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ÚVOD 

 

Zborník Premeny ústavného práva je jeden zo záverečných 

výstupov projektu APVV „Kontinuita a diskontinuita práva na Sloven-

sku v 20. storočí a jej vplyv na právny poriadok SR“. Predstavuje tak 

sumarizáciu rôznych pohľadov na vývoj ústavného práva. 

Ústavné právo, regulujúce v štáte právne normy s najvyššou 

právnou silou, možno oprávnene pokladať za korunu právnych odvet-

ví. Od platnosti základných noriem (ústav, ohniskových noriem) závisí 

platnosť ostatných noriem. Ak aj text ústavy zdanlivo nie je treba kaž-

dodenne aplikovať v bežnom živote občana štátu, predsa od neho 

závisí platnosť ostatných zákonov, vplývajúce na každodennosť obyva-

teľa štátu a občana. Okrem toho, že ústavné normy poskytujú zdroj 

platnosti, tak ich znenie, výklad a ústavná prax determinujú charakter 

štátu (resp. jeho formu) a spoločnosti. 

V tomto zmysle je nanajvýš dôležité upozorniť, že politické 

premeny v strednej Európe sa viac odzrkadľujú v premenách ústavné-

ho práva v porovnaní s ostatnými právnymi odvetviami. Výraznejšiu 

zmenu pre tieto právne odvetvia predstavovalo samozrejme obdobie 

rokov 1948 – 1989, menej sa však prejavilo v prelomoch rokoch 1918, 

1938, či 1945. Tým sa ústavné právo stáva citlivejšie na zmeny, prejavu-

je väčšiu mieru diskontinuity. Tento záver by sme samozrejme mohli 

potvrdiť aj tým, keby sme porovnali počet ústav platných na území 

Slovenska v 19. a v 20. storočí s počtom trestných či občianskych zá-

konníkov za rovnaké obdobie. 

Ústavné právo je teda lakmusovým papierikom zmien 

v spoločnosti. Nemožno ho skúmať len ako súbor článkov ústavy 

a ústavných zákonov, doplnený azda aj o nálezy ústavného súdu. Po-

zornosť je potrebné venovať aj dynamike ústavných zmien v podobe 

porovnávania súčasného stavu s minulosťou, ktorá ústavnému právu 

(analogicky aj všetkým ostatným právnym odvetviam) dodáva ďalší 

rozmer. Rovnako inšpiratívny je pohľad na ústavnú prax, teda praktic-



Štúdie k právnym dejinám, zv. 1 

 

 

 

kú aplikáciu ústavných noriem prostredníctvom konania ústavných 

inštitúcií, ktorá môže (a nemusí) dodať ústavnému textu nový zmysel. 

Príspevky v tomto zborníku sa pokúšajú na niektoré tieto vý-

zvy odpovedať. 25. septembra 2014 sa na túto tému zišli odborníci 

z ústavného práva, právnych dejín a dejín strednej Európy zo Sloven-

ska, Českej republiky, Chorvátska, Poľska a Ukrajiny. Zborník ukazuje, 

že rovnaké problémy strednej a východnej Európy môžu generovať 

odlišné riešenia, ktoré sú nepochybne odrazom rôznorodosti právnych 

kultúr a odlišností historického vývoja. Môžu tiež byť odrazom toho, 

že podobný cieľ (napr. dosiahnutie vlastného štátu) sa dial v iných 

obdobiach, inými metódami, s inou argumentáciou, či v inom medziná-

rodnoprávnom prostredí. Akokoľvek je možné pokladať tieto rozdiely 

za prejav európskej rozmanitosti až nejednoty, najlepším spôsobom ako 

sa s týmito rozdielmi vyrovnať, je pokúsiť sa ich pochopiť. 

 

Editori 
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PRINCIPY VEŘEJNÉ ŽALOBY V OBDOBÍ 
PRVNÍ REPUBLIKY 

 

Karolina Adamová – Antonín Lojek 

 

Abstrakt: Veřejná obžaloba a principy její organizace a kompetence 
v Československu po roce 1918 stála zejména na recipovaném trestní řádu 
č.119/ 1873 ř.z. Ovlivněna byla i základním zákonem o moci soudcovské č. 
144/1867 ř.z., který byl součástí prosincové ústavy. K základním principům 
výstavby orgánů veřejné žaloby - prokurátorů a státních zástupců - patřily 
organizační jednotnost, monokratičnost, žaloba byla postavena na zásadě obža-
lovací a dále pak nezávislost na soudní soustavě, u které byla vybudována. 
Dalšími principy byly subordinace, oportunita - tedy vhodnost trestního stíhání, 
principy devoluční a substituční. Činnost prokurátorů a státních zástupců 
spočívala na zásadě legality, tedy důsledného dodržování ústavy a zákonů. 
Principy veřejné žaloby z období první republiky spatřujeme v podstatě 
i v organizačním uspořádání, kompetenci a vztahových vazbách k justici 
i v současné České republice. I z toho důvodu je velmi inspirující věnovat 
pozornost vývoji veřejné žaloby v období první ČSR. 
Klíčová slova: veřejná žaloba, trestní řád č. 119/1873 ř. z., zásada obžalovací, 
zásada legality, princip subordinace, devoluční princip, substituční princip. 
 
Abstract: Public prosecution and principles of its organization and competen-
ces in Czechoslovakia after 1918 were based namely on the reception Criminal 
Code Act No.119/1873 RGBl but also influenced by the fundamental act on 
judicial power No. 144/1867 RGBl which made part of the December Consti-
tution. The key principles of the public prosecution bodies creation – the 
prosecutors and state attorney – included unity in organization, monocracy, 
action based on formal accusation, and also independence from the judiciary 
upon which it was created. Other principles were subordination, opportunity, 
i.e. appropriateness of criminal prosecution, devolution and substitution prin-
ciples. Activities of prosecutors and state attorneys were based on the principles 
of legality, i.e. consistent observance of the constitution and laws. Principles of 
public prosecution coming from the time of the first republic are seen both in 
substance and organization structure, competences and relationship bonds 
towards the justice system in the contemporary Czech Republic. Therefore, we 
find it very inspiring to concentrate on the development of public prosecution 
in the era of the first CSR. 
Keywords: public prosecution, Criminal Code Act No. 119/1873 RGBl, for-
mal accusation principle, legality principle, subordination principle, devolution 
principle, substitution principle 
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Nositelem oficiality ve společnosti byla za první Českosloven-

ské republiky státní zastupitelství mající základ již v období Rakousko - 

Uherska. Organizace státních zastupitelství spočívala v Československu 

na recipované úpravě orgánů veřejné žaloby z rakouské monarchie. 

Základní zákon o moci soudcovské č. 144/1867 ř. z. uzákonil 

zásadu veřejnosti a ústnosti, a vycházel z obžalovacího procesu 

a působení porot. Tyto zásady dále rozpracoval Glaserův trestní řád č. 

119/1873 ř. z. Tento řád byl postupně doplňován a měněn.1 

Pokud jde o státní zastupitelství, jehož působnost upravoval 

trestní řád č. 119/1873 ř. z.2 docházelo rovněž ke změnám, avšak jen 

formální povahy, např. byl odstraněn titul státního návladního a vrch-

ního státního návladního, který se objevil naposledy v oficiálním regis-

traturním plánu ministerstva spravedlnosti z 24. března 1920.3 Postup-

ně se však poněkud změnila i kompetence, a to v souvislosti s územní-

mi změnami krajských soudů.4 

Strukturu orgánů veřejné žaloby tvořil generální prokurátor 

s příslušným počtem zástupců, kteří se nazývali generální advokáti a od 

roku 1929 nesli titul náměstci generálního prokurátora nebo státní 

zástupci. U soudů vrchních a krajských působila vrchní a krajská zastu-

pitelství. U okresních soudů státní zastupitelství nebyla zřízena. Nositeli 

obžaloby tu byli funkcionáři státního zastupitelství.5 

Naším úkolem zde ale není postihnout ony změny formálního 

i kompetenčního charakteru. Předmětem našeho příspěvku je teoretické 

vymezení principů veřejné obžaloby a jejich naplňování v praxi. 

                                                 
1 SOLNAŘ, Vladimír. Učebnice trestního řízení platného v zemi České a Moravskoslezské. 

Praha : Melantrich, 1946. s. 20- 21. 
2 Trestní řád. In: Trestní řád československý a předpisy jej doplňující platné 

v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Eds. Jaroslav KALLAB - Vilém HERRNRITT. 
Praha : Nákladem Československého kompasu, 1925. Státní zastupitelství je uprave-
no v hlavě třetí. 

3 SCHELLE, Karel. Veřejná žaloba v historických souvislostech. In Státní zastupitelství, 
2008, č. 11-12, s. 51. 

4 Tamtéž, s. 51-52. 
5 MALÝ, Karel. Dějiny českého a československého práva do roku 1945. Praha : Linde, 2003, 

s. 405. K organizaci státních zastupitelství za první ČSR viz též KUCHTA, Josef - 
SCHELLE, Karel. Státní zastupitelství. Zlín : Živa, 1994. s. 19-21. 
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V trestním řádu z roku 1873 se v § 30 praví, že členové „stát-

ního zastupitelství mají v oboru jim vyměřeném hájiti zájmu státu; jsou 

ve svých úředních výkonech nezávislí na soudech, při nichž jsou zříze-

ni.“ Státní zastupitelství tedy měla hájit zájmy státu a byla nezávislými 

orgány na justici. 

V první Československé republice ovlivnil vývoj státních za-

stupitelství zejména již zmíněný ústavní zákon o moci soudcovské 

č.144/1867 ř. z., kde byly stanoveny v čl. 10 a 11 zásady trestního říze-

ní, které přetrvávají v podstatě až do dnešních dnů. Byly to tyto zásady, 

které nalezly odraz i v trestním řádu č. 119/1873 ř. z.: 

veřejnost a ústnost jednání před nalézajícím soudem, 

proces je obžalovacím procesem, 

o vině obžalovaného měli rozhodovat v závažných, zejména 

politických věcech, porotci.6 

Pregnantně vyjádřil zásady organizace státního zastupitelství 

August Miřička.7 První zásadou byla podřízenost - subordinace. Funk-

cionář státního zastupitelství byl podřízen krajskému prokurátoru, ten 

pak vrchnímu prokurátoru. Vrchní prokurátor společně s generálním 

prokurátorem byli podřízeni ministru spravedlnosti. Tato podřízenost 

v rámci prokuratury spočívala zejména v tom, že nadřízený měl právo 

dávat podřízeným orgánům příkazy. 

Příkazy platily jen „v poměru vnitřním“. Nedbání příkazu mě-

lo za následek pouze disciplinární řízení vůči „neposlušnému“ podříze-

nému. Platila tedy zásada jednotnosti neboli nedílnosti. To znamenalo, 

že platilo vše, co orgán veřejné žaloby vykonal, i když nerespektoval 

pokyny nadřízeného.8 

Třetí zásada spočívala na právu devolučním a substitučním. 

Krajský prokurátor i vrchní prokurátor mohli kdykoli v průběhu tres-

tního řízení odejmout kteroukoli věc či úkon příslušnému orgánu 

                                                 
6 FENYK, Jaroslav. Veřejná žaloba. Díl první. Historie, současnost a možný vývoj veřejné 

žaloby. Praha : Institut Ministerstva spravedlnosti České republiky pro další vzdělává-
ní soudců a státních zástupců, 2001, s. 16. 

7 MIŘIČKA, August. Trestní právo procesní. Praha : Spolek československých právníků 
Všehrd 1932, s. 68. Viz i dále v textu. Srv. též STORCH, František. Řízení trestní ra-
kouské. Praha : Tiskem a nákladem J. Otty, 1887, s. 263-264. 

8 Srv. FENYK, Veřejná žaloba I, s. 17. 
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a sami jej převzíti /devoluce/. Mohli tuto věc či úkon také přidělit 

svému náměstku /substituce/. Generální prokurátor tak mohl postu-

povat pouze ve vztahu ke svým náměstkům. Ministr práv pak toto 

právo neměl. Ministerstvo mohlo ale při hlavním líčení přenést zastu-

pování obžaloby na některého státního zástupce.9 

Veřejní žalobci se museli ve své činnosti řídit dvěma důležitý-

mi zásadami, a to zásadou legality a zásadou oportunity. První z těchto 

zásad spočívala v tom, že veřejný žalobce mohl při stíhání trestných 

činů pouze zkoumat, zda existují právní a faktické podmínky stíhání. 

Zásada oportunity pak znamenala vhodnost stíhání. Podle ní 

mohl státní zástupce upustit od stíhání, pokud by to bylo ve veřejném 

zájmu, aby se ke stíhání nepřistoupilo /např. vyzrazení státního tajem-

ství/. 

Zásada oportunity byla výslovně vložena do trestního řádu z. r. 1873 až 

jeho novelizací z. r. 1945 dekretem prezidenta republiky č. 62/1945 Sb. 

o úlevách v trestním řízení soudním a zák. č. 166/1946 Sb. 

Zásada oportunity platila ve čtyřech případech: 

Od stíhání může být upuštěno tehdy, když obviněnému byl již 

uložen přísnější trest nebo lze očekávat, že se tak stane než by byl ulo-

žen za další spáchaný trestný čin. 

Pokud se jednalo o čin, o které měl rozhodovat okresní soud, „budiž 

od jeho stíhání upuštěno, jestliže pachatelova vina je nepatrná a násled-

ky činu jsou bezvýznamné, ledaže by si veřejný zájem potrestání žá-

dal.“10 

Pokud byli pachateli mladiství, mohl veřejný žalobce upustit 

od stíhání, je-li čin nepatrného významu a pokud se nejevilo konání 

trestního řízení účelným.11 

Státní zástupce mohl upustit od stíhání, jestliže obviněný byl vydán, 

vypovězen nebo odsunut z území ČSR. 

                                                 
9 Tamtéž. 
10 SOLNAŘ, Učebnice trestního řízení, s. 64. 
11 Významnou úlohu získala státní zastupitelství zákonem č. 48/1931 Sb. a vládního 

nařízení č. 105/ 1931 Sb, a to ve věcech trestných činů mladistvých. Státnímu zá-
stupci zvanému též žalobce mládeže, náleželo zastupovat veřejnou žalobu u všech 
soudů mládeže. Srv. KUCHTA, - SCHELLE, Historie a současnost státního zastupitelství, 
s. 38-39. 
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Další zásadou ovládající činnost státních zástupců byla zásada 

součinnosti při výkonu trestu. Šlo tu zejména o výkon dohledu na sa-

mostatné trestnice, tato pravomoc byla ale roku 1922 přenesena na 

ministerstvo spravedlnosti.12 

Prokurátor a vrchní prokurátor spolupůsobili i při výkonu 

správního řízení. Mohli např. udílet policii a četnictvu příkazy, kterých 

musely tyto orgány uposlechnout.13 

Charakteristickým rysem organizace státních zastupitelství byla 

také zásada monokratická. Úřad vždy zastupoval příslušný prokurátor, 

který byl v čele daného úřadu.14 

V činnosti prokuratury se uplatnila rovněž zásada subsidiární 

žaloby. Ve výjimečných případech bylo možné prolomit zásadu veřejné 

obžaloby žalobou soukromníka, který tak doplňoval „činnost stálého 

orgánu veřejného a plnil tak vlastně funkce státní.15 Právo podpůrné 

žaloby záviselo podle trestního řádu rakouského z roku 1873 „na exis-

tenci a uplatňování soukromoprávních nároků v řízení trestním“.16 

Z výše řečeného, i když územní organizace státních zastupitel-

ství kopírovala organizační strukturu soudní, je na první pohled jasné, 

že principy jejich výstavby i činnosti byly zcela rozdílné. Proti podříze-

nosti veřejných žalobců stála zásada nezávislosti soudů. Oproti jednot-

nému celku státních zastupitelství byli soudci navzájem nezávislí.17 

Navíc soudy byly orgány kolegiálními a státní zastupitelství orgány 

monokratickými. 

Nelze tu opomenout ani finanční prokuraturu.18 Ta měla ko-

řeny již ve středověku. Finanční prokuratury hájily zájmy státu ve vě-

                                                 
12 MIŘIČKA, Trestní právo procesní, s. 69. 
13 Tamtéž, s. 69. 
14 KALLAB, Jaroslav. Učebnice trestního řízení platného v Čechách a v zemi Moravskoslezské, 

hledě k osnově sjednoceného trestního řádu československého z roku 1929. Brno : Právník, 
1930, s. 77. Viz též RŮŽIČKA, Miroslav. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné 
řízení v ČR. Praha : C. H. Beck, 2005, s. 101.  

15 KRONBERGER, František. K unifikaci trestního řízení. In Právník 1925, roč. 64., s. 
469. 

16 Tamtéž, s. 473. 
17 SOLNAŘ, Učebnice trestního řízení,, s. 63-64. 
18 Srv. zejména JURÁŠEK, Stanislav. Zákon o finančních prokuraturách a služební 

instrukce pro finanční prokuratury. Praha : Stanislav Jurášek; V. Linhart, 1936. 
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cech veřejných. Recepční zákon č.11/1918 Sb. přejal i strukturu finanč-

ních prokuratur. V průběhu trvání první ČSR došlo ale k přijetí nového 

zákona o finančních prokuraturách - č. 97/1933Sb.19 

Ústavněprávní výbor předložil k tisku zprávu o usnesení sená-

tu /tisk sněm. 2285/ k vládnímu návrhu zákona /tisk sen. 844 a 1033/ 

o finančních prokuraturách. Zpravodajem byl poslanec Richter.20 

Richter poukázal na snahy státu unifikovat právní úpravu fi-

nančních prokuratur v celém Československu. Dále pak zdůraznil, že 

potřebu nového zákona o finančních prokuraturách vyvolaly změny ve 

správě, které nastaly vydáním organizačního zákona č. 125/1927 Sb. 

Pokud šlo o principy organizace finančních prokuratur, senát NS pro-

vedl v návrhu zákona změny posilující samostatnost a dispoziční vol-

nost okresů. Dále pak zpravodaj uvedl, že zastupování „finančními 

prokuraturami má za následek přirozenou soustředěnost zastupování. 

Občanstvo a každý, kdo přijde ve styk se státem, ví, kdo je kompetentní 

stát zastupovati. Tím je také dosaženo jednotnosti výkonů a specialisace 

agendy nejen u finančních prokuratur, nýbrž u všech soudů a úřadů, 

které fungují na základě podání a činnosti našich finančních prokura-

tur.“21  

U soudů podle zpravodaje platí zásada obligatorního zastou-

pení finančními prokuraturami, pokud se týče zastoupení státu „u všech 

těch podmětů, které jsou oprávněny nebo povinny použíti finančních 

prokuratur jako svých advokátů, u jiných úřadů platí zásada fakultativ-

ní“. Zpravodaj poukázal i na skutečnost, že zastupování finančními 

prokuraturami přijde daleko levněji, než zastoupení soukromými advo-

káty.22 

Ve struktuře organizace finančních prokuratur se uplatňoval 

podobně jako u státních zastupitelství princip monokratický kombino-

                                                 
19 K tomu též vládní nařízení č. 82/1936 Sb., kterým se vydávají služební instrukce pro 

finanční prokuratury. 
20  PSP ČR. Digitální repozitář: 280 schůze; 6.6.1933. [online] [cit. 10.10.2013]. Dostup-

né na internetu: <http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/280schuz 
/s280001.htm>. 

21 Tamtéž. 
22 Tamtéž. 
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vaný ve zvlášť závažných věcech s principem kolegiálním. Platil tu též 

princip subordinační, i když v mírnější formě, než u prokuratury. 

Vhodné je také se zmínit v našem příspěvku k vojenské pro-

kuratuře. 

Vojenská veřejná žaloba postupovala podle vojenského trestního záko-

na č. 19/1855 ř. z. Trestní proces před vojenskými soudy byl až do 

roku 1912 založen ještě na starém tereziánském hrdelním řádu z roku 

1768, kdy byl vydán vojenský trestní řád č. 131/ 1912 ř. z.  

Vojenský trestní řád z roku 1912 byl novelizován zákonem č. 

89/1918 Sb. z. a n. Mimo jiné zde byl zrušen institut příslušného velite-

le23 a jeho oprávnění přenesena na veřejného žalobce, stanoven způsob 

řešení kompetenčních sporů mezi orgány vojenské justice, určeno ob-

sazení a složení vojenských soudů či zrušen článek LX., který upravoval 

polní řízení. Tento řád byl označován za jednoho z nejmodernějších 

v Evropě, neboť představoval kompilaci předpisů platných v Čechách, 

na Moravě a ve Slezsku, včetně obecného trestního řádu uherského 

z roku 1896 platného na Slovensku a Podkarpatské Rusi.24 

Zákonem č. 89/1918 byla funkce veřejného žalobce přejme-

nována u vojenských soudů na funkcionáře vojenského prokurátora. 

Náleželo mu nařizovat trestní stíhání o trestných činech, které spadaly 

do působnosti vojenských soudů. Taktéž původní označení vojenského 

žalobce bylo změněno na vojenského prokurátora. Jeho úřady byly 

příslušné k trestnímu stíhání pro činy, o nichž v první instanci rozho-

dovaly divizní soudy. Postavení vojenského prokurátora zastávali jus-

tiční důstojníci. Funkcionářům vojenských prokurátorů i vojenským 

prokurátorům příslušelo rovněž vyhledávací řízení, pokud nebylo po-

necháno soudu, byli účastni na zatímním pátrání, podávání 

a zastupování žaloby, podávání opravných prostředků.25 

                                                 
23 Institut příslušného velitele, v jehož pravomoci bylo stíhání a vznášení žaloby, 

nastoupil po přijetí vojenského trestního řádu z roku 1912 na místo „pána soudu“ 
vstupujícího do všech fází trestního řízení. Přestože příslušnému veliteli byli podří-
zeni pouze žalobci, v případě polního trestního řízení nabýval postavení pána soudu. 

24 MATULOVÁ, Helena. Vojenské trestní právo. In Karel MALÝ - Ladislav SOUKUP 
(eds.). Československé právo a právní věda v meziválečném období (1918 – 1938) a jejich místo 
ve střední Evropě, sv. 2. Praha: Karolinum, 2010, s. 844. 

25 Tamtéž, s. 864. 
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Generální prokurátor zastupoval před Nejvyšším vojenským 

soudem zmateční stížnosti podané vojenskými prokurátory, stížnosti 

k zachování zákona a mimořádné obnovy v neprospěch obžalované-

ho.26 

O principech veřejné žaloby se hovořilo rovněž na II. sjezdu 

československých právníků v Brně roku 1925.27 Bylo zde řečeno, že 

v moderním trestním zákonodárství je trestní právo „výhradním prá-

vem státu“, to znamená, že stát má právo i povinnost trestat. To je 

možné v důsledku trestního procesu, kde stát zastupuje jako oprávněný 

žalobce vlastní orgán státu - státní zástupce. V některých zákonem 

stanovených případech zůstala inciativa, aby uvedl v pohyb trestní 

aparát“ soukromníkovi.28 

V našem příspěvku by neměla chybět pasáž o trestním proce-

su a veřejné žalobě na Slovensku. Na Slovensku platil v důsledku re-

cepční normy č. 11/1918 Sb. i po roce 1918 trestní řád – článek 

XXXIII, z roku 1896 ve znění pozdějších předpisů. 

Postavení a působnost státního zastupitelství byla upravena 

zákonem čl. XXXIII/ 1871 o státním zastupitelství. Státní zástupce 

plnil úlohu veřejného žalobce v trestních věcech, které náležely do 

působností sedrie29, ke které byl přidělen. Slovenská úprava taktéž 

přiznávala státnímu zástupci postavení strany v trestním řízení. 

V přípravném řízení bylo postavení státních zástupců na Slovensku 

silnější, než tomu bylo u nás. Státní zástupci mohli ve vyhledávací fázi 

fakticky konat jednotlivé úkony a tím získávat potřebné informace pro 

další fáze řízení. 

Podle úpravy platící v Čechách státní zástupce takto samostat-

ně jednotlivé úkony konat nemohl. V případě přípravného vyšetřování 

již opět dominoval soudce. Státní zástupci nebyli závislí na soudu, ke 

kterému byli přiděleni a byli podřízeni přímo ministru spravedlnosti. 

                                                 
26 Tamtéž, s. 864. 
27 Srv. KRONBERGER, K unifikaci trestního řízení, s. 468-475. 
28 Tamtéž, s. 469. K tomu též MIŘIČKA, August. Osnova československého zákona 

trestního. In Právník, 1922, roč. 61, s. 33-35. 
29 Sedrie - soudy druhého stupně. Lze přirovnat ke krajským soudům (sborovým 

soudům prvního stupně) u nás. 
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Jinak stejně jako podle úpravy platící v Čechách, byl státní zá-

stupce orgánem veřejné žaloby a v případě trestných činů, které bylo 

třeba stíhat ex officio, to byl právě on, kdo zahajoval trestní řízení. 

V průběhu vyšetřování měl činit návrhy potřebné ke správnému vedení 

trestního řízení a po skončení vyšetřování měl učinit návrh, aby bylo 

řízení zastaveno nebo podat obžalobu. V řízení před soudem vystupo-

val z pozice veřejného žalobce, s tím souvisí i oprávnění použít oprav-

né prostředky. 

Státní zástupce mohl kdykoliv nahlížet do spisů v celém prů-

běhu vyšetřování. Mohl činit návrhy vyšetřujícímu soudci. Pokud se 

vyšetřující soudce rozhodl návrhu nevyhovět, rozhodovala v této věci 

sedrie. Ta nemohla rozhodnout dříve, než byl vyslechnut názor státní-

ho zástupce. Státní zástupce se mohl účastnit jednotlivých úkonů vyšet-

řování kromě výslechu obžalovaného. Mohl dávat v rámci své úřední 

působnosti pokyny policejním orgánům, státním orgánům i orgánům 

územních celků. Tyto byly povinny mu vyhovět a poskytnout mu sou-

činnost. 

Hlavní státní zástupce byl oprávněn vykovávat, buď samo-

statně nebo prostřednictvím zástupců či podřízených státních zástupců, 

všechny úkony v obvodu příslušné soudní tabule. Soudní tabule byly 

v podstatě vrchní soudy, se sídlem v Košicích a v Bratislavě. V rámci 

soudní tabule byli všichni státní zástupci činní v této tabuli, podřízení 

hlavnímu státnímu zástupci. 

Hlavní státní zástupce vykonával dohled nad státními zástupci 

činnými v jeho obvodu soudní tabule. Těm také mohl dávat závazné 

pokyny, ve vyřizovaných případech. Od těch také přijímal výkazy 

o trestních věcech. Každoročně spravoval ministra spravedlnosti 

o stavu trestního soudnictví, o stavu věznic.30 

Nebudeme dále rozebírat právní úpravu jednotlivých principů 

organizace a činnosti státního zastupitelství v trestním zákoně a dalších 

příslušných předpisech. To vše učinili již námi citovaní autoři - odbor-

níci na trestní právo-před námi. Chceme se ale dále zaměřit na reflexi 

uvedených principů organizace a činnosti státních zastupitelství v praxi. 

                                                 
30 Více o tom RŮŽIČKA, Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR, s. 119-139. 
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V nové ústavě, která byla přijata v roce 1920 zákonem č. 

121/1920 Sb, bylo stanoveno, že řízení před trestními soudy se koná na 

základě obžaloby podané státním zástupcem, dle ustanovení § 101 odst. 

3. Zde bylo zakotveno, že „v řízení před soudy trestními platí zásada 

obžalovací“.  

Jako doklad této zásady, uplatňované rovněž před jejím zakot-

vením v nové ústavě, je možno uvést judikát Nejvyššího soudu ze dne 

12. března 1919. Ve verdiktu Nejvyššího soudu bylo uvedeno, že „pod-

le § 267 trestního řádu je vázán soud návrhem žalobce tím způsobem, 

že nemůže obžalovaného uznat vinným skutkem, k němuž obžaloba 

původně nesměřovala ani během hlavního přelíčení nebyla rozšířena. 

Čin do obžaloby nepojatý nemůže nikdy být podnětem k nálezu 

o nepříslušnosti soudního dvora. Soud se měl při zkoumání své přísluš-

nosti omezit výlučně na činy obsažené v obžalobě“.31 

Praxi státních zastupitelství ale podrobovali v konkrétních 

případech juristé mimo soustavu státních zástupců. Řadu případů uve-

řejňoval i časopis Právník.32 Z nich je patrné, že i státní zastupitelství 

zřejmě nedodržela vždy principy a zásady, na kterých byla založena. 

Ovšem teprve důkladné studium příslušného spisového materiálu by 

snad přineslo odpověď na to, zda měl kritik skutečně pravdu. 

Zmiňme se na tomto místě i o pamětech jednoho z prvore-

publikových státních zástupců.33 Státního zástupce Jana Knaibla.34 

Silná jsou Knaiblova slova v roli státního zástupce: „Přizná-

vám, že jsem ty spisy bral do rukou vždy s trapným pocitem. Uvažoval 

jsem: což, jsou-li ti lidé nevinní? A zase jsem se utěšoval: Co se o to 

staráš? Vždyť ty jsi jich neodsoudil, odsoudila je porota. Podezření 

proti nim tu bylo, žalovat jsi musel a pro jejich vinu jsi také musel mlu-

                                                 
31 Rozhodnutí Nejvyššího soudu ČSR ze dne 12.3. 1919, sp. zn. Kr I 67/19. 
32 Srv. např. Právník, 1920, roč. 59, s. 110. 
33 KNAIBL, Jan. Vzpomínky státního zástupce. Olomouc : [b.n.], 1932. 
34 Jan Knaibl se narodil 1883 a zemřel v roce 1964. Řadu let působil jako soudce na 

Těšínsku a posléze v Uničově a od roku 1919 vykonával úřad státního zástupce 
v Olomouci. Zde se účastnil i veřejného života v městských orgánech. O své soud-
covské činnosti napsal Soudcovy vzpomínky /1928/ a rovněž zavzpomínal na svoji 
činnost státního zástupce. Viz výše. 
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vit, vždyť je to tvůj úřad a tvá povinnost! … Je sice pravda, že by sis 

rozmyslel hlasovat pro její vinu - ale možná, že jsou přece vinni.“35 

 

Kontaktní údaje: 

Prof. JUDr. PhDr. Karolina Adamová, DSc. 

a.karolina@seznam.cz 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy 

nám. Curieových 7 

116 40 Praha 1 

Česká republika 

 

JUDr. Antonín Lojek, Ph.D. 

lojekantonin@centrum.cz 

Ústav státu a práva, Akademie věd České republiky v.v.i. 

Národní 18 

116 00 Praha 1 

Česká republika 

 

                                                 
35 KNAIBL, Vzpomínky státního zástupce, s. 305. 
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ÚSTAVNĚPRÁVNÍ DISKONTINUITA 
PŘECHODU OD DRUHÉ REPUBLIKY 

K LIDOVÉMU POLSKU 

 

Bolesław Banaszkiewicz 

 

Abstrakt: Na rozdíl do Československa komunisté v Polsku na sklonku druhé 
světové války nepůsobili unvnitř stávající, založené na kontinuitě státní sousta-
vy. Uchopili se moci mj. radikálním popíraním legitimity hlavy státu a vlády 
působících v západním exilů a jim podřízených orgánů v domově, včetně nego-
vání platnosti ústavy z r. 1935. Přímo při nástupu Rudé armády i NKVD a pod 
jejich záštitou se instalovala, alternativní vůci dosavadní Druhé republice, poli-
tická soustava, jež získala polooficiální název Lidové Polsko. Západní mocnosti 
nebyly schopny prosadit alespoň dodržení minimálních garancí parlamentní 
demokracie v Polsku, daných třemi spojenci následkem jaltské konference.  
K hlavním rysům dramatického přechodu od Druhé republiky k Lidovému 
Polsku patří proto zřejmá diskontinuita právního řádu na úrovní ústavních 
norem a jejich aplikace. Nic na tom nemění to, že v letech 1944–1947 polští 
komunisté ve snaze o legitimizační a propagandistický prospěch navazovali 
zvláštním způsobem na předválečné ústavněprávní tradice.  
Klíčová slova: ústavní právo, polské ústavy, dějiny Polska v XX. století, jaltská 
konference  
 
Abstract: Unlike Czechoslovakia, the Communists in Poland at the end of the 
world war did not act within an existing continuity of state organization. They 
took over power by a radical denial of legitimity of the head of the state and the 
governments acting in the Western exiles and the domestic bodies subordinated 
to them, while negating the effect of the 1935 Constitution. The political sys-

tem, called half-officially People ́ s Poland was created directly upon the arrival 
of the Red Army and NKVD (National Committee of Home Affairs) as an 
alternative towards the Second Republic of the time. Western countries were 
unable to enforce observance of minimum guarantees of parliamentary democ-
racy in Poland granted by the three allies in the Yalta Conference. 
Therefore, one of the main features of the dramatic transformation from the 
Second Republic to the People s Poland was an obvious discontinuity of law on 
the level of constitutional rules and their application, although, in the effort for 
legalization and propaganda the Polish Communists referred to pre-war consti-
tutional traditions in a specific way. 
Keywords: constitutional law, Polish constitutions, history of Poland in the 
20th Yalta Conference. 
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Úvodem 

Polská cesta uchopení moci komunisty – následek hegemonie 

Sovětského svazu jako vítěze ve válce – je zcela odlišná od té, která je 

známa z dějin Československa. V českých zemích a na Slovensku ko-

munisté působili uvnitř ústavněprávního systému zosobněného prezi-

dentem Edvardem Benešem, kde se kladl důraz, i když specifickým 

způsobem, na ústavněprávní kontinuitu a dodržování předepsaných 

procedur. Díky své politické síle, zejména v českých zemích, komunisté 

byli během krátké poválečné doby demokracie v Československu výz-

namnou součástí státního establishmentu a pak se dostali k absolutní 

moci takřka v rámci procedur „buržoazní” demokracie. Jmenování 

komunistických členů vlády a přijetí demise nekomunistických ministrů 

prezidentem Benešem, který platil pro svět coby symbol českosloven-

ské demokracie a samostatnosti, mělo jak pro KSČ, tak pro Moskvu 

velkou politickou a propagandistickou hodnotu. 

Taková „jemná“, založená na ústavněprávní kontinuitě, cesta 

komunistického převratu nepřicházela v úvahu v případě Polska, a to 

zhruba z tří důvodů. Za prvé, vliv komunistů v polské společnosti byl 

velice slabý: před válkou a během ní byli většinou společnosti, včetně 

demokratické levice, vnímáni coby protipolská agentura cizí moci: do r. 

1938 Komunistická strana Polska působila ilegálně, pak byla zrušena 

Kominternou. Za druhé, polsko-ruské a polsko-sovětské vztahy byly 

jak historicky, tak dobově mnohem složitější a dramatičtější než vztahy 

mezi ruským národem a národy Československa. Za třetí, míra naivity 

nekomunistických polských politiků vůči Stalinovi byla menší, zároveň 

větší byla jejich důvěra v determinaci a možnosti západních mocností, 

co se týče záchrany demokracie a práva národů na sebeurčení v nové 

sféře vlivu Sovětského svazu.  

Komunistický převrat v Polsku se začal vstupem Rudé armády 

a NKVD na polské území a byl zpečetěn „vítězstvím“ komunistů, 

působících z taktických důvodů pod názvem Polská dělnická strana 

(Polska Partia Robotnicza, PPR), a jejich politických satelitů 

v pseudodemokratických volbách v lednu 1947, pak sloučením této 

strany, pod její taktovkou, s Polskou socialistickou stranou (Polska 
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Partia Socjalistyczna, PPS)1, ve stranu leninského typu – Polskou sjedno-

cenou dělnickou stranu v prosinci 1948.  

Na začátku cesty k „diktatuře proletariátu“ v Polsku bylo radikální 

popírání Sovětským svazem i jeho polskými satelity legitimity, založené 

na ústavněprávní kontinuitě, stávající soustavy polské státní moci 

a instalování – metodou hotových věcí a násilí, do jisté míry i fiktivních 

zřízení – nové mocenské soustavy přímo při nástupu Rudé armády 

a NKVD a pod jejich záštitou, pak jejího upevňování v podmínkách 

fingované demokracie, politického tlaku a administrativní, policejní 

i justiční perzekuce. Mělo to svůj odraz i v ústavněprávním vývoji na 

sklonku druhé světové války a v poválečné době, k jehož hlavním ry-

sům patří ústavněprávní diskontinuita, i když komunisté ve snaze 

o legitimizační a propagandistický prospěch zvláštním způsobem nava-

zovali na předválečné ústavněprávní tradice. Do času úplného „vítěz-

ství” používali – podle taktiky známé v mezinárodním měřítku – de-

mokratickou, dokonce i antitotalitní, nikoli komunistickou rétoriku.2 

Také uváděli sebou stanovené mocenské orgány jako údajnou emanaci 

širokého demokratického spektra a stavěli do špičkových veřejných 

pozicí (s výjimkou orgánů státní bezpečnosti) loutkové „nestraníky” 

a „představitele demokratických skupin” – zpravidla jedince slabých 

charakterů nebo problematických životopisů.  

Dramatický přechod od Druhé republiky k Lidovému Polsku 

byl především politickým procesem, jehož shrnutí obsahuje následující 

kapitola. Poslední kapitola je věnována formální podobě ústavněprání 

diskontinuity. Kvůli terminologické jasnosti: Druhá republika (Druga 

Rzeczpospolita) je neoficiální historiografický a politický název pro mezi-

váleční státní soustavu, jež pokračovala v exilu během druhé světové 

                                                 
1  V případě PPS se jednalo v podstatě o z „realistických“ důvodů prokomunistické 

křídlo velké předválečné strany. Její exilová větev a mnozí členové v zemi odmítali 
jakoukoli spolupráci s komunisty.  

2  K oblíbeným heslům komunistů patřila i národní jednota. V sociálních 
a ekonomických věcech se komunisté tehdy zásadně neodlišovali od levicových 
a středových sil orientovaných na exilovou vládu, jež si během války uvědomovaly 
potřebu zásadních změn včetně znárodnění větších podniků a agrární reformy. 
I komunisté přitom ujišťovali, že „Soukromé podnikání, jež posiluje tep hospodář-
ského života, si také najde podporu státem” (tak v manifestu z 22. července 1945, 
o němž bude řeč v třetí kapitole).  
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války, po válce jen v symbolické podobě.3 Lidové Polsko (Polska Ludo-

wa) je polooficiální, původně propagandistický, pak přijatý 

i částí nekomunistické historiografie, název státní soustavy v době 

závislosti země od Sovětského svazu (1944–1989).4 

 

Politický vývoj 1939–1947 

Za prapočátek vývoje vedoucího od Druhé republiky 

k Lidovému Polsku lze považovat okupaci a pak anexi – v rozporu 

s normou mezinárodního práva a polsko-sovětskou hraniční smlouvou 

z r. 1921 – téměř poloviny polského předvalečného území Sovětským 

svazem na základě paktu Ribbentrop-Molotov z 23. srpna 1939 včetně 

tajného protokolu. Sovětská invaze začala 17. září 1939 ráno – v oka-

mžiku, kdy se polský prezident a členové vlády stále nacházeli na pol-

ském území, jeho větší část byla pod kontrolou polských orgánů 

a polská armáda stavěla, mj. v předpolí Varšavy, vehementní odpor 

silnějšímu Wehrmachtu. Na Sověty anektovaném území bylo polským 

občanům vnuceno sovětské občanství a mnozí z obyvatel polské ná-

rodnosti nebo mluvící polským jazykem byli deportováni na východ za 

účelem otrocké práce. Do jara 1941 trval Sovětský svaz – stejně jako 

Třetí říše – na tom, že polský stát definitivně zanikl.  

                                                 
3  Za I. Republiku se považuje polsko-litovská „monarchická republika” doby šlechtic-

ké demokracie od poloviny XVI. století do třetího dělení Polska (1795). Za coby III. 
republiku platí demokratický a právní stát po pádu komunismu. O tří polských nezá-
vislých republikách je obecně řeč v preambuli platné Ústavy Polské republiky z 2. 
května 1997 (Konstytucja Rzeczypospolietj Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dzien-
nik Ustaw [= polská sbírka zákonů] 1997, nr [= částka] 78, poz. [= č.] 483). – Vše-
chny odkazy na předválečné a poválečné právní předpisy vyhlášené ve sbírce Dzien-
nik Ustaw ve webové databázi polského sněmu: http://isap.sejm.gov.pl/Volume 
Servlet ?type=wdu (náhled 11. 10. 2014).  

4  Termín „Lidové Polsko“ (Polska Ludowa), střídavě s „lidovou mocí” (władza ludowa) 
se používal v komunistické propagandě zejména od r. 1945. Oficiální název státu 
s „lidovou mocí“ měl ovšem do r. 1952 předválečnou podobu: Polská republika 
(Rzeczpospolita Polska). Adjektivum ludowa se přidalo ústavou z 22. července 1952 
(Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej uchwalona przez Sejm Ustawodaw-
czy w dniu 22 lipca 1952 r.; Dziennik Ustaw 1952, nr 33, poz. 232). Tento název pla-
til do konce r. 1989. Návrat k názvu Polská republika a zakotvení v ústavě principu 
demokratického a právního státu se konalo cestou ústavní novely z 29. prosince 1989 
(Ustawa z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej; Dziennik Ustaw 1989, nr 75, poz. 444), což bylo součástí evolučního pře-
chodu od Lidového Polska k Třetí republice a následkem dohody u kulatého stolu.  
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Ve skutečnosti hlava Polské republiky a polská vláda působily 

ve francouzském a pak v londýnském exilu, byly diplomaticky zastupo-

vány ve státech nespojených s Německou říší (také u Svaté stolici) 

a disponovaly armádou, jež bojovala na straně západních spojenců. Na 

exilové centrum moci byla napojena konspirační síť politických, justič-

ních a školských institucí i ozbrojených složek (od r. 1942 v podobě 

Zemské5 armády – Armia Krajowa, AK) v Polsku pod německou, ale 

také pod sovětskou, okupací. Tato síť tvořila – přes okupační teror – 

unikátní fenomén zvaný Polským podzemním státem (Polskie Państwo 

Podziemne). Jeho existence se veřejně projevila, často s tragickými ná-

sledky, během operace Zemské armády „Bouřka” (akcja „Burza“) od 

ledna 1944 do ledna 1945. Jejím cílem bylo osvobození polského území 

od Němců domácími sílami přímo před nástupem Rudé armády a vr-

cholem bylo varšavské povstání od 1. srpna do 2. října 1944.  

Legitimitu polských orgánů v exilu a jejich podporu všemi 

významnými politickými kruhy v okupovaném domově usnadňoval 

platný Ústavní zákon z 23. dubna 1935,6 běžně zvaný dubnovou ústa-

vou (konstytucja kwietniowa). Tato ústava – poněkud protiklad březnové 

ústavy (konstytucja marcowa) z r. 1921,7 založené na liberálních a parla-

mentně demokratických předpokladech – odrážela poloautoritární 

koncepce státního uspořádání prosazené politickým táborem, který 

podle svého hlavního hesla získal běžný název sanacja, seskupeným 

kolem maršála Józefa Piłsudského (zesnulého v květnu 1935) po jím 

provedeném státním převratu v r. 1926. Vzhledem ke svému obsahu 

a procedurálním vadám při schválení parlamentem byla ostře kritizová-

na zleva i zprava. V podmínkách války se ovšem ověřily její legitimizač-

                                                 
5  Ve smyslu: působící v domově (na rozdíl od polských ozbrojených sil v zahraničí).  
6  Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 r.; Dziennik Ustaw 1935, nr 30, poz. 

227. K vývoji ústavního práva v Polsku od 1918 do moderní doby na politickém po-
zadí srov. AJNENKIEL, Andrzej. Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791–1997. 
Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2001, s. 152-403.  

7  Ustawa z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczposplitej Polskiej. In Dziennik 
Ustaw 1921, nr 44, poz. 267. Její novelizace po státním převratu pod vedením maršála 
Piłsudského: Ustawa z dnia 8 sierpnia 1926 r. zmieniająca i uzupełniająca Konstytuc-
ję Rzeczypospolitej z dnia 17 marca 1921 r.. In Dziennik Ustaw 1926, nr 78, poz. 442. 
Březnová ústava 1921 byla zrušena dubnovou ústavou 1935, jen s výjimkou někte-
rých článků o základních právech a povinnostech.  
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ní a integrační výhody. Podle ní byl totiž hlavním a nejmocnějším stát-

ním orgánem prezident republiky. Ten mohl jmenovat i odvolávat 

předsedu vlády dle svého uvážení, rozpustit sněm (sejm) během voleb-

ního období a pak vydávat dekrety s mocí zákona před začátkem nové-

ho období. Navíc měl výjimečné postavení v době války, což se po 1. 

září 1939 projevilo jako největší výhoda: jeho funkční období bylo ex 

lege prodlouženo do tří měsíců po uzavření míru, přičemž měl předem 

určit svého nástupce pro každý případ uvolnění úřadu. Tato ustanovení 

umožnila nejen fungování exilových orgánů během války, nýbrž i sym-

bolickou existenci prezidenta a vlády nezávislého Polska v exilu do 

roku 1990.8 Fungování exilové státní moci bylo založeno na politické 

rovnováze mezi ústavními pravomocemi prezidentova úřadu, jenž byl 

v rukou sanačního politika, a principem „národní jednoty” vládních 

garnitur, které byly vedené protisanačními politiky9 a obsazené ministry 

různých politických orientací. V tzv. pařížské dohodě z konce září 1939 

se prezident Władysław Raczkiewicz politicky zavázal, že své pravomo-

ci, jež dle ústavy by mohl vykonávat samostatně, bude vykonávat 

v „úzkém souladu” s předsedou vlády.10  

                                                 
8  Norma o jmenování prezidentova nástupce byla vykládaná ve smyslu, že mír nastane 

teprve obnovou státní nezávislosti, což umožňovalo kontinuitu až do pádu komu-
nismu. O uplatňování dubnové ústavy 1935 v domově a exilu srov. ROSTOCKI, 
Władysław. Pięćdziesiąt pięć lat mocy obowiązującej Konstytucji kwietniowej. Ustrój władzy pań-
stwowej w ustawie zasadniczej i w praktyce. Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, 2002. 

9  Premiéry po delší dobu během války byli: spíš pravicově zamířený odpůrce Piłsud-
ského generál Władysław Sikorski (od konce září 1939 do smrti v letecké katastrofě 
v červnu 1943), zároveň hlavní velitel ozbrojených sil; středově orientovaný politik 
rolnického hnutí Stanisław Mikołajczyk (od června 1943 do listopadu 1944), socialis-
ta Tomasz Arciszewski (od listopadu 1944 do 1947).  

10  Úřední stopou této neformální dohody jsou dva odstavce v záznamu prezidentova 
projevu na vlnách francouzského rozhlasu z 30. listopadu 1939, zveřejněného ve vy-
dané v exilu patřičné částce úředního deníku Polské republiky: Monitor Polski, 1939, č. 
271–276. Dle tohoto záznamu hlava státu projevila: „V rámci dubnové ústavy jsem 
se rozhodl, že ty její normy, které mě zmocňují k samostatnému působení, budu vy-
konávat v úzkém souladu s předsedou Rady Ministrů. Toto rozhodnutí hodlám 
uplatňovat nejen osobně, nýbrž jsem sdělil svou vůli i generálu Kazimierzovi Son-
skowskému, mnou určenému nástupcem prezidenta republiky pro případ uprázdnění 
úřadu před uzavřením míru“. Citace podle KUNERT, Andrzej Krzysztof (ed.). 
Rzeczpospolita Polska czasu wojny. In Dziennik Ustaw RP i Monitor Polski 1939–1945. 
Warszawa : Wydawnictwo Kopia Sp. z o.o., 1995 (bez číslování stránek). Srov. ko-
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Přepadením SSSR Německem vyskytla se naděje na pozitivní 

obrat v polsko-sovětských vztazích. Vláda generála Władysława Sikor-

ského vstoupila, pod britským tlakem, do rychlých jednání se sovět-

ským velvyslancem v Londýně, jejichž výsledkem bylo podepsání pol-

sko-sovětské smlouvy již 30. července 1941.11 Sovětská strana v ní 

prohlásila, že její smlouvy s Německou říší o „územních změnách 

v Polsku“ už naplatí.12 Obnovovaly se diplomatické styky a nastolilo se 

vojenské spojenectví proti hitlerovskému Německu včetně zřízení 

polské armády na sovětském území, jejíž velitel měl být jmenován pol-

skou vládou se souhlasem sovětské strany. Důvodem nespokojenosti 

pro část exilových politiků včetně prezidenta bylo nepodléhání smlouvy 

ratifikaci, což se považovalo za porušení ústavy. Problatický byl zejmé-

na obsah tajného dodatkového protokolu, který byl vnímán jako důkaz 

přílišné ústupnosti Sikorského: místo návratu k hraniční smlouvě z r. 

1921 byla tam řeč o budoucím mezivládním projednání „soukromých 

i veřejných nároků”, což mohlo být vnímáno jako otevření i hraniční 

otázky; místo propouštění polských zajatců, politických vězňů 

a deportovaných slibovala sovětská strana „amnestii” pro tyto osoby.  

Stalin si byl pravděpodobně již tehdy jistý, že ústavněprávní 

kontinuita při neomezené účastí významných politických sil v exilu 

a domově by znemožnila dosažení jeho dvou hlavních cílů vůči Polsku: 

úplné politické vazalizace země (nemluvě o podřízení ideologickém) 

a schválení polským státem odtržení více než třetiny jeho předválečné-

ho území, včetně velmi důležitých center polské kultury ve Lvově 

a Vilně (sovětská strana neměla zájem o nějaký kompromis v této otáz-

ce). Ze Stalinova hlediska jediným řešením bylo proto přímé – tedy 

násilné – nastolení alternativní státní soustavy. Nebylo tedy divu, že 

téměř od prvního dne platnosti spojenecké dohody z r. 1941 se prob-

lémy množily, místo aby se řešily. Polská armáda na sovětském území 

                                                                                              
mentáře historiků práva: AJNENKIEL, ref. 6, s. 237–238; ROSTOCKI, ref. 8, s. 
102–119.  

11  Citace dle polského textu dohody ve sbírce ROGOWSKI, Stanisław. Historia ustroju i 
prawa w Polsce 1918–1989. Wybór źródeł. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 
2006, s. 199.  

12  Doslova: „pozbyly platnost“, což neznamená neplatnost ex tunc.  
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podřízená exilové vládě byla vytvořena, ale podmínky jejího působení 

přiměly polské velení k její evakuaci mimo Sovětský svaz. Na otázky 

kladené polskou stranou ohledně osudu tisíců důstojníků polské armá-

dy, státní policie a pohraniční stráže, vzatých do sovětského zajetí v r. 

1939, druhá strana odpovídala vyhýbavě až lživě. Satisfakci z objevení 

pravdy si nenechali ujít nacisté: v dubnu 1943 Berlín veřejně oznámil 

odhalení masových hrobů polských důstojníků zavražděných NKVD 

v r. 1940 v katyňském lese. Zdrženlivou žádost polské strany, aby věc 

byla přezkoumána Mezinárodním červeným křížem, sovětská strana 

vzápětí využila jako záminku pro přerušení diplomatických styků 

a absurdní obvinění exilové vlády ze spolupráce s Třetí říší proti Sovět-

skému svazu, který s „německými” vraždami nechtěl mít nic společné-

ho.13  

Tím byl už na jaře 1943 vydán Stalinův rozsudek nad Druhou 

republikou. Další váhání diktátora ohledně cesty prosazení „lidové 

moci” na polském území souviselo jen s vývojem geopoliticko-vojenské 

situace a se sovětskou hrou se západními mocnostmi.  

Polská otázka patřila k důležitým bodům jaltské konference 

v únoru 1945. Stalin, jehož vojska už stála na polském území, kde na-

stolení „lidové moci” bylo faktem, měl tehdy v rukou mnohem lepší 

karty než jeho západní partneři. Pro ně bylo navíc dobovou prioritou 

konečné poražení Německa a ohledně osudu východní a střední Evro-

py platil minimalistický princip: zachránit to, co se prý ještě dá. Podle 

VI. části závěrečného komuniké z 11. února 194514 se tři spojenci do-

hodli nasledovne:  

„Prozatímní vláda, která nyní působí v Polsku, měla by být 

přetvořena na širší demokratické základně tím, že by byli přibráni před-

                                                 
13  Srov. věcný popis těchto událostí tehdejším vicepremiérem exilové vlády: MIKO-

ŁAJCZYK, Stanisław. The Rape of Poland. Pattern of Soviet Aggeression. New York – To-
ronto : Whittlesey House, 1948, s. 28-38.  

14  Citace dle českého překladu: Komuniké o konferenci představitelů tří spojeneckých 
mocností – Sovětského svazu, Spojených států amerických a Velké Británie na Kry-
mu, 11. února 1945. Dostupné na internetu: http://www.valka.cz/clanek_ 
11186.html, s odkazem na zdroj ŠNEJDÁREK, Antonín: Druhá světová válka 
v dokumentech a fotografiích, Praha : Svoboda, 1968. http://www.valka.cz/clanek_ 
11186.html (náhled 11. 10. 2014). 
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ní demokratičtí činitelé z Polska samého i z Poláků zahraničních. Tato 

nová vláda měla by se pak nazývat polská prozatímní vláda národní 

jednoty. V. M. Molotov, W. A. Harriman a Archibald Clark Kerr jsou 

zmocněni, aby se jako komise poradili nejprve v Moskvě se členy ny-

nější prozatímní vlády i s jinými polskými demokratickými vůdci 

z Polska samého i z ciziny, jak reorganizovat nynější vládu podle uve-

dených směrnic. Tato polská prozatímní vláda národní jednoty bude 

povinna provést co nejdříve svobodné a ničím neomezené volby na 

základě všeobecného hlasovacího práva a tajného hlasování. Právo 

účastnit se těchto voleb a navrhnout své kandidáty musí mít všechny 

demokratické a protinacistické strany. Až bude tímto způsobem řádně 

utvořena polská prozatímní vláda národní jednoty, naváže vláda SSSR, 

která má nyní diplomatické styky s nynější prozatímní polskou vládou, 

jakož i vláda Spojeného království a vláda Spojených států, diplomatic-

ké styky s novou polskou prozatímní vládou národní jednoty a vymění 

si s ní velvyslance, kteří budou svým vládám podávat zprávy o situaci 

v Polsku.“ 

Smrt Druhé republiky – ve smyslu efektivního ústavněprávní-

ho systému, nejen symbolického trvání – byla tím zpečetěna. „Proza-

tímní vláda, která nyní působí v Polsku”, o níž je řeč na začátku citova-

né pasáže jaltského komuniké, mohla efektivně fungovat jen díky přímé 

záštitě silovými orgány SSSR, potom i rostoucí síle vlastního bezpeč-

nostního aparátu, neměla demokratickou podporu ani mezinárodně 

právní legitimaci. A právě tato vláda se měla stát dle dohody spojenců 

východiskem a organizátorem demokratického procesu v Polsku. Do-

konce ani neměla být nahrazená nějakou novou vládou, pouze měla být 

„přetvořena“ („reorganizována“) kooptací „jiných demokratických“ 

politiků.15 Hlava Polské republiky a polská vláda v exilu, s níž západní 

mocnosti ještě udržovaly diplomatické styky, nebyla vůbec do krym-

ských jednání zapojena a dozvěděla se o jejich výsledcích post factum. 

O uspořádání státu, jehož hlava a vláda působily v hlavním městě jedné 

z těchto mocností a jehož vojáci prolévali krev v boji proti Německu 

                                                 
15  Ještě v době pseudodemokratických voleb 1947 stál v čele „přetvořené vlády“ stejný 

předseda jako v létě 1944; srov. ref. 29. 
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vedle vojáků britských a amerických, lídři západních demokracií roz-

hodli spolu s komunistickým diktátorem v nepřítomnosti představitelů 

dotyčného státu.16  

Není tu místo pro podrobnou charakteristiku zvláštního 

„uplatnění“ jaltských garancí demokratického procesu v Polsku.17 Stačí 

říci, že málo kdo z významných nekomunistických politiků si chtěl 

ověřit na vlastní kůži reálnou hodnotu těchto garancí. Výjimkou byl 

Stanisław Mikołajczyk, vynikající politik Polské lidové strany (Polskie 

Stronnictwo Ludowe18, PSL), od července 1943 do listopadu 1944 premiér 

exilové vlády. Následkem jednání v Moskvě na základě jaltské dohody, 

jichž se zúčastnil bez mandátu exilové vlády, přijal funkci místopředse-

dy „rekonstruované“ vlády ve Varšavě.19 Na začátku upřímně věřil, že 

s podporou západních politiků a diplomatů se mu podaří přimět ko-

munisty ke splnění jaltských garancí. Jeho strana byla jedinou legální 

silou, která otevřeně vystupovala proti metodám a cílům komunistů20 

                                                 
16  Stejně jako o jeho hranicích: „Šéfové tří vlád soudí, že východní hranice Polska má jít 

po Curzonově linii, přičemž se však v některých oblastech může od ní odchylovat 
pět až osm kilometrů ve prospěch Polska.” Ve srovnání třeba s mnichovskou doho-
dou lze zmínit, že krymští signatáři nezapomněli na územní kompensaci pro oběť: 
„Uznávají, že se Polsku musí dostat podstatného územního přírůstku na severu i na 
západě.” 

17  Dějiny etablování komunistického systému v Polsku popisuje vynikajícím způsobem 
KERSTEN, Krystyna. Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948. Poznań : Kantor 
Wydawniczy SAWW, 1990. Její monografie začíná „rokem průlomu“ 1943 a končí 
sjednocením dvou stran dělnického hnutí 15. prosince 1948. Na mnoho důležitých 
faktů a dokumentů připomíná také MIKOŁAJCZYK, ref. 13. 

18  Přídavým jménem ludowy se zpravidla označuje tu část politického spektra, která je 
spojená s rolnictvem. Před válkou a během ní zmíněná strana působila pod názvem 
Stronnictwo Ludowe (SL); v r. 1945 byla nucena prídat ke svému názvu adjektivum 
polskie, protože před obnovou její legální aktivity vznikla prokomunistická skupina 
s názvem SL.  

19  Nominační akt byl podpsán 28. června 1945 Bolesławem Bierutem jako prezidentem 
Zemské národní rady – prozatímní hlavou Lidového Polska (srov. ref. 38). Mikołaj-
czyk nemohl si neuvědomovat, že za snahu uplatnění jaltských garancí musí zaplatit 
přijetím nominace z rukou údajně nestranického vlastence, o němž byl již na sklonku 
války přesvědčen, že je to „bezohledný komunisický agent“, „komunista starého 
druhu, který se vzdal polského občanství začátkem třicetých let“ a „splinil mnoho 
úkolů v mnoha zemích v zájmu šíření komunismu“, „ruský obcán, který předstíral 
Poláka“ (MIKOŁAJCZYK, ref. 13, s. 49, 76, 113).  

20  Politická situace byla příliš zvláštní, aby se PSL mohlo považovat za stranu opoziční 
v klasickém smyslu. Mikolajczyk zůstával totiž místopředsedou vlády i ministrem 
zemědělství a agrárních reforem, navíc řídili ministři z jeho strany rezorty veřejné 
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a nejpopulárnější stranou v zemi od druhé poloviny 1945 do začátku 

1947.21 Toto nemělo ovšem odraz v oficiálně vyhlášených – ovlivňova-

ných různými druhy komunistického tlaku včetně falšování – výsled-

cích referenda v červnu 194622 a parlamentních voleb v lednu 1947. 

Hned po těchto volbách Mikołajczyk, i když sám získal poslanecký 

mandát, se rozhodl utéct před prý hrozícím zatčením na Západ pomocí 

amerických diplomatů.23 Někteří členové jeho strany se ocitli ve vězení, 

jiní v rolnické straně pacifikované a obnovené podle „lidově demokra-

tických“ vzorů.  

Nemohlo to dopadnout jinak v tehdejší mezinárodní konstela-

ci. Jak konstatuje historička onoho procesu, „V polovině r. 1946 byla 

americká a britská politika vůči Polsku i střední a východní Evropě 

vůbec už výrazně namířena. Diplomacie obou států konečně přijala 

kurz navržený [Georgem] Kennanem na jaře 1945. Londýn a Washing-

ton protestovaly proti porušování závazků přijatých v Jaltě, Moskvě 

a Postupimi, zároveň se ale pečlivě snažily neudělat nic, co by po nich 

vyžadovalo exekuci těchto závazků. Toto by mohlo totiž znamenat 

válku, přinejmenším hrozbu války, pro kterou se ani Washington, ani 

                                                                                              
správy (bez vlivu na bezpečnostní složky) a školství. Bylo ovšem zřejmé, že politické 
centrum země se nachází ve vedení komunistické strany (PPR), která kontrolovala si-
lový aparát, ovliněn také sovětskými poradci, a státní propagandu. Výrazem opozič-
nosti PSL bylo odmítnutí volební koalice (společné kandidátky) s PPR a jejími spo-
jenci v parlamentních volbách 1947.  

21  Kvůli ústavněprávní tématice lze tady nechat stranou protikomunistický odboj oné 
doby. K této problematice srov. AJNENKIEL, Andrzej et al.: Wojna domowa czy nowa 
okupacja? Polska po roku 1944 – Civil War or New Occupation? Poland After 1944. War-
szawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 2001. 

22  Jelikož komunisté si nebyli jisti možností masivního „ovlivnění“ výsledků parla-
mentních voleb a chtěli získat čas, prosadili, že volbám do sněmu bud předcházet re-
ferendum v červnu 1946. Tři otázky byly komunisty formulovány tak, aby PSL ne-
mělo věcný důvod k odmítavému postoji. Přece jen se rozhodlo vyzvat občany 
k záporné odpovědi na třetí otázku (zrušení druhé komory parlamentu), aby tím bylo 
referendum vnímáno jako plebiscit: pro, nebo proti vládnutí PPR. 

23  Pravděpodobně se jednalo o akci tolerovanou komunisty, kterým Mikołajczykův 
útěk, jako důkaz morálního a politického bankrotu, se propagandisticky hodil lépe 
než případný trestní proces. Poslední zásluhou tohoto (pro polskou historiografii 
a politickou publicistiku pořád kontroverzního) politika v zápase o svobodné Polsko, 
zároveň snahou o ukázání západnímu světu cílů a metod komunistické politiky je je-
ho napsaná v angličtině kniha, jež popisuje zkušeností v exilu a domově: MIKO-
ŁAJCZYK, ref. 13.  
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Londýn nechtěly rozhodnout. Na okraji války měl se svět ocitnout 

teprve o dva roky později, v souvislosti s berlínskou krizí.”24 

 

Formální podoba diskontinuity 

Polská „lidová moc” vytvořila si ústavní základy své existence 

takřka ex nihilo, i když její základní dokumenty ve snaze o legitimizační 

a propagandistický prospěch zvláštním způsobem navazují na předvá-

lečné ústavněprávní tradice.  

Oficiální vývoj efektivního právního řádu Polské republiky 

pod komunistickou taktovkou začíná zákonem Zemské národní rady 

(Krajowa Rada Narodowa) z 21. července 194425 o zřízení Polského výbo-

ru národního osvobození.26 Zmíněný zákon je vyhlášen, s datem 15. 

sprna, v částce (numer) 1 sbírky Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Pol-

skiej za rok 1944,27 s číslem (pozycja) 1. Jeho obsah a konstrukce jsou 

zvláštní: jedná se o politické prohlášení, zřízení statního orgánu a určení 

jeho personálního složení uno actu; text se nedělí na číslované paragra-

fy a postrádá klauzuli o datu vstupu v planost. Dle záhadného zákono-

darce zřizuje se v okamžiku zahájení „rozhodujících bojů o vyhnání 

německých agresorů z Polska“28 Polský výbor národního osvobození 

(Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, PKWN) coby „prozatímní vý-

konná moc“. Pak následuje seznam členů a rezortů oné quasi vlády, 

v čele s prokomunistickým socialistou Edwardem Osóbkou-

Morawským.29 Pod zákonem je podepsán tehdy úplně veřejnosti ne-

                                                 
24  KERSTEN, ref. 17, s. 258. 
25  Za datem a místem vydání i původní publikace prvních aktů „lidové moci“ lze 

pokaždé stavit otazník, protože se jednalo hlavně o propagandistické triky při vstupu 
Rudé armády na východ dnešního Polska. 

26  Ustawa z dnia 21 lipca 1944 r. o utworzeniu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Naro-
dowego. 

27  Kromě názvu a číslování nemá tato publikace, dle oficiálního údaju vydaná v Lublině 
15. srpna 1944, nic společného s legitimní sbírkou zákonů, jejíž částka 1 za rok 1944 
vyšla 3. ledna 1944 v Londýně a obsahuje dva dekrety prezidenta republiky.  

28  Rudá armáda právě překročila tzv. Curzenovu linii, již Moskva a polští komunisté 
považovali za „ryzí“ východní hranici Polska.  

29  Jedná se o 15 jmen a rezortů, přičemž předseda převzal rezort zahraničních věcí; 
navíc se zmiňuje existence pěti konspiračních členů na území okupovaném Němec-
kem. Mimochodem: Osóbka-Morawski stál v čele vlády, jež měnila složení (mj. ná-
sledkem jednání v Jaltě a Moskvě), až do února 1947.  
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známy Bolesław Bierut30 jako předseda Zemské národní rady spolu se 

zmíněným předsedou výboru zřízeného tímto zákonem. O vzniku, 

složení a základě zákonodárných a jmenovacích pravomocí samotné 

Zemské národní rady není v tomto základním aktu „lidové moci“ žád-

né vysvětlení.31  

Více údajů o záhadné matce – zemské radě coby zákonodárci, 

také o jejím ústavním původu, přineslo světu její čerstvě počaté a na-

rozené dítě – prozatímní exekutiva. Polský výbor národního osvoboze-

ní vydal totiž s datem 22. července 1944 své slavnostní prohlášení (Ma-

nifest PKWN). Přestože ve skutečnosti vzniklo v Moskvě, jako místo 

jeho vydání je z propagandistickýh důvodů uveden Lublin na východě 

dnešního Polska; proto se vžil i název lublinský manifest (Manifest lubel-

ski).32 V tomto základním programatickém aktu Lidového Polska se mj. 

říká:  

„Národ bojující proti německým okupantům za svobodu 

a státní nezávislost zvolil své zastupitelství, svůj podzemní 

parlament – Zemskou národní radu. V jejím složení jsou zá-

                                                 
30  Během války byl to málo významný komunistický aktivista, instalovaný Kominter-

nou ve Varšavě. Od r. 1944 do smrti v r. 1956, kvůli zvláštní důvěře Moskvy, plnil 
nejvyšší státní funkce: předsedy, pak prezidenta Zemské národní rady, prezidenta re-
publiky od 1947 do zrušení tohoto úřadu v r. 1952, následné předsedy vlády. Od 
srpna 1948, po pádu Władysława Gomułki, stál také v čele komunistické strany; dří-
ve z taktických důvodů působil navenek coby nestranický vlastenec. Srov. ref. 19. 

31  Podle komunistické verze dějin vznikla Zemská národní rada v silvestrovský večer 
1943, v konspiračním varšavském bytě, coby zastupitelství demokratického spektra 
polské společnosti. Ve skutečnosti jednalo se, jak píše KERSTEN, ref. 17, o akci 
„několika tehdy nikomu neznámých aktivistů, většinou komunistických. […] Jiné or-
ganizace údajně spolu tvořící radu byly ještě větší fikcí, která měla vytvářet zdání, že 
onen útvar představuje »širokou protifašistickou demokratickou frontu.“ (s. 41). Pi-
kantní je, že vůči onomu „podzemnímu parlamentu“ se ze začátku stavělo skepticky 
vedení PPR s Gomułkou i sovětské vedení, které teprve v létě 1944 došlo k závěru, 
že tento „zemský parlament založený politickými sílami pod německou okupací“ bu-
de vhodným nástrojem pro instalování nové mocenské soustavy na polském území. 
Z těchto důvodů se nesmějí brát vážně konspirační „prohlášení“, „dekrety“ a „sta-
novy“ přý vydané radou již na začátku r. 1944.  

32  Text byl šířen prostředky komunistické propagandy na území obsazeném Rudou 
armádou a potom úředně vyhlašen v podobě přílohy zmíněné častky 1 sbírky záko-
nů, vydané s datem 15. srpna 1944. Právě tento manifest PKWN byl oficiálně pova-
žován za zrod Lidového Polska a oslavován v podobě státního svátku (22. července) 
do r. 1989.  
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stupci demokratických stran – lidovci,33 demokrati, členové 

PPR34 a jiných organizací. Zemské národní radě se podřídily 

organizace Poláků v zahraničí, v první řadě Svaz polských 

vlastenců35 a jim zřízená armáda. 

Zemská národní rada, zřízená bojujícím národem, je jediný le-

gální zdroj moci v Polsku. Exilová »vláda« v Londýně a její de-

legatura v domově je moc uzurpační, moc protiprávní. Opírá 

se o protiprávní fašistickou Ústavu z dubna 1935... 

Zemská národní rada a Polský výbor národního osvobození 

působí na základě Ústavy ze 17. března 1921, jediné platné, 

právní a legálně schválené ústavy. Základní principy Ústavy ze 

17. března 1921 budou platit až do svolání Zákonodárného 

sněmu, který bude zvolen v hlasování všeobecném, přímém, 

rovném, tajném i poměrném a jako zmocněnec vůle národa 

schválí novou ústavu.“  

Zřejmým účelem prohlášení, že dubnová ústava 1935 je proti-

právní a neplatná, je delegitimizace prezidenta a vlády v exilu a její 

delegatury v domově.36 Tvrzením, že dále platí březnová ústava 1921 

a že nová mocenská soustava vznikla a působí podle „základních prin-

cipů“ (podstawowe założenia)37 této ústavy, se autoři pokoušejí o zdání 

                                                 
33  Srov. ref. 18. 
34  Jak je vidět, „komunisté” je slovem tabu a z taktických důvodů nahrazeno názvem 

„členové PPR“.  
35  Związek Patriotów Polskich – prosovětská politická organizace vzniklá v Moskvě v r. 

1943. Podporovala Stalinovu politiku proti exilové vládě v Londýně.  
36  Zaroveň komunisté márně chtěli tím získat podporu protisanačních částí politického 

spektra v exilu a domově. Tehdejší premiér exilové vlády vspomíná, že v sprnu 1944 
(přes rok po zrušení dyplomatických styků sovětskou stranou), během své dramatic-
ké návštěvy v Moskvě v souvisloti s varšavském povstáním, takto odpověděl Bieru-
tovi, který mu návrhl jmenování premiérem na polském území, uzná-li Bieruta hla-
vou státu: „Já už jsem premiérem legálně zřízené vlády, která spolu se svou podzem-
ní armádou bojovala proti Nemcům, zatímco vy jste byl – jako komunista – Hitlero-
vým spojencem. Naše vláda byla zřízená na základě [dubnové] ústavy, která se mi 
příliš nelíbí. Přece jen je to ústava legální vlády, uznáné během války hlavními moc-
nostmi.“ (MIKOŁAJCZYK, ref. 13, s. 77). O 10 měsíců později, s ohledem na vý-
sledky jaltské konfrence, citovaný politik ovšem přijal z Bierutových rukou funkci vi-
cepremiéra prozatímní vlády ve Varšavě.  

37  V polském originálu se přitom nepoužívá substantivum zasady, nýbrž założenia 
(doslova: předpoklady), což svědčí o tom, že autoři si záměrně chtěli nechat maxi-
málně široký prostor pro budoucí interpretaci.  
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ústavněprávní legitimity. Pro zřízení Zemské národní rady a Polského 

výboru národního osvobození, stejně jako pro stanovení tětimo orgány 

právních předpisů, nebyl v textu březnové ústavy 1921 žádný základ. 

Mimochodem: Během svého působení, jež končilo volbami do Záko-

nodarného sněmu v lednu 1947, Zemská národní rada, přestože svými 

akty zřejmě upravovala také věci na ústavněprávní úrovni,38 nepoužíva-

la pro své akty název ústavní zákon – až na jednu výjimku: zrušení 

autonomie Horního Slezska, zřízené ústavním zákonem v r. 1920; 

takový legislační zásah formálně vyžadoval formu ústavniho zákona, 

jenž byl vydán 6. května 1945.39 Nástupce rady, Zákonodárný sněm 

(Sejm Ustawodawczy),40 který vznikl následkem pseudodemokratických 

voleb v lednu 1947, schválil několik ústavních zákonů. 

Vágní pojem základní principy březnové ústavy, zavedený lub-

linským manifestem z 22. července 1944, se vyskytuje i v dalších aktech 

                                                 
38  Platí to např. pro zmíněný zákon z 21. července 1944 o zřízení prozatímní exekutivy 

a zákon z 15. srpna 1944 zmocňující tuto exekutivu k vydávaní dekretů s mocí záko-
na (Ustawa z dnia 15 sierpnia 1944 o tymczasowym trybie wydawania dekretów z 
mocą ustawy. In Dziennik Ustaw, 1944, nr 1, poz. 3). K dalším příkladům patří zákon 
z 11. září 1944 o pravomocích předsedy Zemské národní rady (Ustawa z dnia 11 wr-
ześnia 1944 r. o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady Nrodowej. In Dzien-
nik Ustaw, 1944, nr 5, poz. 23): ten ziskává pravomoce předsedy sněmu (marszałek 
Sejmu) dle březnové ústavy 1921, mj. má plnit povinnosti prezidenta republiky 
v době uprázdnění tohoto úřadu – jak tomu bylo dle komunistického výkladu z dů-
vodu nezvolení nového prezidenta na základě breznové ústavy. Citovaný zákon byl 
pak posledního dne r. 1944 novelizován (Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o zmianie 
ustawy z dnia 11 września 1944 r. o kompetencji Przewodniczącego Krajowej Rady 
Narodowej. In Dziennik Ustaw, 1944, nr 19, poz. 97) jen proto, aby titul předseda 
Zemské národní rady byl nahrázen titulem prezident Zemské národní rady a tím se 
zdůraznilo, že se jedná o prozatímní hlavu státu. Generální normou ústavního výz-
namu byl také zákon se stejným datem nahrazující Polský výbor národního osvobo-
zení Prozatímní vládou Polské republiky (Ustawa z dnia 31 grudnia 1944 r. o powo-
łaniu Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej Polskiej. In Dziennik Ustaw, 1944, nr 
19, poz. 99), jež měla používat také obvyklý ústavní název: Rada ministrů a jejíž čle-
nové měli být pokaždé jmenováni prezidentem Zemské národní rady. Cílem obou 
zákonů bylo zřejmě formální upevnění „lidové moci“ před jaltskou konferencí. Re-
konstrukce vlády následkem této konference a pak moskevských jednání v červnu 
1945, směrem k Prozatímní vládě národní jednoty, proběhla bez změny zákona, 
i když tento „jaltský“ název vlády se stál běžným politickým pojmem.  

39  Ustawa konstytucyjna z dnia 6 maja 1945 r. o zniesieniu statutu organicznego woje-
wództwa śląskiego. In Dziennik Ustaw, 1945, nr 17, poz. 92.  

40  Pod stejným názvem působil v letech 1919–1922 jednokomorní parlament, jehohož 
hlavním úkolem bylo schválení první ústavy Druhé republiky. 
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vydaných „lidovou mocí“ v letech 1944 –1947. Naposledy je tomu tak 

ve dvou prozatímních ústavních předpisech schválených Zákonodár-

ným sněmem přímo po jeho vzniku: ústavním zákonem ze 4. února 

1947 o volbě prezidenta Polské republiky41 a ústavním zákonem z 19. 

února 1947 o uspořádání a rozsahu působení nejvyšších orgánů Polské 

republiky42 (běžný název: malá ústava – mała konstytucja).  

Tato mála ústava upravuje soustavu nejvyšších státních orgánu 

pro dobu do vstupu v platnost budoucí ústavy Polské republiky, jež 

měla být schválena právě Zákonodárným sněmem do r. 1952. Ten se 

v malé ústavě uvádí jako „orgán svrchované moci polského národa“ 

a odkazuje na následující prameny své ústavodární pravomoci: „základ-

ní principy“ březnové ústavy (1921), „zásady manifestu Polského výbo-

ru národního osvobození“ (1944), „zásady zákonodárství tykajícího se 

národních výborů“, „sociální a státní reformy potvrzené národem 

v referendu“ (1946). Malá ústava je také prvním poválečným aktem, 

který explicitně předepisuje kvalifikovanou většinu dvou třetin zákon-

ného počtu poslanců pro svou změnu, což jí dává podobu ústavní 

„tuhosti“. 

Právě tento ústavní zákon byl po svém vstupu v platnost po-

važován provládní právní vědou za vlastní prozatímní ústavu, zatímco 

březnové ústavě 1921 se přidával smysl, jenž s hlediska tehdejší – čím 

dál tím více totalitní – státní praxe, byl málo důležitý, spíš propagandis-

tický.43 Žádný odkaz na březnovou ústavu se už nenachází v ústavním 

                                                 
41  Ustawa konstytucyjna z dnia 4 lutego 1947 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospoli-

tej. In Dziennik Ustaw, 1947, nr 9, poz. 43. Jelikož nebyl zvolen senát, komunisté a je-
jich spojenci nemohli využít proceduru volby prezidenta Národním shromážděním 
podle březnové ústavy 1921, proto prosadali, že první prezident Lidového Polska 
bude zvolen jen sněmem.  

42  Ustawa konstytucyjna z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyż-
szych organów Rzeczypospolitej Polskiej. In Dziennik Ustaw, 1947, nr 18, poz. 71.  

43  Srov. ROZMARYN, Stefan. W jakim zakresie obowiązuje dziś Konstytucja z 21 marca 
1921 r.? Łódź : Państwo i Prawo, 1948 (seprát ze stejnojmenného časopisu). Dle au-
tora je Zákonodárný sněm jediným orgánem, kterému přísluší „pouvoir constituant“, 
proto uznání, že jakákoli právní norma je součástí ústavního řádu Polska smí být za-
loženo jen na argumentu, že taková je vůle tohoto orgánu (s. 3-4); na „technicko-
organizační“ úrovni se normy březnové ústavy 1921 uplatňují ne přímo, nýbrž jen 
pokud jejich obsah je přeložen do předválečných obyčejných zákonů, jelikož ty „zá-
sadně zůstávají v platnosti“ (s. 11); přímo se uplatňují vyslovené v březnové ústavě 
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zákoně z 21. května 1951 o způsobu přípravy a schválení Ústavy Lido-

vého Polska.44  

Je příznačné, že žádný ústavní akt Lidového Polska neobsahu-

je normu explicitně zrušující březnovou ústavu 1921, jejíž platnost byla 

kouzelně vzkříšená – buď jako celek, nebo v rozsahu „základních prin-

cipů” (toto kouzelník zřejmě nechtěl definitivně řešit) – prohlášením 

„lidové moci“ v r. 1944. Je třeba zopakovat, že březnová ústava 1921 

byla explicitně zrušena dubnovou ústavou 1935, jen s výjimkou někte-

rých článků o základních právech a povinnostech.  

Ústava schvalená 23. dubna 1935 nikdy nebyla explicitně zru-

šena. Navzdory návrhům, aby se právě s výrazným odkazem na její 

důležitost, současně s jejím zrušením, etablovala třetí nezávislá republi-

ka, většinové politické síly se rozhodly pro přechod od Lidového Pol-

ska ke Třetí republice cestou ústavněprávní kontinuity vůči systému 

Polské lidové republiky.45 

Druhá (tehdy exilová) republika a Třetí (takřka postlidová) re-

publika si podaly ruce jen na ceremoniální úrovni. Po první demokra-

tické volbě hlavy státu se poslední prezident v exilu, Ryszard Kaczo-

rowský, vzdal úřadu a 22 prosince 1990 a slavnostně předal ve Varšavě 

insignie hlavy státu přímo zvolenému prezidentu Lechu Wałęsovi.  

Na rozdíl od ústavně-právního řádu Lidového Polska od za-

čátku zásadně zachovával kontinuitu vůči předválečnému právu Druhé 

                                                                                              
1921 principy: republikánské formy státu, svrchovanosti národa, zastupitelské demo-
kracie, pětiadjektivního volebního práva (volení parlamentu v hlasování všeobecném, 
přímém, rovném, tajném i poměrném), zákonitosti státní moci, nadřízenosti ústavy 
a soudcovské nezávislosti, navíc normy tykající se základních práv, svobod a povin-
ností občanů (s. 13). Mimochodem: volby do parlamentu se v době platnosti malé 
ústavy 1947 nekonaly a princip poměrnosti voleb se v ústavě LPR, schvalené Záko-
nodárným sněmem v r. 1952., ze samozřejmých důodů už nevyskytl.  

44  Ustawa konstytucyjna z dnia 26. maja 1951 r. o trybie przygotowania i uchwalenia 
Konstytucji Polski Ludowej. In Dziennik Ustaw, 1951, nr 33, poz. 255. Pro autory 
preambule už zřejmě není vhodné ohlížet se zpět, třeba k předválečné ústavě, jelikož 
polský národ „buduje socialismus”. Příznačné je, že citovaný zákon 1951 předurčujé 
„lidový“ název státu v budoucí ústavě, zatímco malá ústava 1947 výrazně zdůrazňuje, 
že bude platit „do vstupu v platnost nové Ústavy Polské republiky“.  

45  Nejzásadnější změny se totiž konaly formou řádné novelizace ústavy Polské lidové 
republiky z 22. července 1952; novela byla schválená 29. prosince 1989 (srov. ref. 4) 
a promulgována prezidentem Wojciechem Jaruzelským. Stejnou cestou legislační 
kontinuity probíhaly dálší změny na ústavněprání úrovni.  
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republiky na úrovní podústavních norem. Úřady a soudy zpravidla 

aplikovaly i předválečné předpisy. Ve vydávaných ve Varšavě po r. 1944 

zákonech a dekretech s mocí zákona byly obsažené normy odkazující 

na předválečné předpisy, popřípadě je měnící nebo zrušující. Tyto po-

válečné normy odkazovaly dokonce i na dekrety s mocí zákona vydané 

před válkou sanačním prezidentem na základě odsouzené komunisty, 

dle nich ex tunc neplatné květnové ústavy 1935, což předpokládalo 

platnost oněch předválečných dekretů. Právní předpisy vydané orgány 

Druhé republiky během války, také z dob udržování diplomatických 

styků se Sovětským svazem, zase nebyly uplatňovány; prakticky se 

předpokládalo, že platily pouze v podmínkách války.46 Čas od času 

přicházel v úvahu výklad předválečných norem ve smyslu nového 

uspořádání (dnes by se řeklo: ústavně konformní výklad). Odmítnutí 

aplikování formálně nezrušených předválečných norem kvůli jejich 

rozporu s „lidovým“ pořádkem patřilo k výjimkám.47  
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46  S touto běžnou praxí počítá i dnešní databáze na webových stránkách sněmu (viz ref. 

3 in fine): uvádí se obsah částek sbírky zákonů do srpna 1939 a pak částek vydáva-
ných v Lidovém Polsku od r. 1944.  

