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PREVENCIA KRIMINALITY AKO PROSTRIEDOK ZNIŽOVANIA
NEZAMESTNANOSTI1
Eduard Burda
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok analyzuje stav prevencie kriminality na Slovensku a nezamestnanosť na
Slovensku. Následne navrhuje spoločné riešenia pre obe tieto problematiky. Nezamestnaných
možno využiť pri účinnej prevencii kriminality a zbere kriminologických dát, čím sa zníži
nezamestnanosť alebo sa aspoň udržiavajú pracovné návyky nezamestnaných. Zároveň sa tým
prispeje k znižovaniu kriminality.
Kľúčové slová: nezamestnanosť, kriminalita, prevencia kriminality, kriminológia
Abstract: The article analyzes thestate ofthe prevention of crimesin Slovakiaandthe
unemploymentin Slovakia. Thenit proposes thesolutionsto both oftheseproblems. The unemployed
peoplecan be usedforeffective prevention ofcrimesandcriminologicaldatacollection, which reducing
unemployment, or at leastmaintainwork habitsof the unemployed people. At the same timeit
contributesto the reductionof crimes.
Keywords: unemployment, criminality, preventionofcrimes, criminology
1

ÚVOD
Kriminalita. Nezamestnanosť. Dva fenomény, ktoré významným spôsobom formujú
spoločnosť, ovplyvňujú jednotlivcov. Dva fenomény, ktoré, pokiaľ nie sú aspoň čiastočne pod
kontrolou, dokážu svojou existenciou vytvárať čoraz hlbšie predpoklady pre vlastný rozvoj a tým aj
pre deštrukciu spoločnosti. Kriminalita je prítomná prakticky od samého počiatku vzniku ľudskej
spoločnosti a s evolúciou ekonomických vzťahov sa rovnako imanentným problémom ľudstva stala
aj nezamestnanosť.
Veľmi rozšírenou je najmä majetková kriminalita a zásadný vplyv na súčasnú spoločnosť
má aj zložitejšia ekonomická kriminalita, ktorá síce podľa štatistík nie je zas až taká rozšírená,
vykazuje však vysokú mieru latencie, teda neodhalenosti. „Neustály nárast majetkovej (druhá vlna
kulminácie majetkovej kriminality bola v roku 2004) a ekonomickej kriminality (od roku 2002 až po
súčasnosť) vedie k neustálym legislatívnym zmenám, účelom ktorých je prijatie prísnejších trestov
pre páchateľov trestných činov. Je potrebné však poukázať na to, že zvyšovanie trestných sadzieb
alebo znižovanie vekovej hranice trestnej zodpovednosti nemožno považovať za výlučné
prostriedky eliminácie kriminality alebo zabezpečenia primeranej ochrany občanov. Zvýšenie
úrovne poznania kvantitatívnych a kvalitatívnych aspektov kriminality na Slovensku môže
2
významným spôsobom prispieť k zvýšeniu celkového povedomia spoločnosti o tejto problematike.“
Poslaním predmetného článku je idea vzájomného prepojenie čiastkových riešení týchto
dvoch fenoménov a to využitím nezamestnaných pri zbere kriminologických dát a pri prevencii
kriminality.
1. Prevencia kriminality a jej význam
„Prevencia kriminality sa v súčasnosti chápe ako proces tvorby sústavy a realizácie aktivít
a opatrení, ktoré majú za cieľ znížiť rozsah a závažnosť kriminality... Úspešný boj proti kriminalite si
predovšetkým vyžaduje poznať jej príčiny, aby sa mohla prevencia v tejto oblasti účinne realizovať.
1

Príspevok je spracovaný v rámci projektu VEGA reg. č. 1/0935/12 pod názvom: „Právnoekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike“.
2
Strémy,
T.:
Majetková
a ekonomická
kriminalita
a ich
sociálne
riziká.
Trnava:
TypiuniversitatisTyrnaviensis, 2010, s. 10.
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Spoločensky najprijateľnejšia by bola úplná likvidácia tohto spoločenského javu, no ani s najväčším
optimizmom sa nepodarí dosiahnuť takúto úroveň... Primárna prevencia chce vplývať na verejnú
mienku, preto sa zameriava na všetkých občanov a pôsobí na nich, aby sa nestali páchateľmi
trestných činov... Sekundárna prevencia – jej cieľom je zamerať starostlivosť na osoby, u ktorých sa
vyskytujú poruchy správania, takisto sa usiluje predovšetkým o včasné poznanie kriminogénnych
podmienok a ich ovplyvnenie. Terciárna prevencia – jej cieľom je starostlivosť o mladistvých
3
a recidivistov.“
Problém s prevenciou kriminality na Slovensku je taký, že sa síce o nej hovorí v teoretickej
rovine, avšak chýbajú dostatočné kriminologické dáta a najmä ich spracovanie do ucelených
analytických štúdií, na základe ktorých by bolo možné navrhnúť a realizovať seriózne preventívne
opatrenia skutočne vedúce k zníženiu kriminality a k ochrane potenciálnych obetí kriminality.
Prevencia kriminality na Slovensku má tak roztrieštený charakter skôr náhodilých
a nesystematických preventívnych akcií (ojedinele programov), na ktorých sa podieľajú rôzne
subjekty, od orgánov Policajného zboru SR, mestských polícií (najmä rôzne prednášky pre deti
a mládež o škodlivosti omamných a psychotropných látok) až po tretí sektor (najmä kampane proti
domácemu násiliu). Slovensku jednoznačne chýba štátny kriminologický inštitút, ktorý bol napríklad
v Československu a v súčasnosti v Českej republike, ktorý by sa systematicky a komplexne
zaoberal kriminalitou a jej prevenciou. „Slabou stránkou je... roztrieštenosť slovenskej
4
kriminologickej obce.“ „Význam inštitútu, ktorý realizuje kriminologický výskum, je nepopierateľný,
dôkazom čoho sú aj pozitívne výsledky činnosti v zahraniční pôsobiacich obdobných inštitútov.
Domnievame sa, že zriadením navrhovaného Inštitútu by sa prispelo k teoretickej, výskumnej,
analytickej, publikačnej a ďalšej činnosti, ktorá by viedla k posilňovaniu bezpečnosti občanov vo
vzťahu ku kriminalite. Rovnako tak k formovaniu trestnej politiky Slovenskej republiky, osobitne k
tvorbe kvalitnej legislatívy a k formovaniu kontroly kriminality a tvorbe účinných opatrení v oblasti
5
prevencie kriminality.“
Kým sa však nenájde politická vôľa a dostatočné finančné prostriedky k vytvoreniu
štátneho kriminologického inštitútu s celoslovenskou pôsobnosťou, je potrebné hľadať iné formy
zberu kriminologických údajov a realizácie preventívnych opatrení vo vzťahu ku kriminalite. Aj po
zavedení takéhoto kriminologického inštitútu však je možné využiť metódy a personálnu štruktúru
týchto iných foriem zberu kriminologických údajov a prevencie kriminality.
2. Nezamestnanosť na Slovensku
„Závažné zmeny v právnom poriadku v súvislosti s prechodom spoločnosti do
demokratickej etapy vývoja, budovanie právneho štátu a vytváranie predpokladov pre sociálnu
6
trhovú ekonomiku majú dopad aj na sociálnu sféru a jej právnu reguláciu.“ „O nezamestnanosti
môžeme hovoriť v podmienkach, v ktorých sú pracovné vzťahy široko založené na koncepte
zamestnanosti ako produkte vývoja kapitalistických ekonomických vzťahov a prácu predstavuje
platené zamestnanie. Fenomén nezamestnanosti sa teda zjavuje s modernizáciou spoločnosti
a rozvojom trhovej ekonomiky... Prístup k zamestnaniu sa stal hlavným zdrojom sociálnej pozície
a sociálnej nezávislosti jednotlivca a naopak, nezamestnanosť sa ukázala ako jeden z hlavných
problémov novodobej histórie... Dlhodobá nezamestnanosť rástla v posledných desaťročiach spolu
s rastom nezamestnanosti, ale zatiaľ čo celková miera nezamestnanosti v poslednom období
klesala, podiel dlhodobo nezamestnaných sa stále zvyšoval. Začiatkom 21. Storočia v mnohých

3

Prokeinova, G.: Vybrané problémy prevencie kriminality. In.: Turayová, Y. a kol.: Vybrané kapitoly
z kriminológie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2005, s. 128 –
130.
4
Dianiška, G.: Predhovor ku zborníku Metodológia kriminologického výskumu. In.: Metodológia
kriminologického výskumu. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2011, s. 3.
5
Vráblová, M. – Strémy, T.: Podnet na zriadenie inštitútu kriminológie v Slovenskej republike. In.:
Metodológia kriminologického výskumu. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2011, s. 10 – 11.
6
Matlák, M.: Hmotné zabezpečenie v nezamestnanosti. In.: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej
nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 6.
Novembra 2012. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 7.
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vyspelých európskych štátoch prevýšil priemer podielu dlhodobonezamestnaných 40% z celkového
7
počtu nezamestnaných.“
„Od začiatku 90. rokov“ dvadsiateho storočia„až do súčasnosti si miera nezamestnanosti
na Slovensku udržala úroveň v rozmedzí 12–15% (s poklesom tesne pod 10% v rokoch 2006 –
8
2008 a naopak hrozivej hranici až k 20% v krízových rokoch 1999 – 2002)“ V marci 2013 dosiahla
9
miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku 14, 68% . Ešte väčší problém zamestnať sa
10
majúmladí ľudia do 25 rokov. V roku 2012 bola miera ich nezamestnanosti až 35,3% .
„Nezamestnanosť mládeže v Európskej únii v tejto kategórií vzrástla od vypuknutia krízy o 50%
z priemerných 15% vo februári 2008 na 22,5% v júli roku 2012. Slovenská republika žiaľ patrí medzi
krajiny s najväčším počtom nezamestnaných mladých“ (v EÚ) „hneď po Grécku a Španielsku
11
a z krajín V4 je na prvom mieste.“ „Najvypuklejším je problém s dlhodobo nezamestnanými
uchádzačmi o zamestnanie – absolventmi,“ (stredných a vysokých škôl) „ktorí nikdy nepracovali
a nezískali ani žiadne pracovné návyky. K 30. 9. 2012 bolo na úradoch práce, sociálnych vecí
a rodiny evidovaných 7 205 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie – absolventov,
čo predstavovalo 26,7% celkového počtu uchádzačov o zamestnanie – absolventov.
Nezamestnanosť a najmä dlhodobá (nad 12 mesiacov), má negatívny dopad na psychiku mladých
ľudí, vedie k existencií frustrácii, sťažuje osvojovanie pracovných návykov a adaptáciu na svet
12
práce v budúcnosti.“
„Dlhodobá nezamestnanosť (long-termunemployment) znamená zotrvanie v situácii
nezamestnanosti nepretržite 12 mesiacov a viac... Dlhodobá nezamestnanosť má závažné
negatívne dôsledky na jednotlivca. Vyvoláva chronickú dezorganizáciu života jednotlivca, nestabilitu
rodiny, duševné depresie, uchyľovanie sa k nadmernému pitiu alkoholu či užívaniu drog a ďalším
sebadeštruktívnymmodelom konania, čo môže vyvolať aj analogické sociálno-patologické javy
v spoločnosti (kríza hodnôt, úpadok úcty k autoritám a sociálnym inštitúciám, rozklad občianskej
13
spoločnosti a ďalších sociálnych inštitúcií, alkoholizmus, kriminalita a pod.).“ „Ľudská práca nie je
len zdrojom obživy, ale rovnako aj zdrojom spoločenského uznania a postavenia, ktorý zabezpečuje

7

Lubelcová, G.: Dlhodobá nezamestnanosť ako sociálny a kriminologický problém. In.: Právnoekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zborník príspevkov
z vedeckej konferencie konanej dňa 6. Novembra 2012. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 77.
8
Lubelcová, G.: Dlhodobá nezamestnanosť ako sociálny a kriminologický problém. In.: Právnoekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zborník príspevkov
z vedeckej konferencie konanej dňa 6. Novembra 2012. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 78, spracované na základe informácii z:
http://www.employment.gov.sk/analyticke-centrum.html#spravy
9
http://www.iness.sk/stranka/8126-Vyvoj-nezamestnanosti-mladych-ludi-na-Slovensku.htm
10
Mesačná štatistika o počte a mieste uchádzačov o zamestnanie za mesiac marec 2013, tabuľka č.
1.
Dostupné
na:
http://www.upsvar.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacnestatistiky/2013.html?page_id=268686
11
Dovaľová, G. – Želonková, I.: Komparatívna analýza využívania programov aktívnej politiky trhu
práce v boji s rastúcou mierou nezamestnanosti mladých. In.: Právno-ekonomické aspekty
dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie
konanej dňa 6. Novembra 2012. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta,
2012, s. 42.
12
Brezovský, F.: Nezamestnanosť absolventov škôl – realita a výzvy trhu práce na Slovensku. In.:
Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zborník príspevkov
z vedeckej konferencie konanej dňa 6. Novembra 2012. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 14,
13
Lubelcová, G.: Dlhodobá nezamestnanosť ako sociálny a kriminologický problém. In.: Právnoekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zborník príspevkov
z vedeckej konferencie konanej dňa 6. Novembra 2012. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 77 a 80.
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nezávislosť, sebarealizáciu a uplatnenie. ...dlhodobá nezamestnanosť pôsobí na rodinno-právne
14
vzťahy, narúša ich a vplýva na ich dynamiku.“
Na Slovensku je nezamestnanosť rozdielna podľa jednotlivých regiónov. Zatiaľ čo
napríklad v Bratislavskom kraji je nezamestnanosť pomerne nízka, v dvoch východoslovenských
krajoch nachádzame celé „hladové doliny“. „Ukazuje sa, že riešenie nezamestnanosti je
záležitosťou, ktorá musí mobilizovať nielen štát, ale i nižšie články, kraje, okresy a obce k hľadaniu
15
rezerv, možností ako riešiť alebo zmierniť negatívne dopady krízy.“ „Osobitnú kategóriu v oblasti
služieb zamestnanosti... tvoria orgány územnej samosprávy, a to hlavne obce a čiastočne aj
samosprávne kraje. Nevystupujú v pozícií poskytovateľov služieb zamestnanosti, ale zapájajú sa do
16
aktívnych opatrení na trhu práce...“
3. Ako môže vplývať prevencia kriminality na znižovanie dlhodobej nezamestnanosti?
„Problematika riešenia nezamestnanosti je z hľadiska teórie pracovného práva jednou
z kľúčových tém, ktorou sa zaoberajú tak odborníci z teórie pracovného práva, ako aj odborníci
17
z mnohých iných odvetví odboru právo, ale aj iných spoločenskovedných odvetví.“ Z uvedeného
vyplýva, že na riešenie závažných spoločenských, respektíve spoločensko-právnych problémov je
potrebné použiť interdisciplinárny prístup. Pritom najvhodnejším postupom je taký, ktorý dokáže
prepájaním niekoľkých problémov, tieto problémy riešiť navzájom. Takýmito problémami sú aj
nezamestnanosť na jednej strane a na druhej strane zber kriminologických dát a prevencia
kriminality.
Myšlienka je teda jednoduchá, trvalo zamestnať nezamestnaných v prevenčných
programoch kriminality a pri zbere kriminologických dát, alebo ich do tejto činnosti aspoň dočasne
zapojiť. Ako zber kriminologických dát, tak aj prevenčná činnosť je finančne náročná, rovnako tak sú
finančne náročné aj príspevky v nezamestnanosti a dávky hmotnej núdze, respektíve ďalšie
spôsoby riešenia nezamestnanosti. Pokiaľ použijeme nezamestnaných na uvedené účely, ušetríme
tak, pretože jedno použitie finančných prostriedkov bude zároveň pôsobiť na znižovanie
nezamestnanosti či zachovávanie pracovných návykov nezamestnaných a zároveň na prevenciu
kriminality a zber kriminologických údajov.
Nezamestnaných možno do zberu kriminologických dát a do prevencie kriminality
zapojiť nasledovnými spôsobmi:
a) aktivačnou činnosťou nezamestnaných vrátane napr. tzv. absolventských praxí
– Aktivačná činnosť nezamestnaných na Slovensku momentálne prebieha, akurát nie
je až natoľko prepracovaná. „Súčasná právna úprava aktivačnej činnosti formou
menších obecných služieb pre obec alebo formou menších služieb pre samosprávny
kraj bola dotvorená prijatím zákona č. 139/2008 Z. z., ktorý upravil aktivačnú činnosť
ako formu menších obecných služieb pre obec a prijatím zákona č. 120/2011 Z. z,

14

Luprichová, P.: Analýza rodinno-právnych vzťahov a faktorov, ktoré ich narúšajú, s dôrazom na
problematiku dlhodobej nezamestnanosti. In.: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej
nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 6.
Novembra 2012. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 71 a
74.
15
Stanek, D.: Príčiny, dôsledky a riešenia regionálnych nerovností nezamestnanosti. In.: Právnoekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zborník príspevkov
z vedeckej konferencie konanej dňa 6. Novembra 2012. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 31 a 32.
16
Dufala, M.: Vybrané nástroje politiky trhu práce pri znižovaní dlhodobej nezamestnanosti. In.:
Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zborník príspevkov
z vedeckej konferencie konanej dňa 6. Novembra 2012. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 63.
17
Hamuľák, D.: Potenciálny vplyv pracovnoprávnych predpisov na riešenie problému
nezamestnanosti v Slovenskej republike. In.: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej
nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 6.
Novembra 2012. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 40.
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18

ktorý doplnil aktivačnú činnosť aj o verejnoprospešné služby pre samosprávny kraj.“
Jedným z pozitív aktívnych opatrení na trhu práce „...je aj to, že pomáhajú získavať
pracovné návyky dlhodobo nezamestnaným. Strata pracovných návykov u dlhodobo
nezamestnaných je... jedným zo základných problémov, ktoré spôsobujú týmto
osobám ťažkosti pri opätovnom zamestnaní sa alebo spôsobujú to, že dlhodobo
19
nezamestnaní sú v krátkom čase prepúšťaní zo zamestnania.“ Aktivačnú činnosť
nezamestnaných v oblasti zberu kriminologických dát a prevencie kriminality by bolo
vhodné vykonávať po celom území Slovenska, či už ide o regióny s vysokou alebo
nižšou nezamestnanosťou.
b) podmienenie vyplácania dávok v hmotnej núdzi osobám spôsobilým pracovať
výkonom úkonov spojených so zberom kriminologických dát a prevenciou
kriminality – výhodou tohto systému, ktorý zatiaľ u nás neexistuje, je jeho nižšie
finančná náročnosť, pretožeoproti stavu, kedy sú dávky v hmotnej núdzi jednoducho
vyplácané, nie je vyššia finančná náročnosť na jeho materiálne zabezpečenie.
Podobne ako pri aktivačných činnostiach nezamestnaných by bolo vhodné vykonávať
túto činnosť po celom území Slovenska, či už ide o regióny s vysokou alebo nižšou
nezamestnanosťou. Istou nevýhodou tohto systému oproti aktivačným činnostiam
nezamestnaných je jeho faktický (nie právny) donucovací charakter, ktorý môže
znižovať kvalitu odvedenej práce,
c) vytváranie trvalých pracovných miest pri zbere kriminologických dát, ich analýze
a pri prevencii kriminality – toto opatrenie je z hľadiska spracovania kriminologických
dát a výkonu prevencie kriminality najoptimálnejšie, pretože zaručuje postupnú
profesionalizáciu osôb, ktoré budú tieto činnosti vykonávať. Na druhej strane je však
najnákladnejšie. Preto je vhodné vytvárať takéto pracovné miesta najmä v regiónoch
s vysokou mierou dlhodobej nezamestnanosti, kde navyše samotná nezamestnanosť
pôsobí ako výrazný kriminogénny faktor.
Z inštitucionálneho zabezpečenia uvedených činností je najvhodnejšie, aby do ich
organizácie boli zapojené najmä obce a vyššie územné celky, pretože sú najbližšie k ľuďom, k ich
potrebám a majú aj pomerne dosť informácií o kriminogénnych faktoroch v danom regióne, prípadne
obci či časti obce (napr. či je problémom opustený park, v ktorom treba hliadkovať, alebo nedostatok
voľnočasových aktivít pre mládež, ktorá sa v dôsledku ich absencie oddáva vandalizmu). Zároveň
by však mali byť do organizácie týchto aktivít zapojené orgány Policajného zboru SR, pretože majú
bezprostredné empiricky overené informácie o kriminalite, a tiež úrady práce, ktorým organizácia
uvedených aktivít vyplýva priamo z ich poslania. Nemožno však zabudnúť ani na odbornú
kriminologickú koordináciu zberu kriminologických dát či prípravu prevencie kriminality. Do času,
kým na Slovensku absentuje Kriminologický inštitút, by túto činnosť mohlo vykonávať Ministerstvo
spravodlivosti SR, prípadne prokuratúra.
Zaujímavou je ešte úvaha, podľa ktorej by mohli byť do prevencie kriminality zapojené
priamo osoby odsúdené za trestný čin, čím by mohli byť samé motivované k zdržaniu sa ďalšej
20
trestnej činnosti. Môžu to byť osoby priamo vo výkone trestu odňatia slobody , alebo osoby
odsúdené na niektorý z alternatívnych trestov k trestu odňatia slobody, najmä k trestu povinnej

18

Dufala, M.: Vybrané nástroje politiky trhu práce pri znižovaní dlhodobej nezamestnanosti. In.:
Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zborník príspevkov
z vedeckej konferencie konanej dňa 6. Novembra 2012. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 67 – 68.
19
Dufala, M.: Vybrané nástroje politiky trhu práce pri znižovaní dlhodobej nezamestnanosti. In.:
Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike. Zborník príspevkov
z vedeckej konferencie konanej dňa 6. Novembra 2012. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 69 – 70.
20
K tomu bližšie pozri napr.: Čápka, M.: Zamestnávanie obvinených a odsúdených v podmienkach
Slovenskej republiky. In.: Právno-ekonomické aspekty dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej
republike. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie konanej dňa 6. Novembra 2012. Bratislava:
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 83 – 93.
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21

práce , ale cez využitie inštitútu obmedzení a povinností aj pri iných trestoch (napríklad trest
22
domáceho väzenia ).
4. Ako môžu dlhodobo nezamestnaní napomôcť prevencií kriminality?
Podľa údajov o nezamestnanosti v Slovenskej republike (pozri vyššie) je zrejmé, že
nezamestnanými nie sú len ľudia s nižším vzdelaním, respektíve bez vzdelania, ale aj ľudia
s ukončeným stredoškolským či vysokoškolským vzdelaním. Množstvo právnických fakúlt, fakúlt
sociálnej práce, filozofických a pedagogických fakúlt a podobne navyše spôsobuje, že väčšina
z nezamestnaných vysokoškolsky vzdelaných ľudí je humanitne zameraných a teda majú vhodné
vzdelanie na zber kriminologických dát, ich analýzu i kvalifikovanejšiu prevenciu kriminality. Preto
z hľadiska zvládnutia týchto úloh nemôžu mať nezamestnaní v súčasnej štruktúre na Slovensku
problém. Samozrejme na výkon konkrétnej preventívnej či inak užitočnej kriminologickej činnosti
musia byť vhodným spôsobom doškolení.
Nezamestnaní sú pre kriminologické účely využiteľní aj pri zbere dát, prípadne i pri ich
triedení a analyzovaní. V modernej pretechnizovanej spoločnosti sa často spoliehame na
elektronickú komunikáciu. Pritom zabúdame, že stále máme mnoho ľudí, ktorí internet a počítač
vôbec nepoužívajú. A z kriminologického hľadiska sú to často práve rizikové skupiny (napr.
dôchodcovia, ktorí sa často stávajú obeťami rôznych podvodov; alebo časť rómskeho etnika, ktoré
sa stáva obeťami úžerníkov). Nezamestnaní teda môžu osobne chodiť medzi takéto skupiny
obyvateľstva a zberať kriminologické dáta či už dotazníkovou metódou alebo metódou interview či
inou kriminologickou metódou.
Pri samotnej prevencií kriminality sú nezamestnaní využiteľní najmä pri:
a) práci s deťmi a mládežou – nielen na upozorňovanie na kriminálne riziká (napr.
užívanie drog) a ich negatívne právne, psychologické, sociálne, prípadne zdravotné
následky, ale aj pri usmerňovaní detí a mládeže pri využívaní ich voľného času
a celkovom formovaní hodnotového rebríčku. V tomto prípadne je potrebné, aby
nezamestnaní mali vzťah k práci s deťmi a vhodné, aby mali aspoň nejaké
pedagogické vzdelanie,
b) pri hliadkovacej činnosti na obranu života, zdravia a majetku – či už v obci ako celku
alebo vo vybraných rizikových častiach obce (napr. vo štvrti známej prepadmi, alebo
v opustenom parku). Túto činnosť môže vykonávať prakticky ktokoľvek, fyzická sila je
pochopiteľne výhodou,
c) realizácií osvety a rôznych kurzov – napríklad upozorňovanie dôchodcov na
nebezpečných podvodníkov, alebo realizácia kurzu sebaobrany vrátane poučenia
o právnych aspektoch jej použitia. Do tejto činnosti sa môže po príslušnom preškolení
zapojiť prakticky ktokoľvek, vedomosti, zručnosti a skúsenosti s konkrétnou osvetou či
kurzom sú samozrejme výhodou (napr. kurz sebaobrany by mal viesť inštruktor
bojových umení a poučovať o právnych aspektoch nutnej obrany by mal ideálne
právnik).
2

ZÁVER
Nezamestnanosť. Kriminalita. Dva neriešiteľné problémy. S čiastkovými riešeniami ktorých
sú spojené značné náklady. Prečo riešenie týchto problematík nespojiť, neušetriť tak peniaze
a zároveň trocha povzniesť spoločnosť? Je predsa toľko možností, ako sa to dá urobiť.
21
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MOŽNOSTI DEFINOVANIA OMYLU V SLOVENSKOM TRESTNOM
PRÁVE
Juraj Tittl
Ústav verejného práva Fakulty práva PEVŠ
Abstrakt: Predkladaný príspevok sa venuje analýze možnosti definovania omylu v slovenskom
trestnom práve. Poukazuje na sústavnú absenciu zakotvenia omylu v trestných predpisoch
v kontexte dôležitosti tohto trestnoprávneho inštitútu. Popri analýze teoretickej roviny omylu
(definovanie pojmu, popis jednotlivých druhov spoločne s kazuistikou, poukaz na českú a nemeckú
trestnoprávnu úpravu omylu) zdôvodňuje potrebu jeho zakotvenia priamo v ustanoveniach trestných
predpisov a navrhuje možnosti riešenia tejto otázky.
Kľúčové slová: omyl, skutkový omyl, právny omyl, osobitné druhy omylu.
Abstract: Submitted article is dedicated to the analysis of various possibilities of error definition in
Slovak criminal law. Systematic absence of error incorporation in criminal code is pointed out in the
connection with general importance of this criminal law institute. Together with the theoretical
analysis of error (definition of term, characterization of individual types of error combined with
casuistic, Czech and German criminal law incorporation of error reference), the requirement of
establishing error to the system of criminal code is emphasized. Also, various ways and means of
solving this issue are presented.
Key words: Error, Factual Error, Legal Error, Special Sorts of Error