47  Nejvyšší soud v usnesení pléna civilní komory z 3. dubna 1957 uvedl, že předválečné 
předpisy, které nebyly zrušeny po válce, „čerpají svou právní moc nikoli z [tehdejší] 
zákonodárné sankce, nýbrž z vůle zákonodárce Lidového Polska, který je ponechal 
v moci“, a dodal, že zákonodárcem nezrušené normy nesmějí se aplikovat, jen pokud 
jsou „zřejmě neslučitelné s principy a cíli lidového státu“. In Państwo i Prawo, 1957, 
zeszyt 11, s. 910.  
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MATERIÁLNÍ OHNISKO ÚSTAVY – 
EVROPSKÉ POOHLÉDNUTÍ  

 

Monika Forejtová 

 

Abstrakt: Tato stať se zamýšlí nad pojmem, významem a charakteristikou 
materiálního ohniska ústavy, jenž je výrazem zákazu (nepřípustnosti) změny 
určitých ustanovení ústavy, to je absolutní rigidity, v české reflexi vyjádřené v čl. 
9 odst. 2 Ústavy České republiky. V této souvislosti je zmíněno materiálního 
ohnisko jako referenční kritérium při přezkumu Lisabonské smlouvy před 
českým Ústavním soudem. Zvláštní pozornost je věnována rozboru kauzy 
Melčák, kdy Parlament ČR zkrátil volební období Poslanecké sněmovny a 
následnému projednání před Ústavním soudem České republiky. Stať nabízí též 
i komparaci s ústavami některých evropských států. Na pozadí statě se nese 
problematika neměnnosti v právu a ústavnosti ústavníchzákonů. 
Kľúčové slová: Ústava, ústavnost, ústavní soud, pravomoc rušit ústavní záko-
ny, materiální ohnisko ústavy, podstatné náležitosti demokratického právního 
státu, klauzule věčnosti, imperativ nezměnitelnosti, právní stát 
 
Abstract: This paper examines the concept, importance and characteristics of 
the material core of the Constitution, which is the expression of the denial 
(inadmissibility) changes to certain provisions of the Constitution, it is the 
absolute rigidity in the Czech reflection expressed in Art. 9 paragraph. 2 of the 
Constitution of the Czech Republic. In this context, the focus of the material is 
mentioned as a reference in the review of the Lisbon Treaty before the Czech 
Constitutional Court. Particular attention is devoted to the analysis of the case 
Melčák when the Parliament of the Czech Republic abbreviated term of the 
Chamber of Deputies and the subsequent proceedings before the Constitutio-
nal Court of the Czech Republic. The paper also provides a comparison with 
the constitutions of some European countries. On request the State bears the 
issue of permanence in constitutional law and the constitutionality of constitu-
tional acts. 
Keywords: Constitution, constitutionality, the Constitutional Court, the power 
to interfere with constitutional laws, material core of the Constitution, the 
essential requirements of a democratic rule of law clause eternity, immutability 
imperative, the rule of law 
 

Mezi jeden z nejsetrvalejších a nejznámějších fenoménů právní 

vědy a jejího oboru teorie práva a filosofie práva nesporně náleží dis-

kurs mezi právním pozitivismem (ius positivum) a právním naturalis-
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mem (ius naturale). Přičemž, jak uvádí R. Pokorný, tato geneze kores-

ponduje s genezí jiných obdobných diskursů, jež jsou na svém počátku 

spojeny s rigidně kontrapozičním postojem jednotlivých paradigmat, 

mezi nimiž dochází k postupnému sbližování. To je signifikantní zejm. 

po druhé světové válce, kdy řada právních vědců a teoretiků práva 

postupně propojuje přístup přirozeno-právní s pozitivně-právním.1  

Historická zkušenost s totalitními režimy 20. století posílila 

přirozenoprávní (metafyzický) prvek konstrukce demokratických ústav 

snahou o normování nenormovatelného, tedy o úpravu v moderních 

podmínkách, přičemž tato koncepce nezměnitelných ustanovení ústavy 

myšlenkově navazuje teorii na společenské smlouvy (T. Hobbes, J. 

Locke, nebo J. J. Rousseau). 

Cílem tohoto příspěvku je představit pojem materiálního 

ohniska (jádra) ústavy2 na ústavách, které nejsou založeny na hodnoto-

vé neutralitě a upozornit tak na jeden z prvků moderních rigidních 

ústav.3 Příspěvek se tak v obecné rovině zamýšlí na neměnností 

v právu, nad konceptem věčnosti esenciálních prvků demokracie 

v demokratické ústavě. Klíčovou otázkou, na které stojí koncepce im-

perativu nezměnitelnosti (tzv. klauzule věčnosti - Ewigkeitsgarantie) je 

tedy, zda originární ústavodárce může pro futuro zavázat všechny ná-

sledující při změnách určitých částí ústavy, ústavního pořádku, neboť 

tato diskrece je ultra vires (za hranicí pravomoci). Axiologickým výcho-

diskem klauzule věčnosti je obava ze zneužití moc, a to i parlamentem 

či lidem. Jan Kysela pro úplnost dodává, že moc může být zneužita 

každým, tedy i soudci.4 Na tomto místě je nutné citovat myšlenku Carla 

Schmitta, německého právního teoretika, který pro možnost ústavních 

změn ústavních zákonů poznamenává a formuluje: „Hranice oprávnění 

k ústavním změnám vyplývající ze správně chápaného pojmu ústavní 

                                                 
1  POKORNÝ, Richard. Význam přirozenoprávního přístupu k některým ústavním 

doktrínám z pohledu ústavněprávní argumentace. In KNOLL, Vilém - VALEŠ, Vác-
lav. (eds). Naděje právní vědy. Býkov 2012. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 283. 

2  Pojmy „materiálního ohnisko ústavy“, „materiální ohnisko ústavnosti“, „materiální-
ho ohnisko ústavního pořádku“ budou v tomto příspěvku používány promiscue. 

3  LAPČÁKOVÁ, Marta. Rigidné a flexibilné ústavy (Porovnávacia studia ústav člen-
ských štátov Európskej únie). In Justičná revue, 59, 2007, č. 8 - 9, s. 1066-1075. 

4  KYSELA, Jan. Ústava mezi právem a politikou. Praha : Leges, 2014, s. 231. 
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změny. Ústavněprávně zakotvené oprávnění měnit ústavu znamená, že 

mohou být nahrazena jednotlivá nebo vícero ústavních pravidel ústav-

ními pravidly jinými, avšak toliko za předpokladu, že zůstane zachována 

identita a kontinuita ústavy jako celku. Oprávnění k ústavním změnám, 

doplněním, škrtům, dodatkům, atd., nikoliv ale oprávnění dát novou 

ústavu a také ne oprávnění změnit, rozšířit nebo nahradit vlastní základ 

této příslušnosti k revizi ústavy.“5 

Příspěvek se též zamýšlí nad ochranou samotného materiální-

ho ohniska, resp. materiálního jádra ústavy, kdy se nabízí otázka, zda 

garantem ochrany materiálního ohniska ústavy mají být ústavodárné 

sbory (v podobě druhé komory parlamentu), nebo zda nejvyšší (ústavní 

soudy) v případě derogace ústavních zákonů ústavními soudy, nebo 

dokonce samotný lid ve smyslu práva lidu na odpor (čl. 23 Listiny zá-

kladních práv a svobod). V souvislosti s kauzou Melčák,6 se zamýšlíme 

též nad otázkou „ústavností ústavních zákonů.“7 

 

Materiální ohnisko ústavy jako pojem 

Synonymem pro super kvalifikované ústavní právo může být 

právě pojem materiální ohnisko ústavnosti či ústavy. Nejvýznamnější 

hodnotové principy, které představují základní východiska ústavního 

systému a právního řádu jako celku jsou právě obsaženy v onom ústav-

ním jádru, které je v odborné literatuře formulováno jako materiální 

jádro, materiální ohnisko či nezměnitelné jádro ústavy. Je základním 

projevem hodnotové orientace ústavy a formuluje principy, které jsou 

neodstranitelné. Jedná se o ústavní jádro, které je absolutně rigidní, 

a které nemá být změnitelné žádnou z právem aprobovaných, či do-

konce právem nedovolených procedur. Jeho hierarchické zařazení je 

dokonce neústavní, což akcentuje jeho přirozenoprávní původ. 

                                                 
5  SCHMITT, Carl. Verfassungslehre. Berlin : Duncker & Humbolt, 2003, s.106. 
6  Nález Pl. ÚS 27/09.  
7  PROCHÁZKA, Radoslav. O ústavnosti ústavných zákonov. In Ius Romanum Schola 

Sapiente, Pocta Petrovi Blahovi k 70. narozeninám. Trnava : Právnická fakulta v Trnavskej 
univerzity v Trnave, 2009. BRÖSTL, Alexander. O ústavnosti ústavných zákonov. In 
JERMANOVÁ, Helena - MASOPUST, Zdeněk (eds.). Metamorfózy práva ve střední Ev-
ropě. Praha : Ústav státu a práva, 2008. 
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Vladimír Klokočka, na základě teorie E. J. Sieyése o rozlišení 

moci konstitutivní a konstituované, distinguje ústavu a ústavní zákony. 

Ústavu tak považuje za produkt moci konstitutivní náležející lidu 

a ústavní zákony pak za produkt moci konstituované a vykonávané 

příslušnými veřejnými orgány.8 

Ústava ČR (resp. ústavní pořádek dle čl. 112 odst. 1) předsta-

vuje právní předpis nejvyšší právní síly, který stojí v hierarchii právního 

řádu na jeho úplném vrcholu. Je proto logické, že jakékoliv doplňování 

či změny ústavního pořádku lze provádět výhradně ústavními zákony.9 

Z materiálního pohledu je ústava vyjádřením základních histo-

rických, společenských a morálních hodnot, je základním zákonem, 

který obsahuje společenskou dohodu o pravidlech fungování uvnitř 

státu, mezi státem a jeho občany. Psaná forma ústavy vznikla mimo jiné 

také proto, že lidé chtěli dát určitým pravidlům chování a fungování 

státu určitou dlouhodobost a také stabilitu, a posléze také slavnostní 

podobu. To vše mělo vyjádřit jakousi nadřazenost ústavy ostatním 

právním i materiálním pravidlům. Výrazem této nadřazenosti je také to, 

že dokumenty ústavního pořádku zpravidla obsahují základní mecha-

nismy fungování daného státu a definují vztah člověka ke státu a na-

opak. Do určité míry lze koncept materiálního jádra ústavy vnímat jako 

protiváhu plochému, formálnímu a formalistickému přístupu k právu, 

který ve svém důsledku znamená popření práva samotného.  

Koncepce ústavy10 může být pojata buďto jako forma jedno-

ho jediného dokumentu (monolegální ústava), anebo formou několika 

ústavních dokumentů (polylegální ústava), což je také případ České 

republiky, která má do svého ústavního pořádku (dle čl. 112 odst. 1) 

začleněny kromě Ústavy také např. usnesení předsednictva České ná-

rodní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod 

                                                 
8  KLOKOČKA, Vladimír. Ústavní systémy evropských států. Praha: Linde, 20062, s. 50-52, 

98-102. 
9  Podle čl. 39 odst. 4 Ústavy ČR je k přijetí ústavního zákona je třeba souhlasu třípěti-

nové většiny všech poslanců a třípětinové většiny přítomných senátorů. Přičemž 
komory jsou způsobilé se usnášet za přítomnosti alespoň jedné třetiny svých členů 
(čl. 39).  

10  K různému dělení ústav srov. FILIP, Jan - SVATOŇ, Jan. Státověda. Praha : Wolters 
Kluwer, 2011, s. 83-91. 
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jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů nebo některé další ústavní zákony přijaté podle této ústavy 

(např. ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 

ve znění pozdějších předpisů). Z obecného pohledu je však i ústava 

změnitelná.  

Carl Schmitt při zkoumání různých forem změn ústavy (in lar-

go sensu) distinguje následující pojmy:  

a) zničení ústavy (odstranění ústavy a ústavodárné moci);  

b) odstranění ústavy (odstranění ústavy se zachováním ústavodárné 

moci);  

c) změnu ústavy (změna textu ústavy);  

d) prolomení ústavy (porušení ustanovení ústavy pro jeden nebo více 

určitých jednotlivých případů; 

e) suspenzi ústavy (pozbytí účinnosti některých ustanovení). 

Typickou námitkou, která zpochybňuje koncepci materiálního 

ohniska ústavy, byla prezentována v našem prostředí především práv-

ním teoretikem Franiškem Weyrem, který k této problematice pozna-

menal: „I kdybychom totiž připustili, že jest určitá norma myslitelná 

jako nezměnitelná část součást příslušného normovaného souboru 

(např. norma, stanovící republikánskou formu státní), přece by konec 

konců nezáleželo na možnosti nezměnitelnosti této normy, nýbrž zása-

dy, která ji jako nezměnitelnou stanovila.“11 

 

Česká reflexe a role Ústavního soudu 

Ústava České republiky ve svém čl. 1 odst. 1 definuje Českou 

republiku jako svrchovaný, jednotný a demokratický právní stát založe-

ný na úctě k právům a svobodám člověka a občana. Pojem demokratic-

ký právní stát (materiální právní stát) stojí v samé základu ústavního 

práva ČR, neboť jak praví čl. 9 odst. 2 Ústavy: „Změna podstatných 

náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná.“ Toto usta-

novení chápeme jako určitý prvek suprapozitivního práva v právním 

řádu ČR. Problémem takto normativně nespecifikovaného prvku zůs-

tává samotný obsah podstatných demokratických náležitostí demokra-

                                                 
11  WEYR, František. Teorie práva. Praha : Orbis, 1936, s. 106. 
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tického právního státu a tedy nedotknutelným „tvrdým jádrem“ české-

ho ústavního pořádku. Výklad tohoto pojmu je tak přenecháván právní 

vědě12 a Ústavního soudu, který je soudním orgánem ochrany ústav-

nosti (dle dikce čl. 83 Ústavy).  

Ústavní soud ČR již v prvním svém slavném nálezu (Pl. ÚS 

19/93, tzv. „Klokočkův nález“) v řízení o kontrole norem ve věci 

ústavnosti zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického 

režimu a odporu proti němu, zformuloval k interpretaci a chápání im-

perativu nezměnitelnosti k materiálnímu ohnisku zásadní teze. Soud 

v tomto slavném nálezu postuloval hodnotový základ české Ústavy 

takto: „Právně-pozitivistická tradice, jež se přenesla i do poválečných 

ústav (včetně naší ústavy z roku 1920), odhalila však v pozdějším vývoji 

vícekrát své slabiny. Ústavy konstruované na těchto základech jsou 

hodnotově neutrální: tvoří institucionální a procesní rámec, naplnitelný 

velmi odlišným politickým obsahem, protože kritériem ústavnosti se 

stává dodržení kompetenčního a procesního rámce ústavních institucí 

a postupů, tudíž kritérií formálně-racionální povahy. V důsledku toho 

bylo v Německu akceptováno nacionálně-socialistické panství jako 

legální, přestože vyhlodalo obsah a posléze zničilo samu podstatu Vý-

marské demokracie… Naše nová ústava není založena na hodnotové 

neutralitě, není jen pouhým vymezením institucí a procesů, ale včleňuje 

do svého textu i určité regulativní ideje, vyjadřující základní nedotknu-

telné hodnoty demokratické společnosti. … České právo není založeno 

na svrchovanosti zákona. Nadřazenost zákonů nižším právním nor-

mám neznamená ještě jejich svrchovanost. Dokonce ani ve smyslu 

rozsahu zákonodárné kompetence v rámci ústavního státu nelze hovo-

řit o svrchovanosti zákona. V pojetí ústavního státu, na kterém je zalo-

žena Česká ústava, není právo a spravedlnost předmětem volné dispo-

zice zákonodárce a tím ani zákona, protože zákonodárce je vázán urči-

                                                 
12  Jako průkopníka v české právní nauce lze označit emeritního soudce Ústavního 

soudu ČR, Prof. JUDr. Pavla Holländera, DrSc. HOLLÄNDER, Pavel. Materiální 
ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce. In Právník, 2005, č. 4, s. 313 an. Z poslední 
doby též HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 53-82. 
HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. Plzeň : Aleš Čeněk, 2012, s. 
314-348. 
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tými základními hodnotami, jež Ústava prohlašuje za nedotknutelné. 

Česká ústava např. v čl. 9 odst. 2 stanoví, že "změna podstatných nále-

žitostí demokratického právního státu je nepřípustná". Tím jsou konsti-

tutivní principy demokratické společnosti v rámci této ústavy postaveny 

nad zákonodárnou kompetenci a tím "ultra vires" Parlamentu. S těmito 

principy stojí a padá ústavní stát. Odstraněním některého z těchto 

principů, provedené jakýmkoli, byť i většinovým anebo zcela jednomy-

slným rozhodnutím parlamentu by nemohlo být interpretováno jinak, 

než jako odstranění tohoto ústavního státu jako takového.“13 Parlament 

tedy nesmí přijmout ústavní zákon v rozporu s čl. 9 odst. 2 Ústavy, 

překročil by tak podle Ústavního soudu svoji kompetenci.  

Zásadně se k pojmu ústavního pořádku a materiálního ohni-

ska vyjádřil Ústavní soud ČR v nálezu Pl. ÚS 36/01 takto: „Z ústavní 

maximy dle čl. 9 odst. 2 Ústavy neplynou konsekvence toliko pro ústa-

vodárce, nýbrž i pro Ústavní soud. V nepřípustnosti změny podstat-

ných náležitostí demokratického právního státu je obsažen i pokyn 

Ústavnímu soudu, dle kterého žádnou novelu Ústavy nelze interpreto-

vat v tom smyslu, že by jejím důsledkem bylo omezení již dosažené 

procedurální úrovně ochrany základních práv a svobod…. Proto roz-

sah pojmu ústavního pořádku nelze vyložit toliko s ohledem na ustano-

vení čl. 112 odst. 1 Ústavy, nýbrž i vzhledem k ustanovení čl. 1 odst. 2 

Ústavy a do jeho rámce zahrnout i ratifikované a vyhlášené mezinárod-

ních smlouvy o lidských právech a základních svobodách…. Z uvede-

ných důvodů nutno čl. 95 odst. 2 Ústavy interpretovat v tom smyslu, že 

je povinností obecného soudu předložit Ústavnímu soudu k posouzení 

rovněž věc, v níž dojde k závěru, že zákon, jehož má být při jejím řeše-

ní použito, je v rozporu s ratifikovanou a vyhlášenou mezinárodní 

smlouvou o lidských právech a základních svobodách.“  

Ústavní soud v tomto „tzv. konkurzním nálezu“ shledal změ-

nu podstatných náležitostí demokratického právního státu v euronovele 

                                                 
13  Srov. též KLOKOČKA, Vladimír. Nové pojmy v Ústavě České republiky I. In 

Politologický časopis, 1994, roč. 1, č. 1, s. 5-16. KLOKOČKA, Vladimír. Nové pojmy 
v Ústavě České republiky II. In Politologický časopis, 1994, roč. 1, č. 2, s. 3-12. 
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Ústavy (ústavní zákon č. 395/2001 Sb.),14 která mj. zrušila zvláštní 

kategorii mezinárodních smluv o lidských právech a základních svobo-

dách, čímž Ústavnímu soudu znemožnila rušit zákony pro rozpor 

s těmito „lidsko-právními“ mezinárodními smlouvami. Ústavní soud se 

této formě deklasování dosažené kvality právní ochrany bránil 

s odkazem na to, že nadále bude mezinárodní smlouvy o lidských prá-

vech považovat za referenční rámec pro dodržování ústavnosti v České 

republice. 

Pokud jde o názor odborné veřejnosti na to, co tvoří materiál-

ní ohnisko ústavy, lze demonstrovat několikero názorů. Autoři Komen-

táře k Ústavě - D. Hendrych a C. Svoboda - považují za nezměnitelná 

ustanovení čl. 1 odst. 1, čl. 5 a čl. 6 Ústavy. Václav Pavlíček k nim při-

dává suverenitu lidu - tedy čl. 2 odst. 1 Ústavy a čl. 23 Listiny.15 Jindřiš-

ka Syllová sumarizujícím způsobem připomíná, že podstatné náležitosti 

demokratického právního státu, nejsou žádným způsobem ústavně 

vypočtena, dále, že nezměnitelná ustanovení nejsou jen omezena na 

ustanovení Ústavy, byť jsou v ní systematicky umístěna, ale je možno je 

nalézt i v Listině nebo v jiném ústavním zákoně.16 Toto podporuje 

i Karel Klíma, který dokonce hovoří o Listině jako zvláštním materiál-

ním jádru Ústavy ČR.17 Petr Mlsna zase připomíná, že úmyslem ústa-

vodárce bylo vytvořit blokaci proti změně demokracie a systému pan-

ství práva, čím se jedná o politickou deklaraci, která má chránit hodnoty 

                                                 
14  Podrobněji k nálezu FILIP, Jan. Nález č. 403/2002 Sb. jako rukavice hozená ústavo-

dárci Ústavním soudem. In Právní zpravodaj, 2002, roč. 11, s. 12-15. MALENOV-
SKÝ, Jiří. Vítězství „dogmatiků“ nad „pragmatiky“ se odkládá. In Právní rozhledy, 
2005, roč. 11, s. 408-412. MALENOVSKÝ, Jiří. Euronovela Ústavy ČR v pěti obra-
zech. In GERLOCH, Aleš - KYSELA, Jan et al. 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí 
zpět a pohled vpřed. Plzeň : Aleš Čeněk, 2013, s. 176-208. KÜHN, Zdeněk - KYSELA, 
Jan. Euronovela Ústavy ve světle překvapivého nálezu Ústavního soudu č. 403/2002 
Sb. In Soudní rozhledy, 2002, roč. 12, s. 421-428. KÜHN, Zdeněk - KYSELA, Jan. 
Aplikace mezinárodního práva po přijetí tzv. euronovely Ústavy ČR. In Právní rozhle-
dy, 2002, roč., s. 408-412. KÜHN, Zdeněk - KYSELA, Jan. Je Ústavou vždy to, co 
Ústavní soud řekne, že Ústava je? In Časopis pro právní vědu a praxi, 2002, roč. 3, s. 
199-215. 

15  PAVLÍČEK, Václav - HŘEBEJK, Jiří. Ústava a ústavní řád, Praha: Linde, 2002 , s. 76. 
16  SYLLOVÁ, Jindřiška. Článek 9. In MIKULE, Vladimír - SLÁDEČEK, Vladimír - 

SYLLOVÁ, Jindřiška (eds.). Ústava České republiky. Komentář. Praha : C. H. Beck, 
2007, s. 70-71. 

17  KLÍMA, Karel. O právu ústavním. Praha : Wolters Kluwer, 2012, s. 128-130. 
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ústavního systému.18 Vojtěch Šimíček sumarizuje a mezi podstatné 

náležitosti demokratického právního státu řadí tyto ústavní principy: 

panství práva - vázanost právním řádem (čl. 1 Ústavy), svrchovanost 

lidu (čl. 2 Ústavy), zakotvení a ochrana základních práv a svobod (čl. 3 

a 4 Ústavy ve spojení s LZPS), volná soutěž politických stran (čl. 5 

Ústavy), rozhodování většiny se současným respektováním práv menšin 

(čl. 6 Ústavy), základní principy volebního práva (všeobecnost, rovnost, 

přímost, tajnost), vláda na omezenou dobu (vláda na čas), dělba státní 

moci (zákonodárná, výkonná, soudní), nezávislost soudů a soudců (čl. 

81 a 82 Ústavy), právo na územní samosprávu (čl. 8 Ústavy), nezměni-

telnost materiálního ohniska ústavního pořádku (čl. 9 odst. 2 a 3 Ústa-

vy).19 

Nepřípustnost změn podstatných náležitostí sice směřuje do 

budoucnosti, ale spočívá v minulosti a chce zabránit její repríze, což 

vyjadřuje i Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 27/09, když konstatuje: 

„Stejně jak je v německém případě čl. 79 odst. 3 Základního zákona 

reakcí na nedemokratický vývoj a nacistickou zvůli v období před ro-

kem 1945 (a obdobně pak čl. 44 odst. 3 Spolkové ústavy Rakouské 

republiky), je čl. 9 odst. 2 Ústavy důsledkem zkušeností s úpadkem 

právní kultury a pošlapáváním základních práv v době čtyřicetileté 

vlády komunistického režimu v Československu. V důsledku této ana-

logie jsou proto výklad čl. 79 odst. 3 Základního zákona Spolkovým 

ústavním soudem SRN a obdobně postupy v dalších demokratických 

zemích pro Ústavní soud České republiky hluboce inspirující.“ 

 Samotnou ochranu nedotknutelného ohniska ústavního po-

řádku naznačuje čl. 9 odst. 3 Ústavy, podle kterého „výkladem právních 

norem nelze oprávnit odstranění nebo ohrožení základů demokratické-

ho státu.“ Jan Wintr dokonce formuluje zásadu výkladu respektující 

nezměnitelnost podstatných náležitostí demokratického právního stá-

                                                 
18  MLSNA, Petr. Článek 9 Ústavy. In KLÍMA, Karel. a kol. Komentář k Ústavě a Listině. 

Plzeň : Aleš Čeněk, 2009, s. 108. 
19  ŠIMÍČEK, Vojtěch. Článek 9. In FILIP, Jan - BAHÝLOVÁ, Lenka et al. Ústava 

České republiky. Komentář. Praha : Linde, 2010, s. 159. 
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tu,20 jakožto zásadu postavenou na principu hierarchie, kterou je nutno 

chápat jako striktně závaznou.21 

 

Přelomové rozhodnutí Ústavního soudu ve věci Melčák 

Dne 26. srpna 2009 podal poslanec M. Melčák ústavní stíž-

nost, kterou se domáhal odložení vykonatelnosti a zrušení rozhodnutí 

prezidenta republiky č. 207/2009 Sb., o vyhlášení voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu České republiky, a dále podal spolu se stížností 

návrh na zrušení ústavního zákona č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého 

volebního období Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Za účastníky 

řízení označil tehdejšího prezidenta republiky, Václava Klause a Parla-

ment České republiky, poněvadž jako orgány veřejné moci svým roz-

hodnutím zasáhly do jeho základního politického práva chráněného 

ústavním pořádkem. Na začátku své argumentace M. Melčak uvedl, že 

vstoupil v účinnost ústavní zákon o zkrácení pátého volebního období 

Poslanecké sněmovny, který označil jako protiústavní, a určil jej ve své 

stížnosti k přezkumu a k následné derogaci. Jeho argumentace tak přek-

račovala meze ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy, které umožňuje 

Ústavnímu soudu zrušit zákony či jejich jednotlivé části, nikoli zákony 

ústavní. K rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se vyhlašovaly 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, uvedl, že termínu 

voleb, které určilo právě toto rozhodnutí, nepředcházelo ani rozpuštění

 Poslanecké sněmovny a ani termín nebyl určen ve třicetidenní 

lhůtě předcházející před uplynutím volebního období. Proto jako stě-

žovatel v řízení o ústavní stížnosti v prvé řadě tvrdil, že se jedná o 

zásah orgánu veřejné moci do jeho základního práva zakotveného v čl. 

21 Listiny základních práv a svobod (volební právo, přístup k veřejným 

funkcím), 22 a to s odkazem na ustanovení čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústa-

vy. Kromě toho shrnul, že byl zvolen poslancem Poslanecké sněmovny 

pro volební období 2006 – 2010 a s odkazem na Ústavu ČR poukázal 

na čtyřleté volební období poslance (čl. 16 odst. 1 Ústavy) a zánik man-

                                                 
20  WINTR, Jan. Metody a zásady interpretace práva. Praha : Auditorium, 2013, s. 65-66. 
21  WINTR, Metody a zásady interpretace práva, s. 210. 
22  WAGNEROVÁ, Eliška et al. Listina základních práv a svobod. Praha : Wolters Kluwer, 

2012, s. 497-501. 
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dátu poslance uplynutím volebního období (čl. 25 písm. b) Ústavy), 

nakonec upozornil na čl. 17 Ústavy, kterým se upravují volby do obou 

komor Parlamentu. Ústavní soud se stížností poslance Melčáka zabýval 

v plénu, soudcem zpravodajem byl určen soudce Holländer. 

K přezkumu byly vymezeny jak procesní tak materiální podmínky 

„ústavnosti“ ústavního zákona. 

Podle právního názoru Ústavního soudu musí každý ústavní 

zákon splňovat tři pojmové znaky, resp. podmínky:  

Procedurální podmínka (musí být přijat ústavní většinou - čl. 

39 odst. 4 Ústavy ČR); 

Kompetenční podmínka (musí se jednat o změnu nebo dopl-

nění ústavy - čl. 9 odst. 1 Ústavy ČR nebo se musí jednat o ústavní 

zákon přijatý na základě explicitní pravomoci, „ústavní zákony přijaté 

podle této Ústavy“ - čl. 112 odst. 1 Ústavy ČR); 

Materiální podmínka (musí být souladný s podstatnými náležitostmi 

demokratického právního státu - čl. 9 odst. 2 Ústavy). 

Ústavní soud ČR si položil otázku, zda by předmětný ústavní 

zákon,23 bylo možné podřadit pod rámec přípustných změn ústavy 

podle čl. 9 odst. 1 české ústavy, pakliže nejde o ústavní zákon přijatý na 

základě ústavního zmocnění. Na tuto otázku český soudní orgán 

ochrany ústavnosti odpověděl, že posuzovaný ústavní zákon nemění 

a ani nedoplňuje ústavu, nejedná se tedy o ústavně-konformní noveli-

zaci ústavy, kdy předmětný ústavní zákon prolamuje ústavu, a to for-

mou dočasného suspendování ústavy. Ústavní soud výslovně uvedl: 

„Ústavní zákon č. 195/2009 Sb. je ústavním zákonem pouze 

formou, nikoli ale svým obsahem. Obsahem je individuálním právním 

aktem týkajícím se nikoli obecně vymezeného okruhu adresátů a situací, 

nýbrž konkrétně určeného subjektu (Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky zvolené v roce 2006) a konkrétní situace (skončení 

jejího volebního období dnem voleb, jež se mají konat do 15. října 

2009, a zkrácení lhůt dle zákona o volbách do Parlamentu České repub-

liky a dle soudního řádu správního pouze pro tento případ). Tato sku-

                                                 
23  Ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké 

sněmovny. 
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tečnost je výslovně vyjádřena nejen v čl. 1 daného ústavního zákona, 

nýbrž i v čl. 2 (představujícím přímou novelu zákonů provedenou 

ústavním zákonem!), obsahujícím u úpravy zkrácení uvedených lhůt 

výslovně formulaci "pro tento případ".“  

V rámci vydaného nálezu je třeba formulovat klíčovou sku-

tečnost vyplývající ze stanoviska Ústavního soudu k této věci. Požada-

vek ochrany tzv. materiálního jádra Ústavy není rozhodující z hlediska 

hodnot, které mají toto jádro tvořit, ale je významný spíše z hlediska 

procesního. Neboť je to právě požadavek ochrany těchto hodnot, které 

jsou průběžně definovány Ústavním soudem „case-by-case“, který tvoří 

jakýsi klíč, pomocí něhož v případě potřeby či nutnosti Ústavní soud 

může překonat formalistické omezení např. čl. 87 odst. 1 písm. a) ho-

vořící o zrušení běžných zákonů parlamentu.24 Rozhodující tedy není 

to, zda je nějaká konkrétní hodnota ohrožena, ale to, že by k ohrožení 

dojít mohlo. V případě zásadního podezření je třeba řízení provést, aby 

k takovému zjištění mohlo dojít. Na druhou stranu je potřeba zdůraz-

nit, že přesné složení nedotknutelného ohniska ústavy (čl. 9 odst. 2 

Ústavy) není expresis verbis v Ústavě ČR definováno a je vymezení je 

otázkou interpretace případ od případu, a to vzhledem k okolnostem 

projednávané věci.  

Co se týče nosných důvodů derogace a pojmových znaků 

ústavních zákonů tedy Ústavní soud určil, že ústavní zákony musí spl-

ňovat kromě podmínky procedurální dle čl. 39 odst. 4 Ústavy i pod-

mínku kompetence (zmocnění) dle čl. 9 odst. 1 Ústavy anebo dle jiného 

výslovného ústavního zmocnění (čl. 2 odst. 2, čl. 10a odst. 2, čl. 11, čl. 

100 odst. 3), ale i podmínku materiální, stanovenou v čl. 9 odst. 2 Ústa-

vy. Ústavní soud tedy pevně uchopil příležitost vyjádřit se ke konkrét-

nímu ohrožení ústavnosti a do budoucna formuloval tezi, dle které je 

platnost ústavního zákona dána naplněním všech tří uvedených podmí-

nek: 1. podmínky procedurální, 2. podmínky kompetenční (zmocňova-

cí) a 3. podmínky materiální (souladu s nezměnitelnými principy demo-

kratického právního státu). V kauze Melčák pak dospěl k závěru 

                                                 
24  K formalistickému pojetí např. MIKULE, Vladimír. Může ústavní soud zrušit ústav-

ní zákon? In Jurisprudence, 2010, roč. 19, č. 1, s. 18-23. 



 Premeny ústavného práva – kontinuita a diskontinuita 

 

49 

o ústavně nepřípustné individuální a retroaktivní povaze ústavního 

zákona č. 195/2009 Sb., k závěru o porušení čl. 9 odst. 1 Ústavy, čl. 21 

odst. 2 Listiny ve spojení s čl. 16 odst. 1 Ústavy a čl. 1 odst. 1 Ústavy 

v intenzitě zakládající zásah do čl. 9 odst. 2 Ústavy.25 S určitou mírou 

jistoty lze na základě tohoto přelomového rozhodnutí Ústavního soudu 

tvrdit, že tím Ústavní soud do budoucna zabránil zákonodárné moci, 

kdykoli a jakkoli utilitárně zasahovat do české ústavnosti a měnit dle 

aktuální politické potřeby základní demokratická pravidla. 

V rámci komplexní analýzy případu je zajímavá úvaha disentu-

jícího soudce Jana Musila. Ten se věnoval tomu, kdo nebo, co má být 

garantem nezměnitelnosti podstatných náležitostí demokratického 

právního státu a uvedl postupně několik v úvahu připadajících aktérů: 

a) Ústavní soud, b) Parlament (zvláště pak Senát, který má při přijímání 

ústavních zákonů silnější pozici, než v běžném zákonodárství), c) refe-

rendum (po rakouském vzoru), d) občané uplatňující právo na odpor. 

Z uvedených možností nemá referendum oporu v Ústavě, zvláště když 

český ústavní systém neobsahuje institut obecného referenda a sama 

Ústava byla přijata Parlamentní cestou. Aktivace práva na odpor je 

možností skutečně krajní (ultima ratio), pohybující se na samé hraně 

práva. Je vnímáno jako prostředek spíše politický nikoli vzdálený revo-

luci, a proto se nejeví jako rozumný preventivní prostředek ochrany 

ústavního a právního systému. Soudce Jan Musil k tomu výslovně uvá-

dí:  

„Lze uznat argument, že nemá-li zůstat požadavek dodržování 

podstatných náležitostí demokratického právního státu "toliko politic-

kou, příp. morální výzvou", měl by existovat garant či arbitr, který bude 

bdít nad dodržováním tohoto pravidla a který bude vybaven též proce-

durálními pravidly pro přezkum, eventuálně též kasačními nebo jinými 

reparačními mechanismy k nápravě vad. Ohledně toho, kdo má být 

oním garantem a arbitrem, neexistuje shoda ani v ústavněprávní nauce 

ani v politické sféře, a to nejen u nás, ale ani v zahraničí. Existují názory 

tvrdící, že takovým kontrolním subjektem by mohla být např. druhá 

komora parlamentu nebo že vhodným mechanismem by mohlo být 

                                                 
25  Pl. ÚS 27/09, část VI./c. 
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referendum; vyskytují se i skeptické názory, že takový "superrevizní" 

a přitom funkční mechanismus nelze vůbec vytvořit, protože pyramidu 

kontrolních mechanismů nelze vršit do nekonečna (vzniká problém, 

"kdo má kontrolovat kontrolory")“ 

Problémem zůstává samotný abstraktní pojem materiálního 

ohniska ústavy v českém pojetí, pod který jde ad absurdum zásadně 

podřadit i náležitost demokratického právního státu, která nedosahuje 

intenzity „podstatné“ náležitosti. V této souvislosti jde nejdále, co do 

kritiky Ústavního soudu, Zdeněk Koudelka, který hovoří o jakémsi 

„zlatém teleti v právu“.26 

Nález Pl. ÚS 27/09 27 lze však i přes veškeré výhrady hodnotit 

pozitivně, neboť Ústavní soud dal jasně najevo, že Ústavu nelze pova-

žovat za něco, co někdy platí a někdy zase ne. Zopakoval, že má-li být 

orgánem ochrany ústavnosti, musí být i nadán pravomocí rušit i ústavní 

zákony, které by intenzitou zásahu mohly zapříčinit zásah do podstat-

ných náležitostí demokratického státu dle čl. 9 odst. 2 a nemá-li být 

toto ustanovení pouhou promulgací, prázdnou frází, musí vykonávat 

dohled právě Ústavní soud a být nadán i určitými pravomocemi 

k ochraně materiálního ohniska ústavnosti.  

V nálezu se všech patnáct ústavních soudců shodlo na velmi 

podstatné věci, totiž na pravomoci Ústavního soudu ČR za určitých 

podmínek posuzovat ústavnost ústavních zákonů. Nicméně tato pra-

vomoc a její meze jsou chápány rozdílně mezi většinou soudců pléna 

a dvěma disentujícími soudci.  

 

  

                                                 
26  KOUDELKA, Zdeněk. Zlaté tele v právu. Dostupné online: http://www. revuepo-

litika.cz/clanky/1554/zlate-tele-v-pravu. Srov. též KOUDELKA, Zdeněk. Zlaté tele 
ústavnosti. In Časopis pro právní vědu a praxi, Brno : Masarykova univerzita, Právnická 
fakulta, 2010, roč. 2010, č. 3, str. 257-262. KOUDELKA, Zdeněk. Zrušení ústavní-
ho zákona Ústavním soudem. In Právník, 2010, č. 10, str. 1067-1085. 

27  Text rozhodnutí je pod zřetelným vlivem německé a rakouské nauky ústavního 
práva. 
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Materiální ohnisko jako referenční kritérium při přezkumu Lisa-

bonské smlouvy 

Důležitou otázkou při přezkumu Lisabonské smlouvy,28 

v rámci předběžné kontroly ústavnosti mezinárodních smluv29 bylo, zda 

jako referenční hledisko přezkumu bude použit ústavní pořádek jako 

celek nebo „pouze“ materiální ohnisko Ústavy. Na toto konto Ústavní 

soud České republiky poznamenal v rozhodnutí Pl. ÚS 19/08 (Lisabon 

I.): „Jak již Ústavní soud vyslovil výše, v rámci aplikovaného referen-

čního hlediska, jímž je ústavní pořádek České republiky, jsou to stejně 

podstatné náležitosti demokratického právního státu - jejichž změna je 

ve smyslu čl. 9 odst. 2 Ústavy nepřípustná - které představují stěžejní 

kritérium. Podrobněji vymezený obsah těchto podstatných náležitostí 

demokratického právního státu, které mají obvykle povahu obecných 

principů, je v konkrétních případech právě až výsledkem interpretace 

orgánů aplikujících Ústavu. Ústavní soud České republiky již ve svém 

historicky prvním nálezu konstatoval, že naše Ústava není založena na 

hodnotové neutralitě, není pouhým vymezením institucí a procesů 

(nález sp. zn. Pl. ÚS 19/93; vyhlášen pod č. 14/1994 Sb.); tím se přihlá-

sil k moderní koncepci právního státu, jenž je chápán nikoliv jako for-

mální právní stát, ale jako právní stát materiální. Vůdčím principem je 

nepochybně zásada nezadatelných, nezcizitelných, nepromlčitelných 

a nezrušitelných základních práv a svobod jednotlivců, rovných v důs-

tojnosti a právech; k jejich ochraně je budován systém opírající se o 

zásady demokracie, svrchovanosti lidu, dělby moci, respektující zejmé-

na zmíněné materiální pojetí právního státu. Tyto zásady nejsou dotk-

nutelné ani formálněprávně souladně provedenou změnou Ústavy, 

protože mnohé z nich jsou zjevně přirozenoprávního původu, a stát 

tedy není jejich poskytovatelem, ale může a musí je - jako ústavní stát - 

pouze zaručovat a chránit. Ačkoliv Ústavní soud již mnohokrát - po 

svém již zmíněném prvním nálezu v tomto směru - konstatoval ne-

zbytnost zvýšenou mírou ochraňovat principy tvořící tzv. materiální 

                                                 
28  TOMÁŠEK, Michal - TÝČ, Vladimír et. al. Právo evropské unie. Praha : Leges, 2013, s. 

53-54. 
29  KUST, Jan - PÍTROVÁ, Lenka. „Lisabonská smlouva“ a předběžná kontrola ústavnosti 

mezinárodních smluv. In Právník, 2008, č. 5, s. 473-504. 
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ohnisko Ústavy, jejich konkrétní výčet není v žádném ústavním ustano-

vení ani v nálezech Ústavního soudu uveden. Ani v tomto řízení však 

nemá Ústavní soud ambici podobný výčtový judikát nebo katalog vy-

tvářet; takový pokus by však zřejmě byl namístě v případě, že by 

Ústavní soud zvolil jako měřítko svého přezkumu pouze toto materiální 

ohnisko, protože poměřován není určitý omezený problém, ale obsáhlý 

soubor novelizovaného primárního práva EU, a bylo by nutno tedy 

přesněji identifikovat, s čím konkrétně je tento soubor poměřován 

a s čím (tedy se kterými zbývajícími součástmi ústavního pořádku) již 

nikoliv. Ze shora uvedených důvodů tedy pro účely daného řízení vzal 

Ústavní soud v úvahu celý systém českého ústavního pořádku, byť 

především jeho nedotknutelné materiální ohnisko, a to konkrétně ty 

jeho články či součásti, které se mohou vztahovat k navrhovatelem 

zpochybňovaným ustanovením Lisabonské smlouvy.“30 

Dále v rozhodnutí Ústavní soud poznamenává: „Jak plyne 

z předchozího textu, referenčním hlediskem přípustnosti přenesení 

pravomocí z České republiky na mezinárodní organizaci je zvláště 

respektování materiálního ohniska Ústavy podle jejího čl. 9 odst. 2. 

Jedná se zejména o ochranu základních lidských práv a svobod, tak jak 

jsou zakotveny v Listině základních práv a svobod, v (evropské) Úmlu-

vě o ochraně lidských práv a základních svobod, v dalších mezinárod-

ních smlouvách z této oblasti a v ustálené judikatuře Ústavního soudu 

České republiky a Evropského soudu pro lidská práva. Již v této souvis-

losti lze předeslat, že významná však bude zejména aplikace Lisabonské 

smlouvy, respektive Listiny základních práv Evropské unie v konkrét-

ních případech, jež mohou napadnout Ústavnímu soudu České repub-

liky cestou individuálních ústavních stížností souvisejících s eventuál-

ními (výjimečnými) excesy unijních orgánů a unijního práva do základ-

ních práv a svobod. O tom je ještě řeč na jiném místě tohoto nálezu.“31 

Ústavní soud tedy svoji koncepci pevné ochrany materiálního 

jádra neopustil ani v případě, kdy byla ve hře místy přesvědčivá argu-

                                                 
30  Pl. ÚS 19/08, bod 93 rozhodnutí. 
31  Pl. ÚS 19/08, bod 110 rozhodnutí. 
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mentace o nepřiměřeném přenosu suverenity českého státu, resp. tvr-

zení o zásahu do existující suverenity. 

 

Evropské poohlédnutí k jádru ústavnosti 

Zřejmě nejstarší zakotvení absolutní rigidity určité normy by-

chom mohli nalézt v norské ústavě z roku 1814, jež zakazovala takové 

změny, které by byly rozporné s jejími principy a duchem, a umožňuje 

tak pouze modifikaci dílčích ustanovení. 

Základní zákon Spolkové republiky Německo a jeho klauzule 

věčnosti chránící materiální ohnisko ústavy, jenž byl i inspirací pro 

českou Ústavu, je však mnohem preciznější. V čl. 79 odst. 1 Základního 

zákona ukládá německému zákonodárnému sboru omezení ve smyslu 

toho, že Základní zákon může být změněn jen zákonem, který výslovně 

mění nebo doplňuje text základního zákona. V čl. 79 odst. 3 Základní-

ho zákona se stanoví, že předmětem změny nemůže být provedena 

změna tohoto Základního zákona, která se dotýká členění spolku do 

zemí, zásadního spolupůsobení při zákonodárství nebo zásad stanove-

ných v článcích 1 a 20 je nepřípustná. Článek 1 Základního zákona 

garantuje důstojnost člověka a článek 20 Základního zákona principy 

demokratického a sociálního státu, suverenitu lidu, dělbu moci, váza-

nost státní moci zákonem (legalita) a právo na odpor (občanskou nepo-

slušnost). Formálně právní důsledky této úpravy nedotknutelnosti ma-

teriálního jádra ústavy jsou dle názoru doktrinálního i rozhodovací 

činnosti Spolkového ústavního soudu následující: 

a) návrh směřující k takové změně ústavy nesmí být ve Spol-

kovém sněmu projednán a nesmí být předložen k hlasování, 

b) bylo-li navzdory tomu o něm hlasováno, nemůže být přijat 

žádnou většinou; ani jeho jednomyslné přijetí by nebylo způsobilé 

změnit ústavu,  

c) byl-li by přijatý návrh ústavního zákona předložen spolko-

vému prezidentovi, nesměl by jej vyhlásit, 

d) vyhlásil by jej spolkový prezident navzdory tomu, pak by 

musel Spolkový ústavní soud prohlásit tuto změnu Základního zákona 

za právně neplatnou; může být ovšem sporné, zda v konkrétním přípa-
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dě byla nedotknutelnost Základního zákona dotčena, rovněž o této 

otázce rozhoduje s konečnou platností Spolkový ústavní soud.32 

Ustanovení čl. 12 odst. 1 Ústavy Slovenské republiky stanoví, 

že lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti i v právech, a že tato 

základní práva a svobody jsou nepromlčitelná, nezrušitelná, nezadatelná 

a nezcizitelná a tento vnímán jako tvrdé, resp. nezměnitelné jádro slo-

venské ústavnosti. 

Ústava Francie ve svém čl. 89 stanoví, že republikánská forma vlády 

nemůže být předmětem změny. Rovněž zde je nepřípustná změna 

ústavy, která by se týkala územní celistvosti. Obdobná formulace je 

zakotvena v čl. 139 Ústavy Itálie, kde se stanoví, že republikánská for-

ma nemůže být předmětem ústavní změny. Ústava Řecka ve svém čl. 

110 odst. 1 stanoví, že ustanovení ústavy mohou být měněna, 

s výjimkou těch ustanovení, která určují formu vlády a státu jako par-

lamentní republikou, a dále ustanovení čl. 2 odst. 1, čl. 4 odst. 1, 4 a 7, 

čl. 5 odst. 1 a 3, čl. 13 odst. 1 a čl. 26.33 

Za zmínku stojí určitě Ústava Portugalska, která nabízí ne-

jpodrobnější a také nejrozsáhlejší specifikaci materiálního ohniska ústa-

vy. Podle čl. 288 Ústavy Portugalska změnou ústavy nemůže být měně-

na: a) národní nezávislost a celistvost státu; b) republikánská forma 

vlády; c) odluka církve od státu; d) práva, svobody a záruky občanů; e) 

práva pracujících, výborů pracujících a odborových sdružení; f) koexis-

tence veřejného, soukromého a družstevně-sociálního sektoru vlastnic-

tví výrobních prostředků; g) existence hospodářských plánů v rámci 

smíšeného hospodářství; h) ustanovování volitelných představitelů 

výsostných orgánů, orgánů samostatných oblastí a mocenských orgánů 

místních společenství všeobecnou, přímou, tajnou a pravidelnou vol-

bou, jakož i ochrana poměrného zastoupení; i) pluralismus názorů, 

pluralismus v politickém zřízení, který zahrnuje politické strany a právo 

                                                 
32  HOLLÄNDER, Filosofie práva, s. 60. 
33  Uvedené články Ústavy Řecka se týkají důstojnosti člověka; rovnosti před zákonem, 

práva zastávat veřejné úřady jen řeckými občany; nepřiznání šlechtických titulů řec-
kým občanům; práva na rozvoj osobnosti a na účast na sociálním, hospodářském a 
politickém životě země; nedotknutelnost osobní svobody; nedotknutelnosti svobody 
náboženského vyznání a konečně dělby moci. 
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na demokratickou opozici; j) dělba a vzájemné omezení moci výsost-

ných orgánů; k) dozor nad ústavností jednání nebo opomenutí právní 

úpravy; l) nezávislost soudů; m) samostatnost místních samosprávných 

celků; n) politická a správní samostatnost souostroví Azor a Madeiry. 

Princip omezení diskrece ústavodárce ve vazbě na materiální 

ohnisko ústavy tak v evropském ústavním myšlení nabývá na relevanci, 

zároveň však otevírá otázku reálných a funkčních garancí imperativu 

nezměnitelnosti.34 

 

Závěrečná úvaha 

V souvislosti se stabilitou ústavy můžeme uvažovat o třech 

přístupech limitace ústavních změn, přičemž dva s pozitivně-právní 

oporou a jeden teoretický: 1) klauzule věčnosti, 2) různé procesní me-

chanismy, 3) základní struktura ústavy, zahrnující pojmy jako identita, 

kontinuita, ústavní jádro, materiální ohnisko.35  

Problematika materiálního ohniska ústavy je v obecné rovině 

úvahou nad neměnností v právu, řešící problematiku moci ustavující 

a moci ustavené. Je otázkou, zda může originární ústavodárce zavázat 

své nástupce, tedy další ústavodárce. Materiální ohnisko ústavy je proto 

třeba chápat taktéž jako určitý výraz národní rezistence vůči právu 

Evropské unie (a decizní činnosti Soudního dvora EU), neboť EU 

dominuje skrze princip přednosti vytvořený v případu Costa v. 

E.N.E.L a rozvedený v případu Internationalle Handelsgesellschaft, 

kterým byla stanovena přednost tehdejšího komunitárního práva vůči 

právu ústavnímu. Proto v této souvislosti materiální ohnisko ústavy 

hrálo důležitou roli i při přezkumu tzv. Lisabonské smlouvy před čes-

kým Ústavním soudem, neboť bylo českým orgánem ochrany ústav-

nosti považováno jako referenční kritérium.  

 

  

                                                 
34  HOLLÄNDER, Filosofie práva, s. 65. 
35  KYSELA, Jan. Předpoklady soudní kontroly ústavnosti ústavních zákonů. In Juris-

prudence, 2010, roč. 18, č. 1, s. 26. 
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PREMENY JUSTIČNÝCH PRÁV V ÚSTAVNEJ 
TEÓRII A PRAXI – ZÁSADA 

KONTRADIKTÓRNOSTI Z POHĽADU 
PRÁVNEHO HODNOTENIA Z PODNETU 

SÚDU 

 

Branislav Fridrich 

 

Abstrakt: Článok sa zaoberá zaujímavým problémom oboznamovania strán so 
zamýšľaným právnym hodnotením prípadu na základe dôvodu, ktorý ex offo (z 
podnetu súdu) zamýšľa použiť súd ako dôvod pre rozhodnutie. Analyzujú sa 
tri kľúčové rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva k otázke dodržania 
zásady kontradiktórnosti vo vzťahu k tejto požiadavke článku 6 ods. 1 Doho-
voru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uvedenú otázku si osvojil 
aj Súdny dvor Európskej únie a vtelil ju do svojho práva na spravodlivý proces 
v článku 47 Charty základných práva a slobôd. Je pozoruhodné, že o tejto 
otázke prakticky vôbec niet zmienky v odbornej literatúre, čo je pravdepodob-
ne spôsobené tým, že uvedené rozsudky Európskeho súdu pre ľudské práva sú 
vydané iba vo francúzskom jazyku. Slovenský ústavný súd sa k uvedenej zásade 
zatiaľ vyjadril iba raz v rámci obiter dictum, ale bez toho, aby zaujal k nej pos-
toj. Presadzovanie uvedenej zásady však umožní vyhnúť sa „prekvapivým“ 
rozhodnutiam už v súdnom konaní na prvom stupni. Účelom článku je tak 
vlastne podnietiť akúkoľvek diskusiu k otázke toho, že voči strane súdneho 
konania nemožno použiť právny dôvod, o ktorého možnom použití sa nemala 
ako dozvedieť, pretože ho sama nenavrhovala a nenavrhovala ho ani protistra-
na. 
Kľúčové slová: zásada kontradiktórnosti - dôvod uplatňovaný súdom 
z vlastného podnetu – kasačný súd – právo byť oboznámený a vyjadriť sa 
k právnym dôvodom 
 
Abstract: The article is focused on interested problem – information of dispu-
ting parties with the possible legal evaluation of the case on basis, which the 
court ex offo planned to use as reason for the final decision. There are analysed 
three fundamental ECtHR judgements dealing with the contradiction principle 
in relation to this requirement stated in article 6 para 1 of the Convention on 
protection human rights and fundamental freedoms. Above-mentioned ques-
tion is common also for the Court of Justice of the EU, which involve it as 
integral part of the right for fair trial guaranteed by article 47 of the EU Charter 
of fundamental rights. It is outstanding, that this question is not elaborated in 
the specialised literature, probably caused by the publication of relevant ECtHR 
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judgements in the French language. The Constitutional Court of the Slovak 
Republic had mentioned it only once within obiter dictum, without providing 
some statement. Application of the mentioned principle may help to avoid 
unexpected decisions in the first instance proceeding. The aim of the article is 
to initiate discussion to the question, whether there exists possibility to use as 
decisive factor reason, which was not asked by the claimant nor defendant and 
those could not have notice about it.  
Keywords: contradiction principle – reason applied by the court ex offo – 
cassation court – right to be informed and right to provide statement to legal 
reasons  
 

V úvode je potrebné spomenúť, že nasledujúca analýza doka-

zuje nekompletnosť zmapovania judikatúry Európskeho súdu pre 

ľudské práva. Dôkazom je skutočnosť, že až nedávno sa začal Ústavný 

súd Slovenskej republiky zaoberať otázkou právneho hodnotenia súdu 

z podnetu súdu z pohľadu zásady kontradiktórnosti ako súčasti práva 

na spravodlivý proces, avšak aj to iba ako obiter dictum v ojedinelom 

prípade II. ÚS 499/2012 z 10.7.2013: „Ústavný súd nad rámec uvede-

ného poukazuje na to, že pre rozhodnutie vo veci mala nezastupiteľný 

význam smernica 93/13/EHS, a preto možno odkázať aj na súvisiacu 

judikatúru Súdneho dvora Európskej únie. Ten v rozsudku vo veci C-

472/11, Banif Plus Bank Zrt proti Csaba Csipai a Viktória Csipai z 21. 

februára 2013 (body 29 a 30) vyslovil, že „v každom prípade musí vnút-

roštátny súd pri vykonávaní práva Únie taktiež dodržovať požiadavky 

na účinnú súdnu ochranu práv, ktoré oprávnení vyvodzujú z práva 

Únie, tak ako je garantovaná článkom 47 Charty základných práv Eu-

rópskej únie. K týmto požiadavkám patrí zásada kontradiktórnosti, 

ktorá je súčasťou práva na obhajobu a ktorá zaväzuje súd dodržiavať ju 

predovšetkým vtedy, keď rozhoduje spor na základe dôvodu uplatne-

ného ex offo (rozumej: z vlastného podnetu súdu) (pozri v tomto 

zmysle rozsudok z 2. decembra 2009, Komisia/Írsko a i., C-89/08 P, 

Zb. s. I-11245, bod 50, ako aj bod 54). Súdny dvor tak rozhodol, že 

zásada kontradiktórnosti vo všeobecnosti nepriznáva každému účastní-

kovi konania len právo oboznámiť sa s listinami a pripomienkami 

predkladanými súdu protistranou a vyjadrovať sa k nim, ale tiež zahŕňa 

právo účastníkov konania oboznamovať sa a vyjadrovať sa k právnym 

dôvodom uplatňovaným súdom ex offo, na ktorých chce súd založiť 
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svoje rozhodnutie. Súdny dvor zdôraznil, že na splnenie požiadaviek 

spojených s právom na spravodlivé súdne konanie je totiž potrebné, 

aby sa účastníci konania oboznámili a mali možnosť kontradiktórne sa 

vyjadriť tak ku skutkovým, ako aj k právnym okolnostiam, ktoré sú 

rozhodujúce pre výsledok konania (pozri rozsudok Komisia/Írsko a i., 

už citovaný, bod 55, ako aj bod 56)“.“ 

Súdny dvor Európskej únie sa vyjadril k otázke zásady kontra-

diktórnosti už v prípade Komisia v. Írsko z 2.12.2009 C-89/08 a to 

takto: 

„A tak Súdny dvor rozhodol, že zásada, že strany by mali byť 

vypočuté, znamená (ako pravidlo) že strany majú právo spracovať 

preskúmanie a komentovanie dôkazov a pripomienok predložených 

súdu a navyše, že táto základná zásada práva je porušená tam, kde súd-

ne rozhodnutie je opreté o skutočnosti a dokumenty, ktoré strany, 

alebo jedna z nich, nemala možnosť preskúmať a ktoré im nebolo 

preto umožnené komentovať. ... Súdny dvor si musí povšimnúť pra-

vidlo, že strany by mali byť vypočuté, predovšetkým, keď rozhoduje 

spor s použitím dôvodu, ktorý identifikoval zo svojho vlastného pod-

netu (pozri analogicky, vo sfére ľudských práv, rozsudky ESĽP Skon-

drianos v. Grécko č. 63000/00, 74291/01 a 74292/01.bod 29 a 30 z 18. 

12. 2003, Clinique des Acacias a iní v. Francúzsko, č. 65399/01, 

65405/01 a 65407/01, bod 38, z 13. 10. 2005; a Prikyan a Angelova v. 

Bulharsko, č. 44624/98, bod 42, 16. 12. 2006). .... Ako generálny advo-

kát uviedol v bodoch 93 až 107 svojho názoru, zásada, že strany by 

mali byť vypočuté, neudeľuje púho (ako pravidlo) každej strane kona-

nia právo byť informovaný o dokumentoch produkovaných 

a zisteniach urobených pre súdy Spoločenstva druhou stranou 

a diskutovať o nich, a nebráni púho súdom Spoločenstva od založenia 

ich rozhodnutia na skutočnostiach a dokumentoch, ktoré strany, alebo 

jedna z nich, nemali možnosť preskúmať a o ktoré nemohli preto 

komentovať. To (pozn. zásada, že strany by mali byť vypočuté) tiež 

(ako pravidlo) implikuje právo strán byť informovaný o právnych dô-

vodoch vznesených týmito súdmi z ich vlastného podnetu, na ktorých 

zamýšľajú založiť svoje rozhodnutia, a diskutovať o nich. Aby sa vy-

hovelo požiadavkám spojeným s právom na spravodlivý proces, je 
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dôležité pre strany, aby boli informované, a môcť debatovať a byť 

vypočuté o veciach faktu a práva, ktoré určia výsledok konania. 

V súlade s tým, okrem osobitných prípadov ako, medzi iným, tých 

stanovených pravidlami procesu súdov Spoločenstva, tieto súdy nemô-

žu založiť ich rozhodnutia na dôvode vznesenom z ich vlastného pod-

netu, dokonca podnetu zahŕňajúceho vec verejnej politiky a - ako 

v súčasnom prípade – založenom na absencii uvedenia dôvodov pre 

predmetné rozhodnutia, bez toho, aby najprv vyzvali strany predložiť 

ich pripomienky k tomuto dôvodu.“ 

Až z tohto rozsudku Súdneho dvora Európskej únie bolo teda 

zistiteľné, že prameňom obsahu článku 47 Charty základných práv 

Európskej únie, pokiaľ ide o právo byť oboznámený a vyjadrovať sa 

k právnym dôvodom, na ktorých chce súd z vlastného podnetu založiť 

rozhodnutie, nie je samotný Európsky súdny dvor, ale v skutočnosti 

Európsky súd pre ľudské práva, a to v rozhodnutiach z rokov 2003 až 

2006. Po zistení, že všetky tieto rozhodnutia boli vyhotovené iba vo 

francúzskom jazyku, je možné konštatovať, že je to s najväčšou prav-

depodobnosťou príčina toho, že žiadne z nich sa v dostupnej literatúre 

necituje ako zdroj pre výklad zásady kontradiktórnosti ako povinnosti 

súdu oboznámiť a umožniť sa vyjadriť k právnym dôvodom, na kto-

rých chce ex offo (z vlastného podnetu) založiť rozhodnutie.  

ESĽP v rozsudku Skondrianos v. Grécko, č. 63000/00, 

74291/01 and 74292/01 zo dňa 18. 12. 2003 sa teda premiérovo veno-

val rozšíreniu zásady kontradiktórnosti aj na prípady, keď súd rozhodne 

na základe právneho dôvodu, ktorý nie je navrhnutý stranou, ale súd 

naň prihliadne z vlastného podnetu napriek inému právnemu dôvodu 

uvádzanému druhou stranou. V dňoch 20. 7. 1990, 7. 6. 1991 a 25. 1. 

1993 boli tri obžaloby podané na sťažovateľa pre urážku a vyhrážky. 

Prokurátor postavil sťažovateľa pred súd na odvolacom súde v Larisse, 

konajúcom v prvom stupni. Sťažovateľ sa nedostavil na pojednávanie 

pred odvolacím súdom, ktorý prečítal lekárske potvrdenie predložené 

svedkom obhajoby a vydané deň predtým nemocnicou v N. Ionia, 

takto spísané: „Sťažovateľ bol prijatý dnes, 16. 1. 1995, klinikou patolo-

lógie B z dôvodu akútne gastritídnej krízy. Toto potvrdenie sa vydáva 

na žiadosť dotknutého z dôvodu využitia v súdnom konaní.“ Svedok 
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vyhlásil, že sťažovateľ mu telefonoval, aby mu oznámil, že je chorý 

a požiadal ho, aby predložil toto potvrdenie a požiadal o odročenie 

pojednávania. Odvolací súd odmietol odročiť rozpravu. Konštatoval, 

že žiaden dôvod väčšej sily nemôže byť platne dovolávaný, pretože 

nevyplynulo z potvrdenia, či obvinený bol ešte hospitalizovaný alebo či 

závažnosť krízy zabránila dostaveniu sa na súd. Odmietol žiadosť ako 

neopodstatnenú. 17. 1. 1995 odvolací súd odsúdil sťažovateľa 

v neprítomnosti na trest troch mesiacov odňatia slobody v prvom 

prípade a dvoch mesiacov odňatia slobody v každom z dvoch ďalších, 

premeniteľných na peňažnú sankciu 1500 drachiem za deň uväznenia 

(rozsudky 77/1995, 81/1995 a 83/1995). 23.3.1995 tri výňatky 

z rozsudkov, zodpovedajúce výrokom rozsudkov, boli oznámené do 

domu sťažovateľa a odovzdané jeho manželke. Sťažovateľ požiadal 

u prokurátora a získal odklad výkonu sankcie až do 9.9.1999 (rozhod-

nutia 8/1999, 9/1999 a 12/1999). 14. 7. 1999 sťažovateľ podal kasačnú 

sťažnosť proti trom rozsudkom, 1. 10. 1999 prokurátor pri Kasačnom 

súde navrhol zamietnutie sťažnosti ako oneskorené; uviedol, že roz-

sudky boli oznámené 22. 3. 1995 a že sťažnosti boli podané o 4 roky 

a 6 mesiacov neskôr; okrem iného, sťažovateľ neuviedol žiaden dôvod, 

ktorý by bol spôsobilý oslobodiť ho od dodržania zákonných lehôt. 

Prokurátor uviedol sťažnosti pred komoru rady Kasačného súdu 

s cieľom, aby tieto boli odmietnuté. Predvolal sťažovateľa dostaviť sa 

a prezentovať svoje argumenty. Akonáhle sa oboznámil s týmto návr-

hom, sťažovateľ uviedol, 29. 10. 1999, tri doplňujúce informácie, pro-

stredníctvom ktorých sa sťažovateľ bránil proti návrhu prokurátora 

a pripojil dva dôvody kasácie. Predovšetkým namietal, že jeho sťažnosti 

neboli oneskorené, pretože bol odsúdený v neprítomnosti a nikdy 

neprevzal kópiu napadnutých rozsudkov; výňatky oznámené jeho man-

želke nemôžu byť považované za zákonné oznámenie, a následne, 

lehota predpísaná článkom 473 ods. 1 nikdy nezačala plynúť v jeho 

neprospech. Dňa 16. 11. 1999 sťažovateľ a prokurátor sa dostavili pred 

komoru rady Kasačného súdu. 1. 2. 2000 komora rady Kasačného súdu 

odmietla sťažnosti ako neprijateľné, z nasledovných dôvodov: 

„V súlade s článkom 508 ods. 1 zákonníka trestného procesu, kasačná 

sťažnosť toho, kto bol odsúdený na trest výlučne na slobode, je prija-
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teľná, ak preukáže do okamihu prieskumu sťažnosti a prostredníctvom 

potvrdenia riaditeľa väznice, že bol väznený, keď podal sťažnosť. 

Takéto potvrdenie nie je nevyhnutné v určitých prípadoch, vrátane 

toho, kde výkon trestu bol odložený. Podľa zmyslu tohto ustanovenia, 

ak odloženie uplynie pred prieskumom sťažnosti, dotknutý musí pred-

ložiť potvrdenie, že bol väznený po uplynutí odloženia alebo preuká-

zať, že je zbavený takého záväzku. Inak, sťažnosť je neprijateľná (...). 

Výkon vyššie uvedeného rozsudku (77/1995) bol odložený na základe 

rozhodnutia 12/1999 prokurátora pri odvolacom súde v Larisse, 

v súlade s článkom 556 ods. 4 zákonníka trestného procesu, na 6 me-

siacov, a to do 9. 9. 1999. Avšak, sťažovateľ, ktorý sa kasačne sťažoval 

14. 7. 1999 nepredložil, do dňa diskusie o sťažnosti (16. 11. 1999) po-

tvrdenie riaditeľa väznice osvedčujúce, že po ukončení odloženia výko-

nu je sťažovateľ väznený, aby vyrovnal svoj trest. Navyše, nevyplýva zo 

spisu, že sťažovateľ už zaplatil sumu, na ktorú bol odsúdený, ani že 

jeho sťažnosť mala odkladací účinok na základe článku 471 ods. 2 

zákonníka trestného procesu (...).“ 

 

Relevantné ustanovenia gréckeho trestného procesu 

Čl. 471 ods. 2: „Z výnimočného dôvodu, lehota pre podanie 

prostriedku kasačného odvolania a kasačnej sťažnosti neodkladá výkon 

napadnutého rozhodnutia. Avšak, tribunál, ktorý urobil rozhodnutie 

napadnuté sťažnosťou, môže, ak prokurátor a obvinený požiadajú, 

rozhodnúť o odložení výkonu napadnutého rozhodnutia (...).“ 

Článok 476: „1. Keď odvolanie bolo podané buď prostredníctvom 

osoby, ktorá nemala právo, alebo proti rozhodnutiu, pre ktoré nie je 

predpísaná, alebo po lehote predpísanej alebo bez dodržania vzťahujú-

cich sa podmienok (...) alebo v každom prípade, kde zákon výslovne 

predpisuje, že odvolanie je neprijateľné, komora rady, po prijatí návrhu 

prokurátora a po vypočutí strán, vyhlási odvolanie neprijateľným 

a nariadi výkon napadnutého rozhodnutia (...). 

2. Rozhodnutie, ktorým sa odvolanie ako neprijateľné odmie-

ta, môže podliehať kasačnej sťažnosti.“ 

Iniciatíva pre vyhlásenie prostriedku odvolania za neprijateľný 

a to komorou rady (proces bez verejného pojednávania) patrí výlučne 
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prokurátorovi. Návrh prokurátora nezaväzuje tribunál, ktorý môže 

nesúhlasiť s prokurátorom buď pre vyhlásenie sťažnosti za neprijateľ-

nú alebo pre vyhlásenie za neprijateľnú z dôvodu navrhnutého ním 

samým. Komora rady sa môže rozhodnúť výlučne o neprijateľnosti 

a nemôže rozsúdiť vec v merite. Z tohto dôvodu, ak komora rady má 

za to, že sťažnosť nie je neprijateľná, nariadi jej prieskum podľa riad-

neho procesu. Ten, kto sa kasačne sťažuje, musí obhájiť tvrdenie, že 

neexistuje dôvod neprijateľnosti stanovený článkom 508. Rozsudkom 

č. 987/1987 Kasačný súd rozhodol, že hodnotenie neprijateľnosti pro-

striedku odvolania sa musí uskutočniť v čase, keď bol podaný (Poinika 

Chronika LZ 1987, s.890).  

Článok 508 ods. 1: „Kasačná sťažnosť toho, kto bol odsúde-

ný na trest výlučne na slobode, je prijateľná, ak preukáže, potvrdením 

riaditeľa väznice, v momente podania sťažnosti alebo neskôr, ale 

v každom prípade pred debatou, že bol väznený, keď podal sťažnosť. 

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak vyplýva zo spisu, že dotknutý je 

väznený alebo ak výkon trestu bol odložený alebo trest bol premenený 

na peňažnú sankciu, ktorá bola uhradená (...). Ak, do dňa debaty, výkon 

trestu nebol nariadený, odsúdený musí predložiť potvrdenie príslušné-

ho ministra potvrdzujúce imperatívny dôvod, ktorý zabránil výkonu 

(...).“ Rozsudkom 1465/1998 (Poinika Chronika 1999, s.826) Kasačný 

súd mal za to, že „v prípade odsúdenia v neprítomnosti, odsúdený musí 

prevziať úplnú kópiu rozsudku a nie púhe výňatky, berúc do úvahy 

skutočnosť, že odsúdený musí mať vedomosť o všetkom, čo prebieha-

lo na pojednávaní“ a že „oznámenie púhych výňatkov nie je zákonné, 

takže lehota na odvolanie neplynie a odvolania, ktoré boli vykonané, 

neboli oneskorené“. 

Navyše, rozsudkom č.9/2002 (Poiniki Dikaiosyni 2002, 

s.1236) plenárne zasadnutie trestného oddelenia gréckeho Kasačného 

súdu malo za to, s uvedením judikatúry prislúchajúcej ESĽP, že sku-

točnosť, že obvinený, hoci náležite predvolaný, sa nedostavil pred 

odvolací trestný súd, nemohla, dokonca bez ospravedlnenia, odôvod-

niť, že bude pozbavený práva na pomoc obhajcu, ktoré mu uznáva 

článok 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slo-

bôd.  
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Sťažovateľ namietal pred ESĽP, v prvom rade, stratu jeho ka-

sačnej sťažnosti, na základe článku 508 gréckeho zákonníka trestného 

procesu, z dôvodu, že sa nestal väzneným. Sťažuje sa, v druhom rade, 

že Kasačný súd odmietol jeho sťažnosť ako neprijateľnú na základe 

dôvodu, pre ktorý nemal príležitosť sa obhájiť. Poukazoval na článok 6 

ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ktoré-

ho príslušná časť znie: „Každý má právo na to, aby jeho prípad bol 

prejednaný spravodlivo (...) tribunálom )...), ktorý rozhodne (..) 

o opodstatnenosti každého obvinenia v trestnej veci proti nemu (...)“.  

ESĽP poznamenal, že celý trestný proces, vrátane jeho pro-

cesných aspektov, musí byť vybavený kontradiktórnym charakterom 

a zaručiť rovnosť zbraní medzi obžalobou a obhajobu: je to jeden zo 

základných aspektov práva na spravodlivý proces. Právo na kontradik-

tórny trestný proces obsahuje, pre obžalobu ako aj pre obhajobu, mož-

nosť mať vedomosť o pripomienkach alebo prvkoch dôkazov produ-

kovaných druhou stranou s cieľom ovplyvniť súdne rozhodnutie (Fitt 

c. UK (VK) č. 29777/96, bod 44). Aplikujúc toto pravidlo, ESĽP uzav-

rel predovšetkým, že diskomunikácia žiadateľovi o kasáciu záverov 

generálneho advokáta pred súdnym pojednávaním narúša princíp kon-

tradiktórnosti (Reinhardt a Slimane-Kaïd c. France, rozsudok 31. 3. 

1998, bod 107 ; Richen a Gaucher c. France, č. 31520/96 a 34359/97, 

bod 39, 23. 1. 2003). Avšak, ESĽP poznamenal, že súčasná vec sa líši 

od vyššie spomenutých vecí: v tomto prípade kasačná sťažnosť žiada-

teľa bola vyhlásená za neprijateľnú z dôvodu prijatého komorou rady 

Kasačného súdu, bez sledovania návrhu prokurátora. Následkom toho, 

otázka, ktorá sa kladie, je založená na snahe dozvedieť sa, či strata 

kasačnej sťažnosti pre jediný dôvod z vlastného podnetu komory rady 

Kasačného súdu brzdí princíp kontradiktórnosti. ESĽP nenamieta 

argument vlády, podľa ktorého komora rady Kasačného súdu, pokiaľ 

ide o jej právomoc, nie je viazaná konkrétnym dôvodom neprijateľnos-

ti. Avšak, ESĽP upozorňuje, že v danom prípade, návrh neprijateľnosti 

sťažnosti pochádza iba od prokurátora a bol založený na jedinom dô-

vode. Rovnako tak, obvinený bol povinný sústrediť svoju argumentáciu 

na tento bod. Absencia zmienky každého iného dôvodu umožňujúceho 

založiť neprijateľnosť mohla prekvapiť obvineného tým viac, že sťa-
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žovateľ mohol legitímne veriť, že článok 508 nemôže byť použitý ako 

základ rozhodnutia o neprijateľnosti: tento článok stanovuje, že trest 

môže byť vykonaný alebo nie (v prípade odloženia výkonu trestu) 

v momente, keď sťažnosť je podaná a že judikatúra Kasačného súdu 

prijíma, že aplikovateľnosť sťažnosti sa hodnotí v moment jej podania. 

Lenže, v tomto prípade, keď sťažovateľ podal svoju sťažnosť 14. 7. 

1999, mal ešte výhodu z odloženia trestu, ktorý mu bol pripustený do 9. 

9. 1999. Okrem toho, išlo o vec na odmietnutie návrhu prokurátora, 

pretože, podľa sťažovateľa, lehota pre podanie kasácie nezačala bežať 

následkom toho, že neprijal kópiu úplného rozsudku odvolacieho súdu 

ho odsudzujúceho. Vzhľadom k okolnostiam prípadu a v súlade 

s judikatúrou, ESĽP bol toho názoru, že proces pred komorou rady 

Kasačného súdu neuznával princíp kontradiktórnosti.“ 

 

Clinique des Acacias a ďalší v. Francúzsko, č. 65399/01, 

65406/01, 65405/01 a 65407/01, rozsudok 13.10.2005 

ESĽP uvádza, že si najprv nepovšimol žiadne porušenie zása-

dy rovnosti zbraní, keď žiadna zo strán sporu nemala komunikovaný 

dôvod, ktorý francúzsky Kasačný súd zamýšľal vzniesť z vlastného 

podnetu, a nemohla tak predložiť pripomienky. Avšak, pojem spravod-

livého procesu obsahuje rovnako právo na kontradiktórny proces, ktorý 

obsahuje právo pre strany, aby si boli vedomé prvkov, ktoré sú nevy-

hnutné pre úspech ich nárokov, ale aj mať vedomosť a mať možnosť 

komentovať každú pripomienku predloženú sudcovi, aby ovplyvnil 

jeho rozhodnutie. Sudca musí rešpektovať zásadu kontradiktórnosti, 

predovšetkým keď vyslovuje stratu účinku kasačnej sťažnosti z dôvodu 

neprijateľnosti a to z vlastného podnetu (Skondrianos a iní v. Grécko). 

V tomto prípade, Kasačný súd využil svoje nepochybné právo vzniesť 

z vlastného podnetu dôvod púheho práva odmietnuť sťažnosti sťažo-

vateľov. Teda iba neoznámenie tohto zámeru sťažovateľovi predstavo-

vala problém. Hoci vláda uvádzala, že upozornenie predpísané článkom 

1015 nového francúzskeho zákonníka občianskeho súdneho konania 

v znení „Prezident musí oznámiť stranám dôvody kasácie, ktoré sa 

javia môcť byť relevantnými ex offo a vyzvať strany predložiť ich 

komentáre v lehote, ktorú určí.“, v dôsledku jej interpretácie, sa predpi-
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suje všetkým dôvodom vzneseným v štádiu kasačného konania a nie iba 

kasačným dôvodom, má za to, že, v predmetnej veci, vynechanie dôvo-

du na kontradikciu sa vysvetľuje faktom, že tento už figuroval v debate. 

ESĽP zistil, že dôvod sťažovateľov sa týkal výlučne platného zákona 

z roku 1996, ktorý podľa rovnakého názoru vysokého súdu bol v roz-

pore s článkom 6 ods. 1 Dohovoru. Bolo to z dôvodu absencie naria-

ďovacieho textu fixujúceho dodatočnú sumu pre výdavky na operačnú 

sálu na obdobie od 19. 5. 1991 do 3. 12. 1992, že sťažnosť sťažovate-

ľov bola odmietnutá. Dôvod sa tak oprel o podmienky aplikácie spor-

ných textov a predovšetkým o „pozostatok“ ministerskej vyhlášky z 28. 

12. 1990. Musí sa uviesť, že taký dôvod, hoci bol náhodne navrhnutý 

žalovanými, by mohol nastoliť kontroverziu. Inak, zmenili sa právne 

základy nárokov sťažovateľov tak, ako boli dovtedy debatované 

(a contrario, ABPB v. Francúzsko č. 38436/97 21. 3. 2002, kde je to iba 

otázka opravy, Štátnou radou, chyby práva zameranej na obnovenie 

právnej a skutkovej pozície zavedenej kontradiktórne pred súdom 

prvého stupňa, bod 33). ESĽP nehodnotil opodstatnenosť pripomie-

nok, ktoré by mohli byť predložené sťažovateľmi, keby upozornenie 

vyžadované článkom 1015 francúzskeho nového zákonníku občianske-

ho súdneho konania by im bolo urobené, ale je názoru, že otázka roz-

sahu vyhlášok zvrátených Štátnou radou v roku 1994 a 1996 (zrušenie 

alebo anulácia vyhlášky z 28. 12. 1990), si zaslúžila možnosť replikovať 

dôvod vznesený Kasačným súdom pred tým, než rozhodne. Keďže 

neboli informovaní o dôvodoch predvídaných Kasačným súdom, „pre-

kvapeným“ sťažovateľom bolo odňaté právo na spravodlivý proces tak 

ako je zaručené článkom 6 ods.1 Dohovoru (pozri, mutatis mutandis, 

Skondrianos a iné citovaný v bode 29, a, a contrario, Andret a iní v. 

Francúzsko č. 1956/02, rozhodnutie z 25. 5. 2004).  

 

Prikyan a Angelova v. Bulharsko, č. 44624/98, 16. 12. 2006 

Čo sa týka tohto prípadu, ESĽP vyzdvihol, že na základe pro-

cesu revízie rozsudkov, aplikovateľného v relevantnom období 

v Bulharsku, bulharský Najvyšší kasačný súd musel kontrolovať 

z vlastného podnetu regulérnosť napadnutých rozsudkov a mal preto 

možnosť uplatniť z vlastného podnetu dôvod anulácie. Rovnako mal 
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možnosť, po anulovaní rozsudku, rozhodnúť vec v merite. Tieto mož-

nosti neboli spochybnené v tomto prípade a spochybnená bola iba 

nemožnosť sťažovateľov prezentovať ich argumenty o dôvodoch. Čo 

sa týka prvého bodu sťažnosti, podľa ktorej žalovaní v žalobe ne-

vzniesli v ich písomnostiach námietku založenú na nadobúdacom pre-

mlčaní, ESĽP uviedol, že ak žalovaní v tomto prípade skutočne po-

znamenali, že to bolo „vyše 20 rokov, čo bývali“ pred kasačnou inštan-

ciou, ani strany, ani súdy nemali za to, že taká námietka bola vznesená. 

Interpretácia týchto pojmov by mohla preto aspoň viesť ku kontrover-

zii a predstavuje tým okamihom otázku, či sťažovatelia nemali byť 

náležite vyzvaní, aby predložili svoje pripomienky k tomuto bodu. 

ESĽP však odmietol rozhodovať o tom, či absencia kontradiktórnej 

debaty o tejto otázke by mohla poškodiť spravodlivý charakter procesu 

v jeho celosti. Ddokonca pri pripustení, že Najvyšší kasačný súd by 

mohol legitímne mať za to, že taká námietka bola vznesená, mal by 

náležite, pri rešpektovaní zásady kontradiktórnosti, zaručiť, aby strany 

mali príležitosť prezentovať svoje argumenty o otázke merita, ktorá je 

zjavne rozhodujúca pre ukončenie konania. Avšak, ESĽP uviedol, že 

otázka uplynutia premlčania nebola prerokovaná (prediskutovaná) ani 

pred Najvyšším kasačným súdom, ani pred nižšími inštanciami. 

V tomto ohľade, ESĽP nemôže súhlasiť s argumentom vlády v zmysle, 

že táto situácia bola výsledkom nedbanlivosti sťažovateľov, v rozsahu, 

v akom boli povinní prezentovať ich argumenty pred tribunálom prvé-

ho stupňa, v momente, keď námietka bola vznesená. Súd má za to, že 

pri absencii námietky jasne formulovanej žalovanými a vzhľadom na to, 

že premlčanie nemohlo byť uplatnené z vlastného podnetu súdu, bolo 

legitímne, že sťažovatelia, žalobcovia v žalobe, neprevzali iniciatívu 

dovolávať sa tejto otázky, ktorá sa nehodila v zmysle ich uplatňovaných 

nárokov. Nemožno im preto vyčítať akúkoľvek nedbanlivosť. Preto, 

z dôvodu rozhodnutia o merite vo veci Najvyšším kasačným súdom, 

sťažovatelia boli pozbavení možnosti prezentovať ich argumenty 

o otázke rozhodujúcej pre ukončenie konania (pozri, a contrario, APBP 

v. Francúzsko, č. 38436/97, body 30-34, 21. 3. 2002, kde základ, na 

ktorom Štátna rada rozhodovala o merite sporu už bol prerokovaný na 

prvom stupni, kasačná inštancia sa obmedzila na opravu chyby apliká-
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cie práva urobenej odvolacím súdom a obnovenie právnej pozície za-

vedenej kontradiktórne pred prvou inštanciou). ESĽP konštatoval, že 

existovali argumenty spôsobilé spochybniť uplynutie premlčania 

v prospech žalovaných, predovšetkým pravidlo stanovené článkom 9 

zákona o vlastníctve jednotlivcov vylučujúci jeho použitie za určitých 

okolností. Tento aspekt bol preskúmaný Najvyšším kasačným súdom, 

ale nebol prerokovaný medzi stranami. V súlade s tým, ESĽP mal za to, 

že zachovanie kontradiktórneho a spravodlivého charakteru procesu 

v tomto prípade vyžadovalo, aby Najvyšší kasačný súd predložil na 

prerokovanie stranám otázku uplynutia premlčania. Avšak nerozhodol, 

že je užitočne tak urobiť a to napriek skutočnosti, že vnútorné pravidlá 

procesu oprávňovali buď znovuotvoriť rokovanie, aby umožnili stra-

nám prezentovať dôkazy a diskutovať, alebo odkázať vec regionálne-

mu súdu pre nové preskúmanie merita (bod 26 vyššie). Zlyhanie preja-

vujúce sa opomenutím Najvyššieho kasačného súdu, rozhodujúceho 

v poslednej inštancii, predložiť na kontradiktórne rokonvanie otázku 

podstatnú pre výsledok procesu v predmetnej veci, porušilo právo 

sťažovateľov na spravodlivý proces (pozri mutatis mutandis Clinique 

des Acacias a iní, citované vyššie, body 39-43 ; Skondrianos, citované 

vyššie, body 30-31; a contrario, Andret a iní c. Francúzsko (rozhodnu-

tie.), č 1956/02, 25. 5. 2004). Preto bol porušený článok 6 ods. 1 Do-

hovoru. 

 

Záver 

Vytvára sa otázka, ako by sa k tejto problematike kontradik-

tórnosti postavil Ústavný súd Slovenskej republiky. Za všetko hovorí 

stanovisko pléna ÚS SR sp.zn. PLz ÚS 1/2014-27 zo dňa 7. 5. 2014: 

„Pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie poverenia na vykona-

nie exekúcie (§ 44 Exekučného poriadku) sa môžu primerane uplatniť 

ustanovenia Občianskeho súdneho poriadku vzťahujúce sa na dokazo-

vanie. Ak exekučný súd pri preskúmavaní žiadosti exekútora o udelenie 

poverenia na vykonanie exekúcie vychádza aj z iných listín (či iných 

dôkazov) než tých, ktoré sú výslovne uvedené v § 44 ods. 2 Exekučné-

ho poriadku (exekučný titul, návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o 

vydanie poverenia), a na tomto základe posúdi exekučný titul v nepros-
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pech oprávneného, je povinný dať mu možnosť vyjadriť sa k podkla-

dom svojho preskúmania; ak tak exekučný súd neurobí, zakladá jeho 

rozhodnutie dôvod na vyslovenie porušenia základného práva opráv-

neného vyjadriť sa ku všetkým vykonávaným dôkazom podľa čl. 48 

ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. Pre ústavnú konformnosť konania 

ako celku postačuje, ak je oprávnenému táto možnosť reálne poskytnu-

tá v odvolacom konaní.“ Z ústavnoprávneho pohľadu sa teda zdá, že 

to, čo je reálne zaručené v európskom štandarde ochrany ľudských 

práv, sa akoby „premieňalo“ v prostredí slovenského ústavného práva 

na niečo, čo je zaručené iba v obmedzenom časovom rámci po vynese-

ní rozhodnutia súdu prvého stupňa.  
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REVOLUČNÉ AKTY A (DIS)KONTINUITA 
Z POHĽADU TEÓRIE PRÁVA A DEJÍN 

PRÁVA1 

 

Tomáš Gábriš 

 

Abstrakt: V príspevku zameriavame pozornosť na spôsob, akým sa právni 
historici a právni teoretici vysporiadavajú so zlomovými momentmi v dejinách 
a teórii práva – konkrétne so (štátnymi a právnymi) revolúciami, ktoré majú za 
následok vznik alebo zánik štátov a právnych poriadkov. Tento náš krátky 
prehľad aplikujeme najmä na historickú skúsenosť Slovenska, ale zároveň v 
kontexte obdobnej historickej skúsenosti krajín strednej Európy a východnej 
Európy, ale aj mimoeurópskych krajín. Teoretickoprávne a historickoprávne 
prístupy k štátnej a právnej kontinuite a diskontinuite pritom podrobíme skúške 
právnohistorickej reality a skúške dobovej a súčasnej teórie práva, pričom 
výsledkom nášho výskumu by mala byť korekcia teoretickoprávnych aj histo-
rickoprávnych prístupov ku skúmanej problematike revolučných aktov 
a (dis)kontinuity štátu a práva. 
Kľúčové slová: kontinuita, diskontinuita, štát, právo, teória práva, dejiny práva, 
revolúcia. 
 
Abstract: In this paper, we focus on how the legal historians and legal scholars 
are coping with turning points in the history and theory of law - specifically, the 
(governmental and legal) revolutions, which had resulted in the appearance and 
disappearance of countries and legal systems. This short review will be applied 
in particular onto historical experience of Slovakia, but at the same time in the 
context of similar historical experience of Central Europe and Eastern Europe, 
and also of countries outside the Europe. Theoretical and historical approaches 
to both state and legal continuity and discontinuity will be criticized under 
detailed examination of historical facticity and historical juridical doctrines, 
whereas the result of our research will be the correction of current theoretical 
and historical attitudes to the researched problems of revolutionary acts and 
(dis)continuity of state and law. 
Keywords: continuity, discontinuity, state, law, theory of law, history of law, 
revolution. 
 

  

                                                 
1  Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. APVV-0607-10. 
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Úvod - ahistorická teória práva a ateoretické právne dejiny? 

Občasnou kritikou právnej teórie, a to nielen v prostredí slo-

venskej právnej vedy, je tvrdenie, že právna teória je formalistická 

a ahistorická, resp. anachronická, teda že nezohľadňuje historickú reali-

tu, a vytvára ideálne právne typológie, ktoré v praxi neboli a nie sú 

stotožniteľné s realitou. Naposledy na to upozornil právny historik 

profesor Chris Tomlins z Kalifornskej univerzity počas jeho návštevy 

na univerzite Queen Mary v Londýne v roku 2014. Ahistorickosť teórie 

práva podľa neho začala právnym pozitivistom H.L.A.Hartom, nakoľ-

ko z právnikov sú to podľa neho najmä právni pozitivisti, ktorí izolujú 

právo od vonkajšej reality, a tvoria vlastný svet právnych noriem, ktorý 

odôvodňuje sám seba bez hľadania prepojenia s realitou a fakticitou.2 

Aj keď do istej miery zjednodušenému pohľadu na pozitivizmus by 

sme nepochybne mohli vyčítať isté nedostatky, vo všeobecnosti sa 

skutočne má za to, že právni teoretici, obzvlášť tzv. pozitivisti, vychá-

dzajú z toho, že ich právne konštrukcie sa dajú aplikovať 

v ktoromkoľvek prostredí a za akejkoľvek situácie, univerzálne. 

Ohliadnuc od europocentrického chápania práva u právnych teoretikov 

a filozofov, ktorí neberú do úvahy iné regulačné systémy fungujúce 

v iných končinách sveta, najmä tých, ktoré sú filozoficky a nábožensky 

ukotvené inak ako euroatlantická civilizácia, prístupu týchto právnych 

teoretikov možno vyčítať aj zanedbanie pohľadu do dejín práva na 

vlastnom európskom kontinente. Ako totiž správne upozornil aj už 

spomenutý profesor Tomlins, pozitivistické právnoteoretické konštruk-

cie sa niekedy nedajú aplikovať ani na európske historické skúsenosti.3 

Napokon, hoci sa to často opomína, bol si toho vedomý aj právny 

pozitivista (normativista) par excellence, Hans Kelsen. Aj keď sa mu 

                                                 
2  Takéto hodnotenie dnešného systému práva sa označuje aj konceptom autopoiesis, 

ktorý zastávali a zastávajú aj moderní filozofi ako N. Luhmann a právnici ako G. Te-
ubner: LUHMANN, Niklas. A Sociological Theory of Law. London : Routledge, 1985. 
LUHMANN, Niklas. The Differentiation of Society. Trans. Stephen Holmes and Charles 
Larmore. New York : Columbia University Press, 1982; TEUBNER, Gunther: The 
Two Faces of Janus: Rethinking Legal Pluralism. In Cardozo Law Review, 1992, roč. 
13, s. 1451. 

3  The study of legal history and its place in academia - an interview with Professor 
Chris Tomlins. Dostupné na internete: http://www.law.qmul.ac.uk/news/2014/ 
132629.html (navštívené dňa 27.9.2014). 
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totiž oprávnene vkladá do úst myšlienka, že štát a právo sú totožné 

subjekty, pričom tak ako štát nemôže existovať bez práva, nemôže ani 

právo existovať bez štátu, v skutočnosti aj sám Kelsen uznával, že 

takáto konštrukcia platila iba v jeho časoch – t.j. na prelome 19. a 20. 

storočia. Skutočne, počas celého obdobia stredoveku a veľkej časti 

novoveku sa spochybňuje opodstatnenosť konceptu štátu,4 a tiež štát-

neho monopolu na uznávanie a tvorbu práva. Viacerí autori, právni 

historici, spochybňujú teoretické konštrukcie a definície z prelomu 19. 

a 20. storočia, ktoré definujú štát ako organizované spoločenstvo oby-

vateľstva na určitom území, riadené štátnou mocou, a rovnako spo-

chybňujú aj definíciu práva ako súboru právnych noriem v štátom 

stanovenej alebo uznanej forme a štátom vynútiteľných, a tvrdia, že ide 

iba o ahistorické produkty pozitivistickej a etatistickej právnej teórie. 

V histórii, obzvlášť v európskom stredoveku, existovalo podľa nich 

totiž aj právo bez štátu, a tiež právo pluralitné, právo tvorené 

a uznávané viacerými rôznorodými autoritami (mimo štátu).5 Práve 

pred týmito argumentmi nezatváral oči ani Kelsen; napriek tomu však 

súčasná (pozitivistická) právna teória stále vychádza z prézentistického 

zjednodušeného pohľadu na definíciu štátu a práva, a právny historik 

v tomto pohľade márne hľadá reflexiu historickej reality a historickej 

skúsenosti. Dokonca nejeden právny historik akceptuje súčasné definí-

cie štátu a práva a aplikuje ich anachronicky do minulosti. Tým sa do-

stávame k druhému extrému vo vzťahu teórie a dejín práva – od ahis-

torickej teórie práva k právnym dejinám, ktoré síce teóriu práva zo-

hľadňujú, ale ide o teóriu súčasnú (z 19. a 20. storočia), spätne projek-

                                                 
4  Porovnaj LYSÝ, Miroslav. Moravania, Mojmírovci a Franská ríša. Bratislava : Atticum, 

2014, s. 10, 120. 
5  Ide o tzv. právny pluralizmus, prítomný v stredovekej aj novovekej Európe, kým sa 

nepresadil štátny monopol na právo. Porovnaj napr. FULLER, Chris. Legal Anthro-
pology,: Legal Pluralism and Legal Thought. In Anthropology Today, 1994, roč. 10, č. 3, 
s. 9-12. TAMANAHA, Brian Z. A Non-Essentialist Version of Legal Pluralism. In 
Journal of Law and Society, 2000, roč. 27, č. 2, s. 296-321. MERRY, Sally E. Legal Plura-
lism. In Law & Society Review, 1988, roč. 22, č. 5, s. 869-896. ROBERTS, Simon. Af-
ter Government? On Representing Law without the State. In The Modern Law Review, 
2005, roč. 68, č. 1, s. 1-24. PIRIE, Fernanda. Law Before Government: Ideology and 
Aspiration. In Oxford Journal of Legal Studies, 2010, roč. 30, s. 207-228. Najkomplex-
nejšie MEDER, Stefan. Ius non scriptum – Traditionen privater Rechtssetzung. Tübingen : 
Mohr Siebeck, 20092. 
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tovanú do minulosti, bez jej kritického zhodnotenia z aktuálnych pozí-

cií právnej vedy.  

V tomto príspevku sa nebudeme venovať už spomenutým de-

finičným problémom „štátu“ a „práva“ vo svetle právnych dejín, ale 

s použitím rovnakej metodológie – konfrontácie právnych dejín 

s právnou teóriou (a jej vlastnými dejinami), prejdeme k inému problé-

mu – ako sa právni historici a právni teoretici vysporadúvajú 

s problematikou revolučných aktov a (dis)kontinuity štátu a práva. 

 

1. Revolúcia a právna (dis)kontinuita v ponímaní právnej teórie 

Otázka kontinuity a diskontinuity štátu a práva 

v právnoteoretických pojednaniach hrala rolu najmä v prostredí práv-

neho pozitivizmu (normativizmu) a faktickej reality vzniku a zániku 

štátov a právnych poriadkov v prvej polovici 20. storočia.6 V našich 

podmienkach sa právnoteoretický výskum tejto problematiky (a aj 

právnohistorický výskum, o ňom však viac až v nasledujúcej kapitole) 

tradične spájal s otázkami okolo vzniku Československa v roku 1918, 

a s udalosťami rokov 1938-1945. V stredoeurópskej právnej vede 

v tomto období hrala významnú rolu osobitne (hoci nielen) právnepo-

zitivistická (normativistická) škola, a práve jej predstavitelia sa najviac 

pokúšali vysporiadať s uvedenými historickými udalosťami za použitia 

svojich ideálnych právnych konštrukcií. Mierne odlišnou bola situácia 

v 70. a 80. rokoch 20. storočia, kedy sa československí autori opätovne 

k tejto téme vrátili, avšak už z iných než výlučne pozitivistických hľa-

dísk.  

 

  

                                                 
6  Na dobovú diskusiu zo slovenského pohľadu spätne upozorňuje BEŇA, Jozef. Vývoj 

slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2002, s. 128-
138. Dobovo napr.: NEUBAUER, Zdeněk. Kontinuita našeho ústavního práva. In 
Právník, 1945, č. 9. WEYR, František. Ústavní vývoj československý v roku 1938. In 
Časopis pro právní a státní vědu, 1946, roč. 84, č. 1-2. KÖRBEL, Pavel. O právní 
kontinuitu. In Právní prakse, 1946, roč. 10, č. 1. POŠVÁŘ, Jaroslav. Ještě o kontinuitě 
právního řádu. In Právní prakse, 1946, roč. 10, č. 2-3. 
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1.1. Revolúcia, kontinuita a diskontinuita v roku 1918 

Pri vzniku Československa v roku 1918 išlo podľa pozitivis-

tickoprávnej, normatívnej teórie, z hľadiska kontinuity o formálnu 

diskontinuitu štátu a práva (ktoré právny normativizmus napr. v podaní 

Kelsena stotožňuje v jedno). Vznikol totiž nový štát a nový právny 

poriadok odvodený od novej ohniskovej normy (ako revolučného 

aktu), teda novej základnej právnej normy (Grundnorm), ktorá v súlade 

s normativistickým učením predstavovala základ štátu a práva.7 Táto 

revolučná ohnisková norma bola v novovytvorenom Československu 

identifikovaná ako úplne prvý československý zákon, zákon o vzniku 

Československa (neskôr publikovaný v Zbierke zákonov a nariadení 

pod č. 11/1918 Zb. z. a n.). Všetky ostatné právne predpisy nesmeli 

byť v rozpore s existenciou a povahou ohniskovej normy. Príkladom 

takéhoto prístupu je výrok Najvyššieho súdu Českolovenskej republiky 

(ďalej len „ČSR“) v rozhodnutí Vážný civ. 7751, v ktorom súd vyvodil 

zo slov „samostatný štát československý vstoupil v život“, že nemôžu 

platiť tie zákony, ktoré sa nezlučujú s existenciou tohto štátu,8 teda 

s ohniskovou normou o vzniku štátu.  

Napriek vzniku nového štátu a jeho práva, realita pritom bola 

tá, že práve vďaka uvedenému prvému československému zákonu boli 

recipované takmer všetky dovtedajšie právne predpisy a normy, zacho-

vala sa teda tzv. materiálna kontinuita. Naďalej sa uplatňovali právne 

predpisy pochádzajúce z Rakúsko-Uhorska, avšak vďaka normativistic-

kej teórii novej ohniskovej normy československého právneho poriad-

ku bolo nutné hlásať, že nejde viac o právne predpisy rakúske 

a uhorské, ale o právne predpisy československé, pretože ich zdrojom 

autority a právnym titulom ich platnosti v Československu je práve 

nová ohnisková norma – zákon č. 11/1918 Zb. z. a n. Tento prístup, 

ktorý môžeme nazvať normativistickým, si vo všeobecnosti osvojila 

právna teória (aj právna história) v Československu, a dodnes je vše-

                                                 
7  WEYR, František. Soustava československého práva státního. Praha : Fr. Borový, 19242, s. 

56-57. KELSEN, Hans. Pure Theory of Law. Trans. Max Knight. Clark NJ : Law Book 
Exchange, 2009, s. 209. 

8  HORÁK, Ondřej. Vznik Československa a recepce práva. In Právněhistorické studie, 
2007, roč. 38, s. 153-169, najmä s. 156. 
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obecne akceptovaný a opakovaný (aj v slovenských právnych dejinách). 

Nový československý štát, u kelsenovcov totožný s právom, nemohol 

totiž používať – logicky – iné právo ako československé. A preto, prí-

kladom, dovtedajší uhorský obchodný zákonník sa z večera do rána 

musel stať československým obchodným zákonníkom (navyše s tou 

komplikáciou, že sa stal československým obchodným zákonníkom 

v znení platnom na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, pretože 

v českých krajinách platil československý obchodný zákonník 

s pôvodom v bývalom rakúskom cisárstve, ktorý bol formálne aj obsa-

hovo odlišný).  

 

1.2. Revolúcia, kontinuita a diskontinuita v rokoch 1938–1945 

Druhým obdobím, v súvislosti s ktorým opäť došlo 

k oživeniu debát o štátnej a právnej revolúcii a (dis)kontinuite, je obdo-

bie rokov 1938–1945, a to najmä rok 1945, kedy sa po skončení vojny 

právni teoretici museli vysporiadať s otázkami (ne)existencie tzv. druhej 

ČSR, Slovenského štátu, Protektorátu Čechy a Morava, a ich právnych 

poriadkov.  

Po druhej svetovej vojne sa otázkou (dis)kontinuity spätne za-

oberal napríklad Slovák Štefan Luby, ktorý však pri výskume 

a právnom hodnotení činnosti Slovenskej národnej rady v roku 1944 

prišiel k záverom v podstate totožným s výsledkami normatívnej teórie 

o kontinuite a diskontinuite materiálnej (obsahovej) a formálnej.9 Jeho 

učenie (pričom rovnaké zastával napr. aj Alfréd Meissner, tvorca 

Ústavnej listiny z roku 192010), v ktorom považoval nariadenie Sloven-

skej národnej rady (ďalej len „SNR“) č. 1/1944 Zb. nar. SNR za revo-

lučný akt, ktorý recipoval právny poriadok Slovenského štátu (s výhra-

dou), však bolo v rozpore s poňatím, ktoré presadzoval prezident Ed-

vard Beneš, podľa ktorého sa kontinuitne nadväzovalo na stav zo dňa 

pred Mníchovskou dohodou z 29. 9. 1938. Minimálne v českých kraji-

nách teda nemalo dôjsť k recepcii práva z rokov 1938–1945, ale 

                                                 
9  LUBY, Štefan. Kontinuita. In Právny obzor, 1945/46, roč. 28, s. 193. 
10  MEISSNER, Alfred. Právní kontinuita. In Sborník věd právních a státních, 1946, roč. 44, 

s. 33. 
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k vyhláseniu uvedeného obdobia za dobu neslobody a k návratu 

k právnemu stavu spred Mníchovskej dohody.  

Právni teoretici sa pritom dostali do úzkych, ako vysvetliť, že 

v západnej polovici Československa platí právny poriadok v stave 

z roku 1938, a nepretržite trvá Československá republika spred roku 

1938, kým vo východnej časti platia bývalé právne predpisy Slovenské-

ho štátu, recipované (presne v duchu normativistického učenia z roku 

1918) nariadením SNR č. 1/1944 Zb. nar. SNR, a zároveň jestvuje 

SNR, ktorá nemá žiadnu oporu v Ústavnej listine z roku 1920, a ktorá 

v ČSR pred rokom 1938 vôbec neexistovala.  

Aj keď napokon SNR a prezident Beneš s exilovou vládou 

dospeli ku kompromisu, ktorého podstatou bola neprerušená medziná-

rodnoprávna kontinuita ČSR, a vo vnútroštátnom vývoji istá diskonti-

nuita s ohľadom na revolučný akt SNR – nariadenie č. 1/1944 Zb. nar. 

SNR, ktorým SNR založila nové ohnisko slovenského právneho sub-

poriadku, teoretická debata medzi právnymi teoretikmi pokračovala.  

Právni normativisti primárne hľadali legalistickú a formalistic-

kú argumentáciu o právnych vadách Mníchova, a tiež o právnych va-

dách zákona o vzniku Slovenského štátu z roku 1939 (zákon č. 1/1939 

Sl.z.). Legálnosť zákona o Slovenskom štáte pritom vyvrátil (tými istý-

mi argumentmi ako sa používajú aj dnes) už v roku 1944 Vladimír 

Clementis v zborníku vydanom Spolkom československých advokátov 

v zahraničí k pocte 60. narodenín prezidenta Beneša.11 Zároveň sa však 

normativisti museli vysporiadať s možnou povahou zákona č. 1/1939 

Sl. z. ako revolučného aktu, t.j. ako obdoby zákona č. 11/1918 Zb. z. 

a n. a nariadenia č. 1/1944 Zb. nar. SNR, ktoré boli všeobecne na roz-

diel od zákona č. 1/1939 Sl. z. akceptované ako legitímne revolučné 

akty. Na túto problematickú otázku rýdza normativistická právna teória 

nedokázala zodpovedať, a jej formálne legalistické dôvody neplatnosti 

nepostačovali vo svetle obdobnej zdanlivej formálnej nelegálnosti revo-

lučných aktov z rokov 1918 a 1944. V tejto súvislosti právni teoretici 

museli akceptovať, že nové ohnisko (v prípade Slovenského štátu by 

ním bol zákon č. 1/1939 Sl.z.) sa často určuje až ex post, s ohľadom na 

                                                 
11  MEISSNER, ref. 10, s. 19. 
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to, ako sa toto „ohnisko“ v praxi presadí, resp. s ohľadom na tzv. „legi-

timitu“ tohto revolučného kroku. Ide teda o obdobu jellinkovskej nor-

matívnej sily fakticity.  

V československých pomeroch po druhej svetovej vojne túto 

ideu vyjadril profesor Krčmář v Sborníku věd právních a státních, kde 

síce tiež normativisticky stotožňuje štát a právo, ale zároveň vyžaduje, 

aby právo bolo aj fakticky účinné, a teda skutočne sa uplatňovalo, a to 

po určitú dobu. Tá sa však nedá vyčísliť presnými rokmi, či mesiacmi, 

odkedy by bolo možné tvrdiť, že nové ohnisko (nový právny poriadok) 

sa presadilo.12  

Cyril Horáček v tejto súvislosti v rámci teoretickej polemiky 

správne konštatoval, že hľadisko normatívnej teórie nemôže uspokojiť 

teóriu ani prax.13 Môže totiž podľa neho navyše nastať faktická situácia 

(taká ako práve v Československu rokov 1938–1945), že štát medziná-

rodnoprávne trvá, ale kontinuita ústavného práva bola prerušená.14 To 

by však nebolo podľa normativistov zlučujúcich štát a právo do jedné-

ho, možné. Kontinuita štátu sa podľa nich vylučuje s diskontinuitou 

ústavného práva (stotožňovaného so štátom).  

Keď je teda tento faktický stav v rozpore s kelsenovskou 

normativistickou školou, je vysvetliteľný iba v súlade s inou teoretickou 

koncepciou – duálnosti práva medzinárodného a vnútroštátneho,15 

ktorú normativisti ako Kelsen neuznávali. Štát (a právo) totiž nemôže 

mať podľa kelsenovcov dvojakú povahu – medzinárodnoprávnu 

a vnútroštátnu, ale iba jedinú, vnútroštátnu, naviazanú na ohniskovú 

normu.  

K rozporu medzi medzinárodnoprávnym a vnútroštátnym 

hodnotením (dis)kontinuity ČSR a jej práva pritom môžeme ešte navy-

še dodať, že v Československu nastala nielen diskontinuita ústavného 

práva (v rozpore s kontinuitou medzinárodného práva), ale na Sloven-

                                                 
12  KRČMÁŘ, Jan. Několik poznámek k tvorbě normových ohnisek. In Sborník věd 

právních a státních, 1946, roč. 44, s. 5. 
13  HORÁČEK, Cyril. K problému kontinuity československého ústavního práva. In 

Sborník věd právních a státních, 1946, roč. 44, s. 49. 
14  HORÁČEK, ref. 13, s. 59. 
15  PEŠKA, Zdeněk. K otázce kontinuity našeho právního řádu v letech 1938-1945. In 

Sborník věd právních a státních, 1946, roč. 44, s. 62. 
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sku zároveň došlo aj k diskontinuite podstatnej časti právneho poriadku 

(ak uznáme nariadenie č. 1/1944 Zb. nar. SNR za revolučný akt 

a za ohnisko slovenského právneho subporiadku).  

Teoretickoprávne debaty v rokoch 1945–1946 teda podstatne 

korigovali názory právnych normativistov, a kumulovali normativistické 

argumenty o vadách Mníchova a zákona o vzniku Slovenského štátu, 

normativistické argumenty o ohniskovej povahe nariadenia SNR č. 

1/1944 Zb. nar. SNR, a k tomu nadôvažok pridali aj sociologickopráv-

ny a realistický pohľad na normatívnu silu fakticity, osobitne s dôrazom 

na dualizmus medzinárodného a vnútroštátneho práva. Všetky tieto 

argumenty pritom mali slúžiť na podporenie zásadného záveru dojed-

naného medzi exilovou vládou a SNR, a presadeného E. Benešom na 

medzinárodnej úrovni, ktorého výsledkom bolo, že Slovenský štát 

z medzinárodnoprávneho hľadiska nejestvoval, a z vnútroštátneho 

hľadiska v roku 1944 SNR založila svojím revolučným aktom nové 

ohnisko slovenského právneho subporiadku (ktorý sa kontinuálne 

vyvíja až do dnešných dní, s tým, že v roku 1993 sa premenil na súčas-

ný slovenský právny poriadok).  

 

1.3. Revolúcia, kontinuita a diskontinuita – epilóg v 70. a 80. ro-

koch 20. storočia 

Tretím obdobím debát o právnej kontinuite je obdobie 70. 

a 80. rokov 20. storočia, kedy však táto diskusia nabrala úplne iný roz-

mer. Namiesto kontinuity a diskontinuity štátu sa viac venovala pozor-

nosť kontinuite a diskontinuite práva, a to primárne z hľadiska marxis-

tickej vývojovej teórie. K oživeniu debaty v roku 1979 prispel Viktor 

Knapp, ktorý kontinuitu považoval (z dnešného pohľadu realistickejšie 

než normativisti) za zachovanie právneho poriadku ako celku alebo 

aspoň takej jeho časti, ktorá sa blíži k celku,16 pričom toto vymedzenie 

označil za formálnu právnu kontinuitu. Naproti nej rozlišoval tzv. 

triednu kontinuitu, ktorú nedefinoval, chápal ňou však zachovanie 

spoločenského zriadenia, typu práva. Triedna diskontinuita by teda 

                                                 
16  KNAPP, Viktor. Dvě cesty československého práva : kontinuita a diskontinuita 

(1918, 1945). In Právník, 1979, roč. 118, č. 3, s. 273-274. 
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podľa Knappa nastala až po zmene charakteru štátu a práva, napríklad 

z kapitalistického na ľudovodemokratický, či socialistický, kedy by mal 

napr. Obchodný zákonník zrejme stratiť utláčateľskú povahu (v sku-

točnosti však bol po roku 1948 veľmi rýchlo zrušený záverečnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka z roku 1950). Triednu kontinui-

tu práva teda Knapp skúmal oddelene od normativistického zjednoco-

vania štátu a práva – triedna diskontinuita totiž nenastáva zánikom 

štátu a vznikom nového štátu, pokiaľ zároveň nedochádza ku kvalita-

tívnej zmene právneho poriadku – z buržoázneho na ľudovodemokra-

tický, resp. socialistický.  

Nasledujúci krok v debate o kontinuite a diskontinuite spravil 

potom Jozef Beňa, keď pojem kontinuity v práve rozšíril aj na prechod 

od jedného vývojového typu práva k druhému, tvrdiac, že proces kon-

tinuity v práve zahŕňa dialektické prekonanie prebratého.17 

O kontinuite teda podľa neho môžeme hovoriť pri kumulácii dvoch 

atribútov – pri prebratí a zrušení, menení, prvkov predchádzajúceho 

právneho poriadku, ktorý však – a to je druhá podmienka – je bezpros-

tredným predchodcom súčasného stupňa, resp. etapy vývoja právneho 

poriadku. Kontinuitu práva teda J. Beňa videl dialekticky ako vývoj 

právneho poriadku bez jeho formálneho prerušenia, pričom kontinuitu 

spájal s jej protikladom, diskontinuitou – ak totiž za kontinuitu považu-

jeme nepretržitý vývoj, je diskontinuita vo vývoji nevyhnutne prítomná.  

 

1.4. Zhrnutie troch teoretickoprávnych prístupov v 20. storočí 

Ako sme mali možnosť vidieť, právna teória na území Česko-

slovenska pristupovala k teoretickému problému revolúcie 

a (dis)kontinuity štátu a práva tromi rôznymi spôsobmi. Prvým bolo 

normativistické spájanie štátu a práva, a nutnosť hľadania ohniskovej 

normy štátu aj práva, ktorá dodáva štátu aj právnemu poriadku novú 

formálnu kvalitu „československosti“. Ohnisková norma predstavuje 

formálnu diskontinuitu v porovnaní s predchádzajúcim stavom. Od 

vytvorenia novej ohniskovej normy (revolučným aktom) už pretrváva 

formálna kontinuita nového štátu a práva. V tejto súvislosti možno 

                                                 
17  BEŇA, Jozef. Kontinuita v práve. In Právny obzor, 1981, roč. 64, č. 4, s. 352-354. 
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rozlišovať medzi právnymi normami a právnym poriadkom – kým 

právny poriadok (odvodený od ohniskovej normy) kontinuálne trvá, 

jednotlivé právne normy sa následne môžu meniť.18 Normativisti sa 

pritom nesnažili spochybniť ani fakt, že formálne nové československé 

právne predpisy sú obsahovo (materiálne) totožné s predpismi pochá-

dzajúcimi ešte z Rakúsko-Uhorska, preto priniesli tézu o obsahovej, 

materiálnej kontinuite, ktorá objasňovala zachovaný obsah dovtedajších 

právnych predpisov.  

Druhý prístup ku kontinuite štátu a práva je spojený s obdo-

bím rokov 1938–1945, kedy v rámci právneho diskurzu neprevládal 

jednotný náhľad na túto problematiku, a okrem rýdzeho právneho 

normativizmu, schopného právnymi prostriedkami oduznať „realitu“ 

rokov 1938–1945 a zároveň schopného vysvetliť vznik novej ohnisko-

vej normy č. 1/1944 Zb. nar. SNR, sa navyše argumentovalo už aj 

nenormativisticky – normatívnou silou fakticity, nutnosťou presadenia 

sa ohniskovej normy, a dualizmom medzinárodného a vnútroštátneho 

práva. 

Napokon, tretím prístupom bol ten, ktorý už neskúma konti-

nuitu štátu, ale skôr kontinuitu a diskontinuitu práva, a to z pohľadu 

kvality právneho poriadku z hľadiska marxistického predpokladu po-

stupného vývoja spoločnosti a striedania spoločenských zriadení. Právo 

sa podľa tejto teórie vyvíja kontinuálne v rámci daného spoločenského 

zriadenia, a až zmena spoločenského zriadenia prináša triednu diskon-

tinuitu. Druhý, ale príbuzný názor bol ten, že kontinuita a diskontinuita 

sú dve strany tej istej mince, a sú dialekticky spojené – kontinuálnym 

prekonávaním dovtedajšieho stavu.  

 

Otázkou na tomto mieste je, ako vnímať otázky kontinuity 

a diskontinuity z dnešných právnoteoretických pozícií.  

Aktuálna teória práva sa neopiera výlučne o kategorické tvr-

denia, podľa ktorých je právo nástrojom štátu. Uvedomuje si, že právo 

je výsledkom diskurzu (Habermas), a že predstavuje súčasť sociálneho 

                                                 
18  HALPÉRIN, Jean-Louis. Five Legal Revolutions Since the 17th Century: An Analysis of a 

Global Legal History. Heidelberg : Springer, 2014, s. vii-viii. 
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systému (Luhmann), kde veľkú rolu hrá aj jednotlivec a jeho zásahy 

do procesu tvorby a aplikácie právnych noriem (právny realizmus, 

kritická škola práva). Všetky tieto aspekty v súčasnosti kombinuje tzv. 

kultúrna škola práva,19 ktorá hlása, že právo je prejavom a zároveň 

súčasťou kultúry, a tak ako kultúra ovplyvňuje právo, tak aj právo 

ovplyvňuje kultúru. Prísny formálny legalizmus izolovaný od vonkajších 

kultúrnych a spoločenských faktorov nedokáže poskytnúť odpovede 

ani riešenia na komplikované právne otázky – na právo totiž vplývajú 

nielen striktne právne (legislatívne) faktory, ale aj vojenské, politické, 

ekonomické vplyvy, a aj ľudské faktory – obzvlášť v revolučných chví-

ľach. Navyše, pri každej tvorbe a pri každom výklade práva, pri jeho 

realizácii a aplikácii, často zápasia viaceré právne názory a právne školy 

(Bourdieau20). Historický podklad týchto tvrdení, a preverenie tejto 

hypotézy, nám môže poskytnúť nasledujúci prehľad dobových skúse-

ností s revolúciami a (dis)kontinuitou štátu a práva v Európe aj mimo 

Európy. 

 

2. Revolúcia a (dis)kontinuita z pohľadu (právnej) histórie 

Pojem kontinuita pre historickú vedu spopularizoval až v roku 

1857 Johann Gustav Droysen.21 Napriek absencii pojmu, dejiny, nielen 

právne, boli tradične v kresťanskej civilizácii vnímané ako kontinuitný 

proces vedúci k plánu spásy. V súčasnosti je však takýto kontinuitný 

lineárny výklad dejín spochybňovaný a vo všeobecnosti odmietaný. 

Napriek tomu ho nájdeme zachytený napríklad aj v platnom a účinnom 

zákone č. 487/2013 Z. z. z 5. decembra 2013 o protifašistickom odboji, 

postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovní-

kov. Podľa neho, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ako 

                                                 
19  COOMBE, Rosemary J. Critical Cultural Legal Studies. In Yale Journal of Law & the 

Humanities, 1998, roč. 10, č. 2, s. 463-486. Dostupné na internete: http:// digital-
commons.law.yale.edu/yjlh/vol10/iss2/11 (navštívené dňa 5.10.2014). 

20  BOURDIEU, Pierre. The Force of Law: Toward a Sociology of the Legal Field. 
(Trans. Richard Tendiman). In Hastings Law Journal, 1987, roč. 38, s. 807-853. Cito-
vané podľa HALPÉRIN, ref. 18, s. xi. 

21  Handwörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte, III, heslo: Kontinuität, stĺpec 154. Dostup-
né na internete: http://www.hrgdigital.de/id/kontinuitaet/stichwort.html (navštíve-
né dňa 27.9.2014). 
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organizácia uznaná zákonom a financovaná aj štátom „presadzuje de-

mokratický a humánny odkaz slovenského národnoemancipačného 

hnutia začatého štúrovcami, ktorého proces pokračujúci v rokoch dru-

hej svetovej vojny bojom za národné oslobodenie a proti fašizmu vyvr-

cholil Slovenským národným povstaním.“ 

Táto oficiálna „štátna línia slovenských národnoemancipač-

ných dejín“ nám však samozrejme nemôže vopred diktovať výsledok 

vedeckého právnohistorického výskumu problematiky revolúcie, konti-

nuity a diskontinuity v 20. storočí. Na nasledujúcich stranách preto 

podrobnejšie vedecky preskúmame právnohistorický vývoj v období 

Slovenského národného povstania (ďalej len „SNP“) v širšom kontexte 

teoretických otázok revolúcie a (dis)kontinuity.  

Ak sme už vyššie z teoretickoprávneho hľadiska konštatovali, 

že pri vydaní nariadenia č. 1/1944 Zb. nar. SNR šlo o revolučný akt 

(normativistickú ohniskovú normu), ktorý sa osvedčil a presadil, v tejto 

kapitole sa najprv sústredíme na historický pohľad na revolúciu 

a revolučné akty,22 t.j. na to, či okolnosti činnosti SNR v povstaleckom 

období spĺňajú všeobecné historické znaky revolúcie, a následne 

z historického hľadiska preskúmame prípady hlásaných kontinuít 

a diskontinuít štátu a práva v Európe aj mimo Európy, a to primárne 

v 20. storočí. Naším cieľom bude zostaviť sumár okolností a prípadov, 

v akých sa uznáva kontinuita alebo diskontinuita štátu a práva, resp. 

dopracovať sa k overeniu našej hypotézy vyslovenej vyššie v duchu 

„kultúrnej teórie práva“, totiž že čírymi právnymi argumentmi nie je 

možné jednoznačne formulovať pravidlá pre posudzovanie revolúcií 

a (dis)kontinuity štátu a práva (vrátane dis-kontinuity na našom území 

v rokoch 1938–1945). 

  

                                                 
22  Klasickými dielami o vzťahu práva a revolúcie sú dve diela: BERMAN, Harold J. 

Law and Revolution, The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge, Mass. : 
Harvard University Press, 1983. BERMAN, Harold J. Law and Revolution, II: The Im-
pact of the Protestant Reformations on the Western Legal Tradition. Cambridge : Harvard 
University Press, 2003. Autor však takmer neformuluje všeobecné teoretické závery 
o historickej povahe revolúcií, preto z neho budeme v tomto príspevku vychádzať 
iba minimálne. 
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2.1. Revolúcie z historického hľadiska a SNP 

Za účelom posúdenia „revolučnosti“ SNP a normotvornej 

činnosti SNR budeme vychádzať z diela politológa a historika Jörna 

Leonharda z Harvardovej univerzity. Ten vo svojom príspevku Über 

Revolutionen23 upozorňuje na pôvodný gramatický význam slova revo-

lúcia (revolutio) – ako návratu k pôvodnému stavu (po dočasnej prud-

kej zmene). Z toho hľadiska SNP a činnosť SNR možno chápať ako 

revolúciu aj v doslovnom zmysle – a to v širšom zmysle snáh smerom 

k obnoveniu Československa, aj keď v inej podobe než malo Českoslo-

vensko do roku 1938. V užšom zmysle možno „obnovu“, „návrat“ 

vidieť v návrate k legalite po vydaní revolučného aktu 1/1944 Zb. nar. 

SNR ako striktne vzaté nelegálneho aktu, nového ohniska legality. 

V najužšom zmysle sa „návrat“ realizoval porážkou povstania 

a obnovou suverenity Slovenského štátu nad revolučným územím. 

Z každého z týchto pohľadov však možno usudzovať na „revolučný“ 

charakter SNP a činnosti SNR. 

Leonhard ďalej synteticky konštatuje, že revolúcie majú zvy-

čajne univerzálny, nielen lokálny dopad. Aj v tomto ohľade možno 

vzhľadom na geopolitiku, celosvetové zapojenie československého 

exilu, medzinárodný rozmer SNP (v spolupráci s centrami v zahraničí) 

a dopad SNP na stredoeurópsky región a povojnovú situáciu konštato-

vať, že SNP a činnosť SNR v SNP (vrátane vydania nariadenia č. 

1/1944 Zb. nar. SNR), spĺňa aj tento všeobecný znak „revolúcií“.  

Zároveň, podľa Leonharda, revolúciou začína alebo končí 

epocha – ak tým máme na mysli čo už len vznik nového ohniska slo-

venského právneho subporiadku, pretrvávajúceho v kontinuálnej po-

dobe dodnes, rovnako môžeme považovať tento znak revolúcie za 

naplnený.  

Napokon, americký historik a sociológ Crane Brinton24 navyše 

upozornil, že revolúcie zvyknú byť charakteristické násilným, ozbroje-

ným zásahom. Aj tento znak revolúcie je teda v rámci SNP naplnený.  

                                                 
23  LEONHARD, Jörn. Über Revolutionen. In Journal of Modern European History, 2013, 

roč. 11, č. 2. 
24  BRINTON, Crane. The Anatomy of Revolution. New York : Vintage Books, 1938. 

Citované podľa LEONHARD, ref. 23. 
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V čiastkovej otázke vyhodnotenia revolučnej povahy SNP 

a aktivity SNR preto môžeme skonštatovať, že nepochybne šlo 

z historického hľadiska o revolúciu, a zároveň že nariadenie č. 1/1944 

Zb. nar. SNR predstavuje revolučný akt v rovine dejín, a to nielen na 

lokálne slovenské pomery, ale ide o akt revolučný v širšom európskom 

alebo aspoň stredoeurópskom zmysle. Ide navyše zároveň o „právnu 

revolúciu“, ktorú Jean-Louis Halpérin charakterizuje ako zásadnú, 

relatívne rýchlu, násilnú a trvalú zmenu, ktorá prináša nový právny 

systém.25  

 

2.2. Kontinuita a diskontinuita z historického hľadiska 

Po skonštatovaní revolučnosti SNP a aktivity SNR nám zostá-

va preskúmať z historického hľadiska prípady kontinuity, resp. diskon-

tinuity štátu a práva, aby sme mohli objektívnejšie zhodnotiť otáznu 

(dis)kontinuitu v rokoch 1938–1945 a možnosti jej právneho riešenia. 

V tejto situácii si vypomôžeme historickými príkladmi najmä 

z okolitého, stredoeurópskeho a východoeurópskeho regiónu. Hľada-

nie kontinuity, osobitne v prípade kontinuity štátov, je totiž príznačné 

práve pre pohnuté osudy tejto časti Európy.26 

Tak napríklad Poľsko už v roku 1918 tvrdilo, že je právne to-

tožné s Poľskom spred roku 1795. Litva zasa hlásala, že ako nový sa-

mostatný štát bola po roku 1918 totožná s litovskou súčasťou Poľska 

spred roku 1795.27 Rovnako sa uvažovalo aj nad otázkou, či je Turecká 

republika pokračovateľom Osmanskej ríše.28 Nakoľko však tieto otázky 

(s výnimkou Turecka) nemali priamy právny význam pre praktické 

medzinárodnoprávne vzťahy ani vnútroštátne otázky, nevyvolali širšiu 

medzinárodnú diskusiu. 

                                                 
25  HALPÉRIN, ref. 18, s. ix-x. 
26  CRAVEN, Matthew C.R. The Problem of State Succession and the Identity of States 

under International Law. In European Journal of International Law, 1998, roč. 9, s, 142. 
Dostupné na internete: http://www.ejil.org/pdfs/9/1/1471.pdf (navštívené dňa 
27.9.2014). 

27  MÄLKSOO, Lauri. Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of 
the Baltic States by the USSR. Leiden : Martinus Nijhoff, 2003, s. 6-7. 

28  MÄLKSOO, ref. 27, s. 14-15. 
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Naopak, omnoho viac diskutované, a to až dodnes, sú otázky 

kontinuity a diskontinuity obdobia druhej svetovej vojny 

a nasledujúcich desaťročí. Dietrich Frentzke v tejto súvislosti upozor-

ňuje na skutočnosť, že v 50. rokoch 20. storočia pritom boli vo vý-

chodnej Európe aspoň v teórii prevažujúce tézy pojednávajúce 

o sociálnej revolúcii a výslovnej diskontinuite s predchádzajúcim spolo-

čenským poriadkom, a teda aj predchádzajúcimi štátmi. Tieto idey vraj 

vychádzali zo sovietskej učebnice „Meždunarodnoje pravo“ z roku 

1951. Postupne v 60. a 70. rokoch sa však vraj aj v krajinách východné-

ho bloku presadzuje skôr idea kontinuity a nadväznosti na historické 

štáty.29 Napokon, aj sovietske Rusko, resp. ZSSR pristupoval po roku 

1917 ku kontinuite, resp. k sukcesii do práv a povinností cárskeho 

Ruska zjavne selektívne, podľa aktuálnej situácie a potrieb. 

Tesne v povojnovej situácii (teda ešte pred rokom 1951 

a možným vplyvom spomínanej sovietskej učebnice) naopak štáty 

strednej a východnej Európy odmietali diskontinuitu, a usilovali 

o potvrdenie svojej kontinuity s násilne okupovanými štátmi počas 

druhej svetovej vojny. Tak bola kontinuita uznaná okrem Českosloven-

ska napr. aj v prípade Albánska násilne okupovaného počas druhej 

svetovej vojny Talianskom.30 

Azda najbližšie – geograficky aj historicky – malo k situácii 

v Československu a na Slovensku rakúske riešenie kontinuity. Išlo 

o otázku statusu Rakúska po anšluse a po porážke Nemecka v 2. sveto-

vej vojne.31 Moskovské vyhlásenie z 30.10.1943 totiž vo vzťahu k Ra-

kúsku hovorilo o znovuobnove, resp. znovuzaložení (re-establishment), 

z čoho by sa mohlo javiť, že ide o založenie Rakúska nanovo, bez jeho 

kontinuity s pred-anšlusovým Rakúskom. V skutočnosti však podľa 

Seidl Hohenvelderna a väčšinového názoru išlo iba o znovuobnovenie 

jeho slobody. Anšlus sa mal považovať za nulitný, ako to malo vyplý-

                                                 
29  FRENZKE, Dietrich. Kontinuitätsproblemeim oestlichen Voelkerrrecht. In ZIE-

GER, Gottfried – MEISSNER, Boris (eds.). Staatliche Kontinuität unter besonderer Berüc-
ksichtigung der Rechtslage Deutschlands. Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1983, s. 
89. 

30  MÄLKSOO, ref. 27, s. 8-9. 
31  Z medzinárodnoprávneho hľadiska pozri napr. CLUTE, Robert E. The International 

Legal Status of Austria, 1938-1955. The Hague : Nijhoff, 1962. 
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vať aj z francúzskeho znenia moskovského vyhlásenia, ktoré hovorilo 

o „nul et non avenu“.32 

S kontinuitou Rakúska pritom úzko súvisela otázka, či Rakú-

sko bolo „okupované“ alebo „anektované“. Ak by bolo legálne anekto-

vané, znamenalo by to podľa rakúskych teoretikov daného obdobia, že 

Rakúsko predstavovalo súčasť Nemecka, nesie podiel viny na konaní 

Nemecka, a malo by platiť reparácie – ako súčasť Nemecka. Ak by 

však bolo Rakúsko protiprávne okupované, to by znamenalo, že nikdy 

neprestalo existovať, a bolo by protiprávne obsadené. Aj tu sa pritom 

argumentovalo normativisticky tým, že nie všetci ministri podpísali 

zákon o anšluse, čo bola pozitívno-právna podmienka platnosti tohto 

zákona. Tým sa malo preukázať protiprávne obsadenie, okupácia.  

Riešenie tejto otázky bolo pritom dôležité aj z praktického 

hľadiska – z hľadiska platnosti konkordátu so Svätou stolicou z roku 

1934 – ak by totiž bolo Rakúsko anektované, prestalo existovať, a aj 

tento konkordát by prestal platiť. Ak by však bolo protiprávne okupo-

vané, konkordát by stále platil, pretože Rakúsko nikdy neprestalo jest-

vovať a kontinuálne trvalo naďalej. V 1962 bola napokon dosiahnutá 

dohoda s Vatikánom, a zároveň sa naplno presadila teória okupácie, 

teda protiprávneho obsadenia Rakúska Nemeckom, pričom Rakúsko 

nikdy neprestalo jestvovať.33 Na označenie jeho stavu počas nemeckej 

okupácie sa zaviedol aj osobitný pojem – štát „zdanlivo mŕtvy“ – sche-

intot.34 

A aby podobností s (Česko)Slovenskom nebolo málo, rakúsky 

Rechtsüberleitungsgesetz z 1.5. 1945, č. 6/1945 StGBl ponechal v roku 

1945 v Rakúsku v platnosti nemecké právo (ako na Slovensku nariade-

nie č. 1/1944 Zb. nar. SNR recipovalo predpisy Slovenského štátu), 

čím sa napravil stav, keď sovietske vojenské velenie v Rakúsku zakázalo 

používanie nemeckého práva a nastal právny chaos. Podľa tohto záko-

na mali byť naopak ponechané nemecké predpisy v platnosti až do 

                                                 
32  SEIDL-HOHENVELDERN, Ignaz. Österreichische Kontinuitäten. In ZIEGER, 

Gottfried – MEISSNER, Boris (eds.). Staatliche Kontinuität unter besonderer Berücksichti-
gung der Rechtslage Deutschlands. Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1983, s. 65. 

33  SEIDL-HOHENVELDERN, ref. 32, s. 65-66. 
34  SEIDL-HOHENVELDERN, ref. 32, s. 72. 
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nahradenia (t.j. dočasne). Aj keď však boli postupne nahradené, 

v skutočnosti často šlo len o povrchne austrifikované nemecké predpi-

sy, v ktorých sa slovo „ríšsky“ nahrádzalo slovom „spolkový“ a pod. 

Týmito austrifikovanými predpismi sa pritom nahrádzali často aj pô-

vodné rakúske zákony, ktoré platili pred rokom 1938. Pochopiteľne 

pritom dochádzalo k situáciám, v ktorých vznikali medzery v práve.35 

 

Otázka kontinuity však nebola po druhej svetovej vojne aktu-

álnou len v Európe. Zo vzdialenejších končín sveta bola Etiópia v roku 

1974 (mierovou zmluvou s Talianskom) uznaná za totožnú s Etiópiou z 

roku 1936, a obdobie talianskej okupácie bolo vyhlásené za nulitné, 

pričom vraj Etiópia nikdy neprestala právne neprestala jestvovať.36 

V tomto riešení je pritom vidno zrejmý európsky vplyv (minimálne 

taliansky, vieme však aj o účasti českého profesora Františka Roučka 

v najvyšších právnických funkciách Etiópie od roku 1949 až do konca 

60. rokov).  

Naopak, pokus o takýto právny výklad sa neuznal Alžírsku po 

roku 1958, keď tvrdilo, že je totožné s Alžírskom z roku 1830, a nie je 

ho nutné uznávať ako nový štát.  

Rovnako sa neuznalo, že by ktorákoľvek z dnešných dvoch 

Kóreí bola totožná s kórejským cisárstvom spred roku 1910, keď toto 

cisárstvo pod nátlakom podpísalo dohodu o anexii Japonskom.37 

V týchto prípadoch teda ide o novozaložené štáty. 

Na medzinárodnoprávnej úrovni sa tak popri idei kontinuity 

štátu presadzovala teória znovuzaloženia štátu (re-establishment), avšak 

tento inštitút nebol nakoniec zaradený do žiadnych medzinárodných 

dohovorov (napr. o sukcesii štátov).  

Ideu „znovuzaloženia“ v teoretickej rovine presadzovali najmä 

Ulrich Scheuner a Ulrich Fastenrath. Werner Jakusch naproti tomu 

                                                 
35  SEIDL-HOHENVELDERN, ref. 32, s. 70. 
36  MÄLKSOO, ref. 27, s. 7. 
37  MÄLKSOO, ref. 27, s. 9-10. Vychádza napríklad z diela FIEDLER, Wilfried. Das 

Kontinuitätsproblem im Völkerrrecht. Zum funktionalen Zusammenhang zwischen Völkerrrecht, 
Staatsrecht und Politik. Freiburg : Karl Alber, 1978. 
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presadzoval inštitút identity bez kontinuity38 – ako prirovnanie k ius 

postliminii v rímskom práve – obnove občianskych práv rímskeho 

občana po návrate z otroctva, resp. zo zajatia.39  

Kým Jakusch presadzoval inštitút identity bez kontinuity, na-

proti tomu autorka poľského pôvodu, Krystyna Marek, vnímala konti-

nuitu s identitou ako bezpodmienečne spojené.40 Tak zrejme treba 

vnímať aj vzťah kontinuity a identity v dnešnom Nemecku, keď sa 

touto otázkou zaoberala nemecká súdna prax a právna veda v súvislosti 

so zjednotením nemeckých republík.41 Vtedy sa konštatovalo, že kým 

východné Nemecko (NDR) sa tradične vnímalo ako Neustaat, novo-

štát, západná SRN vnímala východné Nemecko vždy ako súčasť Ne-

mecka, a teda ako identický štát.42 Po zlúčení preto Nemecký ústavný 

súd vo svojom rozhodnutí BVerfGE 36, 1 (16) hovorí o „identite“ 

východného a západného Nemecka, namiesto o „kontinuite“ pôvod-

ného Nemecka.43 

Crawford však vyvracia Marekovej tézu bezpodmienečnej 

spojitosti kontinuity s identitou tým, že uvádza príklad Sýrie v rokoch 

1958–1961, keď bola súčasťou Egypta, ako situáciu identity bez konti-

nuity – Sýria sa totiž dobrovoľne spojila s Egyptom, a následne po 

prevrate sa opäť od Egyptu odčlenila, ako štát síce identický 

s pôvodnou Sýriou, ale s prerušenou kontinuitou.44  

Protiargumentom – v prospech Marekovej – však môže byť 

to, že štátoprávne zmeny v Európe cez druhú svetovú na rozdiel do 

spojenia Sýrie a Egypta prebiehali násilne, v dôsledku vojenskej okupá-

                                                 
38  JAKUSCH, Werner. Okkupationstheorie, Annexionstheorie und das ius postliminii. 

In Österreichische Juristen-Zeitung, 1970, roč. 25, s. 258-263. Citované podľa MÄL-
KSOO, ref. 27, s. 19. 

39  MÄLKSOO, ref. 27, s. 19. 
40  MÄLKSOO, ref. 27, s. 18. Odkazuje na dielo MAREK, Krystyna. Identity and Conti-

nuity of States in International Law. Geneve : E. Dros, 1954. 
41  ZIEGER, Gottfried. Völkerrrechtliche Kontinuität in Deutschland aus der sicht der 

DDR. In ZIEGER, Gottfried - MEISSNER, Boris (eds.). Staatliche Kontinuität unter 
besonderer Berücksichtigung der Rechtslage Deutschlands. Köln : Verlag Wissenschaft und 
Politik, 1983, s. 25. 

42  ZIEGER, ref. 41, s. 45. 
43  ZIEGER, ref. 41, s. 26. 
44  MÄLKSOO, ref. 27, s. 21. Vychádza z diela CRAWFORD, James. The Creation of 

States in International Law. Oxford : Clarendon Press, 1979. 
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cie, pod hrozbou silou a pod., teda v rozpore s medzinárodným prá-

vom,45 a preto by malo platiť ex iniuria ius non oritur, a tieto zmeny by 

sa mali považovať za nulitné. Tým sa však nevysvetľujú iné vyššie 

uvedené situácie, kedy sa mimo Európy kontinuita štátov neuznala ani 

v prípade použitia protiprávnych postupov (napr. v prípade Koreí). 

Platí teda princíp kontinuity štátov iba v prípade európskych 

krajín, a iba v prípade násilných zmien? Ani tento záver nie je právnymi 

vedcami vnímaný jednoznačne. V teoretických prácach sa súvisiace 

pochybnosti a rôzne právne hodnotenia objavujú najmä vo vzťahu 

k pobaltským štátom – Litve, Lotyšsku a Estónsku, v súvislosti 

s ruskou okupáciou.46 Nemecko, Francúzsko, Kanada ani Austrália 

neuznali nikdy okupáciu (násilnú anexiu) Litvy, Lotyšska a Estónska 

Ruskom v rokoch 1940/41.47 Baltské štáty na základe toho dodnes 

tvrdia, že v roku 1940 voči nim ZSSR vykonal akt agresie.48 Autori 

Fastenrath a Fiedler však vo vzťahu k pobaltských štátom hovoria skôr 

o znovuobnovení (re-establishment), a Wladislaw Czaplinski hovoril 

podobne ako vyššie spomínaný Jakusch o obdobe rímskoprávneho ius 

postliminii. Fíni Koskenniemi a Lehto zasa kompromisne hovoria skôr 

o politickom symbolizme uznania kontinuity než o skutočnom práv-

nom základe. Prevažujúci náhľad je pritom vraj ten, že kontinuita po-

baltských krajín je právna fikcia.49 

 

2.3. Zhrnutie historických skúseností s (dis)kontinuitou 

Záverom tak môžeme sumarizovať, že jednoznačný prístup 

medzinárodného spoločenstva k otázke kontinuity nejestvuje, 

a konečné medzinárodnoprávne riešenie závisí od rôznych právnych 

a politických okolností. Faktická situácia teda koriguje právnu doktrínu, 

                                                 
45  MÄLKSOO, ref. 27, s. 24. 
46  ZIEMELE, Ineta. State Continuity and Nationality in the Baltic States: International and 

Constitutaional Law Issues. PhD. Dissertation, Cambridge, 1998. Citované podľa 
MÄLKSOO, ref. 27. Porovnaj VYHNÁNEK, Ján. Rakúsko-Uhorsko : nástupníctvo 
a identita. Bratislava : Atticum, 2013, s. 24-26. 

47  MEISSNER, Boris. Die staatliche Kontinuität der baltischen Länder. In: ZIEGER, 
Gottfried – MEISSNER, Boris (eds.). Staatliche Kontinuität unter besonderer Berücksichti-
gung der Rechtslage Deutschlands. Köln : Verlag Wissenschaft und Politik, 1983, s. 86. 

48  MÄLKSOO, ref. 27, s. 46. 
49  MÄLKSOO, ref. 27, s. 74-76. 
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v záujme efektivity konečného riešenia na medzinárodnom poli – čo 

možno vyjadriť heslom ex factis oritur ius.50   

Po preskúmaní historického vývoja v Európe ako aj mimo 

Európy sa tak javí ešte pochybnejším než v kapitole 

o teoretickoprávnych aspektoch kontinuity a diskontinuity, že na vy-

svetlenie skúmanej problematiky si nevystačíme s teóriou právneho 

normativizmu, a tak v medzinárodnoprávnych vzťahoch, ako aj v prí-

pade vnútroštátnych revolučných aktov a (dis)kontinuity, vrátane situá-

cie v Československu a na Slovensku je nutné vziať do úvahy aj faktici-

tu, mocenské rozloženie síl, a vzájomné ovplyvňovanie a súhru reality 

a právnych argumentov. Akceptovanie iba výlučne legalistických argu-

mentov by bolo (aj v prípade SNP a SNR) historicky nepresné a nedos-

tatočné, aj s ohľadom na historickú realitu v porovnávaných štátoch. 

 

Záver 

Cieľom tohto príspevku bolo poukázať na dva čiastočne pro-

tikladné trendy vo vzťahu právnej teórie a právnych dejín. Právna teó-

ria – v jej právnopozitivistickom ponímaní (použime tento pojem, aj 

keď je zrejmé, že aj v rámci pozitivizmu dochádzalo a dochádza 

k názorovému vývoju) ignoruje alebo prispôsobuje fakticitu svojim 

právnym konštruktom a záverom. Pritom ak by bola otvorenejšia práv-

nohistorickým výsledkom, získala by ďalšie možné námety svojho 

skúmania, a tiež oponentúru k niektorým svojim teoretickým konštruk-

ciám. Na druhej strane, právne dejiny niekedy formulujú právnohisto-

rické závery uchopené právnymi konceptmi teórie práva v podobe 

takej, aká bola vytvorená na prelome 19. a 20. storočia na základe vý-

lučne európskych teórií, skúseností a doktrín. Pritom však tak ako 

právna teória môže svoje obzory rozšíriť pribratím právnohistorických 

skúseností do diapazónu svojich skúmaných právnych realít, rovnako 

by právne dejiny nemali vychádzať iba z doterajšej právnoteoretickej 

pojmológie, ale môžu sa ju pokúsiť prekročiť práve s vedomím rozpo-

ru niektorých dnešných teoretickoprávnych konštruktov s historickou 

realitou a s realitou v iných končinách sveta než je svet európsky. Tak 

                                                 
50  MÄLKSOO, ref. 27, s. 264. 
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môžu aj právni historici formulovať vlastné – nové – teoretické závery, 

vychádzajúce z ich vlastného právnohistorického výskumu, a obohatiť 

tak aj právnu teóriu, a to v duchu (samozrejme nie vždy platného) hesla 

„unca histórie je viac ako libra teórie“.51 
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51  „An ounce of history is worth a pound of theory.“ SEAGLE, William. The History of 

Law. New York : Tudor Publishing, 1946, s. 27. 
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PREMENY ÚSTAVNÉHO PRÁVA 
V KONTEXTE ČLENSTVA V EURÓPSKEJ 

ÚNII 

 

Milan Hodás 

 

Abstrakt: V príspevku sa príkladmo zaoberám miestami vplyvu členstva 
v Európskej únii na ústavné právo členského štátu - Slovenskej republiky. 
Tento vplyv je možné zaznamenať už v predvstupovom období. Markantne sa 
prejavuje v tzv. euronovele ústavy z roku 2001. Zavádza sa možnosť prenosu 
výkonu časti suverénnych práv na Európsku úniu. Dochádza o otvoreniu 
právneho poriadku Slovenskej republiky a zavedeniu prednosti sekundárneho 
práva Európskej únie pred zákonmi Slovenskej republiky. V predvstupovom 
období je rovnako vytvorený nový druh všeobecne záväzného právneho pred-
pisu Slovenskej republiky – aproximačné nariadenie vlády, ktorého cieľom je 
odstrániť predvstupový harmonizačný deficit. Vstupom do únie vzniknutý 
normotvorný polycentrizmus narúša hierarchické usporiadanie právneho po-
riadku. Demokratický deficit a dominancia zastúpenia exekutívy v inštitúciách 
Európskej únie je korigovaná prijatím ústavného zákona o spolupráci parla-
mentu a vlády v záležitostiach Európskej únie. Pozornosť je zameraná aj na 
problematiku európskeho zatýkacieho rozkazu a ústavnému zákazu extradície 
vlastného občana. Časť príspevku je venovaná aj problematike suverenity 
ústavného súdu v súvisiacej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, ktorá 
konštatuje, že ani pravidlá ústavného práva členského štátu nesmú ohroziť 
jednotnú aplikáciu práva Európskej únie, čiže právo Európskej únie má poží-
vať efekt prednosti aj pred ústavným právom členského štátu. 
Kľúčové slová: kodaňské kritériá, euronovela ústavy, polycentrizmus normo-
tvorby spolupráca NR SR a vlády, aproximačné nariadenia vlády, hierarchické 
usporiadanie právneho poriadku rozpočtová zodpovednosť, európsky zatýkací 
rozkaz, prednosť európskeho práva, suverenita ústavného súdu 
 
Abstract: The paper explores the examples of the impact of European Union 
membership on the constitutional law of the Member State - Slovak Republic. 
This effect is noticeable in the pre-accession period. This influence is striking in 
the so-called Euro-amendment of the Constitution of 2001. Introduced is the 
possibility to transfer part of sovereign powers of the Slovak republic on the 
European Union. The legal order of the Slovak republic is opened and the 
primacy of secondary law of the European Union over the bills of Slovak 
republic is introduced. There is created a new art of generally binding legal act 
of the Slovak republic – approximation regulation of the government in the 
pre-accession period, with the aim to eliminate the harmonization deficit. The 
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polycentrism of the law-making destroys the hierarchy of legal system. Democ-
ratic deficit and dominance of executive in representation of Slovak Republic in 
the institutions of the European Union is corrected by the adoption of the 
Constitutional Law on Cooperation between the parliament and the gover-
nment of the Slovak republic in matters of European Union. Attention is also 
focused on the issue of the European arrest warrant and the constitutional ban 
on extradition of own citizens. Part of the contribution is paid to the issue of 
sovereignty of the Constitutional Court and to related case law of the Court of 
Justice of the European Union, which states that neither the rules of the consti-
tutional order of a Member State shall jeopardize the uniform application of 
European Union law, so the EU law shall enjoy the primacy effect over the 
constitutional law of the Member State. 
Keywords: Copenhagen criteria, Euro-amendment of Constitution, polycen-
trism of the law-making, hierarchical structure of legal order, Cooperation of 
NC SR and government, approximation regulations of the government, budge-
tary responsibilities, European arrest warrant, primacy of European law, sove-
reignty of the Constitutional Court 

 

Úvod 

Pri príprave tohto príspevku som si uvedomil, že aj v tomto 

prípade platí notoricky známa hrozba, že sa mi ľahko podarí vyčerpať 

poslucháča, či čitateľa, no ani zďaleka sa mi nepodarí vyčerpať tému. 

V príspevku preto len rámcovo spomeniem príklady premien ústavné-

ho práva Slovenskej republiky, ktoré majú svoje korene v našom člen-

stve v Európskej únii. 

Možno povedať, že vedomie nevyhnutnosti medzinárodnej 

integrácie, teda vedomie, že v procese integrácie bude rodiaca sa ústava 

musieť prejsť „medzinárodným auditom“, ovplyvnilo už autorov 

ústavného textu prijatého v roku 1992.1 Konkrétna ašpirácia Slovenskej 

republiky na členstvo v Európskej únii následne predstavuje už veľmi 

hmatateľný, evidentný vplyv na naše ústavné právo. Napríklad vytvore-

nie inštitútu verejného ochrancu práv2 v Slovenskej republike bolo 

primárne podmienené práve podmienkami, ktoré Slovenská republika 

                                                 
1  Pozri aj SVÁK, Ján. Ústava Slovenskej republiky v teste európskej konformnosti. In 

Ústava Slovenskej republiky – 20 rokov v národnom a európskom pohľade, Zborník príspevkov 
z medzinárodnej vedeckej konferencie k 20. výročiu prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Brati-
slava : Lonfinger 2012, s. 65. 

2  Článok 151a Ústavy Slovenskej republiky, zákon č. 564/2001 Z. z. o verejnom 
ochrancovi práv v znení neskorších predpisov. 
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potrebovala splniť pre svoj vstup do Európskej únie. Vytvorením tohto 

inštitútu mohla Slovenská republika deklarovať plnenie určitého európ-

skeho štandardu výkonu a ochrany ľudských práv, ako 

aj predvstupových podmienok v súvislosti s inštitucionálnou stabilitou, 

ako zárukou demokratického zriadenia a právneho štátu, ako 

aj dodržiavania ľudských práv a ochrany menšín. Hovoríme o tzv. 

kodanských kritériách, ktoré obsahujú formálno-právne, politické 

a ekonomické podmienky pre pristúpenie štátu k Európskej únii.3 

 

Euronovela Ústavy Slovenskej republiky 

Ako už bolo spomenuté v úvode, ašpirácia na členstvo 

v Európskej únii znamenala už v predvstupovom období významný 

zásah do nášho ústavného práva. Bolo potrebné otvoriť náš ústavný 

systém v zmysle požiadaviek vyplývajúcich z našich integračných ambí-

cií, k čomu došlo prijatím ústavného zákona č. 90/2001 Z. z.. Hneď 

jedno z prvých ustanovení – článok 7 Ústavy Slovenskej republiky 

zaznamenalo výraznú zmenu v podobe zakotvenia možnosti preniesť 

medzinárodnou zmluvou výkon časti suverénnych práv Slovenskej 

republiky na Európske Spoločenstvá a Európsku úniu a v podobe 

zakotvenia prednosti právne záväzných aktov Európskych spoločen-

stiev a Európskej únie pred zákonmi Slovenskej republiky. Článok 7 

Ústavy Slovenskej republiky tiež stanovil spôsob implementácie právne 

záväzných aktov Európskych Spoločenstiev a Európskej únie. Predpo-

kladá sa, že táto implementácia bude vykonaná zákonom, alebo novým 

druhom všeobecne záväzného právneho aktu,4 ktorým mal byť flexi-

bilnejšie odstránený tzv. harmonizačný deficit – nariadením vlády pod-

                                                 
3  Bližšie pozri napr. SVOBODA, Pavel. Úvod do evropského práva. Praha : C.H. Beck 

20114, s. 30 
4  K odbornej diskusii na tému aproximačných nariadení pozri napr. PROCHÁZKA, 

Radoslav. Niekoľko poznámok k aproximačným nariadeniam. In Justičná revue, 2002, 
roč. 54, č. 6-7, s. 722-730. BALOG, Boris. Aproximačné nariadenia vlády. In Justičná 
revue, 2003, roč. 55, č. 2, s. 125-135, či VETRÁK, Milan. Aproximačné nariadenia 
vlády Slovenskej republiky (I. časť). In Právny obzor, 2003, roč. 86, č. 5, s. 435-455. 
VETRÁK, Milan. Aproximačné nariadenia vlády Slovenskej republiky (II. časť). In 
Právny obzor, 2003, roč. 86, č. 6, s. 553-577. 
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ľa článku 120 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky.5 Tu možno skonšta-

tovať, že dochádza k prehĺbeniu nerovnováhy medzi ústavnými inštitú-

ciami – zákonodarnou a výkonnou mocou v prospech výkonnej moci, 

pretože oprávnenie vlády vydávať nariadenia podľa článku 120 ods. 2 

Ústavy Slovenskej republiky je hojne využívané i po vstupe do Európ-

skej únie.6 Rovnako možno povedať, že multicentrizmom normotvor-

by dochádza k narušeniu Kelsenovského hierarchického usporiadania 

právneho poriadku7, a to tak vzhľadom na samotné právo Európskej 

únie (existencia právnych aktov Európskej únie stojacich „mimo“ kla-

sickú pyramidálnu štruktúru právneho poriadku), ako aj vzhľadom na 

existenciu aproximačných nariadení vlády v zmysle článku 120 ods. 2 

Ústavy Slovenskej republiky, ktoré by v zmysle klasickej pyramidálnej 

štruktúry právneho poriadku mali byť zaradené na stupeň stojaci pod 

zákonmi, no skutočnosť, že aproximačné nariadenia transponujú smer-

nice Európskej únie v súčinnosti s doktrínou nepriameho účinku 

a doktrínou prednosti práva Európskej únie pred vnútroštátnym prá-

vom členského štátu toto zaradenie aproximačného nariadenia spo-

chybňujú. V tejto súvislosti nemôžem opomenúť upozorniť aj na zme-

nu článku 13 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle ktorej možno po-

vinnosti ukladať aj aproximačným nariadením vlády podľa článku 120 

ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. 

Ďalej sa chcem zmieniť o tom, že jednou zo základných slo-

bôd Európskej únie je sloboda pohybu a sloboda usadiť sa. V tejto 

súvislosti boli v článku 23 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky vykonané 

zmeny, ktoré zrejme mali reflektovať na skutočnosť, že zo slobodným 

                                                 
5  Problematiku vydávania aproximačných nariadení vlády bližšie upravuje zákon č. 

19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení 
vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

6  Toto vychýlenie ústavnej rovnováhy v prospech normotvorných oprávnení vlády je 
balansované § 4 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydáva-
nia aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpi-
sov, podľa ktorého musí vláda raz za pol roka informovať parlament o vydaných ap-
roximačných nariadeniach vlády, ako aj o zámere ich ďalšieho prijímania. Parlament 
pritom môže požiadať vládu, aby právnu úpravu navrhovanú vo forme aproximač-
ného nariadenia vlády predložila na rokovanie parlamentu ako vládny návrh zákona. 

7  K pyramidálnej štruktúre právneho poriadku bližšie pozri napr. VEČEŘA, Miloš. 
a kol.. Teória práva, Bratislava : EUROKÓDEX 20135, s. 143-144. 
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pohybom v rámci Európskej únie je spojená aj cezhraničná kriminalita 

a na ňu nadväzujúca potreba vydať občana členského štátu Európskej 

únie na trestné stíhanie do iného členského štátu Európskej únie.8 

O tomto probléme sa však podrobnejšie zmienim v inej časti príspev-

ku.  

Na koncept slobody pohybu a slobody usadiť sa nadväzuje aj 

potreba demokratickej participácie na lokálnom politickom živote, čo je 

vyjadrené v článku 20 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie9 (pôvodne článok 19 Zmluvy o založení Európskeho spoločen-

stva10), podľa ktorého majú občania Európskej únie právo voliť a byť 

volení vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v členskom štáte, 

v ktorom majú bydliskom a to za rovnakých podmienok ako štátni 

príslušníci tohto štátu. V tejto súvislosti euronovela Ústavy Slovenskej 

republiky pozmenila článok 30 Ústavy Slovenskej republiky 

a vnútroštátnou ústavnou úpravou zakotvila právo cudzincov (teda 

nielen občanov členských štátov Európskej únie) voliť a byť volení do 

orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávy vyšších územných 

celkov. 

Ďalej je potrebné poukázať ešte aspoň na článok 144 ods. 1 

Ústavy Slovenskej republiky, do ktorého bola euronovelou ústavy za-

kotvená viazanosť sudcov pri výkone svojej funkcie aj medzinárodnou 

zmluvou podľa článku 7 ods. 2 (t.j. de iure i de facto právom Európskej 

únie). 

 

Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slo-

venskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach 

Európskej únie 

Významným faktorom ovplyvňujúcim ústavnú pozíciu parla-

mentu je prenos výkonu kompetencií štátu na Európsku úniu.11 V tejto 

                                                 
8  Bližšie pozri napr. aj HAMUĽÁK, Ondrej. Eurozatykač, tři ústavní soudy a dominance 

práva Evropské únie. Olomouc : Iuridicum Olomoucense 2011. 
9  Úradný vestník Európskej únie C 326 z 26.10. 2012. 
10  Úradný vestník Európskej únie C 321 z 29. 12. 2006. 
11  Ústavné zakotvenie prenosu výkonu kompetencií Slovenskej republiky na Európsku 

úniu predstavuje článok 7 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky. 
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súvislosti je potrebné osobitne zdôrazniť rozsiahly prenos normotvor-

ných aktivít na úroveň Európskej únie a okrem už spomenutej povin-

nosti prebrať normy obsiahnuté v smerniciach Európskej únie (pozi-

tívny legislatívny záväzok) a nemožnosti prijať právnu úpravu 

v oblastiach regulovaných nariadeniami Európskej únie, či právnu 

úpravu, ktorá by ohrozila jednotnú aplikáciu a účinnosť práva Európ-

skej únie (negatívny legislatívny záväzok), je potrebné spomenúť aj 

skutočnosť, že členský štát je v inštitúciách Európskej únie ako aj v 

negociáciách súvisiacich s Európskou úniou zastúpený exekutívou 

(vládou, resp. jej členmi). Vláda tak akoby „utiekla“ z bezprostrednej 

kontrolnej pôsobnosti parlamentu.12 V tejto súvislosti sa spomína tzv. 

demokratický deficit Európskej únie13 a s tým spojený problém legiti-

mácie verejnej moci vykonávanej Európskou úniou. 

Možno povedať, že demokratická legitimácia verejnej moci 

prebieha v Európskej únii v dvoch líniách. Prvú líniu predstavuje Eu-

rópsky parlament ako zastupiteľský orgán Európskej únie a druhú líniu 

tvoria národy členských štátov, ktoré sprostredkovane, prostredníc-

tvom národných parlamentov legitimujú túto supranacionálnu moc.14 

Do roku 1979 bol Európsky parlament tvorený z delegovaných zástup-

cov národných parlamentov členských štátov. Medzi národnými parla-

mentmi a Európskym parlamentom tak jestvovala priama väzba. Pria-

me voľby do Európskeho parlamentu priniesli pretrhnutie tohto spoje-

nia a nasledujúce obdobie potom charakterizuje snaha národných par-

lamentov o znovuzapojenie do európskeho legislatívneho procesu.15 Je 

                                                 
12  Bližšie pozri napr. HODÁS, Milan. Národní parlament a Lisabonská smlouva. In 

ŠIŠKOVÁ, N. a kol.: Lisabonská smlouva a její dopady na evropské, mezinárodní 
a vnitrostátní právo členských států. Praha : Leges 2012. GEORGIEV, Jiří. Národní par-
lamenty a legitimita rozhodování v EU. In KYSELA, Jan (ed.). Parlamenty a jejich funk-
ce v 21. Století. Sborník příspěvků k 10. výročí ustavení Senátu Parlamentu České republiky. 
Praha : Eurolex Bohemia, 2006. 

13  Pozri napr. GIBA, Marián. Európsky parlament a demokratický deficit Únie. In 
Perspektívy vývoja ústavného práva v podmienkach zjednocujúcej sa Európy. Bratislava : Uni-
verzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta 2011, s. 31-36. 

14  VEČEŘA, Miloš. Legalita a demokratická legitimita v podmínkách eurointegrace. In 
Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénneho štátu do Európskej únie. Bratislava : SAP, 2001, 
s. 21. 

15  ČAKRT, František. Lisabonská smlouva a národní parlamenty. In Jurisprudence, 2010, 
roč. 19, č. 4, s. 3. 
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teda potrebné nanovo riešiť vzťah parlamentu (Národnej rady Sloven-

skej republiky) a vlády. 

V Slovenskej republike upravuje vzťah vlády a parlamentu 

v záležitostiach Európskej únie ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. 

o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej 

republiky v záležitostiach Európskej únie (ďalej len „ ústavný zákon č. 

397/2004 Z. z.“) a § 58a a 58b Rokovacieho poriadku Národnej rady 

Slovenskej republiky, ktoré posilňujú európskou integráciou oslabenú 

pozíciu parlamentu vo vzťahu k vláde.  

V súvislosti s normotvornou kompetenciou Európskej únie 

ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. určuje vláde povinnosť predkladať 

parlamentu návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskej 

únie, o ktorých majú rokovať zástupcovia vlád členských štátov Európ-

skej únie, informovať Národnú radu Slovenskej republiky 

o záležitostiach súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky 

v Európskej únii. Táto povinnosť je doplnená povinnosťou predkladať 

NR SR návrh stanoviska Slovenskej republiky k návrhom vyššie uvede-

ných aktov a to spolu s odhadom ich vplyvu a dosahu na Slovenskú 

republiku. Parlament teda schvaľuje pozíciu vlády, ktorú bude v mene 

Slovenskej republiky prezentovať v legislatívnom procese Európskej 

únie.  

Podľa ústavného zákona č. 397/2004 Z. z. môže Národná ra-

da Slovenskej republiky poveriť schvaľovaním vyššie uvedeného sta-

noviska Slovenskej republiky výbor pričom v zmysle § 58a Rokovacie-

ho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky je týmto výborom 

Výbor pre európske záležitosti. Ak parlament schváli návrh stanoviska 

Slovenskej republiky, je člen vlády týmto stanoviskom pri zastupovaní 

Slovenskej republiky v príslušnom orgáne Európskej únie viazaný. Od 

stanoviska Slovenskej republiky schváleného v Národnej rade Sloven-

skej republiky sa člen vlády môže podľa ústavného zákona č. 397/2004 

Z. z. odchýliť16 len v nevyhnutnom prípade a so zreteľom na záujmy 

                                                 
16  Ide o zohľadnenie potreby zabezpečiť platformu pre kompromis pri rokovaní 

a hájení záujmov 28 členských štátov Európskej únie. 
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Slovenskej republiky, pričom je povinný o tom bezodkladne informo-

vať parlament.17 

Ďalším mechanizmom pre posilnenie pozície parlamentu je 

kontrola subsidiarity. V oblastiach, ktoré nepatria do jej výlučnej prá-

vomoci (teda v oblastiach, kde s členskými štátmi zdieľa právomoc 

konať) koná Európska únia len v takom rozsahu a vtedy, ak ciele za-

mýšľané touto činnosťou nemôžu členské štáty uspokojivo dosiahnuť 

na ústrednej, regionálnej a miestnej úrovni, ale z dôvodov rozsahu 

alebo účinkov navrhovanej činnosti ich možno lepšie dosiahnuť na 

úrovni Európskej únie.18 Pôsobenie parlamentov v tejto súvislosti sta-

novuje článok 12 Zmluvy o Európskej únii,19 podľa ktorého národné 

parlamenty aktívne prispievajú k dobrému fungovaniu Európskej únie, 

a to najmä tým, že:  

ich inštitúcie Európskej únie informujú o návrhoch legislatív-

nych aktov Európskej únie a tieto im aj zasielajú, 

dohliadajú na dodržiavanie zásady subsidiarity, 

sa zúčastňujú medziparlamentnej spolupráce medzi národnými 

parlamentmi a Európskym parlamentom. 

Článok 263 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a článok 8 

Protokolu č. 2 umožňujú aj tzv. súdnu kontrolu subsidiarity ex post, t.j. 

možnosť členského štátu podať v menej svojho národného parlamentu 

(alebo komory národného parlamentu) žalobu na Súdny dvor Európ-

skej únie z dôvodu porušenia princípu subsidiarity legislatívnym aktom 

Európskej únie. 

Na národnej úrovni podávanie žaloby upravuje už spomenutý 

§ 58b Rokovacieho poriadku NR SR. Návrh na podanie žaloby môže 

NR SR preložiť výbor NR SR pre európske záležitosti alebo pätina 

                                                 
17  Pokus o zavedenie fikcie negatívneho stanoviska parlamentu ako sankcie pre vládu 

pre prípady, že vláda návrh stanoviska nepredloží v zákonnej lehote stroskotal. Pozri 
Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa VISKUPIČA na vydanie 
ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spo-
lupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitos-
tiach Európskej únie, predložený na rokovanie parlamentu 28.02.2014 ako tlač 934. 

18  Pozri článok 5 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Úradný vestník Európskej únie C 
326 z 26. októbra 2012. 

19  Úradný vestník Európskej únie C 83 z 30. marca 2010. 
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poslancov. Návrh žaloby musí obsahovať presné znenie žaloby, na 

ktorej sa má NR SR uzniesť. Návrh žaloby sa predkladá predsedovi NR 

SR. Predseda národnej rady zaradí návrh žaloby do programu najbližšej 

schôdze národnej rady alebo na jeho prerokovanie zvolá osobitnú 

schôdzu národnej rady, a to tak, aby umožnil včasné prerokovanie 

návrhu žaloby. O podaní žaloby sa NR SR uznáša nadpolovičnou väč-

šinou všetkých poslancov. Ak národná rada schváli návrh žaloby, pove-

rí poslanca, prípadne na základe predchádzajúceho súhlasu inú vhodnú 

osobu alebo osoby svojím zastupovaním v konaní pred Súdnym dvo-

rom Európskej únie.20 

 

Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti 

Okrem predvstupovej ekonomickej stability (Kodanské krité-

riá) stanovuje Európska únia ekonomické požiadavky na hospodárstvo 

štátu aj po vstupe. Ide napríklad o článok 126 Zmluvy o fungovaní 

Európskej únie, podľa ktorého sa členské štáty Európskej únie majú 

vyhýbať nadmernému štátnemu deficitu, pričom na túto právnu úpravu 

nadväzuje množstvo aktov sekundárneho práva.21 

Možno skonštatovať, že aj tieto právne skutočnosti boli moti-

váciou pre prijatie ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej 

zodpovednosti, ktorý stanovil ústavný mechanizmus pre zabezpečenie 

stability verejných financií v snahe udržať na požadovanej úrovni ve-

rejný dlh. V tomto prípade teda možno hovoriť o nepriamom (impli-

citnom) vplyve práva Európskej únie na ústavné právo Slovenskej 

republiky. Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. stanovil nový ústavný or-

gán, Radu pre rozpočtovú zodpovednosť a stanovil pravidlá rozpočto-

vej zodpovednosti pre reguláciu dlhu verejnej správy. Rada pre rozpoč-

                                                 
20  Do legislatívneho procesu v Národnej rade Slovenskej republiky bol predložený aj 

návrh ústavného zákona, ktorým sa mali upraviť vnútroštátne podrobnosti o podaní 
žaloby na Súdny dvor Európskej únie (parlamentná tlač 1261 z roku 2009, tento ná-
vrh zákona však predkladateľ – Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre eu-
rópskej záležitosti vzal späť. 

21  Pozri napr. Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objas-
ňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (Ú. v. ES L 209 z 02.08. 1997) či 
Nariadenie Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi 
rozpočtov a o dohľade nad hospodárskymi politikami a ich koordinácii (Ú. v. ES L 
209 z 02.08. 1997). 
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tovú zodpovednosť je kreovaná ako nezávislý orgán monitorovania 

a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia 

plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Má troch členov, predse-

du a ďalších dvoch členov. Predsedu volí a odvoláva Národná rada 

Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh 

vlády Slovenskej republiky. Jedného člena volí a odvoláva Národná 

rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných 

poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky a ďalšieho volí 

a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou 

prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. 

Člen rady má postavenie verejného činiteľa.22 Funkčné obdobie členov 

rady je sedemročné. Členom rady môže byť fyzická osoba s náležitými 

odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá má spôsobilosť na 

právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Za náležité odborné 

vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie 

druhého stupňa a najmenej päť rokov praxe v oblasti finančníctva 

a makroekonómie. 

Do pôsobnosti spadá vypracúvanie a zverejňovanie správy 

o dlhodobej udržateľnosti vrátane základného scenára a určenia ukazo-

vateľa dlhodobej udržateľnosti,23 vypracúva a predkladá na rokovanie 

Národnej rade Slovenskej republiky správu o hodnotení plnenia pravi-

diel rozpočtovej zodpovednosti a pod..24 

Ak dlh verejných financií dosiahne stanovené referenčné hod-

noty, zákon zároveň stanovuje mechanizmy na jeho zníženie. Takým 

mechanizmom je napríklad povinnosť vlády predložiť na rokovanie 

Národnej rady slovenskej republiky návrh opatrení na zníženie dlhu, 

zníženie platov členov vlády na úroveň ich platov v predchádzajúcom 

                                                 
22  Bližšie pozri napr. ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri 

výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. 
23  Dlhodobou udržateľnosťou sa rozumie dosiahnutie takého stavu hospodárenia 

Slovenskej republiky, v ktorom saldo rozpočtu verejnej správy a dlh verejnej správy 
zabezpečujú, že ani očakávaná zmena príjmov a výdavkov verejnej správy podľa zá-
kladného scenára v najbližších 50 rokoch nespôsobí nárast dlhu verejnej správy nad 
horný limit dlhu verejnej správy, ktorý je ustanovený vo výške 50% podielu na hru-
bom domácom produkte. 

24  Bližšie pozri Čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. 
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rozpočtovom roku, či povinnosť Ministerstva financií Slovenskej re-

publiky viazať 3% výdavkov štátneho rozpočtu, zákaz poskytovať 

prostriedky z rezervy predsedu vlády a rezervy vlády, či zákaz pre vládu, 

predložiť Národnej rade Slovenskej republiky taký návrh rozpočtu 

verejnej správy, ktorý by oproti rozpočtu na predchádzajúci rozpočtový 

rok obsahoval medziročný nominálny rast konsolidovaných výdavkov 

verejnej správy.25 

 

Vzťah ústavného práva členského štátu a práva Európskej únie 

a postavenie Ústavného súdu členského štátu 

Ako už bolo načrtnuté v predchádzajúcej časti príspevku, člá-

nok 7 ods. ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky rieši vzťah právne zá-

väzných aktov Európskych Spoločenstiev a Európskej únie (t.j. sekun-

dárneho práva Európskej únie) a zákonov Slovenskej republiky. Expli-

cite však z hľadiska prednosti nie je riešený vzťah ústavného práva 

Slovenskej republiky a práva Európskej únie. Je nutné skonštatovať, že 

táto problematika má pomerne široký a komplikovaný charakter. Preja-

vuje sa to i tým, že pozitívno-právne táto problematika nie je riešená. 