1

ÚVOD
V roku 2005 bol v Slovenskej republike (ďalej len SR) prijatý nový Trestný zákon č. 300/2005,
v súčasnosti už v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Tr. zák.), a zároveň bol prijatý aj
nový Trestný poriadok č. 301/2005, v súčasnosti už v znení neskorších právnych predpisov ( ďalej
len Tr. por.), ktoré nadobudli zhodne účinnosť na začiatku roka 2006. Dovtedy bol na našom území
platný a účinný zákon č. 140/1961 v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len Tr. zák. 1961),
ktorý stratil svoju účinnosť 31.12.2005. V Českej republike (ďalej len ČR) bol Tr. zák. 1961
nahradený novou právnou úpravou v rámci rekodifikácie a to zákonom č. 40/2009 Sb. v znení
neskorších právnych predpisov (ďalej len Tr. zák. ČR), ktorý nadobudol účinnosť k 01.01.2010.
Jedným zo zásadných rozdielov oboch spomenutých platných a účinných úprav je, že Tr. zák. ČR
výslovne upravuje niektoré formy omylu, zatiaľ čo náš Tr. zák. túto problematiku, tak ako v minulosti,
opätovne neupravuje a ponecháva ho (omyl) v tzv. teoretickej rovine a na aplikačnú súdnu prax.
V tomto článku by som chcel na tento problém poukázať, pretože podľa mňa je omyl
každodennou súčasťou reality a to aj v tzv. trestnej rovine, preto nie je správne ponechať túto
problematiku čisto len v teoretickej rovine. Z hľadiska vyvodenia trestnej zodpovednosti má omyl
veľmi významné aj praktické postavenie, preto by v Tr. zák. mala existovať jeho právna úprava.
Touto právnou úpravou by sme sa vyhli aj rôznym interpretačným nedorozumeniam
a nepresnostiam. Správny spôsob vyvodenia trestnej zodpovednosti v trestnom práve je ten
najdôležitejší spôsob výkonu spravodlivosti v rámci tzv. princípu individuálnej trestnej
zodpovednosti. Slovo ,,opätovne“ som použil zámerne, pretože ani Tr. zák. 1961 problematiku
omylu neupravoval a musela postačovať právna úprava zavinenia. Avšak Tr. zák. ČR reagoval na
vývoj potreby praxe a výslovne upravuje všeobecné skutkové prípady omylov a negatívny právny
omyl, ktorého úpravu môžeme považovať za veľmi zaujímavú z hľadiska vyvodenia trestnej
zodpovednosti. Podľa dôvodovej správy ostatné prípady omylu nie sú v tomto zákone upravené
preto, lebo ani v zahraničných právnych úpravách sa tieto prípady neupravujú. Ide o právny omyl
pozitívny a niektoré zvláštne prípady omylov, ktorým svoju pozornosť budem venovať neskôr. Je
potrebné poukázať aj na fakt, že mnohé slovenské učebné texty problematike omylu nevenujú
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dostatočnú pozornosť a potom nám v praxi vznikajú aplikačné problémy. Rovnako aj nízke právne
povedomie našej spoločnosti v otázkach omylu v trestnej rovine spôsobuje viaceré aplikačné
problémy. Je potrebné si uvedomiť, že trestné právo je ultima ratio, preto môj subjektívny názor je,
že v Tr. zák. by problematika omylu mala byť jednoznačne upravená a ponechanie tohto problému
na teóriu a súdnu prax je minimálne právne nezodpovedné a nepraktické zároveň. V mojom
príspevku sa z toho dôvodu venujem aj tzv. dostatočnému rozdeleniu, explikácii a výkladu pojmu
omyl v trestnom práve.
2

POJEM A DRUHY OMYLOV Z POHĽADU TRESTNÉHO PRÁVA
Všeobecný význam slova ,,omyl“ je možné definovať ako rozpor, nezhodu medzi
1
subjektívnou a objektívnou realitou. Táto nezhoda môže mať podobu kvantitatívnu, v tomto prípade
ide o nulové, resp. nedostatočné vedenie, alebo predstavy subjektu.. Taktiež prichádza do úvahy
kvalitatívna podoba tohto rozporu, v tomto prípade hovoríme o tzv. nesprávnej predstave, subjekt
síce predstavu má, ale táto predstava nie je správna.. Aj na základe uvedených prípadov je
potrebné zhodnotiť vzťah medzi kvantitatívnou a kvalitatívnou nezhodou subjektívneho
a objektívneho ako vzťah relatívny. Striktne je však potrebné odlíšiť ten prípad, ak páchateľ vie,
resp. má predstavu správnu (táto predstava nie je nesprávna ako pri omyle ), ale toto správne
vedomie, resp. túto správnu predstavu len chybne hodnotí. Nedostatočné, resp. nesprávne
zhodnotenie dôvodov z hľadiska primeranosti musí existovať v čase spáchania činu a páchateľ
o nich musí vedieť. V tomto prípade teda nepôjde o kvalitatívnu a ani o kvantitatívnu rozporuplnosť,
ktorá sa vyžaduje pri omyle. Pôjde o tzv. podcenenie možných následkov k okolnostiam, ktoré
2
páchateľ pozná, ale nesprávne ich zhodnotí, resp. vyhodnotí..
Súvislosť medzi subjektom a subjektívnou stránkou je rozhodujúca z hľadiska podania úplnej
definície omylu. Musí ísť o páchateľa, u ktorého je splnená požiadavka vekovej hranice pre
vyvodenie trestnej zodpovednosti a tento páchateľ musí byť v čase spáchania trestného činu
príčetný, aby mohol konať zavinene. Spojitosť omylu a objektívnej stránky sa týka toho, koho sa
omyl dotýka napr. poškodeného, alebo zúčastnenej osoby. Aj na základe uvedených faktov je omyl
v trestnom práve možné definovať ako rozpor, nezhodu medzi konaním a vedomím trestne
zodpovednej osoby (§ 22 a § 23 Tr. zák.), alebo poškodeného, resp. zúčastnenej osoby vo
3
významnej trestno-právnej skutočnosti. V súvislosti s touto definíciou nemožno zabúdať ani na tzv.
materiálne korektívy (§ 10 ods. 2 a § 95 Tr. zák.). Rozpor, resp. nezhodu je potrebné chápať ako
mylné subjektívne vnímanie objektívne existujúcej skutočnosti, resp. ako nezhodu medzi
subjektívne vnímanou a objektívne existujúcou realitou.
V závislosti od predmetu, ktorého sa omyl týka, a podľa toho aká je jeho povaha, je možné
omyl triediť z hľadiska viacerých rovín. Prvým základným delením omylu je delenie na omyl
všeobecný a osobitný (zvláštny). Vo všeobecnej rovine je potrebné deliť omyl na de iure a de
facto. Omyl de facto (skutkový, omyl o skutku) sa týka trestno-právne významných skutkových
otázok a tými sú okolnosti, ktoré podmieňujú jeho trestno-právnu zodpovednosť. Ak má však
páchateľ nesprávnu predstavu o trestnosti činu podľa platnej právnej úpravy, tak v tom prípade
4
hovoríme o tzv. omyle de iure (právny, omyl o práve). Na základe charakteru nezhody
páchateľovej vedomosti a jeho predstáv so skutočnosťou v právnej teórií rozlišujeme medzi omylom
5
pozitívnym a omylom negatívnym.
Skutkový omyl ma aj svoje osobitné (zvláštne) druhy, ktoré právna teória rozlišuje podľa
toho, akých prvkov trestného činu sa omyl týka. Omyl v predmete útoku (error in persona, error in
objecto) prichádza do úvahy len vtedy, pokiaľ sa týka osoby, alebo veci. Druhým osobitným
skutkovým omylom je omyl v subjekte objektu. Ide najmä o prípady, keď ma páchateľ chybnú
1
2
3
4
5

GÖSSEL, K.H.: Über die Bedeutung des Irrtums im Strafrecht. Berlin: DUNCKER &HUMBLOT,
1974. s. 7,9,31
KRATOCHVIL, V. et al.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H. BECK, 2012.
s. 303, 295
Tamtiež, s. 304
KRATOCHVÍL, V. et al.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. Praha:
C. H. BECK, 2009. s. 260
KRATOCHVIL, V. et al.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H. BECK, 2012.
s. 304

-715-

predstavu o tom, komu ukradnutá vec patrí. A poslednou kategóriou sú omyly v príčinnej súvislosti,
ktoré majú podobu v prvom rade odchýlenej rany (aberratio ictus) a taktiež aj všeobecného
6
úmyslu (dolus generalis). Zásadu, ktorá poskytuje všeobecné východisko pre rozhodnutie o vine
a treste, nazývame zásadou právnej zodpovednosti subjektívnej. Z tejto zásady sa v prípade omylu
odvodzujú tzv. zásady konkrétne pre posudzovanie omylu z hľadiska trestnoprávneho tak, ako aj vo
všeobecných prípadoch omylu, tak aj v osobitných (zvláštnych) prípadoch omylu. Aj na základe
uvedeného je potrebné omyl deliť vo vzťahu k protiprávnosti (rozhodnutie o vine) a omyl vo vzťahu
7
k trestu (rozhodnutie o treste). V ďalšej časti článku sa budem venovať trestnej zodpovednosti a
to vzhľadom na uvedené základné delenie omylu a tzv. osobitným zásadám, ktoré sa pri omyle
uplatňujú.
2.1.

Skutkový omyl negatívny
Skutkový omyl negatívny zahŕňa prípady, keď páchateľ nevie o faktickej okolnosti, ktorá vo
svojej podstate podmieňuje trestnosť jeho činu, pretože je uvedená ako znak v základnej skutkovej
podstate a táto faktická okolnosť objektívne existuje. Ak páchateľ vykoná súlož s osobou mladšou
ako je 15 rokov, tak bude trestne zodpovedný podľa § 201 Tr. zák.. V uvedom ustanovení je
obsiahnutá podmienka, že osoba, s ktorou páchateľ vykonal súlož, alebo ju sexuálne zneužije, musí
byť mladšia ako 15 rokov. S poukazom na ustanovenie § 17 Tr. zák. sa vyžaduje úmyselné
zavinenie a teda páchateľ musí vedieť o tom, že osoba 15. ročnú hranicu matrikového veku
nedosiahla. V tomto prípade je na vyvodenie trestnej zodpovednosti potrebné úmyselné zavinenie,
ale z dôvodu nenaplnenia požadovaných znakov trestnú zodpovednosť nie je možné vyvodiť.
Vyvodenie trestnej zodpovednosti pre nedbanlivosť nie je vylúčené. V prípade, ak hovoríme
o kvalifikovaných znakoch skutkových podstát, tak je pre nás relevantná právna úprava obsiahnutá
v § 18 Tr. zák. a teda postačuje nedbanlivosť, ak sa priamo nevyžaduje úmysel. Podľa § 145 ods.
1, 2 a) Tr. zák. sa postupuje v prípade, keď páchateľ mal v úmysle usmrtiť obe osoby. Ak však
k prvej osobe viedol útok úmyselne a k druhej osobe úmysel chýbal, tak v tomto druhom prípade by
sa postupovalo podľa § 149 Tr. zák. Zásadu, ktorá sa aplikuje pri posudzovaní negatívneho
právneho omylu označujeme ako igonarantia facti non nocet a znamená, že neznalosť okolností
skutkových páchateľovi neškodí, ale naopak prospieva. Ďalej je potrebné uviesť, že pri skutkovom
negatívnom omyle, pri podmienkach trestnej zodpovednosti tak ako aj pri okolnostiach všeobecne
priťažujúcich, sa vylučuje úmysel a vedomá nedbanlivosť, avšak nevylučuje sa nedbanlivosť
8
nevedomá. K uvedenej problematike uvádzam aj relevantnú judikatúru. „Kedy sa obvinený
vzhľadom na menšiu intenzitu odporu ženy, s ktorou má v úmysle vykonať súlož, domnievať, že ide
iba o predstieraný odpor a že žena s pohlavným stykom v podstate súhlasí, išlo by o skutkový
právny omyl negatívny, ktorý spočíva v tom, že obvinený by nevedel, o okolnostiach napĺňajúcich
znaky trestného činu znásilnenia a bola by tak vylúčená jeho zodpovednosť za úmyselný trestný čin.
Zodpovednosť páchateľa však vylúčená nie je v prípadoch, ak napadnutá žena vyvíja menej
intenzívny odpor vzhľadom k nižšiemu stupňu rozvoja jej osobnosti a páchateľovi je tento psychický
a mentálny stav ženy známy (2 Tz 26/77). Taktiež nemecký trestný zákon Strafgesetzbuch (ďalej
len StGB) upravuje problematiku negatívneho skutkového omylu § 16 ods. 1. Presné znenie
citovaného zákona znie: „Kto pri spáchaní činu nepozná okolnosť, ktorá je uvedená v skutkovej
9
podstate, nekoná úmyselne. Postih za čin nedbanlivostný však ostáva nedotknutý. Odsek 2. znie:
Kto pri spáchaní činu mylne predpokladá okolnosti, ktoré by napĺňali skutkovú podstatu
miernejšieho ustanovenia zákona, môže byť potrestaný úmyselným spôsobom konania konania len
10
podľa miernejšieho ustanovenia. Aj na základe uvedeného nemecká právna úprava neumožňuje
spáchanie trestného činu úmyselne, ak koná páchateľ v negatívnom skutkovom omyle, avšak
nedbalivostné spáchanie trestného činu je v danom prípade možné. V ods. 2 citovaného zákona je
upravený prípad, keď páchateľ spácha trestný čin, avšak v dôsledku skutového omylu nevie, že ide
6
7
8
9
10

Tamtiež, s. 305
KRATOCHVÍL, V. et al.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. Praha:
C. H. BECK, 2009. s. 261
KRATOCHVÍL, V. et al.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. Praha:
C. H. BECK, 2009. s. 263.
Strafgesetzbuch, § 16, ods. 1. pozn. preložil autor
Strafgesetzbuch, § 16, ods. 2. pozn. preložil autor
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o pristnejšie trestný čin, preto predpokladá spáchanie trestného činu podľa miernejšej právnej
úpravy. V uvdenom prípade ide o tzv. zvláštny súbeh negatívneho a pozitívneho skutkového omylu.
11
V rakúskej platnej právnej úprave negatívny skutkový omyl nie je upravený na rozdiel od
pozitívneho skutkového omylu. Ako som spomenul, Tr. zák. prípad negatívneho skutkového omylu
neupravuje.
2.2

Pozitívny skutkový omyl
Pozitívnym právnym omylom je ten prípad, keď sa páchateľ myľne domnieva, že existuje tá
skutočnosť, ktorá je znakom skutkovej podstaty trestného činu. Napríklad môže ísť o prípad, keď
12
páchateľ si myslí, že súloží s osobou mladšou ako je jej ozajstný matrikový vek. Avšak tento
výklad nie je dostačujúci, lebo pod skutkový pozitívny omyl zahrňujeme viac prípadov. Napríklad
môže ísť o páchateľa, ktorý si myslí, že trpí pohlavnou chorobou. Problém je v tom, že pohlavnou
chorobou v skutočnosti netrpí, ale s úmyslom nakaziť inú osobu, vykoná s touto osobou súlož.
V tomto prípade pôjde o fakt, že trpí pohlavnou chorobou len v páchateľovej predstave (subjektívna
predstava) a objektívne ňou netrpí, tak tento trestný čin nie je možné dokonať, pretože pôjde
13
o nespôsobilý pokus..
Aj na základe uvedeného je potrebné uviesť, čo to vlastne nespôsobilý pokus v trestnej teórií
je. Ide o to, že páchateľ má v danej situácii priamy úmysel spáchať trestný čin, ale k jeho dokonaniu
nedôjde a to preto, lebo jeho pokus bol na základe objektívnych, nie na základe subjektívnych
skutočností nespôsobilý dokonať trestný čin. V týchto prípadoch hovoríme v trestnej teórií
o nespôsobilej príprave a nespôsobilom pokuse, avšak v praxi je tento druh prípravy vzhľadom na
jej povahu výnimočný. Riešenie takýchto pokusov je veľmi náročné a v minulosti sa uplatňoval tzv.
materiálny znak a tou bola nebezpečnosť pre spoločnosť. Pri pokuse trestného činu, ak ide o prečin
podľa platnej právnej úpravy v súčastnosti treba brať do úvahy aj tzv. materiálny korektív uvedený
v § 10 ods. 2 Tr. zák., kde je ustanovené, že nejde o prečin, ak jeho závažnosť je nepatrná. Pri
14
zločinoch sa takéto obmedzujúce kritérium v Tr. zák. neustanovuje.
Skutkový omyl pozitívny prichádza do úvahy aj pri tzv. kvalifikovaných znakoch skutkovej
podstaty, teda pri okolnostiach ktoré znamenajú použitie vyššej trestnej sadzby. V prípade, ak
páchateľ koná s úmyslom a kvalifikovaná podstata tento úmysel zahŕňa, avšak k dokonaniu
nedôjde, bude páchateľ trestne zodpovedný za pokus podľa kvalifikovanej skutkovej podstate, ku
ktorej dokonanie smerovalo. Kratochvíl v tomto smere uvádza prípad, keď páchateľ zapáli dom
s tým úmyslom, že osoba v dome ešte žije a týmto spôsobom ju chce umsrtiť, avšak v skutočnosti
15
už táto osoba je mrtvá. V uvednom príklade súhlasím s právnou kvalifikáciou Kratochvíla a preto si
myslím, že by išlo o trestný čin všeobecného ohrozenia podľa § 284 ods. 1,3 písm. a) Tr. zák..
Podľa platnej českej úpravy by išlo o trestný čin podľa § 272 odst. 1, 3 písm. a) Tr. zák. ČR.
Obdobe sa trestná zodpovednosť bude posudzovať pri tzv. privilegovaných znakoch
v privilegovaných skutkových podstatách. Mylný predpoklad úmyselného trestného činu s tzv.
privilegovaným prvkom by znamenalo vyvodenie trestnej zodpovednosti za tzv. miernejší trestný čin,
ale len v tom prípade, ak nepôjde o nedbalivostný trestný čin upravený v inej skutkovej podstate. Ak
by páchateľ naplnil znak nedbalivostného trestného činu v tomto prípade by išlo o negatívny
skutkový omyl. V nemeckej platnej právnej úprave v § 16 ods. 2 StGB je upravený prípad podobný
skutkovému pozitívnemu omylu. Páchateľ v dôsledku omylu nevie, že jeho trestný čin je prísnejšie
trestný a domnieva sa, že naplňuje znaky mierenejšieho ustanovenia. Trestná zopovenosť bude
v danom prípade vyvodená za miernejšie ustanovenie, ktoré páchateľovi postačilo napniť
nedbanlivostnou zložkou konania. V našich podmienkach sa toto konanie,resp. táto úprava podobá
na riešenie problematiky tzv. putatívnej nutnej obrany, resp. krajnej núdze. Ide o prípad kde
11

Strafgesetzbuch AU, prijatý v roku 1974
IVOR, J. et al., Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Druhé vydanie. Bratislava: Iura Edition,
2010, s. 143.
13
KRATOCHVIL, V. et al.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H. BECK, 2012.
s. 305.
14
IVOR, J. et al., Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Druhé vydanie. Bratislava: IuraEdition,
2010, s. 242 až 243.
15
KRATOCHVÍL, V. et al.: Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vyd. Praha:
C. H. BECK, 2009. s. 264.
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nebezpečenstvo resp. útok existuje len zo stránky subjektívnej reality (mylná predstava), ale
z hľadiska objektivnej reality tento útok, resp. nebezpečenstvo neexistuje. Preto, ak nebezpečenstvo
existuje len v predstavách konajúcej osoby, teda ak ide o tzv. zdanlivé nebezpečenstvo, trestná
zodpovednosť takto konajúcej osoby sa bude posudzovať podľa zásad posudzovania trestnosti
osoby konajúcej v pozitívnom skutkovom omyle. Ak sú teda dané podmienky nutnej obrany a krajnej
núdze len v predstavách páchateľa a zaroveň nie sú prekročené jej medze, tak v tomto prípade
bude vyvodená trestná zodpovednosť len za nedbanlivostný trestný čin. Naplnenie skutkovej
16
podstaty za úmyslený trestný čin nie je možné.
Zvláštne prípady skutkového omylu
Krátku pozornosť budem venovať aj tzv. zvláštnym prípadom skutokového omylu. Prvým
prípadom je tzv. error in obiecto, in persona je namierený proti osobe B.Avšak páchateľ sa
17
domnieva, že ide o osobu A a pritom zasiahne osobu B. V tomto prípade teda páchateľ bude
zodpovedný tak, ako by k omylu nedošlo, pretože okolnosti boli nahradené okolnosťami rovnako
právne významnými.
Aj na základe uvedého je potrebné striktne oddeľovať omyl v predmete útoku a omyl
v subjekte objektu trestnoprávnej ochrany. Tento druh omylu sa netýka ani tak predmetu útoku a ani
objektu trestného činu ako takého. Pod týmto druhom omylu je potrebné rozumieť mylnú predstavu
páchateľa v tzv. nositeli vzťahu, ktoré trestné právo v prvom rade chrání ako svoj objekt. V týchto
prípadacoh pôjde najmä o majetkové trestné činy, ktoré majú v prvom rade aj svoj hmotný predmet
útoku (napr. auto), taktiež objekt, ktorý predstavuje v tomto prípade ochranu vlastnického práva
a taktiež v sebe zahŕňa objek aj subjekt (v tomto prípade pôjde o vlastníka). V praxi sa bolo možné
stretnúť s prípadom, keď páchateľ sprenevery mal správnu faktickú vedomosť, resp. predstavu
o nehnuteľnosti, ktorá bola pre neho cudzia, avšak sa mýlil v predstave o tom, komu táto
nehnuteľnosť patrí. Napríklad si mylne predstavoval, že dom patrí osobe A, pritom však skutočným
vlastníkom bola osoba B. Z hľadiska trestnej zodpovednosti ani tento zvláštny druh skutkového
18
omylu nemá právny význam rovanko, ako to bolo v prípade pri omyle v predmete útoku. v tomto
smere súhlasím s Kratochvílom a je potrebné tento osobitný druh skutkového omylu oddelovať od
ostatných foriem. I keď z praktického hľadiska a teraz mám na mysli najmä hľadisko trestnej
zodpovednosti tento omyl nemá až taký význam, ale v teórií je potrebné tento omyl oddelovať,
pretože z hľadiska jeho formy ho nemožno zamieňmať, resp. subsumovať pod iné formy osobitných
(zvláštnych) skutkových omylov.
Aberácia aberratio ictus je ďaľsím druhom osobitného druhu skutkového omylu. V tejto
19
súvislosti je potrebné spomenúť názor Kallaba, ktorý v tomto prípade omyl nevidí. Pri tzv. aberácií
sa páchateľ mýli v kauzálnom priebehu, ktorý sa podstatne odchýlil od jeho predstavy. Napríklad
môže isť v praxi o prípad, keď páchateľ hodí vec s úmyslom zasiahnuť osobu A, avšak tento
predmet zasiahne osobu B. V tomto prípade sa vo vzťahu k osobe A bude konanie posudzovať ako
20
pokus trestného činu a k osobe B pôjde o dokonaný kulpózny trestný čin..
Sporným prípadom ostáva posledný prípad zvláštneho skutkového omylu a to tzv. prípad
generálneho dolusu (dolus generalis). Literatúra často uvádza prípad, keď si páchateľ myslí, že
21
obeť už usmrtil a tak ju hodí do rieky, avšak obeť zomrie až násladkom utopenia. Tento prípad
treba rozobrať s tzv. primárnym a sekundárnym zavinením. Prvý primárny úmysel smeruje
k usmrteniu osoby, ku ktorému však nedošlo a na strane druhej sekundárna nedbanlivosť smeruje
k faktu, že osoba zomrela až následkom utopenia. Preto tento prípad je potrebné posudzovať ako
súbeh pokusu úmyselného trestného činu a dokonaného trestného činu z nedbanlivosti. Kratochvíl,
16

IVOR, J. et al., Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Druhé vydanie. Bratislava: Iura Edition,
2010, s.155.
17
IVOR, J. et al., Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Druhé vydanie. Bratislava: Iura Edition,
2010, s.144.
18
KRATOCHVIL, V. et al.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H. BECK, 2012.
s.319-320.
19
KALLAB, J.: Trestní právo hmotné. Část obecná a zvláštní. Praha: MELANTRICH, 1935, s. 60.
20
SOLNAŘ, V., FENYK, J., CÍSAŘOVÁ, D., VANDUCHOVÁ, M.: Systém českého trestního práva.
Praha:NOVATRIX, 2009. s. 317 a násl.
21
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ktorý sa považuje za jedného z popredných odborníkov v oblasti omylu v trestnom práve podrobil
značnej kritike a treba povedať, že aj z môjho pohladu odôvodnenej, rozhodnutie Najvyššieho súdu
22
Českej republiky. V tomto rozhodnutí súd zastáva názor, že o dolus generalis pôjde len v tých
prípadoch, keď konania pácheteľa bude tvoriť jeden skutok. Ak konanie páchateľa tvoria dva skutky
a to v prvom prípade pôjde o konanie vražedné a v druhom skutku o konanie zahladzovacie tak
vtedy o dolus generelis nepôjde. Kratochvíl však zastáva názor, že oba tieto prípady je potrebné
23
subsumovať pod dolus generalis.
2.3