Odpovede na vznikajúce otázky dáva len justičný dialóg medzi Súdnym 

dvorom Európskej únie a ústavnými súdmi členských štátov. Vyjadre-

nie o prednosti (i keď nie právne záväzné) obsahuje Vyhlásenie č. 17 

pripojené k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej 

únie.26 

                                                 
25  Bližšie pozri Čl. 5 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti. 
26  Konferencia pripomína, že v súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora Európ-

skej únie majú zmluvy a právo prijaté Úniou na základe zmlúv prednosť pred prá-
vom členských štátov za podmienok ustanovených v uvedenej judikatúre Súdneho 
dvora EÚ. 
Okrem toho sa konferencia rozhodla pripojiť k tomuto záverečnému aktu stanovi-
sko Právneho servisu Rady o prednosti, ktoré sa nachádza v dokumente 11197/07 
(JUR 260): 
„Stanovisko Právneho servisu Rady z 22. júna 2007 
Z judikatúry Súdneho dvora vyplýva, že prednosť práva Spoločenstva je základnou 
zásadou tohto práva. Podľa Súdneho dvora táto zásada je obsiahnutá v osobitnom 
charaktere Európskeho spoločenstva. V čase vynesenia prvého rozsudku tejto ustá-
lenej judikatúry [rozsudok z 15. júla 1964 č. 6/64 vo veci Costa/ENEL ( 1 )] sa 
v zmluve prednosť práva nespomínala. Dnes je situácia rovnaká. Skutočnosť, že zá-



Štúdie k právnym dejinám, zv. 1 

 

104 

 

Považujem za potrebné aspoň rámcovo načrtnúť, že v otázke 

ovplyvňovania nie je vzťah ústavného práva členských štátov a práva 

Európskej únie jednosmerný, ale ide o vzájomné ovplyvňovanie. Na-

príklad samotný koncept ochrany ľudských práv na úrovni Európskej 

únie za svoj vznik vďačí dialógu medzi ústavnými súdmi členských 

štátov Európskej únie a Súdnym dvorom Európskej únie. V začiatkoch 

európskej integrácie bol totiž zdôrazňovaný len jej ekonomický rozmer 

a Súdny dvor Európskej únie (v tom čase ...) sa zdráhal poskytovať aj 

ľudskoprávnu ochranu.  

Až judikatúra Spolkového ústavného súdu Nemeckej spolko-

vej republiky (napr. známy rozsudok „Solange I“) „donútila“ Súdny 

dvor Európske únie aby svojou judikatúrou začal chrániť aj ľudské 

práva, čo tento súd najskôr odmietal.27 V rozsudku vo veci 29/69 Erich 

Stauder/ULm, Sozialamt sa Súdny dvor Spoločenstva, vyprovokovaný 

opodstatneným strachom, že ústavné súdy v Nemecku a Taliansku 

začnú vykonávať právomoc skúmať súlad právnych predpisov Spolo-

čenstva so základnými právami zakotvenými v ich ústavách, po prvý 

krát kladne vyjadril k ochrane ľudských práv zakotvených vo všeobec-

ných zásadách práva spoločenstva.28 

V dialógu s ústavnými súdmi sa Súdny dvor Európskej únie 

zväčša snažil vyhnúť priamemu konfliktu s ústavami členských štátov 

Európskej únie kedykoľvek to je možné. Napríklad v rozsudku vo veci 

                                                                                              
sada prednosti nebude uvedená v budúcej zmluve, žiadnym spôsobom nemení exis-
tenciu tejto zásady ani existujúcu judikatúru Súdneho dvora.“ 
__________________ 
( 1 ) Z toho vyplýva (…), že právo vyplývajúce zo zmluvy, nezávislého zdroja práva, 
nemohlo byť vzhľadom na svoju osobitnú a pôvodnú povahu prevýšené domácimi 
právnymi ustanoveniami, nech boli stanovené v akomkoľvek rámci, bez toho, aby 
bolo zbavené svojej podstaty práva Spoločenstva, a bez toho, aby sa spochybnil sa-
motný právny základ Spoločenstva. 

27  KUKLIŠ, Tomáš. Zásada prednosti v judikatúre Európskeho súdneho dvora, Európskeho súdu 
pre ľudské práva a niektorých súdov členských štátov. Bratislava : Vydavateľstvo IRIS 2010, 
s. 28. Podobne MALENOVSKÝ, Jiří. 60 let Evropských společenství: od francouz-
ského „supranacionálního“ smluvního projektu k jeho německému „podústavnímu“ 
provádění. In Právník, 2012, roč. 151, č. 7, s. 694 – 707. 

28  MANCINI, F. - KEELING, D. Democracy and the European Court of Justice. In 
The Modern Law Review, 1994, roč. 57, č. 2, s. 187. Citované podľa KUKLIŠ, Zásada 
prednosti v judikatúre Európskeho súdneho dvora, s. 31-32. 
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C – 446/98 Fazenda Pública/Câmara Municipal do Porto sa súd vyhol 

konfliktu a neuložil vnútroštátnemu súdu povinnosť uplatniť ustano-

venie vnútroštátneho práva vykonávajúce normu práva Spoločenstva, 

ktoré by bolo podľa portugalskej ústavnej úpravy protiústavné. Pove-

dal, že členský štát môže použiť aj iné spôsoby transpozície, ktoré budú 

v súlade s požiadavkami Európskeho práva a zároveň s požiadavkami 

národnej ústavy.29 Súdny dvor Európskej únie vo svojej judikatúre 

rovnako explicitne vylúčil, že by mu členské štáty zverili právomoc 

zasahovať do ich ústavného rámca (Rozsudok Súdneho dvora Európ-

skej únie z 15. decembra 1993, C-292/92 Hünermund).30 

Keďže vzťah ústavného práva a práva Európskej únie nie je 

definitívne a jednoznačne vyriešený, v kauze sp. zn. Pl. ÚS 50/04 Cu-

kerné kvóty III, ktorú Ústavný súd Českej republiky využil na to, aby sa 

pripojil k dialógu o absolútnej prednosti práva Európskej únie, na jed-

nej strane tak dochádza k aprobácii zásady prednosti ako jednej 

z kľúčových vlastností práva Európskej únie, na druhej strane Ústavný 

súd Českej republiky neopomenie zdôrazniť, že táto štrukturálna vlast-

nosť únijného práva nachádza svoje uplatnenie v právnom poriadku 

Českej republiky len prostredníctvom tzv. „otváracej“ normy, teda 

článku 10a Ústavy Českej republiky. 

Pokiaľ ide o postavenie ústavného súdu, ako skonštatoval Pa-

vel Rychetský, predseda Ústavného súdu Českej republiky na kolokviu 

organizovanom Výborom pre Európske záležitosti Senátu parlamentu 

Českej republiky, ak je nejaký národný orgán, o ktorom možno pove-

dať, že jeho suverenita je najviac ohrozená právom Európskej únie, je 

to ústavný súd.31 Možno povedať, že národné súdy sú dosť marginali-

zované dogmatickým prístupom k princípu prednosti a priameho účin-

ku práva Európskej únie prezentovaným v rozhodovacej činnosti Súd-

neho dvora Európskej únie.32 

                                                 
29  KUKLIŠ, Zásada prednosti v judikatúre Európskeho súdneho dvora, , s. 40. 
30  TICHÝ, Luboš et al. Evropské právo. Praha : C.H. Beck 20114, s. 299. 
31  KOMÁREK, Jan. The Place of Constitutional Courts in the EU. In European Consti-

tutional Law Review, December 2013, roč. 9, č. 3, s. 420. 
32  KOMÁREK, The Place of Constitutional Courts in the EU, s. 421. 
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V rozsudku z 15. januára 2013vo veci C-416/10 Križan et. al. 

proti Slovenskej inšpekcii životného prostredia Súdny dvor Európskej 

únie prezentoval pravidlo, že národný najvyšší súd nemusí rešpektovať 

rozhodnutie ústavného súdu, ak ústavný súd porušil pravidlo Európskej 

únie. Alebo priamo slovami Súdneho dvora Európskej únie: 

„Vnútroštátne pravidlo, ktoré zaväzuje Najvyšší súd Sloven-

skej republiky riadiť sa právnym názorom Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, teda nemôže brániť vnútroštátnemu súdu, aby sa obrátil na 

Súdny dvor s návrhom na začatie prejudiciálneho konania 

v ktoromkoľvek okamihu počas konania, ktorý považuje za vhodný, 

a neuplatnil v prípade potreby posúdenie vyjadrené Ústavným súdom 

Slovenskej republiky, ktoré sa zdá byť v rozpore s právom Únie.“33 

Súdny dvor Európskej únie skonštatoval, že nemožno pripus-

tiť, aby pravidlá vnútroštátneho práva, hoci sú ústavnej povahy, ohro-

zovali jednotu a účinnosť práva Únie (rozsudky zo 17. decembra 1970, 

Internationale Handelsgesellschaft, 11/70, Zb. s. 1125, bod 3, 

a z 8. septembra 2010, Winner Wetten, C-409/06, Zb. s. I-8015, 

bod 61). Súdny dvor už rozhodol, že uvedené zásady sa uplatňujú vo 

vzťahoch medzi ústavným súdom a akýmkoľvek iným vnútroštátnym 

súdom (rozsudok z 22. júna 2010, Melki a Abdeli, C-188/10 

a C-189/10, Zb. s. I-5667, body 41 až 45).34 

Okrem toho v zmysle doktríny Súdneho dvora Európskej únie 

právne akty Európskej únie nemôžu byť národnými súdmi vyhlásené za 

neplatné, z tohto hľadiska teda požívajú vnútroštátnu súdnu imunitu.35 

V recentnom rozsudku o prejudiciálnej otázke položenej rakú-

skym Najvyšším súdom („Oberster Gerichtshof“) z 11. septembra 2014 

vo veci C – 112/13 dokonca Súdny dvor Európskej únie skonštatoval, 

že pred vnútroštátnou povinnosťou všeobecného súdu dať podnet na 

ústavný súd, aby preskúmal ústavnú konformnosť zákona, ktorého 

                                                 
33  Bod 71 rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 15. januára 2013 vo veci C-

416/10 Križan et. al. proti Slovenskej inšpekcii životného prostredia. 
34  Bod 70 rozsudku Súdneho dvora Európskej únie z 15. januára 2013 vo veci C-

416/10 Križan et. al. proti Slovenskej inšpekcii životného prostredia. 
35  Pozri rozsudok Súdneho dvora Európskej únie z 22. októbra 1987 vo veci Foto-

Frost 314/85, bod. 17. 
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obsah sa obmedzuje na prebratie kogentných ustanovení smernice 

Európskej únie, stojí povinnosť tohto vnútroštátneho súdu položiť 

Súdnemu dvoru Európskej únie prejudiciálnu otázku v zmysle článku 

267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie týkajúcu sa platnosti tejto 

smernice a potom vyvodiť dôsledky, ktoré vyplývajú z rozsudku vyda-

ného Súdnym dvorom v konaní o prejudiciálnej otázke.36  

V tejto súvislosti je potrebné poukázať prointegračnú orientá-

ciu Ústavy Írskej republiky. Zákony, akty a opatrenia nevyhnutné 

z dôvodu členstva Írska v Európskej únii sú ústavne imúnne.37 Článok 

29.4.10 írskej ústavy stanovuje: „Žiadne ustanovenie tejto ústavy neu-

robí neplatným prijaté zákony, akty alebo opatrenia prijaté štátom, ak 

sú nevyhnuté vzhľadom na záväzky vyplývajúce z členstva 

v Spoločenstvách, ani nezabraňuje účinku zákonov, aktov alebo opat-

rení prijatých Spoločenstvami, alebo ich inštitúciami mať účinok 

v štáte.“ 

To znamená, podľa článku 29.4.10 Írskej ústavy môže štát pri-

jať protiústavné opatrenia, ak sú nevyhnutné na to, aby zabezpečil 

súlad so záväzkami vyplývajúcimi z členstva v Európskej únii. Ak však 

štát navrhne protiústavné opatrenia slúžiace na plnenie unijných záväz-

kov, pričom existujú alternatívne ústavne konformné opatrenia, potom 

tieto návrhy porušujú ústavu, nie je možné ich považovať za nevy-

hnutné a preto takéto opatrenia nebudú požívať ústavnú imunitu.38  

Ak by sme odhliadli od judikatúry Súdneho dvora Európskej 

únie, možno skonštatovať, že v Slovenskej republike je možné trans-

pozičné alebo implementačné opatrenie zrušiť pre jeho protiústavnosť. 

O tom, že nejde o hypotetický problém svedčí skutočnosť, že takto bol 

vyslovený ústavný nesúlad § 8 ods. 8 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovna-

kom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimi-

náciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný 

zákon) s čl. 1 ods. 1 a s čl. 12 ods. 1 prvou vetou a ods. 2 Ústavy Slo-

                                                 
36  Pozri bod 43 a bod 46 rozsudku. 
37  TOMKIN, Jonathan. Implementing Community Legislation into National Law: the 

Demands of a New Legal Order. In Judicial Studies Institute Journal, 2004, roč. 4, č. 2, s. 
132. 

38  TOMKIN, Implementing Community Legislation into National Law, s. 134 
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venskej republiky,39 hoci išlo o ustanovenie preberajúce článok 5 Smer-

nice Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa ustanovuje zásada 

rovnakého zaobchádzania medzi osobami bez ohľadu na ich rasový 

alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 20/zv. 01; Ú. 

v. ES L 180, 19.7.2000).40  

 

Ústavné aspekty európskeho zatýkacieho rozkazu41 

Problematika európskeho zatýkacieho rozkazu a transpozícia 

tohto mechanizmu do právnych poriadkov členských štátov Európske 

únie, si v súvislosti s kontinentálnou zásadou nevydávania vlastných 

štátnych príslušníkov42 ako výrazom osobitného zväzku medzi obča-

nom a štátom, vyžiadala zložité ústavnoprávne úvahy43 a polemiky pred 

ústavnými súdmi členských štátov Európskej únie.44 V Slovenskej re-

publike sa na problematiku extradície vzťahuje článok 23 odsek 4 Ús-

tavy Slovenskej republiky, ktorý znie: „Čl.23 (4) Každý občan má právo 

na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. Občana nemožno 

nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť.“ 

                                                 
39  Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 2005, PL. ÚS 8/04. 
40  Pozri najmä odlišné stanovisko sudcov Ľudmily Gajdošíkovej, Juraja Horvátha 

a Alexandra Bröstla k Nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky z 18. októbra 
2005, PL. ÚS 8/04 . 

41  Bližšie pozri napr. HODÁS, Milan. Komparatívny ústavnoprávny pohľad na inštitút 
európskeho zatýkacieho rozkazu a nedostatky slovenskej ústavnej úpravy. In Acta Iu-
ridica Olomucensis, 2011, roč. 6, č. 2, s. 51-72. 

42  Krajiny s common law systémom majú skôr tradíciu v extradícii vlastných štátnych 
príslušníkov. Pozri napr. MATHISEN, Gjermund. Nordic Cooperation and the Eu-
ropean Arrest Warrant: Intra-Nordic Extradition, the Nordic Arrest Warrant and 
Beyond. In Nordic Journal of International Law, 2010, roč. 79, s. 13: 
“While a considerable group of countries (typically common law jurisdictions) have a 
long-standing tradition of extraditing their own nationals on par with foreigners, ma-
ny other countries (typically civil law jurisdiction) have traditionally refused extradi-
tion of their own nationals.” 

43  Porovnaj aj KOMÁREK, Jan. European Constitutionalism and the European Arrest 
Warrant: Contrapunctual Principles in Disharmony. In Jean Monnet Working Paper, 
2005, roč. 10, č. 5, s. 8. 

44  Napr. rozhodnutie Ústavného súdu Poľskej republiky z 27. apríla 2005; rozhodnutie 
Nemeckého spolkového ústavného súdu z 18. júla 2005; rozhodnutie najvyššieho 
súdu Cyperskej republiky zo 7. novembra 2005; rozhodnutie Ústavného súdu Českej 
republiky z 3. mája 2006 
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V súvislosti so súčasným znením článku 23 ods. 4 Ústavy Slo-

venskej republiky je na účely skúmanej problematiky potrebné zdôraz-

niť, že ide o znenie, ktoré má základ v úvode už spomenutej „eurono-

vele“ Ústavy Slovenskej republiky č. 90/2001 Z. z., teda ide o znenie, 

ktoré sa do Ústavy Slovenskej republiky dostalo s účinnosťou od 1. júla 

2001.45 Dovtedy platný text Ústavy v tomto bode znel: „Čl. 23 (4) Kaž-

dý občan má právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky. 

Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, nemožno ho vyhostiť ani 

vydať inému štátu.“  

K únijne ústretovému riešeniu, ktoré priniesla novela Ústavy 

Slovenskej republiky č. 90/2001 Z. z. je nevyhnutné uviesť niekoľko 

kritických poznámok. Platné znenie Ústavy Slovenskej republiky nesta-

novuje ústavný limit pre vydanie občana Slovenskej republiky inému 

štátu, či inému medzinárodnému alebo inému subjektu. V tejto súvis-

losti možno vyzdvihnúť nemecké riešenie, ktoré v článku 16 ods. 2 

Ústavy Nemeckej spolkovej republiky stanovuje generálne pravidlo, 

podľa ktorého Nemca nemožno vydať do cudziny, zákonom však 

možno prijať právnu úpravu, ktorou sa stanoví výnimka pre vydanie 

občana Nemeckej spolkovej republiky členskému štátu Európskej únie 

alebo medzinárodnému súdnemu dvoru, a to za kumulatívneho splne-

nia podmienky, že sú zachované princípy právneho štátu.46 

Zároveň je potrebné poukázať na požiadavku splnenia zá-

kladných funkcií právneho jazyka47 textom ústavy, ktoré by mali byť 

splnené o to viac, že ide o ústavný text, t.j. text dokumentu predstavu-

júceho základ regulácie elementárnych vzťahov v štáte. Prenos infor-

                                                 
45  Článok I, bod 9. Ústavného zákona 90/2001 Z. z. : V čl. 23 ods. 4 druhá veta znie: 

„Občana nemožno nútiť, aby opustil vlasť, a nemožno ho vyhostiť.“ 
46  „Art 16 

(1) Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden. Der Verlust der 
Staatsangehörigkeit darf nur auf Grund eines Gesetzes und gegen den Willen des 
Betroffenen nur dann eintreten, wenn der Betroffene dadurch nicht staatenlos wird.  
(2) Kein Deutscher darf an das Ausland ausgeliefert werden. Durch Gesetz kann ei-
ne abweichende Regelung für Auslieferungen an einen Mitgliedstaat der Europäis-
chen Union oder an einen internationalen Gerichtshof getroffen werden, soweit 
rechtsstaatliche Grundsätze gewahrt sind.“ 

47  Pozri napr. SVÁK, Ján - KUKLIŠ, Peter. Teória a prax legislatívy. Bratislava : Bratislav-
ská vysoká škola práva 2007, s. 165. 
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mácie o želanom spôsobe správania a podmienkach spoločenskej ko-

existencie od normotvorcu smerom k adresátovi právnej normy sa totiž 

uskutočňuje prostredníctvom písaného práva.48 Hovoríme 

o informačnej funkcii práva.49 S informačnou funkciou práva sa spája 

požiadavka zrozumiteľnosti právnej normy jej adresátom.50  

Zo v súčasnosti platného znenia článku 23 ods. 4 Ústavy Slo-

venskej republiky však jednoznačne nevyplýva možnosť extradície 

občana Slovenskej republiky. K výkladu, v zmysle ktorého v súčasnosti 

platná Ústava Slovenskej republiky umožňuje extradíciu občana Slo-

venskej republiky dospejeme len tzv. právnou archeológiou, t.j. porov-

naním znenia článku 23 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky platného do 

1. júla 2001 a znenia platného po tomto dátume. Vzhľadom na skutoč-

nosť, že ústava predstavuje základný zákon štátu najvyššej právnej sily, 

ktorý upravuje základy organizácie štátu, jeho formu a štruktúru 

a zásady (princípy) a pravidlá vzťahov medzi štátom a občanmi,51 mali 

by byť tieto princípy a pravidlá zrozumiteľne vyjadrené. (v záujme 

predvídateľnosti práva). Občan by mal mať možnosť oboznámiť sa 

zrozumiteľnou formou o obsahu svojich záväzkov voči štátu 

a o obsahu záväzkov štátu voči občanovi. Ako príklad zrozumiteľnej-

šieho vyjadrenia možnosti vydania vlastného štátneho príslušníka do 

                                                 
48  „Nezbytným předpokladem působení právní normy je komunikace mezi jejími 

subjekty. …Základní jazykovou komunikací v oblasti práva je komunikace mezi zá-
konodárcem a adresáty, resp. recipienty právní normy. Tato komunikace je striktně 
formalizována a de iure se uskutečňuje výlučně oficiálním publikovaným textem 
právní normy.“ KNAPP, Viktor. Teorie práva. Praha: C. H. Beck 1995, s. 74. 

49  K informačnej funkcii práva resp. právneho jazyka bližšie pozri napr. KNAPP, 
Viktor. - HOLLÄNDER, Pavel. Aplikácia logiky v právnom myslení. Bratislava : Vydava-
teľské oddelenie PF UK 1992, s. 16. 

50  Nevyhnutnosť zrozumiteľnosti právneho jazyka, si zákonodarcovia dobre uvedo-
movali už v minulosti. Napríklad v období panovania Márie Terézie v Uhorsku exis-
tovala inštitucionálne vytvorená funkcia nazývaná „buta ember“ (doslova sprostý 
človek). Touto funkciou bol poverený človek priemernej inteligencie a základného 
vzdelania a jeho úlohou bolo čítať návrhy všetkých právnych textov a potom pred 
osobitne zriadenou komisiou oznamovať ich obsah "svojimi slovami". Ak jeho rep-
rodukcia nebola adekvátna skutočnému obsahu návrhu, komisia uznala návrh za nie 
celkom zrozumiteľný a vrátila ho na prepracovanie. Pozri GIZBERT-STUDNICKI, 
Tomasz. Jezyk prawny z perspektywy sosjolingwistycznej. Warszawa; Kraków : Państwowe 
Wydawn. Nauk 1986, s. 108-109. 

51  PALÚŠ, Igor. Štátne právo (všeobecná časť). Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 
1998, s. 5. 
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členského štátu Európskej únie možno okrem už spomenutej nemeckej 

právnej úpravy poukázať napríklad aj na článok 19 Ústavy Rumunskej 

republiky52: „Článok 19 

1) Žiadny občan Rumunska nesmie byť vydaný ani vyhostený 

z Rumunska. 

2) Ako výnimka z ustanovenia odseku 1, môžu byť občania Rumunska 

vydaný na základe medzinárodných dohôd, ktorých je Rumunsko 

zmluvnou stranou, v súlade so zákonom a na báze reciprocity. 

3) Cudzinci a osoby bez štátnej príslušnosti môžu byť vydané len 

v súlade s medzinárodnými konvenciami alebo na základe reciprocity 

4) O vyhostení alebo vydaní rozhodne súd.“53 

 

Záver 

Nielen členstvo, ale už ašpirácia Slovenskej republiky na člen-

stvo v Európskej únii mala a má významný dopad na ústavné právo 

Slovenskej republiky. Práve vzhľadom na členstvo v Európskej únii 

bola prijatá tzv. euronovela Ústavy Slovenskej republiky, teda ústavný 

zákon č. 90/2001 Z. z, ale aj ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. 

o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej 

republiky v záležitostiach Európskej únie. Doktrína Súdneho dvora 

Európskej únie, podľa ktorej ani ústavné právo členského štátu nesmie 

ohrozovať jednotu a účinnosť práva Európskej únie má nesporný 

vplyv tak na samotné ústavné právo, ako aj na jeho inštitucionálneho 

garanta – ústavný súd. Z hľadiska otázky kontinuity vývoja možno 

skonštatovať, že z obsahového hľadiska nemožno hovoriť 

o systematickom vplyve, no pokiaľ ide o kvalitu tohto vplyvu, možno 

vzhľadom na judikatúru Súdneho dvora Európskej únie skonštatovať 

kontinuálne prehlbujúci sa vplyv, či zvýrazňujúcu sa dominanciu práva 

Európskej únie nad ústavným právom členských štátov. 

 

  

                                                 
52  http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?den=act2_2&par1=2#t2c1s0a19 
53  Text preložil autor. 
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CRIMEAN TATAR ETHNOS LEGAL STATUS 
GENESIS 

 

Oleksandr Yuriiovich Ivanov 

 

Abstract. The article covers Crimean ethnos legal status. The author tries to 
define if Crimean ethnos representatives may be recognized indigenous peo-
ples. Historical aspects of the problem are described. Modern situation is ana-
lyzed basing on history. 
Key words: indigenous peoples, Crimea, Crimean ethnos, Crimean Tatars, 
national minorities. 

 

Subject setting. The problem of indigenous peoples’ legal status 

appeared within frameworks of international law and national legal 

systems of states right after the territories with indigenous peoples had 

been attached. There are no any international legal acts defining indige-

nous peoples’ legal status so that there is nothing to ratify for Ukraine. 

This especially touches Crimean tatars. 

Scientific research of the issue degree. The topic was researched by 

the following scholars: B.V. Babin, V.F. Fedorenko, V.I. Kichun, O.L. Kopyl-

enko, N.F. Korolyova-Borsodi etc. 

Aim of the article. We aim to research Crimean tatars’ legal position 

during all the periods of their existence to understand drawbacks of the modern 

legislation. 

Main body. Indigenous peoples are the peoples living within 

multiethnic societies of independent states and who are ancestors of 

the native dwellers of the territory. To describe local people of a state 

the terms aborigine, autochthon or native nation are used. Aborigines 

are the indigenous dwellers of some territory who has been living there 

from the very beginning of its existence. Autochthones are the genuine 

population of some territory. Term “native nation” covers all the types 

of the primitive society of some territory. Indigenous peoples keep 

their genuine peculiarities regardless of their legal status. 

According to the results of the UN working group research data 

there are following characteristics of indigenous nation: 
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 Living within the ancestors’ lands; 

 Mutual origin from the native dwellers; 

 Mutual culture in general or in separate aspects; 

 Use of the native language as unique or national 

one; 

 Living in definite regions of the state or of the 

world. 

Among ethnic groups in Ukraine only Crimean Tatars, Karaites 

and Krimchaks have several backgrounds to be recognized as indige-

nous nations and are able to exercise their collective rights. 

Crimean Tatarian national movement has created system of rep-

resentative bodies reflecting interests of the following nation. The 

Kurultai is national congress of the Crimean Tatars. The Kurultai elects 

the representative body Majlis. There is system of local majlises too. 

The first references of the Crimean ethnos existence within 

Ukrainian territory date back to the ХІІІ century. Owing to their na-

tional state formation – Crimean Khanate (ХV–ХVІІІ centuries) – the 

Crimean ethnos representatives have gained their own national original-

ity. 

The Crimean Tatars’ origins date back to the medieval times 

when the Tatarian tribes were led there within the Genghis Khan’s 

troops. In 1223 having defeated Rus army the troops settled in Sudak 

for wintering. They became ancestors of nowadays Crimean Tatars. In 

Crimea The conquerors met Local autochthones - Rousseau, Goths, 

Alan, Khazars, Greeks and other that had influenced them greatly. 

That’s why their originality differs from the Pontius culture. 

Crimean Khanate used to be classical eastern type hierarchic so-

ciety with traditional class organization. The supreme power belonged 

only to the Hireys’ family representatives. There was the multiethnic 

society based on the Crimean Tatars but the most numerous nation was 

represented by the Ukrainians. 

All in all, Crimean Khanate had been exercising real sovereignty 

only till the Ottaman Portus protectorat establishment (1433 – 1475). 

The independence was proclaimed formally in 1774. That was a tempo-
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rary compromise between Turkey and the Russian Empire. In 1783 

Catherine II passed the manifest proscribing to make Crimean Khanate 

a part of the Russian Empire. All-empire administrative division was 

spread there so that the Tavrian Region was formed. 

However, Crimea used to have its own administrative division 

by the time it was included into the Russian Empire. That division was 

based on the local ethnoses’ nomadic way of life. Peninsula was divided 

into bailiks (principalities) of remarkable feudal families. Bailiks were 

governed by bays (higher nobility representatives) owning fields and 

meadows. Nomadic tribes were ruled by murzes. Bays and murzes 

tended to measure khan’s power forming the council which had to 

legitimate khan’s decisions. However, Russian authorities didn’t mind 

unofficial existence of genuine administrative division and national 

governing bodies without making them official ones. 

In the Russian Empire Crimean Tatars were represented in the 

State Duma (Council). Their representatives didn’t try to amend basic 

state laws especially those regulating state mechanism elements. They 

were concerned about educational, land, language, confessional and 

cultural issues aiming to make Russian Muslims’ rights equal with those 

of orthodox citizens.1  

In 1917 the first All-Russian Muslim Congress took place in 

Moscow. The decision to create autonomous regions of Turkistan, 

Crimea, Caucasus, Volga-Ural and Siberia was made. The same year 

Kurultai adopted the National Constitution of the Crimean Tatarian 

Nation. This document enabled Constituent Assembly to amend the 

local state power backgrounds. In 1918 Sulkevich proclaimed his local 

government representing national cultural autonomy of the Crimean 

nation. 

In 1918 the Crimean right wing adopted the document “Crime-

an Tatarian nation Directorium Heads Relations” and sent it to Berlin 

aiming for cooperation. The general provisions were: 

                                                 
1  Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – 

К.: Український центр правничих студії 1999. – 376 с. – С. 152 
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1) reforming Crimea into independent and impartial khanate in-

volving Russian and Turkish policy; 

2) recognizing independent Crimean Khanate; 

3) Tatars’ government creation aiming to measure Russian in-

fluence.2  

The declaration caused aggravating circumstances such as Ger-

man military aggression. Hetman Pavlo Skoropadskii wanted to prevent 

such a situation but nobody adhered to him. Skoropadskii stated that 

Crimea would always be trying either to stay independently or to unite 

with Russia. 

Crimean Ethnos succeeded to exercise its collective rights with-

in the Crimean Autonomous Soviet Socialist Republic (1921 – 1945). 

However, the Crimean ethnos was in minority within that society. This 

fact differs from the USSR Constitution provisions which demanded 

national majority necessary to form autonomous republics. 

In 1991 the Crimean autonomy was renewed. The decision was 

based on the historical reasons of that time and on the necessity to 

return nations deported durinf World War II.3  The best decision was 

to create multinational autonomy.4  

Majlis aims to exrend its effect all over the world. They plan to 

create World Crimean Tatars’ Congress and to make Simferopol their 

capital. In 2002 the coordination council was created. 

Crimean Tatars realize their national, linguistic and religious 

originality. However, they define themselves integrated into Ukrainian 

society. These ethnoses used to be named peoples in historical sources 

and to be recognized indigenous dwellers exercising collective national 

rights. 

Nowadays there are several points of view covering Crimean 

ethnos status in the Ukrainian ethnic policy. 

                                                 
2  Конституційне право України / За ред. В.Я. Тація, В.Ф. Погорілка, Ю.М. Тодики. – 

К.: Український центр правничих студії 1999. – 376 с. – С. 185. 
3  Куць О.М. Етнонаціональні чинники державотворення: Монографія/О.М.Куць, 

В.В.Лісничий, Ю.О.Куц. – Х.: Вид-во ХарРІДУ УАДУ “Магістр”, 2002. – С. 59 
4  Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За 

ред. О.М.Мироненка. – К., Либідь, 1997. – С. 3 
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According to the first one the Crimeans should be recognized 

equal with other national minorities but they should be treated in more 

special manner because of their deported position. 

The second viewpoint remarks the indigenous peoples’ right for 

national realization. Thus the term “indigenous peoples” is not ex-

plained in the legislation. This concept is explained with aim for Crime-

an nation self-identification, “mother-state” abroad absence and with 

difficulties to realize their rights within dominating Russian-speaking 

population. 

The third variant previews specific autonomous pattern crea-

tion. This way is not reflected in the legislation and it is able to measure 

Crimean Tatarian influence in the state policy. 

In 1998 the new Constitution of the Crimean Autonomous Re-

public was adopted. The Verkhovna Rada of Ukraine abolished their 

previous Constitution and passed a law to affirm the new one. In the 

new Constitution the Crimean nation was not given rights of indige-

nous peoples so that Kurultai stopped being their official body. 

Conclusion. To sum it up, Crimean Tatars have all the indige-

nous peoples’ characteristics. Historical experience proves special legal 

regulation of the Crimean ethnos status necessity. Indigenous nations 

should be distinguished from national minorities too. 
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ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY DUALIZMU 
V RETRIBUČNOM ZÁKONODARSTVE NA 
ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKY 

 

Alexandra Letková 

 

Abstrakt: Dualizmus v retribučnom zákonodarstve v rámci jedného unitárneho 
štátu, bol fenoménom vo svete unikátnym. Ústavnoprávne zmeny prebiehajúce 
po II. svetovej vojne na území ČSR a mali priamy vplyv na tvorbu trestnopráv-
nych resp. retribučných noriem. Z hľadiska historického, či skôr politicky- 
historického a právneho možno však vo všeobecnosti skonštatovať, že daný 
stav bol len odpoveďou na nepochybne najturbulentnejšie obdobie dejín 
v novovekých dejinách a zvlášť v dejinách slovenského a českého národa. 
Príspevok sa zaoberá danou problematikou v dvoch základných rovinách: a) 
ústavnoprávnym a politickým vývojom novobudovanej ČSR na oslobodenom 
území a vzťahom exilovej vlády v Londýne a SNR na území Slovenska a b) 
dualizmom pretransformovaným do konkrétnych retribučných noriem. 
Kľúčové slová: retribúcia, dualizmus, retribučné zákonodarstvo na území ČSR  

 
Abstract: The article deals with legal and constitutional changes after World 
War II in Czechoslovakia and their impact on criminal law resp. law of retribu-
tion. The article is divided into two basic parts. The first deals with the histori-
cal, political, resp. political and legal progress i it deals with constitutional aspi-
rations of exile government in London, headed by President Beneš and the 
Slovak National Council on the occupied territory of Slovakia. Their different 
ideas about national development and the future of the Czechoslovak Republic 
were the main legal and political problem. The second part deals with dualism 
in retribution law, which was directly related and based on national develop-
ment of state and efforce of Slovak National Council Slovak to enforce natio-
nal statehood in legislation. Contribution presents the most serious differences 
between retribution regulation in Slovakia and so. great retribution decree on 
the territory of Bohemia. 
Key words: retribution, dualism, law of retribution in Czechoslovakia 
 

1 Ústavnoprávny vývoj na území ČSR 

Vznik retribučného zákonodarstva na území Slovenska 

a Čiech bol ovplyvnený medzinárodnou situáciou v Európe 

a vnútropolitickou situáciou v Československu. 
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Členovia domáceho odboja na Slovensku o potrestaní nepria-

teľov premýšľali už počas roku 1943, kedy svoje myšlienky po prvý krát 

predostreli vo Vianočnej dohode1 a následne počas SNP. Dňa 1. sep-

tembra 1944 bola prijatá Deklarácia SNR a zároveň prvé tri nariadenia, 

ktorými sa, okrem iného, „súčasne datuje a začína genéza slovenského 

právneho poriadku v pravom zmysle slova... SNR sa stala vrcholným 

ústavno-politickým orgánom slovenského ľudu a národa, ktorý využil 

SNP ako svoje legitímnu možnosť vziať právo do svojich rúk... Neusi-

loval sa len o obnovu politických práv, ale najmä základných ľudských 

práv a slobôd. 2 Hovoríme o legislatívnej činnosti v tzv. Banskobystic-

kom období3. Prvé nariadenie SNR č. 1/ 1944 Zb. n. SNR o vykoná-

vaní zákonodarnej, vládnej a výkonnej moci na Slovensku, malo ústav-

noprávny charakter. Napriek tomu, že obsahovalo len dve ustanove-

nia4, vytvorilo napätie medzi SNR a exilovou vládou v Londýne.5 Vízie 

                                                 
1  Na konci roku 1943 sa po rokovaniach medzi J. Ursínym, J. Lettrichom, M. Joskom 

a V. ilegálnym vedením KSS (K. Šmidke, G. Husák, L. Novomeský) podpísala Via-
nočná dohoda. Išlo o programovú platformu zjednotenia komunistického a občian-
skeho odboja. V organizačnej rovine sa dohoda vedenia KSS a odbojových agrárni-
kov okolo zhmotnila vznikom spoločnej odbojovej organizácie - Slovenskej národnej 
rady (SNR) ako reprezentatívneho orgánu slovenského národa. Slovenská národná 
rada ako svoju úlohu deklarovala vedenie odboja, prevzatie moci a jej následné odo-
vzdanie zvoleným zástupcom slovenského ľudu, ďalej sa vyslovila sa za obnovenie 
ČSR ako demokratického štátu, opierajúceho sa v zahraničnej politike o slovanské 
národy (menovite ZSSR), v ktorom budú Česi a Slováci žiť na podklade princípu 
rovnosti. 

2  BEŇA, Jozef. Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica : Univerzita Mateja 
Bela v Banskej Bystrici, Právnická fakulta, 2010, s. 100. „Pôvodný status SNR t. j. že 
je vrcholným orgánom domáceho slovenského odboja, premenil z jej genézy, že ju 
utvorili všetky demokratické a pokrokové zložky a smery slovenského národa, ktoré 
viedli neustáli boj proti dovtedajšiemu fašistickému režimu na Slovensku a proti jeho 
nacistickým spojencom.“(Tamže, s. 101.) 

3  Legislatívna činnosť revolučnej SNR mala dve etapy:  
etapa- Banskobystrické obdobie (1. september až 23. október 1944) 
etapa-  a) Košické obdobie (1. február až polovica mája 1945) b) Bratislavské obdo-
bie (od polovice mája 1945)  (Tamže s. 101.) 

4  Text predpisu obsahoval, „že SNR nariaďuje: 
• § 1 Slovenská národná rada vykonáva celú zákonodarnú, vládnu a výkonnú 
moc na Slovensku.  
• § 2 Všetky zákony, nariadenia a opatrenia ostávajú v platnosti, pokiaľ neodpo-
rujú duchu republikánsko-demokratickému.“ 

5  BEŇA, ref. 2, s. 103. Spor ďalej pokračoval medzi NF Čechov a Slovákov a SNR pri 
rokovaniach o prvej pražskej dohode. Výsledkom bol deformovaný pohľad na prob-
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retribučných noriem načrtla aj exilová vláda v Londýne, ktorá predpo-

kladala spoločné retribučné právne predpisy pre celé ČSR. Podľa nar. č. 

1/ 1944 Zb. n. SNR mala SNR právomoc pôvodnú t. j. neodvodenú od 

Ústavy ČSR z roku 1920 alebo slovenského štátu. SNR poprela právnu 

existenciu slovenského štátu, na základe čoho prevzala štátnu moc na 

území Slovenska, kde patrila aj výlučná normotvorná právomoc SNR.6  

Jej cieľom bolo vytvoriť slovenskú národnú štátnosť na demokratic-

kých a antifašistických základoch, v  novom štátnom zväzku t. j. 

v spoločnom štáte s Čechmi, v rámci medzinárodnoprávne jestvujúcej 

ČSR.7 Okrem toho, že sa SNR spočiatku nestotožňovala s myšlienkou 

ústavnoprávnej kontinuity prvej ČSR8, ktorá bola obsahom exilového 

návrhu, slovenskí predstavitelia tiež videli možný problém 

v nerešpektovaní a obchádzaní kompetencií slovenských národných 

orgánov.9 

                                                                                              
lematiku, ktorý vyústil do vynesenia rozsudku nad tzv. buržoáznymi nacionalistami 
v roku 1954. Konanie priamo súviselo s ustanovením § 2 nariadenia, ktoré obsahova-
lo recepčnú normu s výhradou. Na základe gramatického výkladu normy bolo mož-
né domnievať sa, že SNR nepovažuje obdobie Slovenského štátu za obdobie neslo-
body a za obdobie de iure neexistujúce (na rozdiel od recepčnej normy v Čechách- 
úst. dekrétu prezidenta republiky ć. 11/ 1944 Sb., ktorá v čl. 1 ods. 1 ustanovila, že 
„Ústavní a jiné právní předpisy československého státu, vydané do 29. září 1938 
včetně, pocházejí ze svobodné vůle československého lidu a jsou československý 
právní řád“). 

6  Vylúčila iných normotvorných činiteľov, čím vylúčila účinnosť resp. právnu pôsob-
nosť nie len noriem Slovenského štátu, ale aj Dekrétov prezidenta ČSR. Tamže, s. 
104. 

7  Tamže, s. 104 . 
8  Posun nastal keď v septembri 1944 bola vyslaná delegácia SNR do Londýna na 

rokovania s československou exilovou vládou a prezidentom, kde uznala Ústavu 
z roku 1920 ako „základ a vodítko až do jej právoplatnej zmeny“. Dovtedy SNR 
uznávala len medzinárodnoprávnu kontinuitu ČSR. Daným vyhlásením však uznala 
aj štátoprávnu kontinuitu ČSR. Tamže, s. 125-128. 

9  Po vojenskej porážke povstalcov a ozbrojených síl, pokračovalo povstanie 
v modifikovanej podobe- vo forme partizánskej boja až do spojenia s Červenou ar-
mádou. SNR vykonávala svoju právomoc naďalej podľa nar. č. 1/1944 Zb. n. SNR. 
Časť členov SNR sa dostala na územie kontrolované Červenou armádou. Koncom 
januára v Košiciach vytvorili Delegáciu SNR pre oslobodené územie a vydala mani-
fest, v ktorom sa objavila požiadavka federatívneho usporiadania budúcej ČSR. 2. 
marca 1945 vydala SNR Stanovisko a požiadavky slovenského národa. Podľa neho 
mala nová čs. vláda deklarovať, že uznáva svojbytnosť slovenského národa a i po 
formálnej stránke odmietnuť ústavne zakotvenú existenciu československého náro-
da. Do kompetencie ústrednej vlády mali spadať otázky zahraničných vzťahov, za-
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Osobitná právna úprava mala veľkú podporu najmä 

u komunistov, ktorí si uvedomovali svoju politickú prevahu po roku 

1945. Prvé hlasy, volajúce po samostatných slovenských retribučných 

normách, bolo počuť už vo februári a marci 1945, hneď po oslobodení 

východného Slovenska.10 Na Slovensku boli retribučné nariadenia SNR 

prijaté v máji 1945. Urýchlenie procesu prijatia nariadenia bolo zapríči-

nené viacerými príčinami. Politický, či skôr politicko- právny aspekt 

vyplýval z Košického vládneho programu. Hovoríme nie len 

o politickom vyjadrení nutnosti potrestať zradcov a kolaborantov, ale 

aj o spornej 6. kapitole, ktorá mala vyriešiť „problém“ uznania SNR 

ako slovenského snemu, slovenskej vlády a ako jedinej reprezentantky 

politickej moci slovenského národa v spojitosti s návrhom zásad rozde-

ľujúcich kompetencie medzi československú vládu a povereníctvo 

SNR.11 Problematika rozdelenia kompetencií bola definitívne vyriešená 

až Prvou pražskou dohodou.  

                                                                                              
hraničného obchodu a obrany. Zo slovenských brancov mali byť stavané zvláštne 
jednotky. Slovensko malo zostať dočasne samostatným colným a menovým územím. 
S takýmto programom odchádzala SNR na jednania s predstaviteľmi londýnskej vlá-
dy do Moskvy. Problémom predstaviteľov SNR bolo, že v dôsledku porážky SNP 
stratila SNR de facto na Slovensku moc a oslobodené územie musela preberať od 
sovietskych úradov prostredníctvom čs. vládneho delegáta, čo posilňovalo pozície 
londýnskej vlády. Moskovské jednania prebiehali v dňoch 22. až 29. marca 1945. Ich 
špecifikom bolo, že kým českú stranu zastupovali predstavitelia politických strán 
(KSČ, národní socialisti, sociálna demokracia, ľudovci) Slovensko malo jediného zá-
stupcu, ktorým bola SNR. Výsledkom jednaní bol kompromis t.j. SNR obhájila väč-
šinu svojich požiadaviek, avšak konkretizácia mnohých otázok bola ponechaná na 
neskoršie obdobie. Tretieho apríla 1945 pricestoval do Humenného z exilu prezident 
Beneš, spolu s designovanými členmi novej čs. vlády. Na druhý deň bola v Košiciach 
táto vláda oficiálne vymenovaná – na jej čele stál Zdeněk Fierlinger. Dňa 5. apríla bol 
v Košiciach vyhlásený tzv. Košický vládny program. 

10  VARTÍKOVÁ, Marta. Komunistická strana Slovenska. Dokumenty z konferencií a plén 1944 
– 1948. Bratislava : Pravda, 1971, s. 108. 

11  Návrh a požiadavky SNR, predložené na rokovaniach v Moskve, vyvolávali od 
počiatku spor medzi delegáciou SNR a zástupcami českých politických strán. 
K dohode o obsahu 6. kapitoly Košického vládneho programu prišlo po dlhých ro-
kovaniach a výsledkom sa stala oklieštený, všeobecne formulovaný  a stručnejší ná-
vrh, ktorý proklamoval uznanie svojbytnosti slovenského národa princíp „rovný 
s rovným“ a postavenie SNR ako reprezentantky slovenského národa a nositeľky 
zvrchovanej štátnej moci. Bližšie pozri REBRO, Karol. Košický vládny program – 
politický základ obnoveného Československa. In Právny obzor, 1975, roč. 58, s. 465- 
480. 
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Od začiatku februára 1945 začala v Košiciach (tzv. Košické 

obdobie) pôsobiť SNR pod názvom delegácia SNR, ktorá svoju legisla-

tívnu činnosť vykonávala ako vedúci národný slovenský orgán.12. Berúc 

ohľad na partizánov a protifašistických bojovníkov, ktorí žiadali povoj-

novú spravodlivosť, sa na konferencii KSS v Košiciach v dňoch od 28. 

marca až 1. apríla, uzniesli politickí predstavitelia na krokoch, ktoré 

mali územie štátu oslobodiť od agentov nepriateľa, záškodníkov, zrad-

covských živlov, čoho nástrojom mala byť retribúcia. V apríli 1945 

začali v Košiciach fungovať ministerstvá, síce iba so značne okresanými 

právomocami. Povereníctvo pravosúdia SNR ihneď začalo 

s prípravami najznámejšieho retribučného nariadenia č. 33/ 1945 Zb. n. 

SNR o potrestaní fašistických zločincov, zradcov a kolaborantov 

a o zriadení ľudového súdnictva. SNR trvala na tom, že zradcov 

a kolaborantov pôsobiacich na Slovensku, majú súdiť na základe usta-

novení zákona slovenské orgány. Predsedníctvo SNR rokovalo 

o osnove nariadenia prvýkrát 16. apríla 1945 (povereníctvo predložilo 

spolu 5 osnov nariadenia). Návrh nariadenia sa mal pôvodne dostať 

dňa 20. apríla na konečné schválenie pred plénum SNR. O deň neskôr 

sa o osnove „nariadenia SNR o potrestaní fašistických okupantov, 

domácich zradcov a kolaborantov“ síce rokovalo, no pretrvávala rôz-

nosť názorov a preto bolo potrebné vytvoriť pre tvorbu nariadenia 

špeciálnu komisiu, tvorenú z troch právnikov- Dr. Takáč, Dr. Daxner, 

Dr. Štefánik, zástupcu KSS- Dr. Púll a zástupcu DS- Dr. Pietor. Roz-

pory v otázke retribučného zákonodarstva však neutíchali. Názory 

v komisii sa rozchádzali pri otázke retroaktivity, najmä kvôli politickej 

príslušnosti a súpereniu Komunistickej strany Slovenska 

a Demokratickej strany. Nakoniec prišlo k dohode oboch 

strán, v ktorej síce cítiť prevahu komunistov, no jej výsledkom bolo 

dňa 15. mája 1945 prijatie prvého retribučného nariadenia (ktoré obsa-

hovalo normy hmotnoprávne aj procesnoprávne) č. 33/1945 Zb. n. 

                                                 
12  BEŇA, ref. 2, s. 138. 
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SNR „o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov 

a o zriadení ľudového súdnictva“.13   

V Čechách bola situácia značne odlišná. Protektorát Čechy 

a Morava ako priamy okupačný režim predstavoval pre české obyvateľ-

stvo teror, počnúc protinacistickými vystúpeniami dňa 28. októbra 

1939, nasledovanými dvoma Heydrichiádami, transportom obyvateľ-

stva do koncentračných a pracovných táborov, atď.  

V období od septembra 1939 do jari 1945 Eduard Beneš pre-

hovoril k národu prostredníctvom 34 rozhlasových vystúpení. Benešo-

ve rozhlasové prejavy sa vyznačovali zhrnutím vojnových udalostí na 

svetových frontoch, prognóz do budúcnosti, ale hlavne povzbudením 

domáceho obyvateľstva výzvami, aby sa ľudia pripravovali na povstanie 

proti Nemeckým okupantom, s dôrazom nato, aby zatiaľ neriskovali 

svoje životy a potichu očakávali vhodnú chvíľu. Dovtedy mali svoje 

konanie zúžiť na menšie sabotáže a kde mohli, mali škodiť okupantom. 

Už vo svojom druhom prejave z Londýna z 3. decembra 1939 nazva-

nom „Po studentských masakrech v Praze“ naznačoval Beneš, že na-

stane spravodlivá odplata: „Pozorujte tudíš s pevným klidem všecko, co 

váš nepřítel podniká... Nezapomeňte na nic! Budeme muset zase vše 

napravovat a odčiňovat; nepůjde o pomstu, nýbrž o spravedlnost 

a nápravu křivd“.14 Každý nasledujúci prejav obsahoval uistenie obyva-

teľov protektorátu, že po víťaznej vojne dôjde ku spravodlivému po-

trestaniu nielen okupantov, ale aj domácich kolaborantov. Varoval 

všetkých, ktorí by chceli využívať výhod okupantov a škodiť vlastnému 

národu, že budú potrestaní podľa iných zákonov než predmníchov-

ských. Vždy, keď prejav nasledoval po nemeckých excesoch na českom 

obyvateľstve, bolo varovanie o treste dôslednejšie, než keď sa jednalo 

o prejav k inej príležitosti.  

Vo februári 1944 pred Štátnou radou československou v Lon-

dýne vyzval tých „…z Čechů a Slováků těžkými okolnostmi a nevinně 

byli přinuceni v té či oné formě s režimem počítat, mohou bojem včas 

                                                 
13  RAŠLA, Anton. Ľudové súdy v Československu po II. svetovej vojne ako forma mimoriadneho 

súdnictva. Bratislava : Vydavateľstvo SAV, 1969, s. 52-62. 
14  BENEŠ, Edvard. Šest let exilu a druhé světové války. Řeči, projevy a dokumenty z r. 1938–45. 

Praha : Orbis, 1947, s. 77. 
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zahájeným a společně s námi prováděným, stát zase s námi ve vlaste-

necké a odbojové frontě.“15 Prejav bolo možné chápať ako oslovenie 

a nabádanie domácich zradcov resp. pre spolupracovníkov okupantov 

z radov domáceho obyvateľstva, aby začali vykonávať vlastnú odbojo-

vú činnosť a tým očistili a čiastočne odčinili svoje skoršie konanie, 

oľutovali svoje činy t.j. využili trestnoprávny inštitút účinnej ľutosti. 

V jednom z prejavov dokonca Beneš prehlásil, že Maďari a Nemci, 

ktorí zachovali republike vernosť, nebudú potrestaní.16 V myšlienke 

potrestania Nemcov a domácich zradcov utvrdzovali prezidenta Beneša 

aj predstavitelia domáceho odboja, ktorí boli s Londýnom v kontakte. 

Vyzývali a podporovali exilovú vládu v prejavoch, ktoré opakovali 

hrozbu povojnovej retribúcie, s hrozbou, že český odboj má pripravené 

celé kartotéky s menami konfidentov a zradcov. Dokonca žiadali, aby 

boli tieto mená vysielané v rozhlase. 

Po oslobodení nastala v Čechách tzv. divoká 

cia.17 V revolučných dňoch dochádzalo na celom území k vlne nepoko-

jov a pomsty nielen na nemeckom obyvateľstve a vojakoch, ale aj na 

domácich kolaborantoch, či už skutočných alebo domnelých. Na mno-

hých miestach vznikali spontánne ľudové súdy a mnoho ľudí nimi bolo 

odsúdených k trestu smrti. Dôležitým aspektom tejto ľudovej, či skôr 

revolučnej spravodlivosti bola neschopnosť a pasivita porevolučných 

úradov do veci zasiahnuť. Vláda sa zaoberala predovšetkým otázkou 

                                                 
15  Tamže, s. 395. 
16  Nakoniec však všetko dopadlo inak a maďarské aj nemecké obyvateľstvo bolo 

retribučnými dekrétmi vysťahované resp. odsunuté. V prípade týchto dvoch národ-
ností sa za nevinného považovali tí, ktorí vedeli vierohodne dokázať, že sa aktívne 
zapojili do boja proti okupantom. Beňa sa k danej problematike vyjadril nasledovne: 
„V podmienkach, keď štáty oboch týchto národov, Nemcov i Maďarov, viedli doby-
vačnú, agresívnu, totálnu a zničujúcu vojnu proti mieru a ľudskosti... bola to požia-
davka, koncepcia adekvátna, primeraná, spravodlivá daným konkrétno-historickým 
podmienkam. Platila aj pre Čechov a Slovákov..., ktorí sa v dobe zvýšeného ohroze-
nia republiky prihlásili za občanov nepriateľského štátu a správali sa v súlade s týmto 
nadobudnutým štatútom...“ Bližšie pozri BEŇA, Jozef. Legalita a legitimita dekrétov 
prezidenta ČSR a nariadení Slovenskej národnej rady z rokov 1940-1945 In Právny 
obzor, 2004, roč. 87, č. 2, s. 97. 

17  S teóriou „divokej retribúcie“ prišiel americký historik FROMMER, Benjamin. 
Národná očista: retribúcia v povojnovom Československu. Praha : Vyd. Academia, 2010. 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 1 

 

126 

 

reorganizácie samosprávy18 (vznik národných výborov) a súdnictva pre 

účely zákonnej retribúcie.19 Nesmieme však opomenúť vážnosť povoj-

novej situácie, krivdu a spúšť, ktoré po sebe zanechal nacizmus 

v Čechách a na českom obyvateľstve. Preto je dôležité si položiť otáz-

ku: Je protizákonné a amorálne, ak národ „vezme spravodlivosť do 

vlastných rúk“ a vysporiada sa utláčateľom a nepriateľom sám? Dňa 8. 

mája 1946 Dočasné národné zhromaždenie prijalo zákon  č. 115/1946 

Sb. „o právnosti jednání souvisících s bojem o znovunabytí svobody 

Čechů a Slováků“, ktorý v § 1 ustanovil, že „Jednání, k němuž došlo 

v době od 30. září 1938 do 28. října 1945 a jehož účelem bylo přispěti k 

boji o znovunabytí svobody Čechů a Slováků nebo které směřovalo ke 

spravedlivé odplatě za činy okupantů nebo jejich pomahačů, není bez-

právné ani tehdy, bylo-li by jinak podle platných předpisů trestné“. 

Menovaným zákonom bola definitívne vyriešená otázka spomínanej 

„divokej retribúcie“ a otázku ľudovej spravodlivosti. 

Uznanie exilovej vlády západnými mocnosťami, predovšet-

kým Veľkou Britániou v roku 1940, sa premietlo do snahy politických 

predstaviteľov vytvoriť retribučné zákonodarstvo na základe predmní-

chovských zákonov a ústavných zvyklostí prvej ČSR. Veľký retribučný 

dekrét bol účinný od 6. marca 1945 a neskôr v upravenej verzii od 9. 

júla 1945. Čo sa týka časovej pôsobnosti dekrétu, pôvodne bola stano-

vená v § 33 na jeden rok od vyhlásenia upravenej podoby.20  

                                                 
18  Ústavný dekrét prezidenta republiky č. 18/1944 Úr. vest. čsl. z dňa 4. decembra 1944 

O národných výboroch a dočasnom Národnom zhromaždení. 
19  V porovnaní so Slovenskom, predchádzali retribúcii v českých krajinách odlišné 

politické udalosti. Na Slovensku retribúcia a retribučné zákony vznikli na podklade 
domáceho odboja, povstania, úzko spätého s SNR. V českých krajinách sa vznik ret-
ribúcie aj s legislatívnou činnosťou viazali predovšetkým na londýnsku exilovú vládu 
na čele s Benešom, s odkazom na prvú ČSR.     

20  Ako na území Slovenska, tak aj na území Čiech sa zákonodarcovia rozhodli časovú 
pôsobnosť predĺžiť. Prvý krát, tesne pred uplynutím lehoty, bola jeho pôsobnosť 
predĺžená zákonom č. 149/ 1946 Sb. z dňa 8. júla 1946. Nové znenie § 33 stanovilo 
účinnosť od dňa vyhlásenia do 8. januára 1947. Dňa 18. decembra 1946 bola jeho 
účinnosť opäť predĺžená zákonom č. 245/ 1946 Sb. na 4. máj 1947. Týmto dátu-
mom mala byť retribúcia v Čechách definitívne ukončená. Po zmene politických 
a sociálnych pomerov počnúc februárom 1948 sa však zákonom č. 33/ 1948 Sb. ob-
novila účinnosť dekrétu. Tak aj na území Čiech nastala druhá etapa retribučného 
súdnictva. Posledným dňom retribúcie, rovnako ako na Slovensku, bol 31. december 
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2 Vybrané rozdiely v retribučnom zákonodarstve na území ČSR 

Kritici retribučného zákonodarstva v ČSR našli niekoľko as-

pektov, ktoré mu môžeme vyčítať. Jedným z nich je retroaktivita záko-

nov, ktorá je zakázaná demokratickými princípmi. V prípade potresta-

nia vojnových zločinov musela byť použitá, pretože činy, ktorých sa 

dopustili, nemohli byť ponechané bez potrestania. Preto je možné 

polemizovať o relevantnosti tejto výčitky- z čisto právneho hľadiska 

môžeme nájsť množstvo negatív menovaného inštitútu, avšak 

s prihliadnutím na historickú a politickú situáciu, morálku 

a humanizmus bolo nevyhnutné spätnú účinnosť použiť.21  

Často krát sa retribučnému zákonodarstvu mylne vytýka tzv. 

kolektívna vina. V skutočnosti však išlo o kolektívnu zodpovednosť, 

ktorá je zodpovednosťou subjektívnou (na rozdiel od kolektívnej viny) 

t.j. osoby boli stíhané za úmyselné alebo nedbanlivostné konanie a nie 

za výsledok alebo príslušnosť k národu.  

Vyčítaným nedostatkom retribučných predpisov, ktorý býva 

často zdôrazňovaný, je popretie práva obžalovaného na odvolanie, teda 

na riadny opravný prostriedok, čo priamo vyplýva zo zmyslu retribú-

cie.22 S týmto inštitútom úzko súvisí aj dvojhodinová lehota na vykona-

                                                                                              
1948. Dĺžka retribúcie však bola v značnej nezhode v pôvodným plánom prezidenta 
Beneša, ktorý predpokladal krátky priebeh, v priebehu niekoľkých mesiacov. 

21  Je potrebné si uvedomiť rozdielne aplikovanie inštitútu retroaktivity na Slovensku 
a v Čechách. Slovenská retribučná norma č. 33/ 1945 Zb. n. SNR bola na spätnej 
účinnosti založená- to vyplývalo predovšetkým z vyvodzovania trestnej zodpoved-
nosti za konania minulé, dovtedy nekriminalizované, subsumované pod nové skut-
kové podstaty trestných činov uvedených v nariadení. Veľký retribučný dekrét č. 16/ 
1945 Sb. účinný v Čechách trval na skutkových podstatách trestných činov používa-
ných v predmníchovskej ČSR. Inštitút rektroaktivity bol však použitý pri výške 
a druhoch trestov. 

22  Podľa § 33 Vykonávacieho nariadenia č. 55/ 1945 Zb. n. SNR, nebolo možné proti 
rozsudku podať opravný prostriedok. Toto ustanovenie bolo upravené retribučnou 
novelou č. 57/1946 Zb. n. SNR ktorá dovoľovala použiť mimoriadny opravný pro-
striedok pri oslobodzujúcom aj odsudzujúcom rozsudku, ktorý mal podobu obnovy 
konania, zmätočnej sťažnosti a odvolania. V Čechách proti rozsudku mimoriadnych 
ľudových súdov ani Národného súdu nebol prípustný opravný prostriedok (§ 31 dek. 
č. 16/ 1945 Sb.; § 15 dek. č. 17/ 1945 Sb.). Ustanovenie však bolo vágne, nakoľko 
nebolo jasné, či mal zákonodarca na mysli riadne alebo mimoriadne opravné pro-
striedky, eventuálne oba druhy. Touto otázkou sa zaoberal Prof. Solnář, ktorý sa vo 
svojom článku v Právnikovi z roku 1946 vyjadril v prospech „živého práva“ 
a zastával názor, že proti rozsudku mimoriadneho ľudového súdu a aj Národného 
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nie popravy. Tvorcovia retribučných zákonov argumentovali nutnos-

ťou, čo najrýchlejšie sa vysporiadať s vojnovými zločincami. Retribuč-

né zákonodarstvo bolo prijaté po ukončení vojny, ktorá svojim rozsa-

hom, technickou vyspelosťou a mierou deštrukcie predčila všetko zlo 

dovtedy spáchané pod zámienkou „vyššieho dobra“, za podpory štátu 

a jeho politiky. Preto aj retribučné zákonodarstvo reagovalo na stav 

povojnový, značne odlišný od mierových podmienok.  

Jedným z bodov kritiky retribučného súdnictva sa uvádza ar-

gument, že retribučné súdnictvo bolo politizované. Politický charakter 

ľudových súdov v ČSR môže evokovať napr. vyjadrenie povereníka 

pre pravosúdie Dr. Bruhom, ktorý sa k laicizácii súdnictva vyjadril: 

„Ľudovosť, je podstatnou značkou našej novej súdnej inštitúcie a laici-

zovanie súdu je najmä pri miestnych ľudových súdoch uskutočnené na 

sto percent, kde predsedom ani obžalobcom nesmie byť osoba práva 

znalá, čím je zdôraznená jasne političnosť tohto súdnictva.“23 Alebo aj 

povereník spravodlivosti Ivan Štefánik: „Právomoc ľudových súdov sa 

vzťahuje iba na politické trestné činy špeciálnej povahy, ktoré môžeme 

súhrnne nazvať politickými deliktmi minulého fašistického politického 

režimu.“24 Je potrebné si však uvedomovať súvislosti v historickom 

kontexte povojnového obdobia, a teda dané vyjadrenia odzneli na 

podporu ľudovosti súdnictva. Pojmom „ľudové“ sa zdôrazňovala ich 

špecifickosť voči ostatným súdom, nakoľko v ľudovom súdnictve 

                                                                                              
súdu je možné použiť mimoriadne opravné prostriedky t.j. obnova konania, mimo-
riadna obnova konania, zmätočná sťažnosť pre zachovania zákona a tiež postup 
podľa (Rakúskeho) trestného poriadku. Svoje stanovisko opieral napr. o fakt, že mi-
moriadne ľudové súdy sa riadia podľa ustanovení pre stanné konanie, pre ktoré plati-
la obnovia konania, atď. Bližšie pozri: SOLNÁŘ, V.: Sú prípustné tzv. mimoriadne 
opravné prostriedky proti rozsudkom mimoriadnych ľudových súdov a Národného 
súdu? In Právnik, 1946, roč. 85, s. 158-161. Zmätok v právnej úprave priniesla nove-
la, ktorou boli doplnené retribučné dekréty tak, že explicitne zaviedla nemožnosť 
používať riadne opravné prostriedky. Z mimoriadnych opravných prostriedkov bolo 
prípustné použiť zmätočnú sťažnosť na zachovanie zákona a obnovu konania. 
O obnovovacom konaní mala rozhodovať súd prvého stolice, v sídle ktorého bol 
zriadený mimoriadny ľudový súd. 

23  Čas, z dňa 5. júna 1945, č. 38 s. 2. Pozri aj: SYRNÝ, Marek. Retribúcia ako mocen-
sko-politický činiteľ v povojnovom Slovensku. In Acta historica Neosoliensia, 2003, roč. 
6, s. 137-147. 

24  SYRNÝ, ref. 21, s. 137-147. 
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rozhodovali prevažne laici bez právneho vzdelania. Účasť laikov  mala 

vyjadrovať skutočnosť, že sa súdia nielen vojnové zločiny, ale napr. 

i politické konanie činiteľov Slovenského štátu, ktorí napomáhali voj-

novým zločinom resp. politike nacistického Nemecka. Na druhej stra-

ne, laicizáciou súdnictva sa vyzdvihol prvok morálneho očistenia náro-

da zbavením sa zločincov. rozhodovali prevažne laici bez právneho 

vzdelania.25  

Retribúcii v ČSR sa tiež vyčítal aj vplyv nastupujúceho socia-

lizmu. K. Gottwald sa na schôdzi funkcionárov KSS a moravskej KSČ, 

dňa 8. apríla 1945 v Košiciach, vyjadril k retribúcii nasledovne: „Dru-

hým nástrojom, ktorý dnes. máme v boji o vodcovstvo v .národe, je boj 

proti zradcom a kolaborantom, čiže fyzickým predstaviteľom skom-

promitovanej slovenskej a českej buržoázie. To je nesmierne ostrá 

zbraň, ktorou môžeme podťať samotné korene buržoázie a to, v mene 

národa, v záujme celého národa, štátu a republiky... Všeobecne presa-

dený zákon o stíhaní zradcov a kolaborantov je. veľmi ostrá zbraň, 

ktorou môžeme buržoázii odseknúť toľko  výhonkov, že z nej ostane 

iba holý peň. .To je vec triedneho boja proti buržoázii a to boja vede-

ného pod zástavou štátnou a národnou, pod zástavou republiky.“26 

V odbornej literatúre sa uvedené vyjadrenie, a celkovo vplyv nastupujú-

ceho socializmu, interpretujú viacerými spôsobmi. Na jednej strane 

stojí tvrdenie, že na základe uvedených Gottwaldových slov, ale aj 

ďalších politických a historických aspektov, nemožno poprieť rastúci 

vplyv Sovietskeho zväzu a jeho politiky v ČSR, ktorý sa neskôr prejavil 

aj v retribučných procesoch. Vychádzajúc z uvedeného názoru, retri-

bučné procesy mali byť politicky ovplyvnenými procesmi, s výraznou 

črtou prísnych a represívnych snáh členov komunistických strán potres-

tať „buržoáznych“ politikov (podporujúcich kapitalizmus a liberaliz-

mus) a kolaborantov podporujúcich nacistické Nemecko. Ľudové súdy, 

z daného pohľadu, boli teda považované za nástroj posilňovania moci 

                                                 
25  Bližšie pozri: RAŠLA, ref. 13, s. 20. 
26  BIANCHI, Leonard. Úlohy NV pri očiste od fašistov a kolaborantov ľudovými 

súdmi. In Právny obzor, 1970, roč. 53, s. 617. 
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komunistov.27 Na druhej strane stojí názor, ktorý Gottwaldov prejav 

vysvetľuje ako podtrhnutie národného a triedneho prvku a vymedzenie 

vzťahu fašizmu a kapitalizmu. Fašizmus resp. nacizmus, ako totalitný 

režim stojaci na pevnom základe finančného kapitálu, možno úplne 

odstrániť len za predpokladu odstránenia uvedeného základu- kapita-

lizmu. Zároveň takéto poňatie očisty od vojnových zločincov bolo 

výrazným znakom národnej a zároveň medzinárodnej revolúcie volajú-

cej po zmene. Príznačným pre povojnové obdobie je rozmach tzv. 

„welfare state“.28  

Vyššie vymenované inštitúty boli spoločné pre obe retribučné 

normy. Ďalej sa zameriame na hmotnoprávne a procesnoprávne rozdie-

ly medzi nariadeniami SNR a Benešovými dekrétmi ovplyvnené ústav-

noprávnym vývojom a politickým vývojom na území ČSR. 

 

„Duch“ retribučných noriem 

Ako sme už uviedli, tvorbu retribučného zákonodarstva na 

území ČSR do veľkej miery ovplyvnila štátoprávna roztrieštenosť- 

nesúlad v otázke ústavnoprávnej kontinuity tvoriaceho sa štátu s prvou 

ČSR a návrat k predmníchovskému usporiadaniu vzťahov medzi exilo-

vou vládou v Londýne na čele s Benešom a SNR, ako jedinou predsta-

viteľkou štátnej moci na území Slovenska.  

Po oslobodení východného Slovenska (február- marec 1945) 

začala revolučná SNR takmer okamžite pracovať na príprave sloven-

ských retribučných noriem. Ustanovenia nar. č. 33/ 1945 Zb. n. SNR 

o potrestaní fašistických zločincov, okupantov, zradcov a o zriadení 

ľudového súdnictva boli prerokúvané, zostavené a nakoniec aj prijaté 

v súlade s postojmi partizánov a protifašistických bojovníkov, dovolá-

vajúcich sa povojnovej spravodlivosti, ktoré korigovali a modifikovali 

predstavy právnikov a politikov KSS a DS. Retribučné nariadenie bolo 

podpísané „v tej istej miestnosti, kde 14. marca 1939 bol spáchaný 

                                                 
27  Bližšie pozri napr.: LETZ, Robert. Slovensko v rokoch 1945 – 1948. Na ceste ku komunis-

tickej totalite. Bratislava : Ústav slovenskej kresťanskej inteligencie, 1994, s. 205. Ďalej 
SYRNÝ, ref. 21, s. 137-147. 

28  Bližšie pozri: BIANCHI, ref. 24,  s. 617- 623. K pojmu a histórii „welfare state“ 
porovnaj KLÍMA, Karel a kol. Státověda. Plzeň : Aleš Čeněk, 2006, s. 300- 309. 
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najväčší historický zločin na našom národe, aby sme odčinili krivdy 

minulosti a dali do rúk nášho ľudu tak ťažko skúšaného fašistickou 

nadvládou spôsob ako zúčtovať so všetkými tými, ktorí toto strašné 

nešťastie spôsobili.“29 Azda ani nie priamo z textu retribučného naria-

denia, ako z politických jednaní medzi SNR a exilovou vládou resp. 

prezidentom Benešom, ďalej z historických a sociologických dôvodov 

vyplýva, že najmä trestnoprávne normy SNR prijaté  v tzv. košickom 

a bratislavskom období boli kľúčovými pre utvrdenie slovenskej ná-

rodnej štátnosti, jednoty a ucelenosti slovenského národa30, čo 

v spojitosti so súdením vojnových zločincov podľa samostatnej sloven-

skej právnej úpravy, tvorilo hlavnú myšlienku a podstatu slovenskej 

retribučnej normy.  

Na rozdiel od slovenského retribučného nariadenia, veľký ret-

ribučný dekrét svoj cieľ, svoju primárnu podstatu a metaprávne dôvody 

trestania vojnových zločincov explicitne a veľmi emotívne proklamoval 

v preambule slovami: „O přísnou spravedlnost volají neslýchané zloči-

ny, kterých se dopustili nacisté a jejich zrádní spoluviníci na Českoslo-

vensku. Porobení vlasti, vraždění, zotročování, loupení a ponižování, 

jehož obětí byl československý lid, a všechna ta stupňovaná německá 

zvěrstva, kterým bohužel pomáhali anebo asistovali i zpronevěřivší se 

občané českoslovenští, z nichž někteří zneužili přitom i vysokých úřa-

dú, mandátů nebo hodností, musí dojíti zaslouženého trestu bez průta-

hu, aby nacistické a fašistické zlo bylo vyvráceno z kořene.“31 Domnie-

vame sa, že zákonodarca zvolil preambulu hneď z niekoľkých dôvo-

dov. V prvom rade mala odôvodňovať retroaktivitu dekrétu, ktorá, ako 

sme už uviedli, bola po vojne sporným právnym inštitútom. 

V spojitosti s vysvetlením retroaktivity, mala preambula určitým laic-

kým a empatickým spôsobom určiť cieľ a myšlienku dekrétu, ktorou 

                                                 
29  Stenozáznam z plenárneho zasadnutia SNR, z dňa 15. mája 1945 dostupný na: 

http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=181630. 
30  Presnejšie povedané, „boj“ o slovenskú národnosť je premietnutý aj priamo 

v retribučnom nariadení zločinom zrady na povstaní. 
31  Dekrét prezidenta republiky č. 16/1945 Sb. 
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bez sporu bolo potrestanie vojnových zločincov a očistenie českoslo-

venského ľudu od nepriateľa.32   

 

Vymedzenie trestných činov 

Východiskovou právnou normou bol v Čechách, už spomína-

ný, Dekrét prezidenta republiky o potrestaní nacistických zločincov, 

zradcov a ich pomáhačov a o mimoriadnych ľudových súdoch pod č. 

16/ 1945 Sb., z dňa 19. júna 1945. 

Podobne, ako retribučné nariadenie, č. 33/ 1945 Zb. n. SNR, 

tiež obsahoval hmotnoprávne aj procesnoprávne ustanovenia. 

V českých krajinách, na rozdiel od Slovenska, však bolo ťažisko retri-

bučných právnych noriem práve v procesnoprávnych ustanoveniach. 

Bolo to spôsobené platnosťou Ústavného dekrétu  č. 11/1944 Úr. vest. 

čsl. o obnovení právneho poriadku, z 3. augusta 1944, ktorým bol 

právny poriadok v Čechách postavený na právnej kontinuite prvej 

ČSR.33 To v praxi znamenalo, že skutkové podstaty trestných činov boli 

prakticky prebraté z predchádzajúcej právnej úpravy (Zákon o ochrane 

republiky č. 50/1923 Sb. a č. 117/ 1852 Rakúskeho trestného zákona). 

Retribučný dekrét obsahoval skutkové podstaty štyroch trestných či-

nov- zločiny proti štátu, zločiny proti osobám, zločiny proti majetku 

a udavačstva. Po formálnej stránke sa však jednalo tiež o retroaktívnu 

normu, keďže tzv. veľký retribučný dekrét zvyšoval tresty za najťažšie 

zločiny v porovnaní so zákonom na ochranu republiky č. 50/ 1923 

Sb.34 a takisto do právneho poriadku priniesol definície skutkových 

podstát nových trestných činov.35 

                                                 
32  Danú tézu podporuje aj fakt, že exilová vláda pri tvorbe dekrétu nebola presne 

informovaná s dianím na rodnej pôde okypteného ČSR a niektoré právne inštitúty 
bolo potrebné upravovať po návrate, aby sa dekrétom naplnil primárny cieľ dekrétu 
t.j. potrestať vojnových zločincov a škodcov československého ľudu. Hovoríme 
napr. o zločine udavačstva, ktorého skutkovú podstatu bolo potrebné prispôsobiť 
početnosti páchania daného zločinu. Teda v dekréte bol tento trestný čin upravený, 
presnejšie vymedzený s prísnejším trestom.  

33  Na Slovensku tento ústavný dekrét neplatil, čo výslovne hovorila aj vyhláška ministra 
vnútra č. 30/1945 Zb. 

34  Napr. retribučný dekrét ukladal trest smrti za trestný čin vojenskej zrady (§ 1)oproti 
trestu na slobode od 5 do 20 rokov (§ 6) ako uvádzal Zákon o ochrane republiky. 

35  Napr. hlava 1, §§ 2, 3 dek. č. 16/ 1945 Sb. 
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Naopak slovenské retribučné nariadenie malo spoločné 

s predchádzajúcou hmotno-trestnoprávnou úpravou (Uhorským trest-

ným zákonom č. V/1878) iba základné delenie trestných činov na pre-

činy a zločiny.36 Retribučné nariadenie upravovalo nové a špecifické 

trestné činy, ktoré zodpovedali situácii po II. svetovej vojne, politické-

mu vývoju a štátoprávnym snahám politického spektra zastupujúceho 

slovenský národ.  

Charakteristickým pre nariadenie je atypickosť vymedzenia 

skutkových podstát trestných činov, na základe tzv. sociologickej škole 

trestného práva, ktorá za východisko považuje samotného páchateľa, 

jeho stav a nebezpečnosť.37 Z právneho hľadiska sa teda retribučné 

trestné činy viazali na páchateľovu spoločenskú nebezpečnosť a nie na 

naplnenie znakov skutkovej podstaty trestných činov. Nariadenie obsa-

hovalo štyri zločiny- fašistickí okupanti, domáci zradcovia, kolaboranti, 

zrada na povstaní a jeden prečin- previnilci fašistického režimu.   

Medzi odbornou verejnosťou sa tento druh klasifikácie trest-

ných činov nestretol s veľkým porozumením, totiž oproti predchádza-

júcej úprave pôsobili trochu kostrbato, neuhladene a čo je najdôležitej-

šie, orgány činné v trestnom konaní (štátna bezpečnosť, prokurátor) 

a súd neboli na daný druh vymedzenia zvyknutí. Rozpor medzi textom 

nariadenia a praxou možno pozorovať najmä z rozhodnutí, kde sa súd 

snažil opäť priblížiť ku klasickej škole práva (napr. „páchateľ sa dopus-

til zločinu domácej zrady“ pričom z pojmoslovia nariadenia mal byť 

skôr priamo označený- „páchateľ je domáci zradca“). Využitie sociolo-

gickej školy trestného práva v spojitosti so značne osobitým a laicizo-

vaným textom nariadenia spôsobilo síce problémy v súdnej praxi,  ale 

na druhú stranu bolo zrozumiteľné širokej verejnosti (najmä sudcom 

z ľudu), čo napĺňalo podstatu mimoriadnych ľudových súdov.  Trest-

ným činom vymedzených v nariadení bola taktiež vyčítaná ich vágnosť, 

čo v konečnom dôsledku vyústilo do ich extenzívneho výkladu, takže 

z pohľadu odporcov retribúcie bolo nar. č. 33/ 1945 Zb. n. SNR dra-

konické nie len svojim prísnym sankcionovaním, ale aj rozsiahlou kri-

                                                 
36  Delenie trestných činov bolo spoločným pre obe retribučné normy. 
37  MILOTA, Albert. Učebnice obojího práva trestního, platného v Československé republice: Právo 

hmotné. Kroměříž : J. Gusek, 1926, s. 6. 
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minalizáciou. Konanie páchateľa nebolo bližšie špecifikované výkladom 

pojmov- napr. pri fašistických okupantoch nebolo vymedzené, čo je 

vražda, lúpež, podpaľačstvo, udavačstvo, atď. Zákonodarca predpokla-

dal subsidiárne používanie platného zák. čl. V/ 1878 (Uhorský trestný 

zákon). čo však neustanovil v nariadení (usudzujeme predovšetkým zo 

subsidiárneho používania Uhorského trestného poriadku, čo zákono-

darca ustanovil v § 65 nar. č. 55/ 1945 Zb. n. SNR). Ďalším typickým 

znakom vymedzenia trestných činov boli právne neurčité pojmy resp. 

slovné spojenia napr. iné zverstvá a násilnosti, previnenia proti sloven-

ským národným záujmom (§ 1 písm. b), pričinenie sa o rozbitie ČSR (§ 

2 písm. a), atď.  

 

Vyhlasovanie rozsudkov 

Na území ČSR, predovšetkým na území Slovenska, vyhlaso-

vanie rozsudkov úzko súviselo s hlavnou myšlienkou, cieľom resp. 

„duchom“ tej ktorej retribučnej normy. Hlavnú myšlienku retribučného 

nariadenia,  aj retribučného dekrétu sme síce uviedli vyššie, no nie je na 

škodu ešte raz poukázať na najpodstatnejší rozdiel medzi uvedenými 

normami t.j. kreovanie slovenskej národnej štátnosti na základe tvorby 

vlastných právnych predpisov, predovšetkým trestnoprávnych, ktorú 

utvrdzovala SNR v nariadení č. 33/1945 Zb. n. SNR. Exilová vláda 

v Londýne síce chcela a plánovala územnú pôsobnosť dekrétu rozšíriť 

na územie celej ČSR, no v texte dekrétu nebol premietnutý antifašistic-

ký boj slovenského národa v SNP, názory a postoje slovenských parti-

zánov. V spojitosti so všeobecnou, pôvodnou a jedinou predstaviteľ-

kou moci na území Slovenska, SNR nebolo z hľadiska národného, 

historického a právneho možné, aby exilová vláda vytvorila jednotné 

retribučné zákonodarstvo. Uvedené myšlienky a snahy SNR, boli pre-

mietnuté práve vo vyhlasovaní rozsudkov mimoriadnymi ľudovými 

súdmi. Prijatím vykonávacieho nariadenia Zboru povereníkov č. 55/ 

1945 Zb. n. SNR, z 5. júna 1945, na základe § 31 ustanovilo, že „rozsu-

dok má obsahovať vyhlasovať vyhlásenie, že bol vynesený "Menom 

republiky a slovenského národa" “. Uvedený spôsob vyhlasovania roz-

sudku bol pre slovenskú štátnosť významným krokom vpred. Pre po-

rovnanie, na území Čiech sa retribučné rozsudky vyhlasovali „jménem 
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republiky“, na základe predchádzajúcej právnej úpravy t.j. novelizova-

ného Rakúskeho trestného poriadku č. 119/1873 ř.z.. Dualizmus vo 

vyhlasovaní rozsudkov bol odstránení až prijatím Ústavy z 9. mája 

1948, kde sa v § 144 ods. 2 uviedlo, že rozsudky sa vyhlasujú „jménem 

republiky“. Z uvedeného vyplýva mnoho právnych otázok: Aké dôvody 

viedli slovenského zákonodarcu zvoliť iný druh vyhlasovania rozsud-

kov na slovenskom území? Aký význam má dualizmus vyhlasovania 

rozsudkov v rámci unitárneho štátu? Aký význam má na slovenskú 

národnosť a štátnosť? Väčšina dôvodov vyplýva resp. je priamo uve-

dená vyššie v texte. Z hľadiska ústavnoprávneho, vyhlasovanie rozsud-

kov v retribučným procesoch „menom republika a slovenského náro-

da“, ktoré bolo ustanovené spomínaným vykonávacím nariadením 

prijatým až po prvej pražskej dohode, potvrdzovalo, že a)  SNR patrila 

na Slovensku zákonodarná moc vo všetkých otázkach, pokiaľ nie sú 

vyhradené československému zákonodarnému zboru b)  SNR patrila 

vládna a výkonná moc vo všetkých veciach, pokiaľ nie sú vyhradené 

československej vláde c) SNR mala výhradnú právomoc rozhodovať 

o slovenskej otázke.38 Z národného a sociologického hľadiska môžeme 

konštatovať, že takto koncipované vyhlasovanie rozsudkov znamenalo 

akési zadosťučinenie pre partizánov, pre osoby aktívne v boji proti 

hitlerovskému a horthyovskému teroru, pre tvorcov SNR resp. pre 

organizátorov SNP. Vysporiadanie sa s domácimi zradcami, kolaboran-

tmi a okupantmi na základe samostatného národného t.j. slovenského 

prvku, znamenal, že potvrdenie dvoch samostatných rovnoprávnych 

národov Čechov a Slovákov v Košickom vládnom programe, z dňa 5. 

apríla 1945, nebola len akási umelo vytvorená koncepcia, či utópia 

existujúca len v politických či právnych dokumentoch.  

 

Záver 

Otázka retribúcie na našom území bola pálčivou v podstate od 

zrodu povojnového zákonodarstva. Hoci retribučné zákonodarstvo, 

ako na Slovensku, tak v Čechách, narazilo v mnohých smeroch na ostrú 

                                                 
38  Stenozáznam z plenárneho zasadnutia SNR, z dňa 5. júna 1945 dostupný na:  

http://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=181633. 
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kritiku, splnilo svoj primárny cieľ- spravodlivo potrestať vojnových 

zločincov a vysporiadať sa s hrôzou a tragédiou, ktorú po sebe II. 

svetová vojna zanechala.  

Zhodnotenie retribúcie vo svetle ústavnoprávnych zmien resp. 

štátnych a národných snáh SNR je o to zložitejšie. Na jednej strane 

stála exilová vláda v Londýne na čele s Benešom presadzujúca právnu 

kontinuitu s predmníchovskou ČSR a na strane druhej bola SNR- nosi-

teľka všeobecnej a originárnej štátnej moci na území Slovenska. Presa-

dením si vlastnej retribučnej normy vo svojej podstate obhájila 

a potvrdila ciele uvedené vo Vianočnej dohode, ďalej hodnotu protifa-

šistického boja v SNP a utvrdenie slovenskej štátnosti a národnej hr-

dosti, čim SNR dôstojne obhájila svoje prívlastky t.j. „slovenská“ 

a „národná“. Dôležité je tiež uviesť, že slovenský národ ako jestvujúci 

a svojbytný mal právo, či skôr nepísanú povinnosť vysporiadať sa so 

slovenským štátom, s okupačným režimom a s ľudáctvom sám resp. 

prostredníctvom retribučných noriem. 

Existencia právneho dualizmu a predovšetkým v trestnom 

práve, pretrvával od vzniku prvej ČSR (až do roku 1950, kým nebol 

prijatý Trestný zákon a trestný poriadok) takže tento právny stav na 

území ČSR nebol zvláštnosťou. Z hľadiska trestania vojnových zločin-

cov v podstate nezáležalo na spoločnej, či rozdielnej právnej úprave, 

dôležitým bolo, aby spravodlivosti bolo učinené zadosť. Za dualizmom 

môžeme však vidieť revolučný boj zjednoteného slovenského národa 

proti fašizmu, ktorý sa začal prvým dňom SNP, ktoré pretrvávalo pro-

stredníctvom slovenských retribučných nariadení SNR až do ukončenia 

činnosti ľudových súdov, dňa  31. decembra 1948. Jedným dychom 

však treba dodať, že pod slovným spojením „zjednotený slovenský 

národ“ nemáme na mysli všetkých Slovákov na území Slovenska (na-

koľko mnoho Slovákov bojovalo na strane nepriateľa resp. bojovali 

proti povstalcom), ale hovoríme o prvom zjednocujúcom boji proti 

nepriateľovi, ktorý zastrešovala spoločná myšlienka- výhra nad nepria-

teľom, oslobodenie a osamostatnenie slovenského národa a potrestanie 

vojnových zločincov. 
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SLOVENSKÝ ŠTÁT AKO POKRAČOVANIE 
VEĽKEJ MORAVY. POKUS O HĽADANIE 

HISTORICKÉHO PREDCHODCU* 

 

Miroslav Lysý 

 

Abstrakt: Článok sa venuje symbolike ako prostriedku dosahovania legitimity 
a vzťahu štátu ku svojej minulosti. Je očividné, že táto minulosť je veľmi často 
len projekciou súčasnosti, a že nie je totožná s dejinami alebo s históriou. Na-
priek tomu je však vítaným spôsobom odôvodňovania svojej existencie. 
V období tzv. Slovenského štátu (1939 – 1945) sa jeho predstavitelia 
a prorežimné osobnosti pokúšali odôvodniť jeho poukazom na to, že Veľká 
Morava z 9. storočia mala byť slovenským štátom, ktorý bol 14. marca 1939 
obnovený. 
Kľúčové slová: legitimita, štátne symboly, symboly, Veľká Morava, Slovenský 
štát 1939 – 1945, pomníky 
 
Abstract: The article deals with symbology as a legitimity- attaining instrument, 
and with a relationship of a state to its past. It is obvious that such a past is 
frequently a mere projection of a contemporaneousness, not identical with 
history. Despite of this, it is a convenient way as for how to rationalize its own 
existence. In the period of so-called Slovak state (1939 – 1945) its exponents 
and pro-regime personalities tried to reason it with a reference to the Great 
Moravia of the 9th Century that was to be a Slovak state, re-created on March 
14,1939. 
Keywords: legitimity, state symbols, symbols, Great Moravia, Slovak state 1939 
– 1945, monuments 

 

Teoretické východiská 

Štát ako forma organizácie spoločenstva si potrebuje zdôvod-

ňovať svoju existenciu. Spôsob tohto zdôvodnenia je závislý od toho, 

aký charakter (formu) daný štát má. Éra moderných dejín vyprodukova-

la v Európe veľké množstvo tzv. národných štátov. Národy a štáty boli 

samozrejme prirodzenou súčasťou európskych dejín aj v predošlom 

období. Idea moderného národného štátu je však pevne spojená 

                                                 
*  Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. APVV-0607-10. 
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s vývojom po Veľkej francúzskej revolúcii a je možné ju pokladať za 

revolučnú novinku.1 Národný štát si v modernom období veľakrát 

vybudoval symboliku a interpretáciu vlastných „národných“ dejín. 

Najdôležitejšie prvky štátnej symboliky sa potom stali súčasťou ústav-

ného práva, pretože mohli byť upravené ústavou alebo samostatným 

ústavným zákonom. 

Symbolika štátu vyjadruje určitý vzťah k dejinám. Štát môže 

tento vzťah chápať v pozitívnom zmysle, keď symbolika vyjadruje 

historickú kontinuitu (alebo ju aspoň v akceptovanej miere predstiera), 

alebo v zmysle negatívnom, diskontinuitnom. Vhodným príkladom pre 

druhý prípad je symbolika štátov východného bloku, prípadne ZSSR, 

ktorých štátne symboly buď len veľmi voľne nadväzovali na predošlú 

tradíciu (napr. štátny znak ČSSR z roku 1960), alebo ju odmietali úplne 

(ZSSR). Neznamenalo to však rezignovanie na štátny výklad dejín, išlo 

skôr o novú, radikálne odlišnú interpretáciu. Ak boli národné štáty 19. 

storočia v pokušení vykladať dejiny v siločiarach národov a „ich“ štátov 

(pokiaľ ich v minulosti mali), čomu bola napokon aj prispôsobená 

moderná a štátmi podporovaná historiografia,2 pre štáty východného 

bloku bol hýbateľom dejín ľud a jeho úsilie o vymanenie sa 

z vykorisťovania a o národnú samostatnosť.3 

Vzťah štátu k „svojim“ dejinám súvisí bezpochyby s úsilím 

o hľadanie svojej legitimity. Niekde si túto legitimitu štát potrebuje 

posilniť pri type štátneho režimu, keď napríklad nový režim po roku 

1948 začal zdôrazňovať dejinný význam boja „československého ľudu“ 

o odstránenie vykorisťovania. Inde však išlo o posilnenie legitimity 

                                                 
1  SCHULTZE, Hagen. Stát a národ v evropských dějinách. Praha : Nakladatelství Lidové 

noviny, 2003, s. 197. 
2  Veľmi správne to vystihol český historik D. Třeštík, ktorý si všimol, že vytvorenie 

profesionálnych historiografií a používanie stále prepracovanejších vedeckých metód, 
používanie rovnakej pramennej bázy, viedli paradoxne k vzájomne nezmieriteľným 
sporom vo výsledkoch. Porovnaj TŘEŠTÍK, Češi a dějiny v postmoderním očistci. Praha : 
Nakladatelství Lidové noviny, 2005, s. 56-57. 

3  Por. Prohlášení, Ústavní zákon č. 150/1948 Sb. „Po staletí bojoval pak český a 
slovenský lid s feudálními vykořisťovateli a s německou dynastií Habsburků za své 
sociální i národní osvobození.“ Tiež Prohlášení, Ústavní zákon 100/1960 ze dne 11. 
července 1960, Ústava Československé socialistické republiky. „Náš pracující lid se 
tak nejprve zbavil cizáckého panství a poté i kapitalistického vykořisťování a stal se 
hospodářem své.“ 
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štátu ako takého. Príkladom môže byť Slovenský štát, vyhlásený 14. 

marca 1939, ktorého vznik nebol sprevádzaný prílišným nadšením 

obyvateľstva vzhľadom k okolnostiam, ktoré túto udalosť sprevádzali.4 

Novovzniknuté štáty si túto legitimitu zvyknú hľadať vo svo-

jich „predchodcoch“, ku ktorým sa prihlásia. Zvyčajnou formou tohto 

prihlásenia môžu byť slávnostné texty v ústavných zákonoch, niekedy 

nimi však sú aj štátna symbolika, alebo oficiálne štátne slávnosti, preja-

vy a vyjadrenia ústavných činiteľov. V strednej Európe sa preto môže-

me stretnúť s pokusom o nadviazanie na tradície Koruny českej,5 

vhodnou ilustráciou je však aj nápis na prezidentskej štandarde Česko-

slovenska „Pravda vítězí“ (resp. „Veritas vincit“), odkazujúci na husit-

skú tradíciu. Husitstvo je napokon príkladom neúspešne aplikovanej 

tradície, pretože kým pre českú časť 1. Československej republiky zna-

menal jeho odkaz obdobie národného pohybu, slovenské obyvateľstvo 

malo k tomuto smeru omnoho komplikovanejší a negatívnejší vzťah.6 

Štáty si svoje postavenie snažia obhajovať ako definitívne vy-

vrcholenie určitých minulých procesov. Vznik národného štátu tak 

býva interpretovaný ako napĺňanie emancipačných procesov 

z minulosti.7 To však samozrejme znamená, že si každý štát „svoju“ 

minulosť prispôsobuje aktuálnym potrebám, a že takéto dejiny vlastne 

nie sú históriou, ale skôr štátnou ideológiou. Štátne orgány a ústavní 

                                                 
4  RYCHLÍK, Jan. Češi a Slováci ve 20. století. Česko-slovenské vztahy 1914 – 1945. Bratisla-

va : Academic Electronic Press Bratislava; Ústav T. G. Masaryka Praha, 1997, s. 173. 
5  Na jej tradície sa odvoláva súčasná česká ústava. Preambule, Ústava české republiky 

ze dne 16. prosince 1992, ústavní zákon č. 1/1993. „My, občané České republiky 
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy samostatného českého státu, věr-
ni všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti českosloven-
ské...“ 

6  ŠKVARNA, Dušan - HUDEK, Adam. Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 19. 
a 20. storočia na Slovensku. Bratislava : Historický ústav Slovenskej akadémie vied, 
2013, s. 70-72. Husitstvo bolo samozrejme problematické aj pre české katolícke pro-
stredie, väčší odpor však bol nepochybne na Slovensku, kde husitská tradícia mala 
pozitívny ohlas skôr u evanjelických autorov. Por. LYSÝ, Miroslav. Slovenská 
a maďarská historiografia k husitským dejinám. In Medea, 2006, roč. 10, s. 154-157. 

7  Preambula Ústavy Slovenskej republiky. 460/1992 Zb. z.: „My, národ slovenský, 
pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti 
zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchov-
ného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy (...) uznášame sa prostredníc-
tvom svojich volených zástupcov na tejto ústave.“ 
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činitelia sa tak arbitrárne snažia určiť kladné a záporné momenty minu-

losti a kanonizovať ich prostredníctvom právnych noriem,8 spomien-

kových akcií, či pamätníkov.9 Minulosť sa tak stáva príbehom, z ktorej 

poctivo a trpezlivo vyberáme momenty vedúce k dosiahnutiu súčasné-

ho stavu. Nie sme preto niekedy ochotní vidieť v nej súbor dynamic-

kých javov, z ktorých by vyplývala pestrá pluralita súčasností 

a budúcností. 

 

Slovenský štát a pokus o hľadanie jeho historickej legitimity 

V strednej Európy sa Slováci často označovali ako národ bez 

dejín, alebo aspoň bez „vlastného“ štátu. Aj vďaka tomu sa po roku 

1918 mohli prezentovať dovtedy skromné výsledky poloprofesionálnej 

slovenskej historiografie v novom šate. Vznikli československé dejiny, 

do ktorých sa slovenské dejiny pripojili s novou interpretáciou v duchu 

hľadania československej národnej jednoty.10 V nej sa aj mohlo veľko-

moravské dedičstvo prezentovať ako štát Čechoslovákov. Treba pove-

dať, že na Slovensku sa táto interpretácia neprijala s nadšením.11 

Vznik Slovenského štátu uprostred turbulentných udalostí 

v strednej Európe z konca 30. rokov 20. storočia nemožno chápať ako 

naplnenie „stáročných snáh Slovákov“ o vlastnú štátnosť, keďže 

                                                 
8  GÁBRIŠ, Tomáš. Hrdinské a hanebné dejiny v súčasnej legislatíve. In Míľniky práva 

v stredoeurópskom priestore 2009, II. časť. Zborník z medzinárodnej konferencie doktorandov 
a mladých vedeckých pracovníkov konanej v dňoch 16. – 18. 4. 2009 v priestoroch ÚZ NR SR 
Častá-Papiernička. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 
2009, s. 630-640. 

9  Pamätníky je možné pokladať za súčasť právnej archeológie. K nej všeobecne 
porovnaj SCHELLE, Karel. K historii právní archeologie. In Symbol a symbolika 
v právu. Sborník příspěvků z konference. Eds. Karin Brzobohatá - Tomáš Tyl. Praha : Eu-
rolex Bohemia, 2006, s. 60-62. Problému sa tiež venoval zborník Právní archeologie. 
Sborník z mezinárodní vědecké konference pořádané Katedrou společenských věd FSv ČVUT 
v Praze a The European Society for History of Law, pod patronátem prezidenta Památkové ko-
mory České republiky. Ed. Karel SCHELLE. Ostrava : Key publishing, 2011. 
K funkčnosti symbolov por. BRZOBOHATÁ, Karin. Právo, instituce a symbol. In 
Symbol a symbolika v právu, s. 111-113. 

10  CHALOUPECKÝ, Václav. Říše Velkomoravská. In Idea československého státu, Svazek 
první. Eds. Jan Kapras – Bohumil Němec – František Soukup. Praha : Národní rada 
Československá, 1936, s. 18-24. 

11  ŠKVARNA - HUDEK, Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 19. a 20. storočia na 
Slovensku, s. 69. 
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v skutočnosti štátna samostatnosť Slovákov bola dosiahnutá ako ved-

ľajší produkt úsilia nacistického Nemecka o vymazanie Československa 

z mapy Európy. To samozrejme na strane druhej neznamená, že by na 

Slovensku nikto po samostatnosti netúžil. Tak tzv. umiernené, ako aj 

radikálne krídlo vtedajšej štátostrany (Hlinkova slovenská ľudová strana 

– Strana slovenskej národnej jednoty) videlo ako cieľ dosiahnuť štátnu 

samostatnosť slovenského národa a Československo vnímali len ako 

dočasný útvar. Rozdiel medzi oboma skupinami bol skôr v otázke, kedy 

je žiaduce túto samostatnosť dosiahnuť.12 

Rozdielne stanoviská týchto táborov sa stali bezpredmetné 

potom, ako sa nacistická vláda Nemecka rozhodla využiť Homolov puč 

na Slovensku a začala tlačiť na slovenských vládnych predstaviteľov, 

aby vyhlásili samostatnosť. K tomu napokon došlo 14. marca 1939 

zákonom, ktorý prijal Snem Slovenskej krajiny (publikovaný ako 

1/1939 Sl. z.). 

Novovzniknutý štát si svoju legitimitu začal budovať rôznymi 

spôsobmi, jedným z nich však bol aj dôraz na kontinuitu s Veľkou 

Moravou. Tento včasnostredoveký útvar sa stal v duchu interpretácie 

prezentovanej predstaviteľmi HSĽS a prorežimných osobností štátom 

Slovákov. Keď sa schvaľoval ústavný zákon o ústave Slovenskej repub-

liky,13 bol to vládny spravodaj Karol Mederly, ktorý existenciu Sloven-

ského štátu spojil priamo s Veľkou Moravou.14 Zaujímavým príkladom 

                                                 
12  RYCHLÍK, Češi a Slováci ve 20. století, s. 161-163. 
13  Publikovaný ako Ústavný zákon 185/1939 zo dňa 21. júla 1939 o ústave Slovenskej 

republiky. 
14  „Slovenský národ po tisícročnej porobe, po tisícročnom bezpráví má svoj vlastný, 

samostatný štát. Dosiahol túžbu, prechovávanú a prenášanú s generácie na generáciu 
a sýtenú rodoláskou svojich najlepších synov. Svieža lipa slovenskej štátnosti, ktorá 
za čias Rastislava tak sľubne začala pučiť, tak radostne začala dužieť, pod privalom 
surovej, nekultúrnej moci zlomená padla v prach poníženia a pokorenia. No, neza-
nikla úplne, vrúcna túžba slovenského národa po svojskom slovenskom živote ako 
živná miazga prenikala s pokolenia na pokolenie a teraz v týchto pohnutých dobách, 
na prielome časov táto lipa Slovenského štátu znovu vypučila, znovu ožila v radost-
nom rozkvete sviežej životnosti. Predtisícročný štát Slovákov ožil v dnešnom našom 
Slovenskom štáte, vyšla navrch pravda, zmučená pravda, lebo takto to chcel Boh 
všemohúci, večný a spravodlivý. (...) Slovák musel slúžiť cudzím, ohýnať chrbát pred 
nesvojským panstvom, otročiť a hrdlačiť na cudzom a dnes môže sa narovnať, vy-
strieť chrbát. Je pánom svojej zeme, slovenskej zeme, ktorú mu Prozreteľnosť Božia 
už pred 1400 rokmi pririekla.“ 
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však nech je aj telegram nitrianskeho župana Andreja Dudáša preziden-

tovi Jozefovi Tisovi z 13. marca 1940 k výročiu „obnovenia“ slovenskej 

štátnosti.15 

Podobných príkladov nájdeme samozrejme viac. Režim Slo-

venského štátu si svoju existenciu a charakter ospravedlňoval prostred-

níctvom dôrazu na starobylosť slovenskej štátnosti a na kresťanstvo, 

ktoré malo stáť na jej začiatku vysviackou Pribinovho kostola a ktorého 

impulzom bola taktiež cyrilo-metodská tradícia. Cyrilo-metodská 

a svätoplukovská (či širšie veľkomoravská) tradícia sa v tomto období 

stala symbolom slovenskej kultúry a štátnosti. Z Veľkej Moravy sa stal 

predchodca Slovenského štátu a jeho obyvateľstvo bolo údajne „výluč-

ne slovenské“.16 Z toho vyplývalo, že slovenská štátnosť mala byť 

najstaršia v strednej Európe (predovšetkým staršia ako maďarská 

a česká) a mala sa opierať o kresťanstvo (Pribinov kostol) a kráľovskú 

korunu Svätopluka, ktorá mala – opäť – predbehnúť korunu svätovác-

lavskú a svätoštefanskú. Kedy ku korunovácii Svätopluka malo dôjsť, 

už vtedajšej režimnej spisbe také jasné nebolo, ale „azda“ okolo roku 

874.17  

Nazvime túto verziu veľkomoravského príbehu ako ľudácku 

interpretáciu svätoplukovskej tradície. Jej účelom bolo dodávanie legi-

timity nového štátu a jeho autoritatívnemu a nacionalistickému režimu. 

Bola založená na ilúzii autochtonizmu slovenského národa18 

a zdôrazňuje totožnosť Slovákov s Veľkou Moravou 

                                                                                              
Http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/stenprot/006schuz/s006001.htm. 
Http://www.psp.cz/eknih/1939ssr/stenprot/006schuz/s006002.htm. 

15  Štátny archív v Nitre, pobočka Ivanka pri Nitre, fond Nitrianska župa III, krabica 2, 
inv. č. 18. „Slovutný Pán Prezident! Župa Nitrianska vo vedomí svojho historického 
poslania v predvečer výročia obnovenia štátnej samostatnosti slovenského národa 
prejavuje Vám svoj hold a oddanosť idei svätoplukovskej a cyrilometodskej a želá 
Vám hojnosť Božieho požehnania na prácu za splnenie tejto idey.“ 

16  Tak to aspoň tvrdil autor prvej syntézy slovenských dejín a poslanec vtedajšieho 
snemu HRUŠOVSKÝ, František. Slovenské dejiny. Turčiansky sv. Martin : Matica slo-
venská, 1940, s. 52. 

17  Kriesime starú svoju slávu. In Nitrianska stráž, 10. marca 1940, roč. 20, č. 11, s. 3. 
18  Ústavný zákon o ústave Slovenskej republiky 185/1939 vo svojej preambule hovoril: 

„Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa udržal na život-
nom priestore mu určenom, kde s pomocou Jeho, od ktorého pochádza všetka moc 
a právo, zriadil si svoj slobodný slovenský štát.“ 
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a „svätoplukovskou korunou“. Táto mala vytlačiť v povedomí zakore-

nený vzťah k svätoštefanskej a svätováclavskej korune. Okrem budo-

vania domácej pseudokorunnej tradície tak mala táto téza svoj protiče-

ský a protimaďarský náboj. V ďalšom období existencie tzv. Sloven-

ského štátu bola navyše svätoplukovská tradícia vzhľadom 

k prebiehajúcej 2. svetovej vojne vítaným symbolom dobyvateľstva.19 

Rozvíjanie Svätoplukovskej tradície v období Slovenského štá-

tu stálo na pleciach viacerých prorežimných osobností. Prejavilo sa aj 

v prostredí župnej organizácie štátostrany (HSĽS) v Nitre, z ktorej 

iniciatívy sa v pravidelných dvojtýždenných intervaloch konali na pre-

lome rokov 1939 a 1940 „debatné večierky“,20 neskôr označované ako 

„Nitrianska slovenská spoločnosť“.21 O ich činnosti vcelku podrobne 

informoval gardistický týždenník a periodikum ľudáckych radikálov 

Nitrianska stráž. Jeden z týchto debatných večierkov viedol so svojou 

prednáškou „Pocit menejcennosti v národe“ teológ, filozof a ideológ 

slovenského národného socializmu Štefan Polakovič.22 Na záver svojej 

prednášky prezentoval nápad s vystavaním pomníka „prvému sloven-

skému kráľovi Svätoplukovi“. Zvolil sa prípravný výbor a údajne sa na 

pomník vyzbieralo viac ako 10.000 Ks. Prípravný výbor tvorili R. Tur-

                                                 
19  K rozboru porovnaj ŠKVARNA - HUDEK, Cyril a Metod v historickom vedomí a pamäti 

19. a 20. storočia na Slovensku, s. 89-96. 
20  K nim porovnaj Ako sa robia noviny. In Nitrianska stráž, 21. januára 1940, roč. 20, č. 

4, s. 1. Prebytok slovenských týždenníkov. In Nitrianska stráž, 28. januára 1940, roč. 
20, č. 5, s. 1. T. J. Gašpar: K nikomu nebolo vo mne nenávisti. Dejiny veľkého roku 
– Vydarený VII. debatný večierok. In Nitrianska stráž, 1940, roč. 20, č. 7, s. 1. Tiež 
Štátny archív v Nitre, pobočka Ivanka pri Nitre, Pamätná kniha mesta Nitry II, A. D. 
1940, fol. 98, rukopis. 

21  Začíname debatné večierky. In Nitrianska stráž, 13. októbra 1940, roč. 20, č. 41, s. 1. 
22  HRUBOŇ, Anton. Slovenský národný socializmus v koncepciách Štefana Polakovi-

ča a Stanislava Mečiara (Dva návrhy posalzburského smerovania prvej Slovenskej re-
publiky). In Slovensko v rokoch neslobody 1938 – 1989 II. Osobnosti známe – neznáme. Eds. 
Anton HRUBOŇ - Juraj LEPIŠ - Zuzana TOKÁROVÁ. Bratislava : Ústav pamäti 
národa, 2014, s. s. 29-30. ŠTEFANICA, Ján. Koncepcia ideológie slovenského ná-
rodného socializmu. In Odraz německého národního socialismu ve třicátých letech 
v Československu a ve státech střední Evropy. Eds. Jaromír Tauchen - Karel Schelle. Ostra-
va : KEY Publishing, 2013, s. 211-220. 
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ček, Š. Polakovič, J. Karvaš, J. Paučo a J. Izák.23 Neskôr predsedníctvo 

prípravného výboru prevzal nitriansky župan Andrej Dudáš.24 

Do veľkomoravskej problematiky sa s chuťou pustil aj vtedaj-

ší vedúci tlačového odboru Predsedníctva vlády Slovenskej republiky 

Tido Gašpar.25 Aj on mal v Nitre prednášku (ešte pred Polakovičom), 

na ktorej poznamenal, že „naši predkovia azda boli dobrými vojakmi 

ale neboli dobrými diplomatmi, lebo české kniežatá pred 1000 rokmi sa 

odtrhli od Slovákov a daly sa pod ochranu nemeckému cisárovi Arnul-

fovi, s ktorým potom viedli boj proti ríši Svätoplukovej a za tretieho 

pomocníka vzali si Maďarov a tak sa Slovensko dostalo pod nadvládu 

Maďarov. Pred tisíc rokmi Arnulf, cisár prvej nemeckej ríše, s pomocou 

Čechov a Maďarov rozvrátil našu prvú slovenskú štátnosť, a dnes, po 

tisícročí, jeho následník, vodca Tretej ríše Adolf Hitler, práve proti vôli 

Čechov a Maďarov pomohol vzkriesiť a obnoviť túto štátnosť.“26 

Gašpar na tejto prednáške reprodukoval niektoré svoje názory, ktoré 

publikoval už predtým vo svojej knihe Veľký rok,27 kde udalosti z roku 

                                                 
23  Nitra postaví pomník Svätoplukovi. Národná nejednotnosť je príčinou menejcen-

nosti. – VIII. debatný večierok. In Nitrianska stráž, 25. februára 1940, roč. 20, č. 9, s. 
1. Por. tiež HETÉNYI, Martin – IVANIČ, Peter. Cyrilo-metodské dedičstvo a Nitra. Nit-
ra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2012, s. 68, 76. 

24  Zvesti. In Nitrianska stráž, 3. marca 1940, roč. 20, č. 10, s. 3. 
25  Tido Gašpar (1893 – 1972) v roku 1940 pôsobil ako diplomat vo Švajčiarsku, od 

roku 1941 pracoval ako šéf Úradu propagandy v Bratislave. 
26  T. J. Gašpar: K nikomu nebolo vo mne nenávisti, s. 1. 
27  GAŠPAR, Tido. Veľký rok. Martin : Matica slovenská, 1939, s. 130-132. „Prvá 

slovenská štátnosť, predstavovaná v dávnovekosti útvarom Veľkej Moravy 
a zaniknutá pred tisícročím, bola obnovená dňa 14. marca vo forme Slovenskej re-
publiky. Pravda, z niekdajšej ríše zostala nám len miniatúra – torzo –, no predsa mô-
žeme vari hovoriť o jej vzkriesení. V IX. stor., v čase, keď z úžasného zmätku, zavi-
neného sťahovaním národov, len Karol Veľký so zdarom zakladal mocný, trvalý štát, 
boli už naši slovenskí predkovia zamestnaní budovaním podobnej veľkej slovenskej 
ríše v Podunajsku. Bohužiaľ, o storočie neskoršie bola táto ich veľkolepá snaha ne-
slávne pochovaná. Vízia tejto dávnovekej pohromy práve minulého dusného leta 
nám s výstrahou ožívala v dumách. (...) Pred tisícročím Svätoplukových Slovákov, 
ktorí to nevedeli dokázať, rozmrvil Arnulfov útok zo západu a divých barbarov 
z východu. Áno, veľké a oprávnené boly naše obavy lanského leta, a keď uvážime, že 
mohlo sa to s nami ozaj nedobre, ba veľmi zle skončiť, nuž zaiste môžeme Bohu 
ďakovať, že nám posledné stredoeurópske zmeny nepriniesli zánik, ale vzkriesenie 
a obnovenie slovenského štátu! Pri tomto historickom fakte jedno si musíme dobre 
uvedomiť. V X. storočí štát našich praotcov zanikol nielen pre vnútornú nesvor-
nosť, symbolizovanú povestným rozpadnutím Svätoplukových prútov, ale najmä 
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1939 a česko-slovenské vzťahy porovnával so vzťahmi „nemeckého“ 

cisára Arnulfa s Veľkou Moravou. 

Odkazy na Veľkú Moravu môžeme samozrejme nájsť v celom 

období existencie Slovenského štátu (resp. Slovenskej republiky podľa 

jej oficiálneho názvu). Realizáciu pamätníka „kráľa Svätopluka“ sa do 

skončenia druhej svetovej vojny nepodarilo uskutočniť. 

 

Kontinuita symboliky? 

Cyrilo-metodská a veľkomoravská tradícia má nepochybne 

starobylé korene a nemožno jej existenciu spájať výlučne 

s nacionalistickým režimom tzv. Slovenského štátu. Využívala sa 

v iných kontextoch aj v dobe po roku 1945. Dá sa povedať, že každý 

režim v 20. storočí si ju pokúsil určitým spôsobom interpretovať 

a vykladať podľa svojich potrieb. V roku 1992 sa odkaz na tieto dve 

tradície včlenil aj do preambuly Ústavy,28 pričom ústavodarca zvolil 

pomerne neutrálnu formuláciu, vďaka ktorej si vlastne s výkladom tejto 

časti preambuly nevieme dosť dobre rady.29 

V roku 2010 však došlo k vybudovaniu pamätníka „kráľa sta-

rých Slovákov Svätopluka“ na Bratislavskom hrade a množstvo detailov 

naznačuje veľkú podobnosť medzi Polakovičovým nápadom z roku 

1939 a následnou realizáciou v roku 2010.30 Realizáciu tohto pamätníka 

                                                                                              
v dôsledku toho, že v spleti vtedajších medzinárodných vzťahov nevedel utvoriť 
dobrý, pokojný pomer so susednou ríšou nemeckých cisárov (kurzíva v orig. – pozn. 
M. L.). Je veľmi zaujímavé vidieť všetky príčiny vtedajšieho rozkladu. Pri zisťovaní 
rozbrojov medzi Svätoplukovými následníkmi historia doslovne hovorí: Horšie bolo, 
že sa Spytihněv a Vratislav s ostatnými kniežatami českých kmeňov odtrhli od Veľ-
komoravskej ríš a roku 895 sa dali v Regensburgu pod ochranu kráľa Arnulfa 
a uznali svchovanosť Nemeckej ríše. Po dvoch rokoch znova žiadali Česi 
v Regensburgu o pomoc proti Slovákom, ktorými boli vraj často tvrdo utláčaní, 
a roku 900 tiahli spoločne s Nemcami proti Morave! Vtedy sa stalo, že sa Česi prví 
odtrhli od ríše Svätopluka a postavili sa pod ochranu Nemcov. Tým si zaistili potom 
vznik a existenciu samostatného českého štátu. Slováci, naopak, v ďalších bojoch 
s Nemcami a s ich maďarskými spojencami stratili samostatnosť a ich štát prepadol 
zániku.“ 

28  Porovnaj pozn. č. 7. 
29  Pokus o výklad porovnaj TURČAN, Martin. Prirodzenoprávne východiská Ústavy 

SR. In Historia et theoria iuris, 2009, roč. 1, č. 1, s. 22-23. 
30  ZAVACKÁ, Marína. Pomník Svätopluka ako prameň k dejinám 20. a 21. storočia. Poznám-

ky k historickej interpretácii. Osobný archív autora, s. 3, 8-11. Autorka presne popísala 
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sprevádzal z rôznych dôvodov aj odpor veľkej časti verejnosti,31 dnešná 

socha je preto bez pôvodného nápisu „kráľ starých Slovákov“ a bez 

dvojkríža na štíte, pripomínajúceho znak Hlinkovej gardy. Dodnes je 

však miestom pripomínania si štátneho sviatku dňa Ústavy Slovenskej 

republiky (1. 9.). Svätopluk na Bratislavskom hrade by mal byť určitou 

časťou verejnosti symbolom slovenskej štátnosti, a dokonca ústavnosti. 

Paradoxne sa tak republikánska ústava oslavuje pod sochou včasnos-

tredovekého monarchu, ktorého pomník navrhol vybudovať teológ 

a filozof Štefan Polakovič, odporca republiky a zástanca vodcovskej 

formy vlády. Pod tou istou sochou sa zároveň pripomenulo aj 70. výro-

čie vypuknutia Slovenského národného povstania, a chcelo by sa teda 

dodať, že množenie paradoxov je v prípade tohto symbolu nevyčerpa-

teľné. 

 

Kontaktné údaje: 

Mgr. Miroslav Lysý, PhD. 

miroslav.lysy@flaw.uniba.sk 

Univerzity Komenského, Právnická fakulta, Katedra právnych dejín 

Šafárikovo nám. 6 

P. O. BOX 313 

83101 Bratislava 

                                                                                              
podobnosti medzi tézami Štefana Polakoviča a výrokmi politických a cirkevných 
predstaviteľov v roku 2010. 

31  Http://www.sme.sk/c/5410141/svatopluka-na-hrade-vitali-cervene-zastavy.html 
(navštívené dňa 20. 9. 2014). 
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL STATUS OF 
PIDKARPATSKA RUS IN THE STRUCTURE 

OF CZECHOSLOVAKIA 

 

Ivanna Matselyukh 

 

Abstract: The publication is devoted to constitutional and legal status of 
Transkarpathia in the structure of Czechoslovakia. A series of legal acts of a 
constitutional nature that governed autonomous status of Pidkarpatska Rus is 
considered and analyzed.  
Keywords: autonomy, constitutional and legal status, Pidkarpatska Rus, higher 
authorities, constitution.  

 

For many centuries Ukrainian ethnicity, without its own state-

hood and constantly competing for it, was a part of various countries 

both European and Eurasian. Ukraine’s subordination to them took 

place in different ways: slow penetration in Ukrainian lands as it hap-

pened to the Grand Duchy of Lithuania in XIV – XV century; establis-

hment of a protectorate as it happened to Muscovy in XVII century; 

outright occupation as it was in the case with Russia and the Soviet 

Union in ХХ century.  

Not an exception is XXI century. This year the Russian Fede-

ration has made annexation of part of Ukrainian territory – Autono-

mous Republic of Crimea. Northern neighbor supports separatist mo-

vements, terrorist groups in southern and eastern Ukraine with armed 

and human resources. Restriction or loss of national sovereignty and 

territorial integrity, statelessness or alien authority always generated 

negative consequences for each nation. Ukrainians also suffered haras-

sment and humiliation in all aspects of life: political, cultural, economic, 

religious, etc. 

The past observed negligible period when Ukrainian lands we-

re a part of Czechoslovakia. It is talked of Transcarpathia, which after 

the First World War appeared subordinate to the country which is a full 
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member of the European Union now; Ukraine’s path to this union runs 

through difficult political, economic and military trials today.  

The purpose of the proposed article is to clarify the constitu-

tional and legal status of Ukrainian Transcarpathia as part of the Cze-

choslovak Republic after the collapse of the Austro-Hungarian Empire 

in 1918. 

The indicated in the title problem, isn’t “terra inkognita” for 

local researchers, though fully, taking into account political and legal 

reasons for joining Transcarpathia part to Czechoslovakia, and other 

aspects of international law, hasn’t been considered by historians of law 

yet. Such researchers as: V. Bilotserkivskyi, J. Bysaha, M. Vehash, M. 

Dzydz, M. Derzhalyuk, P. Zaharchenko, V. Kul'chytskyi,V. Lemak, O. 

Pidlutskyi, I. Terlyuk, M. Tyvodar, B. Tyshchyk, M. Tokar and others 

work or continue to work productively in this scientific field. 

The First World War 1914 – 1918 remade the political map of 

the world. Four empires went down from its area: German, Austro-

Hungarian, Russian and Ottoman. Instead, a number of new state 

formations, including the Czechoslovak Republic appered. 

State building processes have also involved the Ukrainian et-

hnic territory. Thus, according to the results of Saint-Germain, Trianon 

and Riga peace treaties 1919 – 1921, which formed the basis of Versail-

les peace settlement of national and regional issues in Europe on the 

results of the First World War, Ukrainian lands were divided between 

four countries .The eastern and central Ukraine, due to failure in the 

war against Bolshevik Russia was occupied by the latter and became 

part of created Soviet Union in 1922. Western Ukraine and Volhynia 

were part of Poland; Bukovyna and Izmayilschyna appeared to be part 

of Romania. Transcarpathia was included in Czechoslovakia.1 

The legal status of Ukrainian Transcarpathia in Czechoslova-

kia during 1918 – 1919 hadn’t established constitutional nature and, 

according to contemporary Ukrainian historians M. Vehasha and M. 

Tokar, passed through evolution that scientists rightly divided into 

                                                 
1  Держалюк М. С. Закарпатський край у нестримному прагненні до Української 

державності / ДУ «Інститут всесвітньої історії національної академії наук 
України // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ivinas.gov.ua/node/21 

http://ivinas.gov.ua/node/21
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three stages: 1) autonomy of Transcarpathia composed of Hungary, in 

accordance with the law "Russian Krainia" on 26 December, 1918 № 

10; 2) reunion of region with Ukrainian National Republic by decision 

of Vsezakarpatskyh National Assembly on 21 January 1919; 3) auto-

nomy within the Czechoslovak Republic.2 

It was understandably that Hungary wanted to keep Ukrainian 

Transcarpathia in its composition on the results of the First World 

War, substantially expanding its rights by granting autonomous status. 

However, the situation in Europe and in the environment of Ukrai-

nians who felt as a united nation, had changed dramatically. Therefore, 

Transcarpathian autonomy within Hungary failed to survive long be-

cause of distrust and rejection of the local community of the Hungarian 

government and its social and political decisions. Consolidtion of Wes-

tern National Ukrainian Republic with Ukrainian National Republic 

failed to be established and implemented completely because of Polish 

and Bolshevik aggression. The autonomous status of the Western lands 

in the Czechoslovak Republic was seen as an alternative and the most 

suitable for development of the region at the time.  

Annexation of Transcarpathia to Czechoslovakia was a volun-

tary act and passed through several levels of political and legal registra-

tion of the corresponding status. The first step was made in the United 

States of America by immigration center, which at the end of the First 

World War consisted of more than 100 000 inhabitants, representing 

about 20% of the total population of Transcarpathia. A vote on deter-

mining the fate of their land was held among Carpathian immigrants. It 

was decided to include Transcarpathia in composition of Czechoslova-

kia by majority of vote. According to a historian of Ukrainian law P. 

Zaharchenko: "about 67% of the respondents expressed the hope that 

the Hungarian Ruthenians as a state with the widest autonomous rights, 

would join democratic Czechoslovak Republic on the federal principle 

                                                 
2  Вегаш М., Токар М. Державно-правовий статус Закарпаття / просвтницько-

пізнавальний портал агенції досліджень регіонального соціуму «Карпатія» / 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.zakarpatia.com/?p=817 
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under the terms of accession of all Hungarian-Ruthenian counties".3 

On terms of the plebiscite, held November 12, 1918 in the city Scran-

ton (Pennsylvania, USA), was signed the agreement between Czech 

political leaders and immigrants from Transcarpathia and it stated 

"about the inclusion of Carpathian Ruthenia in the new Czech state on 

terms of autonomy".4  

The second step was made in Ukrainian Transcarpathia. Four 

Nationl Councils merged on 8 – 9 May, 1919 in Uzhgorod: Uzhgorod-

ska, Hustska and Priashivska united into a single authority – the Central 

Russin National Council. The same day, latter decided on joining Car-

pathian Ruthenia (Transcarpathia) to Czechoslovakia as an autonomy. 

In addition, was formed a special commission of professionals who had 

to prepare a draft document on the political and legal status of Subcar-

pathian Rusyns within the Czechoslovak state. The appropriate legal act 

had been developed and approved by the Central Russian National 

Council in the middle of May 1919.5  

As we can see, the official name of the Western lands was the 

term "Rus" and locals called themselves only as Ruthenians. It seems 

appropriate to make an explanation of etymology of the word "Rusyn". 

Tokens "Rus" and "Rusyn" first appear with the days of the 

Russian state. This thesis is proven by current generation of Ukrainian 

researchers and does not require additional scientific justification.6 

After the collapse of the Russian state Rusyn were continued to be 

                                                 
3  Захарченко П. П. Історія держави і права України : Підручник / 

П. П. Захарченко. – К. : «Атіка», 2005. – 368 с. – С. 320. 
4  Дзидз М. Політико-правове становище Закарпаття у складі Чехословацької 

республіки / М. Дзидз // Вісник Львівського університету імені Івана Франка : 
збірник наукових праць. – Серія юридична. – Вип. 36. – Львів, 2001. – С. 129 – 
132. 

5  Державно-правове будівництво в першій Чехословацькій республіці [Текст] : 
автореферат дисертації доктора юридичних наук : 12.00.01 / Бисага Юрій 
Михайлович ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – 
К., 1998. – 44 с. – С. 30. 

6  Захарченко П. П. До проблеми походження Руської держави / 
П. П. Захарченко // Науковий вісник Ужгородського національного 
університету. – Серія «Право». – Випуск 21. – Ужгород: : Видавничий дім 
«Гельветика», 2013. – Ч. ІІ. – Т. 1. – С. 39 – 42. – С. 40 – 41; Толочко А. Химера 
«Киевской Руси» / А. Толочко // Родина. – Москва, 1999. – № 8. – С. 29 – 33. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=776237&source=1&prev=0&page=0&parentId=776237&parentName=%C2%B3%F1%ED%E8%EA+%CB%FC%E2%B3%E2%F1%FC%EA%EE%E3%EE+%F3%ED%B3%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F3+%B3%EC.+%B2%E2%E0%ED%E0+%D4%F0%E0%ED%EA%E0&noLimit=1&checkParent=1
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=776237&source=1&prev=0&page=0&parentId=776237&parentName=%C2%B3%F1%ED%E8%EA+%CB%FC%E2%B3%E2%F1%FC%EA%EE%E3%EE+%F3%ED%B3%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F3+%B3%EC.+%B2%E2%E0%ED%E0+%D4%F0%E0%ED%EA%E0&noLimit=1&checkParent=1
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called the population that used to be a part of that country, including 

residents of Galicia and Volyn. Having become the part of Kingdom of 

Poland and the Commonwealth, as administrative unit, called Kingdom 

of Rus, the inhabitants of these territories preserve the name "Rusyn".7 

After joining the Ukrainian and Byelorussian lands, Duchy of Lithuania 

in 1398 changes the official name of the country to the Grand Duchy 

of Lithuania, Ruthenia and Zhemaytiyske. Up to now was preserved 

a significant number of historical monuments, political, legal, religious 

proofs which witness that in the Lithuanian-Ruthenian times, and du-

ring the period of Ukrainian Hetman state during the XVII – XVIII 

centuries, national territory of Ukraine had been always named Rus, 

and its inhabitants – Ruthenians.8 Thus, the term "Ruthenians" can be 

considered ethnonym of Ukrainian people. In turn, the territory of 

Transcarpathia was legally named Carpathian Ruthenia, because as of 

1919 the ethnic composition of the land  consisted of more than 70% 

Ukrainians, 20 – 21% - Hungarians, 4% – Slovaks, representing the rest 

of the Jews, Romanians, Germans, Roma.9  

The Paris conference served as international-legal base of en-

try Ukrainian Transcarpathia to the Czechoslovak Republic, during 

which on 10 October, 1919 was signed Saint-Germain peace treaty.10 

State-legal status of Transcarpathia was defined in articles 10 – 13 of 

indicated document. According to their content Carpathian Ruthenia 

was recognized as an autonomous administrative unit composed of 

federal Czechoslovak state. The latter has committed within the boun-

daries set by the international community to provide adequate autono-

                                                 
7  Бойко І. Й. Джерела та характерні риси права в Галичині у складі Польського 

королівства (1387 – 1569) : монографія / І. Й. Бойко. – Львів : Видавничий 
центр ЛНУ імені Івана Франка, 2010. – 344 с. – С 76. 

8  Адамович С. Проблема автономії Закарпаття та політичне русинство у 
незалежній Україні / С. Адамович // Людина і політика. – 2004. – № 4. – 
С. 10 –19.  

9  Держалюк М. С. Закарпатський край у нестримному прагненні до Української 
державності / ДУ «Інститут всесвітньої історії національної академії наук 
України // Електронний ресурс. – Режим доступу: http://ivinas.gov.ua/node/21 

10  Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Austria; Protocol, 
Declaration and Special Declaration (St. Germain-en-Laye, 10 September 1919) 
[Text] / Еlectronic resource. Access: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/ 
treaties/1920/3.html 

http://ivinas.gov.ua/node/21
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my and ensure the broadest rights to self-government, which would not 

conflict with the integrity of the metropolis. "Czechoslovakia underta-

kes to organize territory of pivdennokarpatskyh Rusyn in the borders 

set by the Main allied and associated states within the boundries of 

Czechoslovak state as an administrative unit – it is said in the articles of 

the agreement – and it will be given the widest self-government compa-

tible with the integrity of the Czechoslovak state".11 

According to Seim Subcarpathian Rus retained the right to 

adopt laws and other normative legal acts governing the education, 

culture, language, religion, all other issues of local importance. The 

president of the Czechoslovak Republic was appointed a governor who 

was accountable to the Seim of Carpathian Ruthenia. The document 

reads as follows: "The territory of the pivdennokarpatskyh Ruthenians 

will have the Seim of self-government which will have legislative power 

in matters of linguistic and religious schools as well as in matters of 

local self-government and in all other matters, which will be endowed 

with the relevant laws of the Czechoslovak state; the governor of Rut-

henian territory will be appointed by the President of the Czechoslovak 

Republic and will be responsible to Ruthenian Seim".12 

Moreover, Czechoslovakia undertook to guarantee the right of 

Ukrainians to participate in free elections to legislative bodies and con-

sider, where appropriate, proportionality of Ukrainian representative 

offices in other administrative bodies of state power. "Czechoslovakia 

ensures Ruthenian territory equitable representation in the Legislative 

                                                 
11  Вегаш М., Токар М. Державно-правовий статус Закарпаття / просвтницько-

пізнавальний портал агенції досліджень регіонального соціуму «Карпатія» / 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.zakarpatia.com/?p=817; 
Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Austria; Protocol, 
Declaration and Special Declaration (St. Germain-en-Laye, 10 September 1919) 
[Text] / Еlectronic resource. Access: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/ 
treaties/1920/3.html 

12  Вегаш М., Токар М. Державно-правовий статус Закарпаття / просвтницько-
пізнавальний портал агенції досліджень регіонального соціуму «Карпатія» / 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.zakarpatia.com/?p=817; 
Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Austria; Protocol, 
Declaration and Special Declaration (St. Germain-en-Laye, 10 September 1919) 
[Text] / Еlectronic resource. Access: http://www.austlii.edu.au/au/other/ 
dfat/treaties/1920/3.html 
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Assembly of the Czechoslovak Republic, to which the territory will 

send deputies elected under the Constitution of the Czechoslovak 

Republic, – was stated in articles 12 – 13 of St. Germain peace treaty, – 

and agrees that the staff on Ruthenian territory were appointed, if po-

ssible, from population of the territory".13 

As we can see, the international community not only suppor-

ted the political decision of the Central Russian National Council on 

merging the territory of the Ukrainian Transcarpathia to composition 

of Czechoslovakia, but also stressed the importance of granting auto-

nomy to Transcarpathia. However, the analyzed agreement had some 

disadvantages, which consisted in the absence of established deadlines 

by Czechoslovakia requirements of international legal act. 

Based on the anlyzed document and in accordance with its 

content, Czechoslovakia develops its own bill, which is to define the 

legal status of Ukrainian Transcarpathia as part of the Czechoslovak 

Republic. After that, in a number of constitutional laws appears as the 

first "General statute on the organization of the administration of Sub-

carpathian Rus', annexed by the Paris conference to the Czechoslovak 

Republic", approved on 7 November, 1919.14 

Document’s structure consisted of four parts. Its first part, in 

particular, ensured fulfillment of the main provisions of St. Germain 

treaty of October 10, 1919 in part of Subcarpathian Rus autonomous 

status. The second part of the statute established the demarcation line 

between Slovaks and Ruthenians. The issue of language was reflected in 

the third part of the legal act. Thus, "nation’s lnguage", namely Ukrai-

                                                 
13  Вегаш М., Токар М. Державно-правовий статус Закарпаття / просвтницько-

пізнавальний портал агенції досліджень регіонального соціуму «Карпатія» / 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.zakarpatia.com/?p=817; 
Treaty of Peace between the Allied and Associated Powers and Austria; Protocol, 
Declaration and Special Declaration (St. Germain-en-Laye, 10 September 1919) 
[Text] / Еlectronic resource. Access: http://www.austlii.edu.au/au/other/dfat/ 
treaties/1920/3.html 

14  Кравчук О., Марценюк Н. Вивчення теми: «Закарпаття у складі 
Чехословаччини» на заняттях із історії України: методичний аспект / 
О. Кравчук, Н. Марценюк // Проблеми дидактики історії: збірник наукових 
праць. – Кам’янець-Подільський : видавництво Кам’янець-Подільського 
національного університету імені Івана Огієнка, 2011. – Випуск 3. – С. 65 – 85. 
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nian language, was officially recognized as a state language. We empha-

size that such status Ukrainian language had not received in any state, 

which included ethnic territory of Ukraine. In addition, the Ukrainian 

language was introduced to study in educational institutions of Trans-

carpathia. The third section fixed official name of Ukrainian autonomy. 

Peculiarity was dualism in the name of the newly created state forma-

tion. Literally document reads this precedent as follows: "By legal defi-

nition chosen by the Seim will be used historical name Subcarpathian 

Rus; parallel to this can be used the name Country of Ruthenians".15 

The provision of the fourth part of the General Statute defi-

ned system of authority in the region. Thus, to manage autonomy Pra-

gue government appointed a temporary administrator and temporary 

Directory of Carpathian Ruthenia. Both institutions of authority took 

legislative and administrative functions in the field of education, cultu-

re, language, religion and was given the right to settle other current 

problems of local self-government. They also had the right to appoint 

civil servants and employees in the administrative office. It was assu-

med that the differences between the two newly formed authorities of 

Transcarpathia had to be solved by the President of the Republic or his 

authorized representative.16  It was separately stated in General statute 

that no later than 90 days after the elections to the Czechoslovak par-

liament (National Assembly) had to be elected autonomous seim of 

Carpathian Ruthenia, which wouldl take over all the powers recorded in 

international agreements.17  

The final element of securing legal status of Ukrainian Trans-

carpathia in Czechoslovakia was the adoption by Temporary national 

assembly of Constitutional Charter of the Czechoslovak Republic on 

                                                 
15  Терлюк І. Я. Історія держави і права України : навчальний посібник / 

І. Я. Терлюк. – Київ : «Атіка», 2011. – 944 с. – С. 526.  
16  Терлюк І. Я. Історія держави і права України : навчальний посібник / 

І. Я. Терлюк. – Київ : «Атіка», 2011. – 944 с. – С. 526.  
17  Дзидз М. Політико-правове становище Закарпаття у складі Чехословацької 

республіки / М. Дзидз // Вісник Львівського університету імені Івана Франка : 
збірник наукових праць. – Серія юридична. – Вип. 36. – Львів, 2001. – С. 129 – 
132. 

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=776237&source=1&prev=0&page=0&parentId=776237&parentName=%C2%B3%F1%ED%E8%EA+%CB%FC%E2%B3%E2%F1%FC%EA%EE%E3%EE+%F3%ED%B3%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F3+%B3%EC.+%B2%E2%E0%ED%E0+%D4%F0%E0%ED%EA%E0&noLimit=1&checkParent=1
http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/elcat/new/detail.php3?doc_id=776237&source=1&prev=0&page=0&parentId=776237&parentName=%C2%B3%F1%ED%E8%EA+%CB%FC%E2%B3%E2%F1%FC%EA%EE%E3%EE+%F3%ED%B3%E2%E5%F0%F1%E8%F2%E5%F2%F3+%B3%EC.+%B2%E2%E0%ED%E0+%D4%F0%E0%ED%EA%E0&noLimit=1&checkParent=1
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29 February, 1920, which came into force on 6 March, 1920.18 In fact, 

this document was the first constitution of the newly formed Czechos-

lovak Republic.  

The basic law of the state structurely consisted of 134 articles 

divided into six chapters: general provisions; legislature, the composi-

tion and powers of the National Assembly and both chambers; the 

authority of government and the executive; the judiciary; rights and 

freedoms and duties of citizens; protection of national minorities, reli-

gions.19 

The legal norms of the first chapter regulated foundations of 

the social order, set a single citizenship, state symbols, determined the 

structure of government and the legal status of Transcarpathia. Consti-

tution proclaimed Czechoslovakia democratic Republic, defended its 

territorial integrity and indivisibility, and all its citizens – the only sour-

ce of power in the state (art. 1 – 2).  

Referring to the norms of St. Germain peace treaty on 10 Oc-

tober, 1919, p. 2, article 3 declared autonomy of Transcarpathia within 

Czechoslovakia. In the original document it sounds like this: "Self-

governing territory of Carpathian Ruthenia will be given the broadest 

possible autonomy compatible with the integrity of the Czechoslovak 

Republic".20 The following articles of the Constitution defined the 

                                                 
18  Zákon kterým se uvozuje ú stavni l istina Československé republiky, z 29 února 1920 

/ Sbirka zákonú a narizeni státu Československého. – 1920. – 6 brezna. – C. 255 – 
267.  
121/1920 Sb. Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina 
Československé republiky / Parlament Ceske Republiky Poslanecka snemovna 
[miesto] // Elektronický zdroj. – Režim dostępu: http://www.psp.cz/docs/ 
texts/constitution_1920.html 

19  Zákon kterým se uvozuje ú stavni l istina Československé republiky, z 29 února 1920 
/ Sbirka zákonú a narizeni státu Československého. – 1920. – 6 brezna. – C. 255 – 
267.  
121/1920 Sb. Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina 
Československé republiky / Parlament Ceske Republiky Poslanecka snemovna 
[miesto] // Elektronický zdroj. – Režim dostępu: http://www.psp.cz/docs/texts/ 
constitution_1920.html 

20  Zákon kterým se uvozuje ú stavni l istina Československé republiky, z 29 února 1920 
/ Sbirka zákonú a narizeni státu Československého. – 1920. – 6 brezna. – C. 255 – 
267.  
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powers of Ukrainian seim, literally duplicating provisions of "The Ge-

neral statute on the organization of administration of Subcarpathian 

Rus', annexed by Paris conference to the Czechoslovak Republic" dated 

on 7 November, 1919. Yes, it was entitled the right of law in spheres of 

education, religion, language, local government, and all the issues that 

can be transferred to its jurisdiction by the laws of the Czechoslovak 

Republic.21 Legislative acts adopted by the seim of Carpathian Ruthe-

nia, were signed by its governor and approved by the President of the 

Republic, and only then had to be published in a special digest (part. 4, 

art. 3).22 Subcarpathian Rus was led by the governor, appointed by the 

President of the Czechoslovak Republic on the proposal of the gover-

nment and parliament. Candidate for a governor and other local offi-

cials were appointed ”as far as possible, from the local population of 

Subcarpathian Rus’’ (p. 6 – 7, art. 3).23 

Sections 2 – 3 recognized Czechoslovakia as a parliamentary 

republic and perpetuated the separation of powers into legislative, 

                                                                                              
121/1920 Sb. Zákon ze dne 29. února 1920, kterým se uvozuje Ústavní listina 
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[miesto] // Elektronický zdroj. – Režim dostępu: http://www.psp.cz/docs/texts/ 
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21  Zákon kterým se uvozuje ú stavni l istina Československé republiky, z 29 února 1920 
/ Sbirka zákonú a narizeni státu Československého. – 1920. – 6 brezna. – C. 255 – 
267.  
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267.  
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/ Sbirka zákonú a narizeni státu Československého. – 1920. – 6 brezna. – C. 255 – 
267.  
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executive and judicial. The first belonged to the parliament of two 

chambers – the National Assembly. The lower chamber, the Chamber 

of Deputies, composed of 300 representatives who were elected on a 

base of proportional representation system for a period of 6 years 

among citizens of the Czechoslovak Republic that have reached the age 

of 30. (art. 8, 10 – 11). The upper chamber, the Senate, composed of 

150 senators who were elected for 8 years among citizens of the Cze-

choslovak Republic that have reached the age of 45 and corresponded a 

number of conditions, according to the law "About the composition 

and powers of the Senate" (art. 13, 15 – 16). The Basic Law established 

the principles of the electoral system. The highest legislative body was 

elected by secret, equal, general and direct suffrage (art. 8, 13). Parlia-

mentary immunity was proclaimed (art. 23). Representation in the Na-

tional Assembly did not provide opportunities to be engaged in other 

off-hour job and it was also forbidden to be a member of both Cham-

bers simultaneously (art. 18).24  

Active suffrage to the Chamber of Deputies had citizens who 

have reached the age of 21 (art. 9). The Chamber of Senators could be 

elected by citizens not younger than 26 (art. 14).25 Rusin were guarante-

ed the right of representation in the highest legislative authority in 

accordance with the electoral system in Czechoslovakia. They could 
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elect and be elected to both chambers of the National Assembly (part. 

6, art. 3).26  

The work of the National Assembly included drafting of legis-

lation in the relevant committees and conducting of regular and extra-

ordinary sessions if necessary (art. 28 – 29). Legislation was discussed 

and adopted by a simple majority of voices and by the presence of at 

least one third of deputies (art. 32). However, the legislation provided 

two exceptions. It was necessary to get 3/5 of deputies of each cham-

ber for amendments to the Constitution and the declaration of war (art. 

33). Impeachment of the Republic’s President, the resignation of the 

Prime Minister and the Government needed 2/3 of deputies of both 

chambers (art. 34). The legislation was signed by the President, Prime 

Minister and minister responsible for enforcing the law (art. 51). Ha-

ving expressed his remarks, the President had the right to return the bill 

to the National Assembly for further consideration. President's veto 

could be overridden by an absolute majority of votes of the constitu-

tional Chamber of Deputies and the Senate (art. 47 – 48).27 

Executive power was shared by the President and the gover-

nment – the Council of Ministers. Latter reported both to Parliament 

and a head of the state. President was elected for 7 years by a constitu-

tional majority of votes of both chambers of the National Assembly 
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from country's citizens who have reached the age of 35 with the right 

to hold office again. (art. 56 – 58).28. 

President’s powers were determined in details. He was handed 

over state representation in foreign relations, the right to enter into and 

ratify international treaties, conventions etc. He was proclaimed as the 

supreme commander of the armed forces of the republic, was endowed 

with the right to appoint and dismiss ministers, to determine the quan-

titative composition and structure of government, attend and be pre-

sent at meetings of the Council of Ministers, to convene Parliament 

and dissolve the Chamber of Deputies, appoint and dismiss from office 

judges, university professors, government servants and other officials, 

etc. (art. 31, 64, 70, 82).29  

The judiciary was transferred to the independent from admi-

nistration courts. Justice system consisted of general courts (civil and 

criminal court) and specialized courts (military tribunals whose jurisdic-

tion extended to civilians only in a state of emergency). Supreme Court 

was created as the highest court in the judicial system. Institute of ju-

rors was formed (art. 95). In addition, the Constitutional Court was 

formed – the only body of constitutional justice (part. 13, art. 54).30 We 
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would remind you that the progenitor of system of constitutional co-

urts in Europe was Austria-Hungary. Czechoslovakia as one of the 

heirs of the legal system of the former metropolis, did not abandon 

initiated tradition. 

Important for democracy development, rights and freedoms 

of a person is the fifth chapter of the Constitution, entitled "Human 

rights and freedoms and duties of citizens." It established the equality 

of all people before the law regardless of gender, professional activities, 

language, nationality, religion, individual liberty and property; inviolabi-

lity of home and property; freedom of speech, thought, religion, press, 

assembly; right to petition; secrecy of correspondence and other de-

mocratic principles (art. 106 – 125). Constitution established the rule of 

international law over national law (art. 106). Articles 111 and 127 

established the responsibilities of citizens of Czechoslovakia, namely: 

the payment of certain taxes set by applicable laws and mandatory 

military service training in order to protect the state (art. 111 – 127).31 

Of particular interest, as part of our exploring, is the sixth chapter of 

the Constitution, which dealt with the protection of minority rights. All 

citizens of the country were granted equal civil and political rights ir-

respective of nationality, language or religion (art. 128). There was 

established a mechanism for guaranteeing the free development of the 

state languages of national minorities. Article 128 says the following: 

"The citizens of the Czechoslovak Republic are free to choose any 

language for personal communication, entrepreneurial activities, reli-

gious rituals, use in media and any publications or public meetings" (p. 

3, art. 128). In cities and regions densely populated by national minori-

ties they were guaranteed to receive appropriate education in their 

native language, provided they would obligatory study Czechoslovak 

(art. 131). The last article 134 of the Constitution prohibited activities 
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aimed at the forced privatization which was considered as a manifesta-

tion of criminal behavior (art. 134).32  

Therefore, sharing thoughts of Ukrainian researchers of law 

history, we also tend to think that the Constitution of the Czechoslovak 

Republic of 1920 is one of the most democratic in the post-war Central 

Europe, because it regulated its citizens’ broad rights and freedoms.33  

Despite the certainty of timing of elections to the supreme 

bodies of state power of Czechoslovakia and government of Subcar-

pathian Rus, elections had not taken place to the latter. The reasons for 

postponing the elections to the seim of Carpathian Ruthenia, according 

to modern Ukrainian researchers, were warning of the Czechoslovakia 

government on the possible displeasure of other national minorities of 

the republic and their claims to similar autonomy.34  

Instead, on 26 April, 1920 the government issued a decree 

"On the change of the statute of Subcarpathian Rus'. The document 

eliminated temporary authorities – administrator and Directory. Inste-

ad, under the Constitution, was introduced a new post of the governor. 

Council of province with advisory body functions functionted with the 

governor. Functions of temporary Directory performed a new executi-

ve body called the Civil Board, headed by the vice-governor, who was 

appointed from the Czechoslovak government.35 He actually owned all 

power in the region. Interests of local communities, despite claims of 

constitutional law, were ignored. In such circumstances, the autono-

mous status of Carpathian Ruthenia during 18 years had not been put 
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into practice. Only circumstances connected with the activity of Nazi 

Germany, hortyskyi Hungary on international level, in general, and 

their claims to certain territories of Czechoslovakia in particular, bro-

ught the solution of Ukrainian Transcarpathia problem to another level. 

Therefore, on 22 November, 1938 the Czechoslovak parliament amen-

ded the constitution of 1920, adding it with resolutions on the federal 

structure, and had separately approved Constitutional charter of Car-

pathian Ruthenia. According to these documents Ukrainian Transcar-

pathia acquired the status of the federal Czecho-Slovak Republic (Auth. 

– the official name of the state during 1938 – 1939) at the level of the 

other subjects of the Federation – Slovakia and the Czech Republic.36 

Thanks to the adoption of the aforementioned legislation, Transcarpat-

hia first ever legally and actually received tremendous right throughout 

the history of membership in foreign countries. 

Thus, constitutional legal status of Ukrainian Transcarpathia 

was determined by the Constitutional Charter of the Czechoslovak 

Republic on 29 February, 1920. According to the basic law Subcarpat-

hian Rus gained legally autonomous rights under the terms of Saint-

Germain peace treaty from 10 October, 1918. In addition, constitutio-

nal law created a mechanism for free development of national and 

religious minorities and their languages. One of the first in this range 

were Rusyns of (Ukrainians) Transcarpathia. 

However, the constitutional guarantees given by Czechoslova-

kia to the Carpathian Ruthenia, for various reasons were not implemen-

ted in practice. Only in autumn 1938, when Transcarpathia, Slovakia 

and the Czech Republic became the subjects of the Czecho-Slovak 

federation, Subcarpathian Rus gained dreamed autonomous status. Of 

all the foreign countries to which Transcarpathia was included, Cze-

choslovakia was the most democratic and loyal to the development of 

national minorities, compromise on principles of faith, committed to 

the development of national languages. In short, the Ukrainians of 

Transcarpathia in Czechoslovakia felt closer to the values and free-
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doms, which are now referred to as European than Ukrainians of Vo-

lyn, Galicia, Bukovyna, which were composed of monarchist Romania 

and Poland, Dnieper Ukraine, which passed through the crucible of 

totalitarian Stalinist regime of 1930 – '50 in the Soviet Union. 
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Abstract: The article deals with functional integrity of legal system analysis 
within the procedural dynamics context in the way to transcend substantial 
formal characteristics of the legal system and to estimate its effectiveness taking 
in account both systematical and procedural characteristics that reflect unity of 
space simultaneous and procedural diachronic dimensions of its existence 
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Subject setting. Nowadays theoretic methodological and con-

ceptual approaches to legal system analysis reflect eristic and valuable 

meaning of the term “legal system” for general legal space description, 

law-making processes optimization, law application culture improve-

ment and creating effective legal remedies for regulating social relations 

generated within the social legal system. At the same time, there is a 

great variety of viewpoints to defining legal system in connection with 

contradictions between its social and organizational stages. Such terms 

as legal system, system of law (or state legal system) and wide and na-

rrow legal system interpretation are remarkably dual ones.1 

Such way conceptual uncertainty complicates practical aspects 

of the legal system effective functioning, i. e. actualizes demand of 

theoretical methodological coordination of the scientific research to-

wards its functional integrity issues. 

                                                 
1  Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: [монографія] / Н.М.Оніщенко  – К.: Ін-т 

держави і права ім В.М.Корецького НАН України, 2002. – С.36-37; Гальперина П.Л. Понятие 
правовой системы в контексте теории правового аутопоезиса / П.Л.Гальперина // 
Правоведение, 2005. – №6. – С.160 – 179; Проблемы общей теории права и государства: 
[учеб.]; под общ ред. В.С.Нерсесянца. – М.: НОРМА, 2004.– С.281; Дробязко С.Г., Козлов 
В.С. Общая теория права: [учеб.] / С.Г.Дробязко і В.С.Козлов – Мн.: Амалфея, 2005. – С.235; 
Федорченко А.А. Правовая система общества: понятие, структура и свойства / 
А.А.Федорченко //Гос. власть и местн. самоупр., 2003–№3. – С. – 4.  
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Scientific research of the issue degree. Scholars conducting 

their examination of theory and methodology of integrity researches 

issues (А.М.Averianov, А.S.Avtonomov, V.G.Afanasiev, I.V.Blauberg, 

L.A.Blumenfeld, V.G.Gorohov, М. S.Каgаn, G.А. Коndrаtоv, 

Yu.G.Маrkоv, V.І.Rаdchеnkо, V.М. Sadovskii, V.І.Sviderskii, 

О.І. Uiomov, А.А.Chinchikov, L.А.Shamanskii, Е.G.Iudin etc.) define 

integrity as a general peculiarity of a complicated and structured system 

with respective types (morphological, organizational and functional 

ones) and such characteristics as entity, stability, correlativeness and 

functional independence. The term integrity reflects procedural dyna-

mics of system which is reflected in their abilities to self-development 

and self-organization.2   

Ukrainian researchers examine mainly morphological and or-

ganizational aspects of integrated systems. At the same time, nobody 

has investigated that system in action. 

Aim of the article. We aim to demonstrate benefits of legal 

system functional integrity as a research subject in procedural dynamics 

taking in account extensity and integrity requirements of the scientific 

research and to state again that categories and principles of integrity 

may and should be used during all the research stages from the research 

object choice, setting objectives and to results interpretation and integ-

ration into the system of science. 

Main body. In the Ukrainian jurisprudence research and inter-

pretation of the legal system integrity are traditionally exercised by 

means of structural functional concept and are mainly aimed to its 

morphological and organizational structure in static as a complicated 

one conducting within the society (environment) using structural fun-

ctional concept. Those researches are mainly aimed to defining featu-

res, elements and components of the legal system and relations betwe-

                                                 
2  Аббасов А.Б. Соотношение категории и принципов системно-целостной проблематики 

/А.Б.Аббасов – Баку, 1984. – С.15; Аверьянов А.Н. Система: философская категория и 
реальность / А.Н.Аверьянов.  – М.: Наука, 1976. – С.32 – 33; Блауберг И., Юдин Б. Понятие 
целостности и его роль в научном познании / И.Блауберг, Б.Юдин.  – М.: Наука. –  С.16; 
Добронравова И.С. Синергетика: становление нелинейного мышления / И.С. 
Добронравова. – К.: Либідь, 1990. –  С.60. 
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en them guaranteeing its purposeful functioning. As a result, the majo-

rity of conceptual legal system definitions are based on listing either 

legal (special) or social (general) features that form the basis for its 

analysis as an integrated category.3  

Legal (special) and social (general) features of the legal system 

jointly reflect features of the strictly formalized legal system as a whole 

which may be used for every legal case. Such way formalization is ne-

cessary but it is not enough for definite legal system idea (national legal 

system) of the definite society. Those patterns’ authors don’t take in 

account that each society builds its own order following their national 

specimen. 

In connection with the above we conclude that legal system 

concept reflecting demands of the definite society on the definite stage 

of its development mustn’t be measured only with morphological and 

organizational aspects of the system integrity. What is more, except 

connections of structure and organization there are connections of 

development which enable us to understand system as the functional 

entity on behalf of its reference to the environment (definite society) 

that forms frameworks for its functioning and changing by the time: 

germination, formation, appearance and development, death or trans-

formation. 

This viewpoint complies with general system theory issues. 

According to that issues both functional integrity and hierarchy princip-

les are fundamentally ones for stating that legal system effectiveness 

depends not on the rationally built structure but on its functions. 

Changing functions under the environmental influence leads to changes 

in system functioning mechanism (towards progressive or regressive 

way) which, in turn, causes changes in its structure. The system is being 

differentiated by complicated functions within the “old construction”. 

                                                 
3  Луць Л. До питання поняття ,, правова система суспільства” та його місце серед інших 

правових понять / Л.Луць // Проблема законності: респ. міжвід. наук. збірник: вип 55. – Х.: 
Нац.юр.акад. України, 2002. – С. 15 – 24. 
Керимов Д.А. Методологические функции философии права / Д.А.Керимов // Гос. и 
право. – 1995. – №9. – С.15 – 22  
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As a result, newly formed parts are being currently separated.4 Fun-

ctional integrity causes relative independence of these parts, reforming 

them into separate subsystems within the hierarchic structure that are 

also integrated, self-behaved and specialized ones. 

Taking in account all above, we state that functions of the le-

gal system define its structure but not vice versa. Legal system is regar-

ded as a result of functional synthesis, i.e. synthesis of integrated featu-

res of system elements and stages. There is a methodological statement 

that, firstly, emphasizes that legal system effectiveness depends on 

correctly composed structure (not functions), which is caused with 

society demand to conduct the order; secondly, promotes realizing 

dialectics of ius natural and state legal aspects in legal system of the 

society which reflects organic relation between its both social and state 

levels; at third, wide and narrow meanings of the legal system are not 

recognized. They don’t make sense because, on one hand, the second 

one contains the first and on the other hand legal system as an object is 

characterized with great amount of connections with the environment 

and exists only in connection with it as an integrity. 

Taking in account our statements we conclude that legal sys-

tem functional integrity is its integrative feature caused with legal reality 

systematic way and is resulted from the high level of organization, 

connection and order within internal (between elements) and external 

(with the society) functional structural connections of definite society 

legal system that reaches the highest stage of structural organizational 

order and self-organization ability during its evolution and develop-

ment. 

Such way legal system functional integrity interpretation chan-

ges traditional for our science way of research of the legal system sense 

from step by step description of its features, levels, elements and com-

ponents, structural functional connections representation as a whole 

                                                 
4  Садовский В.Н. Основания общей теории систем / В.Н.Садовский – М.: Наука, 1974. – 

С.104; його ж : Опыт построения категориального аппарата системного похода / 
В.Н.Садовский // Филос. науки. – 1976. – №3. – С.71, 74 – 75; Марков 
Ю.Г.Функциональный подход в современном научном познании / Ю.Г. Марков – 
Новосибирск: Наука, 1982. – 255 с. 
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into reflecting system’s connection with environment in the procedural 

aspect and wide social cultural context. Owing to this separate legal 

system features are being integrated into its general perception (it is 

important that general legal system theory is not being broken).  

In such case there is a logical demand to complete social (ge-

neral) and legal (special) features of the legal system within the social 

cultural dimension which enables us to зemphasize on its sense (regar-

dless of structural elementary sense investigation level), i.e. to consider 

legal system as the unique phenomenon of the definite society based on 

the level of culture development. Within the social cultural dimension 

legal system should be regarded as: 1) normative basis for definite so-

ciety legal existence in ethnic mental interpretation; 2) historic legal 

phenomenon reflecting general legal development level of the definite 

society from its potestarial forms to civilized ones; 3) specific system of 

rules, institutions, principles (in both general (social) and legal (special) 

aspects) that are substantial components of culture that reflect impor-

tant for the society and state forms of human communication gaining 

official status and general obligation owing to the legal (positive) law; 4) 

valuable multi-level and multifunctional informational system that is 

eager for self-development and self-organization; 5) kind of the social 

legal memory. 

Listed legal system features are in social cultural dimension. 

Firstly, they draw attention to internal determinations of legal system 

self-development and self-organization that are directed nit to its form 

and contents but to its sense reflected in dialectics of the terms legal 

conscience, legal culture, legal mentality, legal mentality influence to 

substantial genetic features of law etc. Secondly, such dimension effects 

understanding its genesis as a part of social cultural evolution process. 

It is implemented by means of perception, inheritance and active usage 

of inherited legal experience – legal customs, behavior rules, legal tradi-

tions etc. At third, they are directed to genuine features of the national 

law at the definite moment of the society political legal existence. It is 

important to mention that the legal component which deals with the 

external society regulation phenomenon is being of the great concern. 

At fourth, regarding legal system features in social cultural dimension 
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enables us to consider legal system as the definite society phenomenon 

regardless of its structural functional sense researching level. One of 

the general systems theory creators V.Afanasiev states that it is more 

important to define purpose of system functioning than to describe its 

structure. 5  

Conclusion. All in all, offered concept of the legal system fun-

ctional integrity enables us to transcend boundaries of sensual formal 

features of the legal system and to mark its effectiveness taking in ac-

count both systematic and procedural features reflecting unity of space 

synchronic and procedural diachronic dimensions of its existence in 

wide social cultural context. 
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PODOBY SLOVENSKEJ ŠTÁTNOSTI 
Z POHĽADU NÁRODNEJ EMANCIPÁCIE 

SLOVÁKOV 

 

Peter Mulík 

 

Abstrakt: Štúdia sa zaoberá slovenskými štátoprávnymi koncepciami, vychá-
dzajúc zo štátoprávnych požiadaviek Memoranda slovenského národa (1861), 
ktoré konfrontuje s podobami štátnosti, v ktorých Slováci žili v 20. storočí. 
Myšlienku politickej autonómie chápe ako hlavnú podobu úsilí Slovákov 
o vlastnú štátnosť s vyvrcholením vo vlastnom štáte (1939 a 1993). Vývoj tejto 
myšlienky má progresívny a regresívny trend v podobe uznávania slovenského 
národa ako politického subjektu, alebo jeho popierania resp. zastierania 
v československom kontexte.  
Kľúčové slová: Memorandum slovenského národa, národná emancipácia, 
politická autonómia, kontinuita, progresívny a regresívny trend vývoja, čecho-
slovakizmus ako politická fikcia, slovenská identita, slovenská štátnosť  
 
Abstract: The study deals with the Slovak constitutional concepts, based on 
the constitutional and legal requirements of the Memorandum of the Slovak 
Nation (1861), which confronts the form of statehood, in which Slovaks lived 
in the 20th century. The idea of political autonomy is understood as a main 
form of Slovak efforts of their own statehood, culminating in their own State 
(1939, 1993). Development of this idea has progressive and regressive trends in 
the form of recognition of the Slovak national and political entity, or its denial 
respectively disguised in the Czechoslovak context. 
Keywords: Memorandum of Slovak Nation, national emancipation, political 
Autonomie, continuity, progressive and regressive trend of social evolution, 
Czechoslovakism – political fiction, Slovak identity, Slovak statehood  

 

Historiografia druhej polovice 20. stor. je trvalo silne podmie-

nená výsledkami Druhej svetovej vojny. To platí všeobecne, ale na 

Slovensku zvlášť. Tie boli nielen politické, ale aj ideologické. Platí nepí-

saná zásada, že status quo, ktoré nastolili víťazi tejto vojny, je trvalo 

platná podmienka interpretácie dejín. Historik by mal byť oslobodený 

od tohto tlaku a skúmať iba faktografiu. Po roku 1945 sa vzhľadom na 

existenciu Slovenského štátu (1939 –1945), ktorý bol spojencom pora-

zeného Nemecka, nepripúšťal názor, že tento štát mohol mať aj nejaké 
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pozitíva, ktoré objektívne aj mal. Keďže sa dejiny museli skúmať 

z československého pohľadu, negatívne videnie slovenského emanci-

pačného pohybu, smerujúceho k vlastnej národnej štátnosti, sa iba 

posilnilo, ba určitým spôsobom zafixovalo. Po roku 1948 k tomu pri-

stúpil ešte povinne záväzný marxistický výklad dejín s neslávne zná-

mymi pojmami „klérofašistický štát“ a s odsudzovaním politického 

katolicizmu, s ktorým spájal aj „škodlivý“ slovenský nacionalizmus. Po 

páde komunizmu v roku 1989 sa nakrátko v rámci pokusov 

o odkrývanie tabuizovaných tém, začalo voľnejšie písať aj o sloven-

skom vývoji v rokoch 1918 – 1945, ale kľúčové historické vedecké 

pracoviská opäť väčšinovo zaujali politickú interpretáciu našich dejín, 

nerešpektujúc dostatočne slobodu vedeckého výskumu a potrebu kon-

tinuitne neskreslene zobraziť slovenský vývoj v 20. storočí.  

Slovenský politický program sa sformoval až v polovici 19. 

storočia. Memorandum slovenského národa treba chápať ako historic-

ký dokument so vzťahom k slovenským štátoprávnym dejinám 19. 

a 20. storočia. Principiálnou požiadavkou Memoranda slovenského 

národa je ochrana osobitosti slovenského národa, v dnešnej terminoló-

gii by sme povedali rešpektovania národnej identity: „Aby osobnosť 

národa slovenského a vlastenskosť reči slovenskej zákonom pozitív-

nym a inaugurálnymi diplomami uznaná a uznaním tým oproti zlomy-

selným útokom nepriateľov svornosti národov zabezpečená bola.“1 

Najdôležitejšou požiadavkou Memoranda bolo dosiahnutie 

územnej politickej autonómie: Osobnosť našu národniu uznať v prie-

store tom, ktorý ona jako súvislá nepretržená masa skutočne zaujíma, 

pod menom horno-uhorského slovenského Okolia, so zaokrúhlením 

stolíc podľa národností.2 Tento priestor vymedzili hranicami sloven-

ského etnického územia, ale napriek tomu, že táto požiadavka obsaho-

vala dezintegračný prvok vo vzťahu k Uhorsku, považovali ho za 

„uholný kameň jednoty našej vlasti“. Ohradzovali sa proti možnej 

námietke, že by vyčlenením svojho územia išli proti celistvosti 

                                                 
1  BOKES, František (Ed.). Dokumenty k slovenskému národnému hnutiu v rokoch 1848 – 

1914. Zv. I. 1848 – 1867. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1962, 
s. 372.  

2  Tamže, s. 372.  
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a integrite štátu, odvolávajúc sa na históriu. Nedá sa súhlasiť s názormi, 

že v Memorande išlo iba o nejakú podobu školskej a kultúrnej autonó-

mie. Z dikcie Návrhu privilégia, ako súčasti Viedenského memoranda 

išlo jednoznačne o návrh politickej autonómie pre územia Uhorska, 

obývanej prevažne Slovákmi.  

Dovolím si nesúhlasiť s tézou, že slovenský memorandový 

program prestal byť aktuálny po vzniku Československej republiky. 

Ako neskôr uvádzam, práve jediný relevantný akt domácej slovenskej 

národnej reprezentácie Slovenskej národnej rady – Martinská deklará-

cia, ktorým sa Slováci prihlásili k československej štátnosti, sa najviac 

vymyká z koncepcie politických národno-štátnych programov Slová-

kov. Táto ruptúra našej národno-štátnej línie spôsobila, že sa memo-

randový program oživil a v modifikovanej podobe ovplyvnil budúci 

vývoj až do roku 1993. Hoci bez implicitného odvolávania sa na prog-

ram Memoranda národa slovenského z roku 1861, slovenské elity sa vo 

svojich politických proklamáciách naďalej usilovali o rovnoprávnosť 

národov, rešpektovanie slovenskej národnej identity, autochtónnosť 

Slovákov, ale najmä o územnú politickú autonómiu ako aj o právo na 

adekvátne používanie slovenčiny v rámci Československa. Ak chápeme 

martinské Memorandum zo 7. júna 1861 ako dobový dokument, tak 

musíme priznať, že svojou argumentáciou a obsahom prestal byť aktu-

álny zánikom Uhorska. Ale ak vidíme, o čo sa Slováci usilovali takmer 

celé 20. storočie, tak treba jednoznačne uznať, že základné tézy Memo-

randa národa slovenského a jeho duch ovplyvnili myšlienky a formulá-

cie väčšiny našich národno-štátnych koncepcií až do roku 1993.  

Po definovaní týchto základných memorandových požiada-

viek prejdem priamo k porovnaniu memorandových požiadaviek rov-

noprávnosti národov, rešpektovania slovenskej národnej identity, auto-

chtónnosti Slovákov, ale najmä požiadavky územnej politickej autonó-

mie a práva na používanie slovenčiny s relevantnými národno-štátnymi 

dokumentmi, ktoré Slováci v 20. storočí už neuplatňovali na spolužitie 

s Maďarmi, ale na spoločnú formu štátu s Čechmi. 

Clevelandská dohoda, ktorá bola prijatá v čase, keď v USA ži-

júca početná slovenská komunita predstavovala slobodnejšiu 
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a vyspelejšiu časť národa,3 teda prirodzene oprávnene hovoriaca 

v mene slovenského národa. U našich amerických krajanov postupne 

začala prevládať mienka, že pre Slovákov bude optimálne štátne spoje-

nie s Čechmi. Kým stúpenci politického čechoslovakizmu v zahraničí 

presadzovali „československú jednotu“ a na princípe historického 

práva počítali s obnovení starého českého štátu v hraniciach rozšíre-

ných o územie Slovenska (vytvorenie tzv. Veľkej Čechie), zástupcovia 

Slovákov v Amerike boli ochotní akceptovať len taký česko-slovenský 

štát, ktorý bude založený na federatívnom systéme so slovenskou auto-

nómiou.4 

Po niekoľkomesačnom vyjednávaní bola 22. októbra 1915 

v Clevelande podpísaná dohoda medzi Slovenskou ligou v Amerike 

a Českým národným združením. Táto dohoda hovorila o spolupráci 

medzi Čechmi a Slovákmi pri plnení päťbodového programu. 

V spojitosti s duchom Memoranda obsahuje v 2. bode princíp dôsled-

nej politickej autonómie: „Spojenie Českého a Slovenského národa vo 

federatívnom zväzku štátov s úplnou národnou autonómiou Slovenska, 

s vlastným snemom, s vlastnou štátnou správou, úplnou kultúrnou 

slobodou..“5 V tom istom bode sa tlmočia aj jazykové požiadavky Slo-

vákov: „ s úplným používaním jazyka slovenského, vlastnou správou 

finančnou a politickou, so štátnym jazykom slovenským“.6 

Z hľadiska štátoprávneho by pri uplatnení zásad Clevelandskej 

dohody vznikla personálna únia s demokratickým zriadením štátu, 

                                                 
3  JAKEŠOVÁ, Elena. Konflikt a spolupráca: americkí Slováci a slovenský národný 

život na prelome 19. a 20. storočia. In Milan PODRIMAVSKÝ - KOVÁČ, Dušan 
(Eds.) Slovensko na začiatku 20. storočia (Spoločnosť, štát a národ v súradniciach doby). Brati-
slava : Historický ústav SAV, 1999, s. 83.  

4  Z historicko-právneho hľadiska sa česko-slovenský štát vytváral hybridne. Pokým na 
území Českého kráľovstva sa uplatňovalo historické právo na staré historické hranice 
tohto štátu, neberúc ohľad na trojmiliónovú nemeckú (rakúsku) menšinu, na území 
historického Uhorského kráľovstva si Slováci, de facto a de jure „uhorská vetva čes-
koslovenského národa“, uplatnili prirodzené právo na sebaurčenie národov. Z tejto 
konštrukcie vyplýva, že Slováci, ktorí pristali na hru s fikciou jednotného českoslo-
venského národa, vlastne ani nemohli hovoriť vo svojom mene pri utváraní nového 
štátu a to si zrejme česká reprezentácia uvedomovala.  