Právny omyl negatívny
Otázka právneho omylu je aj v súčasnosti veľmi sporná a to najmä v otázke právneho omylu
negatívneho. Románska náuka dlho zastávala názor, že neznalosť zákona neospravedlňuje, i keď
sa prípúšťali isté výnimky. Ruská právna náuka, rozdeľuje právny negatívny omyl do troch skupín
s rôznymi predvídatelnými následkami týchto omylov. Prvú skupinu tvorí omyl v trestno-právnej
norme, druhú skupinu tvorí omyl v tom, či je niečo trestno-právnou normou upravené a poslednú
skupinu predstavuje prípad omylu v právnom zmysle znakov trestného činu. Nemecká právna
úprava v tomto zmysle prešla určitým vývojom a znovu začína prihliadať na právny omyl z pozície
24
páchateľa. Novotný v tomoto prípade hovorí o striktnom rozlišovaní omylu o normách, ktoré sú
obsiahnuté v trestnom zákone a na strane druhej o normách, ktoré nie sú upravené v trestnom
25
zákone, pretože tento omyl by sa mal posudzovať podľa zásad o skutkovom omyle pozitívnom.
Slovenská právna náuka uvádza, že právny omyl spočíva v neznalosti Tr. zák., v jeho mylnom
výklade, v tom, či je konanie páchateľa protiprávne, alebo nesprávnych podmienkach trestnej
zodpovednosti. Ku negatívnemu právnemu omylu uvádza, že neznalosť zákona neospravedlňuje
a preto tieto prípady označuje ako právne irelevantné skutky sa posudzujú bez ohľadu na
26
predstavy osoby, ktorá sa mýli.
Do Tr. zák ČR sa rekodifikáciou do včlenil právny omyl negatívny.Ustanovenie § 19 znie: 1.
Kto pri spáchaní trestného činu nevie, že jeho čin je protiprávny, nejde o zavinenie, ak nemohol sa
omylu vyvarovať. 2. Omylu bolo možné vyhnúť sa, ak povinnosť oboznámiť sa s príslušnou právnou
úpravou vyplývala pre páchateľa zo zákona alebo iného právneho predpisu, úradného rozhodnutia
alebo zmluvy, z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo ak mohol páchateľ
protiprávnosť činu rozpoznať bez zrejmých ťažkostí. V českej právnej teórií spôsobila táto právna
úprava dva odlišné pohľady. Kratochvíl zastáva názor, že treba striktne oddelovať omyl
27
k protiprávnosti a trestnosti činu, čo považujem za správne aj podľa podľa Fuchsa Autor uvádza,
že vedomie bezprávnosti neznámená znalosť konktrétnych trestno-právnych noriem, ale to,že
postačuje jeho všeobecná znalosť zákazu konania. Postačuje fakt, že páchateľ si je vedomí, že jeho
konanie odporuje spoločenskému poriadku natoľko, že bude toto konanie právnym poriadkom
zakázané. Páchateľ teda musí poznať len fakt, že jeho konanie je formálne zakázané a nie presné
znenie skutkových podstát. Opačný názor zastávajú napr. Jelínek a Herzceg, kde obidvaja
zastavajú názor, že § 19 Tr. zák ČR dopadá aj na omyl, týkajúci sa úpravy trestno-právnych noriem
28
obsiahnutých v Tr. zák.ČR. Aj na základe vlastného prekladu súhlásím s Kratochvílom, že § 19 Tr.
zák. vychádza zo správneho pochopenia rakúskej právnej úpravy a taktiež aj jej teoretického
29
zdôvodnenia, pretože jasne pojem protiprávnosť vylučuje pojem trestnosť. A naopak pojem
trestnosť nevylučuje pojem protiprávnosť.
22
23
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Pod pojmom protiprávnosť treba rozumieť prejav vôle, ktorým v prvom rade porušuje príkazy
a v druhom rade zákazy, ktoré sú ustanovené platným právom. V trestnom práve sa teda považuje
30
za protiprávne konanie proti spoločenské správanie, ktorého znaky sú uvedené v Tr. zák. Aj na
základe uvedeného je potrebné skúmať protispoločenskosť od prípadu k prípadu pomerne
individuálne. Tvrdenie páchateľa, že si myslel, že dané konanie v trestnom zákone upravené nie je,
je irelevatné. Dôvodova správa k § 19 Tr. zák ČR uvádza: ,,Navrhovaná konštrukcia týchto
ustanovení vyžaduje ako podmienku trestnej zodpovednosti páchateľa jeho právny omyl negatívny,
a to omyl neospravedlniteľný (tj omyl, ktorého sa páchateľ mohol vyvarovať). Naopak omyl
ospravedlniteľný (tj omyl, ktorého sa nemohol páchateľ vyvarovať) vylučuje u páchateľa zavinenie,
teda aj jeho trestnú zodpovednosť. Na rozdiel od negatívneho omylu skutkového, ktorý nevylučuje
nevedomú nedbanlivosť, má negatívny právny omyl ospravedlniteľný v tomto smere dôsledky
absolútne, tzn. že vylučuje obe formy zavinenia (porov. slová "... nejde zavinene ..."). Naopak ak
pôjde o omyl neospravedlniteľný, bude páchateľ trestne zodpovedný za príslušný úmyselný trestný
čin alebo trestný čin spáchaný z nedbanlivosti, nie len za nedbanlivosť, ako je tomu u omyle
skutkovom negatívnom. Tento rozdielny právny dopad plynie z rôznej povahy oboch omylov ako
skutkového a ako právneho."
Hlavnými dvoma zásadami pri posudzovaní prípadov negatívneho právneho omylu sú
ignorantia iuris nocet (neznalosť práva škodí) a ignorantia iuris non nocet (neznalosť práva neškodí
). Prvou zásadou sa posudzujú prípady, keď páchateľ ma mylnú predstavu o trestnosti činu. Pri
omyle v tzv. mimotrestnej protiprávnosti činu, ktorý sa chápe z hľadiska celého právneho poriadku
ako “nedovolenosť činu“ sa budú posudzovať prípady podľa zásady ignorantia iuris non nocet,
pokiaľ nešlo o omyl omluviteľný, resp. o omyl ktorému sa nebolo možne vyvarovať. Ak sa omyl týka
normatívnych znakov skutkovej podstaty, tak sa omyl bude posudzovať podľa zásad o negatívnom
skutkovom omyle. Ak sa právny omyl týka priťažujúcich okloností, tak to na trestnú zodpovednosť
nemá dosah a je mu možne mu ich pričítať. Ak v danom prípade pôjde o neomluviteľný omyl, tak
páchateľ trestne zodpovedný bude avšak súd pri ukladaní trestu môže vziať k úvahu poľachčujúcu
okolnosť podľa § 41 písm. h) Tr. zák. ČR, alebo oprieť neomluviteľný omyl o moderačné právo súdu
31
podľa § 58 odst. 6 Tr. zák. ČR.
V Rakúsku je právny omyl negativný upravený v § 9 Strafgesetzbuch AU, ktorý znie: 1) Kdo
v dôsledku právneho omylu nerozpozná bezprávnosť svôjho činu, nekoná zavinene, pokiaľ mu
jeho omyl nie je možné vytýkať. .2) Právny omyl môže byť vytýkaný, pokial bola bezprávnosť pre
páchateľa, alebo pre kohokoľvek iného ľahko rozpoznateľná, alebo pokiaľ sa páchateľ nezoznámil
s příslušnými právnymi predpismy, ak bol podľa svojej profesie, zamestnania, alebo iných okoľností
povinný ich poznať. 3) Ak je omyl vytýkateľný a páchateľ konal úmyselne, uplatní sa trest za
32
úmyseľný trestný čin a ak konal v nedbanlivosti, tak za čin nedbalivostný. Aj na základe
uvedeného pojem “Unrecht“ znamená bezprávnosť, avšak to neznamená, že páchateľ musel
poznať znaky skutkovej podstaty. Podľa rakúskej platnej právnej úpravy páchateľovi sa nedá
vyvodiť trestná zodpovednosť pokiaľ je jeho právný omyl nevýtykateľný. Ak pôjde o vytýkateľnosť
tak bude zodpovedný podľa toho, či išlo o trestný čin spáchaný umyselne, resp. o trestný čin
kulpózny.
V nemeckej právnej úprave je upravený negatívny právny omyl pod názvom “ Omyl o zákaze“
v § 17 StGB, ktorý znie: Pokiaľ sa páchateľovi pri spáchaní činu chýba úsudok o tom, že koná
bezprávne, takto koná bez viny, pokiaľ sa však tohto omylu nemohol vyvarovať. Ak sa tohto omylu
33
vyvarovať mohol, môže byť trest znížený podľa §49 ods. 1 StGB. Aj na základe uvedeného, je
potrebné rozlišovať, či páchateľ konal bezprávne a nemohol sa omylu vyvarovať, vtedy koná bez
viny, ak sa však omylu vyvarovať mohol, tak mu súd môže znížiť trest, ale nie obligatórne.
Česká právna úprava negatívneho právneho omylu bola podrobená značnej kritike, ktorá
však nie je opodstatnená a súvisí najmä v chybnom preklade a chápanie pojmu bezprávie. Podľa
môjho názoru je § 19 Tr. zák. ČR nadčasový, podporujúci legalitu a koherentnosť. Na obhajobu
30

IVOR, J. et al., Trestné právo hmotné. Všeobecná časť. Druhé vydanie. Bratislava: IuraEdition,
2010, s.84.
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KRATOCHVIL, V. et al.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H. BECK, 2012.
s.313 a násl.
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českej právnej úpravy som poukázal aj na platné právne úpravy negatívneho právneho omylu
v Nemecku a Rakúsku. Ako príklad negatívneho právneho omylu by som uviedol, ak našu krajinu
navštívi cudzinec, ktorý nemá znalosť nášho právneho poriadku a naša právna úprava je tak
špecifická, že je ojedinelá v Európe. V týchto prípadoch pôjde najmä o menej závažne trestné činy,
ktorých všeobecná protiprávnosť bude ťažko rozpoznateľná. Treba si však uvedomiť, že nemám na
mysli samotnú trestnosť činu, preto bude potrebné každý prípad posudzovať citlivo a samostatne.
Pôjde najmä o zmiernenie tvrdosti dopadu trestného práva na spoločnosť. V návrhoch de lege
ferenda budem obhajovať českú úpravu právneho omylu negatívneho, pretože v prvom rade
prehlbuje legalitu a koherentnosť trestného práva hmotného.
2.4

Omyl právny pozitívny
V prípade ak páchateľ mylne považuje svoje konanie za trestné, teda predstavuje si, že jeho
konanie napĺňa skutkovú podstatu trestného činu avšak v skutočnosti to tak nie vtedy hovoríme
o pozitívnom právnom omyle. V tomto prípade bude rozpor medzi subjektívnou predstavou
a objektívnou právnou úpravou. Trestná zodpovednosť v týchto prípadoch nevzniká, pretože
34
samotnému činu chýba trestnosť. Takéto konanie sa označuje ako putatívny delikt , ktorý je možné
definovať ako subjektívne predstavovaný trestný čin, ktorý však objektívnym právom za trestný
považovaný nie je.
Beztrestnosť takého konania je dôsledkom zásady nullum crimen si lege. Podobne sa budú
posudzovať aj prípady pri zákonných a podzákonných vykonávacích predpisov k Tr zák.. Aj
v prípade tzv. mimo-trestných právnych predpisov, ktorých sa trestný zákon dovoláva (blanketové).
Pri pozitívnom právnom omyle v tzv. normatívnych znakoch skutkovej podstaty sa použijú zásady
pre posudzovanie skutkového omylu pozitívneho. Napr. páchateľ sa mylne domnieva, že sesternica
je na rovnakej úrovni ako sestra a v tej predstave s ňou vykoná súlož. V tomto prípade by mohlo ísť
o pokus trestného činu na nespôsobilom predmete podľa § 14 ods. 1 Tr. zák. k § 203 ods. 1 Tr.
zák., treba však mať na zreteli § 10 ods. 2 Tr zák.. Takže v prípade posudzovania pozitívneho
právneho omylu k podmienkam trestnej zodpovednosti, tak ako aj všeobecných priťažujúcich
okolností páchateľa ospravedlňuje, pokiaľ sa však tento omyl netýka normatívnych znakov skutkovej
podstaty. V týchto prípadoch sa takéto konanie bude posudzovať podľa zásad o pozitívnom
35
skutkovom omyle.
Tak ako v českej platnej úprave tak ani v nemeckej a rakúskej sa pozitívny právny omyl
neupravuje. V súvislosti s mojimi návrhmi de lege ferenda, ja budem navrhovať úpravu tohto druhu
omylu v Tr. zák. a to najmä z toho dôvodu koherentnosti a v praxi pozitívnej interpretačnej
povinnosti.
2.5 Omyl o okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť činu a o poľahčujúcich okolnostiach
Omyl skutkový ( pozitívny a negatívny)
V krátkosti budem venovať pozornosť aj nasledujúcim inštitútom uvedených nazve tejto
kapitoly z hľadiska k ich prístupu, pohľadu a súvislostí s omylom. Aj pri vysvetlení tejto problematiky
sa budem pridržiavať už zaužívaného delenia na omyl skutkový a právny, ktoré ďalej rozdelím
z hľadiska existencie resp. neexistencia predstavy na omyl negatívny a pozitívny. Negatívnym
skutkovým omylom je prípad keď páchateľ nemá predstavu o tom, že okolnosť vylučujúca
protiprávnosť a trestnosť jeho činu naozaj existuje.Trestná zodpovednosť bude vyvodená v plnom
rozsahu. V prípade všeobecných polahčujúcich okolností sa u páchateľa prejavia nepriaznivo všade
tam, kde najmä z povahy veci vyplýva, že by v danom prípade mal o nich vedieť. Ak o nich páchateľ
nevedel, tak ich aplikovatelnosť v tomto prípade neprichádza v úvahu. Napríklad § 36 písm. e) Tr.
36
zák.. Preto pri posudzovaní týchto prípadov sa použije zásada ignorantia facti nocet.
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WESSELS,J.: Strafrecht, Allgemeiner Teil. Die Streftat und ihr Aufbau. 26. bearb. Auflage.
Heidelberg: C.F.Műller Verlag, 1996. s. 176
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KRATOCHVIL, V. et al.: Trestní právo hmotné. Obecná část. 2. vydání. Praha: C.H. BECK, 2012.
s. 317 a 318.
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Bližšie pozri: HIMMELREICH, K.: Notwehr und unbewusste Fahrlässigkeit. Berlin, Nex York:
Walter de Gruyter, 1971. s. 104, 105. KRATOCHVIL, V. et al.: Trestní právo hmotné. Obecná
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Pozitívnym skutkovým omylom v tomto prípade pôjde o putatívnu nutnú obranu, resp.
o putatívnu krajnú núdzu, ktorým som svoju pozornosť venoval v časti venovanej pozitívnemu
skutkovému omylu k trestnej zodpovednosti. Aj na tomto mieste je potrebné striktne oddelovať od
putatívneho deliktu a putatívnej krajnej núdze atď..Čo sa týka problematiky polahčujúcich okolností
tak špeciálna právna úprava chýba tak ako u nás tak aj v Českej republike. Napríklad ak by išlo
o okolnosť, ktorá v zákone uvedená nie je, ale páchateľ ju mylne predpokladal. V takomto prípade
mám za to, že sa pri rozhodovaní o treste nezohladní. Ak však pôjde o mylnú domnienku okolností,
ktorá v zákone uvedená bude napr. § 36 písm. a), resp. § 36 písm. i)..Zásadou posudzovania tohto
druhu je omylu je, chybná predstava páchateľa vylučuje úmysel a vedomú nedbanlivosť, avšak
37
nevylučuje culpu levis.
Omyl právny ( negatívny a pozitívny)
Ak páchateľ má správnu predstavu de facto o svojom čine, avšak de iure netuší, že jeho
konanie spadá pod napr. nutnú obranu, tak v tomto prípade hovoríme o negatívnom omyle
k okolnostiam vylúčujúcich protiprávnosť činu. Tento druh právneho omylu bude páchateľovi v jeho
prospech a trestnú zodpovednosť nebude možne vyvodiť. Čo sa týka polahčujúcich okolností, tak
ich použitiu tento druh omylu nebude brániť. Napríklad ak páchateľ vie o tom, že má 19 rokov, ale
na druhej strane nevie, že de iure ide o jednu z podmienok polahčujúcich.Zásadu posudzovania
38
tohto druhu omylu označujeme ignorantia iure non nocet.
Ak sa páchateľ mylne domnieva, že jeho konanie spadá de iure pod nutnú obranu,
avšak táto predstava je mylná na trestnú zodpovednosť to nebude vlpývať a páchateľ bude plne
trestne zodpovedný. V tomto prípade mylná predstava páchateľa o beztrestnosti je irelevantná.
Rovnako sa bude posuzdovať prípad pri ktorom si páchateľ mylne predstavuje okolnosť
polahčujúcu. Zásada ignorantia iuris nocet je zásadou, ktorá sa pri tomto druhu omylu bude
39
aplikovať.
3

Návrhy de lege ferenda (záverom)
Vo svojom príspevku som sa snažil analyzovať problematiku omylu v trestnom práve.
Chybajúca právna úprava v podmienkach SR je následkom toho, že častokrát býva Tr. zák.
zneužívany na volebnú kampaň a tým do neho bývajú zakomponované mnohé skutkové podsaty,
ktorých problematiku Tr. zák. nemá z dôvodu ultima ratio upravovať, resp. sankcionovať. Ani teória
nevenuje dostatočnú pozornosť problematike omylu, preto by najmä pri študovaní tejto problematiky
mi pomohol rozšíriť vedomosti Kratochvíl, ktorý tejto problematike venuje dostatočnú pozornosť
a taktiež mi pomohli odkazy, ktoré k tejto problematike uvádza. Českú právnu úpravu považujem za
legálnu a vzhľadom na zmeny v spoločenskom systéme za dostatočnú a nadčasovú. Treba
spomenúť ten fakt, že tak ako sa postupom času prekonáva dogmatické učenie nemeckej právnej
teórie o individuálnej trestnej zodpovednosti, tak aj právny inštitút omylu prechádza svojím vývojom.
Pokladám za dôležité, aby Tr. Zák. tento inštitút upravoval a tak prispel k vyššej forme harmonizácie
trestných úprav členských štátov EU. Mojím cielom nie je odkopírovanie úprav omylu z iných
právnych poriadkov, ale skôr ma ženie vpred poznanie, logickosť, legálnosť a zmiernenie tvrdého
dopadu trestného na práva na spoločnosť (tu mám na mysli problematiku právneho omylu
negatívného). Dôvodovú správu k českej úprave omylu pokladám sa logickú a zohladňujúcu fakt, že
otvorením hraníc je migrácia obyvateľstva na vyššej úrovni a s tým práve súvisíj aj opodstatnenosť
českej právnej úpravy, i keď považujem za dôležité, aby sa k inštitútu negatívneho právneho omylu
viedla široká odborná diskusia. Doplnením omylu do Tr. zák. by sa zvýšilo aj právne povedomie
spoločnosti, preto lebo v súčasnosti verejnosť právny omyl nepozná a tak ani nerozumie jeho
možnosti aplikácie v praxi. Prístupov ako ukotviť právny omyl do Tr. zak. je viacero. Prvým je
vytvorenie nového ustanovenia § s názvom ,,Omyl“, ale tým by sa narušila systematika Tr. zák.,
preto sa skôr prikláňam k možnosti úpravy omylu v § 17 Tr. zák.. Ods. 1 § 17 Tr. zák. by upravoval
súčasnú problematiku riešenú v § 17 Tr. zák. . Ods. 2 § 17 Tr. zák. by som rozdelil do štyroch
písmen, pričom by zneli následovne:
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a)

Kto pri spáchaní činu nepozná ani nepredpokladá možnú skutkovú okolnosť, ktorá je
znakom trestného činu, nekoná úmyselne; tým však nie je dotknutá zodpovednosť za
trestný čin spáchaný z nedbanlivosti.
b) Kto pri spáchaní činu mylne predpokladá skutkové okolnosti, ktoré by naplňovali znaky
miernejšieho úmyselného trestného činu, bude potrestaný len za tento miernejší trestný
čin, pokial nepôjde o iný trestný čin spáchaný z nedbanlivosti.
c) Kto pri spáchaní činu mylne predpokládá skutkové okolnosti, ktoré by naplňovali znaky
prísnějšieho úmyselného trestného činu, bude potrestaný za pokus tohoto prisnejšiaho
trestného činu.
d) Kto pri spáchaní činu mylne predpokladá skutkovú okolnosť, ktorá vylučuje jeho
protiprávnosť, nekoná úmyselne; tým však nie je dotknutá zodpovednsť za trestný čin
spáchaný z nedbanlivosti.
Ods. 3 § 17 by som rozdelil do troch písmen, ktoré by zneli následovne:
a)
Kto pri spáchaní trestného činu nevie, že jeho čin je protiprávny, nekoná zavinene, v tom
prípade ak sa omylu nemohol vyvarovať.
b)
Omylu sa bolo možné vyvarovať, pokiaľ povinnosť zoznámiť sa s příslušnou právnou
úpravou vyplývala pro páchatela zo zákona alebo iného právneho predpisu, úradného
rozhodnutia alebo zo zmluvy , z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie,
alebo ak páchateľ mohol protiprávnosť činu rozpoznať bez zrejmých problémov vzhľadom
na povahu činu.
c)
Kto pri spáchaní činu sa mylne domnieva, že jeho konanie je trestné, nepôjde o trestný
čin, pretože samotnému konaniu chýba trestnosť.
Zvláštne prípady omylov by som ponechal na súdnu prax, avšak oproti českej právnej úprave
by Tr. zák. upravoval aj prípad tzv. pozitívneho právneho omylu.
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PRÁVNA ZODPOVEDNOSŤ ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
Dalibor Maťko
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá všeobecnými predpokladmi pre vznik právnej zodpovednosti.
Podrobnejšie rozoberá jednotlivé predpoklady, a to v súvislosti s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti. Vymenúva a charakterizuje jednotlivé druhy právnej zodpovednosti vo vzťahu k
zdravotníckym pracovníkom, pričom bližšie skúma trestnoprávnu zodpovednosť v zdravotníctve.
Kľúčové slová: Právna zodpovednosť, zdravotnícky pracovník, zdravotníctvo.
Abstract: The article deals with general assumptions of legal liability. It focuses on particular
assumptions regarding to provision of medical care. The article also lists and characterizes types of
legal liability in relation to health professionals and searches criminal liability more detailed.
Key words: Legal liability, health professionals, public health.
1

ÚVOD
V súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania dochádza často k zásahom do telesnej
integrity osôb- pacientov. Záujmom štátu, ale i samotných osôb preto je, aby takéto zásahy boli
uskutočňované v súlade s právnymi predpismi a najnovšími vedeckými poznatkami modernej
medicíny. Ani najmodernejšie diagnostické prístroje, či dlhoročná prax zdravotníckych pracovníkov
však nemôžu zabrániť tomu, aby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti nedošlo k pochybeniu. Ak
je takéto pochybenie dôsledkom protiprávneho konania zdravotníckeho pracovníka vzniká nová
povinnosť takejto osoby znášať dôsledky svojho konania (zodpovednosť). V určitých prípadoch sa
pre vznik zodpovednosti nebude vyžadovať zavinenie. Hovoríme o takzvanej objektívnej
zodpovednosti, ktorá sa bude vzťahovať na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vo
výnimočných prípadoch sa dokonca nebude vyžadovať protiprávne konanie (takzvaná absolútna
objektívna zodpovednosť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti).
Následkom porušenia primárnej povinnosti teda vzniká povinnosť sekundárna v podobe
vzniku zodpovednosti. U zdravotníckeho pracovníka prichádza do úvahy jednak zodpovednosť
morálna, ako aj zodpovednosť právna.
Úprava právnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov je rozptýlená vo viacerých
právnych odvetviach verejného i súkromného práva. Predmetom nášho záujmu bude predovšetkým
skúmanie predpokladov vzniku právnej zodpovednosti vo všeobecnosti, ako aj vybrané druhy
právnej zodpovednosti, ktoré prichádzajú do úvahy pri zdravotníckych pracovníkoch. Bližšie sa
budeme zaoberať trestnoprávnou zodpovednosťou zdravotníckych pracovníkov.
2

PREDPOKLADY VZNIKU PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI ZDRAVOTNÍCKYCH
PRACOVNÍKOV
1
Zdravotnícky pracovník je pri výkone svojho povolania povinný postupovať v súlade so
zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a zdravotnícku starostlivosť
2
poskytovať lege artis . Predovšetkým činnosť lekárov je psychicky, avšak v niektorých prípadoch

1

Kto je zdravotníckym pracovníkom ustanovuje § 27 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch
zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
Ide o taký spôsob liečenia, prevencie a diagnostiky, ktorý je v súlade s najvyšším stupňom
vedeckého poznania a praxe (ŠTEFAN, J., MACH, J.: Soudně lékařská a medicínsko- právni
problematika v praxi, s. 211). Legálne vymedzenie pojmu „lege artis“ možno nájsť v § 4 ods. 3
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(napríklad chirurgické odbory) i fyzicky náročná činnosť, pri ktorej zákonite môže a aj dochádza
k pochybeniam. Následky takýchto pochybení sú vzhľadom na chránený objekt, ktorým je život
a ľudské zdravie, prirodzene vnímané citlivejšie ako v iných oblastiach spoločenských vzťahov.
Pochybenie zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti však samo o sebe
nemusí zakladať právnu zodpovednosť takejto osoby. Taktiež treba uviesť, že pochybenie nemusí
zároveň znamenať poškodenie zdravia pacienta.
Pre vznik právnej zodpovednosti je vo všeobecnosti nevyhnutné, aby boli kumulatívne
splnené tieto kritéria:
1) protiprávne konanie alebo opomenutie konania,
2) výsledkom takéhoto konania alebo nekonania je škodlivý následok,
3) príčinná súvislosť medzi prvým a druhým bodom,
4) zavinenie (nevyžaduje sa vždy).
2.1

Protiprávne konanie
Protiprávne konanie zdravotníckeho pracovníka spočíva v konaní, ktoré je v rozpore
3
s objektívnym právom. Takýmto konaním bude vždy postup non lege artis. Avšak treba upozorniť,
že aj postup lege artis môže vykazovať znaky protiprávneho konania. Pôjde o prípad, ak osobe
(pacientovi) síce bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v súlade so súčasnými poznatkami
lekárskej vedy, zákrok bol teda uskutočnený správne, avšak dotknutá osoba naň vopred nedala
súhlas (absencia informovaného súhlasu). Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti totiž
v posledných desaťročiach platí zásada „Non salus, sed voluntas aegroti suprema lex“, teda nie
4
prospech, ale vôľa nemocného je pre lekára najvyšším príkazom.
Za protiprávne sa bude považovať aj také konanie, kedy zdravotnícky pracovník „nesprávne“
(v rozpore s právnymi predpismi) nakladá so zdravotníckou dokumentáciou. Podľa § 18 ods. 3
zákona č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o zdravotnej starostlivosti“) „Každý, komu sa poskytnú alebo sprístupnia údaje zo zdravotnej
dokumentácie podľa tohto zákona, je povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich
ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.“ Z praxe je známy nedávny prípad, keď sa
zdravotnícka dokumentácia „stratila“ a našla sa voľne pohodená mimo zdravotníckeho zariadenia,
pričom obsahovala citlivé osobné i zdravotné údaje pacientov. Napriek tomu, že zdravotná
starostlivosť mohla byť u dotknutého poskytovateľa zdravotnej starostlivosti poskytnutá lege artis,
následné „konanie“ sa bude považovať za protiprávne konanie.
2.2

Škodlivý následok (ujma)
Ďalším predpokladom vzniku právnej zodpovednosti je škodlivý následok (ujma). Ujma môže
mať materiálnu (hmotnú) alebo nemateriálnu (nemajetkovú) podobu.
Do prvej kategórie možno zaradiť „hmotné“ dôsledky nesprávneho postupu zdravotníckeho
pracovníka (strata na zárobku, náklady na liečenie a pod.). Pôjde napríklad o pochybenie pri
operácii ruky, čoho dôsledkom je potreba rehabilitácie, ktorú si musí poškodený uhradiť z vlastných
prostriedkov. Táto skutočná škoda, ktorá pacientovi vznikla, však nemusí byť jediným dôsledkom
nesprávneho medicínskeho zákroku. Ak dotyčný pacient vykonáva prácu, ktorá si vyžaduje
používanie rúk, napríklad opravár hodín a dôsledkom pochybenia pri operácii sa mu dočasne
znefunkčnila ruka, materiálnym dôsledkom takéhoto pochybenia bude aj jeho ušlý zisk. Pritom nie je
vylúčené, že následkom pochybenia môže byť výlučne ušlý zisk, bez potreby vzniku skutočnej
škody. Takáto situácia by mohla nastať, ak by sa nesprávnym liečebným postupom predĺžila doba
hospitalizácie, bez vzniku skutočnej škody, čoho dôsledkom by bolo zníženie príjmu pacienta počas
5
obdobia predĺženej hospitalizácie.

zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
Posúdenie postupu ako non lege artis prináleží odborníkom z oblasti medicíny a zdravotníctva.
V súdnom konaní bude tieto odborné otázky posudzovať pribratý znalec.
4
HRIB, N.: Kriminalistika a zdravotnictví, s. 60.
5
Nároky pri strate príjmu v podobe zárobku vzniknú poškodenému v rovnakom rozsahu ako pri
škode na zdraví spôsobenej v pracovnoprávnych vzťahoch, pretože s účinnosťou od 1.8.2004 sa
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Nemajetková ujma je zásahom do osobnostnej sféry poškodeného. Pôjde napríklad
6
o vytrpené bolesti pacienta, ktoré v prípade voľby iného vhodnejšieho postupu nemuseli nastať .
Bolesťou rozumieme ujmu spôsobenú poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním
jeho následkov. Nemajetkovou ujmou je aj sťaženie spoločenského uplatnenia, ktoré spočíva v
obmedzení schopnosti vykonávať bežné životné úkony a v obmedzení možnosti uspokojovať
7
životné a spoločenské potreby a plniť spoločenské povinnosti.
Najmä v angloamerickom a západoeurópskom právnom prostredí sa stretávame s dvoma
druhmi žalôb, ktorých podstatou je uplatnenie nároku na náhradu majetkovej, resp. nemajetkovej
ujmy, ktorá vznikla rodičom dieťaťa, resp. dieťaťu samotnému v dôsledku nesprávneho postupu
zdravotníckych pracovníkov. Ide o „wrongful birth“ a „wrongful life“ žaloby. Nesprávny postup
zdravotníckych pracovníkov môže spočívať buď v nesprávnom zdravotníckom výkone (napr.
nesprávne uskutočnená interrupcia alebo sterilizácia, nesprávne vyhodnotenie laboratórnych testov)
alebo v neinformovaní budúcich rodičov o možných následkoch pôrodu, ktoré sa dotýkajú dieťaťa.
Wrongful birth žalobou rozumieme žalobu podanú rodičmi dieťaťa na lekára alebo iného
zdravotníckeho pracovníka, dôsledkom ktorého nedbanlivostného konania je narodenie
neplánovaného, resp. nechceného dieťaťa, pričom nie je podstatné či sa dieťa narodilo zdravé
8
alebo so zdravotným postihnutím.
Wrongful life žalobu možno definovať ako žalobu voči lekárovi alebo inému zdravotníckemu
pracovníkovi, zdravotníckemu zariadeniu alebo laboratóriu, ktorú podáva samotné (najčastejšie
postihnuté) dieťa a ktorou sa domáha náhrady škody v dôsledku „nekvalitného“ života (napr. pre
postihnutie).
Účelom oboch žalôb je uspokojenie materiálnej, resp. nemateriálnej ujmy, ktorá vznikla
v dôsledku pochybenia zdravotníckych pracovníkov (napr. náklady na zdravotnícke pomôcky, na
ošetrovanie, na výchovu alebo náhrada za vytrpené bolesti).
2.3

Príčinná súvislosť
Pre vznik právnej zodpovednosti nepostačuje protiprávne konanie a škodlivý následok.
Medzi týmito dvoma predpokladmi musí existovať kauzálny nexus. V slovenskom právnom
poriadku nestačí na splnenie predpokladu príčinnej súvislosti iba pravdepodobnosť príčinnosti či
okolností nasvedčujúcich jej existencii, naopak príčinná súvislosť musí byť s určitosťou ustálená
9
a zistená a je nevyhnutné ju vždy dokázať. Dokazovanie príčinnej súvislosti nie je v medicínskych
sporoch vždy jednoduché. V medicíne sa vo väčšine prípadov nemožno na súčasnej úrovni
10
poznania k príčinnej súvislosti vyjadriť s úplnou istotou, ale len s určitou pravdepodobnosťou.
Napríklad podanie lieku pacientovi, ktorý mal v minulosti srdcovo-cievne problémy za účelom
tlmenia bolesti chrbta. Jedným z nežiaducich účinkov takéhoto lieku je aj zvýšenie rizika infarktu. Ak
pacient liek užíval a následne dostal infarkt, nemožno jednoznačne potvrdiť, že príčinou infarktu
bolo užívanie tohto lieku, keďže pacient mohol v dôsledku srdcovo-cievneho ochorenia dostať
infarkt aj bez toho, že by daný liek užíval.
Vzťah protiprávneho konania a následku musí byť bezprostredný. To znamená, že ak
napríklad zdravotnícky pracovník postupom non lege artis privodil pacientovi smrť, vzniká jeho
právna zodpovednosť iba za škodlivý následok, ktorý vznikol v priamej súvislosti s týmto
protiprávnym konaním. Zdravotnícky pracovník už nebude zodpovedať za ďalšiu ujmu, ktorá

poškodenie zdravia v týchto právnych vzťahoch, ako aj náhrady z nich vyplývajúce posudzujú
rovnako, a to podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorý zjednocuje náhradu straty
príjmu poškodenému v dôsledku poškodenia zdravia podľa občianskoprávnej zodpovednosti
a pracovnoprávnej zodpovednosti (FEKETE, I. Občiansky zákonník: Veľký komentár 1. diel (§ 1 až
§ 459), s. 1178).
6
Výška náhrady za bolesť (a za sťaženie spoločenského uplatnenia) je upravená v zákone č.
437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v znení
neskorších predpisov.
7
R 25/1986.
8
ZAUJECOVÁ, M.: Wrongful birth a Wrongful life- nároky z narodenia nechceného dieťaťa
a nechceného života. In: Justičná revue, 2009, č. 8-9, s. 1004.
9
BARANCOVÁ, H. a kol.: Medicínske právo, s. 303.
10
KOVÁČ, P. a kol.: Súdne lekárstvo pre právnikov, s. 296.
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následne vznikla príbuzným obete v dôsledku úmrtia tejto osoby (napr. strata na zárobku). Podľa
rozhodnutia Najvyššieho súdu SR totiž „príčinná súvislosť znamená, že medzi protiprávnym úkonom
na strane jednej a škodou na strane druhej existuje vzťah príčiny a následku. Vzťah príčiny a
následku musí byť bezprostredný (priamy). Nepostačuje, ak tento vzťah je iba sprostredkovaný, t.j.
ak následok škody už vzniknutej vyvolá ďalšiu škodu, ku ktorej však protiprávny úkon škodcu vôbec
nesmeroval. Zákon totiž existenciu príčinnej súvislosti vyžaduje práve a len medzi protiprávnym
úkonom a v súvislosti s ním vzniknutou škodou, a nie medzi udalosťou, ktorá je už následkom
11
porušenia právnej povinnosti a ďalšou škodou.“
V krajinách common law sa upustilo od požiadavky, aby pre vznik právnej zodpovednosti
bola nevyhnutná príčinná súvislosť medzi protiprávnym konaním a vzniknutou ujmou. Vytvorili tam
doktrínu tzv. straty šance alebo straty očakávania (loss of chance, loss of expectation), podľa ktorej
súd posudzuje či odhaduje pravdepodobnosť dosiahnutia určitých šancí, ak by bol zvolený určitý
postup a reflektuje tieto šance, či sú vyššie alebo nižšie než tie, ktoré by bolo možné očakávať pri
12
riadnom chode vecí.
2.4

Zavinenie
Zavinením rozumieme vnútorný psychický vzťah osoby k svojmu protiprávnemu konaniu.
Zavinenie môže mať podobu úmyslu (priamy alebo nepriamy úmysel) alebo nedbanlivosti (vedomá
alebo nevedomá nedbanlivosť). Pri niektorých druhoch právnej zodpovednosti sa pre jej vznik bude
vyžadovať zavinenie. Pôjde predovšetkým o trestnoprávnu alebo pracovnoprávnu zodpovednosť.
Naopak pri iných druhoch právnej zodpovednosti vznikne zodpovednosť bez ohľadu na zavinenie
(tzv. objektívna zodpovednosť), napríklad pri občianskoprávnej alebo administratívnoprávnej
zodpovednosti.
3

DRUHY PRÁVNEJ ZODPOVEDNOSTI ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV
Rozlišujeme viacero druhov právnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov, a to podľa
toho, k porušeniu ktorých právnych noriem z ich strany došlo. Na základe tohto kritéria rozlišujeme
tieto druhy právnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov:
1) trestnoprávna,
2) občianskoprávna,
3) administratívnoprávna,
4) pracovnoprávna,
5) disciplinárna.
3.1

Trestnoprávna zodpovednosť
Z hľadiska uplatňovania právnej zodpovednosti voči zdravotníckym pracovníkom pristupujú
poškodené osoby stále častejšie k uplatňovania práve trestnoprávnej zodpovednosti. Takýto postup
je zo strany pacientov alebo ich príbuzných volený najmä preto, že na rozdiel od
občianskoprávneho konania nemusia znášať dôkazné bremeno a ani náklady spojené s obstaraním
13
dôkazov. Táto povinnosť vzniká v trestnom konaní orgánom činným v trestnom konaní. Ďalej
môže súd priamo v odsudzujúcom trestnom rozsudku priznať poškodenému (jeho pozostalým) aj
náhradu škody (ide o tzv. adhézne konanie). Poškodený (jeho pozostalí) tak nebude musieť
uplatňovať svoj nárok na civilnom súde. Aj v prípade, že súd v trestnom konaní odkáže
poškodeného na uplatnenie náhrady škody v civilnom konaní, vymáhanie jeho nároku by malo byť
vzhľadom na existujúci odsudzujúci trestný rozsudok jednoduchšie.
Predpokladom vzniku trestnoprávnej zodpovednosti je protiprávne, zavinené konanie fyzickej
osoby- zdravotníka (trestne zodpovedného), ktoré napĺňa niektorú zo skutkových podstát trestného
činu uvedenú v Trestnom zákone. Uplatňuje sa teda výlučne subjektívna zodpovednosť.
14
Následkom spáchaných trestných činov zdravotníkov je najčastejšie ujma na zdraví , avšak nie
výlučne (napríklad korupcia).
11

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 30. januára 2007,sp. zn. 2 Cdo 73/2006.
TĚŠINOVÁ, J., ŽĎÁREK, R., POLICAR, R.: Medicínske právo. 1 vydání. Praha: C. H. BECK,
2011, s. 339.
13
KOVÁČ, P. a kol.: Súdne lekárstvo pre právnikov, s. 297.
14
§ 123 Trestného zákona.
12
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Zavinenie pri trestnoprávnej zodpovednosti môže mať povahu úmyslu alebo nedbanlivosti.
Pri nedbanlivosti je potrebné uviesť, že objektívne právo požaduje od rôznych subjektov
zachovávanie rovnakej miery opatrnosti. Výnimočne sa však pri určitých kategóriách povolaní,
15
medzi ktoré patrí i lekárske povolanie, vyžaduje dodržanie vyššej miery opatrnosti. Uvedené sa
prejavuje napríklad pri trestnom čine ublíženia na zdraví podľa § 158 Trestného zákona.
Obligatórnym znakom objektívnej stránky trestného činu ublíženia na zdraví podľa § 158 Trestného
zákona je, že konanie musí byť spojené s porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej
z páchateľovho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženej mu podľa
16
zákona.
Páchanie trestného činu porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho
zamestnania, postavenia alebo funkcie alebo uloženej mu podľa zákona sa zmysle § 138 písm. h)
Trestného zákona posudzuje ako závažnejší spôsob konania. Pri jednotlivých trestných činoch
(napr. nedovolené prerušenie tehotenstva, neoprávnené odoberanie orgánov, tkanív a buniek
a nezákonná sterilizácia, usmrtenie) je potom ich spáchanie závažnejším spôsobom konania
predmetom kvalifikovaných skutkových podstát, a teda podmieňuje použitie vyššej trestnej sadzby.
Pre posúdenie vzniku trestnoprávnej zodpovednosti zdravotníckych pracovníkov je tiež
kľúčové posúdenie, či existujú okolnosti, ktoré vylučujú protiprávnosť. V prípade, že takéto okolnosti
existujú čin inak trestný nebude trestným činom. Pre oblasť zdravotníctva sa významné tieto
okolnosti vylučujúce protiprávnosť:
1) výkon práv a povinností,
2) dovolené riziko,
3) súhlas poškodeného.
Podľa § 28 ods. 1 Trestného zákona „čin inak trestný nie je trestným činom, ak ide o výkon
práva alebo povinnosti vyplývajúcich zo všeobecne záväzného právneho predpisu, z rozhodnutia
súdu alebo iného orgánu verejnej moci, z plnenia pracovných či iných úloh alebo zo zmluvy, ktorá
neodporuje všeobecne záväznému právnemu predpisu ani ho neobchádza; spôsob výkonu práv a
povinností nesmie odporovať všeobecne záväznému právnemu predpisu“. Výkon práv
a povinností bude teda v zmysle citovaného ustanovenia okolnosťou vylučujúcou protiprávnosť.
Predpokladom vylúčenia protiprávnosti však je správne (lege artis) poskytnutie zdravotnej
starostlivosti, ktorého súčasťou je aj informovaný súhlas. Nejde však o súhlas poškodeného
v zmysle § 29 Trestného zákona, pretože zdravotnícky výkon prevažne smeruje proti zdraviu alebo
životu pacienta. Súhlas poškodeného preto nemožno v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti
považovať za okolnosť vylučujúcu protiprávnosť.
Pri výkone medicínskeho výskumu, ktorý prioritne nesleduje terapeutický cieľ u konkrétneho
17
pacienta sa ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť aplikuje inštitút tzv. dovoleného rizika.
Dovolené riziko je upravené v § 27 Trestného zákona. Podstata dovoleného rizika spočíva vo
vykonávaní rizikových činností (činností charakterizovaných zároveň tak možnosťou vzniku
nechcenej škody, ako aj možnosťou pozitívneho, celospoločensky prospešného následku) vo
výrobe alebo vo výskume, potenciálne schopných ohroziť alebo aj porušiť záujem chránený
Trestným zákonom, s cieľom dosiahnutia spoločensky prospešného výsledku za predpokladu, že
18
tento výsledok nemožno dosiahnuť inak.
Významný kritériom pri posudzovaní trestnoprávnej zodpovednosti zdravotníckeho
pracovníka je skutočnosť, či zdravotnícky výkon bol uskutočnený so súhlasom dotknutej osoby
(informovaný súhlas). Povinnosť získať tento súhlas vyplýva v našich podmienkach jednak
z Dohovoru o ochrane ľudských práv a dôstojnosti človeka v súvislosti s aplikáciou biológie
a medicíny- Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, v znení Dodatkového protokolu zo dňa
19
25.01.2005 , jednak z ustanovení zákona o zdravotnej starostlivosti. Informovaný súhlas je teda
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prvou a zásadnou podmienkou legálnosti zdravotníckeho zákroku. Akýkoľvek lekársky zákrok, ktorý
bol vykonaný bez súhlasu pacienta, alebo v rozpore so súhlasom sa považuje za protiprávny, a to
20
i v prípade, že bol vykonaný odborne úplne bezchybne, lege artis a prispel k liečbe pacienta.
Zákon však pripúšťa aj výnimky z povinnosti udeliť predchádzajúci súhlas (napríklad neodkladná
21
starostlivosť alebo pri uložení ochranného liečenia) .
Pokiaľ ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti, okrem pojmu lege artis, resp. non lege
artis sa používa aj pojem „vitium artis“. Ide o pochybenie v lekárskom umení, teda jednorazové
pochybenie u inak skúseného lekára. Zatiaľ čo pri postupe non lege artis vzniká trestná
zodpovednosť minimálne vo forme nedbanlivosti, pri jednorazovom pochybení lekára (napríklad pri
diagnostike) nemusí vzniknúť trestná zodpovednosť, čo však nevylučuje inú právnu zodpovednosť
tohto zdravotníckeho pracovníka (napríklad disciplinárna zodpovednosť).
Pri posudzovaní trestnoprávnej zodpovednosti v zdravotníctve je dôležité zaoberať sa aj
otázkou zodpovednostného subjektu, a to z hľadiska toho, že na poskytovaní zdravotnej
starostlivosti sa spravidla podieľa viacero osôb (napríklad lekári z rôznych oddelení, sestry,
ošetrovatelia). Uvedená skutočnosť môže spôsobovať ťažkosti orgánom činným v trestnom konaní
pri zisťovaní páchateľa trestného činu. Pri vyvodzovaní trestnoprávnej zodpovednosti je preto
potrebné posudzovať jednotlivé konanie každého z týchto subjektov a posúdiť, či je daná príčinná
súvislosť medzi ich konaním a škodlivým následkom z hľadiska trestného práva. Ak by napríklad
ošetrujúci lekár neuskutočnil podanie lieku z dôvodu, že iný, tzv. konziliárny lekár (§ 2 ods. 5 zákona
o zdravotnej starostlivosti) takéto podanie lieku neindikoval a pacient by v dôsledku pochybenia
konziliárneho lekára zomrel, trestnoprávna zodpovednosť by prichádzala do úvahy u konziliárneho
lekára. Naopak chybné vyhodnotenie záverov konzília ošetrujúcim lekárom, v dôsledku ktorého by
uskutočnil nesprávny postup s trestnoprávnym následkom, by zakladalo trestnú zodpovednosť tohto
ošetrujúceho lekára.
Zdravotnícky pracovník sa v zmysle vyššie uvedeného môže dopustiť viacerých trestných
činov, ktoré sú uvedené v Trestnom zákone. V súvislosti s výkonom svojho povolania však pôjde
najčastejšie o také trestné činy, ktoré sú namierené proti životu a zdraviu (I. hlava osobitnej časti
trestného zákona). Pôjde napríklad o trestný čin usmrtenia (§ 149), nedovoleného prerušenia
tehotenstva (§ 150 a nasl.), ublíženia na zdraví (§ 158), neoprávneného odoberania orgánov, tkanív
a buniek a nezákonnej sterilizácie (§ 159 a nasl.), neoprávneného experimentu na človeku a
klonovanie ľudskej bytosti (§ 161), trestný čin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby (§ 163
až 164), trestný čin ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie (§ 165 až 166), trestný čin
ohrozovania zdravia nepovolenými liečivami, zdravotníckymi pomôckami a potrebami (§ 170),
trestný čin neposkytnutia pomoci (§ 177).
3.2

Ostatné druhy právnej zodpovednosti

3.2.1 Občianskoprávna zodpovednosť
Pri uplatňovaní občianskoprávnej zodpovednosti v zdravotníctve je potrebné vychádzať
z Občianskeho zákonníka, pretože osobitná úprava občianskoprávnej zodpovednosti v tejto oblasti
v našom právnom poriadku absentuje.
Hlavnou funkciou občianskoprávnej zodpovednosti v zdravotníctve je najmä kompenzácia
(satisfakcia) za škodu, ktorá bola postupom zdravotníckeho pracovníka alebo zdravotníckeho
zariadenia spôsobená. Ide napríklad o žalobu na náhradu škody, ktorá vznikla poškodenému tým,
že mu boli odcudzené osobné veci počas jeho hospitalizácie na lôžkovom oddelení zdravotníckeho
zariadenia.
Okrem zodpovednosti za škodu možno voči zdravotníckym pracovníkom uplatňovať v rámci
občianskoprávnej zodpovednosti aj zodpovednosť za neoprávnený zásah do osobnostných práv.
Išlo by napríklad o vyhotovenie fotografie pacienta bez jeho súhlasu za účelom zosmiešnenia tejto
osoby v určitej komunite.
Pre predpoklady vzniku občianskoprávnej zodpovednosti primerane platí to, čo sme uviedli
pri všeobecných predpokladoch vzniku právnej zodpovednosti. Zavinenie sa však v prípadoch tzv.
objektívnej zodpovednosti vyžadovať nebude. Ide napríklad o zodpovednosť za škodu spôsobenú
20
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okolnosťami, ktoré majú pôvod v povahe prístroja alebo inej veci podľa § 421a Občianskeho
zákonníka. Druhý odsek tohto ustanovenia dokonca špecifikuje, že táto zodpovednosť sa vzťahuje
aj na poskytovanie zdravotníckych služieb. Z uvedeného vyplýva, že ak osobe (pacientovi) vznikne
škoda na zdraví v dôsledku poruchy prístroja zdravotníckeho zariadenia (napríklad elektrický výboj),
bude za túto škodu zodpovedať zdravotnícke zariadenie bez ohľadu na zavinenie. Tejto
zodpovednosti sa zdravotnícke zariadenie nemôže žiadnym spôsobom zbaviť. Zdravotnícke
zariadenie bude niesť objektívnu zodpovednosť aj za škodu, ktorá vznikla jeho prevádzkovou
činnosťou podľa § 420a Občianskeho zákonníka. Tejto zodpovednosti sa však zdravotnícke
zariadenie môže zbaviť. Liberačné dôvody ustanovuje Občiansky zákonník.
Pri zdravotníckych pracovníkoch, resp. zdravotníckych zariadeniach prichádza do úvahy aj
zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach (s obmedzeniami,
napríklad peniaze, cennosti). Tento druh občianskoprávnej zodpovednosti má taktiež povahu
objektívnej zodpovednosti. Naproti tomu zavinenie zdravotníckeho pracovníka sa bude vyžadovať
pri škode, spôsobenej úmyselným konaním proti dobrým mravom. Poškodený (zväčša pacient) však
bude musieť úmysel zdravotníckeho pracovníka preukázať.
3.2.2 Administratívnoprávna zodpovednosť
Právna zodpovednosť zdravotníckeho pracovníka vzniká v tomto prípade ako dôsledok
porušenia noriem správneho práva. Oblasť zdravotníctva je upravená veľkým množstvom
osobitných právnych predpisov zákonnej i podzákonnej právnej sily. Dôsledkom porušenia týchto
predpisov je vznik zodpovednosti zdravotníckeho pracovníka (zdravotníckeho zariadenia) za
správny delikt (priestupok, iný správny delikt). Ako príklad možno uviesť povinnosti uložené
zákonom č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. V prípade porušenia stanovených povinností je správny orgán (Ministerstvo
zdravotníctva, samosprávny kraj) oprávnený uložiť pokutu.
V zmysle zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonáva
dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti Úrad pre dohľad na zdravotnou starostlivosťou
(ďalej len „úrad“). Ak by úrad zistil, že zdravotnícky pracovník (zariadenie) neposkytol zdravotnú
starostlivosť lege artis môže mu uložiť pokutu alebo zákaz zdravotníckej činnosti najviac na jeden
rok.
V tabuľke 1 uvádzame počty podnetov adresovaných úradu v rokoch 2005 až 2011, ktoré sa
týkali preskúmania správnosti poskytnutej zdravotnej starostlivosti a percento ich opodstatnenosti.
Rok

Celkom
Opodstatnené
%
Neopodstatnené
%
ukončených
2005
326
64
19,6
262
80,4
2006
745
210
28,2
535
71,8
2007
677
146
21,6
531
78,4
2008
761
148
19,4
613
80,6
2009
850
160
18,8
690
81,2
2010
1016
245
24,1
771
75,9
2011
961
282
29,3
679
70,7
Tabuľka 1: Vývoj opodstatnenosti/neopodstatnenosti ukončených podnetov v súvislosti so správnym
poskytovaním zdravotnej starostlivosti v rokoch 2005–2011
3.2.3 Pracovnoprávna zodpovednosť
Pracovnoprávna zodpovednosť vyplýva z pracovnoprávneho vzťahu zdravotníckeho
pracovníka k svojmu zamestnávateľovi. Pri posudzovaní tohto druhu zodpovednosti bude potrebné
vychádzať prirodzene z ustanovení Zákonníka práce, ale aj interných noriem zamestnávateľa.
Pracovnoprávna zodpovednosť plní preventívnu a reparačnú funkciu.
Zvláštnosťou u tohto druhu zodpovednosti je, že ak zdravotnícky pracovník spôsobí
pacientovi škodu, nebude za ňu zodpovedať priamo on, ale jeho zamestnávateľ. Na základe § 420
ods. 2 Občianskeho zákonníka vznikne zodpovednostný vzťah medzi pacientom a poskytovateľom
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zdravotnej starostlivosti a jej náhrada sa bude riešiť v zmysle ustanovení občianskeho práva. Až
následne vznikne pracovnoprávna zodpovednosť zamestnanca voči zamestnávateľovi, ktorá
spočíva v povinnosti nahradiť mu vzniknutú škodu, prípadne v ďalších v následkoch v zmysle
Zákonníka práce (napríklad skončenie pracovného pomeru).
Vo všeobecnosti rozlišujeme pri pracovnoprávnej zodpovednosti zodpovednosť na strane
zamestnávateľa (má povahu objektívnej zodpovednosti) a na strane zamestnanca (subjektívna
zodpovednosť).
Na strane zdravotníckeho pracovníka sa môžu v rámci pracovnoprávnej zodpovednosti
uplatniť tieto druhy zodpovednosti za škodu:
1) všeobecná zodpovednosť za škodu (škoda spôsobená porušením povinností pri plnení
pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním),
2) zodpovednosť za nesplnenie povinností na odvrátenie škody,
3) zodpovednosť za schodok na zverených hodnotách,
23
4) zodpovednosť za stratu zverených predmetov.
3.2.4 Disciplinárna zodpovednosť
Ide o zodpovednosť voči profesijným komorám (napríklad Slovenská lekárska spoločnosť,
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek). Tento druh zodpovednosti možno prirodzene
uplatniť iba voči tým zdravotníckym pracovníkom, ktorí sú jej členmi. Činnosť komôr upravuje zákon
č. 578/2004 Z.z., v ktorom sú upravené práva a povinnosti ich členov, ako aj sankcie za porušenie
vybraných povinností (t.j. sankcie za disciplinárne previnenia). Komory majú právo prešetrovať
konanie svojich členov a prípadne ukladať disciplinárne opatrenia. Disciplinárnu právomoc v rámci
komôr vykonávajú disciplinárne komisie.
4

ZÁVER
Protiprávne konanie zdravotníckeho pracovníka pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
ktorého následkom je ujma, zakladá u takejto osoby okrem morálnej aj právnu zodpovednosť. Druh
právnej zodpovednosti závisí od druhu ním porušených právnych noriem. Nie je vylúčené, že za to
isté konanie môže súčasne vzniknúť viacero druhov zodpovednosti (napríklad trestnoprávna
a pracovnoprávna).
Základnou podmienkou pre vznik zodpovednostného vzťahu je splnenie predpokladov
právnej zodpovednosti. V zdravotníctve sa však stretávame aj s takzvanou objektívnou
zodpovednosťou, kedy sa nevyžaduje jeden z predpokladov, a to zavinenie. Pôjde však primárne
o zodpovednosť zdravotníckych zariadení.
Trestnoprávna zodpovednosť zdravotníckych pracovníkov, ktorá je v poslednom období
poškodenými často uplatňovaná je iba jedným z druhov právnej zodpovednosti v zdravotníctve.
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EUTANÁZIA VERSUS ASISTOVANÁ SAMOVRAŽDA
Lucia Laciaková, Marcela Tóthová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: V predkladanom článku sa zaoberáme vymedzením a odlíšením pojmov eutanázia
a asistovaná samovražda osobitne ako aj vo vzájomných súvislostiach. Každý z uvedených pojmov
nie len že definujeme, ale zároveň poukazujeme význam, vývoj a celkovo širší kontext. V článku sú
taktiež obsiahnuté úvahy de lege ferenda ohľadom povahy a podstaty eutanázie a asistovanej
samovraždy.
Kľúčové slová: eutanázia, asistovaná samovražda, právo na život, právo na smrť, právo voľby
Abstract: The presented article deals with the definition and diferentiation of the following terms,
euthanasia and assisted suicide separately as well as in mutual connection.Moreover each term
refers to its meaning and development in a wider context. The article includes thoughts de lege
ferenda in the name of character and the meaning of euthanasia and assisted suicide.
Key words: euthanasia, assisted suicide, right to live, right to die, right of choice

1

ÚVOD
Problematika eutanázie ako takej patrí už dlhé roky k najcitlivejším a zároveň
najdiskutovanejším témam súvisiacim s právom na telesnú integritu. Základnou otázkou tejto
problematiky je, či vôbec má človek právo rozhodovať alebo spolurozhodovať o svojom vlastnom
živote a taktiež o smrti. To, že každý človek má právo na život bola téza, ktorá sa v priebehu
historického vývoja postupne upevňovala až do súčasnosti, kedy je možné konštatovať, že právo na
život je najdôležitejším a najzákladnejším ľudským právom. V dôsledku takéhoto vnímania je toto
právo zakotvené vo všetkých relevantných, teda záväzných dokumentoch upravujúcich ľudské
práva. Otázku práva na život teda možno považovať za právne i teoreticky vyriešenú. Toto právo
bolo spoločnosťou ohodnotené tak vysoko, že žiadna polemika na túto tému neprichádza do úvahy.
Presne naopak je tomu v súvislosti s právom na smrť. Napriek tomu, že smrť priťahuje pozornosť
a záujem už od čias prvých abstraktných úvah človeka o živote a o tom, čo nasleduje po ňom,
jediné čo si človek uvedomil je, že smrť je ukončením života a je to konečný a nenapraviteľný stav.
Právo na smrť nemá hodnotu. Ľudia sa odjakživa báli nenapraviteľných vecí v dôsledku čoho právo
na smrť nenájdeme ani nikde zakotvené. V súčasnosti sa názory v otázke ukončenia života rôznia.
Zástancovia eutanázie priznávajú človeku popri práve na život aj právo na smrť, avšak odporcovia
eutanázie to razantne odmietajú. Ukončiť život človeka úmyselným konaním za pomoci inej osoby
predstavuje navyše okrem filozofického a morálneho hľadiska skutočne zložitý problém aj z hľadiska
právneho. Názory teoretikov sa rôznia, v dôsledku čoho ostáva trestným i také konanie smerujúce
proti životu osoby, ktorým sa sleduje urýchlenie príchodu smrti z ľútosti a to často i na výslovnú
žiadosť takejto osoby. Avšak v praxi nastávajú situácie, kedy už žiadna liečba nezaberá, teda
prípady, kedy už začal nezvratný proces fyzického umierania. Ostáva otázkou, či v tomto konečnom
štádiu uprednostniť za každú cenu spoločnosťou nanútené právo na život, aj napriek tomu že
výsledkom by bolo len predĺženie agónie a utrpenia človeka, alebo mu dať možnosť aby sa sám,
slobodne rozhodol pre prípadné ukončenia svojho života v takejto situácii a prirodzene za presne
stanovených podmienok.
1.