5  Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I. Eds. Dušan ČAPLOVIČ et al. Brati-
slava : Národné literárne centrum, 1998, s. 445.  

6  Tamže, s. 445. 
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podobne ako v Anglicku. Text dohody navrhlo České národné združe-

nie. Za hlavný cieľ považovala získanie samostatnosti českých krajín 

a Slovenska, federatívne usporiadanie nového štátu s úplnou národnou 

autonómiou českého a slovenského národa (snem, politická, finančná, 

kultúrna administratíva, slovenčina ako štátny jazyk). Nový štát mal 

mať demokratický charakter vrátane všeobecného volebného práva. 

Clevelandská dohoda bola výsledkom spolupráce slovenských a čes-

kých organizácií. Dohoda uľahčila Českému komitétu zahraničnému 

zverejniť (14. 11. 1915) prvé vyhlásenie o boji proti Rakúsko-Uhorsku 

a za samostatný česko-slovenský štát.  

Jej závery, v neprospech právomocí Slovákov, korigovala Pit-

tsburská dohoda. Táto politická dohoda, ktorú 31. mája 1918 v americ-

kom Pittsburghu podpísali zástupcovia Slovenskej ligy v Amerike, 

Českého národného združenia a Zväzu českých katolíkov s Tomášom 

G. Masarykom, schvaľovala spojenie Slovákov a Čechov v samostat-

nom štáte, v ktorom malo mať Slovensko vlastnú administratívu 

a snem. Hoci zo slovenského hľadiska znamenala ústup od hlavných 

požiadaviek Clevelandskej dohody, zaručovala Slovákom širokú samo-

správu a slovenčinu ako úradný jazyk na školách, v úradoch a vo verej-

nom živote, čo je opäť jedna z kľúčových memorandových požiada-

viek. Na rozdiel od Clevelandskej dohody nemalo ísť o federatívne 

usporiadanie štátu a forma štátu mala byť republikánska. 

Signatári Pittsburskej dohody schválili politický program usilu-

júci sa o Spojenie Čechov a Slovákov v samostatnom štáte z Českých 

Zemí a Slovenska: „Slovensko bude mať svoju vlastnú administratívu, 

svoj snem a svoje súdy.“ Slovenčina bude úradným jazykom v škole, 

v úrade a vo verejnom živote vôbec.“7 Znovu tu nachádzame ústrednú 

myšlienku, alebo ducha slovenských národno-štátnych programov: 

požiadavku slovenskej územno-politickej autonómie a jazykové požia-

davky. V Pittsburskej dohody sa však prvýkrát vyskytujú ustanovenia, 

ktoré svedčia o provizórnosti a neúplností slovenských národno-

štátnych koncepcií, ktoré nasledovali po nej. V Pittsburskej dohode sú 

formulované takto: „Organisácia spolupráce Čechov a Slovákov vo 

                                                 
7  Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I, s. 485. 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 1 

 

178 

 

Spojených Štátoch bude podľa potreby a meniacej sa situácie, pri spo-

ločnom dohovorení, prehĺbená a upravená. Podrobné ustanovenia o 

zariadení česko-slovenského štátu ponechávajú sa osvobodeným Če-

chom a Slovákom a ich právoplatným predstaviteľom.“ 8 

Pittsburská dohoda na rozdiel od Clevelandskej dohody, ktorú 

nahrádzala, upustila od dôsledného federalizmu a priklonila sa k asy-

metrickému autonomizmu. Po vytvorení nového štátu mali podrobné 

pravidlá jeho budúceho usporiadania rozpracovať právoplatne zvolení 

zástupcovia Čechov a Slovákov doma. Štátoprávne zásady dohody sa 

nenaplnili, Česko-Slovensko sa budovalo ako prísne unitárny štát 

s ideológiou čechoslovakizmu. Pittsburskou dohodou argumentovali 

slovenskí autonomisti, ich protivníci jej právoplatnosť bagetelizovala. 

V prípade Clevelandskej a Pittsburskej dohody možno hovoriť 

o štátoprávnych koncepciách, usilujúcich sa o spoločný štát Čechov 

a Slovákov. Pri ďalších dokumentoch českých a „československých“ 

exilových skupín počas prvej svetovej vojny, ako aj v súvislosti 

s Martinskou deklaráciou z 30. októbra 1918 (vinou jej nešťastných 

terminologických zmien) už nemožno hovoriť jednoznačne 

o slovenských štátoprávnych koncepciách, usilujúcich sa o spoločný 

štát Čechov a Slovákov, lebo ako subjekt, vyjadrujúci vôľu vytvoriť 

nový štát, vystupuje umelo konštruovaný „československý“ ľud resp. 

národ. Vzhľadom na to, že takýto subjekt vtedy a ani neskôr (azda iba 

v politickom zmysle po vzniku ČSR) neexistoval, vyhlásenie Česko-

Slovenska sa dá teoreticky právne zneplatniť.9  

Jedným z hlavných subjektov slovenských dejín je slovenský 

národ. Pre historiografiu 19. a 20. storočia to platí o to zásadnejšie, lebo 

sa stretávame s tendenciami, ako keby tento prirodzený subjekt histo-

rického výskumu bol zamieňaný za iné subjekty, najmä za „českoslo-

venský ľud“ resp. „československý národ“, ale ešte častejšie za česko-

slovenský štát. Slovenské dejiny aj dnes veľa historikov skúma 

                                                 
8  Tamže, s. 445. 
9  Po prvej svetovej vojne novovzniknutý štát južných Slovanov, napriek skutočnosti, 

že mohol prezentovať jednotný „srbochorvatský“ spisovný jazyk, nedeklaroval jed-
notný národ Srbochorvátov, ale svoj štát nazval Kráľovstvom Srbov, Chorvátov 
a Slovincov.  
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z aspektu zaniknutého Československa, nie z aspektu vlastného národa. 

Aj v odbornej literatúre sa stretávame s omylom, že „československý 

národ“ predstavoval politický národ ČSR. Nie je to pravda, lebo poli-

tický národa tvoria všetci občania štátu. Teda v prípade ČSR by nimi 

boli aj Nemci, Maďari, Poliaci, Rusíni atď., žijúci na území ČSR. Nebo-

lo to tak. Umelá fikcia „československého národa“ bola konštrukciou 

etnického národa, ktorý bol len účelovo vytvorený, aby veľmoci súhla-

sili s vytvorením ČSR v roku 1918. Hoci táto konštrukcia mala oporu aj 

v koncepciách niektorých slovenských vzdelancov (Ján Kollár, P. J. 

Šafárik a i.) išlo len o iluzórnu kabinetnú predstavu, navyše obmedzenú 

aj konfesionálne, bez existujúceho reálneho vedomia más.  

Nebudem sa bližšie zaberať ďalším menej závažnými doku-

mentmi slovenského domáceho a zahraničného odboja v čase prvej 

svetovej vojny, ale treba spomenúť aspoň zápisnicu z dôvernej porady 

predstaviteľov Slovenskej národnej strany z 24. mája 1918 so stanovi-

skom „bezpodmienečného a bezvýhradného samourčovacieho práva 

slovenského národa...“10 a vychádzajúc z neho nárokuje si preň účasť 

Slovenska v spojenom štáte s Čechami, Moravou a Sliezskom. Mikuláš-

ska rezolúcia z 1. mája 1918 žiada sebaurčenie pre „uhorskú vetvu 

československého kmeňa.“11  

Tento terminologický zvrat nachádzame aj v Martinskej dekla-

rácii. Deklarácia slovenského národa z 30. októbra 1918 z línie sloven-

ských národno-štátnych programov najviac vybočuje. Zástupcovia 

všetkých slovenských politických strán sa zhromaždili v Turčianskom 

Svätom Martine a vytvorili Národnú Radu slovenskej vetvy jednotného 

československého národa. Táto v 2. bode Deklarácie „Pre tento česko-

slovenský národ žiadame i my neobmedzené samourčovacie právo na 

základe úplnej neodvislosti. Podobnosť s touto formuláciou nachá-

dzame iba vo Viedenskom memorande, kde sa Slováci niekoľkokrát 

označujú ako „ungarisch-slowakische Nation“ ako uhorsko-slovenský 

                                                 
10  Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I, s. 480.  
11  Tamže, s. 471-475. V koncepte originálu je formulácia „vetva slovenského kmeňa“ 

doplnená o „česko“. Hlavný redaktor Národných novín uverejnil v novinách 4. mája 
1918 namiesto formulácie „uhorská vetva československého kmeňa“ jednoducho 
a objektívne termín „Slováci“.  
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národ. Rozdiel je však v tom, že pod pojmom, ktoré použilo viedenské 

memorandum sa myslia Slováci, ako samostatný národ, v Martinskej 

deklarácii to už nie je také jednoznačné, lebo v prvom bode sa píše: 

„Slovenský národ je čiastka i rečove i kultúrno-historicky jednotného 

česko-slovenského národa. Na všetkých kultúrnych bojoch, ktoré vie-

dol český národ a ktoré ho urobily známym na celom svete, mala účasť 

i slovenská vetev.“  

Pôvodný text Martinskej deklarácie aj zápisnica o priebehu 

zhromaždenia sa stratili. Tieň na pravosť dokumentu vrhá aj skutoč-

nosť, že Milan Hodža večer navštívil výkonný výbor SNR, ktorý sa 

radil u Matúša Dulu a svojvoľne potom v noci schválený dokument 

zmenili. Išlo najmä o zohľadnenie nových Hodžových informácií, že 

bola v Prahe vyhlásená Československá republika, a že Rakúsko-

Uhorsko kapitulovalo. Výsledkom bolo odstránenie požiadavky sebaur-

čovacieho práva slovenského národa, účasti jeho reprezentantov na 

mierovej konferencii. Niektorí podpisovatelia neskôr uverejnený text 

Pittsburskej dohody označili za „falzifikát.“ Pri analýze textov národno-

štátnych koncepcií Slovákov treba v súvislosti s Martinskou deklaráciou 

pripomenúť, že neobsahuje jazykové požiadavky Slovákov.  

Program politickej autonómie Slovenska v podmienkach ČSR 

nachádzame v podnetoch SĽS. O politickej autonómii Slovenska sa 

písalo už v programe, ktorý vyšiel tlačou v roku 1919 pod názvom Naša 

Slovenská ľudová strana. Čo ona chce a za čo bojuje. Heslo politickej 

autonómie Slovenska na území ČSR sa však už objavilo 

v programovom dokumente, ktorý predložil poslanec Ferdiš Juriga 14. 

novembra 1918 Slovenskému parlamentnému klubu, čiže v deň, keď sa 

začala činnosť Národného zhromaždenia ČSR. F. Juriga v ňom vyzdvi-

hol, že podporuje ideu československej štátnej jednoty, ale súčasne 

žiada pre „slovenskú vetvu československého rodu“12 legalizovanie 

práv, ktoré patria zvrchovanému samostatnému národu, teda slovenskú 

samosprávu a administratívu, slovenčinu ako úradnú reč na Slovensku, 

slovenské zákonodarstvo (mala ho zabezpečovať stála delegácia sloven-

                                                 
12  BARTLOVÁ, Alena. Hlinkova slovenská ľudová strana. In MALÍŘ, Jiří - MAREK, 

Pavel et al. Politické strany. Vývoj politických strán a hnutí v českých zemích a Československu 
1861 – 2004. I. Díl: Období 1861 – 1938. Brno : Nakladatelství doplněk, 2005, s. 837. 
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ských poslancov), školstvo a samosprávu cirkví. Tento program Juriga 

predložil ako poslanec, nie za politickú stranu. Tento návrh používa na 

označenie slovenského národa terminológiou, ale obsahuje aj jazykové 

požiadavky Martinskej deklarácie.  

Vyhlásenie autonómie Podkarpatskej Rusi francúzskym gene-

rálom E. Ch. Hennocqueom 18. augusta 1919 v Košiciach13, podnietilo 

Andreja Hlinku k iniciatíve požiadať toho reprezentanta víťazných 

štátov Dohody, aby rovnakým spôsobom vyhlásil autonómiu Sloven-

ska. Čo on odmietol. To bol jeden z dôvodov pre cestu Andreja Hlinku 

na Parížsku mierovú konferenciu,  

Slovenská ľudová strana predložila československému parla-

mentu v priebehu rokov 1918 – 1938 tri oficiálne stranícke návrhy na 

politickú autonómiu Slovenska (1922, 1930, 1938). Každý z nich vypra-

voval iný autor, resp. skupina autorov. Prvý návrh vypracoval Ľudovít 

Labaj, zdôraznil nevyhnutnosť existencie slovenskej vlády 

a slovenského snemu na pôde autonómneho Slovenska. Poslanci slo-

venského snemu mali schvaľovať zákony, týkajúce sa samosprávy, 

školstva, ekonomiky, cirkví, verejných prác a sociálnej starostlivosti. 14 

Ešte predtým na Hlinkovu výzvu vypracoval aj prof. Vojtech 

Tuka návrh zákona, v ktorom požadoval vytvorenie konfederácie štá-

tov. Podľa tohto návrhu mali oba suverénne štáty, Čechy a Slovensko, 

uzavrieť medzinárodnú dohodu, ktorá by bola určovala ich vzájomný 

vzťah a garantovala by úplnú slobodu konania. Obom partnerom by 

prináležalo právo vlastného diplomatického zastúpenia. Obe časti štátu 

by mali vlastnú ústavu, zákonodarstvo, vlastnú vládu a národnú brannú 

moc. Ich nezávislosť by bola obmedzená len osobou spoločného pre-

zidenta a ustanovením, že viest vojnu a uzatvárať mier môžu len spo-

                                                 
13  KONEČNÝ, Stanislav. Rusíni v prelomoch dvoch tisícročí. In PLIŠKOVÁ, Anna 

(ed.). Rusínska kultúra a školstvo po roku 1989. Zborník vedeckých a vedecko-populárnych prí-
spevkov I. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 
2008, s. 19.  

14  ROLKOVÁ, Natália. Smerovanie Slovenskej ľudovej strany v rokoch 1905 – 1939 
na podklade jej programových dokumentov. In LETZ, Robert - MULÍK, Peter - 
BARTLOVÁ, Alena. Slovenská ľudová strana v dejinách 1905 – 1945. Martin : Matica 
slovenská 2006, s. 175. Požiadavka autonómie bola aj základom Žilinského memo-
randa Slovenskej ľudovej strany z 3. augusta 1922, ktoré adresovali prezidentovi 
ČSR, Spoločnosti národov v Ženeve a Konferencii veľvyslancov v Paríži.  
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ločne. K spoločnému riešeniu väčších záležitostí mali medzi sebou 

uzatvoriť zmluvy najvyšších výhod. V záujme odstránenia možnej 

nadvlády počtom aj hospodársky silnejších Čechov mal pri spoločných 

rokovaniach každý z partnerov disponovať rovnakým počtom hlasov.15 

Druhý z návrhov Hlinkovej slovenskej ľudovej strany z roku 

1930 bol podstatne miernejší. Odvolával sa na autonómiu Podkarpat-

skej Rusi. Jeho autorom bol Karol Mederly.16 Tretí návrh autonómie 

Slovenska pripravila skupina poslancov SĽS Martin Sokol. Ferdinand 

Ďurčanský a Aladár Kočiš, pri príležitosti 20. výročia podpísania Pit-

tsburskej dohody v roku 1938. Podľa tohto návrh mal mať celoštátny 

parlament v kompetencii iba otázky obrany štátu, meny, colnú politiku, 

dopravu a poštu. Slovensko malo mať primerané zastúpenie vo všet-

kých medzinárodných organizáciách. Malo mať osobitný najvyšší súd. 

Tento návrh autonómie Slovenska sa dostal až do programu rokovania 

parlamentu, na rozdiel od predchádzajúcich dvoch, ktoré skončili iba 

v parlamentných výboroch, a stal sa základom pre uzákonenie autonó-

mie Slovenskej krajiny.17  

Prvý a tretí návrh autonómie Slovenska Slovenskej ľudovej 

strany sa formou približoval k federácii dvoch republík, hoci tento 

termín sa tam nepoužil. Obsahoval zákaz majorizácie Slovákov v ČSR. 

Predpokladal existenciu slovenských armádnych plukov so slovenským 

velením a so slovenskou veliacou rečou, ako aj vznik osobitného slo-

venského oddelenia, ktoré malo pôsobiť v rámci prezidentskej kancelá-

rie.  

Hoci Slováci v rokoch 1918 – 1938 v ČSR nedosiahli politickú 

autonómiu, stav ktorý de facto nastal, akoby čiastočne realizoval auto-

                                                 
15  HERTEL, Maroš. Tuka verzus Hlinka. In LETZ, Robert - MULÍK, Peter et al 

(eds.). Pohľady na osobnosť Andreja Hlinku. Martin : Matica slovenská 2009, s. 226-227. 
Tukov návrh sa 20. apríla 1921 prerokoval v komisii poslancov a senátorov 
v Bratislave. Zdal sa im príliš radikálny a poverili Dr. Ľudovíta Labaya vypracovaním 
nového návrhu. Práve tento návrh sa stal podkladom pre prvý návrh zákona na au-
tonómiu Slovenska, ktorý Ľudová strana oficiálne podala v parlamente 25. januára 
1922. 

16  BARTLOVÁ, Alena. Hlinkova slovenská ľudová strana. In MALÍŘ, Jiří - MAREK, 
Pavel et al. Politické strany. Vývoj politických strán a hnutí v českých zemích a Československu 
1861 – 2004. I. Díl: Období 1861 – 1938. Brno : Nakladatelství doplněk, 2005, s. 840.  

17  Tamže, s. 841. 
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nómiu v duchu Memoranda slovenského národa z roku 1861. Sloven-

sko (nie Slováci!) v ČSR dosiahlo určitý právny a administratívny status. 

Recepčný zákon zo 6. novembra 1918 recipoval na území Čiech rakú-

sky právny poriadok a na územie Slovenska uhorský právny poriadok. 

Týmto došlo k stavu že na území Československa sa zaviedol dua-

lizmus právneho poriadku. Týmto zákonom sa malo zamedziť, aby 

nenastal bezprávny stav, aby sa celá štátna správa nezastavila. 

Krajinský zriadením, zavedeným zákonom číslo 125/1927 Zb. 

o organizácii politickej správy s účinnosťou od 1. júla 1928 sa prvýkrát 

zaviedla jednotná politická správa na celom území Československa. 

Župy na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, ako aj Úrad ministra s plnou 

mocou pre správu Slovenska, sa zrušili a územie Československa bolo 

rozdelené na štyri krajiny/zeme. Slovenská krajina bola samostatnou 

právnickou osobou, samospráva (okresná a krajinská) bola poštátnená, 

volené orgány sa podriadili úradníkom menovaným vládou, policajná 

a trestná právomoc správnych úradov bola zvýšená. Slovensko spravo-

val Krajinský úrad na čele s krajinským prezidentom. Účasť občanov na 

správe krajiny malo predstavovať Krajinské zastupiteľstvo. Formálne 

sa vtedy dosiahla jedna z požiadaviek Memoranda národa slovenského 

Program slovenského sebaurčenia v duchu zásad Memoranda 

národa slovenského sa podarilo komplexne dosiahnuť až 6. októbra 

1938 vyhlásením Manifestu slovenského národa a prijatím Ústavného 

zákona o autonómii Slovenskej krajiny. Manifest slovenského národa 

zo 6. októbra 1938 obsahuje v memorandovej línii formuláciu 

o autochtónnosti aj princíp rovnoprávnosti: „My Slováci, ako samobyt-

ný slovenský národ, žijúci od vekov na území Slovenska, uplatňujeme si 

svoje samourčovacie právo a preto dovolávame sa medzinárodného 

zagarantovania nedeliteľnosti svojej slovenskej národnej jednoty a nami 

obydlenej zeme. Chceme slobodne podľa vlastnej vôle určiť svoj budú-

ci život v plnom rozsahu, v to počítajúc aj štátnu ústrojnosť v priateľ-

skom spolužití so všetkými okolitými národmi a tak prispieť k usporia-

daniu pomerov v strednej Európe v duchu kresťanskom“.18 

                                                 
18  Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II. Eds. Michal BARNOVSKÝ et al. 

Bratislava : Národné literárne centrum, 1998, s. 179. 
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Obsahuje aj požiadavku hraníc Slovenska: „Protestujeme čo 

najrozhodnejšie proti tomu, aby hranice Slovenska určované boli bez 

nás, bez plnoprávnych zástupcov slovenského národa.“A po prvýkrát 

v našich národno-štátnych koncepciách „žiadame medzinárodnú 

ochranu slovenskej menšiny v cudzine.“19 

V otázke slovenskej politickej a územnej autonómie Žilinská 

dohoda vo Vyhlásení v bode I. žiada: „vydanie ústavného zákona 

o autonómii Slovenska tak, ako bol podaný v poslaneckej snemovni 

v roku 1938 a uverejnený v Slováku v čísle 129 zo dňa 5. júna 1938.“ 

V bode II. sa žiada, aby „vládna a výkonná moc na Slovensku má sa 

okamžite odovzdať do rúk slovenskej vlády. “20 

Manifest slovenského národa konštatuje: „Víťazstvo samour-

čovacieho práva znamená pre slovenský národ víťazné ukončenie náš-

ho dlhoročného boja.“ Toto právo sa uplatnilo 

v medzinárodnopolitickej konštelácii, keď to bolo pre slovenský národ 

jediným možným riešením. Vyhlásenie Slovenského štátu 14. marca 

1939 a prijatie Ústavy Slovenskej republiky 21. júla 1939 patria do vy-

hlásenia Deklarácie SNR o zvrchovanosti Slovenskej republiky 17. júla 

1992 a do vzniku Slovenskej republiky 1. januára 1993 jednoznačne k 

najvýznamnejším stupňom nášho národno-emancipačného vývoja. Tak 

v roku 1939 ako aj v roku 1993 legitímni zástupcovia slovenského 

národa zavŕšili úsilia Slovákov po národnom sebaurčení formou úplne 

štátnej suverenity, čo prekračovalo politický program Memoranda slo-

venského národa, ale prirodzeným spôsobom ho naplnilo.  

Vznik štátu 14. marca 1939 bol spôsobený geopolitickými 

zmenami v Európe, najmä posilnením úlohy Nemecka. Slovenská štát-

nosť bola však vyústením dlhodobého úsilia slovenských elít o národnú 

emancipáciu Slovákov. Slovenské politické programy neobsahovali 

myšlienku samostatného štátu (žiadali politickú autonómiu), ale ho ani 

neodmietali. Politické okolnosti rozpadu ČSR urýchlili tento vývoj 

a samostatný štát bol prirodzeným vyústením slovenského národno-

emancipačného vývoja. Hoci ide o relatívne krátke obdobie dejín 20. 

                                                 
19  Tamže, s. 179. 
20  Tamže, s. 180.  
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stor., zrútenie dovtedajšieho poversailleského usporiadania umožnilo 

posuny štátnych hraníc a vznik viacerých nových štátov. Treba zdôraz-

niť, že vznik Slovenského štátu 14. marca 1939 nijako nesúvisí s II. 

svetovou vojnou (tá začala až 1. septembra 1939), ale s pokusmi 

a s diplomatickými krokmi zabrániť vojne. Zdrojom napätia, podobne 

ako dnes, boli národnostné menšiny (najmä nemecká a maďarská), čo 

limitovalo aj autonómnu Slovenskú krajinu, ktorá 2. novembra 1938 

stratila juh svojho územia aj s druhým najväčším mestom Košice. 

V stave krajného ohrozenia Slovenska sa vtedajší reprezentanti Sloven-

ska rozhodli pre štátnu samostatnosť, garantovanú Nemeckom. Ne-

mecká politika a národnosocialistická ideológia vyvíjala intenzívny tlak 

na mladý štát, ktorého autoritatívny režim sa málo odlišoval od ostat-

ných európskych štátov.  

Ústavný zákon č. 185 zo dňa 21. júla 1939 o Ústave Sloven-

skej republiky, ktorý prijal Slovenský snem, obsahuje opäť v línii ná-

rodno-štátnych koncepcií princíp autochtónnosti a sebaurčenia Slová-

kov: „ Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa 

udržal na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou Jeho, od 

ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný sloven-

ský štát.  

Slovenský štát sdružuje podľa prirodzeného práva všetky 

mravné a hospodárske sily národa v kresťanskú a národnú pospolitosť, 

aby v nej usmernil sociálne protivy a vzájomne sa križujúce záujmy 

všetkých stavovských a záujmových skupín, aby ako vykonávateľ so-

ciálnej spravedlivosti a strážca všeobecného dobra v súladnej jednot-

nosti dosiahol mravným a politickým vývojom najvyšší stupeň blaha 

spo1očnosti i jednotlivcov.“ 21 V druhej hlave ústavy Slovenskej repub-

liky v § 6 sa píše: „Zákonodarná moc pre celé územie Slovenskej repub-

liky prislúcha snemu.“ V tomto bode sa zasa napĺňa memorandová 

požiadavka vlastného slovenského zákonodarného orgánu. 

Dobrí vojenskí stratégovia správne predpokladali, že Nemec-

ko vojnu prehrá, ale nerátali, že to bude trvať tak dlho. Politická rezis-

tencia voči štátu na Slovensku zosilnela po zmenách na frontoch. Če-

                                                 
21  Tamže, s. 236.  
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choslovakisticky orientovaní tvorcovia Povstania však nepostrehli jednu 

podstatnú vec, že v tom satelitnom „nesuverénnom“ Slovenskom štáte 

došlo k dokonštituovaniu moderného slovenského národa, ktorý by sa 

bez tohto vojnového intermezza nebol dotvoril, ale pravdepodobne by 

bol v „československom politickom národe“ postupne zanikol. Až od 

6. októbra 1938 resp. 14. marca 1939 sa dá hovoriť o politickom slo-

venskom národe, ktorý nielen sám seba uznával, ale bol aj medzinárod-

ne akceptovaný. Tento fakt už nezmenil ani koniec vojny (spojený so 

zánikom Slovenského štátu), ani komunistický režim, ba tento veľavýz-

namný fakt právnej subjektivizácie slovenského národa, za ktorý vďa-

číme Slovenskému štátu (1939-1945), bol predpokladom pre vznik 

československej federácie a samostatného štátu 1. januára 1939.  

Elity národa nesú vždy veľkú mieru zodpovednosti za formo-

vanie jeho politických programov. Táto zodpovednosť je o to väčšia 

v zlomových situácia. Takou bola druhá svetová vojna a jej výsledok. 

Aby sa nevytváral skreslený obraz slovenských dejín, musíme do nich 

začleniť aj rozporné tendencie nášho vývoja, bez toho, aby sme niekto-

ré hodnotili ideologicky pozitívne alebo negatívne, hoci niektoré mali 

na líniu štátoprávneho vývoja Slovákov, v duchu Memoranda sloven-

ského národa, rešpektujúcu slovenskú národnú identitu a suverenitu, 

regresívny charakter. Ide najmä o aktivity z pozícií politického čecho-

slovakizmu (Vianočná dohoda 1943), alebo o nedôsledne formulované 

požiadavky slovenskej politickej autonómie (v podmienkach slovenskej 

štátnosti!), v Deklarácii Slovenskej národnej rady 1. septembra 194422, 

čím sa zaradili k regresívnym trendom vývoja slovenských dejín. Zmys-

lom slovenských dejín totiž nie sú ideológie a ich uplatnenie, ale do-

siahnutie optimálnych štátoprávnych riešení pre slovenský národ. 

V povojnovej realite sa slovenský národ ocitol v určitom pro-

vizóriu, kde duch memoranda opäť zarezonoval. V Košickom vládnom 

programe vo Vianočnej dohode a v Deklarácii SNR nachádzame prin-

cíp rovností národov – vo vzťahu k Čechom, ale aj k iným slovanským 

                                                 
22  Hoci SNR preberala moc na území Slovenska bez plebiscitu a bez prejavenej vôle 

Slovákov, napriek tomu, že poznala prostislovenské zameranie a nedodržané sľuby 
pražských centralistov v rokoch 1918 – 1938, vyhlásila: „Sme za bratské spolužitie 
s bratským českým národom v novej Československej republike“.  
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národom. Regresívne sa vraciame opäť k programu politickej autonó-

mie pre Slovákov. Vianočná dohoda v II. časti definuje slovenský poli-

tický program takto: „Tu združené smery a zložky sa dohodli na týchto 

zásadách: „1. Želáme si, aby národ slovenský a národ český ako najprí-

buznejšie slovanské národy utvárali ďalšie svoje osudy v novej ČSR, 

spoločnom to štáte Slovákov a Čechov, a na podklade princípu rovný 

s rovným. 2. Želáme si úzku spoluprácu so všetkými slovanskými štát-

mi a národmi, menovite so ZSSR, v ktorom vidíme záštitu slobodného 

života a všestranného rozmachu malých národov vôbec a slovanských 

zvlášť.“23  

Deklarácia Slovenskej národnej rady z 1. septembra 1944 

v úplnej zhode s československým zahraničným odbojom, sa tiež vyjad-

rila „za bratské spolužitie s českým národom v novej Československej 

republike.“ Zásada provizórnosti sa opäť prejavila vo formulácii: „Ús-

tavoprávne, sociálne, hospodárske a kultúrne otázky republiky budú 

vzájomnou dohodou definitívne usporiadané zvolenými zástupcami 

slovenského a českého ľudu v duchu demokratických zásad, pokroku 

a sociálnej spravodlivosti.“ 

Košicky vládny program z 5. apríla 1945 riešil vzťah Čechov 

a Slovákov v obnovenom československom štáte na princípe „rovný 

s rovným“ SNR bola uznaná za nositeľku štátnej moci na Slovensku 

(Prvá pražská dohoda). Potvrdili sa právomoci slovenských orgánov. 

Na Slovensku mala zákonodarnú moc SNR a výkonnú moc mal na sta-

rosti zbor povereníkov. Bol to opäť princíp politickej autonómie po-

rovnateľný so stavom po 6. októbri 1938. 

Slovenský politický exil a Slovenská liga v Amerike, vidiac, že 

stredná a východná Európa sa dostáva pod vplyv Sovietskeho zväzu 

a Slovensku hrozí nielen postupná strata národnej suverenity, ale aj 

nastolenie komunistickej diktatúry si po likvidácii prvej Slovenskej 

republiky vytýčila základný programový cieľ - dosiahnuť obnovu štát-

nej nezávislosti Slovenskej republiky. Vychádzali z vyhlásení prezidenta 

                                                 
23  Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti II, s. 319. Provizórne ustanovenie: „Bod 

7. O definitívnej úprave týchto otázok rozhodnú – a to menovite o ústavnoprávnej 
úprave pomeru slovenského národa k národu českému – zo slovenskej strany výluč-
ne slobodne zvolení (určení) zástupcovia slovenského národa.“  
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USA F. D. Roosevelta a britského predsedu vlády W. S. Churchill zdô-

razňovali, že každý národ má právo na vlastný štát a teda táto zásada 

platí aj pre slovenský národ. „Aby mohol napredovať duševne, hmotne 

i kultúrne s inými národmi celého sveta podľa ducha kresťanskej slo-

body a skutočnej demokracie.“24 Rozvíjali vlastne pôvodnú memoran-

dovú myšlienku rovnosti národov. „Len ako národ v svojom samostat-

nom štáte môžu byť Slováci rovný s rovným s inými národmi.“25 Pred-

seda Slovenskej národnej rady v Londýne Peter Prídavok (1902 – 1966) 

napísal: „Keď terajší (dúfajme, že dočasný) európsky chaos pominie, 

Slováci sa musia do rodiny európskych národov znova zaradiť ako 

samostatný národ. A samostatný národ nikdy v histórii nejestvoval, ani 

nikdy nebude jestvovať bez samostatného štátu ...Caeterum autem 

censeo Czechoslovakiam esse delendam! Československo musí zmiz-

núť!“26 

Vo Vyhlásení Slovenskej ligy z 12. septembra 1947 v 4. bode 

čítame „Keďže slovenský národ celou svojou minulosťou, svojimi 

kresťanskými tradíciami, svojou kultúrnou orientáciou a celou svojou 

povahou začlenil sa medzi národy, ktoré sa hlásia ku kresťanskej kultú-

re a západnej demokracii, a mal odvahu aj v dnešnom svojom položení 

postaviť sa na odpor proti východnému barbarstvu, Slovenská liga 

chápe dnešné štátoprávne postavenie Slovenska ako politické zotroče-

nie, hospodárske ubíjanie a kultúrne znásilnenie slovenského národa.“27 

V 5. bode tohto vyhlásenia Slovenská liga vyzýva všetkých svojich 

členov, všetkých Američanov slovenského pôvodu a všetkých Slová-

kov, aby sa pod jej vedením „združili a v svornej jednote slovenského 

bratstva pracovali za dosiahnutie spoločného cieľa: za štátnu samostat-

nosť Slovenska“. Ide tu o veľmi významný posun slovenského národ-

no-štátneho programu, formulovaného Slovákmi v podmienkach slo-

bodného sveta, kde sa slovenský národ jednoznačne definuje, ako ná-

                                                 
24  Jednota, 3. september 1947, roč. 56, č. 2928. 
25  Vyhnanec: Prečo a načo sme vo vyhnanstve. In Jednota. Katolícky kalendár na rok 1948,  

roč. 51, vyd. Prvá Katolícka slovenská jednota, Middletown, 1948, s. 84. 
26  PRÍDAVOK, Peter. Kde je národ, tam musí byť štát! In Jednota, 26. marca 1947, roč. 

56, č. 2905. 
27  BOBÁK, Ján. Slovenská liga a Clevelandské memorandum. Clevelandské memoran-

dum Slovenskej ligy. In Historický zborník, 2000, roč. 10, č. 1, s. 128. 
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rod západnej kresťanskej civilizácie a ohrozenie svojej existencie vidí 

v komunistickej ideológii, prezentovanej Sovietskym zväzom. Ohroze-

nie existencie slovenského národa, definované v Memorande sloven-

ského národa spred 150-tich rokov ako maďarizačný útlak, sa neskôr 

v autonomistických dokumentoch transformovalo do podoby ohroze-

nia zo strany českého pragocentrizmu. V Memorande Slovenskej ligy 

z 21. októbra 1947 sa táto myšlienka globalizuje vo vyjadrení ohrozenia 

komunistickou ideológiou.  

Ústava Československej republiky z 9. mája 1948 sa už opäť 

vracia k starým formuláciám vo vzťahu k Slovákom z roku 1918: „My, 

lid československý, prohlašujeme, že jsme pevně rozhodnuti vybudovat 

osvobozený stát jako lidovou demokracii, která nám zajistí pokojnou 

cestu k socialismu. Táto ústava uznáva slovenskú národnú identitu: 

„Češi a Slováci, dva bratrské národy, členové velké rodiny Slovanstva, 

žili již před tisícem let společně v jednom státě a společně přijali z vý-

chodu nejvyšší výtvor tehdejší vzdělanosti - křesťanství. První v Evro-

pě pozdvihli v husitské revoluci na své prapory myšlenky svobody 

mínění, lidovlády a sociální spravedlnosti.“28 Ale zároveň v II. článku 

definuje Československú republiku ako jednotný štát s jednotným 

a nedeliteľným územím. 

Ústava ČSSR z roku 1960 nerešpektovala slovenskú národnú 

suverenitu a spôsobila zánik zboru povereníkov – ako zvyšku asymet-

rickej výkonnej moci na Slovensku. Nerešpektovala ani konformné 

pročeskoslovenké štátoprávne deklarácie SNP. Zvýšila pocit krivdy 

a útlaku Slovákov, Slovenská otázka sa potláčala najmä za A. Novotné-

ho, ktorý sa usiloval o „upevnenie demokratického centralizmu.“ Od-

mietal rehabilitácie „buržoáznych nacionalistov“ (Clementis, Husák 

a ďalší). Zastával ideu postupného splývania Slovákov s Čechmi, igno-

roval slovenské národné požiadavky (známe faux pas pri návšteve 

matice slovenskej v auguste 1967). Na Slovensku bola zmena štáto-

právneho usporiadania ČSSR čoraz aktuálnejšia a diskusie o potrebe 

                                                 
28  Digitálni archiv. 150/1948 Sb. Ústavní zákon ze dne 9. května 1948. Ústava Česko-

slovenské republiky http://www.psp.cz/docs/texts/constitution_1948.html. 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 1 

 

190 

 

vyrovnať sa so „slovenskou otázkou“ tvorili súčasť tzv. Českosloven-

ského reformného procesu.  

Ústavným zákonom o česko-slovenskej federácii vydaným 

Národným zhromaždením Československej socialistickej republiky dňa 

27. októbra 1968 bola dovtedy unitárna Československá socialistická 

republika transformovaná na federáciu. Zmenená bola štruktúra vlády 

a zriadená Česká socialistická republika a Slovenská socialistická repub-

lika ako časti federácie. Tým sa opäť dôsledne naplnila memorandová 

požiadavka slovenskej územnej politickej autonómie. 

 

Záver 

Štátoprávny vývoj Slovákov, ktorý sa začal v polovici 19. sto-

ročia, zaznamenal v 20. storočí mimoriadne výkyvy. Pokým sa rok 1918 

zdal byť istou záchranou slovenského národa pred hysterickým zápa-

lom maďarizačných opatrení Uhorského kráľovstva, československá 

štátnosť sa ukázala nielen ako pozitívum, ale aj ako hrozba pre samot-

nú myšlienku identity slovenského národa. Ústavnoprávne sa Slováci 

v I. ČSR prepadali do bezprávneho stavu, kde nesmeli hovoriť ani 

v mene slovenského národa, lebo boli označení za separatistov. Labilné 

medzinárodnoprávne postavenie I. Slovenskej republiky spôsobila 

viazanosť na Veľkonemeckú ríšu, ako vtedajšieho európskeho hege-

móna. To však nemení nič na skutočnosti, že Slovenská republika 

(1939-1945) bola zavŕšením 20-ročného úsilia o slovenskú politickú 

autonómiu. Návrat Slovákov do ČSR po roku 1945 bez náležitých 

a záväzných garancií znamenal postupné a masívne obmedzovanie 

slovenských kompetencií v ČSR.  

Princípy národno-štátneho programu Memoranda slovenské-

ho národa (1861) sa automaticky preniesli do základných štátoprávnych 

dokumentov Slovákov v 20. storočí, bez tohto, aby sa naň v texte od-

volávali. Táto inšpiratívna sila Memoranda sa niekedy zdá, že až tak 

limituje koncepcie politických programov Slovákov, ako keby ani v 20. 

storočí ich elity neboli schopní prekročiť rámce tejto memorandovej 

koncepcie (formálne sa to definovalo ako program Pittsburskej dohody, 

alebo vyrovnanie asymetrického modelu štátu). Hoci Slováci žijú 

v samom strede Európy a spoluvytvárajú jeho dejiny náš národnoštátny 
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politicky program ostával väčšinou v hraniciach politickej autonómie 

v rámci väčších celkov s inými národmi. Naše elity akoby mali obavu 

deklarovať politické programy úplnej štátnej suverenity Slovákov. De-

jinný vývoj v 20. storočí to iba potvrdzuje. Pre samostatnú štátnu suve-

renitu sme sa rozhodovali viac pod vplyvom vonkajších okolností, ako 

z vlastného presvedčenia. V 20. storočí Slováci prežili iba 14 rokov vo 

svojom vlastnom štáte, 25 rokov v autonómnom postavení v rámci 

väčšieho celku a 61 rokov bez naplnenia základnej požiadavky Memo-

randa národa slovenského – legislatívne definovanej územnej bez poli-

tickej autonómie Slovenska.  
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ÚSTAVNÁ LEGISLATÍVA A OTVORENÉ 
PROBLÉMY 

 

Dušan Nikodým 

 

Abstrakt: Autor poukazuje na otvorené problémy ústavnej legislatívy 
a zameriava sa na novely, ktoré prelamujú ústavu v tom, že im chýba opora 
v ústave, ďalej na novely, ktoré porušujú materiálne jadro ústavy a na novely, 
ktoré narušujú kompatibilitu ústavného poriadku a dominantné postavenie 
ústavy. Záverom navrhuje riešenie de lege constitutione. 
Kľúčové slová: Prelamovanie ústavy. Materiálne jadro ústavy. Volebné obdo-
bie parlamentu. Previerky sudcov. Prezident. 
 
Abstract: Author points to some open problems of constitutional legislation 
and focuses on novels which are breaking the Constitution in that way that they 
have no support in the Constitution, further on novels which are infringing the 
material core of the Constitution and those which disturb compatibility of 
constitutional order and dominant position of the Constitution. He concludes 
by de lege constitutione proposals. 
Keywords: Breaking the Constitution. Material core of the Constitution. Par-
liamentary election period. Screening of the judges. President.  

 

Ústava Slovenskej republiky prešla od jej vzniku viacerými le-

gislatívnymi úpravami. V roku 1992 vytvorila ústava základy parla-

mentnej formy vlády a súčasne vytvorila priestor pre tvorbu štátnych 

orgánov v podmienkach samostatnej republiky. V septembri 1992 bolo 

potrebné prijať i prechodné ustanovenie, ktoré odkladalo účinnosť 

niektorých ustanovení, ktoré mohli nadobudnúť účinnosť až 

s príslušnými zmenami ústavných pomerov Českej a Slovenskej Federa-

tívnej Republiky.  

Určitá rýchlosť pri prijímaní ústavy a nové skúsenosti 

a poznatky pri aplikácii vyústili do viacerých ústavných noviel. 

Novely ústavy možno charakterizovať nasledovne: 1. Novely, 

ktoré zdokonaľovali systém parlamentnej formy vlády. 2. Novely, ktoré 

prelamujú ústavu v tom, že im chýba opora v ústave, nekonvenujú 

ustanoveniam čl. 152 ods. 4 ústavy, podľa ktorého výklad 

a uplatňovanie záväzným právnych predpisov musí byť v súlade s touto 
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ústavou. 3. Niektoré novely porušujú materiálne jadro ústavy, ktoré 

spočíva na parlamentnej forme vlády a v rámci nej na primeranej deľbe 

moci. 4. Skupina ústavných zákonov, prijatých mimo textu ústavy a bez 

jej splnomocnenia, ktoré narušujú kompatibilitu ústavného poriadku 

a narúšajú dominantné postavenie ústavy. 

K legislatívnej problematike ústavy de lege constitutione sa 

v príspevku zameriame na vyššie uvedenú štruktúru právnych problé-

mov, prípadne poukážeme na niektoré otázky, ktoré môžu spôsobovať 

aplikačné problémy. Niektoré ustanovenia v ústave môžu byť pri apli-

kácii sporné, to však zvyčajne rieši judikatúra ústavného súdu. Bývajú 

i však také, ktoré judikatúra ústavného súdu vyriešiť nemôže. 

Z ustanovení, ktoré môžu tvoriť aplikačné problémy patrí ce-

loštátne referendum.  

Referendum zakotvené v čl. 93 až 100 je koncipované 

z hľadiska právnych účinkov ako záväzné s tým, že kvórum je stanove-

né účasťou nadpolovičnej väčšiny oprávnených voličov a na jeho plat-

nosť sa vyžaduje nadpolovičná väčšina jeho účastníkov. Takéto kvó-

rum je vhodné pri obligatórnom referende, ako je tomu pri potvrdení 

ústavného zákona o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi, alebo 

o vystúpení z tohto zväzku, čo vzhľadom na význam tohto aktu je plne 

odôvodnené. V ostatných prípadoch ústavne definovaných ako dôležité 

otázky verejného záujmu by bolo vhodné diferencovane uvažovať 

o znížení tohto kvóra. Napríklad pri zmene ústavy by malo byť kvórum 

vyššie ako v ďalších otázkach, ktoré môžu byť predmetom referenda.  

Pravda, záväznosť referenda môže spôsobiť problémy a to 

najmä v prípade, ak takéto rozhodnutie sa premieta do legislatívnej 

činnosti parlamentu. Vzhľadom na to, že platí zákaz imperatívneho 

mandátu. Riziko môže byť najmä vtedy, ak referendum iniciuje parla-

mentná opozícia.  

Ústavný súd v náleze sp. zn. PL. ÚS 42/95 vyslovil názor, že 

v teoretickej polohe je referendum určitou poistkou občana voči parla-

mentu, aby si v zásadných otázkach „nechal poradiť“ od občanov, 

alebo aby občania v referende hlasovaním zobrali na seba zodpoved-

nosť, ktorú parlament nechce, nemôže, nevie alebo nedokáže uniesť. 

Z tohto nálezu sa však natíska otázka, či by sa v ústave nemalo počítať 
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i s konzultatívnym referendom. Na druhej strane v prípade referenda, 

ktoré má bezprostredne zaväzujúce právne účinky, je vhodné zveriť 

prezidentovi právomoc v závažnom prípade (po konzultácii 

v parlamente zastúpenými stranami) parlament rozpustiť, v prípade 

legislatívnej úpravy by toto oprávnenie mal prezident použiť, ak neus-

pel ani so suspenzívnym vetom. Podľa názoru ústavného súdu je po-

vinnosťou kompetentného štátneho orgánu zabezpečiť, aby návrh 

prijatý v referende vyvolal potrebný právny účinok. Prijatie návrhu 

v referende má ústavnú relevanciu v tom zmysle, že ním občania zú-

častnení na hlasovaní udelia parlamentu príkaz, aby v súlade s návrhom 

prijatým v referende zmenil časť ústavy, ktorá bola predmetom vyhlá-

seného referenda. Ústava však neobsahuje ustanovenie umožňujúce 

občanom, aby hlasovali priamo o formulácii ústavy. 

Výkladový problém môže spôsobiť v kontexte textu ústavy 

dikcia „iné dôležité otázky verejného záujmu“. Bude asi zložitá úvaha 

o tom, ktorá referendová otázka je alebo nie je dôležitá. 

Ústava nepozná konzultatívne referendum. Jeho zakotvenie 

do ústavy možno považovať za vhodné najmä vtedy, ak je iniciátorom 

parlament. 

Okrem toho treba spomenúť, že právny poriadok ponúka aj 

mimo ústavné riešenie účasti občanov na ovplyvňovaní vecí verejných. 

Rokovací poriadok (§133 zákona č. 350/1996 Z.z. v znení neskorších 

predpisov) počíta s petíciou 100 000 občanov adresovaných parlamen-

tu, ktorú má parlament povinnosť prerokovať, resp. postúpiť prísluš-

nému orgánu, pričom tento proces je menej finančne nákladný a môže 

obsahove čiastočne plniť i funkciu, ktorá sa očakáva od referenda. 

Medzi ústavné zákony, ktoré jednorázove prelamujú ústavu 

a vzťahujú sa na individuálnu situáciu patria ústavné zákony o skrátení 

volebného obdobia parlamentu.  

Napriek tomu, že ústava obsahuje striktné ustanovenie o 4-

ročnom volebnom období (čl. 73 ods. 1) stalo sa akousi „neústavnou“ 

zvyklosťou samorozpustenie parlamentu. Pred uplynutím volebného 

obdobia, ak sa na to vytvorila situácia, v ktorej vláda a parlament nedo-

kážu plniť svoje programové zámery. Vypísanie predčasných volieb, 

resp. skrátenie volebného obdobia však vyžaduje, aby to ústava umož-



Štúdie k právnym dejinám, zv. 1 

 

196 

 

ňovala. Obdobná situácia bola známa i v Českej republike, keď na 

základe rozhodnutia Ústavného súdu ČR parlament prijal novelu ústa-

vy. Podľa čl. 35 ods. 2 ústavy Prezident republiky Poslaneckú snemov-

ňu rozpustí, ak by to navrhla poslanecká snemovňa s uznesením, 

s ktorým vyslovila súhlas trojpätinová väčšina poslancov. Než však 

k tomu došlo, bolo potrebné zistiť, či je dostatočná väčšina 

v parlamente na to, aby parlament a vláda mohli pokračovať vo svojej 

činnosti.  

Je teda v záujme legality, aby sa obdobná úprava prijala nove-

lou Ústavy SR aj v Slovenskej republike a mimo iné odstránili sa aj 

pochybnosti o legitimite nového parlamentu, ktorým vzniká novými 

predčasnými voľbami. Právna veda na zneužitie diskrečného práva 

parlamentu často upozorňuje. Z oprávnených osôb však nikto nevyužil 

ani prípadnú ústavnú sťažnosť napriek tomu, že čl. 73 ods. 1 ústavy 

garantuje i poslancom 4-ročné volebné obdobie. 

V súvislosti so skrátením volebného obdobia ústavným záko-

nom č. 330/2011 Z.z. bola prijatá i novela článku 115 a to ústavným 

zákonom č. 356/2011 Z.z. Dovtedy platný čl. 115 ods. 1 neriešil situá-

ciu po odvolaní vlády prezidentom na základe zamietnutia návrhu vlády 

na vyslovenie dôvery parlamentom a ak neprišlo k politickej dohode na 

vymenovanie novej vlády. Parlament takto akceptoval novelu ústavy, 

podľa ktorej sa prezidentovi priznala vo vzťahu k odvolanej vláde 

poverenej vykonávaním jej pôsobnosti až do vymenovania novej vlády, 

avšak so značne silnými kompetenciami, ktoré nie sú obvyklé pre par-

lamentnú formu vlády a narúšajú materiálne jadro ústavy. Článok 115 

znie: Ak Národná rada Slovenskej republiky vysloví vláde nedôveru, 

alebo ak zamietne jej návrh na vyslovenie dôvery, prezident Slovenskej 

republiky vládu odvolá (ods. 1). Ak prezident Slovenskej republiky 

prijme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním jej funkcie až do vymeno-

vania novej vlády (ods. 2). Ak prezident Slovenskej republiky odvolá 

vládu podľa odseku 1, rozhodnutím, vyhlásením v Zbierke zákonov 

Slovenskej republiky, ju poverí vykonávaním jej pôsobnosti až do vy-

menovania novej vlády, avšak výlučne v rozsahu podľa čl. 119 písm. a), 

b), e), f), m), n), o), p) a r); výkon pôsobnosti vlády podľa čl. 119 písm. 
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m) a r) je v každom jednotlivom prípade viazaný na predchádzajúci 

súhlas prezidenta Slovenskej republiky(ods. 3). 

Ústavné princípy a na ich základe prijaté normatívne úpravy 

zaväzujú všetky subjekty v štáte vrátane normotvorcu. Ústava má svoje 

materiálne jadro, ako aj procesný rámec, ktoré majú pôsobiť 

v symbióze a limitovať diskréčne právo parlamentnom. Práve z tohto 

hľadiska treba posudzovať čl. 115 ods. 3 ústavy, ktorý zasahuje do 

duálneho systému a rešpektovania čl. 101 ods. 1 ústavy, podľa ktorého 

prezident zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov a má pôsobiť 

ako neutrálny činiteľ. Predchádzajúci súhlas prezidenta na akty vlády 

(čl. 115 ods. 3) sa vzťahuje na vymenovanie štátnych funkcionárov 

v prípadoch ustanovených zákonom a troch členov Súdnej rady SR 

napriek tomu, že i prezident má oprávnenie na vymenovanie troch 

členov. Článok 115 ods. 3 nezodpovedá ani postaveniu vlády ako vr-

cholnému orgánu súdnej moci (čl. 108). Pritom je zaujímavé, že nedo-

tknuteľná ostáva kontrasignácia aktov prezidenta podľa čl. 102 ods. 2 

vo veci prijímania, poverovania a odvolávania vedúcich diplomatických 

misií, udeľovaní amnestie a vo veci velenia ozbrojených síl. Tieto akty 

kontrasignuje predseda vlády alebo ním poverený minister. V týchto 

prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda. Novela čl. 115 

korešponduje situáciu v roku 2011, keď už bolo ústavným zákonom 

skrátené volebné obdobie parlamentu. Problematické by však bolo, ak 

by k skráteniu volebného obdobia nedošlo a neboli by predčasné voľ-

by. Nemožno v takom prípade opomenúť situáciu, v ktorej by prezi-

dent z ústavných dôvodov nemohol svoju funkciu vykonávať podľa čl. 

105 ústavy, keď jeho oprávnenia podľa čl. 102 ods. 1 písm. a), b), c), n) 

a o) prechádzajú na vládu a ďalšie na predsedu Národnej rady SR (čl. 

102 ods. 1 písm. d), g), h), l), m), s), t)). Na predsedu vlády prechádza 

i hlavné velenie ozbrojených síl. Takto i z tohto hľadiska je novelizácia 

čl. 115 ods. 3 ústavy spochybniteľná. Obmedzenie vlády po strate dô-

very vyslovenej parlamentom sťažuje pozíciu vlády samo o sebe a je 

otázne, či takúto vládu i keď dočasnú má v pôsobnosti obmedzovať 

ešte aj prezident. Predchádzajúce novely upravujúce pôsobnosť prezi-

denta s vyústením v jeho priamej voľbe nijako však nezmenili jeho 

postavenie v parlamentnej forme vlády. 
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Posledná novela ústavy z roku 2014 – ústavný zákon č. 

161/2014 Z.z. sa stáva predmetom diskusie vo veci previerok spôsobi-

losti sudcov. Úprava sa vzťahuje aj na sudcov ustanovených do funkcie 

pred 1. septembrom 2014. Ide o to, do akej miery je v parlamentnej 

demokracii prípustný, resp. odôvodnený vstup výkonnej moci do moci 

súdnej. Ústavná koncepcia vychádza z toho, že súdna rada 

o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti rozhoduje na základe podkla-

dov od štátneho orgánu plniaceho úlohy ochrany utajovaných skutoč-

ností a vyjadrenia kandidáta na sudcu (čl. 141 a), ods. 5 a 9). Pritom 

podľa článku 154 d) sa predpoklady sudcovskej spôsobilosti vzťahujú 

retroaktívne aj na sudcu ustanoveného do funkcie pred 1. septembrom 

2014. 

V novela ústavy sa opravujú náležitosti sudcovskej spôsobilos-

ti v čl. 141 a) ods. 5, ods. 9-11 a čl. 154 d), ktoré upravujú i postup pri 

riešení sťažnosti až po podanie na ústavný súd. Následne v článku 147 

sa ukladá prezidentovi povinnosť, aby po právoplatnom rozhodnutí 

Súdnej rady, že sudca nespĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti 

sudcu odvolali. Podrobnosti o podmienkach splnenia sudcovskej spô-

sobilosti, o pôsobnosti súdnej rady z ústavného súdu, ako aj štátneho 

orgánu plniaceho úlohy ochrany utajovaných skutočností ponecháva 

ústavodárca na zákon (čl. 141 a) ods. 9 a 11, čl. 145 ods. 2, čl. 154 d) 

ods. 1 a 2).  

Previerky sudcov podľa novely ústavy a k nej vydaných vyko-

návacích predpisov (zákon č. 195/2014 Z.z.), ktorým sa mení a dopĺňa 

zákon č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré zákony) zasahujú do materiálneho jadra ústavy 

závažným spôsobom, spočívajúcom v neprimeranom zásahu do deľby 

moci. 

Poradná rada Európskych sudcov (CCJE) Rady Európy zauja-

la k týmto previerkam negatívne stanovisko: „Stále funkčné obdobie 

sudcov, ktoré je základným prvkom ich nezávislosti, je neprimerane 

spochybnené a ohrozené, ak sú bez konkrétneho a dôvodného podo-

zrenia iniciované previerky sudcov. Poradný orgán rady Európy sa 

kriticky vyjadril k zhromažďovaniu materiálov tajnou službou pri roz-
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hodovaní, či sudcovia spĺňajú nevyhnutné požiadavky: „Akýkoľvek 

pokus o použitie materiálov získaných tajnými službami, ktorý tieto 

inštitúcie obvykle používajú, proti sudcom je nepochybne vážnym 

narušením nezávislosti súdnictva.“ Obdobné stanovisko zaujala 

i Európska asociácia sudcov (stanoviská sú odporúčaním).  

Zákon č. 195/2014 Z.z. formuluje rozhodovanie súdnej rady 

o sudcovskej spôsobilosti a upravuje, z akých podkladov pri rozhodo-

vaní má vychádzať. Ide o komplexné posúdenie a použitie podkladov, 

ktorými sa zisťuje, či uchádzač o funkciu sudcu alebo sudca (bod 4 ods. 

7): 

a) nie je pod preukázateľným nátlakom v dôsledku finančnej 

situácie, 

b) nie je preukázateľne závislý od konzumácie alkoholických 

nápojov alebo od iných návykových látok, 

c) neprijíma neoprávané platby, dary alebo iné výhody alebo 

nezneužíva postavenie a funkciu na získavanie neoprávnených požit-

kov, 

d) nedisponuje s majetkom, ktorého hodnota je neprimeraná 

priznaným príjmom a ktorého legálnosť pôvodu nie je schopný alebo 

ochotný preukázať, 

e) nemá obchodné, majetkové alebo finančné vzťahy 

s osobami z prostredia organizovaného zločinu,  

f) nespráva sa korupčne. 

Dotazník (§ 31 novely), ktorý je koncipovaný v tomto duchu 

je sudca povinný doručiť kancelárii súdnej rady do 31. októbra 2014 

a jej predseda je povinný bezodkladne po doručení dotazníka písomne 

požiadať Národný bezpečnostný úrad o zabezpečenie podkladov pre 

rozhodovanie o predpokladoch sudcovskej spôsobilosti. Možno podľa 

toho vysloviť názor, že takýto spôsob získavania podkladov je závaž-

ným zásahom do súkromia a nemožno vylúčiť ani jeho zneužitie. 

Novela má pozitívne ustanovenia v novom ústavnom vyme-

dzení funkcie predsedu súdnej rady (prerušenie výkonu funkcie sudcu, 

disciplinárne návrhy), sprísňujú sa podmienky vzniku nároku na ďalší 

plat sudcu, upravuje sa mechanizmus kontroly a upravuje sa proces 

vytvárania disciplinárnych senátov v záujme zvýšenia funkčnosti discip-
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linárneho konania a zlepšenia podmienok vyvodzovania zodpovednos-

ti, zvyšuje sa zodpovednosť predsedov súdov a zároveň sa predlžuje 

ich funkčné obdobie. Upravuje sa i regresná náhrada škody v prípade 

prieťahov v konaní konštatovaným ústavným súdom alebo Európskym 

súdom pre ľudské práva. Pozitívne treba hodnotiť aj oddelenie funkcie 

predsedu najvyššieho súdu a predsedu súdnej rady. Stále zostáva otvo-

rená otázka, či doterajší režim o riadnom výkone sudcovskej funkcie 

nie je dostatočný. I keď nepochybne v rozhodovacej činnosti súdov sú 

prípady, ktoré môžu spôsobovať nedôveru občanov k súdnej moci 

predsa len zostáva otázka, či takéto plošné preverovanie sudcov nespô-

sobuje príliš dominantný vstup moci výkonnej do moci súdnej. Nejed-

noduchú úlohu bude mať ústavný súd, aby objektívne dokázal, či strata 

spôsobilosti sudcu sa opiera o preukazateľný dôkazný materiál (čl. II., § 

74 db).  

I doterajší právny režim umožňuje začať konanie orgánov 

činných v trestnom konaní, či už ide o vyšetrovateľa, prokurátora 

a napokon súdnej moci. I v rámci disciplinárneho konania, ak sa zistí 

podozrenie z trestnej činnosti je disciplinárny senát povinný oznámiť 

toto orgánom činným v trestnom konaní. Pozitívne by mohlo pôsobiť, 

ak by sa prijala povinnosť vykonávať z priebehu konania zvukové 

záznamy. I v disciplinárnom konaní, ak sú na to dôvody, možno na-

vrhnúť odvolanie sudcu z funkcie. Dôležité je, aby predsedovia jednot-

livých stupňov súdnej moci (okrem najvyššieho súdu) menovaným 

ministrom spravodlivosti boli zárukou dôsledného vykonávania ich 

funkcie i v rámci disciplinárneho konania. 

Typický príklad, keď nie sú rešpektované procesné 

a materiálne podmienky v ústavnej legislatíve predstavuje ústavný zá-

kon č. 254/2006 z.z. o zriadení a činnosti výboru NR SR na preskúma-

vanie rozhodnutí Národnobezpečnostného úradu. Poslanecký návrh 

tohto ústavného zákona prevzal koncepciu § 30 ods. 4 až 7 zákona č. 

215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov, ktoré podľa nálezu ÚS č. 638/2005 

Z.z. z 19. októbra 2005 (PL ÚS 6/04-67) nie sú v súlade s článkom 1 

ods. 1 prvou vetou, čl. 2 ods. 2 a s čl. 46 ods. 1 ústavy. Podľa názoru 

ústavného súdu, aj keď ide o rozhodnutie osobitnej povahy nie je dô-
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vod na to, aby NR SR ako orgán s presne vymedzenou ústavnou prá-

vomocou (čl. 86) zriaďovala takýto správny orgán mimo rámca čl. 86 

ústavy. Ústavný súd konštatoval, že išlo o porušenie deľby moci, ktorá 

je jedným zo základných ústavných princípov. Tým, že ústavný zákon 

bol prijatý mimo textu ústavy došlo pri porušení materiálnej podmienky 

i o vadu procesnú. Naviac došlo takto k obídeniu nálezu ústavného 

súdu nakoľko rozhodnutie ústavného súdu je všeobecne záväzné (čl. 

125 ods. 6). Preskúmavanie rozhodnutí národnobezpečnostného úradu 

prislúcha príslušnému súdu, ako je to obvykle pri iných správnych 

aktoch. 

 

K prelamovaniu ústavy dochádza pri ústavných zákonoch, 

ktorými sa skracuje volebné obdobie NR SR (ústavný zákon č. 70/1994 

Z.z., ústavný zákon č. 82/2006 z.z., ústavný zákon č. 230/2011 Z.z.), 

čím sa spochybňuje legitimita parlamentu. Tu sa žiada doplniť do ústa-

vy obdobné ustanovenie českej ústavy a to tak, že NR SR môže skrátiť 

volebné obdobie parlamentu uznesením prijatým trojpätinovou väčši-

nou a následne prezident parlament rozpustí. 

Ďalšiu skupinu tvoria ústavné zákony, ktoré sú tematicky už 

v ústave zakomponované (ústavný zákon 397/2004 Z.z., 357/2004 z.z. 

a ústavný zákon č. 493/2001 Z.z.). Tieto zákony by patrili priamo do 

textu ústavy. Ide o stret záujmov, spoluprácu NR SR a vlády 

v záležitostiach Európskej únie, ako i problematiku rozpočtovej zod-

povednosti. Treba podotknúť, že ústava má obsahovať základné prin-

cípy a mnohé ustanovenia (ich rozsiahlosť) by bolo vhodné zveriť 

zákonom. Pokiaľ ide o ustanovenia vzťahujúce sa na Európsku úniu 

bolo by vhodné, aby ústava mala osobitne a komplexne upravené člán-

ky upravujúce základné vzťahy Slovenskej republiky k Európskej únii 

obdobne ako je tomu na príklad vo francúzskej, rakúskej, nemeckej 

ústave. Okrem spolupráce vlády a parlamentu vo veciach Európskej 

únie možno sem začleniť problematiku prednosti európskeho práva, 

spôsob menovania do orgánov Európskej únie v rámci zastupovania 

záujmov Slovenskej republiky v Európskej únii, resp. posúdenie norma-

tívneho aktu Európskej únie ústavným súdom vo veci jeho súladu 

s ústavou. 
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Článok 120 ústavy pochádza ešte z obdobia pridruženia Slo-

venskej republiky k Európskej únii. 

Pri posudzovaní ústav demokratických štátov sa obvykle po-

sudzuje, v akej miere vytvárajú v materiálnom zmysle predpoklady na 

rešpektovanie princípu suverenity ľudu, nedotknuteľnosť základných 

práv a slobôd, princíp plurality v reprezentatívnej demokracii, záruky 

zabezpečenia materiálne – právneho štátu pri dodržiavaní medzinárod-

ných zmlúv, ktorým je štát viazaný a ktoré sa premietajú i do vhodne 

zakotvenej deľby moci. Tieto postuláty treba rešpektovať i pri ďalšom 

ústavnoprávnom vývoji pri spoľahlivom legislatívnom spracovaní. 

Rešpektovať dominantné postavenie ústavy voči ústavným zákonom, 

ktoré by boli prijaté bez ústavnej blankety a v tom smere aktivizovať 

i ochrannú funkciu ústavy ústavným súdom. Do ústavy by bolo vhodné 

doplniť zákaz zmeny ústavy v podstatných náležitostiach demokratic-

kého a právneho štátu. Komplexnosť problematiky riešenej de lege 

constitutione by sa mala prejaviť priamo v jej texte a tým zdokonaliť jej 

vypovedaciu hodnotu. 

Treba zodpovedať otázku, či v prípadoch, ktoré v príspevku 

uvádzame je daná kompetencia ústavného súdu, aby na základe podania 

návrhu oprávnenými osobami podľa čl. 130 ústavy je ústavnému súdu 

umožnené vo veci konať. V roku 1992, keď sa prijímala Ústava Sloven-

skej republiky, vložil do nej ústavodárca čl. 152 v tomto znení: 

(1) Ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné 

právne predpisy zostávajú v Slovenskej republike v platnosti, ak neod-

porujú tejto ústave. Meniť a zrušovať ich môžu príslušné orgány Slo-

venskej republiky. 

(2) Neplatnosť zákonov a iných všeobecne záväzných právnych pred-

pisov vydaných v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike vzniká 

deväťdesiatym dňom po uverejnení rozhodnutia Ústavného súdu Slo-

venskej republiky o ich neplatnosti spôsobom ustanoveným na vyhla-

sovanie zákonov. 

(3) O neplatnosti právnych predpisov rozhoduje Ústavný súd Sloven-

skej republiky podľa návrhu osôb uvedených v čl. 130. 
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(4) Výklad a uplatňovanie ústavných zákonov, zákonov a ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov musí byť v súlade s touto 

ústavou. 

Tieto ustanovenia schvaľoval parlament v dobe existencie ČSFR 

a vychádzalo sa z predpokladaného zániku ČSFR podľa politických 

rokovaní. I keď nateraz ústava neobsahuje ustanovenie o zákaze zmeny 

ústavy, ktoré by obsahovalo dikciu zákazu zmeny podstaty náležitostí 

nie je zanedbateľná úvaha, aby čl. 152 ods. 1 a 4 sa použil na súčasnú 

problematiku. Nemožno totiž považovať za vhodné, aby parlament 

nemal stanovené limity jeho diskrečnej právomoci. 

Za priority, ktoré treba de lege constitutione riešiť možno považovať 

ústavné riešenie skrátenia volebného obdobia parlamentu, novelizovať 

čl. 115 ústavy vo veci predchádzajúceho súhlasu prezidenta k niektorým 

aktom dočasnej vlády, zrušiť ústavný zákon č. 254/2006 Z.z. o zriadení 

činnosti výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ 

a komplexne zaradiť do ústavy úpravu vzťahov Slovenskej republiky k 

Európskej únii. Pokiaľ ide o previerky sudcov bude riešenie problema-

tiky podmienené i rozhodnutím ústavného súdu. Ústavný súd pozasta-

vil účinnosť previerky sudcov a teraz pôjde o to, ako rozhodne 

o súlade týchto previerok s materiálnym jadrom ústavy; čl. 154 d pred-

pokladá plošné previerky všetkých sudcov s retroaktivitou. Ústavný súd 

sa teda bude musieť nevyhnutne venovať nielen vykonávaciemu pred-

pisu, ale i novelizácii ústavného textu, z ktorého previerky sudcov vy-

chádzajú. To bude nóvum v doterajšej rozhodovacej činnosti ústavné-

ho súdu, pričom ide o riešenie závažnej otázky: do akej miery je možné 

vstupovať prostredníctvom moci výkonnej do moci súdnej ako je to 

v prípade celoplošných previerok sudcov všeobecných súdov. Návrh 

podpredsedu súdnej rady z 1. 9. 2014 namieta nesúlad s ústavou zákona 

o sudcoch v niektorých ich častiach s čl. 1 ods. 1, 141 ods. 1, 144 ods. 1 

a 145 ods. 1 ústavy. Ponecháva však bez povšimnutia čl. 141 a ods. 9, 

147 ods. 1 a 154 d novely ústavy, z ktorých zákon o sudcoch vychádza. 
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TUKOV NÁVRH AUTONÓMIE SLOVENSKA1 

 

Michal Považan 

 

Abstrakt: Už čoskoro po vzniku Československa sa objavili snahy o presadenie 
slovenskej autonómie. Počas obdobia prvej republiky bolo vypracovaných 
mnoho návrhov. Viaceré z nich boli predložené na rokovanie Národného 
zhromaždenia. Článok sa venuje návrhu V. Tuku z roku 1921, ktorý sa od 
ostatných návrhov zásadne líši. Návrh odmietol dovtedajšiu tradíciu národno-
štátnych programov Slovákov a namiesto autonómie v rámci väčšieho štátneho 
celku žiadal vytvorenie samostatného suverénneho slovenského štátu, ktorý by 
sa na základe svojej vôle vytvoril spolu s českým štátom spoločný zväz pričom 
by si zachoval svoju medzinárodno-právnu subjektivitu i drvivú väčšinu kom-
petencií. Samotný návrh bol odmietnutý a nestal sa základom pre ďalšie mysle-
nie o budúcom postavení Slovenska v rámci Československa. 
Kľúčové slová: V. Tuka, autonómia, návrh, Slovensko, zväz 
 
Abstract: Soon after the establishment of Czechoslovakia emerged several 
concepts of the Slovak autonomy. During the period of the First Republic 
there were drafted many autonomy proposals. Several of them were submitted 
to the National Assembly. The article examines the proposal of V. Tuka 1921, 
which differs from other proposals fundamentally. Proposal rejected the tradi-
tion of the then national and state programs of Slovaks which required greater 
autonomy of Slovakia within the existing state and called for the establishment 
of a sovereign independent Slovak State, which would agree to create together 
with the Czech State a Czecho-Slovak Union while maintaining international-
legal personality and the overwhelming majority competencies for member 
states. The proposal itself was denied, and did not become basis for further 
thinking on the future status of Slovakia within Czechoslovakia. 
Keywords: V. Tuka, autonomy, draft, Slovakia, union 

 

Úvod 

Obdobie prvej Československej republiky sa vyznačovalo 

opakovanými snahami časti slovenských politikov o presadenie auto-

nómie Slovenska. Politické strany a ich predstavitelia, ktoré sa vyznačo-

vali autonomistickým programom, osobitne (Hlinkova) Slovenská 

                                                 
1  Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. APVV-0607-10. 
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ľudová strana ((H)SĽS)2 a Slovenská národná strana, predložili na ro-

kovanie parlamentu niekoľko návrhov ústavného zákona o autonómii. 

Až do jesene 1938 boli tieto snahy neúspešné a Československá repub-

lika zostala unitárnym štátom československého národa. 

Kým koncept jednotného československého národa mal svoje 

racionálne odôvodnenie na začiatku existencie republiku najmä 

s prihliadnutím na medzinárodnú a vojenskú situáciu, s pribúdajúcimi 

rokmi čoraz viac prekážal dlhodobej stabilizácii pomerov v nej. Centra-

lizmus bol iba štátoprávnym vyjadrením a teda dôsledkom idei jednot-

ného československého národa. 

Neustále predkladanie spomínaných návrhov poukazovalo na 

skutočnosť, že išlo o vážny vnútropolitický problém, ktorý bolo nevy-

hnutné riešiť. Bez tejto otázky si ani nevieme predstaviť slovenskú 

politiku dvadsiatych a tridsiatych rokov 20. storočia a právom možno 

chápať politické delenie centralizmus/autonomizmus za jeden 

z najzávažnejších sporov vtedajšej slovenskej politiky, ktorý ovplyvňo-

val aj celorepublikovú politickú scénu. V 30.-tych rokoch 20. storočia 

nebola na Slovensku relevantná politická strana bez decentralizačného 

programu3. 

Otázka slovenskej autonómie nebola iba kľúčovou otázkou 

slovenského politického života ale aj ústavného a štátoprávneho mysle-

nia na Slovensku. 

Otázkam autonomizmu v slovenskej politike sa venovali via-

cerí autori. Niektorí v rámci svojich prehľadových prác venovaných 

všeobecným dejinám Slovenska4, monografiách5 prípadne vedeckých či 

                                                 
2  (Hlinkova) Slovenská ľudová strana ((H)SĽS) – daný termín resp. jeho skratku 

používame v tomto tvare hlavne z dôvodu, že v období, ktorého sa hlavne dotýka 
predmetná práca sa používal názov Slovenská ľudová strana (SĽS), ale strana sa 
v dejinách obvykle pozná pod názvom Hlinkova slovenská ľudová strana (HSĽS). 

3  BARTLOVÁ, Alena. Túžby, projekty, realita. Slovensko v medzivojnovom období. Bratislava 
: Historický ústav SAV, 2010, s. 78. 

4  LETZ, Róbert. Slovenské dejiny IV. 1914 – 1938. Bratislava : Literárne informačné 
centrum, 2010, s. 154-208 a iné. 

5  KRAMER, Juraj. Iredenta a separatizmus v Slovenskej politike 1919 - 1938. Štúdia o ich 
vzťahu. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry, 1957, 248 s. KRA-
MER, Juraj. Slovenské autonomistické hnutie v rokoch 1918 – 1929. Bratislava : Vydavateľ-
stvo Slovenskej akadémie vied, 1962, 484 s. VAŠŠ, Martin. Slovenská otázka v 1. ČSR 
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odborných statí6. Tieto práce sa zaoberali hlavne všeobecno-

historickým otázkam resp. politickým dejinám, otázky ústavného 

a štátoprávneho myslenia ostávali na okraji ich záujmu. 

Táto stať sa zameria hlavne na jeden konkrétny „Návrh záko-

na o samospráve Slovenska“, ktorý na základe žiadosti predsedníctva 

(H)SĽS vypracoval Vojtech Tuka.  

 

1. Politicko-právne skutočnosti ovplyvňujúce vypracovanie návr-

hu 

Požiadavky na národnú samosprávu neboli na Slovensku za-

čiatku dvadsiatych rokov 20. storočia niečím novým, ale nadväzovali na 

tradíciu národných programov samosprávy datujúcich sa do roku 18487 

pokračujúc cez memorandá roku 1861, programy Slovenskej národnej 

strany do 30. októbra 19188 až po dohody zahraničných Slovákov 

a Čechov pred vznikom Československého štátu. Prirodzene, že od 

prostredia, ktoré celé desaťročia pestovalo tradíciu osobitosti národné-

ho spoločenstva a jeho zvláštnych kultúrnych, jazykových, ale tiež 

politických práv, sa nedalo očakávať, že sa tejto tradície, uhoľného 

kameňa svojho mnohoročného politického snaženia zriekne precho-

                                                                                              
(1918 – 1938). Martin : Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2011, 283 s. LIPSCHER, 
Ladislav. Ľudácka autonómia. Ilúzie a skutočnosť. Bratislava : Slovenské vydavateľstvo 
právnickej literatúry, 1957, 319 s. ŽATKULIAK, Jozef (ed). Národná rada v kontexte 
slovenských dejín 150. výročie vzniku prvej Slovenskej národnej rady : zborník materiálov zo sym-
pózia v Častej-Papierničke, 21.-22. apríla 1998. Bratislava : Národná rada Slovenskej re-
publiky, Slov. hist. spoloč. pri SAV, 1999, 209 s. iné a. 

6  BARTLOVÁ, Alena. Návrhy slovenských politických strán na zmenu štátoprávneho 
usporiadania ČSR v rokoch 1918 – 1935 a zapojenie HSĽS do vládnej koalície 1927 
– 1929. In. BYSTRICKÝ, Valerián - Zemko, Milan (eds.). Slovensko v Československu 
(1918 – 1939). Bratislava : Veda, 2004, s. 123-161. BYSTRICKÝ, Valerián. Slovenská 
otázka v medzivojnovom Československu. In BYSTRICKÝ, Valerián. Od autonómie 
ku vzniku Slovenského štátu. Bratislava : Veda, 2008, s. 100-119 a iné. 

7  BARTLOVÁ, Túžby, projekty, realita, s. 84-85. 
8  Pregnantne to vyjadrilo uznesenie vedenia Slovenskej národnej strany za účasti 

všetkých slovenských politických prúdov z 24. mája 1918: „Slovenská národná strana 
stojí bezpodmienečne na stanovisku samourčovacieho práva slovenského národa 
a na tomto základe vindikuje pre slovenský národ účasť na utvorení samostatného 
štátu pozostávajúceho zo Slovenska, Čiech, Moravy a Sliezska.“ Citované podľa 
REBRO, Karol. Cesta národa. Svedectvo o boji Slovákov za národný štát. Bratislava : Tat-
rapress, 1969, s. 26. V tomto vyjadrení nie je nič o vetvách československého národa, 
keďže nebolo robené pre zahraničie ani vzhľadom na vojenskú situáciu. 
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dom do nového štátu, kde sa minimálne časť jeho politickej elity cítila 

ako nie celkom rovnoprávna. 

Dôležitým politickým symbolom autonomistického hnutia sa 

v prvej republike stala Pittsburgská dohoda. Prvý návrh na autonómiu 

bol však koncipovaný ešte skôr, ako sa politici na Slovensku dozvedeli 

o jej existencii a znení. Jej autorom bol Ferdinand Juriga, ktorý ho 

skoncipoval počas cesty na prvé zasadanie Národného zhromaždenia 

v Prahe 13. novembra 1918, necelé dva týždne po Martinskej deklarácii. 

Už z tohto možno usudzovať, že téma autonómie neustúpila do úzadia 

ani v euforickým dňoch vzniku nového štátu, ale táto agenda sa konti-

nuálne preniesla zo zaniknutého Uhorska do novoutvoreného Česko-

slovenska.  

Ferdiš Juriga v línii s autonomistickými programami z obdobia 

pred vytvorením Československa žiadal z dôvodu slovenskej osobitosti 

Slovenska vytvorenie Slovenskej krajiny ako samosprávnej jednotky so 

samosprávnym zákonodarstvom, slovenčinou ako úradným jazykom 

a slovenským školstvom. Tento návrh bol predložený 14. novembra 

Slovenskému klubu Revolučného národného zhromaždenia, ktorý ho 

neprijal. 

Ďalším politickým vyjadrením požiadavky autonómie bolo 

memorandum A. Hlinku a jeho spolupracovníkov na mierovej konfe-

rencii v Paríži adresované britskej, francúzskej, americkej, poľskej 

a juhoslovanskej9 delegácii delegáciám pod názvom „Pre mier v Európe 

– memorandum Slovákov mierovej konferencii10. Memorandum žiada-

lo mierovú konferenciu zaručiť „politickú samosprávu, národný parla-

ment slovenský, slovenskú vládu zodpovednú tomuto parlamentu, 

administráciu a úradníctvo svoje, konečne úplnú slobodu svedomia“11. 

Cesta A. Hlinku do Paríža bola v mnohom nepremyslená, ale 

predložené memorandum prinieslo spresnenie slovenských požiada-

viek. Už nešlo iba o slovenčinu v úradoch, vágnu samosprávu Sloven-

skej krajiny so samosprávnym zákonodarstvom ako v prípade návrhu F. 

                                                 
9  V danom období išlo o delegáciu Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov. Názov 

Juhoslávia sa datuje až z konca dvadsiatych rokov 20. storočia. 
10  Delegácia vedená A. Hlinkom pricestovala do Paríža 20. septembra 1919. 
11  Citované podľa LETZ, Slovenské dejiny IV, s. 161. 
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Jurigu. Parížske memorandum si predstavovalo slovenskú autonómiu 

ako plnohodnotnú súčasť Československa budovanú na princípoch 

parlamentnej demokracie so širokým volebným právom, parlamentu 

zodpovednou vládou disponujúcou vlastným úradníctvom spravujúcim 

krajinu12. Napriek tomu, že kompetencie slovenskej vlády nie sú 

v dokumente jasne vyjadrené, z jeho ducha vyplýva prekonanie mini-

malistických požiadaviek predchádzajúceho obdobia na školskú 

a jazykovú autonómiu. V parížskom memorande akoby sa odrážali 

požiadavky Memoranda národa slovenského z roku 1861, ktoré videli 

Slovensko ako samostatne spravované územie s širokou samosprávou 

a jasne dohodnutou pôsobnosťou centrálnych a slovenských orgánov. 

Diskusia o postavení Slovenska pokračovala aj po Hlinkovom 

návrate z Paríža. Nešlo len o iniciatívu ľudákov. O rôznych formách 

samosprávy pre Slovensko hovorili viacerí významní slovenskí politici: 

M. Hodža13, E. Stodola14 a ďalší čelní predstavitelia spoločenského 

života na Slovensku. Predstavy mnohých z nich boli aj publikované 

v tlači a stali sa súčasťou verejnej diskusie.  

Prvá etapa úsilia o presadenie autonómie na Slovensku vrcho-

lila presadením župného zákona č. 126/1920 Zb. z. a n. Zákon bol 

prijatý spolu s ústavnou listinou. Mal platiť pre celý štát, ale po viace-

rých odkladoch sa realizoval na niekoľko rokov iba na Slovensku. Sú-

časťou župného zákona bol tzv. župný zväz. Išlo o nejasne definovanú 

nadžupnú entitu, ktorá podľa M. Hodžu či E. Stodolu mohla byť zá-

rodkom najprv administratívnej a neskôr v prípade návrhov E. Stodolu 

aj legislatívnej autonómie15. 

Najmä E. Stodola presadzoval postupný vznik legislatívnej au-

tonómie a neuspokojoval sa s autonómiou administratívnou. Veril, že 

administratívna autonómia povedie k legislatívnej. Neskôr, v prípade 

schválenia krajinského zriadenia aj HSĽS súhlasila s touto cestou. Kaž-

dopádne, ani župné a ani krajinské zriadenie v realite k legislatívnej 

                                                 
12  LETZ, Slovenské dejiny IV, s. 168. 
13  Ku samospráve Slovenska. In Slovenský týždenník, 27. 2. 1920. 
14  STODOLA, Emil. O samospráve Slovenska. Turčiansky svätý Martin : Emil Stodola, 

1921. 
15  Ibid. 
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autonómii nesmerovalo. Autonómiu presadilo až oslabenie českoslo-

venského štátu v roku 1938. 

Začiatkom dvadsiatych rokov však (H)SĽS ešte nebola ochot-

ná ustúpiť z požiadavky rýchleho zakotvenia legislatívnej autonómie 

pre Slovensko a jej predseda A. Hlinka vyzval právnikov roku 1920 na 

vypracovanie a publikovanie autonomistických návrhov v tlači. Postup-

ne boli publikované návrhy F. Jurigu16, Ľudovíta Labaya17 a V. Tuku18. 

Všetky tri návrhy požadovali zákonodarný a výkonný orgán pre Sloven-

sko a vychádzali z práva na sebaurčenie nezávislého slovenského náro-

da. Líšili sa hlavne stupňom samostatnosti Slovenska, teda v množstve 

kompetencií pre Slovensko a pre centrálnu vládu. Prvé dva návrhy 

skrývali pod pojmom autonómia slovenskú štátnosť s neúplnou suve-

renitou. V tomto význame bolo používanie pojmu autonómia mätúce 

keďže princíp rovný s rovným je možné realizovať iba vo federácii.19 

Návrh V. Tuku išiel inou cestou. Opustil tézu autonómie a vydal sa 

cestou zániku československého štátu a následného kreovania česko-

slovenského zväzu. Tukov prístup je výnimočný v tom, že ako jeden 

z mála opustil vo svojom návrhu platformu československého štátu 

a načrtol uplatnenie sebaurčovacieho práva Slovákov mimo pôdy re-

publiky, bez spolupráce s centrálnymi orgánmi ba za predpokladu ich 

zániku. 

 

2. Vlastný návrh 

V tejto krátkej stati sa budeme venovať iba návrh V. Tuku, 

ktorý sa javí zo všetkých troch návrhov najradikálnejší. V. Tuka preu-

kázal v návrhu svoje právnické schopnosti a erudíciu, ktorou prevyšo-

val viacerých autorov návrhov autonómie z prostredia (H)SĽS v danom 

období. Tento návrh bol ako príliš radikálny odmietnutý samotnou 

(H)SĽS a na rokovanie Národného zhromaždenia bol predložený upra-

                                                 
16  Slovenské ľudové noviny, 10.6.1921, č. 24. 
17  Slovák, 19.6.1921, č. 137. 
18  Slovák, v číslach publikovaných 24.6. až 3.7.1921, č. 141-145. 
19  LETZ, Robert et al. (eds.). Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov XIIa. Slováci pri 

budovaní základov Československej republiky. Prvé desaťročie Československej republiky. Brati-
slava : Literárne informačné centrum, 2014, s. 62. 
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vený návrh Ľ. Labaya. Napriek tomu je práca V. Tuku zaujímavá 

z pohľadu vývoja slovenského právno-politického myslenia. 