K vymedzeniu pojmu eutanázia
Napriek tomu, že pojem ,,eutanázia“ je v súčasnej spoločnosti veľmi často skloňovaný, iba
pomerne málo ľudí si uvedomuje jeho význam, pôvod a podstatu. Eutanáziu je možné
z etymologického hľadiska, teda z hľadiska pôvodu slov, z ktorých sa tento pojem skladá, definovať

-734-

ako dobrú či milosrdnú smrť (gréc. eu – dobre, thanatos – smrť). Na tomto mieste je nevyhnutné
rozlíšiť eutanáziu v jej pôvodnom zmysle slova a jej chápanie z pohľadu práva.
Eutanázia v pôvodnom zmysle slova predstavuje v podstate liečbu, ktorá smeruje
k potláčaniu prejavov závažnej bolesti u chorých pacientov s tým, že na skrátenie života pacienta
nemá žiadny zásadný vplyv. Zdravotnícki personál v súvislosti s ňou vykonáva úkony spočívajúce
v podávaní liečiv, ktoré tlmia či tíšia bolesť, pomocou liečiv sa zmierňujú príznaky ochorenia
1
a podávaním liečiv tlmia nepriaznivé účinky zvolenej liečby. Tieto úkony nemajú v teoretickej rovine
žiadny vplyv na okamih smrti pacienta, teda zdravotnícki personál ju žiadnym spôsobom
neurýchľuje, nepribližuje. V dôsledku podávania utlmujúcich a negatívne príznaky liečby
zmierňujúcich liečiv a medicínskych postupov nie je tiež vylúčené, že môže dôjsť k zlepšeniu kvality
života pacienta a k oddialeniu okamihu smrti. Napríklad podľa J. Pavla II. je možné za eutanáziu
v pravom slova zmysle považovať ,,čin alebo zanedbanie, ktoré zo svojej povahy alebo v úmysle
2
konajúceho má spôsobiť smrť s cieľom odstrániť akékoľvek utrpenie žijúcej osoby.“ Podobne tak
Wyatt definuje tento pojem ako úmyselné zabitie osoby konaním alebo opomenutím konania inej
3
osoby, ak takýto život už nemožno považovať za hodnotný žitia. K podstate tejto definície sa
prikláňa aj Munzarová, podľa ktorej ide o úmyselné ukončenie života človeka inou osobou (teda nie
4
sebou samým) a to na základe jeho žiadosti“. K tomuto možno uviesť aj definíciu Štěpána, podľa
ktorej je podstatou eutanázie konanie alebo opomenutie konania, ktoré smeruje k skráteniu života,
5
v dôsledku súcitu s trpiacim. Univerzálne a všeobecné definovanie eutanázie doposiaľ absentuje,
v zásade možno povedať, že jej definície sa líšia v závislosti od autora a od aspektov, ktoré ten –
ktorý z nich kladie do popredia. V rámci všetkých dostupných definícií je však možné vypozorovať
určité spoločné znaky, ktoré sú pre tento pojem charakteristické a tými sú:
a.) ukončenie života ľudského jedinca (jeho usmrtenie) za predpokladu, že trpí
nevyliečiteľnou chorobou,
b.) konanie alebo opomenutie konania, ktoré je motivované záujmom ukončiť utrpenie tejto
osoby,
c.) usmrtenie nastáva v dôsledku konania alebo opomenutia konania inej, tretej osoby
(odlišnej od umierajúceho),
d.) tretia osoba koná resp. nekoná na základe žiadosti usmrcovanej osoby alebo na základe
žiadosti iných osôb (príbuzných usmrcovanej osoby, blízkych osôb).
Z pohľadu práva možno hovoriť v podstate o smrti z milosrdenstva, o usmrtení zo súcitu,
6
prípadne o zmiernení bolesti umierajúceho, s ktorým sa môže spájať skrátenie života. Prístupov
k definovaniu tohto pojmu je viacero, pričom väčšinu z nich je možné čerpať zo zahraničných
zdrojov. Je tomu tak v dôsledku kontroverznosti samotnej témy eutanázie a v dôsledku skutočnosti,
že v našich podmienkach prevláda skôr konzervatívny a kresťanstvom ovplyvnený prístup k nej. Aj
napriek tomu možno za posledné desaťročia v našej spoločnosti badať určitý posun a to od úplne
negativistického prístupu k tomuto pojmu, do roviny neutrálnej alebo viac pozitívnej. Už Platón
zastával názor, že nie je potrebné liečiť beznádejne či nevyliečiteľne chorých ľudí a ani ľudí chorých
od narodenia. V ich usmrtení nevidel nič neprijateľné, nakoľko ich smrť považoval za ukončenie
,,zlého života“, ktorý nemá zmysel predlžovať. Rovnako tak aj Cicero a Seneca zastávali názor
7
v prospech usmrcovania detí, ktoré sa rodili znetvorené alebo inak fyzicky nedokonalé. Pre 20-te
storočie je charakteristická snaha o systematické inštitucionalizovanie, o dekriminalizáciu
a inkorporáciu eutanázie do právnych poriadkov. Postupne sa začali zakladať inštitúcie
a organizácie, ktoré podporovali túto myšlienku a snažili sa beztrestnosť lekárov za vykonanie
takéhoto zákroku inkorporovať nie len do práva ako takého, ale aj do povedomia spoločnosti.
Otázky vážnych ochorení, ťažkej liečby a smrti, ktoré sa s nimi automaticky spájajú, vyvolávali
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a doposiaľ vyvolávajú veľmi búrlivú diskusiu. Bolo tomu tak už v roku 1967, kedy bol v štáte Florida
(USA) predložený prvý návrh na právne zakotvenie práva na smrť. Práve vďaka širokospektrálnej
diskusii o ňom nebol v konečnom dôsledku tento zákon prijatý. Rovnaký osud postihol aj obdobný
návrh z roku 1969 v štáte Idaho. Prvý zákon, ktorý eutanáziu právne legalizoval, bol prijatý
o niekoľko rokov po tom, konkrétne v roku 1976 v Kalifornii. Jeho podstatou bolo uznanie
oprávnenosti a záväznosti tzv. predchádzajúcich prianí pacienta, ktoré v konečnom dôsledku
znamenali beztrestnosť lekára za postup v súlade s nimi. Po vzore tohto štátu prijímali obdobné
úpravy aj ďalšie americké štáty. Keďže problematika eutanázie naráža na viaceré, a to nie len
právne, morálne a etické problémy, pomerne krátko po prijatí týchto zákonov vydala k eutanázii
oficiálne stanovisko aj katolícka cirkev. Prostredníctvom vyhlásenia J. Pavla II síce jednoznačne
odmietla a odsúdila ,,usmrcovanie z milosrdenstva“, no na strane druhej sa pozitívne vyjadrila
k liečebným postupom smerujúcim k tlmeniu a utišovaniu bolesti a to aj s rizikom, že v dôsledku nich
môže dôjsť ku skráteniu života pacienta. Jednoznačne možno konštatovať, že právne riešenie tejto
otázky je pomerne náročné a zasahuje do viacerých oblastí právneho poriadku štátu ako takého.
Ukázalo sa, že ani striktné odmietanie práva na smrť resp. práva na akceptovanie želaní pacienta,
nezodpovedá súčasnému spoločenskému povedomiu a verejnej mienke tak, ako ho nevystihuje ani
silne benevolentná úprava. Práve takáto cesta (veľmi benevolentná) bola zvolená v štáte Severné
Teritórium (Austrália) v roku 1996, ktorá sa po niekoľkých mesiacoch ukázala ako problematická,
ľahko zneužiteľná a tak po deviatich mesiacoch bola zrušená. Za podstatne vhodnejší prístup
k riešeniu tejto otázky možno považovať ten, ktorý bol zvolený v štáte Oregon (USA). Taktiež po
búrlivej diskusii vstúpil v roku 1997 do platnosti zákon, ktorý za presne stanovených podmienok
umožňuje lekárovi beztrestne predpísať chorým smrteľnú dávku liečiv. Nepochybne, americká
úprava, ktorá predstavuje súčasť iného právneho systému, je v mnohých smeroch otvorenejšia ako
právne úpravy spadajúce do kontinentálneho systému práva. Je však potrebné uviesť, že snahy
o legalizovanie eutanázie sú typické aj pre európsky kontinent. Prvá právna úprava – prvý zákon
legalizujúci eutanáziu bol na európskom kontinente prijatý v roku 2002 v Holandsku a zakrátko ho
nasledovalo aj Belgicko. V roku 1996 bol aj v Spojenom kráľovstve prijatý zákon, ktorý umožňuje
asistovane pomôcť nevyliečiteľne chorým pacientom (Zákon o asistovanej smrti nevyliečiteľne
chorých). Po tomto vzore bola podobná úprava prijatá aj v Španielskom kráľovstve a vo Francúzsku.
Vo svojej podstate sa pri eutanázii dostávajú do konfliktu dva základné princípy existencie
ľudskej spoločnosti, dva zásadné aspekty ľudského života a to jeho posvätnosť a nedotknuteľnosť
na strane jednej a právo na voľbu resp. právo na sebaurčenie na strane druhej. U autorov
prikláňajúcich sa k eutanázii a argumentujúcich v jej prospech prevažuje osobnostná nezávislosť,
právo voľby a v tomto kontexte aj právo na smrť. Na strane druhej jej odporcovia zdôrazňujú, že aj
ľudská sloboda (právna autonómia) musí mať určité hranice, za ktoré nemôže legálne ísť. Život
a existencia ako taká predstavujú natoľko zásadné ľudské hodnoty, že ich nemôže prevýšiť žiadna
slobodná vôľa. Bez existencie ľudského života totiž nemožno vôbec uvažovať o slobodnej vôli,
o autonómii človeka, keďže táto vyrastá až na základe nedotknuteľnej existencie. Na druhej strane
sa stretávame s názormi argumentujúcimi teóriou osobnosti. Podľa nich etický problém eutanázie
v podstate neexistuje, keďže u osôb v stave inverzibilnej kómy absentuje ich osobnosť a jej prejavy.
Takáto osoba v podstate nedisponuje prejavom vôle, nie je schopná vnímať samú seba a ani
hodnoty, ktoré ju determinujú. V dôsledku absencie osobnosti sa tak z jedinca stáva jednoduchá
8
forma existencie, ktorá môže byť kedykoľvek ukončená. Západné civilizácie už pomerne dlho popri
práve na život zdôrazňujú aj právo na určitú kvalitu života. Napriek tomu, že v našich podmienkach
sa tento pojem spája viac s existenčnými paradoxmi, je potrebné uvedomiť si, že sa spája najmä
s vážnymi zdravotnými problémami a nie s materiálnymi, finančnými a obdobnými otázkami
zabezpečujúcimi ľudskú existenciu. V zásade sa dá v tomto kontexte povedať, že strata
požadovanej kvality života v dôsledku ťažkej a závažnej choroby v podstate oprávňuje k jeho
ukončeniu (k ukončeniu života v jeho nekvalitnej podobe). Nedostatkom tohto názoru je absencia
presných kritérií toho, čo je možné považovať za tak závažné a ťažké ochorenia, že by zdôvodnili
právo ukončiť život resp. jeho ukončenie na základe vlastnej voľby. Na strane druhej je potrebné
uviesť aj súčasnú právne zakotvenú povinnosť zdravotníckeho personálu zabezpečovať liečbu
a zdravotnícke postupy v najlepšom záujme pacienta. Na tomto mieste je však opätovne možné
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položiť si otázku, čo je v konkrétnom prípade (individuálne prípad od prípadu) najlepším postupom
z pohľadu pacienta resp. postupom v jeho v záujme? Kde je hranica oddeľujúca usmrtenie ako
najlepší postup z pohľadu pacienta od života zachovávajúceho postupu v záujme pacienta? Ide
pritom o otázky, ktoré sú svojou povahou viac filozoficko-psychologické, teoretické a často veľmi
abstraktné, ako otázky právne, hoci nepochybne právny rozmer tejto problematiky je veľmi
významný. Ich zodpovedanie a jednoznačné odlíšenie je základom, od ktorého sa odvíjajú možnosti
právnej regulácie tohto novodobého javu.
Pre potreby právnej analýzy je dôležité aj rozlišovanie medzi jednotlivými druhmi eutanázie,
hoci mnohí predstavitelia z oblasti medicíny význam členenia eutanázie popierajú a považujú ho za
9
umelé a alibistické. Argumentujú najmä faktom, že v oboch prípadoch je dôsledok takéhoto konania
rovnaký, teda ide o usmrtenie chorej osoby resp. pacienta. Eutanáziu je možné najčastejšie členiť
podľa miery a spôsobu účasti inej osoby na smrti pacienta resp. chorej osoby. Podľa tohto kritéria
rozlišujeme:
a.) aktívnu eutanáziu
b.) pasívnu eutanáziu.
Relevantným podkritériom tohto členenia je následne jednak prejav vôle chorej osoby
(pacienta) a taktiež aj následok, ku ktorému konanie tretej osoby smeruje. Podľa tohto je možné
rozlíšiť:

aktívnu eutanáziu vyžiadanú

aktívnu eutanáziu nevyžiadanú

aktívnu eutanáziu priamu

aktívnu eutanáziu nepriamu

pasívnu eutanáziu vyžiadanú

pasívnu eutanáziu nevyžiadanú
Podstatou aktívnej eutanázie je spôsobenie smrteľného následku na základe úmyselného
konania inej osoby (napr. podaním jedu vo forme tabliet, intravenózne a pod.). O aktívnej vyžiadanej
eutanázii hovoríme v prípadoch, kedy dôjde k podaniu takejto látky pacientovi resp. chorej osobe
(teda aktívnym konaním tretej osoby) na základe jeho resp. jej žiadosti. Ak by tretia osoba podala
takúto látku pacientovi resp. chorej osobe aj bez jeho resp. jej výslovnej žiadosti a bez akéhokoľvek
vyjadrenia, bolo by možné uvažovať o aktívnej eutanázii nevyžiadanej. Za priamu aktívnu eutanáziu
sa považuje také úmyselné konanie tretej osoby, ktoré z hľadiska sledovaného následku, smeruje
k usmrteniu pacienta resp. chorej osoby. Za nepriamu aktívnu eutanáziu potom možno považovať
také úmyselné konanie tretej osoby, ktoré primárne smeruje k utíšeniu a stlmeniu bolestí chorého,
no sekundárnym a zároveň nechceným následkom tohto konania je skrátenie života. V tomto
prípade je dôležité uviesť, že úmysel tretej osoby (podávajúcej utišujúce látky) k tomuto následku
nesmeroval, no k vyvolaniu smrteľného následku došlo.
Podstatou pasívnej eutanázie je absencia relevantného konania resp. opomenutie konania,
pomocou ktorého tretia osoba nezabráni vzniku smrteľného následku u pacienta resp. u chorej
osoby. Typicky ide o nepodanie potrebných liečiv, neaplikovanie potrebných medicínskych
postupov, ktorých podávanie a aplikovanie je potrebné s cieľom udržania pacienta či chorej osoby
pri živote. O vyžiadanej pasívnej eutanázii možno hovoriť, ak v dôsledku nekonania tretej osoby
(teda omisívne) dôjde k vzniku smrteľného následku ako konečného prejavu určitého ochorenia, no
pacient resp. chorá osoba s takýmto postupom prejavila súhlas, teda si ho priamo želala. Na
základe žiadosti chorého teda lekár nebude aplikovať určité postupy alebo nebude podávať určité
liečivá a smrť nastáva ako prirodzený dôsledok určitého ochorenia. O nevyžiadanú pasívnu
eutanáziu pôjde potom vtedy, ak omisívne, teda v dôsledku nekonania (nepodania liečiv,
neaplikovania medicínskych postupov), ktoré je pre zachovanie života nevyhnutné, dôjde k vzniku
smrteľného následku a to bez výslovného súhlasu, bez želania či iného vyjadrenia chorého resp.
pacienta. Toto členenie naráža na jeden zásadný právny problém, ktorým je otázka, či je vôbec
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pacient resp. chorá osoba oprávnená na vyjadrenie nesúhlasu s aplikáciou liečiv a medicínskych
postupov, ktoré by mali smerovať k jeho resp. k jej liečbe. Práve tento prejav vôle, jeho možnosti a
limity sa v podobe práva súhlasu resp. práva prejavu vôle dostávajú do stretu s najzákladnejším
právom a to právom na život. Rovnako zásadnou sa v tomto prípade javí otázka okruhu subjektov,
ktorí sú oprávnení na poskytnutie takéhoto súhlasu (s neposkytovaním liečby) resp. nesúhlasu
s poskytovaním liečby v prípadoch, kedy sa chorá osoba resp. pacient nachádza v stave, kedy nie
je sám schopný takéhoto prejavu vôle. Ide o filozoficky i morálne zásadné otázky, ktorých vyriešenie
je kľúčové pre právne riešenie eutanázie z hľadiska následku, ktorý spôsobuje. Je však potrebné
uviesť, že právo rozhodnúť sa o prijatí resp. o neprijatí zdravotnej starostlivosti je nadnárodne
uznaným právom. Toto ťažisko pasívnej eutanázie vyplýva z medzinárodných dokumentov, ktoré sú
10
záväzné aj pre Slovenskú republiku. V tejto optike možno konštatovať, že čl. 2 Dohovoru
poskytuje, garantuje právo na život a toto zároveň chráni pred akýmkoľvek aktívnym konaním iných.
V prípade pasívnej eutanázie však k smrteľnému následku dochádza v dôsledku prejavov
závažných ochorení a v dôsledku nezabránenia v ich šírení. Popri tom je potrebné uvedomiť si, že
predmetný článok garantuje právo na život a nie povinnosť žiť. K takémuto výkladu sa v konečnom
11
dôsledku priklonil aj ESĽP. Právo pacienta rozhodnúť sa o neprijatí zdravotnej starostlivosti, ktorá
by mohla viesť k jeho liečbe je tu nevyhnutné vnímať v kontexte práva rozhodovať o tom, ako sa
bude nakladať s telom pacienta. Pritom, toto oprávnenie považuje ESĽP za nadradené
povinnostiam lekára poskytovať zdravotnú starostlivosť tak, aby bol zabezpečený najlepší záujem
pacienta.
2. Asistovaná samovražda
Fenomén asistovanej samovraždy sa popri eutanázii dostáva čoraz viac do popredia.
Samovražda ako jeden zo spôsobov neprirodzenej smrti fascinuje ľudstvo už dlhý čas. Definícia
samotného pojmu nie je ustálená, avšak mi sa prikláňame k nasledovnej: ,,pri asistovanej
samovražde ide o pomoc pri ukončení života, avšak život si ukončí osoba ktorá tak chce urobiť
vlastným konaním, teda je to samotný pacient, kto užije látku, ktorá mu privodí smrť, ale urobí tak
pod dohľadom lekára alebo akejkoľvek inej osoby.“ Podstatným znakom uvedenej definície je, že
posledný krok, ktorý vedie ku smrti je vykonaný priamo pacientom. Na označenie tohto spôsobu
privodenia smrti sa používajú termíny ako ,,pomoc pri zomieraní“(aid in dying) alebo ,,dôstojné
zomieranie“(death with dignity). Rovnako ako eutanázia, aj asistovaná samovražda je trestným
činom vo väčšine krajín, okrem Švajčiarska, Holandska, Belgicka, Albánska, Luxemburska,
Japonska a amerických štátov - Texas, Oregon a Washington kde je povolená.
Dôvodom trestnosti asistovanej samovraždy je skutočnosť, že mnohí samovrahovia spáchajú
samovraždu z náhleho popudu, v prechodnom afekte alebo počas depresívneho ochorenia.
V takýchto situáciách často aj tá najmenšia pomoc, či dokonca len náhodná udalosť, môže celkom
zmeniť rozhodnutie potenciálneho samovraha. Preto prevláda v spoločnosti názor, že je nanajvýš
rozumné chrániť ľudský život práve voči konaniu osôb, ktoré by spáchanie samovraždy podporovali
12
či už psychicky alebo materiálne.
V zmysle § 154 ods. 1 Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších
predpisov, ďalej len ,,Trestný zákon“) kto iného pohne k samovražde alebo inému k samovražde
pomáha, ak došlo aspoň k pokusu o samovraždu, potrestá sa odňatím slobody na šesť mesiacov až
tri roky. O kvalifikovanú skutkovú podstatu ide v § 154 ods. 2 Trestného zákona, ktorý ustanovuje,
že odňatím slobody na tri až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak čin uvedený v odseku 1 spácha
závažnejším spôsobom konania, na chránenej osobe alebo z osobitného motívu. Prostredníctvom §
154 ods. 2 písm. b) Trestného zákona sa poskytuje právna ochrana životu osôb, ktoré by mohli
ľahšie podľahnúť vplyvu tretích osôb, navádzajúcich ich k spáchaniu samovraždy. Takými osobami
sú v zmysle § 139 ods. 1 Trestného zákona najmä dieťa, tehotná žena, blízka osoba, odkázaná
osoba, osoba vyššieho veku a chorá osoba. Na účely tohto článku je najdôležitejšia skutočnosť, že
10

Konkrétne vyplýva z Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd v znení
dodatkových protokolov
(Dohovor) a Dohovor o ľudských právach a biomedicíne (Dohovor o biomedicíne)
11
K Tomu pozri rozhodnutie vo veci Widmer vs. Švajčiarsko
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Kováč,P.: Eutanázia a asistovaná samovražda z hľadiska trestného práva. In VIA PRACTICA
4/2005, s. 219
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Trestný zákon v § 154 nerozlišuje či osoba, ktorej život je chránený, je zdravá alebo či trpí na
13
nevyliečiteľné ochorenie, ktoré jej s istotou v priebehu určitého času spôsobí smrť.
Pomoc pri samovražde možno poskytnúť v materiálnej či psychickej forme. Materiálna pomoc
spočíva v zaobstaraní prostriedkov s ktorými samovrah ukončí svoj život, alebo v odstránení
prekážok, ktoré bránia spáchaniu samovraždy. Ako príklad materiálneho poskytnutia pomoci uvádza
Štěpán situáciu, v ktorej ponechá v dosahu pacienta, ktorý opakovane vyslovil prianie ukončiť svoj
14
život, dávku liečiva schopnú spôsobiť smrť, s preukázateľným úmyslom umožniť mu rozhodnutie.
Jednoznačne trestnou formou pomoci pri samovražde bude zostrojenie prístroja, ktorý po spustení
samovrahom umožní intravenózne podanie liečiva, ktoré spôsobí smrť. Psychickou pomocou bude
potom poskytovanie informácií o spôsobe a možnostiach spáchania samovraždy.
3. Eutanázia verzus asistovaná samovražda
Na úvod považujem za potrebné si ozrejmiť definície eutanázie a asistovanej samovraždy, za
účelom ich vzájomnej komparácie ako dvoch rozdielnych konaní.
Asistencia lekára pri smrti resp. eutanázia, je omisívne alebo komisívne konania lekára, v dôsledku
ktorého nastáva smrť pacienta. To znamená, že ide o konania lekára ktorého následkom je smrť
pacienta.
Asistencia lekárom pri suicídiu (asistovaná samovražda lekárom) je usmrtenie pacienta jeho
vlastným konaním, v dôsledku skutočnosti, že lekár mu poskytne resp. dá k dispozícii lieky, jedy či
návod ako to má urobiť. To znamená, že pacient vykoná posledný krok k svojmu usmrteniu.
Najmarkantnejšie rozdiely medzi eutanáziou na jednej strane a asistovanou samovraždou na strane
druhej sú nasledovné:
1. eutanázia spravidla nie je asistovanou samovraždou, hoci má k nej pomerne blízko;
v prípade asistovanej samovraždy poskytne asistujúca osoba prostriedky samovrahovi na
spáchanie samovraždy, ktorú však použije samovrah sám, vlastnoručne, kým v prípade
eutanázie ide najčastejšie o konanie druhej osoby, ktoré spôsobí smrť inému
2. pojem eutanázie v jej rýdzej podobe sa imanentne spája s terminálnym štádiom choroby,
prípadne aspoň s nevyliečiteľnou chorobou, či aspoň neznesiteľným utrpením vyvolaným
chorobou, zatiaľ čo účasť na samovražde tak, ako bola vymedzená vyššie, si tento
predpoklad nevyžaduje; z tohto pohľadu je obsah pojmu účasti na samovražde širší
3. rozdielny je i subjekt, ktorý smrť požaduje: v prípade eutanázie ide o pacienta, kým
v prípade účasti na samovražde o akúkoľvek osobu
4. Rozdielny je potom i páchateľ takéhoto konania: pri eutanázii ide spravidla o lekára, zatiaľ
čo pri účasti na samovražde sa takýmto páchateľom pojmovo môže stať ktokoľvek
5. ďalším zásadným rozdielom oboch pojmov je i to, že účasťou na samovražde môže byť
i také konanie, ktoré spočíva v pohnutí samovraha k samovražde, kým kreovanie
rozhodnutia podstúpiť eutanáziu je síce zo všeobecnejšieho hľadiska súčasťou pojmu
eutanázie, avšak rozhodnutie pacienta v prípade eutanázie musí byť slobodným, vážnym
15
a dobrovoľným.
4.

Úvahy de lege ferenda
Právo na život verzus právo na smrť. Ústredná dilema celej problematiky. Keď umožníme
pacientovi, aby sa sám rozhodol, či chce ešte ostať na žive alebo chce umrieť, priradíme tým právu
na smrť rovnakú hodnotu ako právu na život. To je ťažiskom predmetnej dilemy, ani nie tak samotná
právna úprava ukončenia života, ale morálna a etická kontroverznosť takej úpravy, pretože
spoločnosť si uvedomuje, že pomocou úst zákona verbalizuje svoje predstavy o hodnotách ktorými
sa chce riadiť. Právo na smrť však nikdy nebolo hodnotou, ktorou sa chcela spoločnosť riadiť. Na
druhej strane je však nutné reflektovať aj stav medicíny, na ktorý sa v tejto súvislosti zabúda. Vďaka
technickému pokroku došlo v druhej polovici 20.storočia k významným vynálezom, ktoré majú pre
medicínu nevyčísliteľnú hodnotu. Sú medzi nimi aj také, ktoré dokážu nahradiť niektoré životne
dôležité funkcie. Pacient tak môže byť držaný pri živote pomocou prístroja, ktorý za neho dýcha, čím
13

Bližšie pozri § 154 a § 139 ods. 1 Trestného zákona
Štepán,J.: Právni aspekty sebevražedného jednání.Časopis lékařú českých, 1971, s. 142
15
Kerecman,P.: Eutanázia,asistovaná samovražda- právne aspekty. Bratislava:Eurounion,1999,s.
18 a 19
14
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je zachované okysličovanie tela, predovšetkým mozgu, ktorého aktivita je rozhodujúca pre
stanovenie smrti človeka. Taktiež došlo k rozvoju liečiv a liečebných postupov. To všetko aj keď si to
neuvedomujeme viedlo k tomu, že v súčasnosti je možné život pacienta výrazne predĺžiť. Čo však
s pacientmi ktorí trpia smrteľnou chorobou spojenou s takým utrpením, že predlžovanie
nevyhnutného konca nemá zmysel. Prečo by sme im mali odopierať právo sa slobodne rozhodnúť
a dôstojne odísť zo života. Je otázne či nenastala doba kedy je nevyhnutné aby spoločnosť
prehodnotila svoje hodnotové názory týkajúce sa eutanázie a asistovanej samovraždy.
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BUDÚCNOSŤ ANALÝZY DNA V KRIMINALISTIKE A NIEKTORÉ
ASPEKTY JEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY
Alexandra Donevová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Práca sa zameriava na použitie metód forenznej genetiky a úlohe DNA pri vyšetrovaní
trestných činov. V prvej kapitole sa stručne venuje histórii forenznej genetiky a jej genéze až k
dnešnému významu tejto metódy v kriminalistickej praxi. V ďalšej časti sa zameriava na slovenskú
právnu úpravu analyzovania DNA, DNA profilácie a tvorby DNA databáz, teda Zákon o DNA.
Nosnou časťou práce je štvrtá kapitola, v ktorej práca popisuje najnovšie objavy genetiky využiteľné
v oblasti forenznej genetiky a načrtáva ich význam pre vyšetrovanie trestných činov v budúcnosti.
Kľúčové slová: Forenzná genetika, Analýza DNA, DNA profil, Zákon o analýze a databáze DNA
Abstract: The work focuses on the use of methods of forensic genetics and the role of DNA in
criminal investigations. The first chapter is devoted to a brief history of forensic genetics and its
genesis to today, the importance of this method in forensic practice. The next section focuses on the
slovak legislation DNA analysis, DNA profiling and DNA databases making, that the DNA Act. The
main part of the work is the fourth chapter, which describes the work of the latest discoveries of
genetics useful in forensic genetics and outlines their relevance to the investigation of criminal
offenses in the future.
Key words: Forensic genetics, DNA analysis, DNA profile, Act about analyze and DNA database.
1

ÚVOD
Rýchlosť vedeckého výskumu v mnohých oblastiach je nesmierne vysoká. Tak je tomu aj pri
vednom odbore genetika. V posledných desaťročiach došlo k výraznému posunu poznania v tomto
vednom odbore a poznatky z neho sa aplikujú aj do iných oblastí života, napríklad do medicíny,
poľnohospodárstva ale aj kriminalistiky.
V dnešnej dobe sú poznatky genetiky aplikované vo forme forenznej genetiky, ktorá vo
výraznej miere pomáha kriminalistom pri odhaľovaní páchateľov trestných činov. Pomocou analýzy
DNA je vykonávaná individuálna identifikácia osôb, či už obetí trestných činov, obetí nehôd a
prírodných katastrof, alebo páchateľov trestných činov. Pomocou tejto metódy už bolo odhalených a
usvedčených veľké množstvo páchateľov. Za obdobie dvadsiatich piatich rokov ktoré sa využíva
prešla mnohými zmenami a zdokonaleniami a naďalej sa vyvíja. V svojej práci chcem poukázať na
výskumy v oblasti genetiky, ktoré môžu mať prínos a využiteľnosť aj pre kriminalistickú prax.
Metóda analýzy DNA sa stala natoľko dôležitou a využívanou, že už medzi kriminalistickotechnickými metódami ohrozuje dlhoročne neotrasiteľné miesto kráľovnej - daktyloskopie. Kým sa
ale dostala do tohto výsadného postavenia, musela prejsť dlhú cestu, ktorá začala v roku 1987
anglickým vedcom Alecom Jeffriesom.
2

OD PRVÉHO PRÍPADU K DNEŠKU
Na využitie analýzy DNA aj pri riešení trestných činov upozornil v roku 1984 anglický profesor
Sir Alec Jeffreys v Leicestri, ktorý vypracoval metódu DNA Fingerprintingu. Prvý krát
v kriminalistike túto metódu on aj odskúšal, a to v rokoch 1986 a 1987 pri vražde a znásilnení dvoch
mladých dievčat v Británii.
V roku 1983 našli telo zavraždenej a znásilnenej 15 ročnej dievčiny medzi anglickými
dedinami Enderby a Nauborough. Z pošvy jej odobrali ster spermií a tieto zamrazili, ale prípad sa
nepodarilo objasniť. O tri roky neskôr sa našlo telo ďalšej pätnásťročnej dievčiny. Neďaleko od
miesta nálezu prvej a aj táto bola zavraždená a znásilnená. K vražde tejto druhej sa priznal
sedemnásťročný mladík. Polícia spojila obe vraždy a obvinila ho z nich. Mladík bol mierne psychicky
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zaostalý a síce sa k činom priznal, ale kriminalistom sa jeho priznanie veľmi nepozdávalo, mali
viacero pochybností, hlavne to, že mladík v čase prvej vraždy mal iba 14 rokov a spôsob spáchania
činu nepoukazoval na tak mladého páchateľa. Vtedy prišiel genetik Alec Jeffries s návrhom, že v
rámci svojho vedeckého výskumu spraví rozbor DNA spermií z miest činu a DNA obvineného
mladíka. Jeffriesove výsledky dokázali, že mladík skutky nespáchal a museli ho prepustiť. Táto
metóda teda prvý krát nebola použitá na usvedčenie páchateľa, ale naopak, na dokázanie neviny.
Následne v roku 1987 padlo rozhodnutie odobrať vzorky DNA 4500 mužom v danom okrese,
kde boli vraždy spáchané. Aj toto však bolo neúspešné. Až o ďalšieho pol roka neskôr získala
polícia informáciu, že jeden muž požiadal svojho suseda, aby odovzdal vzorku v jeho mene. Polícia
potom odobrala vzorku DNA tohto muža a Jeffriesova analýza potvrdila, že páchateľom je on.
U nás sme ale v tejto oblasti oproti svetu vôbec nezaostávali. Prvý krát táto myšlienka prišla
na rozum vedeckému tímu zaoberajúcemu sa genetikou z Prírodovedeckej fakulty Univerzity
Komenského v roku 1987 a prvým prípadom, kde bola táto metóda použitá u nás (vtedy v
Českoskovensku), bola vražda devätnásťročnej študentky pedagogiky v Brne v máji 1990. „V trestní
vĕci nebylo tehdy příliš mnoho procesne použitelných důkazů. Proto vyšetřovatel požádal o podání
znaleckého posudku pracovište katedry genetiky a molekulární chemie Přírodovĕdecké fakulty
1
Univerzity Komenského v Bratislavĕ.“ Páchateľ Milan Lubas bol usvedčený aj práve vďaka zhode
DNA z miesta činu s jeho DNA, čo tento posudok preukázal. Následne bola DNA použitá vo
viacerých prípadoch, hlavne na vylúčenie podozrivých, ale aj na usvedčenie jedného z najhorších
sériových vrahov vo vtedajšom Československu - Ondreja Riga. Odvtedy sa analýza DNA pri
vyšetrovaní začala používať bežne, najprv ako metóda na takmer individuálnu identifikáciu, nakoľko
bola vyčísľovaná odchýlka, teda možná chybovosť pri identifikácii. Postupným vylepšením
technických metód analýzy DNA dospela identifikácia osôb prostredníctvom DNA profilov do štádia,
kedy je odchýlka tak minimálna, že hovoríme o individuálnej identifikácii osôb. Takáto identifikáciasa
na súdnom konaní stala jedným z najdôležitejších dôkazov pri dokazovní viny. DNA sa nachádza
v každej bunke ľudského tela, zanechávame ju na všetkých predmetoch s ktorými prídeme do styku
a je takmer nemožné, aby páchateľ na mieste činu po sebe nezanechal nijakú genetickú stopu.
3

DNEŠNÉ POUŽITIE ANALÝZY DNA A JEHO PRÁVNA ÚPRAVA
Analýza DNA sa momentálne robí metódou STR – Short Tandem Repeats, pri ktorej sa
2
skúmajú krátke opakujúce sa úseky na vopred určených miestach molekuly DNA. Tieto úseky
nekódujú žiadne vonkajšie znaky, teda nemajú fenotypový obraz. Výskyt týchto úsekov sa zapisuje
alfanumerickým kódom do podoby DNA profilu. S takýmito profilmi sa naďalej pracuje pre potreby
zrovnávania DNA zo vzoriek, teda na individuálnu identifikáciu. DNA profily sa ukladajú v
databázach DNA profilov
Individuálna identifikácia prostredníctvom analýzy DNA prebieha na základe porovnania a
zhody dvoch vzoriek DNA. Prvá vzorka je zväčša vyhľadaná a zaistená na mieste činu, môže sa
jednať o krv, vlasy a ochlpenie, ejakulát, mäkké a tvrdé tkanivá. Vzorka sa vyčistí, nakopírujú sa
žiadané skúmané úseky DNA a analyzuje sa metódou analýzy DNA(dnes používanou STR
metódou). Jednotlivé úseky sú snímané pomocou laserového lúču a zobrazované pomocou
špeciálneho počítačového programu. Následne sú zapísané formou alfanumerického kódu.
Porovnanie prebieha vo forme týchto kódov, kde druhý získame z databázy DNA profilov, alebo
priamo analýzou vzorky podozrivej osoby.
Pri prvých prípadoch využitia analýzy DNA na identifikáciu osôb sa nejednalo o individuálnu
identifikáciu, používalo sa slovné spojenie "takmer individuálna identifikácia", nakoľko bola
vyčíslovaná odchýlka, ktorá bola vcelku vysoká, teda mohla existovať zhoda profilov aj u rôznych
jedincov. Zdokonalením metód analýzy DNA a ustálením štandardu, ktorý sa dnes používa, došlo k
zníženiu odchýlky na tak malú, že je pokladaná takmer za zanedbateľnú, takže teraz hovoríme o
individuálnej identifikácii osôb.

1

JEDLIČKA, M. 2010. Vyšetřování: První vražda v ČR objasnĕna analýzou DNA dostupné na
internete: http://www.kriminalistika.eu .
2
MAKOVEC,P. Molekulárňe genetická expertizní vyšetření v laboratořích Policie České republiky.
In: Kriminalistika, ISSN 1210-9150. 2002, č. 2, s. 81-91.
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Obrázok 1: tri vzorky DNA - grafické zobrazenie a alfanumerický kód
„Aby informace získané metodami forenzní genetiky mohly být podkladem pro procesní
rozhodnutí při odhalování a vyšetřování trestné činnosti, musí být zjištĕny a orgánům činným
3
v trestním řízení předloženy zákonem upraveným způsobem.“ Legislatívna stránka odoberania
a spracúvania vzoriek pre analýzu DNA a ukladania a porovnávania DNA profilov v databáze DNA
je v každom štáte iná. V Českej republike išli cestou novelizácie už existujúcich zákonov,
predovšetkým Zákona o ochrane osobných údajov,Zákona o polícii ČR a Trestného poriadku.
Slovenská republika sa rozhodla pre právnu úpravu osobitnom zákone.S účinnosťou od
1.1.2003 platí u nás Zákon číslo 417/2002 Zbierky zákonov o používaní analýzy
deoxyribonukleovej kyseliny na identifikáciu osôb. „Nevyhnutnosť prijatia osobitného zákona je
odôvodnená skutočnosťou, že odoberanie vzoriek biologického materiálu osobám a zriadenie
4
databázy DNA predstavuje závažný zásah do ľudských práv.“
Zákon č.417/2002 v úvode upravuje podmienky odoberania vzoriek na analýzu DNA,
príslušnosť na vykonávanie analýzy DNA, zriadenie národnej databázy profilov DNA a spracúvanie
údajov z tejto databázy. Zákon umožňuje odoberanie vzoriek biologického materiálu osobám pre
účel trestného konania, pátrania po nezvestných, identifikácie osôb neznámej totožnosti a osobám
vo výkone trestu odňatia slobody. Odobrať biologický materiál príbuzných nezvestnej osoby možno
len so súhlasom osôb od ktorých má byť odobratý. Odoberanie vzoriek z mŕtvych tiel zákon nerieši.
Zákon ďalej ustanovuje osoby, ktoré sú oprávnené vykonať odber materiálu, a to hlavne
policajta, ktorý odber vykoná bez zásahu do telesnej integrity jedinca, preferuje sa spôsob
bukálneho steru alebo prípadne vytrhnutie cca 10 vlasov s korienkami. „Vzorku, s odberom ktorej je
narušená telesná integrita alebo ktorá sa odoberá z intímnej časti tela, bude môcť odobrať iba
5
zdravotnícky pracovník – sestra alebo lekár.“
Zákonom sú definované aj útvary, ktoré môžu vykonávať analýzu odobratých a zaistených
vzoriek. Jedná sa hlavne o Kriminalistický a expertízny ústav policajného zboru zriadený
Ministerstvom vnútra, ale v druhom rade to môžu byť aj iné fyzické a právnické osoby, ktoré sú
zapísané v zozname znalcov v odbore genetika. Pre tieto útvary sú stanovené aj podmienky
nakladania so vzorkami, a to tak, že každá vzorka sa má rozdeliť na dve polovice, z ktorých jedna
3
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sa analyzuje a druhá sa uchováva pre prípadné preskúmanie správnosti výsledku analýzy DNA.
Zákon stanovuje aj povinnosť ohlásiť výsledok a založiť DNA profil do databázy do 7 dní od
vykonania analýzy.
Zákon sa ďalej venuje podmienkam zriadenia a prevádzkovania databázy DNA. Zriadiť
a prevádzkovať túto databázu môže len Policajný zbor. Databáza je rozdelená na dve časti,
v jednej sú profily DNA zo stôp pochádzajúcich z miest činu, od osôb vo výkone trestu odňatia
slobody a osôb v súvislosti s trestným konaním. Druhá časť databázy sa využíva hlavne pri pátraní
po nezvestných osobách a identifikácii osôb s neznámou totožnosťou. V tejto databáze sú
zaradené aj profily príbuzných osôb, ktoré poskytli materiál na analýzu DNA so súhlasom.
Profily DNA a ďalšie údaje sa do databázy zadávajú v rozsahu ktorý stanovuje dohovor na
úrovni Európskej únie – Rezolúcia rady 2001/53/ES o výmene výsledkov analýzy DNA.
„Záverečné ustanovenia zákona definujú podmienky, za ktorých musia byť osobné údaje
6
z DNA zlikvidované.“ Stanovuje správcovi databázy povinnosť zlikvidovať údaje osôb, ak bolo
trestné konanie zastavené, lebo sa skutok nestal, alebo skutok nie je trestným činom. Taktiež to
platí aj pri osobách, ktoré boli z týchto dôvodov oslobodené spod obžaloby. V ostatných prípadoch
sa DNA profily uchovávajú v databáze do 100 rokov od narodenia danej osoby.
Na úrovni Európskej únie vznikla potreba dať právny základ na výmenu DNA profilov medzi
krajinami. V roku 2005 bola podpísaná Prümská zmluva s účelom zvýšenia cezhraničnej
spolupráce, predovšetkým v boji proti terorizmu, cezhraničnej kriminalite a ilegálnej migrácii. Zmluva
v členským krajinám umožňuje konzultovať navzájom informácie o DNA profiloch, daktyloskopických
údajoch a údajoch z evidencie vozidiel.
4

NOVÉ MOŽNOSTI VYUŽITIA DNA ANALÝZY V KRIMINALISTIKE
Genetickými projektmi sa zaoberajú výskumné tímy na celom svete. Niektoré z týchto
projektov, a objavov pri nich urobených, môžu mať, a často už aj majú, svoje využitie aj pre
kriminalistickú identifikáciu. Obrovský pokrok znamená zmapovanie ľudského genómu. Prvé
výsledky tohto významného projektu, na ktorom pracuje viacero vedeckých tímov, boli zverejnené
v rokoch 2000 a 2003. Vedcom sa podarilo zmapovať vyše 3 miliardy nukleotidov a ich poradie
v ľudskej DNA. Pracujú naďalej na tom, aby vedeli určiť, ktorý úsek DNA čo kóduje, teda ktorá časť
DNA môže za farbu vlasov, ktorá za predispozíciu na určitú chorobu a podobne. Keď sa to vedcom
podarí, na základe tohto bude možné o každom jedincovi zistiť veľké množstvo informácií, často aj
takých, ktoré ani on sám netuší.
Najväčší prínos do budúcnosti vo využívaní nových poznatkov genetiky pre účely
kriminalitiky je v možnej profilácii pravdepodobného páchateľa len na základe vzorky DNA zaistenej
na mieste činu. Nejednalo by sa o individuálnu identifikáciu, tá by bola spravená zrovnávaním
vzoriek po odhalení potenciálneho páchateľa, tak ako doteraz. Predmetom príspevku je ale
upozorniť na možnosť pomoci kriminalistom pri pátraní po podozrivej osobe, pomocou analýzy DNA
zo vzorky odobratej na mieste činu predtým, ako majú zrovnávaciu vzorku od páchateľa. Z tejto
vzorky z miesta činu by bolo možné spraviť profil, ale neskúmať pri ňom len nič nekódujúce
úseky(teda nemajúce odraz v realite -fenotyp) ako pri STR metóde. Dnešná úroveň poznania už
umožňuje z DNA vyčítať aj niektoré fenotypové (zobrazenie v realite toho, čo DNA kóduje, teda
napríklad farbu očí) znaky. Je možné, že v budúcnosti sa dočkáme toho, že vedci vyšetrovateľom
podľa vzorky DNA odobratej na mieste činu povedia, že majú hľadať napríklad svetlovlasého muža
s modrými očami a svetlou pokožkou.
Výsledkom by mal byť profil páchateľa, tak ako sa teraz robieva osobnostný profil na
základe poznatkov psychológie, kde sa podľa spôsobu spáchania trestného činu a ďalších okolností
dá predpokladať viacero skutočností, napríklad približný vek páchateľa, úroveň jeho vzdelania,
sociálna vrstva z akej pochádza a ďalšie. Nové smery využitia analýzy DNA vedú k tomu, že bude
možné k psychologickému profilu doplniť aj predpokladané fyziognomické znaky, prípadne
psychologický profil takýmito údajmi spresniť.
Vedci dnes už s vysokou mierou pravdepodobnosti vedia určiť farbu očných dúhoviek,
metóda je natoľko presná, že rozoznáva aj jednotlivé odtiene farieb dúhovky s vysokou mierou
zhody so skutočnosťou.
6
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Na ľudskom genóme lokalizovali vedci aj gény, ktoré „vysoko korelujú s farbou vlasov,
najlepšie určiteľná je ryšavá farba – rutilizmus. Taktiež určenie farby pokožky je lokalizované iba
v malom počte génov a je dobre zistiteľné. Tieto metódy je možné používať už aj dnes, ale zatiaľ
7
ešte nie sú v rutinnej praxi, je to však otázkou blízkej budúcnosti.“ Myslím si, že aplikovanie týchto
metód do kriminalistickej praxe by bolo možné už v blízkej dobe, ak pravdaže abstrahujeme od
finančných nárokov, ktoré sú pri týchto metódach vysoké.
Uskutočňuje sa aj výskum vplyvu génov na telesnú výšku, viacero génov ktoré ju
ovplyvňujú sú už lokalizované a telesná výška jedinca je určiteľná. Pravdou však je, že môže byť
výrazne ovplyvnená aj ďalšími (inými ako genetickými) faktormi v priebehu rastu jedinca, ako
napríklad výživou, chorobami, úrazmi a podobne. Dôkazom je napríklad často rozdielna výška
jednovaječných dvojčiat, ktoré majú totožnú genetickú výbavu.
S určovaním približného veku na základe DNA je to veľmi problematické, nakoľko DNA sa
vekom v zásade nemení a v každej bunke je rovnaká. Táto premysa platila, až dokým nebolo
zistené, že v niektorých bunkách DNA podlieha zmenám v závislosti od veku jedinca. V posledných
rokoch prebieha výskum na Holandskej univerzite pod vedením Dr. Kaysera, ktorý dokázal, že
určenie veku z DNA je možné. Vedecký tím prišiel na to, že DNA v T-lymfocytoch – teda bielych
krvinkách nachádzajúcich sa v každej kvapke krvi - podlieha vplyvu veku a vekom sa mení. „Tlymfocyty na své membráně obsahují T-buněčné receptory, které v průběhu lidského stárnutí
modifikují svou DNA. Počet a charakter těchto modifikací může poté odborníkům prozradit, jakého
věku nositel krevního vzorku byl nebo je. Vědci z Erasmus University v Rotterdamu však upozornili,
8
že určení věku podle krevního vzorku je jen přibližné, pohybuje se v rozmezí devíti let.“ Neskôr bola
metóda mierne spresnená a rozmedzie bolo určené na 7 rokov. Táto metóda je teda pre potreby
kriminalistov zatiaľ irelevantná, nakoľko taká veľká odchýlka je pri určení veku potenciálneho
páchateľa nevyhovujúca. Myslím si však, že je len otázkou času, kedy túto metódu natoľko
zdokonalia, že bude možné určiť vek s odchýlkou napríklad dva alebo tri roky, čo už by pri hľadaní
páchateľa mohla byť významá informácia.
Veľmi zaujímavý je aj ďalší projekt Erasmus Univerzity tiež pod vedením Dr. Kaysera.
Jedná sa o projekt Genetickej mapy Európy. Vedci vyšetrili a urobili DNA profil u vyše 2500
jedincov z rôznych častí Európy. Jednotlivci boli vybraní podľa veľmi náročných kritérií. U každého
jedinca bolo potrebné vedieť, že sa narodil na určitom mieste, aj obaja jeho rodičia a všetci štyria
prarodičia sa narodili na tom istom mieste. Do tohto výskumu sa Slovensko nezapojilo, nakoľko
nemáme databázu s údajmi do takej hĺbky, aby sme vedeli poskytnúť vzorky ľudí s danou
9
špecifikáciou. Ale zapojilo sa napríklad aj Česko, Poľsko a Maďarsko.
V tomto projekte sa podarilo určiť rozšírenie génov v rámci Európy, ktoré sa síce
v niektorých prípadoch približuje hraniciam štátov, ale väčšinou je od nich vo veľkej miere odlišné.
Jednotlivé genetické etniká sú výrazne premiešané, výnimkou je Fínsko, ktoré je od ostatných
diferencované, čo vedci prisudzujú tomu, že v minulosti bola populácia Fínov veľmi nízka a zároveň
aj geograficky izolovaná od ostatnej Európy, takže nárastom populácie sa ich gény nemiešali s
inými.
Na základe tejto profilácie genetických etník vedci ďalej robili pokusy, zisťovali že keď
spravia genetický rozbor jedinca, či ho to na základe údajov z daného prieskumu zaradí na miesto
jeho pôvodu. Testovali takto napríklad viacero jedincov z USA, ktorí vedeli, že ich predkovia
pochádzajú zo západnej Európy. Prevažná väčšina Američanov bola lokalizovaná do anglofónnej
časti Európy. Niektorí zo skúmaných ľudí, ktorí vedeli, že ich predkovia pochádzali z iných krajín,
napríklad z Poľska, naozaj boli na genetickej mape lokalizovaní v Poľsku. Celkovo tento projekt
poskytol veľmi zaujímavé výsledky, ktoré sú ale pre kriminalistiku z môjho pohľadu využiteľné viacmenej teoreticky. Mohli by ale napomôcť pri profilovaní možného páchateľa, keďže vieme, že
jednotlivé etniká majú určité charakteristické znaky vo výzore. Ak by napríklad na základe DNA
7
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analýzy bol páchateľ označený na genetickej mape do Fínska, je možné s vysokou
pravdepodobnosťou predpokladať, že bude vyššej postavy, svetlých vlasov a pokožky. Taktiež ak
by bol tento výskum aplikovaný napríklad pri vyšetrovaní už spomínaných vrážd ktorých páchateľom
bol Ondrej Rigo, genetická mapa by ho zaradila až na ďaleký východ, niekde do Indie(s
prdpokladom rozšírenia výskumu na celý svet). Z toho by genetici vedeli usúdiť, že kriminalisti majú
hľadať páchateľa v rómskom etniku. Je treba ale dodať, že v čase daného vyšetrovania výsledky
tohto výskumu ešte neboli známe, dokonca tento výskum ešte ani neprebiehal.
5

ZÁVER
Analýza DNA sa pre potreby kriminalistov na identifikáciu osôb používa len od roku 1987,
kedy bola prvý krát použitá v prípade vyšetrovania vrážd vo Veľkej Británii. Do dnešnej doby, za túto
pomerne krátku éru, sa úroveň poznatkov forenznej genetiky niekoľkonásobne rozšírila. Výskum
v tejto oblasti prebieha stále veľmi intenzívne. Kým v začiatkoch bolo úspechom určenie krvnej
skupiny pri zaistených biologických stopách, dnes vieme z biologických stôp vyčítať oveľa väčšie
množstvo informácií. Pri prvých metódach analýzy DNA bolo problematické získanie vhodnej
vzorky, nakoľko nebolo možné analyzovať staršiu vzorku v ktorej došlo k degradácii DNA vplyvom
prostredia. To znamenalo, že túto metódu bolo možné použiť len pri „čerstvých“ miestach činu.
Problematické bolo napríklad už aj získanie DNA zo zaschnutej kvapky krvi.
Zavedením metódy STR sa výrazne zvýšili šance na úspešné DNA profilovanie, nakoľko
metóda využíva krátke úseky DNA, ktoré sú vysoko rezistentné proti vplyvom okolia a nepodliehajú
výraznej degradácii. To umožnilo DNA profilovanie aj z výrazne degradovaných vzoriek. Rozšírili sa
aj možnosti zdrojov získania DNA vhodnej na analýzu a dnešné metódy sú natoľko citlivé, že bežne
postačuje napríklad len 10 buniek v odobratej vzorke, aby ju bolo možné analyzovať.
Veľkým prínosom pre kriminalistiku sú výsledky nových výskumov, ktoré sa už pomaly
zavádzajú do praxe. Jedná sa hlavne o možnosti určenia fyziognomických znakov jedinca len
analýzou jeho DNA. Úroveň dnešných poznatkov umožňuje na základe DNA analýzy určiť farbu očí,
vlasov a pokožky. Výška jedinca zatiaľ je z DNA taktiež určiteľná, ale nakoľko konečná výška
človeka je ovplyvnená nielen genetickými predispozíciami, ale aj mnohými ďalšími faktormi, môže
tu byť odchýlka. Vek jednotlivca už je možné určiť z analýzy krvnej vzorky, konkrétne DNA Tlymfocytov. Zatiaľ je možné určiť vek s odchýlkou 7 rokov, ale predpoklad je, že kým sa táto metóda
dostane do kriminalistickej praxe, sa aj toto číslo výrazne zníži.
Už o pár rokov sa tak môžeme dočkať toho, že kriminalisti po rozbore DNA dostanú
z laboratória popis podozrivej osoby, teda nielen jej DNA profil, ale aj jej Fenotypový profil s údajom
o jeho veku, farbe vlasov, pokožky a očných dúhoviek. Možno o ďalších pár rokov sa nakoniec
dočkáme toho, že počítač z výsledkov analýzy DNA nakreslí portrét podozrivého.
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KRIMINOGENNÍ FAKTORY PÁCHÁNÍ TRESTNÉ ČINNOSTI ZE
STRANY PRÁVNICKÝCH OSOB
Lukáš Bohuslav
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Abstrakt: Článek se zabývá kriminogenními faktory, které vedou právnické osoby k páchání trestné
činnosti. Tato vybraná otázka je aktuální právě ve chvíli, kdy v České republice je rok účinný zákon
o trestní odpovědnosti právnických osob a řízená proti nim a na Slovensku probíhá diskuse nad
novou právní úpravou regulující trestní odpovědnost právnických osob.
Klíčová slova: Kriminogenní faktory trestné činnosti právnické osoby
Abstract: The article deals with criminogenic factors that lead legal persons to commit a crime. This
issue is important at the moment in the Czech Republic where the law on the criminal liability of
legal persons and proceedings against them is effective. Slovak´s situation is described by the
ongoing debate over new legislation on the criminal liability of legal persons.
Key words: Corporate Crime, White Collar Crime.
1

ÚVOD
V souvislosti s diskuzí, která provází inkorporaci zákona č. 418/2011 Sb., o trestné
odpovědnosti právnických osob a řízená proti nim v České republice a tvorbu nového právního
předpisu zakotvujícího tzv. pravou trestní odpovědnost právnických osob na Slovensku, nelze
přehlédnout též kriminogenní prvky, které mají vliv na páchání trestné činnosti právnickou osobou.
2

KRIMINOGENNÍ FAKTORY PŮSOBÍCÍ NA PRÁVNICKOU OSOBU
Velký vliv na páchání protiprávní činnosti ze strany právnických osob má zejm. v případě
velkých právnických osob decentralizace rozhodovacích procesů, což má sekundárně samozřejmě
1
značný vliv na to, zdali jednání právnické osobě lze přičítat. Rozhodování právnických osob
jednoznačně souvisí s otázkou cílů společnosti, které mohou být dle Minkese a Minkese následující:
1) tzv. Rational Choice Theory – ve společnosti se rozhodující element, ať už je jím
jednotlivec či skupina osob, chová racionálně. Myslí se tím snaha o maximalizaci zisku.
Tato teorie je kriminology vesměs přijímána. Ti tvrdí, že společnost v takovém případě
staví své zisky nad veškeré další hodnot včetně zdraví a bezpečnosti zákazníků
společnosti i jejich zaměstnanců.
2) tzv. Satisficing Behaviour – obchodní společnosti se nemohou nikdy rozhodovat
bezchybně. K dokonalým rozhodnutím by bylo třeba mít veškeré informace, které jsou
mimo lidské možnosti. Právnické osoby se snaží v maximální možné míře, ale nikdy jejich
rozhodování nemůže být dokonalé.
Zisk je pouze jedním z cílů právnické osoby, ať už ho vnímáme jako motivační faktor
společnosti, nebo podmínku nezbytnou k přežití. Dalšími cíli či motivacemi jsou rozšíření trhu či
posílení pozice na trhu. Zároveň je třeba brát v potaz i cíle jednotlivých části společnosti stejně jako
cíle jednotlivců, kteří ve společnosti působí.
Je evidentním faktem, že právnická osoby je mnohdy složitým komplexem, který však může
nést odpovědnost za své jednání, neboť z důvodu existence právnických osob byly vytvořeny
speciální právní normy upravující nejen procesy rozhodování právnických osob, Rozhodování
právnických osob je provázaným systémem, který je rozdílný od vytváření rozhodnutí jednotlivci.
Důvodem je skutečnost, že zájmy jednotlivců a právnické osoby se často liší. Právnické osoby se
1
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dopouštějí trestné činnosti, protože jim prostředí společnosti poskytuje tzv. MOM – Motive
(motivaci), Opportunity (příležitost) a Means (finanční prostředky).
Punch říká, že organizační složka trestné činnosti právnické osoby je zásadní. Jednání
2
právnické osoby není vždy racionální, koherentní a pod kontrolou. V mnoha případech můžeme
nalézt kombinaci řady faktorů, které podněcují trestnou činnost nebo způsobí narušení systémů,
které páchání trestné činnosti právnické osobě umožní. Jaké prvky však vedou právnickou osobu a
3
její členy, kteří rozhodují, k tomu, že se dopouštějí protiprávního jednání?
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Cíle a nátlak vyvíjené v rámci konkurenčního boje a hospodářské soutěže. Právnické
osoby se musí snažit udržet se na trhu a z toho důvodu vyvíjejí tlak na své
zaměstnance. K tomuto autoři dodávají: „Ať už jsou cíle právnické osoby jakékoliv, tak
důraz, který je kladen na jejich dosažení, je činí problematickými.“
Společnost jako totální instituce. Právnická osoba může mít nad jednotlivcem, ať už
je to ředitel právnické osoby, nebo její běžný zaměstnanec, velkou moc, a to v různých
směrech – jak moc osobní, profesionální, tak moc sociální či finanční. Z těchto důvodů
jsou někteří členové společnosti vůči ní skutečně hluboce loajální a mnozí dokonce
mohou mít pocit, že si nemohou dovolit odmítnout jednat tak, jak si přeje právnická
osoba.
Motivy a racionalizace – prostředí ve společnosti může poskytnout motivy k páchání
protiprávných činů. Jsou jimi motivy související s obchodní soutěží, rivalitou, mocí,
postavením, podílem na trhu, ziskem či inovací. Prostředí ve společnosti zároveň
vytváří postoje, které jednání na základě těchto motivů racionalizují a omlouvají (např.
popírání způsobené škody a újmy či odmítání odpovědnosti).
Představitelé společnosti. Někteří vysoce postavení manažeři či členové právnické
osoby se chovají dominantně, despoticky, bezohledně a nesmírně egoisticky. Mohou
své podřízené natolik zastrašovat, že ti jsou schopni pod tlakem porušit právní normy
(existují však též případy, kdy podřízení jsou natolik imponováni svými nadřízenými, že
toto je důvodem porušení právních norem). V extrémních případech vede touha po
moci k jejímu zneužívání a patologickým procesům. Z právnické osoby se může stát
„aréna“, kde jednotliví hráči jen soupeří o moc, což může logicky vést až ke zhroucení
společnosti.
Poslušnost. V právnické osobě je mnohdy malý prostor pro nezávislost a vlastní
uvážení jednotlivce. Podřízení často jen těžko odmítají provést udělený úkol. Manažeři
společnosti potlačují nezávislost jednotlivců, kteří nemají námitky proti nastolené
hierarchii, splývají s davem a v podstatě automaticky plní příkazy vedení. V některých
společnostech jsou opoziční názory nemyslitelné, není tak možné v nich nesouhlasit.
Dá se řici, že v takových společnostech fyzické osoby nesmějí samostatně myslet.
Group think. Dalším psychologickým mechanismem, který je způsobilý zkreslit tvorbu
rozhodnutí, nicméně je velmi obtížné se mu vyhnout, je skupinové myšlení.
V okamžiku, kdy skupina řídících pracovníků rozhoduje jako celek, jednotným
způsobem, má sklon nepřijímat žádnou vnější kritiku, má tendence být si sebou příliš
jista včetně představy o těch, kteří k této skupině nenáleží. Potlačují odpor a rozdílné
názory a zastrašují osoby, které o nich a jejich rozhodnutích pochybují.
Kognitivní disonance (nesoulad v názorech). Jedná se o vedlejší produkt
skupinového myšlení, jímž jsou projevy nesouladných (non-konformních) názorů
odmítnuty. Místo toho, aby tyto odlišné projevy či námitky podkopaly jistotu osob, které
rozhodují, naopak to jejich přesvědčení a následně pak i pozici posílí.