V. Tuka v úvode k svojmu návrhu20 píše: „Základom, na kto-

rom republika aj medzi blížiacimi sa nebezpečenstvami bezpečne môže 

obstáť, môže byť jedine len bratská láska a oddanosť, vzájomné poro-

zumenie a obapolná úcta, uznanie rovnoprávnosti a rovnocennosti, 

samostatnosti a neodvislosti obidvoch spojencov, zabezpečených spo-

ločnými silami.“ V. Tuka ďalej vystríha pred nebezpečenstvom zo 

strany nepriateľsky naladeného Nemecka, Poľska a Maďarska 

a upozorňuje, že nie vzdialení spojenci, ale jednota a sila republika sú 

najlepšou zárukou jej prežitia. Tieto slová písal V. Tuka v období, keď 

dokázateľne pracoval pre orgány Maďarského kráľovstva. Z pohľadu 

neskorších udalostí ide o správnu analýzu postavenia ČSR, ktorej pred-

stavitelia ani za dvadsať rokov jej existencie nedokázali upevniť posta-

venie republiky vo vzťahu k jej susedom. 

Hlavný argumentom pre prijatie jeho návrhu autonómie je 

právo národov na sebaurčenie. Tomuto širokému konceptu, ktorý sa 

presadil v politickej rovine iba počas prvej svetovej vojny prisudzuje 

silu prirodzeného práva, prirodzeného zákona, teda večne platného 

a žiadnemu národu nescudziteľného práva21. 

Okrem sebaurčovacieho práva národov, opiera V. Tuka svoju 

argumentáciu aj o nedostatok legitimity orgánov, ktoré prijali vtedy 

platnú úpravu. Nelegitímnymi orgánmi podľa neho bola tak Slovenská 

národná rada, Revolučné národné zhromaždenie ako aj Národné 

zhromaždenie. Slovenskú národnú radu či Revolučné národné zhro-

maždenie nikto na Slovensku nevolil. Ich jediným členom, ktorý úspeš-

ne prešil voľbami na Slovensku bol Ferdinand Juriga. Ústavnú listinu 

1920 prijalo Národné zhromaždenie, kde zástupcovia Slovenska boli vo 

veľkej menšine a teda nie oni rozhodovali o osude Slovenska, ale pos-

lanci väčšinovo zastupujúci obyvateľov iných krajín republiky. “Vôľu 

Slovenska jedine samé Slovensko a jeho vlastný parlament môže vyja-

viť.“ 

                                                 
20  Slovák, 24.6. 1921. 
21  „Toto je nám Bohom dané sväté právo (…).“ 
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V odôvodnení návrhu V. Tuka zdôrazňuje, že cieľom zväzo-

vej zmluvy musí byť zaistiť samostatnosť a blahobyt oboch národných 

republík ako aj jednotu a stálosť zväzu, čo vyžaduje odkázanosť jedné-

ho na druhého ako aj spoločné záujmy republík. V. Tuka si uvedomo-

val obtiažnosť správneho nastavenia zväzovej zmluvy. V prípade, že 

centrum by bolo príliš silné, zväz by bol iba formalitou a v zásade sa 

veľa nezmení a pokiaľ zväz by bol prislabý, môže to byť zárodok sepa-

ratizmu a tým nedozerných negatívnych následkov pre oba národy. 

Návrh bol podľa jeho autora vyvážený, teda zabezpečoval dostatočnú 

stálosť inštitúcií a nerozlučiteľnosť zväzu, ale na druhej strane umož-

ňoval flexibilne meniť zväzovú zmluvu a tým prispôsobiť samotný 

zväz meniacim sa potrebám. V. Tuka používal popri pojme zväzový 

ako synonymum slovo spojenecký. Druhý pojem, domnievame sa, 

lepšie vyjadruje cieľ pisateľa návrhu. Československá zväzová republika 

by sa premenila na voľný spojenecký zväz dvoch štátov, ktoré by cen-

trálnej vláde prepustila iba toľko právomocí, koľko by chcela 

a kedykoľvek by ich mohla vziať späť.  

Silnú republiku schopnú sa brániť svojim susedom videl V. 

Tuka v jej vnútornom prebudovaní na základe princípe sebaurčenia 

národov. Tento princíp vyjadril V. Tuka v §2 návrhu, kde navrhoval, 

aby bola uzatvorená zmluva medzi oboma národmi a na jej základe 

vybudovaný zväzový štát. V. Tukovi teda nešlo v návrhu iba o získanie 

autonómie pre Slovensko, ale o zásadné prebudovanie ČSR na zdola na 

základe zmluvy vzniknutý zväz.  

V. Tuka vystríhal pred slovom autonómia, keďže ono má 

mnoho významov. Podľa neho jediný správny výklad tohto pojmu je 

vláda „podľa vlastného zákona“22. Najvyššou formou autonómie je pre 

V. Tuku samotný štát. Stupeň autonómie podľa V. Tuku príslušel ná-

rodu na základe stupňa jeho rozvoja, jeho slobody.  

Aký stupeň autonómie patrí Slovensku bolo podľa V. Tuku 

nepochybné. Slobodný slovenský národ sa nemohol uspokojiť 

s autonómiou obce či kolónie, zaslúžil si štátnu autonómiu. 

                                                 
22  Podobne varuje V. Tuka pred používaním pojmu samospráva, keďže samospráva sa 

týka vždy nižších, vyššej entite podliehajúcich záležitostí. 
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Procesne V. Tuka navrhoval rozpustiť Národné zhromažde-

nie a usporiadať nové voľby, oddelene pre české krajiny a pre Sloven-

sko s tým, že pasívne volebné právo by v týchto voľbách na Slovensku 

mohol uplatniť iba ten, kto na Slovensku ku dňu 28.10.1918 požíval 

občianske práva. Takto sa mali kreovať jednokomorové parlamenty 

oddelene pre obidve súčasti republiky.23 Ide o pokračovanie argumentu 

V. Tuku o potrebe legitímneho orgánu, ktorý by rozhodol o budúcnosti 

českého alebo slovenského národa. Ďalej mal prezident republiky me-

novať z členov parlamentov vlády pre obidve časti krajiny, ktoré ná-

sledne prevezmú správy svojich „národov“ od vtedajšej centrálnej vlády 

(§7). 

Národné parlamenty mali jednak dojednať novú zväzovú 

zmluvu medzi národmi a jednak mali zákonodarnú pôsobnosť. §9 

možno považovať za recepčnú normu, keďže deklaroval pokračujúcu 

platnosť dovtedajších noriem, pokiaľ by neboli novými orgánmi zme-

nené. Normy by mohli byť menené tak spoločným rozhodnutím obi-

dvoch parlamentov pre celú republiku alebo iba jedným parlamentom 

pre danú časť zväzu. 

Návrh považuje za základný subjekt zákona národy na základe 

práva na ich sebaurčenie. Na druhej strane právo uzatvoriť zväzovú 

zmluvu dáva prednostne českému a slovenskému národu, a teda nie 

národnostiam resp. obyvateľom Podkarpatskej Rusi. Status Podkarpat-

skej Rusi sa mal ustáliť až v priebehu prvého roku existencie zväzu. 

V prípade, žeby nedošlo k dohode, rozhodli by o postavení Podkarpat-

skej Rusi zväzové orgány (§73). 

Samotný zákon má iba 12 paragrafov, ale je doplnený obsiah-

lou prílohou a zdôvodnením.  

Preambula prílohy deklaruje vôľu českého a slovenského ná-

roda na základe princípu sebaurčenia národov a ich rovnosti vybudo-

vať spoločný zväz.  

Paragraf 1 prílohy už konkrétne ustanovuje že nový štát bude 

večným a nerozlučiteľným zväzom dvoch národných štátov s názvom 

                                                 
23  Tretia časť republiky Podkarpatská Rus, nemala mať na začiatku vlastný parlament, 

ani nemala participovať na rokovaniach a prijímaní zväzovaej zmluvy.  
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Česko-Slovenská zväzová republika. Presná formulácia hovorí o vstupe 

do spoločného zväzu, z čoho možno vyvodiť originálnu medzinárod-

noprávnu subjektivitu zväzových národných štátov, ktoré na základe 

rozhodnutia vyjadreného zmluvou a jej ratifikáciou vstupujú do spo-

ločného štátu. Taktiež je potrebné uviesť, že návrh zákona nedával 

budúcim národným štátom inú možnosť ako vstúpiť do „večného“ 

zväzu a teda im upieral nielen právo rozhodnúť o vstupe, ale aj 

o zrušení zväzu. Samozrejme, v prípade realizácie predmetného plánu, 

je vždy otázne akú reálnu silu by mal zákon parlamentu zaniknutej 

Československej republiky. 

Paragraf 2 prílohy uvádza základné princípy (ciele) zväzu: „ná-

rodné samourčenie, štátna neodvislosť, celistvosť územia, republikán-

sku ústavu, slobodu a blahobyt občanov“. 

Paragraf 4 zakotvuje medzinárodnoprávnu subjektivitu obi-

dvoch zväzových republík, teda vstupom do zväzu republiky neprenesú 

medzinárodnoprávnu subjektivitu na zväz, ale naďalej si ju ponechajú, 

pričom sa môžu dohodnúť v zväzovej zmluve o spoločnej správe nie-

ktorých záležitostí vnútornej či zahraničnej povahy. Zväzová zmluva sa 

podľa zdôvodnenia návrhu nedala chápať ako „ústavná listina“ nového 

„nadštátu“, ale iba ako zmluva dvoch suverénnych štátov. Zväz by 

nebol samostatnou entitou, tou by boli iba spojenecké/zväzové repub-

liky.  

V princípe všetky právomoci mali patriť národným republi-

kám a vykonávať ich svojimi vlastnými orgánmi. Výnimkou je obrana, 

ktorá mala byť spoločná, hoci „vojská“ mali byť národné. Podobne 

hranice národných republík voči tretím štátom by bolo možné meniť 

iba so súhlasom druhej národnej republiky (§8). 

Inštitút občianstva bol vlastný národným republikám, pričom 

nie je možné byť zároveň občanom druhej národnej republiky. Zväzo-

vé občianstvo návrh nepredpokladal. 

Paragraf 16 (Hlava II) upravoval používanie štátnych symbo-

lov, pričom z ustanovenia vyplývalo, že Zväz nemal mať jednotné 

symboly, ale jeho symbolmi mali byť symboly národných republík vždy 

používané rovnocenne a spolu. 
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Hlavy II, III, IV, V, VI mali upraviť postavenie zväzového 

prezidenta ako jediného stáleho zväzového orgánu, „jediného úradní-

ka“ zväzu. Osobitne bolo upravené, že príslušníci oboch národov sa vo 

funkcii mali striedať, čo znamenalo, že nebolo možné byť do funkcie 

zvolený dvakrát po sebe. Spôsob podania kandidátky a voľby preziden-

ta upravili hlavy III a IV. 

Paragraf 30 uvádzal, že právomoci prezidenta ustanovia ná-

rodné ústavy, pričom bolo možné, že ich upravia odlišne. §31 uvádzal 

minimálne právomoci prezidenta, teda také, ktoré národné ústavy mu 

museli zveriť: 1.) právo reprezentovať republiky navonok, dojednávať 

a podpisovať medzinárodné zmluvy; 2.) prijímať a vymenúvať vyslan-

cov a konzulov; 3.) vyhlasovať vojenský stav a mobilizáciu, vypovedať 

vojnu na základe súhlasu národných parlamentov; 4.) uzatvárať mier 

a popisovať mierovú zmluvu so súhlasom parlamentov; 5.) mal byť 

najvyšším veliteľom vojsk oboch štátov, v mieri i vo vojne. 

Hlava IX „Dohodnutia“ upravuje osobitné dohody medzi 

českým a slovenským štátom o správe spoločných záležitostí. §52 za 

takéto záležitosti označuje: záležitosti zahraničné a vojenské, verejnú 

dopravu, menové a bankové záležitosti, štátny úver, clo, zahraničný 

obchod, úradníctvo, robotnícke záležitosti, právnu pomoc, miery 

a váhy, dane a monopoly, patenty, autorské právo, ochranu vzoriek, 

sťahovanie sa ľudu a zásobovanie. 

Prezident má právo z dôležitého dôvodu zvolať a predsedať 

stretnutiu národných vlád alebo niektorých ministrov o spoločných 

záležitostiach. Na takomto stretnutí nie je možné vec rozhodnúť. Sa-

motné rozhodnutie prísluší vládam jednotlivých republík. 

Paragraf 54 a nasl. upravoval odborové výbory národných par-

lamentov, ktoré mal vyjednávať dojednania. Podobne ako v zaniknutej 

monarchii, ani tu sa nepredpokladalo spoločné zasadanie výborov, ale 

iba písomná komunikácia. Spoločné zasadanie ale nebolo úplne vylúče-

né, ale zakazovalo sa prijímanie rozhodnutí na spoločných zasadnu-

tiach. Inšpiráciu v rakúsko-maďarskom dualizme uznáva v zdôvodnení 

návrhu aj samotný autor. Dôvodí, že ako Rakúsko a Uhorsko boli 

odlišné celky, ktoré dokázali spolu v jednom štáte fungovať vďaka únii 

z roku 1867, tak aj slovenský a český národ by mali nadviazať na túto 
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historickú skúsenosť priamo z našich právnych dejín, vyvarovať sa 

chýb predošlého mocnárstva a nastaviť vzájomné vzťahy dvoch náro-

dov tak, aby boli na prospech národom i celku. 

Paragraf 61 a nasl. upravovali možnosť zmeny zväzovej zmlu-

vy. 

Návrh bol vybudovaný na dvoch základných princípoch: stá-

losť zväzu a nezávislosť republík. Kým nezávislosť republík bola návr-

hom plne zaručená, stálosť zväzu sa mala opierať o výslovne vyjadrenú 

večnosť spoločenstva a prirodzené záujmy republík. Tie mali byť dos-

tatočnou zárukou nemennosti zväzu. Odôvodnenie návrhu síce hovori-

lo o prospešnej centralizácii správy vecí, ktoré by bolo vhodné riešiť na 

centrálnej spoločnej úrovni, ale samotný návrh nezabezpečoval žiadny 

mechanizmus pre odovzdanie akýchkoľvek právomocí centru resp. 

stabilitu takéhoto odovzdania. Ďalej prizvukoval, že aj tieto odovzdané 

kompetencie budú spravovať úradníci centru prepožičaní. Takýto 

úradníci by stále boli v prvom rade podriadení národnej republike, 

z ktorej by pochádzali a nie zväzovému prezidentovi.  

Postavenie prezidenta bolo napriek vymenovaným kompeten-

ciám veľmi slabé a v prípade nezhôd medzi reprezentáciami jednotli-

vých republík by sa zväz stal nefunkčným, pričom prezident nemal 

žiadnu právomoc presadiť funkčnosť zväzu. Zväz mohol byť defino-

vaný ako večný, ale to nemohlo zabezpečiť aj jeho funkčnosť. 

 

Záver 

Návrh V. Tuka by neznamenal zavedenie autonómie pre Slo-

vensko v rámci Československa, teda asymetrickú federáciu, ale de 

facto i de jure zánik Československa ako subjektu medzinárodného 

práva. Na jeho miesto by sukcesovali dva národné štáty, ktoré mali 

medzi sebou uzatvoriť na jednej strane večnú na druhej strane veľmi 

voľnú úniu. V prípade tohto návrhu sa nedá hovoriť štátnom zriadení 

vo forme federácie ako ho označujú viacerí autori24, išlo jednoznačne 

o konfederáciu dvoch (v prípade neskoršieho vyjasnenia statusu Pod-

                                                 
24  Napr.: BARTLOVÁ, Túžby, projekty, realita, s. 89. Pramene k dejinám Slovenska a Slová-

kov XIIa, s. 62 a iné. 
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karpatskej Rusi troch) národných suverénnych štátov, ktoré na základe 

medzinárodnej zmluvy spravujú vymedzené záležitosti spolu tak, aby 

bola zamedzená akákoľvek forma majorizácie pri rozhodovaní. 

Nedá sa poprieť, že návrh bol relatívne prepracovaným 

a z tohto pohľadu diskutovateľným dokumentom. Na strane druhej 

znamenal zánik republiky, ktorá iba pred necelými tromi rokmi vznikla 

a ktorej budúcnosť minimálne v očiach jej elít bola otázna. Z dnešného 

pohľadu možno konštatovať, že mladá republika bola na začiatku 

dvadsiatych rokov dvadsiateho storočia stabilnejším a menej ohroze-

ným útvarom ako na konci tridsiatych rokov. Krátko po vojne boli 

viacerí susedia republiky prinútení podpísať mierové zmluvy, ktoré 

znížili ich schopnosť expanzívnej politiky, kým na konci tridsiatych 

rokov sa už vymanili z minulej porážky. Napriek tomu, nebolo pravde-

podobné, žeby mladá Československá republika samu seba rozpustila. 

Z tohto pohľadu bol návrh V . Tuku dokumentom smerujúcim do 

prázdna. Nebolo možné o ňom seriózne diskutovať, keďže okrem 

samotného V. Tuku ho odmietali české i slovenské politické elity a to 

vrátane samotnej (H)SĽS. Vývoj slovenského štátoprávneho myslenia 

sa uberal v nasledujúcich rokoch iným smerom ako tým, ktorého prin-

cípy opísal V. Tuka vo svojich článkoch na stránkach denníka Slovák. 

Nedá sa súhlasiť s názorom R. Letza, podľa ktorého návrh 

bol síce „maximalistický podľa pravidla žiadať viac a potom je možné 

zľaviť a dohodnúť sa“. Návrh išiel proti samotnej podstate Českoslo-

venského štátu a preto nebolo pravdepodobné, že bude možné o ňom 

vyjednávať. Okrem toho V. Tuka ani (H)SĽS neboli v pozícii žeby si 

dokázali vynútiť presadenie autonómie a teda mohli prísť na rokovania 

s takýmto hraničným návrhom. Toto chápali aj samotní predstavitelia 

(H)SĽS. 

Návrh V. Tuku je zaujímavým konceptom z pohľadu 

z pohľadu vývoja štátoprávneho myslenia na Slovensku, ale je to slepá 

ulička, ktorú nikto viac nerozvíjal a aj ďalšie návrhy slovenskej auto-

nómie išli úplne iným smerom a z návrhu V. Tuku si nič neosvojovali. 
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TRANSFORMATION OF THE 
PROSECUTION AFTER 1948 

 

Karel Schelle 

 

Abstract: After February 1948, the development and the role of both, 
prosecution and justice, were predetermined by the statute Nr. 
319/1948 Coll., about the popularization of the judiciary. On the basis 
of the notorious statute Nr. 232/1948 Coll., the State prosecution was 
established at the State Court. The State Prosecution was governed by 
the state prosecutor, who was subordinated directly to the Minister of 
Justice. The State Prosecution was aimed exclusively on prosecuting 
criminal acts on the basis of the statute about the protection of the 
republic. The sovietization of the prosecution offices culminated on 
our territory in 1952, when the prosecution was established (by the 
constitutional act Nr. 64/1952 Coll. and by the executive statute Nr. 
65/1952 Coll.) in accordance with the Soviet model as a reportedly 
autonomous, unified, centralised and monocratical office of “highest 
control”. 
Key words: prosecution, code of criminal procedure, national judiciary, 
sovietisation of prosecution. 
 

The development and status of the public prosecution along 

with the judicial system was predetermined by Act No. 319/1948 Coll., 

which was about popularizing the judicial system after February 1948. 

The Attorney General, regional prosecutors, as well as district prosecu-

tors, remained subordinated to the Minister of Justice.  

The General Public Prosecution acting at the Supreme Court 

was not the organ of the prosecution. The authorization of the Attor-

ney General to file a complaint on maintenance of the law before the 

judgment by proper, extraordinary and arbitral court came in force and 

was newly modified. However, it did not affect decisions of the Su-

preme Court.  

According to the infamous Act No. 232/1948 Coll., the public 

prosecution was established and led by the public prosecutor at the 
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State Court, but it was directly subordinated to the Minister of Justice. 

The public prosecution focused exclusively on the prosecution of crim-

inal offenses under the act on the protection of the Republic.  

Pursuant to the Act No. 67/1950 Coll., a change occurred in the 

appointment of prosecutors. The Attorney General was appointed by 

the President of the Republic. The public prosecutor was appointed by 

the government. The Minister of Justice was competent to appoint 

regional and district prosecutors in order to perform a public function.  

The Minister of Justice had the right to dismiss all of the mentioned 

officials from the appointed functions. This state lasted until the estab-

lishment of an independent public prosecution pursuant to the Consti-

tutional Act No. 64/1952 Coll. and the Act No. 65/1952 Coll.  

The scope of competence of the public prosecution was ex-

panded by the Civil Procedure Code No. 142/1950 Coll. This code 

allowed the prosecutor to enter all commenced civil proceedings. The 

purpose of that extended competence in the explanatory memorandum 

of this Code which was the need to protect interest of the state or 

working class, where the interest was meant as the "interest of the people’s 

democratic state, which performed the function of a dictatorship of the proletariat, 

and the interests of the working class along with small and medium farmer, which 

builds the socialist social order." The prosecutor was entitled to all proce-

dural acts that could be performed by any of the parties in civil pro-

ceedings. Though, he was not a party to the proceedings (for participa-

tion of the prosecutor in civil proceedings see below). Besides, the 

prosecutor could also make proposals to the initiation of proceedings, 

in cases where it was allowed by the special provision of the act. It was 

the procedure for evidence of the death and of proceedings of the 

declaration of death. Moreover, only the prosecutor was actively legiti-

mized to submit a suggestion to initiate proceedings for nullity of a 

legal act, which imputed against the law or important public interests. 

Other legal norms that were issued within this period created a 

prerequisite for the introduction and application of the general supervi-

sion of the public prosecution. As an example we can mention Act No. 

99/1950 Coll., on the economic contracts and state arbitration, which 

guaranteed the right to propose an abolition of the arbitral commission 
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decision to the Attorney General, if the challenged decision infringed 

the law or was in conflict with the public interest, namely with the 

needs of economic planning. Therefore, the Attorney General imposed 

to regional prosecutors by the order of 16th February 1951 to submit 

counterparts of decisions of regional arbitration commissions promptly 

"with their potential expression with regard to interests granted in the cited act and 

projected to specific economic relations of their districts (regions)."1  

In 1950, the Criminal Code also incorporated a military prose-

cution into a single system of public prosecution, which was before that 

on its own. Its components were inferior military prosecutors (in the 

field processes there were the inferior field prosecutors), higher military 

prosecutors (higher field prosecutors) and the highest military prosecu-

tor.  

Sovietization of organs of public prosecution offices culminated 

in this country in 1952, when the prosecution was reportedly created as 

a separate, single, centralized and monocratic authority of the "highest 

supervision" in pursuant to the soviet concept by the Constitutional 

Act No. 64/1952 Coll. and implementing the Act No. 65/1952 Coll. 

The exercise of the prosecutorial supervision was separated organiza-

tionally from the Ministry of Justice. The Attorney General with the 

position of Chairman of the Central Office became the head of the 

public prosecutor. He was appointed and dismissed by the President of 

the Republic and he was responsible to the government. The organiza-

tion of the public prosecution was regulated in accordance with the 

judiciary structure. 

Deputies of the Attorney General, Regional and District prose-

cutors and their deputies, higher and inferior military prosecutors and 

their deputies, as well as higher and inferior field prosecutors and their 

deputies, other prosecutors and military prosecutors became the au-

                                                 
1 FLÉGL, Vladimír. Československá justice a prokuratura 1945  ̶  1978. Praha : Ústav státní 
správy 1978, p. 160 – 161. BEDRNA, Karol. Účasť prokurátora v konaní podľa § 6 Osp. 
In Právny obzor, 1952, year 35, p. 814-827. BOURA, Ferdinand. Prokurátor v civilním 
řízení. In Právník, 1951, year 90, no. 2. GLOS, Josef et al. Zákon o zlidovění soudnictví 
a souvislé zákony a nařízení. Praha : Orbis, 1949. ŠPAČEK, Vincenc. O nové prokuratuře 
a organizaci soudů. In Právník, 1952, year 91, no. 9-10. BYDŽOVSKÝ, Ladislav. Nová 
prokuratura a státní kontrola. In Lidové soudnictví, 1952, year 3. 
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thorities of the General Public Prosecution. Under the Act No. 

66/1952 Coll., also the Public Prosecution along with dissolution of the 

State Court ceased to exist.  

The chief military prosecutor became one of the deputies of the 

Attorney General. The chief military prosecutor was at the time ap-

pointed and dismissed by the President of the Republic as the supreme 

commander of military forces on the proposal of the Attorney General, 

initiated after the consultation with the Minister of National Defence. 

Other military prosecutors were appointed to their functions and dis-

missed by the Attorney General after consultation with the Minister of 

National Defence. 

The deputy of the Attorney General in Slovakia was newly 

formed, who performed his tasks in the extent ruled by the Attorney 

General in the Slovakia, which meant in relation to the Slovak authori-

ties.  

Compared to the previous situation, no significant changes oc-

curred in relation to the performance of the criminal justice in the 

scope of the Attorney General.2 Only the authority of the prosecution 

in military affairs was expanded.   

The amendment of Civil Code Procedure No. 68/1952 Coll. ex-

tended the scope of prosecutorial authority in sphere of the civil-

judiciary supervision, thus entering into the proceedings and submitting 

proposals in taxative given cases. The prosecutor became a party to 

dispute after submitting the proposal. However, because he acted as an 

alleged guardian of legality and not as a subject of substantive rights or 

obligations, therefore he was not entitled to any dispositional acts. 

Besides, only the Attorney General was authorized to bring legal ac-

tions for denial of paternity, if the period stated by family law passed 

and if the general interest required that.3   

An institute of the general supervision pursuant to the soviet 

concept was introduced, which was drafted as “the prosecutorial scope 

of the supervision over the maintenance of legality in administration, 

                                                 
2 FLÉGL, Československá justice a prokuratura 1945  ̶  1978, p. 162. 
3 FLÉGL, Československá justice a prokuratura 1945  ̶  1978, p. 163. 
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namely the activity of offices, authorities and institutions, as well as 

individual officials exercising the state administration including the 

economic administration.” Prosecutors received the following means to 

ensure the performance of the general supervision: a protest against 

decisions and measures which had violated a statute or any other legal 

rule, and also notification on the illegality of the decision, measure or 

procedure.  

With regard to the expansion of prosecutorial supervision which 

was also in the sphere of the state administration when the constitu-

tional act No. 64/1952 Coll., on the Public Prosecution, came into 

effect, the administrative court ceased to exist by the act. No. 65/1952 

Coll.  

However, the legal regulation of prosecution from the year 1952 

did not remain in force very long. The present regime also admitted 

that this organization did not belong to the most appropriate. There-

fore, a new act on the prosecution was issued in 1952. (No. 65 Coll.) 

What changes did occur with the new act? The Attorney Gen-

eral ceased to be responsible to the Government. It provided the right 

to participate on all meetings of the government and judiciary of the 

appointees in a form of duty with an advisory vote to the Attorney 

General. Further, the means and methods of the general supervision 

and also the scope of prosecution in sphere of supervision over 

maintenance of legality in places of exercising custody, the imprison-

ment, preventive treatment and protective upbringing were extended. 

Individual investigative authorities were formed – the investigators of 

the public prosecution- in order to strengthen the criminal supervision 

in the system of public prosecution.   

The means and methods of the general supervision were ex-

tended. The new aspect was an authorization of prosecutors to examine 

lawfulness of generally binding regulations of the national committees 

and generally binding legal rules issued by ministries and other offices.  

The new legal regulation also strenthened a monolity of the 

prosecution by providing exclusive authority to the Attorney General 

the right to appoint and dismiss the chief military prosecutor and ap-

point and dismiss all other prosecutors. Therefore, also the disciplinary 
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authority over all soldiers acting at the prosecution was provided to 

him.  

The system of prosecutorial organs was extended by regional 

and district transportation prosecutors. The regional transportation 

prosecutors exercised the authority of the regional prosecutors to the 

defined material extent and the district transportation prosecutors the 

authority of the district prosecutors. Seats of those prosecutors were 

stated by the Attorney General with regard to the districts of railway 

administrative units. The local transportation prosecutors had their 

seats in places, where the seats of railway administrations were, the 

district transportation prosecutors in places, where divisions of those 

railway administrations were formed.4              

The new constitution was issued in 1960, which was supposed 

to "have codified the socialist system." In connection with the Consti-

tution, a number of codes and other statutes were issued that funda-

mentally changed individual branches of the legal code. The area of the 

judiciary and prosecution obviously did not stay away, rather to the 

contrary.  

The significant change in the position of the prosecution was 

expressed that the General Prosecution was subordinated to the Na-

tional Assembly, which should have expressed its independence. Thus, 

the Attorney General had the right to attend the government meetings 

with an advisory vote.  

According to the Act No. 376/1960 Coll., there was a new terri-

torial division of the state, which naturally had an impact on the territo-

                                                 
4 FLÉGL, Československá justice a prokuratura 1945  ̶  1978, p. 164-169. ŠTAJGR, František 
- PLUNDR, Otakar. Organisace justice a prokuratury : celostátní vysokoškolská učebnice pro fakulty 
právnické. Praha : Orbis, 1957. HANDL, J. Některé zkušenosti z dozoru prokurátorů nad 
zachováváním zákonnosti v místech, v nichž se vykonává trest odnětí svobody, In Věs-
tník generálního prokurátora, 1959, year 6. PIPEK, Josef et al. Komentář k zákonu o prokuratuře. 
Praha : Orbis, 1957. PLUNDR, Otakar. Nová úprava prokurátorského dozoru. In Práv-
ník, 1957, year 96, no. 3. TOMSOVÁ, I. Postavení prokurátora ve správním řízení. In 
Právník, 1959, year 98, no. 2. KIESEWETER, Zbyněk. Vojenská prokuratura jako nedíl-
ná součást prokuratury ČSR. In Věstník generálního prokurátora, 1958, year 5. ŠTAJGR, 
František - BOURA, Ferdinand. Prokurátor v občanském soudním řízení. Praha : Orbis, 1955. 
ŠVEJDA, Jan. Všeobecný dozor, jeho úkoly a základní metody. In Socialistická zákonnost, 
1954, year 2, no. 10. ŠVEJDA, Jan. Prokurátorské prověrky. In Socialistická zákonnost, 
1959, year 7,no. 4. 
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rial division of the judiciary and also the prosecution. The new territori-

al organization of the prosecution entered into force on the 1st April 

1960.  

The organization of the prosecution was adapted to the General 

Prosecution. At the same time, the need of transportation prosecutions 

was disputed and they were thus abolished.   

District and regional prosecutors got new granted rights to 

bring a complaint for a violation of the law.  

The new Civil Procedure Code (No. 99/1963 Coll.) newly regu-

lated participation of the prosecutor in civil court proceedings.5  

Reorganization of the prosecution after issuance of the new 

constitution was legally stated in the new act on Public Prosecution No. 

60/1965 Coll.  

From 1st January 1969, the federalization of state appeared pur-

suant to the act on the Czechoslovak Federation in 1968. With regard 

to the prosecution, for the provisional state under Article no. 145 of 

the Constitutional Act on the Czechoslovak Federation, in the scope of 

the Federal Assembly of Czechoslovakia was extended, it was author-

ized to propose to the president of the Czechoslovak Socialist Republic 

to dismiss the Attorney General and to discuss reports of the Attorney 

General on the status of legality. Legal regulation of submitting pro-

posals for the appointment of Attorneys General was reserved to the 

individual constitutional act, namely the Constitutional Act No. 

155/1969 Coll.  

Organization of public prosecutions did not pass through any 

change, apart from the designation of the prosecution of the First 

Instance in Bratislava and Brno as municipal. In the case of the compe-

tence of prosecution, there was a significant adjustment in accordance 

with the Act No. 58/1969 Coll., on liability for damage caused by a 

decision by a state authority or its wrong official procedure. The au-

thority of the prosecutor was modified also by a statutory measure No. 

99/1969 Coll., on some transitional measures that were necessary to 

                                                 
5 ŠTAJGR, František. Soudy a prokuratura podle nové ústavy. In Bulletin de droit tchécoslo-

vaque, 1960, year 18, no. 1-2. 
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strengthen public order by the abolition of pre-trial proceedings in 

issue of misdemeanors under section no. 1 and of the crimes listed in 

section no. 3 of this statutory measure.  

The final concept of the organization of prosecution had the 

following form from the early seventies to 1989:  

The organizational components of the public prosecution were 

the General Public Prosecution of the Czechoslovak Socialist Republic, 

whose part was the Chief military prosecution, the General Prosecution 

of the Czech Socialist Republic, the General Public Prosecution of the 

Slovak Socialist Republic, the regional prosecution, municipal prosecu-

tion in Prague with the scope of the regional prosecution, the district 

prosecution, the district and municipal prosecution with the scope of 

district prosecution, higher military prosecution and military district 

prosecution. At the time of military state of emergency, also the higher 

field prosecutions and inferior field prosecutions should have acted as 

military prosecutions.  

The head of each public prosecution was the chief prosecutor, 

who led the activities of the prosecution. He represented the public 

prosecution externally; he approved writings of the prosecutorial legal 

measures and other decisions. Apart from the chief prosecutor, the 

public prosecution was composed of his deputies, other prosecutors, 

prosecution investigators and other workers.  

The Attorney General of the Czechoslovak Socialist Republic 

was responsible for his activities to the Federal Assembly, the Attorney 

General CSR and SSR were responsible to the national councils (the 

Czech National Council and the Slovak National Council).  

The Attorney General of the Czechoslovak Socialist Republic 

was appointed by the president of the Republic. He also took the oath 

to his hands. A principle was formed that if the Attorney General was a 

citizen of the Czech Socialist Republic, then the Attorney General of 

the Czechoslovak Socialist Republic had to be a citizen of the Slovak 

Socialist Republic, and vice versa. One of deputies of the Czechoslovak 

Socialist Republic Attorney General was the chief military prosecutor, 

who represented him within carrying out the tasks in the armed forces 

and armed corps.  
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The Attorney General of the Czechoslovak Socialist Republic 

submitted proposal on appointment of the Attorney General of the 

Republic, and he could also submit a proposal for his dismissal.  

The Attorney General of the Czechoslovak Socialist Republic 

had a position as the chief of the central authority of the Czechoslovak 

Socialist Republic. 

The highest authority of the prosecution in the Republic is the 

General Prosecution of the Czech Socialist Republic and the General 

Prosecution of the Slovak Socialist Republic with the head as the At-

torney General of the Czech Socialist Republic and the Attorney Gen-

eral of the Slovak Socialist Republic. The General Prosecutions of both 

republics were appointed and dismissed by the Presidency of the Na-

tional Council. The prescribed oath was taken by the Attorney General 

to hands of the chairman of the National Council.6  
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6 To organization of the public prosecution during 70's and 80's see primarily: PLUNDR, 
Otakar. Organizace justice a prokuratury v ČSSR. Praha : SPN, 1964. PLUNDR, Otakar. 
Organizace justice a prokuratury. Praha : Orbis, 1971. KORANDA, František. Zásady činnosti 
a organizace soudů a prokuratury. Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1960. 
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VZNIK A VÝVOJ SLOVENSKEJ NÁRODNEJ 
RADY A JEJ MIESTO V ÚSTAVNOM 

SYSTÉME ČESKOSLOVENSKA 

 

Martin Skaloš 

 

Abstrakt: Príspevok sa zameriava na vznik a vývoj Slovenskej národnej rady v 
kontexte jej historického vývinu, a to od revolučného roku 1848, kedy sa po 
prvýkrát začína formovať táto významná národnopolitická inštitúcia, až po rok 
1992. Taktiež sa venuje postaveniu a činnosti Slovenskej národnej rady 
v ústavnom systéme Československa po roku 1945. 
Kľúčové slová: parlament, Národné zhromaždenie, Slovenská národná rada, 
Československo, ústava, zákon 
 
Abstract: The article focuses on the formation and development of the Slovak 
National Council in the context of its historical development, and that is since 
the revolutionary year of 1848, when for the first time begins to form this 
important national political institution, up to the year 1992. It also examines the 
situation and the activities of the Slovak National Council in the constitutional 
system of Czechoslovakia after 1945. 
Keywords: Parliament, the National Assembly, the Slovak National Council, 
Czechoslovakia, the Constitution, the Act 
 

Úvod 

Dejiny zápasov o suverénny slovenský parlament majú takmer 

150 rokov. Od sformovania požiadavky na vyčlenenie Slovenska 

z jednotného uhorského štátu a vytvorenia jeho zákonodarného snemu 

(parlamentu) Ľ. Štúrom a jeho stúpencami prešiel tento zápas rôznymi 

peripetiami. Zaznamenal výrazné úspechy, trpké prehry, sklamania. 

Slováci však nikdy nekapitulovali. Aj v období najväčšieho národného 

útlaku, pokorovania národnej dôstojnosti a zosmiešňovania ich národ-

ných snažení sa vždy našli odhodlaní ľudia, ktorí aj za cenu osobných 

obetí a utrpenia presadzovali myšlienku suverénneho parlamentu pre 

Slovensko. 
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Konštituovanie prvej SNR a jej činnosť 

K vytvoreniu prvej Slovenskej národnej rady došlo 16. sep-

tembra 1848 vo Viedni, ako najvyššieho politického a vojenského orgá-

nu Slovákov, čím sa definitívne odklonili od Pešti. Politickými členmi 

SNR boli Ľudovít Štúr, Jozef Miloslav Hurban a Michal Miloslav Ho-

dža, ktorým pripadlo hlavné vojenské velenie. Ďalšími reprezentantmi 

boli českí vojenskí odborníci Bedřich Bloudek ako veliteľ zboru 

a František Zach vo funkcii náčelníka. Neskôr bol kooptovaný aj radi-

kál Bernard Janeček. Tajomníkmi sa stali štúrovci Bohuš Nosák a Da-

niel Bôrik. Rozhodnutia vojenských veliteľov podliehali súhlasu politic-

kej časti SNR. Predsedom tohto orgánu mal byť ten, v kraji ktorého sa 

mal zbor pohybovať. Vzhľadom na nepriaznivý priebeh povstania bol 

jediným predsedom J. M. Hurban. 

Boje južných Slovanov boli signálom aj pre SNR. Dobrovoľ-

nícky zbor, ktorý vznikal za nemalej pomoci Srbov a Chorvátov, sa dal 

do pohybu. Dňa 17. septembra 1848 vtrhlo približne 450 dobrovoľní-

kov na západné Slovensko. Zanedlho sa ich počet rozšíril asi na 6000. 

Pridávali sa hlavne roľníci z okolia. Na Myjave sa uskutočnilo prvé 

Národné zhromaždenie za predsedníctva Hurbana. Bola vyhlásená 

existencia SNR, samostatnosť slovenského národa a vypovedala sa 

poslušnosť uhorskej vláde i jej podriadeným. SNR vykonávala na obsa-

denom území vládnu výkonnú moc.1 Vytvárali sa nové orgány miestnej 

správy, ktoré mali na starosti materiálne zásobovanie dobrovoľníkov. 

Do obcí boli vymenovaní aj osobitní povereníci s vymedzenou súdnou, 

správnou a vojenskou mocou. Zároveň vysielala do rôznych častí Slo-

venska ľudí, ktorých uhorské úrady nazývali poburovačmi. Mali za 

úlohu pripraviť zázemie na ďalší postup. 

Prvá povstalecká akcia, ktorá neskôr dostala pomenovanie je-

senná výprava, sa skončila neúspechom. Hlavní predstavitelia predpo-

kladali, že ľud sa pridá na ich stranu, ale povstanie sa nerozšírilo na 

väčšiu časť územia. K tomu sa pridala aj nejednota názorov hlavného 

velenia a už spomínaná nedostatočná materiálna základňa. Chýbal aj čas 

                                                 
1  MÉSÁROŠ, Július. Dejiny Slovenska II. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadé-

mie vied, 1968, s. 50. 
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na výcvik neskúsených dobrovoľníkov. Chybou bolo aj nedostatočné 

zastúpenie katolíckych osobností, čo mohlo pomôcť dôveryhodnosti 

v očiach váhajúceho obyvateľstva. Viedeň, balansujúca medzi slovan-

skými národmi a Maďarmi, sa tiež postarala tiež o potlačenie povstania. 

Cisárske vojská po ústupe na Moravu odzbrojili dobrovoľnícky zbor. 

SNR mala pôvodne veľkorysé ciele, ktoré sa realizovali len z 

malej časti a iba na neveľkom povstaleckom území. Počas povstania 

nedeklarovala, že chce opustiť uhorskú štátnu platformu. Dňa 19. 

septembra vypovedala podriadenosť Slovenska uhorskej vláde a vyhlá-

sila jeho samostatnosť. Išlo o pokus povýšiť Slovensko na autonómny 

politický útvar.2 

SNR sa snažila položiť aj základy demokracie a slovenskej ná-

rodnej správy. Na obsadenom území predstavovala dočasnú vládu. 

Svoju moc vykonávala prostredníctvom proklamácií, obežníkov, naria-

dení a ústnych pokynov. Do povedomia sa začali postupne dostávať aj 

národné symboly. Predstavitelia SNR predpokladali, že po úspešnom 

zakončení povstania si Slováci zvolia reprezentáciu, ktorá by riadila 

správu Slovenska. 

Po potlačení prvej dobrovoľníckej výpravy sa vyhrotili vzťahy 

medzi Viedňou a Pešťou. Dňa 25. septembra vymenoval panovník 

grófa Lamberga za vrchného veliteľa vojsk v Uhorsku. Jeho úlohou 

bolo obnoviť zákon. Zlom nastal 28. septembra, kedy ho vzbúrenci 

v Pešti chytili a obesili. Predstavitelia národných hnutí sa postupne 

pridávali na stranu viedenskej vlády. S jej pomocou pripravovali zimnú 

výpravu, ktorá mala viesť cez Kysuce a mala bezvýhradne závisieť od 

záujmov vlády. Problémom vzťahu bola aj skutočnosť, že Viedeň 

nedôverovala ľudovým hnutiam. Nelegalizovala SNR ako reprezentanta 

Slovákov. SNR pre habsburskú vládu vlastne neexistovala. Predstavite-

lia vystupovali ako jednotlivci bez rozhodovacích právomocí, ktoré 

prináležali veliteľom cisárskych vojsk. Štúr a Hurban však vďaka svojej 

autorite dokázali presadiť svoje návrhy, aj keď oficiálne nie sú ich auto-

rmi.  

                                                 
2  ŠKVARNA, Dušan. Prvá Slovenská národná rada. Bratislava : Národné osvetové 

centrum, 1998, s. 26. 
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Druhá Slovenská národná rada 

Prvá svetová vojna, jeden z najkrvavejších konfliktov v deji-

nách ľudstva, zasiahol aj Slovensko. Obyvateľstvo a politickí predstavi-

telia prijali vyhlásenie vojny so skepsou a nesúhlasili s bojom za cudzie 

záujmy. Reprezentácia slovenského národa si však uvedomovala, že 

vojna môže byť v prípade porážky centrálnych mocností východiskom 

z národného útlaku. Vzhľadom na nepriaznivú domácu situáciu sa 

začala aktivizovať politická scéna až koncom vojny. Nemala však nijaký 

orgán, ktorý by mohol zastupovať celý národ a hovoriť v jeho mene, 

ako tomu bolo v českých krajinách. Nutnosť konštituovať SNR nará-

žala na prekážky medzi jednotlivými stranami a vzájomnými vzťahmi 

vedúcich činiteľov. Preto prvé kroky na vytvorenie SNR zišli až z pora-

dy 12. septembra 1918 v Budapešti, kde sa zúčastnili siedmi členovia 

SNS. Slovenskí dejatelia vyhlasovali, že zastupovať Slovákov na budú-

cej mierovej konferencii má právo SNR, čo predniesol aj Ferdiš Juriga 

na zasadnutí uhorského snemu. 

V ceste ku skutočnému konštituovaniu pred celou verejnos-

ťou a uhorskou vládou stála obava pred perzekúciou a zo zneužitia 

tohto orgánu vládou.3 Nátlak maďarských politikov a možný plebiscit 

na území Slovenska, ktorý by mali plne v rukách, spôsobil, že bola na 

30. októbra do Turčianskeho sv. Martina zvolaná ustanovujúca schô-

dza, kde sa mal zvoliť aj výkonný výbor. Nečakane to schválila aj ma-

ďarská vláda. V ten deň bola zvolená SNR a jej výkonný výbor dele-

gátmi z celého Slovenska. SNR sa skladala z 20 členov s tým, aby sa 

neskôr ich počet doplnil. 

Zhromaždenie prijalo Deklaráciu slovenského národa. V tom-

to dokumente možno nájsť vysvetlené príčiny, prečo sa Slováci chcú 

odtrhnúť od Uhorska a pripojiť k československému štátu, odvolávajúc 

sa na štrnásť bodov amerického prezidenta Wilsona. Veľký význam pre 

históriu národa má predovšetkým kvôli vyhláseniu nezávislosti a tým 

pádom podiel na vytvorení prvého moderného štátu, v ktorom Slováci 

vystupujú ako štátotvorný národ. Podľa nepodpísanej a neoverenej 

                                                 
3  HAPÁK Pavel et al. Dejiny Slovenska IV. Bratislava : Veda vydavateľstvo Slovenskej 

akadémie vied, 1986, s. 467. 
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zápisnice sa rokujúci v závere dohodli, že po uplynutí prechodnej doby, 

najneskôr do 10 rokov sa upraví štátoprávny pomer medzi Slovákmi 

a Čechmi. Táto údajná tajná klauzula sa stala neskôr predmetom mno-

hých politických sporov.4 

Účastníci zasadania sa rozišli s úlohou založiť miestne národ-

né rady, fungujúce nezávisle od maďarskej vlády, ktorá sa nechcela 

zmieriť s rozpadom Uhorska. Ponúkala autonómiu v rámci hraníc 

dovtedajšieho Uhorska. Na túto stranu sa prikláňali aj niektorí sloven-

skí politici s tým, že by sa jednalo o dočasné riešenie a po konsolidácii 

pomerov by sa pripojilo definitívne k spoločnému štátu s Čechmi. 

Vzhľadom k slabosti SNR dostať moc pod svoje ruky a neochoty ma-

ďarských úradníkov uznať vznik ČSR, bol potrebný vojenský zásah. 

Československá vláda, sídliaca v Prahe, kvôli upevneniu postavenia 

a správy územia vytvorila regionálny úrad s diktátorskou právomocou. 

Ministrom s plnou mocou pre správu Slovenska sa stal Vavro Šrobár, 

so sídlom v Žiline. Na obsadenom území malo ministerstvo za úlohu 

organizovať súdnictvo a štátnu správu. Nariadením č. 6/1919 zrušilo 

národné rady a iné miestne revolučné orgány, ale aj Slovenskú národnú 

radu. 

Druhá Slovenská národná rada počas svojho krátkeho účinko-

vania zohrala významnú úlohu ako morálny činiteľ a dôkaz vôle Slová-

kov dobrovoľne vstúpiť do spoločného štátu s Čechmi. Nemala však 

dostatok síl, aby sa stala zárodkom suverénnej samosprávy a zárukou 

rovnoprávnosti v štáte. Tým získali výhodu činitele opierajúce sa 

o pražské centrum. 

 

Tretia Slovenská národná rada 

Po Mníchovskom diktáte nastal rozklad medzivojnovej Čes-

ko-Slovenskej republiky a jej štátneho zriadenia. Vývoj na Slovensku 

postupne spel k vyhláseniu samostatnosti. K tej výrazne prispelo nacis-

tické Nemecko, ktorého cieľom bolo definitívne rozbiť ČSR. Na nátlak 

Hitlera slovenský snem vyhlásil Slovenský štát. Nasledujúce dni potvr-

dili, z koho vôle štát vznikol. Podpísaním nerovných dohôd s treťou 

                                                 
4  HAPÁK, ref. 3, s. 483. 
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ríšou sa Slovenský štát dostal do hospodárskej, politickej a vojenskej 

závislosti od Nemecka. Prijatou ústavou sa potvrdil vývoj po Mnícho-

ve, neboli garantované základné občianske a politické práva. Naviac 

Slovensko vstúpilo do vojny po boku krajín Osi, čo obyvateľstvo prija-

lo s nevôľou. To bol predpoklad formovania domáceho odboja, ktorý 

postupne získaval jasnejšie predstavy o fungovaní a ďalšom postavení 

v prípade výhry spojencov vo vojne. Časom sa vykryštalizovali dva 

prúdy - občiansky a komunistický. 

Prelomovým bol rok 1943. Vedenie KSČ, sídliace v Moskve, 

si vytýčilo ako cieľ obnovenie ČSR. Nič už nebránilo spojeniu týchto 

dvoch prúdov a nadviazaniu rozhovorov s významnými protifašistic-

kými silami. Predstavitelia sa dohodli na spoločnej práci, organizovaní 

otvoreného boja a najmä nového spôsobu riešenia vnútropolitických 

otázok na Slovensku a v povojnovom Československu.5 V záujme 

národného oslobodenia a prípravy sa vytvorila Slovenská národná rada, 

ktorá mala zjednocovať všetky politické sily bojujúce proti fašizmu. 

Tretia Slovenská národná rada vznikla za ďaleko iných okol-

ností ako jej predchodkyne v roku 1848 a 1918. Ich cieľom bolo do-

siahnuť uznanie, nezávislosť a svojbytnosť Slovákov od Maďarska. 

Počas Druhej svetovej vojny však existoval samostatný Slovenský štát, 

ktorý si spravoval domáce veci vcelku samostatne, aj keď bol v nerov-

nom postavení voči Nemeckej ríši. Novovzniknutá SNR mala za úlohu 

odstrániť nedemokratický totalitný politický režim, ktorý sa nachádzal 

s vývojom situácie na frontoch v čoraz väčšej závislosti od Nemecka. 

Nepopulárnym v očiach verejnosti sa stal režim aj kvôli vojnám vyhlá-

seným iným štátom, hlavne slovanským – Poľsku a ZSSR. 

Koncom roku 1943 bola na platforme protifašistického a ná-

rodného frontu vytvorená ilegálna Slovenská národná rada ako politic-

ká reprezentantka slovenského národa, ktorá zjednocovala prevažnú 

časť protifašistických síl na Slovensku. Boli v nej zastúpení antifašisti 

s občiansko-demokratickým zmýšľaním a slovenskí komunisti. Tak sa 

                                                 
5  KANCELÁRIA SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY. Slovenská národná rada 

1943-1949. Bratislava : Tatran, 1949, s. 14. 



 Premeny ústavného práva – kontinuita a diskontinuita 

 

235 

na Slovensku podarilo zjednotiť hlavné protifašistické a demokratické 

sily občianskeho odboja a slovenských komunistov.6 

Prvým významným a zakladajúcim dokumentom ilegálnej Slo-

venskej národnej rady je Vianočná dohoda7 z decembra 1943. Jej poli-

tický a štátoprávny význam spočíval napríklad podľa J. Chovanca pre-

dovšetkým v tom, že vyjadrovala funkciu ilegálnej Slovenskej národnej 

rady ako celonárodného slovenského orgánu pre organizovanie a vede-

nie antifašistického boja s tým, aby v príhodnej chvíli prevzala moc 

a vykonávala ju dovtedy, kým ju neprevezmú do svojich rúk slobodne 

zvolení zástupcovia slovenského národa.8 

Súčasne sa vyslovila za obnovenie spoločnej československej 

štátnosti tak, aby slovenský národ a český národ ako najpríbuznejšie 

slovanské národy utvárali ďalšie svoje osudy v novej ČSR, v spoločnom 

štáte Slovákov a Čechov na základe princípu rovný s rovným.9 

Štátoprávny program, s ktorým prichádzala ilegálna Slovenská 

národná rada, mal pozitívny dosah na organizovanie antifašistického 

boja, ako aj pri formovaní národného a štátneho vedomia slovenského 

ľudu v Povstaní. Slovenské národné povstanie prebojovalo ideu štátne-

ho spolužitia Čechov a Slovákov v spoločnom československom štáte, 

pričom sa rátalo s tým, že vzájomné vzťahy v štátoprávnej sfére sa 

vybudujú na federatívnom princípe. Povstalci boli presvedčení, že 

realizácia tohto princípu zabezpečí optimálny rámec všestranného 

rozvoja a ochrany národnej svojbytnosti a zvrchovanosti slovenského 

národa. Akceptovanie idey federatívneho usporiadania Československa 

v období SNP však predpokladalo a vyžadovalo obojstrannú vôľu 

                                                 
6  Demokratický smer predstavovali J. Ursíny, Dr. J. Lettrich a Dr. M. Josko, socialis-

tický smer Dr. G. Husák, L. 
Novomeský a K. Šmidke. Pod socialistickým smerom sa rozumeli komunisti a so-
ciálni demokrati. LETTRICH, Jozef - ČELKO, Vojtech. Dejiny novodobého Slovenska. 
Bratislava : Archa, 1993, s. 157. 

7  Bližšie pozri HUBENÁK, Ladislav. Dokumenty k dejinám štátu a práva na území Sloven-
ska II. Banská Bystrica : PrF UMB, 1998, s . 197-198, resp. GRONSKÝ, Ján. Komen-
tované dokumenty k ústavním dějinám Československa I. (1914-1945). Praha : Karolinum, 
2005, s. 546-547. 

8  CHOVANEC, Jaroslav. Revolučný a štátoprávny odkaz SNP. Bratislava : Pravda, 1980, 
s. 16. 

9  CHOVANEC, Jaroslav - MOZOLÍK, Peter. Historické a štátoprávne korene samostatnosti 
Slovenskej republiky. Bratislava : Procom, 1994, s. 33. 
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českého a slovenského národa žiť vo federatívnom zväzku pri rešpek-

tovaní všeobecne demokratických a národných práv a záujmov v rámci 

českej a slovenskej národnej štátnosti. 

Slovenská národná rada v období Slovenského národného 

povstania prevzala na povstaleckom území všetku štátnu moc ako 

revolučná reprezentantka slovenského národa, ale súčasne i ako pred-

staviteľka Československej republiky na Slovensku ako na časti oslobo-

deného územia ČSR. Táto skutočnosť dokumentuje, že práve na po-

vstaleckom území sa opäť nielen právne, ale aj fakticky obnovuje Čes-

koslovenská republika. 

Tento významný štátoprávny aspekt je zakotvený v Deklarácii 

SNR z 1. septembra 1944, v ktorej sa vyhlasuje, že Slovenská národná 

rada, ako jediná oprávnená hovoriť v mene slovenského národa, prebe-

rá dnešným dňom na celom Slovensku zákonodarnú a výkonnú moc, 

ako aj obranu Slovenska, a túto moc bude vykonávať do tých čias, kým 

si slovenský národ demokratickým spôsobom neurčí legitímnych zá-

stupcov.10 Na deklaráciu bezprostredne nadväzujú ďalšie zákonodarné 

akty, ktoré majú revolučný ústavný charakter. Osobitný význam má 

nariadenie SNR č. 1/1944 Zb. n. SNR o vykonávaní zákonodarnej, 

vládnej a výkonnej moci na Slovensku, ktorým sa SNR revolučným 

spôsobom ustanovila za najvyšší zastupiteľský orgán slovenského ná-

roda, vystupujúci v postavení reprezentanta jeho suverenity. Toto na-

riadenie SNR právne fixovalo vznik a funkciu SNR a stalo sa východi-

skom pre celú jej organizačnú štruktúru.11 

Tieto skutočnosti znamenali jednoznačné odmietnutie klérofa-

šistického režimu slovenského štátu, ale aj ideológie čechoslovakizmu 

prvej republiky. Vyhlásenie obnovenia ČSR Slovenskou národnou 

radou bolo organicky späté s deklarovaním princípu riešenia vzájom-

ných vzťahov Čechov a Slovákov na zásade rovný s rovným. Lenže 

definitívne štátoprávne riešenie ČSR a postavenie Slovenska v nej ne-

chávala SNR na povojnové obdobie a predpokladala, že ho spolu 

                                                 
10  Bližšie pozri Deklarácia SNR. In: BARNOVSKÝ, Michal et al (eds.). Dokumenty 

slovenskej národnej identity a štátnosti II. Bratislava : NLC, 1998, s. 353; resp. HUBE-
NÁK, ref. 7, s. 206-207. 

11  GRONSKÝ, ref. 7, s. 55. 
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s otázkami sociálnymi, hospodárskymi a kultúrnymi budú riešiť demo-

kraticky zvolení zástupcovia slovenského a českého ľudu na základe 

vzájomnej dohody. 

 

Slovenská národná rada v rokoch 1945-1948 

Ústavnoprávne pomery až v obnovenej Československej re-

publike sa usporiadali v zmysle ideí Slovenského národného povstania. 

Neskôr bolo prijatých niekoľko potrebných právnych dokumentov, 

v ktorých sa oficiálne uznala zákonodarná právomoc Slovenskej národ-

nej rady a samotná jej existencia a tým aj ďalšie formovanie sloven-

ských národných orgánov. 

Postupným oslobodzovaním územia sa obnovovala Českoslo-

venská republika. Slovenská národná rada ešte 16. októbra 1944 vydala 

uznesenie, v ktorom uviedla, že „SNR vykonáva a bude vykonávať celú 

zákonodarnú, vládnu a výkonnú moc na celom území Slovenska v jeho 

predmníchovských hraniciach a to bez ohľadu na to, či jednotlivé časti 

Slovenska budú oslobodené vlastnými silami alebo spojeneckými armá-

dami.“12 A v zmysle tohto uznesenia začala svoju činnosť na oslobode-

nom území už vo februári 1945. 

Ako nositeľku zákonodarnej a výkonnej moci na Slovensku ju 

uznal aj Košický vládny program, ktorý bol prijatý v marci 1945. Avšak 

už Prvá pražská dohoda z 2. júna 1945, ktorá vymedzovala kompeten-

cie celoštátnych a slovenských orgánov a ktorá vymedzila iba celoštátne 

veci, bola podkladom na to, aby dekrét prezidenta č. 47/1945 Zb. 

o zriadení Dočasného národného zhromaždenia stanovil výlučnú záko-

nodarnú právomoc pre tento zbor na celom území republiky. Druhá 

a tretia pražská dohoda právomoci SNR ešte viac obmedzili a podriadili 

ju pražskej vláde. Mala síce obmedzenú legislatívnu právomoc pri vy-

dávaní nariadení, ale nemala samostatnú zákonodarnú iniciatívu, preto-

že nemala postavenie parlamentu.13  

                                                 
12  HRNKO, Anton - SIVÁKOVÁ, Danica. Národná rada Slovenskej republiky. Bratislava : 

ATRAKT, 1997, s. 54-55. 
13  Bližšie pozri SKALOŠ, Martin. Slovenské a československé dejiny štátu a práva v rokoch 

1945-1989. Banská Bystrica : PrF UMB, 2011, s. 17. a nasl. 
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Až od tretej pražskej dohody je obnovená ČSR bez diskusie 

unitárnou. SNR, Zbor povereníkov a povereníci neboli národnoštát-

nymi orgánmi Slovenska, ako národnoštátneho útvaru. Stali sa z nich 

ústavné orgány jednotnej Československej republiky. 

 

Slovenská národná rada a Ústava 9. mája 

Povojnová Ústava z roku 1948 (úst. zák. č. 150/1948 Zb.) 

však nádeje Slovákov znova sklamala. Zakotvila len slovenský Zbor 

povereníkov ako kolektívny orgán výkonnej moci a Slovenskú národnú 

radu s obmedzenými zákonodarnými právomocami. V Čechách žiadna 

porovnateľná štruktúra neexistovala. 

Aj keď ústava, známa ako Ústava 9. mája z roku 1948,14 dekla-

rovala v konečnom dôsledku základné postuláty svojbytnosti sloven-

ského národa, nevyužila dôsledne možnosti upraviť postavenie oboch 

národov rovnakým spôsobom. Vyúsťujúcou rezultátovou podobou sa 

stalo atypické asymetrické štátoprávne usporiadanie. Uvedený model, 

označovaný aj ako „sui generis“, nemohol vytvoriť stabilný základ 

riešenia vzťahov medzi českým a slovenským národom, pretože – 

i napriek tomu, že vychádzal z rovnoprávnosti obidvoch národov 

v republike – túto rovnosť inštitucionálne nezakotvoval a kompetenciu 

slovenských národných orgánov upravoval, žiaľ, takým spôsobom, že 

v mnohých prípadoch neumožňoval realizáciu národnej suverenity. 

I keď na druhej strane nemožno poprieť, že v ústave spoločného štátu 

bolo po prvý raz ústavnoprávne zakotvené ich postavenie.15 

Samostatnú časť ústavy tvorila úprava postavenia slovenských 

národných orgánov, ako článku jednotného štátneho v podstate centra-

lizovaného aparátu. Ich úlohou bolo spravovať národné a regionálne 

veci Slovenska. Slovenskej národnej rade prislúchala zákonodarná prá-

                                                 
14  Bližšie pozri MĚCHÝŘ, Jan. Slovensko v Československu. Slovensko-české vztahy 1918-

1991. Dokumenty, názory, komentáře. Praha : Práce, 1991, s. 70 a nasl., resp. GRON-
SKÝ, ref. 7, s. 329 a nasl. 

15  VARŠOVÁ, Marcela. Vývoj slovenskej štátnosti v historickom priereze 
v nadväznosti na vstup do Európskej únie a slovensko-české vzťahy v tomto dejin-
nom procese. In ŠOŠKOVÁ, Ivana (ed.). K 75. narodeninám profesora Hubenáka. Zbor-
ník z medzinárodnej právno-historickej konferencie konanej pri tejto príležitosti. Banská Bystri-
ca: PrF UMB, 2004, s. 206. 
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vomoc vo veciach národnej a regionálnej povahy. Konkrétne to zna-

menalo dlhý výpočet jednotlivých pre rozvoj Slovenska významných, 

ale z mocensko-politického hľadiska okrajových záležitostí. 

Prijatie zákonov Slovenskej národnej rady, ktoré začala vydá-

vať namiesto predchádzajúcich nariadení, mohla zo začiatku (do roku 

1956) iniciovať popri Zbore povereníkov a poslancov Slovenskej ná-

rodnej rady aj československá vláda (§ 108, ods. 1 ústavy). Oproti pred-

chádzajúcemu stavu o toto právo prišli Predsedníctvo Slovenskej ná-

rodnej rady a jeho jednotliví členovia. Zákony SNR podpisoval predse-

da vlády, predseda Slovenskej národnej rady, predseda Zboru povere-

níkov a povereník, ktorému bolo uložené vykonanie zákona. 

Zákonodarná právomoc Slovenskej národnej rady bola pod-

statne limitovaná tým, že vláda mohla zabrániť vydaniu jej zákona. Ak 

sa predseda vlády domnieval, že zákon, na ktorom sa uzniesla Sloven-

ská národná rada a ktorý mu bol predložený na podpis, odporuje ústave 

alebo ústavnému zákonu, prekračuje právomoc Slovenskej národnej 

rady alebo je v rozpore s jednotným hospodárskym plánom alebo roz-

počtovým zákonom, predložil ho do 14 dní vláde, ktorá do dvoch 

mesiacov rozhodla o veci s konečnou platnosťou. Z toho je jasná zrej-

má podriadenosť Slovenskej národnej rady celoštátnej vláde. 

Zákonodarná aktivita Slovenskej národnej rady bola prakticky 

mizivá. Počet zákonov Slovenskej národnej rady, schválených 

v jednotlivých rokoch, preto s výnimkou roku 1948 neprekročil desiat-

ku. V dlhom období od polovice roku 1951 do polovice roku 1953 

dokonca neprerokovala ani jediný. 

Druhým, v podstate exekutívnym slovenským ústavným orgá-

nom, bol Zbor povereníkov. Podľa ústavy ho menovala vláda, čím už 

bol predurčený aj jeho charakter. Pôsobil jednak v rámci zákonodarnej 

právomoci Slovenskej národnej rady, t. j. vo veciach národnej 

a regionálnej povahy, a jednak ako výkonný orgán vlády na Slovensku. 

Z tohto titulu mu prislúchala obmedzená pôsobnosť v hospodárskej, 

kultúrnej a sociálnej oblasti. Na úseku národnej obrany, zahraničnej 

politiky a v kľúčových odvetviach národného hospodárstva (najmä 

v ťažkom priemysle) však vláda, resp. ministerstvá, vykonávala svoju 

pôsobnosť na Slovensku priamo. Zbor povereníkov bol zo svojej čin-
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nosti zodpovedný vláde, vo veciach pôsobnosti Slovenskej národnej 

rady však slovenskému zákonodarnému zboru.16 

Postavenie slovenských národných orgánov sa však 

v priebehu 50. rokov menilo. Najmä roku 1956 došlo k istému rozšíre-

niu právomoci slovenských národných orgánov, keď ústavný zákon č. 

33/1956 Zb. o slovenských národných orgánoch nahradil piatu kapito-

lu Ústavy 9. mája.17 Rovnako nahradil aj všetky ostatné ustanovenia 

ústavy a ústavných zákonov, pokiaľ upravovali veci odchylne od tohto 

ústavného zákona. Hoci sa ústavným zákonom podstatným spôsobom 

zvýšila právomoc Slovenských národných orgánov, neprejavilo sa to 

výraznejším spôsobom na ich legislatívnej a normotvornej činnosti.18 

Za štyri roky Slovenská národná rada pripravila, prerokovala 

a schválila štrnásť zákonov a Zbor povereníkov publikoval osem naria-

dení, závažný bol zákon č. 2/1956 Zb. z. SNR o Zbierke zákonov 

SNR. Na vyhlasovanie právnych predpisov, prijatých slovenskými 

národnými orgánmi, sa vydávala Zbierka zákonov SNR, ktorej skratka 

bola „Zb. SNR“. 

Zákonom č. 6/1959 Zb. SNR sa zrušila osobitná publikácia 

právnych predpisov vydaných slovenskými národnými orgánmi. Usta-

novilo sa, že zákony SNR, nariadenia Zboru povereníkov a nariadenia 

povereníkov, vyhlášky povereníctiev, iných ústredných slovenských 

úradov a orgánov, vydané na vykonanie zákonov SNR, sa vyhlasujú 

v Zbierke zákonov Republiky československej, a to rovnakým spôso-

bom ako ostatné právne predpisy v tejto zbierke vyhlasované. 

 

  

                                                 
16  VOJÁČEK, Ladislav - SCHELLE, Karel. Právní dějiny na území Slovenska. Ostrava-

Přívoz : Key Publishing, 2007, s. 339-341. 
17  Národné zhromaždenie 31. júla 1956 schválilo ústavný zákon o slovenských národ-

ných orgánoch, ktorým sa zvýšila právomoc a zodpovednosť Slovenskej národnej 
rady a Zboru povereníkov a nanovo sa upravili vzťahy národných orgánov k ústred-
ným celoštátnym orgánom. 

18  Bližšie pozri SKALOŠ, Martin. Slovenské a československé dejiny štátu a práva v rokoch 
1945-1989. Banská Bystrica : PrF UMB, 2011, s. 173-175.  
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Postavenie Slovenskej národnej rady a jej úloha v rokoch 1960-

1992 

Vyvrcholením centralizmu bolo prijatie tzv. socialistickej ústa-

vy z 11. júla 1960. Nová ústava, prijatá ako úst. zák. č. 100/1960 Zb.,19 

deklarovala vybudovanie socializmu, čo sa prejavilo i v zmene názvu 

štátu na ČSSR – Československá socialistická republika. Jej formálnym 

následkom bola degradácia SNR, eliminácia autonómneho postavenia 

Slovenska, garantovaná Košickým vládnym programom z roku 1945 

a podriadenie všetkej administratívy priamo Prahe.  

Ústava z roku 1960 zakotvila slovenské národné orgány v no-

vej podobe, čo vyplýva už z názvu hlavy VI. – „SNR“ (čl. 73 - 85), na 

rozdiel od Ústavy 9. Mája - „Slovenské národné orgány“. Išlo o presa-

denie jednoznačne centralistickej koncepcie. Nová koncepcia SNR ako 

„orgánu štátnej moci a správy“ na Slovensku, zrušenie Zboru povere-

níkov a ústavné zakotvenie Predsedníctva SNR ako výkonného orgánu 

SNR znamenalo aj vo vzťahu k centrálnym štátnym orgánom, že pozí-

cie slovenských národných orgánov v ústavnom systéme boli výrazne 

oslabené - išlo predovšetkým o oslabenie čisto formálne. 

Ústava ČSSR vymedzila ústavnoprávny status SNR ako ná-

rodného orgánu štátnej moci a správy na Slovensku. Nevrátila sa teda 

k charakteristike SNR ako národného orgánu zákonodarnej moci na 

Slovensku (čl. IX Ústavy 9. mája). V porovnaní s ústavným zákonom č. 

33/1956 Zb. o slovenských orgánoch pridala okrem atribútu národný 

orgán štátnej moci aj prívlastok národný orgán štátnej moci a správy na 

Slovensku. Ústava z roku 1960 tak obmedzila zákonodarnú, ako aj 

vládnu a výkonnú právomoc SNR. Prakticky zlikvidovala posledné 

zvyšky slovenských samosprávnych orgánov a zaviedla tuhý unitariz-

mus. Najprv sa obmedzovala právomoc slovenských inštitúcií pod 

zámienkou zaostávania Slovenska, ktorému treba viac pomáhať 

z centra, neskôr sa v tom pokračovalo s úplne protichodným argumen-

tom, že Slovensko dosiahlo už takú úroveň rozvoja, že nejaké osobitné 

orgány na tento účel sú zbytočné, prekonané, div že nie urážkou vyspe-

lej krajiny. 

                                                 
19  MĚCHÝŘ, ref. 14, s. 80 a nasl., resp. GRONSKÝ, ref. 7, s. 20 a nasl.  
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Podľa konštrukcie ústavného zákona č. 143/1968 Zb. 

o československej federácii sa vytvoril federálny parlament (Federálne 

zhromaždenie) a národné parlamenty (Slovenská národná rada a Česká 

národná rada). Zákaz majorizácie bol základným princípom, na ktorom 

bola vybudovaná konštrukcia federácie, a tento princíp v podstate 

umožnil neskôr pokojné rozdelenie federácie. 

Národnú suverenitu slovenského národa predstavovala Slo-

venská národná rada, ktorá pozostávala zo 150 poslancov volených 

v jednomandátových obvodoch. Pôvodný ústavný zákon č. 143/1968 

Zb. jej priznával značné zákonodarné a kontrolné právomoci a dával jej 

aj právomoc (čl. 142) upraviť si ústavné pomery na Slovensku vlastnou 

ústavou. Kým hlavou federálneho štátu bol prezident, jednotlivé repub-

liky mali kolektívnu hlavu štátu, ktorú tvorilo predsedníctvo národnej 

rady. 

Sovietska okupácia Československa zásadným spôsobom 

ovplyvnila aj ďalší ústavnoprávny vývin v krajine. Nastúpený proces 

normalizácie veľmi rýchlo pochoval úmysly zákonodarcov. Normali-

začný režim reštituoval predchádzajúce stranícke byrokratické rozho-

dovanie vrátane straníckeho centralizmu a obnovy šovinistického zatlá-

čania slovenských štátoprávnych ambícií. 

Obnovený pražský unitárny centralizmus veľmi rýchlo zlikvi-

doval ústavnoprávny podklad na širokú autonómiu republík a rozhodu-

júce právomoci opäť koncentroval do Prahy. Stalo sa tak už ústavným 

zákonom č. 125/1970 Zb. a následnou sériou ústavných zákonov, ktoré 

federáciu ďalej a ďalej okliešťovali. 

Napriek utužujúcej sa normalizácii v úzadí prebiehal zápas 

o zachovanie aspoň základných výdobytkov federácie, na ktoré si pred-

bežne v Prahe netrúfali siahnuť - t.j. zákaz majorizácie a možnosť 

republík samostatne si upraviť vlastné ústavné pomery.20  

 

  

                                                 
20  HRNKO - SIVÁKOVÁ, ref. 12, s. 65-67. 



 Premeny ústavného práva – kontinuita a diskontinuita 

 

243 

Záver 

Slovenská republika je republikou s parlamentnou formou 

vlády nie však v jej klasickom ponímaní, pretože obsahuje aj niektoré 

prvky prezidentského systému ako absencia kontrasignácie aktov, ale aj 

konštituovanie hlavy štátu nezávisle od zákonodarnej moci. Konečná 

podoba bola ovplyvnená skúsenosťami domáceho aj zahraničného 

ústavnoprávneho vývoja, na ktoré však mal často vplyv aj subjektívny 

činiteľ, ktorý predstavoval politické ciele a záujmy tej sily, ktorá v da-

nom okamihu mala schopnosť vytvoriť ústavnú väčšinu v parlamente. 

Hoci súčasný suverénny slovenský parlament - Národná rada 

Slovenskej republiky -má len krátku históriu, dejiny nášho parlamentu 

vychádzajú z tých istých koreňov, majú tie isté tradície ako parlamenty 

okolitých národov, s ktorými Slováci kratšie alebo dlhšie žili v spoloč-

nom štátnom útvare alebo s ktorými susedia. Úlohy a postavenie Slo-

venskej národnej rady v jej jednotlivých historických obdobiach nevy-

hnutne odrážali vtedajšie nielen mocenské, ale aj národnostné a politic-

ké aspekty. 

Prvá a druhá SNR mala za úlohu, aby bol slovenský národ 

uznaný ako svojbytný, samostatný a oslobodený spod maďarského 

národnostného jarma. Spôsobom, ktorým to chceli dosiahnuť, bolo 

vyburcovanie národa do boja. Tretia SNR mala za cieľ postaviť sa proti 

fašistickým silám, ktoré rozpútali 2. svetovú vojnu a viesť tento boj aj 

pre lepšie postavenie Slovenska v budúcom znovu obnovenom Česko-

slovensku. 

Odkazy jednotlivých Slovenských národných rád, ako najvy-

šších orgánov nášho národa pretrvávajú dodnes. Vytvorili predpoklady 

na vytvorenie nášho samostatného a nezávislého štátu. Prijatím Ústavy 

Slovenskej republiky 1. septembra 1992 sa zmenil názov SNR na Ná-

rodnú radu Slovenskej republiky, avšak jej historický symbol zostal aj 

napriek tomu natrvalo zachovaný v našich dejinách. 
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VÝVOJ KONCEPCIÍ ŠTÁTOPRÁVNEHO 
POSTAVENIA SLOVENSKA 

V ČESKOSLOVENSKEJ REPUBLIKE 
Z POHĽADU TRENČIANSKO-TEPLICKÉHO 
ZJAZDU MLADEJ SLOVENSKEJ GENERÁCIE 

V ROKU 1932* 

 

Ján Štefanica 

 

Abstrakt: Predkladaný príspevok si kladie za úlohu v stručnosti priblížiť prob-
lematiku štátoprávneho postavenie Slovenska v Československu z pohľadu 
požiadaviek a návrhov prednesených v referátoch na trenčiansko – teplickom 
zjazde mladej slovenskej generácie konanom v roku 1932. Zameriava sa nielen 
na dominantné otázky právnej úpravy, ale aj dobového poňatia termínov fede-
rácia, autonómia a regionalizmus v kontexte požadovaného usporiadania Čes-
koslovenskej republiky. Práve tieto otázky patrili k najdiskutovanejším 
a apelácia na zmenu postavenia Slovenska v jednotnom štáte našla podporu 
naprieč celým politickým spektrom mladej slovenskej reprezentácie. Zjazd 
v Trenčianskych Tepliciach bol vzhľadom na účasť prakticky celého politické-
ho spektra novej slovenskej inteligencie najvýznamnejším podujatím tohto 
druhu, zaoberajúcim sa nutnosťou úpravy postavenia Slovenska v spoločnom 
štáte.  
Kľúčové slová: trenčiansko – teplický zjazd mladej generácie, štátoprávne 
usporiadanie, autonómia, federácia, regionalizmus 
 
Abstract: The purpose of this article is to briefly role in approaching the issue 
of the constitutional position of Slovakia in Czechoslovakia in terms of requi-
rements, proposals and solutions put forward on young Slovak generation 
Congress held in 1932 in Trencianske Teplice. Congress was focused not only 
on the dominant issues of legislation but also on the period terms such federa-
tion, autonomy and regionalism, in the context of the desired arrangement of 
the Czechoslovak Republic. Congress of the young Slovak generation in Tren-
cianske Teplice was due to attend virtually the entire political spectrum of the 
new Slovak intelligence the most important event of this kind dealing with 
having to adjust the position of Slovakia in the common state. 

                                                 
*  Táto práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe 

zmluvy č. APVV-0607-10. 
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Úvod 

Zjazd mladej slovenskej generácie, konaný v Trenčianskych 

Tepliciach v roku 1932, je možné svojím charakterom považovať za 

najvýznamnejšiu medzivojnovú konferenciu predstaviteľov slovenskej 

inteligencie, ktorá už poväčšine dospievala v Československu. Kongres 

sa v Trenčianskych Tepliciach prebiehal v dňoch 25. až 26. júna roku 

1932 a jeho hlavný prínos spočíval v otvorení diskusie o naliehavých 

hospodárskych, sociálny a štátoprávnych problémoch slovenskej časti 

Československej republiky. V rámci spoločného stretnutia rozličných 

smerov mladej generácie, otvorene manifestujúcej a predkladajúcej 

riešenia ťaživých otázok, sa všetci zúčastnení pokúsili o rozprúdenie 

celospoločenskej diskusie. Účastníci boli poväčšine prívržencami najvý-

znamnejších strán politického spektra Slovenska a teda čiastočne ob-

medzovaný svojimi politickými názormi, pokúsili sa však predstaviť 

a nájsť pokrokové východiská v otázkach štátoprávnych, hospodár-

skych a kultúrnych, prospešných pre celú slovenskú spoločnosť. 

Vzhľadom na ich záujem o čo najväčšie možné využitie konferenčného 

času na spoločnú diskusiu o bodoch programu, sa pristúpilo k riešeniu, 

kedy v rámci dostatočnej časovej prípravy k jednotlivým bodom, boli 

príspevky jednotlivých predstaviteľov prezentované už týždeň vopred 

vo forme prílohy časopisu Politika1 a táto bola zaslaná jednotlivým 

účastníkom.  

Program bol rozdelený do troch základných konferenčných 

bodov, reprezentujúcich najpálčivejšie problémy slovenskej spoločnos-

ti. Úvodný programový blok riešil problematiku aktuálneho spoločen-

ského poriadku z pohľadu sociálnych potrieb obyvateľstva 

                                                 
1  Dvojtýždenník Politika sa prezentoval ako nezávislý časopis venovaný otázkam 

verejného života. Jeho založenie iniciovali v roku 1931 Imrich Karvaš a Peter Zaťko. 
Prispievala doň najmä mladá slovenská inteligencia, odvolávajúca sa na teóriu regio-
nalizmu, v zmysle väčšieho prihliadnutia na špecifické potreby Slovenska v prvej 
Československej republike. Požadovali zjednotenie politických síl na Slovensku, kto-
ré by mohli spoločne presadzovať jednotné slovenské záležitosti na ústredných or-
gánom štátnej správy v Prahe. 
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a spravodlivého politického zriadenia. K prvému bodu predniesli ab-

strakty svojich príspevkov V. Clementis, I. Karvaš i J. Zvrškovec a na 

nasledovnej diskusii sa podieľali približne tridsiati vystupujúci rečníci. 

Druhý programový bol, už pred konaní zjazdu označovaný za najdôle-

žitejší, bol orientovaný na otázky postavenia Slovenska 

v Československej republike po stránke štátoprávnej, hospodárskej i 

kultúrnej. Tretí a zároveň posledný programový blok sa nazýval „Sta-

novisko k vedeniu nášho verejného života.“ a abstrakty svojich prí-

spevkov v ňom predniesli P. Kordoš, J. K. Milľo, D. Okáli a F. Paňák. 

Napriek veľkému tematickému záberu si všetky tri bodu programu 

vyslúžili pozornosť účastníkov. 

 

Otázka hospodárskeho, politického a kultúrneho postavenia 

Slovenska v ČSR 

V rámci celého dvojdňového programu sa stal najdiskutova-

nejším práve druhý bod, pod názvom „Postavenie Slovenska v ČSR 

(autonomizmus, centralizmus, regionalizmus) po stránke hospodárskej, 

politickej a kultúrnej.“2, v ktorom predstavili súhrn najdôležitejších 

myšlienok svojich príspevkov A. Vašek, P. Zaťko3, M. Černák, A. Kos-

tolný a L. Novomeský. Nasledujúcej rozpravy sa zúčastnilo skoro päť-

desiat osôb z radov diskutujúcich. Hoci názov programového bloku to 

jasne nevyjadroval, v skutočnosti bola riešená otázka štátoprávneho 

postavenia Slovenska v spoločnej republike, problematika kompetencií 

ústredných orgánov v Prahe a otázka možnej zmeny existujúceho stavu. 

Vzhľadom na vopred stanovený rokovací poriadok nebolo na zjazdne 

prípustné vydávanie akýchkoľvek rezolúcií a každá z jednotlivých sekcií 

bola uzatvorená záverečným zhrnutím postoja zúčastnených 

                                                 
2  Osobitné zjazdové číslo dvojtýždenníka Politika, 20. 6. 1932, roč. II., č. 11, s. 121-164. 
3  Dr. Ing. Peter Zaťko (17.10.1903-10.1.1978) – bol významný slovenský národohos-

podár a politik. Od decembra 1938 poslanec slovenského autonómneho snemu, 
v rokoch 1939 – 1944 poslanec snemu Slovenskej republiky, člen ilegálnej Slovenskej 
národnej rady a Rady na obranu Slovenska, v roku 1944 odsúdený za účasť na pov-
staní na trest smrti, v roku 1945 sa stal povereníkom pre zásobovanie, obchod 
a priemysel, potom podpredseda Štátneho plánovacieho a štatistického ústavu, od 
roku 1948 do 1951 generálny dozorca Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku, v roku 
1958 vo väzbe a odsúdený na trojročný trest odňatia slobody za podvracanie repub-
liky, v roku 1960 amnestovaný a v roku 1968 rehabilitovaný.  
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k stanovenej problematike. V rámci rozpravy k problematike štáto-

právneho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Slovenska 

v Československej republike bolo prijaté stanovisko, podľa ktorého sa 

zjazd jednohlasne vyhranil voči nastolenému centralizmu. Účastníci 

konferencie sa na konci sekcie síce postavili za autonómiu Slovenska, 

avšak jasne definovali, že tento pojem nie je použitý v zmysle totožnom 

s pojmom autonómie podľa chápania vtedajších politických strán. 

Záverečné komuniké konštatovalo, že v otázke podstaty autonómie 

Slovenska sa pohľady účastníkov líšia a v úvahu pripadajú buď federá-

cia, striktne vymedzená autonómia alebo regionálna autonómia, teda 

v označení prednášajúcich označená ako „regionalizmus zaistený záko-

nom“.4 Na zjazde sa v plnej miere prejavil problém s pojmami označu-

júcimi žiadanú zmenu postavenia v rámci republiky. Pravé spektrum 

zastúpené Slovenskou ľudovou stranou a Slovenskou národnou stra-

nou sa odvolávala na pojem autonómie, ľavicoví komunisti presadzova-

li federatívne zriadenie a inteligencia združená okolo „Politiky“ sa za-

meriavala na regionálnu autonómiu. Všetky tieto pojmy, tak ako boli 

prezentované, majú svoj vlastný, špecifický obsah a podľa účastníkov 

by bolo chybou zamieňať ich s pojmom autonómia v univerzálnom 

zmysle slova. Nebolo možné ich chápať ani čisto identicky, avšak ani 

hľadať medzi nimi čisto kvantitatívny rozdiel. 