Výše uvedené sociálně-psychologické aspekty vedou k porušování povinností a zaslepují
vedoucí pracovníky, kteří nedokáží čelit následkům svých jednání. Zatímco morálka a právo jsou
v evropských zemích postaveny na jednotlivci, který si je plně vědom svých rozhodnutí, tak aktéři
v právnické osobě jsou v situaci, kdy jejich rozhodnutí jsou tvarována minimálně některými z výše
uvedených faktorů. Zaměstnanci a členové společnosti přirozeně mají možnost volby, mohou tak
2
3
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odmítnout konat protiprávně či pokusit se takové jednání rozmluvit ostatním, případně podat
výpověď či podat trestní stíhání, v praxi jsou však často jednoduše pod takovým tlakem, že
nedokážou čelit tlaku vybízejícímu k nezákonnému jednání a nedokážou se tak svobodně
rozhodovat.
Lze rozlišovat dvě základní situace, kdy v prvním případě („crime coercive“) je prostředí ve
společnosti takové, že vedoucí pracovníci nevidí jinou možnost než při svém jednání porušit v zájmu
přežití společnosti zákon. Při druhé možnosti prostředí ve společnosti takové jednání minimálně
usnadňuje („crime facilitative corporate environement“). Lze konstatovat, že v některých případech
je do páchání trestné činnosti zapojeno nejvyšší vedení společnosti, např. představenstvo, jinde je
do něj zapojena skupina řídích pracovníků druhé úrovně. U některých společností se trestné
činnosti dopouštějí pouze někteří její členové, jinde je však takové jednání standardem. Existují též
společnosti, kde je hlavním pachatelem trestného činu jednotlivec, který je však finančně i morálně
podporovaný právnickou osobou, bez jejíž pomoci by se trestného činu nedopustil. V anglické
literatuře je takové jednání nazváno prostě – „the organization did it“.
4
Clinard a Yeager uvádí dva hlavní pohledy na skutečnost, proč právnické osoby páchají
trestnou činnost. Jsou jimi organický model („the organic model“) a ekonomický model („the rational
goal model“):
1) Organický model zdůrazňuje vztah mezi společnostmi a jejich ekonomickým a
politickým prostředím, které zahrnuje jak dodavatele, konkurenty či zákazníky, tak
vládu, veřejnost obecně a další relevantní skupiny. Právnická osoba dle této teorie své
chování přizpůsobuje požadavkům a potřebám vyplývajícím ze situace v jejich
ekonomickém a politickém prostředí. Může existovat více cílů, než jsou pouze zisky,
kdy tyto cíle mohou být přítomné v jeden okamžik či v různou dobu.
2) Podstatou ekonomické teorie je snaha o maximalizaci zisku, jenž je hlavním motivem
i v případech fixace cen, vyřazení konkurence z hospodářské soutěže či klamavého
označení výrobku atp. Na tuto teorii je třeba ovšem nahlížet kriticky a připustit dva
pohledy na věc: a) jiné než ekonomické cíle mohou hrát též velmi důležitou roli, b)
společnosti nemusí chtít za každou cenou maximalizovat své zisky a nést s tím
spojené podnikatelské riziko. Mohou se snažit místo toho o uspokojivé zisky a trvalý
růst společnosti, který ji umožní do budoucna dosažení dalších cílů.
2.1

5

Politický vliv na právnické osoby
Právnické osoby, zejména pak ty velké typicky nadnárodního charakteru, dnes dosahují
obrovského vlivu a mají tak hodně silné postavení, které s sebou nese výhody různého charakteru.
Mohu jimi být např. veřejné zakázky, státní podpora ve smyslu půjček. V případě hrozby krachy jsou
schopny lobbingem sobě příznivě ovlivnit legislativu pomocí stanovení nejrůznějších limitů, kontrol či
povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Můžeme souhlasit s tvrzením, že často
jsou zájmy velkých společností a zákonodárců shodné.
2.2

Kultura společnosti a nezákonné jednání
Vliv na nezákonné jednání právnické osoby má samozřejmě prostředí uvnitř dané společnosti
(„the culture of the corporation“) a prostředí v rámci příslušného odvětví, ve kterém se právnická
osoba pohybuje. Lze tak rozlišovat vnitřní „kulturní“ faktory a vnější ekonomické faktory, byť tyto na
6
sobě nejsou zcela nezávislé. Některé společnosti inklinují k páchání trestné činnosti více než jiné, i
když na ně působí stejné či obdobné vlivy. Panuje tak shoda na tom, že morálku právnické osoby
nejvíce ovlivňují osoby, které jsou ve vedoucích funkcích – prezident či ředitel společnosti,
7
popřípadě její výkonný ředitel.
3

ZÁVĚR
Výše uvedený text chtěl poukázat na faktory a prvky, které vedou právnické osoby k páchání
trestné činnosti s důrazem na vliv vnitřního i vnějšího prostředí. Diskuse k otázce trestní
4
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6
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odpovědnosti právnických osob jsou stále aktuální jak v České republice, tak na Slovensku, proto
věřím, že článek zabývající se primárními aspekty vedoucími k trestné činnosti právnických osob
může být přínosným.
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OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ PROTIPRÁVNOST VE SPORTU
Jan Pinkava
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Abstrakt: Tento článek se zabývá problematikou okolností vylučujících protiprávnost ve sportu. V
úvodu článku je charakterizována otázka odpovědnosti ve sportu se zaměřením na trestní
odpovědnost ve sportu. V další části jsou rozebrány jednotlivé okolnosti vylučující protiprávnost ve
sportu dle českého trestního práva, resp. trestního zákoníku, zejména otázky týkající se svolení
poškozeného a přípustného rizika. Zmíněna je zde také otázka sportovního rizika, které by mohlo
být v budoucnosti upraveno v českém trestním zákoníku jako samostatná okolnost vylučující
protiprávnost.
Klíčová slova: trestní právo, sport, trestní odpovědnost ve sportu, okolnosti vylučující protiprávnost,
svolení poškozeného, přípustné riziko, sportovní riziko
Abstract: This article deals with the topic of circumstances excluding the illegality in sports. The
introduction of the article characterizes the matter of liability in sport with a view to criminal liability in
sports. In the other parts there are characterized particular circumstances excluding the illegality in
sports according to the Czech criminal law, or more precisely Czech criminal code, especially
questions concerning consent of the injured and approved risk. There is also mentioned the topic of
sport risk, which could be an independent circumstance excluding the illegality in Czech criminal
code in future.
Key words: criminal law, sport, criminal liability in sport, circumstances excluding the illegality,
consent of the injured, approved risk, sports risk
1

ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Okolnosti vylučující protiprávnost jsou v trestním právu všeobecně známým institutem a jsou
dlouhodobě zakotveny i v českém trestním právu, aktuálně v zákoně č. 40/2009 Sb., trestní zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „trestní zákoník“), kde jsou uvedeny v § 28 až § 32. Jedná se
o právní úpravu krajní nouze, nutné obrany, svolení poškozeného, přípustného rizika a
oprávněného použití zbraně. Trestněprávní teorie vytvořila i některé další okolnosti vylučující
1
protiprávnost, např. výkon práva, výkon povolání a výkon jiné dovolené činnosti apod . Okolnostmi
vylučujícími protiprávnost označujeme taková jednání, které sice zdánlivě obsahují všechny znaky
trestného činu, ale ve skutečnosti u nich chybí znak protiprávnosti, z toho důvodu se již od počátku
nejedná o trestný čin, jednání není trestné.
Sport lze považovat za relativně autonomní oblast, která však stejně jako ostatní druhy lidské
činnosti podléhá právnímu řádu. Lze rozlišit dva druhy právní odpovědnosti, civilněprávní
odpovědnost a trestněprávní odpovědnost. Předmětem tohoto článku budou pouze otázky vztahující
se k trestněprávní odpovědnosti. Jednotlivé sportovní odvětví přijímají v rámci své samostatnosti
vlastní předpisy, stanovující určitá pravidla chování a následně přijímají i disciplinární předpisy
postihující porušování jimi stanovených pravidel. Nicméně je třeba si uvědomit, že disciplinární
předpisy řeší méně závažné případy a „tresty“ v nich uvedené mohou být v některých případech
nedostatečné. V těchto případech vzniká potřeba postupovat i podle občanskoprávních a
trestněprávních norem. Jak uvádí odborná literatura, normy sportovní, pokud se nejedná o normy
2
právní, jsou regulativním systémem, který musí být v souladu se světem právních norem . Pokud
bychom chtěli postupovat pouze podle disciplinárních předpisů, byla by tato ochrana v některých
případech nedostatečná a neefektivní. Uplatňování civilní odpovědnosti ve sportu je v dnešní době

1
2

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 316
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3

již celkem běžné a propojení těchto dvou „systémů“ již není třeba obhajovat. Otázkou zůstává
4
uplatňování trestněprávních sankcí v oblasti sportu, v tomto již jednotné názory nejsou . Je však
třeba si uvědomit, že sport podléhá právnímu řádu jako celku, tzn. i trestnímu právu. Není tedy
možné z logiky věci vyloučit za předem stanovených podmínek aplikaci trestněprávních předpisů za
protiprávní jednání ve sportovní oblasti. Bude se jednat zejména o případy, kdy nepostačí potrestání
dle disciplinárních předpisů a předpisů občanského práva. V těchto závažných případech bude
většinou docházet ke kombinaci sankcí trestního práva a zároveň bude udělena sankce dle
5
disciplinárních předpisů . Paradoxně může dojít i k situaci, kdy nebudou porušena sportovní pravidla
a přesto dojde k postihu dle předpisů trestního práva, tyto případy však budou výjimečné.
Trestní odpovědnost sportovců je oblastí trestního práva, které dosud nebylo věnováno v
českém právním řádu, trestněprávní teorii a judikatuře příliž mnoho pozornosti (narozdíl od
zahraničí, kde se věnují této problematice desítky let, mají bohatou právní teorii a judikaturu – např.
Velká Británie). Nicméně v posledních letech se dostává čím dál více do popředí zájmu. Příčinou
toho jsou zejména stále se zvyšující nároky na sportovce, finanční motivace, komercionalizace
sportu, tlak okolí, trenérů, agentů, klubů a mnoho dalších faktorů, které mají za následek to, že
sport, a to nejen profesionální, ale i amatérský, je někdy svědkem jednání, které zdaleka překračuje
hranici disciplinární odpovědnosti a je nutné postupovat podle předpisů trestního práva. Trestní
odpovědnost ve sportu je široký pojem, který zahrnuje různé druhy jednání (např. odpovědnost
sportovců za sportovní úrazy způsobené jiným sportovcům, odpovědnost sportovců za zranění
způsobená jiným osobám v průběhu sportu – např. rozhodčí, diváci apod., odpovědnost sportovců
za jiné jednání související se sportem- např. nedovolené sázení, doping, odpovědnost funkcionářů,
odpovědnost rozhodčích za ovlivňování zápasů, odpovědnost agentů či jiných zástupců sportovců a
odpovědnost dalších osob participujících ve sportovním odvětví, odpovědnost klubů (v širším slova
smyslu) jako právnických osob, odpovědnost fanoušků za protiprávní jednání související se sportem
(zejména otázky násilí na stadionech), odpovědnost sázkových kanceláří za ovlivňování zápasů. V
souvislosti s okolnostmi vylučujícími protiprávnost a tématem článku bude předmětem zájmu
především trestní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy.
V případě okolností vylučujících protiprávnost lze uvést, že v trestním zákoníku, resp.
žádném právním předpise v České republice, není výslovně řešena jak trestní odpovědnost
sportovců za sportovní úrazy, tak konkrétní okolnosti vylučující protiprávnost zabývající se výlučně
sportem. Je tedy nutné využít současnou právní úpravu v trestním zákoníku a pokusit se podřadit
trestněprávní jednání sportovců, resp. jednání vylučující trestní odpovědnost pod některou z
okolností zde uvedených.
Dle současné právní úpravy připadají v úvahu pro oblast sportu dvě okolnosti vylučující
protiprávnost: svolení poškozeného dle § 30 trestního zákoníku a přípustné riziko dle § 31 trestního
zákoníku. Trestněprávní teorie tyto dvě okolnosti doplňují o další okolnosti, a to zejména výkon
dovolené činnosti, výkon povolání a výkon práva. Instituty nutné obrany a krajní nouze lze pro oblast
trestní odpovědnosti ve sportu téměř vyloučit, stejně jako oprávněné použití zbraně uvedené v § 32
trestního zákoníku, jehož použitelnost je pro tento případ naprosto vyloučena.
SVOLENÍ POŠKOZENÉHO
Při aplikaci tohoto institutu na oblast sportu vycházíme zejména z té skutečnosti, že osoba,
která vstupuje aktivně do některé sportovní činnosti, dává zároveň souhlas s případným zraněním
6
způsobeným při této činnosti. Teorie souhlasu poškozeného je jednou ze základních teorií
3

HAMERNÍK, P. Sportovní právo s mezinárodním prvkem. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2007, s. 77
srov. FASTNER, J. Dotazy a odpovědi (K trestněprávnímu postihu nedovolených zákroků ve
fotbalu).Trestněprávní revue. 2007, 11, s. 330-331.
5
Ze zahraničí lze uvést např. případ Bouaouzan vs. Kokmeijer. Jedná se o případ, kdy během
utkání nizozemské ligy hráč Sparty Rotterdam Bouaouzan nadvakrát zlomil nohu protihráči
Kokmeijerovi, následkem čehož musel Kokmeijer ukončit aktivní sportovní kariéru. Bouaouzan
dostal disciplinární trest na 10 zápasů a zároveň mu byl soudem uložen trest odnětí svobody za
ublížení na zdraví. V české judikatuře lze např. uvést rozhodnutí Nejvyššího soudu 3 Tdo
1355/2006.
6
KRÁLÍK, M. Trestněprávní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy (teoretický a doktrinální
úvod do problematiky). Trestní právo. 2006, 7-8, s. 67
4
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posuzování trestní odpovědnost ve sportu. Lze konstatovat, že samotné aktivní provozování sportu
samo o sobě presumuje, že může dojít k nějakému zranění, ale patrně se bude jednat o zranění
způsobená „vis maior“, bez ohledu na nedovolené chování a úmysl protihráče, případně drobná
zranění způsobená protihráčem. Těžko lze však dovozovat, že poškozený dává souhlas k tomu, aby
mu bylo způsobeno nějaké z „likvidačních“ zranění, mající za následek vážné zdravotní komplikace,
případně trvalé zdravotní následky. Lze hovořit spíše o tom, že si je sportovec vědom toho, že mu
může být ublíženo na zdraví, přičemž však tato vědomost žádným způsobem nenahrazuje jeho
7
souhlas .
Z hlediska použitelnosti § 30 trestního zákoníku pro oblast sportu shledávám problém
především v podmínce, že se musí jednat „o zájmy, o nichž tato osoba může bez omezení
8
oprávněně rozhodovat“ . Odstavec 3 stejného ustanovení totiž výslovně stanoví, že za svolení nelze
považovat souhlas k ublížení na zdraví nebo usmrcení, s výjimkou lékařských zákroků, které jsou
9
provedeny lege artis . Sportovec tedy nemůže dobrovolně souhlasit s tím, aby mu bylo v rámci
sportovní činnosti ublíženo na zdraví. Zejména z toho důvodu mi přijde aplikace svolení
poškozeného jako okolnosti vylyučující protiprávnost pro oblast sportu ne příliž vhodná.
PŘÍPUSTNÉ RIZIKO
Další v zákoně uvedenou okolností vylučující protiprávnost, která přichází v úvahu pro oblast
sportu, je přípustné riziko. Dle znění tohoto ustanovení se dá předpokládat, že hlavním cílem bylo
postihnout situace týkající se vědecko – technického vývoje, zejména pokroku ve vědě, lékařství
apod. Jedná se zejména o případy, kdy dochází k vývoji a zavádění nových postupů, technologií,
výrobků, léčebných metod, přístupů. Při tomto vývoji dochází k určitému riziku, které je tolerované z
toho důvodu, že přináší společensky prospěšné hodnoty (společenská efektivnost a produktivita
10
práce, osobní, časové a materiální úspory ). Jak uvádí odborná literatura, společenská potřeba
vychází z faktorů společenské nutnosti a potřebnosti, účel tohoto jednání musí být rentabilní ze
11
společenského hlediska, musí odpovídat aktuálním potřebám společnosti. Přípustné riziko spočívá
v tom, že při zavádění nových postupů je třeba některé zájmy, které jsou jinak chráněné, vystavit
12
nebezpečí, neboť bez tohoto nebezpečí nedochází k vědeckotechnickému pokroku.
Dle důvodové zprávy by se právě tato okolnost vylučující protiprávnost uvedená v trestním
13.
zákoníku měla vztahovat mimo jiné i na případy týkající se sportovních aktivit Zákonodárce patrně
uvažoval o použití přípustného rizika i pro oblast sportu v souvislosti se společensky prospěšnou
činností. V kontextu celého ustanovení lze však těžko nalézt toto spojení. Srovnávat vědecko –
technický pokrok (včetně lékařské činnosti) se sportovní činností není dle mého názoru zcela na
místě, neboť společensky prospěšný následek těchto jednání je diametrálně odlišný.
Na tomto místě je třeba poznamenat, že aplikace přípustného rizika pro oblast sportu je
téměř vyloučena u amatérsky provozovaných sportů. Jedná se totiž pouze o činnost vykonávanou
za účelem zábavy a rozptýlení, nikoli v kontextu společensky prospěšné činnosti, resp. společensky
prospěšného následku.
V souvislosti s právní úpravou přípustného rizika uvedenou v trestním zákoníku a důvodovou
zprávou k tomuto trestnímu zákoníku lze říci, že uvedené ustanovení nelze příliž aplikovat na oblast
sportu. Zákonodárce patrně podřadil sportovní činnost pod uvedené ustanovení, aby tím vyplnil
mezeru v trestním zákoníku a zároveň si vytvořil určité „alibi“ pro situaci, že se objeví potřeba dané
situace řešit, nicméně formulace této okolnosti vylučující protiprávnost se bude týkat především
vědy a výzkumu.
7

ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 318;
KRÁLÍK, M. Trestněprávní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy (teoretický a doktrinální úvod
do problematiky). Trestní právo. 2006, 7-8, s. 67
8
§ 30 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
9
§ 30 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
10
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 357
11
KUCHTA, J. Přípustné riziko jako okolnost vylučující protiprávnost v návrhu kodifikace trestního
práva hmotného. Trestněprávní revue. 2004, 6, s. 166
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JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2. vyd. Praha: Leges, 2010,
s. 260
13
http://trestnizakonik.cz/navrh/duvodova-zprava.html
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VÝKON DOVOLENÉ ČINNOSTI, VÝKON POVOLÁNÍ A VÝKON PRÁVA
Jedná se o okolnost vylučující protiprávnost v zákoně neuvedenou, která vznikla v
trestněprávní teorii, nicméně přichází v úvahu při aplikaci okolností vylučujících protiprávnost ve
sportu. Tento institut vychází z toho, že stát toleruje či podporuje určitou činnost a zároveň tím
toleruje určitou míru nebezpečí. Tato činnost by měla mít společensky prospěšný charakter. Existuje
zde tedy určitá míra tolerance za jednání spáchané v rámci této činnosti. Tato okolnost vylučující
protiprávnost je použitelná jako pro profesionální sportovce, tak amatérské sportovce.
Aplikace tohoto institutu vychází z toho, že ve sportu je tolerována určité míra nebezpečí, tj.
je přípustná určitá míra rizika ublížení na zdraví. Trestně odpovědným může být tedy ten, kdo tuto
míru překročí a dojde z jeho strany k excesu.
U profesionálních sportovců by mohla přicházet v úvahu jako okolnost vylučující
protiprávnost i výkon povolání. Je zřejmé, že v případě výkonu povolání, tj. profesionálních
sportovců bude posuzování trestní odpovědnosti odlišné než u amatérských sportovců.
Profesionální sportovec by měl předpokládat vyšší míru rizika ublížení na zdraví.
Další okolností vylučující protiprávnost, která také není součástí českého trestního zákoníku,
14
ale vznikla v trestněprávní nauce , je výkon práva. Výkon práva může vyplývat z určité právní
15
normy nebo může být např. založeno rozhodnutím oprávněného subjektu . V případě výkonu práva
je na místě zmínit slovenskou právní úpravu okolností vylučujících protiprávnost, která obsahuje
16
výkon práva jako jednu z okolností vylučujících protiprávnost uvedenou v zákoně .
SPORTOVNÍ RIZIKO
Teorie sportovního rizika patří mezi jednu z relevantních a aktuálních zahraničních
sportovně-právních doktrín týkající se právní odpovědnosti sportovců (teorie přípustného
17
sportovního rizika ). V současnosti zatím není teorie sportovního rizika u nás propracována v
teoreticko-právní rovině, natož tak v legislativní rovině. Vzhledem k dosavadnímu vývoji se dá
předpokládat, že počet případů trestní odpovědnosti ve sportu řešených před soudem bude
přibývat.
Do budoucna by dle mého názoru stálo za zvážení, zda nezakotvit otázku sportovního rizika
jako samostatnou okolnost vylučující protiprávnost do trestního zákoníku. Jak již bylo výše v článku
uvedeno, současná právní úprava v trestním zákoníku není zcela vyhovující (svolení poškozeného
dle § 30 trestního zákoníku je téměř vyloučeno a otázka přípustného rizika dle § 31 je při aplikaci na
oblast sportovní činnosti je velice sporná). Tato právní úprava je sice doplněna trestněprávní teorií,
která přináší některé další okolnosti vylučující protiprávnost, které však nejsou uvedeny v trestním
zákoníku, takže jejich použitelnost je pro praxi sporná.
Podstata sportovního rizika vychází z toho, že se sportovní činností je zvýšená míra rizika
nebezpečí. Osoba, která provozuje sportovní činnost, si je vědoma této rizikovosti a přesto do této
18
činnosti dobrovolně vstupuje.
Teorie sportovního rizika by měla obsahovat některé prvky
předchozích okolností vylučujících protiprávnost, zejména svolení poškozeného, přípustného rizika,
výkonu práva a výkonu dovolené činnosti. Její výhoda by spočívala v tom, že by se jednalo o
okolnost vylučující protiprávnost přijatou a aplikovanou výlučně na případy trestní odpovědnosti ve
sportu.
2

ZÁVĚR
Jak současná právní teorie, tak ani praxe není zatím jednotná v tom, jak by se měla
posuzovat otázka trestní odpovědnosti sportovců a s ní související okolnosti vylučující protiprávnost.
Je to způsobeno mimo jiné i v důsledku toho faktu, že sportovní činnost je natolik obsáhlá, že nelze
14

např. KRATOCHVÍL, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. Praha:
C.H. Beck, 2009, s. 397; JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. 2.
vyd. Praha: Leges, 2010, s. 263-264
15
ŠÁMAL, P. a kol. Trestní zákoník I. §1 až 139: Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 317
16
§ 29 zákona č. 300/2005 Z.z., trestný zákon, ve znění pozdějších předpisů
17
KRÁLÍK, M. Trestněprávní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy (teoretický a doktrinální
úvod do problematiky). Trestní právo. 2006, 7-8, s. 67
18
KRÁLÍK, M. Trestněprávní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy (teoretický a doktrinální
úvod do problematiky). Trestní právo. 2006, 7-8, s. 67
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řešit všechny situace paušálně dle jednoho klíče. Smyslem tohoto článku bylo zamyšlení o
použitelnosti současné právní úpravy okolností vylučujících protiprávnost v trestním zákoníku pro
oblast sportu, nikoli vytyčení hranic trestní odpovědnosti ve sportu.
Je nutno mít na paměti, že stanovení hranic trestní odpovědnosti (a stejně tak vymezení
okolnosti vylučující protiprávnost pro oblast sportu) není jednoduché. Vzhledem k různorodosti
sportovních odvětví a sportovních činností je téměř nemožné vymezit konkrétní meze, v rámci
kterých se má chování sportovce pohybovat. Je však možné vymezit určité obecné mantinely, které
budou základem pro posuzování trestní odpovědnosti v jednotlivých případech. Tyto mantinely je
možné vymezit pro určitou skupinu sportů, které si budou typově podobné (kontaktní sporty,
skupinové sporty apod.). V každém případě bude nutné detailně posuzovat konkrétní situaci na
základě skutkových okolností. Na závěr bych uvedl, že cílem aplikace trestní odpovědnosti pro
oblast sportu není postihnutí veškerých jednání majících za následek ublížení na zdraví či jinou
újmu, ale trestněprávní postihnutí zejména likvidačních až „brutálních“ jednání ve sportu.
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JAK SE RODÍ VRAH – TYPOLOGIE PACHATELŮ NÁSILNÉ
KRIMINALITY
Lenka Jamborová
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Příspěvek se zabývá praktickým využitím kriminologické typologie pachatelů úmyslných
usmrcení. Příspěvek dále pojednává o některých typech pachatelů a jejich charakteristických
vlastnostech a projevech na základě výzkumů a je doplněn o poznatky a kasuistiku z výzkumu
autorky. Autorka se zamýšlí nad rizikovými faktory, které zapříčiňují vznik situace, kdy se z člověka
stane vrah, případně pachatel úmyslného usmrcení.
Kľúčové slová: vrah, vražda, zabití, násilí, kriminalita, typologie, kriminologie, pachatel
Abstract: The contribution concerns the use of criminological typology of intentional homicide
offenders in criminological practice and prevention. The contribution further deals with some types of
offenders and their characteristics and manifestations, on the basis of rerearches and and it is
completed with findings and case histories of authors own research. The author considerates the
dangerous factors causing situations, when a man can become a murderer (or offender of culpable
homicide).
Key words: murderer, murder, manslaughter, violence, criminality, typology, criminology, offender
1