 

Problematika používania pojmov autonómia, federácia 

a regionalizmus 

Základnú charakteristiku dobovej interpretácie tejto termino-

lógie identifikoval M. Sahulčík vo svojej štúdii uverejnenej na stránkach 

Politiky nasledovne: autonómia ako pojem štátoprávny a z vonkajšieho 

pohľadu vnútroštátny, federalizmus ako ústavnoprávny (a zároveň 

medzinárodnoprávny) pojem, regionalizmus ako pojem špecifický, 

čiastočne vymykajúci sa predchádzajúcim termínom, keďže bol chápa-

ný najmä v zmysle politicko – hospodárskom.5 Jasné nezaradenie ter-

minológie v príspevkoch, absencia definície používaných pojmov, 

                                                 
4  In Politika, 1. 7. 1932, roč. 2, č. 12, s. 165. 
5  SAHULČÍK, Milan. K pojmu autonomie. In Politika, 1. 7. 1932, roč. 2., č. 13-14, s. 

187. 
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spôsobili už na začiatku zjazdu malé nedorozumenia. Pri diskusiách 

o vhodnom usporiadaní Československého štátu bolo v prvom rade 

síce požadované mocenské posilnenie pozícií Slovenska voči českým 

krajinám, na druhej strane prevládal názor prezentovaný J. Rudinským, 

že je možné sledovať "cieľ politického rozdelenia Slovákov a Čechov 

a tým otvoriť cestu k rozštiepeniu etnickému bez porušenia jednotného 

rámca štátneho. To je cieľ federalizmu, ktorý je štátoprávnou kategó-

riou a nie autonomizmus. Tento ako taký je bez právneho obsahu. 

Verejnoprávne postavenie obce Číčova až po Kanadu, všetko možno 

vtlačiť do klobúka autonómie, i regionalizmus je druh autonómie."6 

V následnej reakcii sa A. Vašek sťažuje, bolo "...vytýkané slovenským 

autonomistom, že reprezentanti slovenského autonomizmu predovšet-

kým sa usilujú riešiť otázku práva na autonómiu a nie riešiť, či sú dané 

skutočnosti a záujmy slovenského národa, aby autonómia bola v živote 

uvedená."7 V kontexte s problematikou samosprávneho postavenia 

regiónov vyznie zaujímavo odvolávanie sa A. Vašeka na vtedajšie auto-

nomistické snahy katalánskeho hnutia, ktorým venoval vo svojom 

referáte značnú pozornosť. Nedorozumenia v jednoznačnosti chápania 

autonómie, federácie a regionalizmu, spôsobili nezjednotenie požiada-

viek a všeobecnosť záverečného komuniké, ktoré použilo síce pojem 

autonómie ako zjednocujúceho prvku, označujúceho istú zmenu práv-

neho, hospodárskeho a kultúrneho postavenia Slovenska, ale jasne 

nedefinovalo jej podrobné vymedzenie. V pozjazdovej diskusii, ktorá sa 

rozpútala a pokračovala aj na stránkach Politiky, boli podané právne 

i politické pohľady na túto problematiku, rozoberajúce najmä otázku 

terminológie a až potom vhodnosť požadovanej samosprávy. 

J. Rudinský v svojom príspevku zdôrazňuje postoj, že auto-

nómia je v prvom rade otázkou štátnej politiky, nie otázkou dokazova-

nia prirodzeného práva na ňu a prevádza sa obvyklou ústavnou cestou, 

podobne, ako iné politické otázky. „Nik nebude dokazovať, že Slovák 

má právo na chlieb, je fyzickou bytosťou, teda má právo na potravu 

podobne pretože je bytosťou politickou, má právo na autonómiu. Naša 

                                                 
6  RUDINSKÝ, Jozef. Vznik štátu Československého.(Na okraj teplického zjazdu.) In 

Politika, 1. 7. 1932, roč. 2, č. 13-14, s. 186-187. 
7  VAŠEK, A. Referát zo zjazdu. In Politika, 1. 7. 1932, roč. 2, č. 12, s. 137. 
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ústava toto právo rešpektuje tým, že každému bez výnimky dáva hlaso-

vacie právo, tým je zabezpečená autonómia jednotlivcov, kolektívna 

autonómia je potom vecou organizácie.“8 Podľa väčšiny zástupcov 

Slovenskej ľudovej strany účastných zjazdu, bola autonómia výhradne 

spojená s vlastným zákonodarným orgánom tak, aby zástupcovia slo-

venského národa vo vlastnom sneme mali Slovensko „vo vlastných 

rukách“, čo znamenalo politicky ho ovládať tak, aby v Sneme bola 

politická väčšina zástupcov slovenského národa potrebná k prípadným 

ústavným zmenám. Podľa väčšinovej definície tak autonómia znamena-

la v prvom rade územné obmedzenie pôsobnosti ústredného zákono-

darného zboru v prospech partikulárneho snemu. Tým nemalo dôjsť 

k zmene vecnej pôsobnosti centrálneho Národného zhromaždenia, čím 

celistvosť štátu navonok zostávala nedotknutá. Základným zámerom 

teda bolo ustanoviť a deklarovať, že autonómia sa nedotýka jednoty 

a celistvosti toho – ktorého štátu, keďže z tejto konštrukcie by vyplývali 

riziká.9  

M. Sahulčík vo svojej štúdii konštatoval, že ani „laxnejšia for-

ma“10 (čím bola myslená federalistická forma) spolunažívania dvoch 

národov, ako je napríklad spolkový štát, neporušovala štátnu jednotu. 

O autonómii bolo podľa neho možné hovoriť len v štáte národne 

nejednotnom a o regionalizme len v štáte národne jednotnom. A tak 

vychádzajúc z tejto definície, autonómiou Slovenska, bola by uznaná 

nejednotnosť česko-slovenského národa.11 To však spadalo do úvah de 

lege ferenda. Pri otázke krajinského zriadenia M. Sahulčík upozorňoval, 

že toto nemá nič spoločného nielen s autonómiou, ale ani len so samo-

správou, argumentoval poukázaním na bývalé uhorské župy a slúžnov-

ské úrady, ktoré boli typické samosprávne orgány hoci autonómneho 

                                                 
8  RUDINSKÝ, Vznik štátu Československého, s. 187. 
9  Branný zákon zo dňa 19. marca 1920 č. 193/1920 Sb. z. a n. v § 1hovorí, že branná 

moc je povolaná k obrane celistvosti a slobody republiky a k udržaniu poriadku 
a bezpečnosti. Existencia jednotného štátu teda môže byť bránená ozbrojenou silou 
aj proti separatistickým snahám, keďže útok na celistvosť štátu je priamo útokom na 
jeho jednotu a tým priamo aj na jeho trvanie.  

10  SAHULČÍK, K pojmu autonomie, s. 188. 
11  SAHULČÍK, K pojmu autonomie, s. 188. 
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práva nemali.12 Podľa neho „dnešné krajinské a okresné úrady sú úrad-

ne štátne a kompetencia ich výborov a zastupiteľstiev je závislá na 

vymedzení štátnych zákonov a obmedzená je na tak úzky kruh pôsob-

nosti. Autonómia sa má ponímať štátoprávne a politicky. Štátoprávne 

preto, že sa zriaďuje ona v rámci jednotného štátu a politicky preto, 

lebo jej uvedenie v život je aktom politickým a nie štátovedným, federa-

listickým. Hlásať to druhé priečilo by sa pojmovo už trestným záko-

nom, vydaným týmto jednotným štátom.“13 

Typickým príkladom pojmu autonómia malo byť postavenie 

Podkarpatskej Rusi, zakotvené síce ústavne v § 3 zákona č. 121/1920 

Sb. z. a n., ale v tej dobe sa však o nej stále len diskutovalo a nebola 

ešte uvedená do praxe.14 Jej podstata mala spočívať vo vecnej prísluš-

nosti jazykových, kultúrnych, administratívnych a náboženských otá-

zok. Pôsobnosť Národného zhromaždenia v Prahe mala byť obme-

dzená územne natoľko, že v týchto veciach snem Podkarpatskej Rusi 

vydáva pre Podkarpatskú Rus svoje vlastné zákony. Vo všetkých ostat-

ných veciach sa mala príslušnosť Národného zhromaždenia vzťahovať 

aj na Podkarpatskú Rus. Vyvstala však otázka, či takéto územné obme-

dzenie príslušnosti centrálneho Národného zhromaždenia bude rušiť 

celistvosť a jednotu štátu alebo nie. Odpoveď na otázku dal E. Hácha, 

konštatujúc, že nakoľko je autonómia Podkarpatskej Rusi založená na 

ústrednom centrálnom zákone, na ústave, tak odvodzuje svoju platnosť 

z jednotného legislatívneho zdroja. Upozorňuje na 2. odstavec § 7 

ústavnej listiny, ktorý výslovne stanovuje, že zákony Československej 

republiky platia pre celé územie republiky, pokiaľ zákon vynesený Ná-

rodným zhromaždením neustanovuje ináč.15 Na tomto základe je mož-

né konštatovať, že autonómiou Podkarpatskej Rusi sa celistvosť alebo 

jednotnosť Československej republiky vôbec nenarušuje.  

                                                 
12  SAHULČÍK, K pojmu autonomie s. 188 
13  SAHULČÍK, K pojmu autonomie s. 188. 
14  K prijatiu ústavného zákona o Podkarpatskej Rusi došlo až o šesť rokov neskôr, dňa 

22. novembra 1938 pod č. 328/1938 Sb. z. a n. 
15  HÁCHA, Emil. Heslo Autonomie. In Slovník veřejného práva. Brno : Polygrafia, 1929, 

s. 73-75. 
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Regionalizmus bol M. Sahulčíkom predstavený ako hospodár-

skopolitický termín, ktorý nebol v žiadnom kontexte s medzinárodným 

ani ústavným právom. Mal sa dotýkať výlučne hospodárskeho postave-

nia Slovenska v spoločnom štáte, jeho vlastného hospodárskeho prog-

ramu založenom na osobitostiach jednotlivej časti republiky, charakte-

ristiky regiónu. „Regionalizmus sám o sebe neznamená ešte nijaké 

výhody pre ten - ktorý favorizovaný kraj alebo národ. Lebo závisí hlav-

ne od toho, že s akým zámerom a kto ho prevádza. V dôsledku môže 

viesť aj k upevneniu centralizmu. Zásadne regionalizmus znamená 

fedrovanie určitých (povedzme slabších) krajov na úkor krajov lepšie 

postavených lebo odkiaľsi sa to len musíš vziať tak aby to prosperovalo 

celku. (Tu je háčok centralizmu). Takýto regionalizmus prevádzali do 

určitej miery Maďari, len že to bol politický regionalizmus. Prvý regio-

nalizmus, hospodársky, bez prímiešku politického je možný len v štáte 

národnom, ako je Francúzsko."16 Ako v referáte uviedol M. Zaťko 

preferenciou regionalizmu by malo dôjsť k „rýchlemu vyrovnaniu 

rozdielov medzi jednotlivými krajinami i za cenu favorizovania zaosta-

lých krajov“.17 Oproti regionalizmu bol postavený federalizmus, ktoré-

ho definícia sa mala vymedzovať na štát, na ktorého území sa nachá-

dzajú dva alebo viac zákonodarných zdrojov, pokiaľ sú medzinárod-

noprávne spojené v jednotný normotvorný celok, ak nie vo všetkých, 

tak aspoň v určitých štátoprávnych veciach. Vzhľadom na vtedajší 

štátoprávny vývoj v Európe, bolo potrebné brať tieto pojmy individu-

álne, v kontexte s konkrétnym príkladom štátneho zriadenia, nemožno 

ich oddeľovať od konkrétnych štátnych foriem.  

Medzivojnové československé štátne (ústavné) právo sa v tom 

období špeciálne nezameriavalo na problematiku autonómie 

a federácie. E. Hácha definuje pojem autonómia, v Slovníku verejného 

práva, v prvom rade vo význame názvu pre zákonodarstvo nesuverén-

nych zväzov, ktoré nie sú štátmi a sú inkorporované do štátu.18 Podľa 

E. Háchu autonómnym zväzom je napríklad na základe § 3 čsl. Ústavy 

Podkarpatská Rus, ktorej snem je príslušný uznášať sa o zákonoch vo 

                                                 
16  SAHULČÍK, K pojmu autonomie, s. 188. 
17  ZAŤKO, Referát zo zjazdu, s. 135-142. 
18  HÁCHA, Heslo Autonomie, s. 73-75. 
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veciach jazykových vyučovacích, náboženských, miestnej správy, ako aj 

v iných veciach, ktoré naň boli prenesené zákonmi Československej 

republiky.19 Tieto zákony potrebujú súhlas prezidenta republiky a jeho 

súčinnosť je tak intenzívnejšia než podľa § 47 a 48 pri štátnom záko-

nodarstve. Keďže prezident sa zúčastňuje na zákonodarnej činnosti pre 

Podkarpatskú Rus zjavne ako orgán štátu a nie ako orgán štátneho 

zväzku, môže nastať spor o to, či ide o skutočnú autonómiu, práve tak 

ako to bolo sporné pre zemských zákonoch z obdobia Rakúsko - 

Uhorska, kde sa rozchádzala mienka o tom, či cisár sankcionuje zákony 

zemské ako orgán zeme či ako štátu. E. Hácha upozorňuje, že autonó-

miu si netreba zamieňať so samosprávou, iba ak by sa tento výraz pou-

žíval v tejto spojitosti nepresne. Upresňuje, že názov samospráva neu-

kazuje na normotvornú činnosť , ale na správne funkcie.20  

Samospráva však podľa E. Háchu obvykle s autonómiou is-

tým spôsobom súvisí. Pripomína, že za Rakúsko – Uhorskej monarchie 

bolo zvykom hovoriť o autonómii obecnej, okresnej a zemskej, aj keď 

aspoň u oboch prvých zväzov skutočná autonómia ma podradný výz-

nam.21  

 

Reflexie programových záverov a reakcie na zjazdu 

Polemika o zjazdových otázkach neskončila posledným dňom. 

Práve po jeho ukončení sa strhla, odborná, politická i emotívna diskusia 

v dobovej tlači. Problematika federácie, autonómie či regionalizmu 

pokračovala príspevkami na stránkach Politiky, k tomu sa pridalo Mla-

dé Slovensko či Slovenský denník.22 Z nastupujúcej generácie, ktorá 

mala zohrať významnú úlohu o desaťročie neskôr, sa v otázke samo-

správa Slovenska angažoval J. Lettrich. Zúčastnil sa zjazdu 

                                                 
19  HÁCHA, Heslo Autonomie, s. 74. 
20  „Ako autonómia znamená určité územné obmedzenie centrálneho zákonodarného 

zboru v prospech partikulárneho snemu, tak samospráva znamená určité územné 
obmedzenie výkonnej (vládnej) moci v prospech výkonného orgánu partikulárneho 
(zemského, krajinského, krajského a podobne.)“ SAHULČÍK, K pojmu autonomie, 
s. 188. 

21  HÁCHA, Heslo Autonomie, s. 74. 
22  NOVÝ, E. F. K zjazdu mladej generácie slovenskej v Trenčianskych Tepliciach. In 

Mladé Slovensko, október 1932, roč. 1, č. 1-2 , s. 16-19. Slovenský nacionalizmus – 
v znamení čs. vlastenectva. In Slovenský denník, 3. 5. 1933, roč. 16, č. 102, s. 3. 
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v Trenčianskych Tepliciach a súhlasil s programovými závermi konfe-

rencie. Vo svojich článkoch názorovo podporoval regionalizmus, ale 

jasne sa nevyhraňoval k žiadnej alternatíve, ktorá by pomohla posilniť 

pozície Slovenska, usiloval sa však vyhnúť radikálnemu pohľadu na 

jednej či druhej zo zostávajúcich eventualít. Tieto pohľady zužitkoval 

na konferencii mladej agrárnej generácie vo Zvolene v roku 1932, ktoré 

však už bolo poňaté výhradne politicky a jednofarebne, na rozdiel od 

nadstraníckej diskusie v Trenčianskych Tepliciach.  

V reakcii na trenčiansko – teplickú rozpravu a v rámci pole-

miky s článkami J. Rudinského23, si F. Ďurčanský položil vo svojej 

štúdii zameranej na medzinárodnoprávnu akceptáciu slovenského ná-

roda otázku, či odborníci v západnej Európe rozoznávajú národ poli-

tický a národ etnický (v zmysle Čechoslovákov). Podľa neho zmluva 

z 10. septembra 1919 podpísaná v Saint Germain en Laye hovorí jas-

ným používaním terminológie: „...vzhľadom na to, že sa národy Čiech, 

Moravy a časti Sliezska ako i národ Slovenska z vlastnej vôle rozhodli 

spojiť... za tým účelom, aby vytvorili... štát s názvom Republika česko – 

slovenská... Azda zásadné užívanie „Tchéco – Slovaquie“ v mierových 

zmluvách svedčí o tom, že spojenci boli presvedčení o jestvovaní náro-

da československého?“24 

V reakcii na zjazd a jeho závery sa však vynorilo aj množstvo 

kritikov, medzi ktorých sa paradoxne zaraďovali najmä slovenskí politi-

ci s čechoslovakistickou orientáciou.25 Z príspevku I. Dérera, uverejne-

nom v Robotníckych novinách a Českom slove, je zreteľná absolútna 

negácia celej trenčiansko - teplickej konferencie. I. Dérer označil účast-

níkov zjazdu za " trenčiansko - teplických krikľúňov"26 a o zjazde sa 

                                                 
23  J. Rudinský tézu československej národnej jednoty hodnotí z pohľadu bona fide jej 

pôvodcu. Uvádza, že národný princíp dohodových štátov sa týkal Talianov, Slova-
nov, Rumunov a Čechoslovákov, pričom pojem "národ československý" bol použitý 
v vzhľadom na konštrukciu predstaviteľov Československej národnej rady. RUDIN-
SKÝ, Vznik štátu Československého, s. 186-187. 

24  ĎURČANSKÝ, Ferdinand. Sebaurčovacie právo Slovákov a Československo. In 
Politika, 15. 8. 1932, roč. 2, č. 15, s. 202. 

25  Avšak napríklad prezident T. G. Masaryk zjazd na začiatku jeho konania slávnostne 
pozdravil. 

26  Komentár. Dérerova >>kritika<< sjazdu. In Politika, 15. 6. 1932, roč. 2, č. 13-14, s. 
178. 
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vyjadril: "Měl by to být přehled práce studované mladé slovenské inteli-

gence, působící již v praktickém životě. Mladí doktoři měli se vykázati 

výsledky své práce. Nic takového se nestalo!"27 a pokračoval 

"…myslíte, že tí, co v Teplicích nejhlučneji kritisovali, uměli by vydati 

a udržeti z vlastních sil nějaký i sebemenší časopis? Kdyby nebylo sub-

vencí různých pražských, ružomberských a moskevských strýčků, neu-

měli by tito tak hlasitě kritisující mladí vydati ani jedno jediné číslo 

svých písaček."28 Dotklo sa to najmä vydavateľov Politiky, ktorí označi-

li za smutné, že touto osobou je Slovák, najvyšší reprezentant kultúrnej 

časti verejného života a minister školstva, vo svojom komentári reago-

vali: „S jeho naivnými chválospevmi na centralizmus, ktorému mladí 

vraj neporozumejú, sa zaoberať nejdeme“29.  

Na druhej strane, český hospodársky týždenník Hospodářská 

politika sa venoval problematike trenčiansko – teplického zjazdu po-

drobne a odporúčal českej strane upriamiť pozornosť na jeho závery. 

Tieto upozornenia však zostali bez vážnejšej odozvy. 

 

Záver 

Nová generácie slovenskej inteligencie, ktorá vyrástla po prvej 

svetovej vojne v Československu, požadovala na konferencii 

v Trenčianskych Tepliciach úpravu postavenia Slovenska v spoločnom 

štáte a odmietla fikciu jednotného národa československého. Avšak 

okrem trenčiansko – teplického zjazdu už nedošlo k tak rozsiahlemu 

stretnutiu tejto medzivojnovej generácie, ktoré by im poskytlo priestor 

na diskusiu o tejto otázke a to bez ohľadu na ich politickú príslušnosť. 

Aj keď sa pripravovaný druhý ročník zjazdu nakoniec neuskutočnil, 

diskusia sporadicky pokračovala na stránkach rôznych periodík až do 

začiatku druhej svetovej vojny. Jedeným zo základných prínosov prvé-

ho zjazdu patrila snaha o zadefinovanie pojmov autonómia, federácia, 

regionalizmus v odbornej i laickej verejnosti čo neskôr prinieslo vyhra-

nenie postojov v otázke štátoprávneho, hospodárskeho a kultúrneho 

postavenia Slovenska v Československej republike. Na zjazde boli 

                                                 
27  Komentár. Dérerova >>kritika<< sjazdu, s. 178.  
28  Komentár. Dérerova >>kritika<< sjazdu, s. 177. 
29  Komentár. Dérerova >>kritika<< sjazdu, s. 177. 
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prezentované rôznorodé štátoprávne predstavy postavenia Slovenska.. 

Medzi aktívnych účastníkov trenčiansko – teplickej konferencie patrili 

aj právnici ako I. Karvaš, V. Clementis, D. Okáli či J. Lettrich, ktorí sa 

o viac ako desaťročie neskôr pričinili o kreovanie povstaleckej Sloven-

skej národnej rady so sídlom v Banskej Bystrici, ktorá stala na čele 

Slovenského národného povstania. Ako ústredný národný orgán dispo-

novala takými zákonodarnými a výkonnými právomocami, po ktorých 

vo svojej dobe volal zjazd mladej slovenskej generácie prostredníctvom 

záverečného vyhlásenia. Tento stav však v oslobodenej Českosloven-

skej republike netrval dlho a právomoci Slovenskej národnej rady 

i Zboru povereníkov, ako jej výkonného orgánu, sa postupne legislatív-

ne obmedzovali.  
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FORMS OF GOVERNMENT IN UKRAINE: 
EVOLUTION, REGIONAL SPECIFICS, 

ATTITUDE. 

 

Iulianna Tsvietkova 

 

Abstract: The article is dedicated to problems of different legal population 
mentality of the regions of Ukraine, as can be demonstrated on sample of the 
collegial and sole forms of government. The evolution of governments in 
different parts of Ukrainian lands from early Middle Ages till nowadays was 
affected by various political forces and definite circumstances, what caused 
significant peculiarities. The main tradition and specific feature of governmen-
tal development realized in tendency to support collegial ruling on Western 
Ukraine and sole ruling in Eastern. 
Keywords: Collegial and sole government; Western, Central, Eastern Ukraine; 
mentality of population 

 

Ukraine is one of the largest East European states by the terri-

tory and population. However, with the exception for the rare brightest 

events, during the last 23 years of its independence, it has not attracted 

much attention either from the European community, or from the 

large community of scientists. Last year brought many changes in atti-

tude to our country and made it the subject of discussion in various 

circles of European politics and society. 

Events that took place in our country in recent years are quite 

ambiguous. In order of its understanding we have to know that the 

reasons for these events are various. Some of these reasons lie on the 

surface. These are: the difference in the economic development of 

different regions of Ukraine, absence of single political field, short-

sighted politicians, insufficiently advanced civil society, diversity of 

population, sad results of the long stay in the Soviet Union, which 

undoubtedly influenced the culture and mentality of individuals and 

entire populations, and of course, the aggressive powerful neighbor. 

One of the reasons that led to the crisis events in our society and the 

state is the difference in the mentality of the population of different 
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regions of Ukraine. This difference is due to the fact that historically 

various regions of our country were part of different countries, or even 

in one administrative field, had their own features of development. 

This article is dedicated to demonstration of the difference in 

the legal mentality of different regions of Ukraine using the example of 

the perception and attitudes of the population to various forms of 

government. This issue is actual now, as one of the key points of the 

modern crisis were the withdrawal of President Viktor Yanukovych 

followed by the early election of President Poroshenko. The western 

and central Ukraine accepted this situation absolutely normal – the first 

president went away, the Parliament announced the new election on 

which the new president was win, so get his place. The western and few 

regions of south Ukraine doubted that the Parliament had the right to 

announce the new election in the absence of due President, so the 

afterward election of Poroshenko and acts of Cabinet of Ministers are 

illegal. And the problems of this situation there are not in the formal 

legislation, but in people’s minds and opinions about the correct and 

incorrect behavior of the authorities.  

The main purpose of this paper is to show the evolution of 

the forms of government in different regions of Ukraine, determine the 

reasons a specific form of government was set, and therefore the im-

pact of these processes on the legal mentality of the population. 

Describing various forms of government in different areas, 

greater emphasis shall be made not on the classic division of forms of 

government in monarchy – republic, but the division on the basis of 

collegiality on the sole - collegial governance. 

The main reason for this approach is to determine the effect 

that the legal forms of government cause to the mentality of the popu-

lation, for what the factor of collegiality is brightly distinctive. For usual 

citizens the ways of transfer of the sole supreme power (elected or 

inherited by) and the duration of the person’ stay in power in practice 

are not so important unless the persons in power abuse their position. 

The topic of collective power has more influence on the people’s 

minds both through the possibility for each individual person to parti-

cipate in the management process (at least at the level of municipal 
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government) and through the methods and motivations for decision-

making, responsibility, stability of authorities and ultimately through 

the removing from the governmental officials. 

Comparative analysis of the evolution of the forms of gover-

nment in the different regions of Ukraine and their impact on the men-

tality of the people in this article shall be made on the basis of the mo-

dels of governance, specific to the different territories and the different 

time periods. For the regional models operation in the western part of 

Ukraine (Volyn, Galicia, the Carpathian land), in the central part (Kyiv, 

Cherkasy, Vinnitsa), in the south (The Black sea region) and the east 

(Kharkiv, Donbass) are proposed. As for the time period characteristic 

of the most distinct and highlights functioning government for a parti-

cular territory will be considered. Namely these are the period from X 

to XIII century (Kievan Rus), period from XVI to XVIIІ century. 

(Rzech Pospolita, the Muskovy Kingdom and Hetmanat), period from 

ХІХ till the beginning of the ХХ century (the rule of the Russian and 

the Austro-Hungarian Empires), ХХ century (USSR) and the period 

from the year 1991 till now (the Independence period). 

 

Forms of government in the principalities of Kievan Rus (X-XIII 

cc.) 

Several governmental institutions traditionally used in the 

principalities of Kievan Rus: the Prince, the Snem (The Chamber), the 

Boyar Council, the Viche (Assembly). Despite of the fact that almost 

every Principality of Kievan Rus had all four institutes of management, 

their role in making important political, economic and military deci-

sions varied depending on the particular principality. Of these institutes 

the most numerous was the Viche (Assembly) - it was attended by all 

adult men who settled in the area. The Assembly could take place 

anywhere, but if it was happened in the Principality’s capital, it was 

considered as the whole principality Assembly. It could be called inde-

pendently spontaneous or initiated by other bodies – Prince or Boyar 

Council. In the minds of the population the Assembly played a signifi-

cant role, as it created awareness of the ordinary residents’ impact on 

the important decisions, their taking part in the ruling of their lands. 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 1 

 

260 

 

Boyar Council has gathered usually on their own initiative and consis-

ted of the representatives of the wealthiest families of the city or prin-

cipality. Sometimes Boyar Council functions were performed by the 

Snem (Chamber) - a compact body that convened only at the request 

of the Prince and performed advisory functions. 

Comparing the level of participation of the Boyar Councils 

and the Assemblies in the politics of various principalities, we can ob-

serve a tendency: the more westward is the principality, the more in it is 

the role of these collective bodies. From the very beginning of the 

principalities this situation was caused by geopolitical factors: eastern 

principalities (Pereyasliv, Chernihiv) were located on the border with 

aggressive nomadic Pechenegs and Kipchaks tribes, so for a quick 

response to a permanent threat they needed a strong individual power 

of the prince-warlord-chieftain with his professional guard; the more 

western lay a principality, the lower was the external military threat and 

the more important was trade with Europe, thus giving the strength to 

the local trade and craft aristocracy, embodied in the local nobility. In 

the early stages of the tribes in Halych and Volyn lands council of el-

ders was the body elected by the Assembly, based on the experience 

and usefulness of candidates for the elders of society. Subsequently, 

positions in the council of elders were inherited for several rich and 

influential families who formed the local aristocracy. Boyar Council 

took over most matters of the local domestic and foreign policy, gradu-

ally stripping those powers from assembly and thus becoming the main 

authority. Feature of the Boyar Council in Halych and Volyn land was 

that, unlike other similar councils of the Slavic tribes, it has retained its 

importance and influence despite the general trend for centralization of 

power in Rus, Hungary and Poland. Including the XIV century the 

local boyar aristocracy was able to maintain its independence through 

ownership of the lands on the right of unconditional inheritance rather 

than princely benefice. 

Princely power from the very beginning of the Slavic tribes in 

Halych and Volyn had some peculiarities. Prince personified military 

power: he was the commander-in-chief, responsible for the collection 

and arrangement of troops, their training, for war-and-peace negotia-
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tions, and finally – for the battle, which always required personal invol-

vement. In the early stages of the development of the state institutions 

of Halych and Volyn in XI century a prince was elected for a term. This 

term was not usually clearly determined, but apparently everything has 

been driven by the internal and external political situation and the mili-

tary and diplomatic successes of the Prince himself and the troops 

under his control. First Princes had been elected by the Assembly, later 

this right moved to the Boyar Council, although Council sometimes 

proposed the candidature of the prince to the Assembly for the further 

formal approval.  

After the conquest of Halych and Volyn Princes Vladimir the 

Great and Yaroslav the Wise, tried to put their children and grandchil-

dren on the thrones of Volyn and Halych; between 1052 and 1054 

years, Rostislav, eldest grandson of Yaroslav received from his gran-

dfather possessions in the region1, but local nobles hardly welcomed 

such policy. As long as the authorities in Kiev were centralized and 

concentrated in the influential hands, Halych and Volyn aristocracy 

more or less subordinated to Rurik’s descendants, though at the same 

time continuing to conduct its own foreign and domestic policies. But 

once Kiev faced to “games of thrones”, attacks of nomads or any other 

problems - the support to the princes planted from the center of the 

state declined, and they had to negotiate and come to a compromise 

with the local nobility on their own. 

The Boyar Council of Volyn and Halych impersonated eco-

nomic trade and finance power. This makes a substantial distinction 

not only from the similar bodies in eastern principalities of Rus but also 

from European ones, where the nobles made a military strata depen-

dent from the ruler through suzerainty relationships. The consequences 

of introduction of suzerainty relationship were the unconditional loyal-

ty and significant proprietary dependence of vassal. Agriculture and 

looting became the main source of feudal income, and this opposes the 

nobles to the bourgeoisie, which is involved in trade and craft.  

                                                 
1  Котляр Н.Ф. Древнерусская государственность. СПб.: «Алетейя», 1998, 168 с. 
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The situation in Volyn and Halych lands was quite different. 

The power of local nobles (the Boyars) formed and strengthened far 

before the establishment of the princes’ rule. Therefore there were no 

significant beneficiary holdings since the nobles already amassed the 

lands and moreover, not as a fief (hereditary, conditional, dependant 

from the higher ruler) but as an allodia (unconditional perpetual 

full/unlimited private property). 

In case a prince proclaimed himself the ultimate owner of the 

lands this would not have changed the balance significantly, because 

besides of agriculture local nobles also thrived on craft and trade. Volyn 

and Halych land were a bridge between the Central and Eastern Euro-

pe. Rivers Dniester and Southern Bug provided major trade routes. 

Cherven and other cities were developing steadily. Mining in Carpathia 

provided valuable minerals. All of these factors led to the boost in trade 

and craft, centers of which were controlled by the local nobles. 

So, contrary to the Western European and Eastern Rus tradi-

tions, the nobles of Volyn and Galicia in XI-XII centuries comprised 

not a military strata of the fief holders dependent from the higher ruler, 

but a practically independent strata of trade-craft-agricultural aristocra-

cy.  

The major indicator of the influence of the boyar family was 

not a prince attitude embodied in the forms of holdings and privileges, 

but the wealth in the forms of lands, mines and deposits, guilds of 

craftsmen, monetary turnover.  

Such situation significantly influenced the relationships betwe-

en the nobles and the princes after XI century when the princes beca-

me appointed from Kiev instead of being elected by the local Assem-

bly. A prince had no means to subdue the nobles and accordingly trus-

ted no local nobility but relied only upon the mercenary guard brought 

from Kiev. In 1097 prince David attempted to increase his influence on 

the Boyar Council by trying to introduce its meetings in the prince’s 

palace. The nobles looked upon prince as a threat to their status and a 

potential usurper of their powers and tried to prevent prince from 

influencing local politics and often opposed princes. Sometimes princes 

addressed the local Assembly for the support in their struggle with the 
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Boyar Council, but being for the locals a strangers from the far off 

capital rarely they succeeded. 

In 1156 fragmentation of Volyn principality starts: smaller 

principalities emerged – Lutsk, Belz, Cherven, Dorogobuzh and the 

main of Volodymir. The fragmentation weakens the power of princes 

and increases the role of the Boyars Councils in each separate principa-

lity or holding. This process lessening the boundaries of the princes 

control had no effect on the trade and commercial ties which were the 

basis for the boyars power. 

In the chronicles of this period the terms “boyars” and “town 

population” become identical, that emphasizes the trade and craft cha-

racter of Volyn nobles. 

Enthronement of the prince, his rights and duties here depen-

ded almost completely on the Boyar Council decisions. There were 

numerous cases when the Boyar council invited princes in Halych or 

banished in case of dislike for his overall policies or separate deeds. 

There were also the cases of the Boyars of Halych leading their own 

foreign policy, independent from the rest of the Rus interests and 

views. For example in 1189,2 1208 and 1211 they invited the Hunga-

rians de facto transferring Halych from one state to another. Interesting 

is that, then the Halicians found the Hungarian rule to be also dissatis-

factory, they aided the return of these lands back to Rus under the rule 

of Rostislaviches branch of Rurikoviches. In their turn the Rostislavi-

ches punished the betrayal of Boyars not by the mass repressions but 

by the slight increase in taxes. This fact proves that these acts of the 

boyars were neither extraordinary nor unacceptable. Vice versa, in fact 

the princes recognized the right of Halicians to determine the fate of 

their land.  

While accepting the prince to the throne the boyars set the 

terms not only for his political activities, war and peace declaration, the 

issues of the military advances or trade contacts with the neighboring 

countries, but even for their private life and the order of the throne 

                                                 
2  Полное Собрание Русских Летописей, Ипатьевская летопись, т. 2 М.: «Языки 

русской культуры», 663 с. 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 1 

 

264 

 

inheritance. The chronicles tell the story of Yaroslav Osmomysl, one of 

the most powerful of the Rostislavyches, who was forced by the boyars 

to abandon his favorite and return to his legal marriage which was 

substantially a political alliance. When Yaroslav wanted to legate his 

throne not to his legal son, but to the bastard, he had to address to the 

Asembly (and it was not the Assembly of just a city of Halych – it was 

the all-principality Assembly) for the support and approval of all the 

people. 

The further events indicate that the all-principality Assembly 

proved to be less powerful than the Boyar Council of the Halych-town, 

for after the death of Yaroslav the Council cancelled the decision of the 

Assembly and enthroned the legal son of the prince.3  

With the further fragmentation of Rus despite of the periods 

of centralization of the princes’ power in Halych the Boyar Council 

retained their huge influence on the external and internal policies. The 

boyars organized numerous military campaigns, cities defense and even 

an attempt to face the invasion of the Mongols Horde. After the degra-

dation and demise of the Rurikovyches dynasty in these lands the boy-

ars lead negotiations with the official authorities of Lithuania, Poland 

and Hungary with regard to further status of the lands of Halych and 

Volyn, the rights and privileges of their population. And there was a 

long period the boyars governed these lands before the royal governors 

were appointed, for example boyar Dmytro Dedko governed Lvov 

even in the time Halych de-jure became a part of the Kingdom of Po-

land. In his rule he get support of Boyar Council, and, like the official 

representative, led negotiations and assigned treaties.4 

In eastern principalities of Kievan Rus in the period from IX 

to XIII centuries the Boyar Council and the Assembly steadily lost their 

role in the internal policies decision making, contrariwise the power of 

princes grows. This tendency can be remarkably observed in the chro-

nicles mentioning the Boyar Councils and the Assemblies held and the 

                                                 
3  Полное собрание русских летописей. Ипатьевская летопись 1187 г. Москва: 

Языки русской культуры, 1998, с. 563, 656 
4  Бойко І.Й. Органи влади і право в Галичині у складі Польського Королівства 

(1349 – 1569 рр.) Львів: Вид-во ЛНУ, 2009, с. 103 - 105 
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issues of their meetings. In Kyiv the Boyar Council influenced the 

enthronement of the prince several times, approximately once per 30-

40 years: invitation of Oleg in 882, transfer of the throne to Yaroslav in 

1024, expelling of Iziaslav Yaroslavich, invitation of Vladimir Mono-

makh in 1113, invitation of Iziaslav Mstislavich in 1146. But in the 

principalities of Pereyaslav and Chernihiv the Boyar Council and the 

Assembly as a maximum merely influence the decisions of the prince 

(the decision to start war against the Kypchaks in Pereyaslav) but they 

have no possibility to choose a prince. In Kyiv Assemblies took part so 

often, than even were certain places for different questions the Viche 

(Assembly) gathered: main questions of war and peace, problems of 

whole principality gathered the Assembly on Sofia’ Maidan, questions 

of local trade or community conveniences – on Podol or bank of Po-

chaina river.5  

Finally following the agreement signed by the Princes Assem-

bly in Liubech of 1097 positions of princes in Kyiv, Chernihiv and 

Pereyaslav become hereditary through direct man line. Therefore the 

role of any collegial body was finally downed to nothing and the power 

concentrates in the hands of the sole ruler. 

By the beginning of the XIII century the boyars of Chernihiv 

and Pereyaslavl become completely dependent from the prince since 

they received the agricultural feuds from him in exchange for loyalty, 

the commerce was in the hands of merchants, though independent 

from the prince but not represented in the Boyar Council and thus 

having no practical influence on the government. 

Before the invasion of the Mongols in 1239-1240 the rulers of 

Pereyaslav and Chernihiv concentrate all of the functions of the power 

in one hand: judicial, legislative and executive. In the mentality of the 

population of the Eastern principalities the military function was the 

sole responsibility of the prince. When the princes of Pereyaslav and 

Chernihiv facing the threat of the invasions of Kypchak and Mongols 

tried to raise a people militia the population refused with words “We 

                                                 
5  Толкачова Н. Правові звичаї в історії українського народу. Про українське 

право. Київ: Вид-во КНУ, 2008, с. 208  
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feed your guard – they are to fight”. Thus in the mentality of the popu-

lation of the eastern principalities the power is more and more viewed 

as the sole person power and the population separates itself and its fate 

from the governmental functions. 

 

Forms of Government on Ukrainian lands in XIV - XVI 

The period of Mongol rule practically exterminated the repre-

sentatives of the princes’ dynasties and practically all of the lands of the 

Kievan Rus faced the decentralization of power and its concentration 

in the hands of the local nobles. In all the principalities collegial bodies 

– the Boyar Councils and the Assemblies regain their former powers. 

This thesis is proven by the fact that in 1362 at the battle of Blue Wa-

ters Kyiv and Chernihiv-Siversk lands were represented by the troops 

of the local nobles collective bodies, not princes. 

After the victory over the Mongols the principalities of Kyiv, 

Pereyasliv, Volyn and Chernihiv subdued to formal supremacy of the 

Grand Duchy of Lithuania.  

Each principality had an appointed prince, which nevertheless 

had to agree his actions with the local Boyar Council. The similar prac-

tice was widespread through all of the territory of the GDoL as well on 

the local levels, as on the central level, where the Great Duke was stric-

tly controlled by the Council of the Nobles, the collegial body of the 

secular and church feudal holders. During XIV-XV century the autho-

rities of the Council of the Nobles steadily increased both in the sphe-

res of internal and external policies until it finally merged with Polish 

Sejm. 

In this period Halych was under the Polish rule. Royal repre-

sentatives here agreed with the local Boyar Council on the sharing of 

responsibilities: the Boyar Council was not to intervene in the political 

issues in exchange they got wide opportunities to manage the economic 

sphere. Further on all of the significant cities in the land of Galicia 

obtained town law following the example of the Magdeburg Charters. 

In accordance to the standard agreement the city was run by the elected 

Council headed by the burgomaster, dealing with all the issues except 

for external policy. Therefore Halych was able to maintain the tradi-
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tions of local self-government despite of the strong centralization 

trends in the Kingdom of Poland.  

Volyn also was not bypassed by the self-government process. 

In this land the wealthy merchants amalgamated with the families of 

nobles constituting the powerful city lobby of the great magnate dynas-

ties of the Ostrozhskie, Vyshniovetskie, Zbarazskie and Chartoryjskie, 

which not only dealt with the self-government issues, but were also free 

to invite a prince disregarding the interests of the GDoL and the Kin-

gdom of Poland. At the beginning of XV local nobles invited the pros-

cripted Svydrigajlo to the prince throne and supported his rule until the 

very death of the latter in 1452. 

 

The lands of Kyiv demonstrate a far lesser level of self-

governance 

The invasion of Mongol disastrously hit not only the econo-

mic might of Kyiv but also its political status. Starting from XIII there 

were neither wealthy merchants here, nor mighty feudal to struggle for 

their rights. The rule of the Lithuanian princes Volodymir Olgerdovich, 

Olelko Volodymirovych, and Semen Olelkovich though improved the 

position of local elite but did not enable them to create a collegial go-

verning body. As a result in 1471 when Poland decided to dismiss the 

principality of Kiev and to appoint a royal government to rule the area 

the chronicles characterized the resistance as unorganized and sponta-

neous. The governor Gastald quickly suppressed the resistance and 

started ruling Kiev. 

Uniting of the GDoL and the Kingdom of Poland into one 

state significantly increased the role of collegial bodies. Rzech Pospolita 

was created by the way of holding a number of wide assemblies of the 

local elites, hence further on it was run by the collegial bodies as well 

on the central as on the local levels. The country was ruled by the grea-

ter Sejm which comprised of the representatives of nobility throughout 

the whole country dealing with all the issues of internal and external 

politics including the election of the king. At the local level at the wo-

jewodstvas were dealt by the local sejmiks (little assemblies) comprising 

of all of the local nobility, and the representatives of clergy and mer-
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chants. As concerns the territorial structure Rzech Pospolita was rather 

a federation the authorities and the real abilities of the local powers 

were significant. Namely the collegial sejmiks were the source of power 

in the conscience of the population since their decisions significantly 

influenced the everyday life of the people. 

The cities with their self-government right were ruled by the 

by the elected Council headed by the burgomaster, holding in hands all 

the economic and internal policy issues together with the judicial po-

wer. 

At the end of ХIV the principality of Chernihiv was conque-

red by the Kingdom of Muskovy. Further on Muskovy extended its 

power to Slobozhanshchina – eastern step lands, before controlled by 

Nomads. These lands as well as the Kyiv land suffered severely from 

the Mongol invasion and the rule of the Golden Horde. Local elites 

were practically exterminated and the local self-government was redu-

ced to the levels of the separate villages. Extension of the Moscow rule 

on these territories undoubtly improved their economic position. Terri-

tories were fragmented and given as feuds to muscovite or loyal local 

nobility. The authorities power in Muskovy were build on two main 

principles: God-establishing and feudalism (votchina – feud, getting for 

military services in Tsar’s army). This customs build strong centralizing 

tradition under Tsar’ authorities and without dividing or transferring 

any governing possibilities to other bodies.6 As a result, no effective 

collegial local governing bodies were created on Ukrainian lands. The 

Kingdom of Muscovy had more centralized power compared to the 

GDoL and the Kingdom of Poland. The Boyar Council here was rather 

a consultative body, than a counterbalance of the Tsar’s power. Conse-

cutively the collegial bodies at the local level were either the same con-

sultative body to a local prince or did not exist at all. The active focus 

on liquidation of the local principalities fixed this tendency and widens 

it all over Slobozhanshchina. 

                                                 
6  Мудриєвська Л.М. Вотчинні засади у формуванні і діяльності монаршої влади в 

Московській Русі 17 ст. у працях Ф.В. Тарановського. Земля і земельні 
відносини в історії права, держави і юридичної думки. Симферополь: Вид-во 
ТНУ, 2009, 243-248 с.  
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So to sum up our revision of various forms of the governance 

on the lands of Ukraine from ХІІІ till XVI we can observe the trend of 

diminishing of the role of collegial governing bodies on the way from 

the west to the east, what illustrate the governmental tradition of coun-

tries, ruling there. Collegial bodies in the western lands of Halych and 

Volyn ruled almost every aspect of internal and external policy inclu-

ding election of the prince which was looked upon rather as a war chief 

than an independent political player. On the lands of Eastern Podolie 

and Kiev collegial bodies performed the functions of internal and eco-

nomic governance, the sole ruler of the land was fore mostly appointed 

here by the central power and in the cases of conflict with the local 

population he was able to maintain his role and position by force. Eas-

tern lands of Chernihiv and Slobozhanshchina being ceded under con-

trol of the Kingdom of Muskovy, which was more centralized compa-

red to the Great Duchy of Lithuania and the Kingdom of Poland, were 

run solely by the local princes. Collegial bodies of the local representa-

tives here functioned as a consultative body or mere administrative 

assistance body. 

 

Forms of Government on Ukrainian lands in XVI – XIX cc. 

The development of the various bodies of governance on the 

different lands of Ukraine in XVI – XVIII was conditioned by the 

specific of the state governments of the countries then controlling 

these lands. Thus Halych, Volyn, Western Podolie were a part of Rzech 

Pospolita. So the ideas of effective collegial government bodies spread 

widely both on local and the state levels. Rzech Pospolita was ruled by 

the Sejm assembling representatives from all of its lands to decide on 

the major issues of internal and external policy. Alongside with the 

governors local sejmiks acted in the separate regions enjoying the wide 

powers to decide on the self-government issues and what is very im-

portant –participation in this body was relatively open. The sessions of 

the greater Sejm and local sejmiks were open and public and any of 

participants could take part in the debates. The institute of the defen-

ding representative was established to protect interests of those not let 

in the Sejm personally. The interested person could address any deputy 
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of the Sejm, and the deputy could report and lobby the issue on the 

session. The practice of sejms action formed the general understanding 

among the population of the ideas of interests protection via collegial 

bodies of governance, ability of interested persons to influence the 

decisions of the authorities, the natural character of authorities rotation. 

The lands of the central Ukraine were not that stable from the 

point of view of the methods of the government. Starting their deve-

lopment in XVI as a frontier of the Rzech Pospolita with a specific less 

liberal status the central Ukraine has appeared under the Cossacks rule 

and then from the mid-XVII become a part of the Russian Empire. 

As a frontier zone these lands were managed by the voevodas 

or governors, who traditionally descended from the powerful magnate 

families. Sejmiks here were called much more rarely and the majority of 

the sejmik depended on the local magnate governors coalition which 

naturally made them less flexible in making decisions. Local population 

did not take part in sejmiks, because it was rather more efficient to 

address the magnates or their representatives directly in order to solve 

their problems. Such situation was not favorable for the sejmiks and 

other collegial government bodies to gain a reputation of the effective 

player in the internal policy. Local self-government although effective 

existed only on the village level. And the quantity of self-governed 

cities was three times less than this of Western Ukraine, so made the 

public role of city councils lesser.  

A number of Cossacks appraisal finished by the rokosh of 

Bogdan Chmielnitsky led to Zboriv peace treaty of 1649. By this treaty 

the Central Ukraine become a separate subject of federation within the 

Rzech Pospolita with its own governance system. This territory com-

prised of Brazlav, Kyiv and Zaporizha regions were headed by hetman, 

who was elected by the great assembly of the Cossacks and was subdi-

vided into the territories of the regiments and the companies with their 

own local self-government. Hetman had the majority of the gover-

nment functions but had to report to the Cossacks assembly and could 

be re-elected at any moment. Regiments’ and companies’ territories 

were governed by the local colonels and company commanders, who 

were elected in the local Cossacks assembly in the same way as hetman. 
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Compared to the previous model of governance at these territories the 

difference of the new model was rather not in the bigger collegiality 

(for the major decisions were still made by hetmans, colonels, company 

commanders and their confidents) but in bigger potential for rotation 

and increased transparency for the Cossacks assemblies were held at 

the open space and any person could took part and speak up. The main 

achievement of this model, endoubtly, was imprinting into popular 

mentality ideas of “population” ruling, because on practice mostly 

every person have a possibility to announce themselves “a cossack”, so 

to get a access to governing.7  

XVI – XVIII is the period when the Kingdom of Muskovy, 

soon becomes the Russian Empire, started to increase steadily its pre-

sence in the Ukrainian lands. This process had a number of stages. 

Before 1654 (the treaty by Chmielnitsky on submission of the Hetma-

nat to the Tsar) Muskovite control covered only Slobozhanshchina and 

Sivershchina (which makes approx. 10% of the modern Ukrainian 

lands), Andrusiv peace with Poland extended the control to the lands 

of the Left Bank of Dnieper (totaling 30%), first and third division of 

Poland added Right Bank (totaling 60%) and as a sequence of the nu-

merous Russian-Turkish wars the Empire extended its controls to the 

southern territories, which totally gave control over the lands making 

80% of the modern Ukraine. In line with the increase in territorial 

controls the Kingdom of Muskovy extended the jurisdiction of its 

governmental bodies, but this process lagged behind the formal redra-

wing of the borders. The major reason for this slow pace was the signi-

ficant difference in the governing bodies’ traditions: contrary to the 

decentralized powers of the Rzech Pospolita and quite anarchic, rapidly 

changing power in the Hetmanat, Russia was inclined to centralize sole 

supreme power. In the analyzed period the functions of the Boyars 

Duma diminished to nothing, and then Duma itself turns into formal 

meeting club, and all of the power becomes concentrated in the hands 

of the Tsar (later the Emperor). Similar processes are going at the levels 

                                                 
7  Худояр Л.В. Методологічна роль категорії «рівність» у дослідженні засад 

правового ладу України-Гетьманщини. Методологічні проблеми історико-
правових досліджень. Київ-Сімферополь: «Доля», 2011, 465-470 с. 
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of the local self-government not only minimizing the degree of collegia-

lity but also changing the ways of getting into power. The regiment-

company structure where the local powers were elected conditionally 

freely from the local elite gets replaced by the system of regions and 

governors, who are appointed by the central power with the further 

rotation within the other lands of the Russian Empire. Such system was 

strange to the local population and this factor did slow down its steady 

pace. Nevertheless by the beginning of the XIX century the governance 

on all of the Ukrainian lands under Russian Empire control were stan-

dardized to the imperial patterns. 

The population resisted the substantial change in the gover-

nance model. It resulted in the numerous rebellion uprisings. The po-

pulation of the eastern territories accepted the Russian reforms more 

tolerantly for they have a longer experience of leaving under the rule of 

the sole rulers. The population of the Right Bank and Volyn resisted 

stronger for the sharpness of the situation was added by the religious 

(many Catholics and greek-catholics lived there), national (these areas 

were less unified ethnically) and economic (economy here was more 

liberal and bourgeois relationship prevailed) factors.  

After the divisions of Poland and wars with the Ottoman 

Empire Halych, Bukovina and the Carpathia appeared under the con-

trol of the Austrian Empire and obtained a title: “The Kingdom of 

Galicia and Lodomeria”. Despite that Austria tried to impose imperial 

control over these lands the degree of resistance from the local popula-

tion was much lower than in other lands of Ukraine. As well as Russia 

Austria also appointed its governors, but due to reforms of Maria-

Theresia and Josef II the actions of the governors were agreed with the 

local collegial bodies of self-government, which were formed from the 

local elite. Thus the population retained the ability to influence the 

governmental processes and loyalty to the governmental bodies thro-

ugh the understanding of their succession from the previous system. 

Under Austrian governance Lviv Council using its legislation functions 

passed special Statute of Lviv Town based on Austrian Act 03.12.1863, 

where points of giving town citizenship, regulation of police work, 

markets and wages control were directed to Town Council. Town Co-
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uncil consists of 100 persons and got supreme power with legislation 

and executive possibilities. Also, president of town was elected.8 

Contrary to the Russian Empire Austrian Empire welcomed 

the creation of the local self-governance bodies at the lowest self-

governance level – villages elderships, town councils which comprised 

of the local population, were elected by the electors qualified by the 

property and residency, and dealt with the local administration. 

Centralization and the exclusive sole power of the Russian 

Empire governing bodies continued up to the 60-es of the XIX century 

and led to the deep economic crisis. As a consequence of the Alexander 

II reforms the idea of the creation of the collegial elected bodies was 

introduced. The population welcomed this idea with the great enthu-

siasm. Centralized governmental system and appointment the gover-

nors from the top for the short period, thus making them not intere-

sted in the long-term development of the regions under control was 

considered to be one of the major reasons for the economic crisis. 

Alexander II reforms foresaw the creation of the elected bodies in each 

territorial unit: district councils, city councils (dumas), juries.  

District reform of 1864 envisaged the creation of the collegial 

bodies to deal with the issues of medicine, education, innovations, 

culture and trade on the district and regional levels. These bodies were 

formed by the electors having the land property. 

City reform of 1870 envisaged the creation of city councils 

(dumas) to deal with administering and development of the cities. The-

se were also collegial bodies elected by the tax payers. 

Creation of juries as a collegial body of judgment which can 

include any twelve-honest citizen not only promoted law and order, but 

increased the ability to take into account customs and traditions of the 

region. This was very actual for the Russian Empire since its borders 

and legislation were combining very different groups of the people 

varying in the ethnicity, religions, languages, cultures, etc. District juries 

                                                 
8  Кіселичник В.П. Порівняльний історико-правовий підхід у дослідженні історії 

міського права Львова. Проблеми теорії та історії держави і права. Львів-Київ: 
Вид-во ЛДУВС,2011, 150-153 с. 
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made the first level courts, number of the district juries made the dis-

trict court of appeal.  

Reforms of the 60-es XIX in the Russian Empire enhanced 

the role of the local collegial government bodies, but they had no im-

pact on the sole rule in the higher imperial organs. Absence of the 

parliament or other bodies independent from the Tsar hindered the 

development of the Empire and its population and caused criticism 

towards the regime. The inhabitants of the Right Bank and Volyn were 

amongst the most severe critics because these lands just recently beca-

me imperial and the population did not see the new order there as the 

only possible. Besides that the population was able to compare their 

lives with the conditions in the neighboring regions of Austrian Empi-

re, where the situation was far better. 

 

Forms of Government on Ukrainian land in XX – XXI cc. 

World War I and further revolutions were the great test for 

the population of Ukraine for it were the seven years of war and cede 

of the control over the land to the various countries: existed in XIX 

and newly created ones. The control over the territories changed so 

rapidly and frequently that the governing bodies were unable to start or 

continue their activities. 

Finally in the year 1921 the borders of the countries embra-

cing Ukrainian lands were set stable for 18 years. Transcarpathia ceded 

to Czechoslovakia, Western Ukraine – to Poland, Bukovyna – to Ro-

mania, and the Eastern, Central and Southern Ukraine – to the USSR.  

In USSR the Party Congress was the highest governmental 

body, combining legislative and executive branches. Central Committee 

of the Party organized the Congress, chose the delegates, determined 

the agenda and proposed decisions.9 Further Central Committee split 

into Politbureau and Orgbureau. Before the start of the Stalin’s repres-

sions the activity of the Party Congresses and the Central Committee 

was generally transparent and public. However in the 30-es as a conse-

                                                 
9  Золотухина Т.А. Основные этапы исторического развития законотворческой 

деятельности в России. Історико-правова реальність у глобальному та 
регіональному вимірах. Київ-Сімферополь: «Доля», 2012, 1 ч., 333-335 с. 
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quence of the internal politics getting harsh the activities of all the 

governing bodies became closed authoritarian and remote from the 

interests of the population. Besides the collegial form of these bodies 

the decision they made were unanimous with no discussion in fact 

merely accepting the orders from the very top of the Party hierarchy. 

Installation of the Soviet system by Lenin and Stalin actually reprodu-

ced the absolute monarchy tsarist model of the beginning of the XIX 

century, though it looked as a collegial democratically elected power 

representing the interests of the majority of the population. 

The lands of the western Ukraine which were included into 

Poland had more democratic rule. According to the law of the 1922 

“On the basics of the wojewodztwo self-government (particularly Lviv, 

Ternopil and Stanislaw wojewodztwo)” two chamber sejmiks with the 

broad authorities were established. In accordance with the Constitution 

of the year 1921 Poland by itself was a parliamentary republic and had 

the powers split into branches: the legislative vested in the hands of the 

two-chambered National Congress and the executive – to the President 

and the Cabinet who were to report to the Parliament. All of the organs 

were multiparty and the elections were sufficiently free.  

Likewise the Bukovina lands belonging then to Romania and 

Pidkarpatska Rus belonging then to Czecho-Slovakia had their own 

collegial organs of the local self-government and the local population 

was able to take part in the forming of the central government organs. 

Multiparty system and democratic character of the election increased 

the population consciousness, encouraged its active role in the law-

making and management processes and maintained the previously 

existing traditions of the collegial government.  

Thus traditional models of the government were getting fur-

ther strength in the minds of population of Ukrainian lands in the first 

half of XX century. Western lands of Ukraine being under authorities 

of the European countries maintained quite democratic tradition of the 

collegial power. Otherwise the eastern and central Ukraine in the USSR 

get under the harsh and authoritarian rule of the sole governor – first 

Lenin then Stalin. 
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By the results of World War II Ukraine (Ukrainian Soviet So-

cialistic Republic in the Soviet Union structure) obtained all the territo-

ries which its modern borders include. Comparing with 1939, it got 

Zakarpattia from Hungary, Bukovina and Budzhak from Romania, 

Western Ukraine from Poland. In 1954 by the decree of Verkhovnyi 

Sovet (Supreme Council) of the Soviet Union Crimea was transferred 

to Ukrainian borders. 

During WWII eastern regions of Ukraine suffered much more 

than the western ones. Western regions were mostly agricultural, with 

low level of urbanization unlike the eastern, where after the Stalin’s 

program of Industrialization from 1928 till 1939 near 20 electric plants, 

more than 100 heavy industrial plants and factories were built, more 

than 90 mines were opened.10 Level of urbanization here also was hig-

her – there were 18 cities, population of which tripled in 10 pre-war 

years, thou in Central Ukraine there were just 2. Active military opera-

tions and great battles in eastern Ukraine ruined a lot of infrastructure 

and industrial objects, 50% of population was lost. So, the rebuilding 

and repopulation mostly embraced currently the eastern Ukraine. After 

the industrial rebuilding and renovation the demand for certain profes-

sional workers population was satisfied by migration from the depth of 

the Russian lands. Eastern Ukraine and its population, by the idea of 

Soviet leaders, had to become “the face of new soviet people who 

resurrected after great trials”. Quick rebuild of towns and industries, 

new infrastructure, quickly growing young population of working pro-

fessions (privileged and earning in the Soviet Union) made the eastern 

Ukrainian regions in mentality of millions of people to look like a kind 

of promised land with the bright future for everybody who lives there. 

Western, newly accepted territories were also rebuild, but not 

with the same diligence. The new territories were not basic “soviet”, 

local population resisted soviet ideology and soviet rules, for example, 

Galichina and Volyn had numerous partisan anti-soviet movements till 

1954. The heavy industry – privileged soviet sphere of economy – 

                                                 
10  Литвин В. Історія України. Київ: «Наукова думка», 2010, 510 с. 
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played no important role here, the region remained agricultural, and as 

such it was considered depressive by the soviet mentality. 

The schemes of governing all over the territories of Soviet 

Ukraine were similar: despite the federation status, all operative bodies 

were centralized in Moscow. There were elected governments both on 

the local and the republican levels, however their status was not more 

than a mock – the real power was in the hand of the Communist Party 

bodies. Besides of the merely decorative role of the local governments 

the candidates for elections were proposed by the Communist party 

authorities from either Communists or loyal to the Communists per-

sons. 

The situation in governing has been changed after M. Gorba-

chev announced reformation program “Perestroika” (“Rebuilding”). 

One of the political reforms in this program was pluralism of political 

parties. In western and central Ukraine few anti-communist parties with 

liberal and/or nationalistic ideas like Narodnyi Ruh (1988) immediately 

arose, and on nearest elections 1990 they got certain percent in local 

and republican collegial bodies. Eastern Ukraine has demonstrated its 

loyalty to the Communist and the various later created Socialist Parties: 

on Parliament elections 1998 in the east communists got approx. 40%, 

in the center – 25%; on parliament elections 2002 accordingly 35% and 

15%.  

Meanwhile, the western and central Ukraine during 1990-2010 

created the local form of public collegial protests usually called “Mai-

dan”. “Maidan” – is a traditional name of the main square in a town 

where the governmental buildings situated. As it was mentioned before, 

historically on such central squares were the place for the different 

types of Assemblies. In the history of modern Ukraine Maidan mee-

tings start in 1989, when in the main cities of western and central Ukra-

ine political demonstration were organized. One of the differences of 

Maidan like a form of political protest is it non-moving character: usu-

ally demonstrations are the people moving in the column by defined 

route. This is more spectacular, but it does not last long, taking only 

several hours. However, Maidan is static: peoples come on the central 

square and stand (or sit or even live) there. With the support of volun-
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teers, who organizes tents, food, medicine and media assistance, with 

the rotation of participants and supporters Maidan could act during 

several months and its continuity depends only on the persistence of 

the people and their interest in the problems they want to solve. One of 

the main Maidan character is its peaceful process – through the all 

maidans taking place in Ukraine for 25 years it was only last one with 

victims and aggressive behavior of the participants.  

In new Ukrainian history there are 3 great Maidans. The first 

one was held on December 2000 – March 2001 with the slogan “Ukra-

ine without Kuchma”, when people protested against the proposition 

of President Leonid Kuchma to increase the president authorities in the 

Constitution. It was finished with the negotiations between Kuchma 

and opposition leaders and leaving the Constitution unchanged.11  

The second one was organized on November 2004 – January 

2005 to support opposition candidate for Presidency Yuschenko and to 

prevent falsifications during President elections and got the name of 

“Orange revolution” (by the colors of Yuschenko political party). Ap-

proximately over 1 million people took part in “Orange revolution” 

only in Kiev. Maidans in other western-Ukrainian cities were less crow-

ded. 

The third, and the last Maidan has started on November 2013 

like a traditional peaceful demonstration for signing the Association 

Agreement with the EU and consisted of approx. 1000 people, but 

after attempts of President Yanukovich to dismiss its by riot police, its 

grew to a waste protesters camp. Further use of riot police and other 

special forces led to bloody street battles where 168 persons were kil-

led. In January Verkhovna Rada passes the set of laws forbidding col-

lective meetings, introducing censorship, criminalizing protests and 

increasing the repressive abilities of the executive branch. This has only 

blown the protests up. All over western and central Ukraine in the main 

cities maidans spontaneous meetings started, which finally led to the 

siege and taking over the local governmental buildings. On the Eastern 

                                                 
11  Державотворчий процес в Україні 1991-2006 Під ред. Смолія В.А. – К.: 

«Наукова думка», 2007, 910 с., С. 199 
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and Southern Ukraine meetings also took part, but there they were not 

so crowded and stabile. As a result, Yanukovich fled to Russian Federa-

tion accompanied with some members of the Cabinet and his other 

companions.  

The most interesting nuance of the events is that real cause of 

the wide popular demonstration was not the first reason which crow-

ded Maidan with people in November – V.Yanukovich refuse to sign 

the EU Association, but his further acts to disperse this demonstration. 

And the more efforts V.Yanukovich gets to disperse it, the more peop-

le in Central and especially in Western Ukraine were ready to take part 

in it. V.Yanukovich himself was the person from Eastern Ukraine 

(Donetsk), and maybe that is why in his typical Eastern Ukrainian men-

tality his acts was enough comprehensive – the idea of common mani-

festations of Maidan type was never popular in Eastern Ukraine, and 

maybe he has not seen anything unusual or problematic in forbidding 

people to act this way. Western and Eastern Ukraine reaction was abso-

lutely logical if we put attention to long traditions of self-governing and 

the lots of people taking parts in ruling and decision-making process in 

Western and Central Ukraine through ages. 

But by flee of V.Yanukovich conflicts of mentalities in this 

current cause have not ended. His flee together with a lot of gover-

nmental officials started the long discussion in the Parliament on the 

further acts. It looks like that have to be announced the new President 

elections, but in Ukrainian law there was no such reason for announ-

cement as “flee of the previous President”, all other points in the legis-

lation dedicated to announcing the new elections were also invalid. So 

the Parliament took the responsibility of possible accusation in uncon-

stitutional act and proposed the formula “to announce the elections of 

President because of self-withdrawing of previous President” and deci-

ded to form new Cabinet of Ministers without President assignment (it 

also was not in line with the procedure prescribed in the Ukrainian 

legislation).  

And, as a main illustration to all topics of this current article, 

the reaction of the population to these Parliament acts demonstrated 

the differences of Ukrainian mentality in different regions. The popula-
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tion of Eastern Ukraine and Crimea (where President V.Yanukovich 

and his political party got majority of votes) could not accept Parlia-

ment’ decision because in their eyes the President and his Cabinet of 

Ministers were the main state authorities, and the Parliament like colle-

gial body could not be more powerful than a personal, sole leader. That 

is why all Parliament decision after Yanukovich flee are invalid, and it 

was not possible to arrange new President elections or to form new 

Cabinet of Ministers without President Yanukovich assignment. Sout-

hern Ukraine doubted in the legitimacy of the Parliament’s act, but 

agreed that unusual situation have to provide unusual decisions, the 

country could not exist without authorities, so in the absence of the 

President the Parliament had to solve the problem. Central Ukraine 

accept power of President and power of Parliament like two parallel 

lines of authorities, so the Parliament, in the absence of President, have 

to take it obligation for itself because the collegial body is more power-

ful than a sole. All its decisions, by opinion of Central Ukrainian popu-

lation were enough legitimized. Western Ukraine has not understood 

the topic of discussion between Eastern, Southern and Central Ukrai-

nians. In their eyes the President, like a sole body is not important in 

comparison of might of the Parliament, which is a collegial body, so the 

absence of President means nothing if the Parliament is still on duty. 

The result of this misunderstanding between different regions 

of Ukraine becomes one of the reasons that the high enough percent 

among Eastern Ukrainians supported the Russian military invasion on 

the Ukrainian territories (by different data approx. 50% in Crimea and 

30% in Donbass). 

So, on the materials proposed in this article me, Iulianna 

Tsvietkova, try to show to the auditory and to every curious person the 

roots, explanations, causes and results of different relation of the popu-

lation in Ukraine to the question of the role of the collegial and the sole 

government and the balance between them. This relation was formed 

through the centuries by different reasons and has clear tendency to the 

popularities of collegial governments westward in Ukraine and sole 

government eastward in Ukraine. We hope that the new history of 

Ukraine like unitary independent state faced towards Europe will help 
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to overcome the differences between Ukrainian regions and to build 

new powerful democratic state based on the European values in the 

politics, economics, culture and society. 

 

Maps to the article: 

Kievan Rus IX – XIII cent. 

 
 

Ukrainian lands XIV – XVI cent. 
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POLITICAL AND LEGAL EXPERTISE OF 
ANNEXATION OF THE TERRITORIES OF 
AUTONOMOUS REPUBLIC OF CRIMEA BY 

THE RUSSIAN FEDERATION IN 2014. 

 

Petro Zakharchenko 

 

Abstract. The authors attempted to assess political and legal aspects of the 
annexation of the Crimean Autonomous Republic by the Russian Federation in 
March 2014. In context of the national laws of Ukraine, Russia and internation-
al community they analyzed the legal points of the events related to the change 
of status and state affiliation of the Autonomous Republic of Crimea. As a 
result of the study the key arguments were set out to prove the illegality of the 
above actions, i.e. disruption of the national unity and territorial integrity of 
Ukraine by forcible annexation of a part of its territory to the other state. 
Keywords: Crimean crisis, Kosovo independence precedent, referendum, the 
right of peoples to self-determination, annexation, principle of inviolability of 
frontiers. 
 

Assessment of political and legal aspects of the events related to 

the annexation of a part of the Ukrainian territory — the Autonomous 

Republic of Crimea (ARC) — in March 2014 is essential to explain to 

the public the illegality of the aggressor’s acts in terms of the Ukrainian 

national legislation and international law, and to prevent any future 

neglect of the constitutional and legal norms of Ukraine and key inter-

national law principles. 

The modern historiography has not yet had time to accumulate 

literature on the issue since the events and legal phenomena that we 

intend to analyze in this study are literally taking place before our eyes 

today. The problem was covered by lawyers, historians and diplomatic 

community representatives, e.g. by: V. Chalyi, a Ukrainian diplomat, 

political analyst, O. Razumkov Centre; A. Zubov, a renowned Russian 

historian and religious scholar, Professor, Moscow State Institute of 

International Relations; M. Weller, Professor (International Law), 
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Cambridge University; R. Ablyatif oglu, lawyer, political analyst and 

Chairman of the Civil Society Institute, a Crimean Tatar NGO; etc. 

This article aims to analyze the international, Ukrainian and 

Russian laws to prove the illegality and illegitimacy of the annexation of 

a part of the Ukrainian territory by the Russian armed forces and politi-

cal power institutions. 

Annexation (Latin.аnnехіо — takeover) means forceful seizure 

by a state of another country’s or disputed territory. Annexation is 

widely known internationally mainly as a colonial expansion instrument. 

Annexation can include both takeover of the whole country and a part 

of its territory. Based upon the principles of territorial integrity and 

inviolability of frontiers, the ban on the use of force or threat of force, 

contemporary international law prohibits any forcible annexation of 

other countries’ territories.1 

According to Ukrainian international law experts in, in particu-

lar M. Buromenskyi, whose ideas we agree with, any territorial changes 

arising out of or in relation to annexation (forcible acquisition of a 

state’s territory by another state) must be declared legally void.2  

During the confrontation, that began on February 23 in Sevas-

topol and continued in Simferopol on February 26—27, there were 

clashes between pro-Russian activists, on the one part, and pro-

Ukrainian and Crimean Tatar community representatives, on the other 

part. These events led to seizure and blocking of administrative build-

ings and airports in Simferopol and Sevastopol, communication institu-

tions, mass media offices, particularly television channels, by ‘unknown’ 

persons in military uniforms without insignia, who were in fact the 

members of Russian armed forces. Ukrainian authorities immediately 

                                                 
1  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 

2014 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности не вступившего в силу 
международного договора между Российской Федерацией и Республикой 
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. -2014. - № 13. – С. 49 

2  Рішення Конституційного Суду України від 14 березня 2014 року №2-рп/2014 
(справа про проведення місцевого референдуму в Автономній Республіці 
Крим) // Офіційний вісник України. -2014.- № 26. – Ст.766. – С. 216 
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declared military invasion by Russia and its involvement in the seizure 

of governmental buildings, airports, communication offices and con-

nection points. 

The Russian government denied its involvement in the interven-

tion. It should be noted that the Crimean events arose on a background 

of mass protests and events of February 18—20 in Kyiv and Ukrainian 

regions, immediately followed by ouster of then incumbent president 

Viktor Yanukovych. 

In the wake of the indicative growth of the social consciousness 

executive authorities of Sevastopol and the Crimea were changed, how-

ever, they refused to recognize the legitimacy of the new Ukrainian 

government and asked Russia for support and assistance. The ARC 

Parliament in a meeting lacking transparency and openness adopted the 

General Crimean Referendum Resolution No.1702-6/14 of March 6, 

2014 which determined that the following questions would be decided 

at the referendum: 1) Are you for the reunification of the Crimea with 

Russia as a constituent territory of the Russian Federation? 2 ) Are you 

for the renewal of the 1992 Constitution of the Republic of Crimea and 

the status of the Crimea as part of Ukraine?3 We believe that both 

questions are based on identical aspects as they are about the national 

status of the Crimea.4  

The results of the so-called referendum of March 16, 2014, that 

was conducted in presence of the occupying Russian troops and mili-

tary equipment in the ARC, without participation of observers from 

reputable international organisations, were predictable: 96.77 % of the 

participants voted for first question. 

On March 18, 2014 an agreement was signed between the Rus-

sian Federation and the Crimea stating that the ARC becomes a part of 

the Russia resulting in the formation of new constituent entities territo-

ries — the Republic of Crimea and the City of Sevastopol having fed-

eral significance. 

                                                 
3  Запрос о проверке соответствия Договора о принятии Республики Крым в 

Российскую Федерацию. [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: 
http://kremlin.ru/acts/20614 

4  Социологическая енциклопедия / Рук. Г.Ю. Семигин. - М: Мысль, 2003.- 750с. 



Štúdie k právnym dejinám, zv. 1 

 

288 

 

The Constitutional Court of the Russian Federation in its Reso-

lution of March 19, 2014 noted that the treaty between the Russian 

Federation and the Republic of Crimea on the accession of the Repub-

lic of Crimea in Russia and the formation of new constituent territories 

cannot be deemed to be made in violation of the Constitution of the 

Russian Federation in the manner prescribed by signature, conclusion 

and enactment procedure and, therefore, this contract was within of the 

Russian law, including the Constitution of the RF. The Resolution also 

underlined that subject to Part 3 Section 3 of the RF Constitutional 

Court Federal Act the Constitutional Court of Russia only makes deci-

sions on the matters of law and it does not assess the political feasibility 

of the international agreements signed by the Russian Federation.5  

In its turn, the Constitutional Court of Ukraine in its Resolution 

No.2 rp/2014 of March 14, 2014 indicated that the questions related to 

any change of the territory of Ukraine are exclusively decided by the 

national referendum as determined in Section 73 of the Constitution of 

Ukraine. An all-Ukrainian referendum on the questions referred to the 

above mentioned Section of the Constitution of Ukraine is one of the 

competences of the Verkhovna Rada of Ukraine (Clause 2 Section 85 

of the Constitution of Ukraine). All elections and referenda are organ-

ised and conducted as set out in the applicable laws of Ukraine (Clause 

20, Part I Section 92 of the Constitution of Ukraine). 

The Constitutional Court of Ukraine also believes that by 

adopting the Resolution of accession of the Crimea in the Russian 

Federation as its constituent territory, the request for the commence-

ment of accession of the Crimea in the Russian Federation as its con-

stituent territory sent to Russian President and the State Duma of the 

Federal Assembly, and the conduct of the referendum on the two ques-

tions the Verkhovna Rada of the ARC violated the constitutional prin-

ciple of the territorial integrity of Ukraine and exceeded the scope of its 

competence as regulations of the Verkhovna Rada of the ARC or deci-

sions of the Crimean Council of Ministers may not be in conflict and 

                                                 
5  Міжнародне право: Навч. посібник / За ред. М. В. Буроменського - К.: 

Юрінком Інтер, 2005. - 336 с. 
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may only be adopted in accordance with and pursuant to the Constitu-

tion and laws of Ukraine, the resolutions of Ukrainian President and 

the Cabinet of Ministers of Ukraine.6  

The official position of Ukraine was supported by the interna-

tional community. On March 27, 2014 at its 68th session, the United 

Nations General Assembly (UNGA) adopted the resolution to support 

the territorial integrity of Ukraine. When adopting this resolution, the 

UNGA referred to Section 2 of the UN Charter which requires all 

States to refrain in their international relations from any threat of the 

use of force or use of force against the territorial integrity or political 

independence of any State, and to settle their international disputes by 

peaceful means. There was also a reference to the UNGA’s own Reso-

lution No.2625 (XXV) of October 24, 1970 which approved the Decla-

ration on Principles of International Law concerning Friendly Relations 

and Cooperation among States in accordance with the Charter of the 

United Nations reaffirming the principles enshrined therein and declar-

ing that territory of a State shall not be the object of acquisition by 

another State resulting from the threat or use of force, and that any 

attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and 

territorial integrity of a State or country or at its political independence 

is incompatible with the purposes and principles of the Charter. The 

UNGA then referred to the Final Act of the Conference on Security 

and Cooperation in Europe signed in Helsinki on August 1, 1975, the 

Memorandum on Security Assurances in Connection with Ukraine’s 

Accession to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons 

of December 5, 1994 (Budapest Memorandum), the Treaty of Friend-

ship, Cooperation and Partnership between Ukraine and Russia of May 

31, 1997, and the Almaty Declaration of December 21, 1991. 

The Resolution stated that the referendum held in the Crimea 

and Sevastopol on March 16, 2014 was not sanctioned by Ukraine; 

therefore, it has no legal force and may not be the ground for any 

                                                 
6  Resolution adopted by the General Assembly on 27 March 2014 [without reference 

to a Main Committee (A/68/L.39 and Add.1)] 68/262. Territorial integrity of 
Ukrain. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: 
https://www.un.org/ru/ga/68/docs/68res_nocte.shtml 
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change in the status of the ARC or the city of Sevastopol. In its Resolu-

tion the UN General Assembly also calls upon all States to refuse and 

to refrain from any acts aimed at the partial or total disruption of the 

national unity and territorial integrity of Ukraine, including any attempt 

to change the borders of Ukraine by threats, use of force or any other 

unlawful means, and not to recognize any change in the status of the 

Crimea and the city of Sevastopol based upon the results of the above-

mentioned referendum, and to refrain from any acts or steps that could 

be interpreted as recognition of any status so changed.7 

The resolution was approved by 100 UN Member States while 

11 countries voted against it: Russia, Armenia, Belarus, Bolivia, Cuba, 

North Korea, Nicaragua, Sudan, Syria, Zimbabwe, Venezuela. Many 

states abstained during the vote — 58 countries led by China. 

Unfortunately, the Resolution of the UN General Assembly is 

advisory unlike the UN Security Council’s decisions that are binding for 

all countries. Therefore, the Assembly’s Resolution is political rather 

than legal clout. 

On April 3, 2014 the Committee of Ministers of the Council of 

Europe (CoE) considered the situation in Ukraine, particularly in the 

context of Russia’s military aggression. Based upon the discussion the 

CoE Committee of Ministers passed a resolution clearly stating that the 

illegal referendum that was held in the ARC and the city of Sevastopol 

on March 16, 2014, as well as the illegal annexation of the Ukrainian 

territory by the Russian Federation may not be the ground for any 

change in the status and/or state affiliation of the ARC and the city of 

Sevastopol.8  

After approval of the UN General Assembly’s Resolution on 

the Territorial Integrity of Ukraine, this decision of the CoE Commit-

                                                 
7  Committee of Ministers deems annexation of Crimea illegal and calls for measures 

concerning national minoritieshttp. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу до 
ресурсу: www.coe.int/t/cm/home_en.asp 

8  Resolution adopted by Parliamentary Assembly on 4 October 1832 (2011).National 
sovereignty and statehood in contemporary international law: the need for 
clarification. – [Електронний ресурс]. - Режим доступу до ресурсу: 
http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta11/ERES183
2.htm#P7_28 
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tee of Ministers was another important step towards broad internation-

al condemnation of Russia’s illegal actions. 

M. Weller studied the legal aspects related to the Russian inter-

vention in the Crimea and noted that the area became part of the Sovi-

et Ukraine in 1954 and remained Ukrainian after the dissolution of the 

USSR in 1991.9. In accordance with international law, any community 

has a right to self-determination. The Declaration on Principles of 

International Law clearly states: ‘By virtue of the principle of equal 

rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the 

United Nations, all peoples have the right freely to determine, without 

external interference, their political status and to pursue their econom-

ic, social and cultural development, and every State has the duty to 

respect this right in accordance with the provisions of the Charter.10  

This causes the question: Do the people of the Crimea have the 

right to self-determination? Here, we should be careful with terms. 

There is no Crimean nation. The Crimea is populated by Karaites, 

Ukrainians, Crimean Tatars, Russians, etc., however, not all of them 

have the right to self-determination. It really is a universal right but it 

may only be exercised through inclusive dialogue and within the law.11  

The ARC may have the legal right to demand a change in their 

status. However, under international precedent it may not separate 

from Ukraine unilaterally even if the idea is supported by local people 

in a referendum. Instead, the Crimea must have brought the central 

government in Kyiv to discussion of possible separation. Alternatives 

such as expanded autonomy should have been explored. 

                                                 
9  Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про проведення 

загальнокримського референдуму» № 1702-6/14 від 6 березня 2014 року. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 
http://www.rada.crimea.ua/act/11689 

10  Запрос о проверке соответствия Договора о принятии Республики Крым в 
Российскую Федерацию. [Електронний ресурс] - Режим доступу до ресурсу: 
http://kremlin.ru/acts/20614 

11  Постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим «Про проведення 
загальнокримського референдуму» № 1702-6/14 від 6 березня 2014 року. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: http://www.rada. 
crimea.ua/act/11689 
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It is worth noting that the so-called Kosovo precedent is re-

ferred to by Russia to prove the legality of the declaration of independ-

ence of the Republic of Crimea. On February 17, 2008 the Parliament 

of Kosovo unilaterally declared independence of the territory from 

Serbia which, by the way, was not recognized by Russia or Ukraine. In 

both cases, it is about the violation of the basic international security 

principle — the principle of inviolability of frontiers. In the history of 

mankind, there have been numerous changes of borders exclusively 

with the use of military force. Such actions were recognized legitimate 

along with war indemnities that were imposed by winners on a defeated 

party and the annexation of its territory. People have been dreaming 

about having their frontiers inviolable so that no military force could 

change them. That is why the United Nations Organisation was found-

ed with the Charter declaring the principle of inviolability of frontiers. 

This principle was strengthened after the UNO formation and reached 

its peak in the Helsinki Act of 1975 which clearly states that the bor-

ders of states may not be changed by external military force. 

The principle of the right of peoples to self-determination was 

becoming increasingly important starting from 1945, in Section 1 of the 

UN Charter and the Declaration on the Granting of Independence to 

Colonial Countries and Peoples (adopted by the UNGA’s Resolution 

No.1514 XV of December 14, 1960), and in subsequent international 

covenants and declarations of the United Nations. The struggle be-

tween these two principles is the basis of modern international law. 

And the legitimacy of certain actions depends on the interpretation of 

these principles in each individual situation.12  

We would like to give the following example to support this 

idea: on October 4, 2011 in Strasbourg the PACE adopted Resolution 

No.1832 stating that ‘a right of national or ethnic minorities (…) to 

self-determination would not give rise to an automatic right to seces-

sion.13… and should first and foremost be implemented by way of the 

                                                 
12  Ямпольський В. Юридична помилка Путіна. 2014. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу до ресурсу: - http://forbes.ua/author/33352 
13  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19 марта 

2014 г. № 6-П «По делу о проверке конституционности не вступившего в силу 
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protection of minority rights as foreseen in the Council of Europe 

Framework Convention for the Protection of National Minorities and 

Assembly Resolution No.1334 (2003) on positive experiences of au-

tonomous regions as a source of inspiration for conflict resolution in 

Europe.14  

As to the situation in Kosovo in 2008, it is worth noting that 

Kosovar Albanians is a nation not recognized by the UN, that has no 

other regions of compact settlement. Therefore, in this case the princi-

ple of the right of peoples to self-determination is applicable. As for the 

situation in the Crimea, if the question of independence of the peninsu-

la was raised by Crimean Tatars, the principle of the right of peoples to 

self-determination would also apply as it is. And Tatars would probably 

be able to count on international support. But the idea of joining the 

Russian Federation was supported by Russians who are a recognized 

nation, have their compact settlement area and state of the dominant 

ethnic group. 

We believe that the military operation in the Crimea resulted in 

a violent invasion, i.e. annexation of Ukrainian territory, the Crimea, by 

the Russian Federation. This act does meet the principle of the right of 

peoples to self-determination since the accession to the Russian Feder-

ation was supported by Russians who are recognized as a nation and 

have their compact settlement area, i.e. Russia. The principle of the 

right of peoples to self-determination is implemented for unrecognized 

nations that do not have other areas of their compact settlement. 

Secondly, we believe that if such fictitious practice of implemen-

tation of the principle of peoples to self-determination is approved 

internationally, it will create a prerequisite for future precedent which 

can totally negate fundamental principles of international law such as 

the principle of inviolability of frontiers. 

                                                                                              
международного договора между Российской Федерацией и Республикой 
Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 
в составе Российской Федерации новых субъектов» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. -2014. - № 13. 

14  Weller М.  Analysis: Why Russia's Crimea move fails legal test. 2014. . [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу до ресурсу: http://www.bbc.com/news/world-europe-26481423  
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Thirdly, even universality of the right of peoples to self-

determination is recognized, we believe that it may only be implement-

ed through inclusive dialogue and within the law. For example, it can 

be a study of alternatives to address the issue — enhanced autonomy 

of the ARC within Ukraine and involvement of the central Kyiv gov-

ernment in the dialogue. 
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