ÚVOD
Tento příspěvek se zaměřuje na úmyslná usmrcení jako nejzávažnější činy násilné
kriminality, tedy vraždu (§ 140 TZ) a zabití dle § 141 TZ. Vražda je případ, kdy pachatel jiného
úmyslně usmrtí (prostá vražda dle § 140 odst. 1 TZ), případně jiného úmyslně usmrtí s rozmyslem
nebo po předchozím uvážení (tzv. premeditovaná vražda dle § 140 odst. 2 TZ). Zabití je dle
českého trestního práva úmyslné usmrcení v silném rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo
jiného omluvitelného hnutí mysli anebo v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání
poškozeného. (§ 141 TZ).
Jak se ale rodí vrah? Jak se z člověka stane pachatel vraždy, případně zabití – stane se tak
přes noc, je to dílem vteřiny, nebo se dá říct, že někdo jednoduše „roste pro šibenici“ už od mládí? A
může se někdo narodit vrahem? Jaký je typický vrah a jak ho můžeme charakterizovat? Takové
otázky jsou předmětem zkoumání kriminologie už od jejích počátků. Vězeňský lékař Lambrosso ve
1
svém díle Delikventní člověk z roku 1876 uvedl výsledky antropometrických výzkumů se závěrem,
že už v kolébce lze poznat budoucího kriminálníka, odlišující se od běžného člověka řadou
2
tělesných a duševních zděděných znaků. Takové tvrzení však bylo vyvráceno a je dnes
nepřijatelné. Přesto – mohou existovat okolnosti, predispozice, rizikové situace a okolnosti, ze
kterých se může (ale také nemusí) s vyšší pravděpodobností zrodit vrah? A stane se tak vždy
podobným způsobem? Na takové otázky se dnešní kriminologie pokouší odpovědět pečlivou
analýzou a zobecněním statistických dat.
Článek pojednává o významu kriminologického zkoumání pachatele pro praktické využití v
kriminalistice. Typologie pachatelů vytvořená kriminology hraje ve vyšetřování důležitou roli –
umožňuje vytvářet typické verze, vyšetřovací verze, profil pachatele, čímž pomáhá s vyšetřováním
činu a nalezením pachatele, při výběru účinného trestu a v prevenci. Hlavní část článku se zabývá
typologií pachatelů úmyslných usmrcení a předkládá typické profily takových pachatelů spolu se
srovnáním s kasuistikou z vlastního výzkumu. Pokouším se zde analyzovat, jaké okolnosti přímo

1
2

orig. L´Uomo deliquente
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souvisejí se vznikem rizikové situace, která vyústí ve fatální důsledky v podobě usmrcení člověka a
3
kdy a jak se tedy rodí vrah.
2

OD STOP K PACHATELI.
Pachatele lze vypátrat na základě kriminalistických stop. Ne vždy však stopy ukazují
jednoznačně na konkrétního pachatele. Není-li k dispozici dostatek informací ke zjištění konkrétního
pachatele a okolností trestného činu, přistupují kriminalisté k využití tzv. typických verzí. Ty se
vytvářejí zobecněním okolností dřívějších trestných činů modelové případy a nabízí vyšetřovatelům
typická, pravděpodobná řešení. S jejich pomocí pak kriminalisté tvoří vyšetřovací verze – konkrétní
možné hypotézy o pachateli a okolnostech spáchání konkrétního trestného činu. Na základě
získaných informací, kterými mohou být např. typický vražedný nástroj, místo činu, způsob spáchání
činu, způsob spáchání činu (míra organizovanosti na místě činu, zastírací manévry, sadismus či
surovost při zacházení s obětí, zkušenost a zručnost pachatele) apod. lze sestavit profil a
psychologický profil pachatele. To jsou pravděpodobné fyzické a psychologické charakteristiky
pachatele, pomocí nichž lze vytipovat pravděpodobného pachatele činu. I zde se vychází ze
znalostí o typickém chování a vlastnostech pachatelů trestných činů. Proto je třeba, abychom
poznali zákonitosti, kterými se většina pachatelů (resp. skupiny pachatelů) ve svém chování řídí a
co je ovlivňuje a proto je pro kriminalistu velice důležité znát a zkoumat typologii pachatelů trestných
činů. Nejde jen o vědeckou konstrukci, ale o velmi praktický nástroj pro vyšetřovatele trestných činů.
3

PREDISPOZICE K PACHATELSTVÍ
Máme od narození všichni stejné předpoklady stát či nestát se vrahem? Kriminalistická
teorie zná některé rizikové faktory, které mají zásadní vliv na jednání pachatele a na to, zda ve
výsledku dojde ke spáchání trestného činu a jakého.
Tyto determinanty se dělí na objektivní a subjektivní, podle toho, zda jsou na pachateli
závislé, či nikoliv. Mezi objektivní determinanty nezávislé na pachateli patří například společenské
podmínky, předmět útoku, vztah pachatele k předmětu útoku, místo činu a podmínky na něm, čas
spáchání činu, dostupnost a charakter nástrojů, zbraní, dopravních prostředků a jiných pomůcek, aj.
Mezi subjektivní determinanty naopak patří takové faktory, jejichž nositelem je sám pachatel – jsou
jimi somatické vlastnosti a psychické vlastnosti, věk, pohlaví, předchozí kriminální zkušenost,
4
vzdělání aj.
Na druhé straně existují také tzv. faktory ochranné, které zabraňují vzniku situace rizikové
pro spáchání násilného trestného činu, např. výchova, odstrašující účinek hrozby trestu (resp. jeho
neodvratitelnosti), morální zásady, sebeovládání, absence nástrojů, abstinence apod.
Každý člověk má jinou genetickou výbavu, vyrůstá v jiném prostředí, byl jinak vychováván
a má jiné životní zkušenosti. Muži jsou přirozeně v důsledku hormonálního fungování jejich těla
agresivnější než ženy, lidé vyrůstající bez výchovy k morálním zásadám budou s větší
pravděpodobností páchat trestnou činnost apod. Česká žena bez zbrojního průkazu s mírnou
povahou, vyšším vzděláním, která vyrostla v harmonické rodině s důrazem na morální hodnoty a
kvality se stane méně pravděpodobně pachatelkou vraždy, než americký muž s nižším intelektem,
případně trpící duševní poruchou, který vyrostl v ghettu bez rodičů jako dítě ulice a běžně u sebe
nosí střelnou zbraň. Nakupení rizikových faktorů podporuje pravděpodobnost, že vraždu spíše
spáchá tento muž, neboť je agresivnější, méně vzdělaný a vychovaný, má přístup ke zbrani a navíc
trpí duševní chorobou. Každý člověk tak má jiné východisko. To ale neznamená, že by bylo předem
určeno, kdo může či nemůže spáchat trestný čin vraždy či zabití. Do hry vstupují i další kriminogenní
faktory, které ovlivňují jednání člověka v konkrétní situaci. Zmiňovaná žena se může stát
pachatelkou vraždy v důsledku konfliktní situace v rodině, právě tak jako zmiňovaný muž nemusí
nikdy zbraň použít. Jaké jsou tedy faktory, které vedou ke spáchání vraždy v různých případech?
4

TYPOLOGIE PACHATELŮ – VÝRAZNÉ SKUPINY A JEJICH TYPICKÉ PROJEVY
Každý trestný čin je jiný a každý pachatel má specifické vlastnosti a schopnosti, avšak
můžeme je dělit do různých skupin, pro které jsou některé znaky typické. Pachatele lze třídit podle
různých kritérií – pohlaví, věk, motivace, dle právní kvalifikace činu, dle vztahu k oběti, apod.
3
4

Zde se má na mysli také pachatele zabití dle § 141 českého tr. zák. č. 40/2009.
STRAUSS, J.,NĚMEC, M. a kol. Teorie a metodologie kriminalistiky, s. 91-100.
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Pomocí analýzy statistických dat lze dovodit typická fakta pro většinu pachatelů v dané skupině.
5
Anton Heretik zkoumal skupinu 176 pachatelů vražd a zabití (úmyslných usmrcení bez ohledu na
konkrétní právní kvalifikaci) a na základě mnoha různých kritérií je dělí do skupin a vyvozuje znaky
pro ně společné. Níže uvedená typologie a charakteristika je doplněna vlastním výzkumem ze
vzorku dvanácti spisů vražd z archivu Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci.
4.1

PACHATEL ÚMYSLNÉHO USMRCENÍ – OBECNÁ CHARAKTERISTIKA
6
Nejčastěji se násilných trestných činů dopouštějí muži ve věku 26-35 let , pocházející z
mnohačetných rodin, jejichž rodiče měli převážně základní vzdělání. Prostředí v rodině hodnotí
autor nejčastěji jako konfliktní až patologické. Sami mají intelekt na úrovni subnormy nebo nižší
normy, a problémy s učením se u nich často vyskytly už v mladším věku. Nejčastěji jde o pachatele
žijící v manželství nebo trvalém vztahu, který je ale krizový nebo konfliktní. Často se u nich
vyskytuje porucha osobnosti v kombinaci se zneužíváním alkoholu. Při činu byla pod vlivem
alkoholu více než polovina pachatelů, dvě třetiny spáchaly čin v afektu, jednání většiny pachatelů
bylo neorganizované. Nejčastějším nástrojem je bodnořezný nástroj, hlavně kuchyňský nůž.
Nejčastějším primárním motivem je dlouhodobý krizový vztah, sekundárním pak aktuální konflikt.
Nejčastější obětí je blízká osoba – kamarád či partner (v téměř 30% manžel/ka, rodinné vraždy
celkem téměř poloviny případů). Ve více než polovině případů šlo o oběť částečně vinnou, nebo
výrazně vinnou (provokující, vyhrožující, týrající pachatele). Podle psychologické analýzy má většina
pachatelů tendenci k afektivní labilitě a impulzivitě, s nižším emotivním a empatickým prožíváním,
7
avšak bez známek patologických poruch myšlení.
4.2

ŽENY JAKO PACHATELKY VRAŽD
8
Ženy páchají trestnou činnost méně často, než muži – Heretik to vysvětluje tak, že ženy
jsou lépe adaptabilní a výchovou více vedeny ke konformitě, jejich biologické předpoklady způsobují
9
jejich nižší agresivitu. Björkvistová to zdůvodňuje vývojem agresivity s věkem k agresivitě nepřímé
10
– tzv. sociální manipulaci a tzv. “racionálně” působící manipulaci. Ženy u nás páchají přibližně 9%
11
úmyslných usmrcení a přibližně 8% úmyslných ublížení na zdraví.
Ženy se nejčastěji dopouštějí vražd v rodině. Téměř v polovině případů je obětí manžel.
Nejčastějším místem činu je kuchyně a vražedným kuchyňský nůž, který je po ruce jako lehce
dostupná zbraň v okamžiku vyhrocení konfliktu. Výraznou podskupinou, která se vyděluje z této
velké, různorodé skupiny jsou právě týrané ženy. Ty často po dlouhodobém fyzickém a psychickém
týrání jich (a jejich dětí) usmrtí svého manžela v konfliktu, např. v hádce či po napadení ze strany
budoucí oběti, a to zbraní lehce dostupnou v domácnosti kuchyňský nůž. Tato usmrcení jsou často
spáchána pod vlivem alkoholu na oběti také pod vlivem alkoholu. Tyto pachatelky usmrcení
většinou neplánují, nesnaží se čin zakrýt, případně se samy přiznávají. Typická je i hluboká lítost
nad spáchaným činem, což je obecně typický znak pro rodinné vraždy či vraždy známých osob, u
nichž nešlo pouze o zištný motiv. Pachatelka však bývá okolím často hodnocena kladněji než oběťtyran. Právě s ohledem na tyto případy bylo z takového jednání sňato označení vražda a v § 141 TZ
byla zakotvena skutková podstata zabití. Tyto charakteristiky se dají obecně vztáhnout nejen na
týrané ženy, které svého manžela nakonec usmrtí, ale také na jiné osoby nacházející se v podobné
situaci, např. týraní potomci, manžel, rodiče apod. U některých případů existují jen tenké hranice
mezi zabitím a nutnou obranou, nebo mezi zabitím a vraždou. Ženy, které po dlouhodobém týrání
5

HERETIK, A.: Extrémna agresia I, Forenzná psychológia vraždy. 276 s.
Rybář naproti tomu uvádí věk 18-30 let.
RYBÁŘ, M. a kol.: Kriminalistika. Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů, s. 1117
7
HERETIK, A. Extrémna agresia I, Forenzná psychológia vraždy, s. 89-110.
8
Tamtéž, s. 52
9
Björkvist, K., Ősterman, K., Lagerspetz, K. M. J., Sex differences in covert aggression among
adults. Aggressive behavior, 1994, 20, pp27-33. Cit. dle BLATNÍKOVÁ, Š., NETÍK, K. Ženy jako
pachatelky závažné trestné činnosti, s. 27.
10
Björkvist, K., Nimelä, P.: Of mice and women aspects of female aggression. San Diego, Academic
Press 1992, s. 61-64. Cit. dle BLATNÍKOVÁ, Š., NETÍK, K. Ženy jako pachatelky závažné trestné
činnosti, s. 27.
11
BLATNÍKOVÁ, Š., NETÍK, K. Ženy jako pachatelky závažné trestné činnosti. s. 30.
6
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manželem tohoto usmrtí náhle v konfliktu nejčastěji nástrojem, který je zrovna po ruce, se označuje
jako masochistický typ. Mezi další typy patří např. ženy hostilní či skrytě hostilní, které chtějí oběti
ublížit, dále pak ženy psychotické vraždící z motivu patologického, amorální ženy s nízkou empatií
které vraždí ze zištných motivů a “neschopné” ženy závislé na muži, který je hlavním iniciátorem
12
13
vraždy . Nejčastějším typem jsou ženy masochistické a psychotické.
Kasuistika: Pachatelka se v noci po požití většího množství alkoholických nápojů hádala
se svým podnapilým druhem. Jejich vztah byl dlouhodobě konfliktní, druh ji bil a jednou jí dokonce
vyhrožoval s vrtačkou u hlavy, že jí hlavu provrtá. Jejich spory se stupňovaly, pachatelka se někdy i
bránila. V inkriminovaný den přišel druh opět domů silně opilý a slovně napadal pachatelku, ta měla
dojem, že je opět ohrožena a že druh sahá po noži na lince, což se mu pro těžkou opilost
nepodařilo. Pachatelka sáhla po noži, a ačkoliv ji v tu dobu její druh nijak fyzicky nenapadal a
neohrožoval na životě (pravděpodobně toho nebyl pro opilost ani schopen), aniž by jednala v nutné
obraně či silném rozrušení, bodla jej kuchyňským nožem do hrudníku. Po útoku se snažila zastavit
krvácení, zavolala záchrannou službu a svého činu litovala. Po činu trpěla amnézií. Poté nepopírala
skutek, avšak popírala úmysl jej usmrtit. Její čin byl kvalifikován jako vražda dle § 140 odst. 1 TZ.
Pachatelka měla sice podprůměrný intelekt a jednoduchou osobnost, neměla však sklon
k agresivitě, byla spíše prosociální. Souzena byla jednou za trestný čin podvodu.
V tomto a jemu podobných případech je patrné, že osoba, která se takového trestného činu
vraždy či zabití (dle konkrétní situace) je k takovému kroku dohnána bezvýchodností své situace. A
jak se z týrané ženy stane vrah? Významnou roli zde hraje dlouhodobě konfliktní situace spolu
s momentálním konfliktem, vliv alkoholu jednak na straně oběti, který ji činí sice agresivnější, avšak
také méně schopnou obrany, jednak na straně pachatelky či pachatele, která nad činem nepřemýšlí
racionálně a jedná zkratkovitě. Velmi důležitým faktorem je také dostupnost zbraně v okamžiku
vyhrocení situace – je-li po ruce nůž nebo jiná zbraň, konflikty často končí tragicky. Jelikož k těmto
konfliktům často dochází v obydlí oběti či pachatele (popř. společném obydlí obou), kuchyně
poskytuje bohatý arzenál bodnořezných zbraní.
4.3

MLADISTVÍ VRAZI
Mladiství vrahové jsou různorodou skupinou pachatelů, jejichž častým společným znakem
14
je negativně vnímané prostředí v rodině. Šimovček uvádí také nepříliš častou, případně málo
kvalifikovanou přípravu, vyšší závislost na objektivních okolnostech, malý výskyt použití nástrojů
15
aj. , a také převážně větší vandalismus na místě činu.
Heretik tyto pachatele dělí na dva typy, z nichž první je charakteristický nižším intelektem,
brzkou kriminalizací, poruchami chování a pácháním hlavně činů neznámých osob ze zištných
důvodů. Tito pachatelé neprojevují lítost. Naopak druhá skupina se vyznačuje trestnými činy v
rodině – oběťmi jsou rodiče či jiní příbuzní. Motiv je často důsledkem dlouhodobého krizového
vztahu, případně motiv kombinovaný. Pachatelé se chovají dezorganizovaně a často projevují
16
17
lítost. Typologie mladistvých pachatelů dle Cornella dělí vrahy na tři typy, a to na vrahy
psychotické s duševním onemocněním, vrahy v konfliktu (“rodinné” a “hospodské” vraždy) a
zločinného vraha (např. loupežná vražda). V naší kontrolní skupině se z důvodu agendy zdroje
spisů případů nevyskytovali žádní mladiství pachatelé. vyskytly se zde však tři případy pachatelů ve
věku blízkému věku mladistvých, z nichž jeden je uveden níže u „rodinných vražd“ a dva z nich u
vražd „z čiré nenávisti“.
U této skupiny tedy nalezneme více různých kriminogenních faktorů dle různých podskupin
mladistvých pachatelů. Významným rizikovým faktorem je disharmonická výchova způsobující

12

BLUM A., FISHER, G.. Women who kill. In Kutash, L., a spol. (eds.): c.d.,1978 s. 187-197. Cit. dle
HERETIK, A. Extrémna agresia I, Forenzná psychológia vraždy, s. 53.
13
HERETIK,A. Extrémna agresia I, Forenzná psychológia vraždy, s. 53, 52-54, 89-90, 113-116.
14
HERETIK, A. Extrémna agresia I, Forenzná psychológia vraždy, s. 176.
15
ŠIMOVČEK, I. a kol:Kriminalistika, s. 25-26.
16
HERETIK, A. Extrémna agresia I, Forenzná psychológia vraždy, s. 176-179.
17
CORNELL, D.G.,BENEDER, E.P., BENEDEK, D.M.: Juvenile homicide. Proir adjustment and a
proposed typology. American journal of Orthopsychiatry, 57, 1987, s. 383-393. Cit. dle KUCHTA, J.,
VÁLKOVÁ, H. a kol.: Základy kriminologie a trestní politiky, s. 399.
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asociální chování jedince a zneužívání alkoholu a jiných omamných látek, u druhé skupiny pak
18
dlouhodobý konfliktní vztah v rodině, který vede k vyhrocení situace s tragickým koncem.
4.4

NÁJEMNÍ VRAZI
Nový typ vraha, tzv. nájemný vrah, se vyznačuje zejména řemeslností a promyšleností
způsobu vykonání činu vraždy. Zpravidla nemá k oběti žádný osobní ani jiný vztah, často osobně
nezná ani samotného objednatele vraždy a vše se realizuje pomocí jednoho nebo více prostředníků.
Jeho motiv je zištný (zisk odměny za „vykonanou práci“) a je bude část znaků shodná s pachateli
loupežných a jiných zištných vražd. Maskovací jednání může směřovat k maskování pachatele činu
i samotné vraždy či pouze o maskování pachatele. Sama vražda však nijak maskována není, jde o
vraždu s charakterem „veřejné popravy“, která může proběhnout i na veřejném místě. Jinak je oběť
často zavražděna ve své obydlí, v jeho okolí nebo v místech, kde se běžně vyskytuje, pachatel činu
19
čin předem důkladně plánuje a sleduje zvyky oběti. Častou vražednou zbraní jsou zbraně střelné.
V našem souboru se žádný nájemný vrah nevyskytl, ani Heretik takový případ ve svém
souboru nezkoumal. Významným faktorem, který přispívá k uskutečnění trestného činu je poptávka
skutečného iniciátora vraždy, který si ji objednal a nabídka vysoké odměny. Člověk dříve netrestaný
či trestaný za méně závažné činy se tak může stát vrahem na základě příležitosti k vysokému
výdělku za provedení vraždy.
4.5

VRAHOVÉ PARTNERŮ
Pro vrahy partnerů je typické, že pocházejí z úplných vícečetných rodin, kde však nevládlo
harmonické prostředí. Pachateli jsou jak muži, taky ženy, asi kolem čtyřiceti let, avšak ženy jsou
častěji obětí manželské vraždy. Primárním motivem je téměř vždy dlouhodobý krizový vztah
plynoucí z neshod ohledně financí, intimního života či osobních schopností, sekundárním motivem
pak je momentální krizová situace, která je řešena neadekvátně. Vraždy se nejčastěji odehrají ve
společné domácnosti za použití nejrychleji dostupné zbraně – kuchyňského nože (Dobrotka tento
20
jev nazývá “instrumentální faktor” ). Pachatelé často jednají v silném afektu, čin si nijak předem
neplánují a jejich chování na místě činu je dezorganizované. K činu se buď přiznají, případně se až
následně snaží vysvětlit své jednání tak, aby se vyhnuli trestní odpovědnosti, či jednání popírat
nebo utajit. Heretik také uvádí, že typickou obhajobou pachatelů těchto vražd je, že pachatel měl
nůž pouze na svou obranu či z jiného důvodu a oběť se na něj “napíchla”. V našem souboru se
vyskytly celkem 4 vraždy manželských či nemanželských intimních partnerů, z toho tři oběti byly
ženy, jednou byl obětí muž (k tomuto případu viz kasuistika v podkapitole 4.2.)
Kazuistika: Pachatel po směně s družkou popíjel alkohol a poté ve vlakovém vagonu
napadl družku loveckým nožem. V době činu měl v krvi přibližně 2,8 g/kg alkoholu. Byl odsouzen za
trestný čin vraždy dle § 140 odst. 1 TZ k deseti letům odnětí svobody a bylo mu zároveň uloženo
protialkoholní léčení. Pachatel popíral úmysl a hájil se tím, že družce nůž jen ukazoval a v té chvíli
vlak cukl a zabořil se do těla oběti. Toto však bylo znalci vyvráceno. Významným faktorem je silná
opilost pachatele (a oběti) a dostupnost vražedného nástroje, který měl pachatel při sobě. Další dva
zkoumané případy se odehrály v domě oběti, kdy oba páry měly již dříve neshody ohledně financí,
pracovních příležitostí, jídla apod., a manželé své manželky usmrtili ve společném domě s použitím
kuchyňského nože.
4.6

DALŠÍ “RODINNÉ” VRAŽDY
Do této kategorie spadají pachatelé s různými motivy, proto je můžeme rozlišit do několika
skupiny. Specifickou kategorií jsou pachatelky trestného činu vraždy novorozeného dítěte matkou
dle § 142 českého trestního zákoníku. Příčinou tohoto trestného činu je fyziologickými pochody
podmíněné rozrušení matky vyvolané porodem, rizikovými faktory jsou zde zmíněné fyziologické
procesy a nepřítomnost jiných osob, které by zabránily matce v jejím jednání. Tyto případy se dnes
18

HERETIK, A. Extrémna agresia I, Forenzná psychológia vraždy, s. 178-179.
RYBÁŘ, M. a kol.: Kriminalistika. Metodika vyšetřování vybraných druhů trestných činů, s.119120.
20
DOBROTKA, G.:Společenská riziká mentálnej subnormy. In: Zborník IX. Súdnoprachiatrickej
konferencie. KUNZ: Bratislava, 1980, s. 223-233. Cit. dle HERETIK, A. Extrémna agresia I,
Forenzná psychológia vraždy, s.171.
19
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prakticky nevyskytují díky nemocniční péči o novorozené dítě. Jde-li o případ vraždy novorozeného
či malého dítěte, často je motivem nechtěné těhotenství nebo negativní vztah k partnerovi. Tyto
ženy mají často inteligenci v dolním pásmu průměru, někdy až retardaci, a jednoduchou osobnost.
Způsob spáchání je často pasivní (neposkytnutí potravy), případně udušení.
Vrahové vlastních dětí, nejde-li o novorozence a malé děti, mají často společný znak deprese
včetně pokusu o sebevraždu, které předchází vražda dětí. Místem činu je většinou společné obydlí,
způsobem usmrcení je často škrcení. Pachatelé cítí lítost a oběť je ve většině případů nevinná.
Vražd menších dětí se dopouštějí zejména ženy (zde je často motivem psychické onemocnění),
otcové spíše vražd mladistvých synů v důsledku dlouhodobě krizového vztahu.
V případě vrahů rodičů lze rozlišit několik skupin, např. děti vystavené týrání, sociopatičtí a
citově chladní jedinci, duševně nemocní, rituální vrazi a vrazi zištní. Často se objevují případy silné
dominance otce, který fyzicky či psychicky tyranizuje rodinu a syn pak v důsledku tohoto konfliktu
otce usmrtí. Často je však otázkou náhody, který ze dvou agresorů bude vrahem a který obětí.
U vraždy matek může jít o podobný motiv, častěji však jde o dlouhodobý krizový vztah, kdy
v důsledku aktuálního konfliktu (výchova, finance, apod.), alkoholu a instrumentálního faktoru dojde
21
k vyhrocení situace.
Případy vraždy sourozenců jsou vzácné, motivem je často žárlivost, popř. přenos agrese
na sourozence reprezentujícího nenáviděného rodiče.
Kasuistika: Dvacetiletý pachatel napadl v odpoledních hodinách kuchyňským nožem svou
matku a způsobil jí 14 bodnořezných ran do hrudníku, po činu se sám udal na policii, po 20
minutách řekl, že zavraždil rodiče, že je ubodal. Oběť měla 0,55 promile v krvi, pachatel asi bez
alkoholu. Jeho čin byl kvalifikován jako vražda dle § 140 odst. 1 TZ. Pachatel před činem přišel o
práci a poté přestal s matkou a okolím komunikovat, matka byla také bez práce a měli s pachatelem
spory o finance. Pachatel byl dříve trestán za krádež a porušování domovní svobody, inteligenci měl
v pásmu normy. Jelikož odmítl výpověď, nejsou příčiny spáchání činu jasné, znalci však jeho
chování označili jako afektivně determinované.
4.7

PACHATELÉ LOUPEŽNÝCH A JINÝCH ZIŠTNÝCH VRAŽD
Chování takových pachatelů se zpravidla vyznačuje plánovitostí, organizovaností a různými
zastíracími manévry k zakrytí trestného činu a jeho pachatele – např. ukrytí či přemístění mrtvoly,
aranžování alibi, předstírání jiného motivu, zastírání násilné smrti, apod. Méně často jsou v době
činu pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Pachatelem bývá zpravidla muž okolo 27 roku věku
s nepravidelným nebo žádným zaměstnáním, často již dříve trestaný za majetkové nebo násilné
trestné činy. Jeho chování je bez afektu, motivované získáním majetkového prospěchu, častěji než
jiní pachatelé vražd použijí střelné zbraně, naopak méně často nůž. Jde spíše o zcela neznámé a
nevinné oběti, především u mužů (ženy naopak častěji vraždí v rodině či mezi známými osobami i
ze zištných důvodů, např., pro dědictví apod.). Pachatelé zištných vražd obvykle pociťují menší lítost
22
než pachatelé vražd bez zištného motivu.
V našem souboru se oproti našemu očekávání nevyskytla žádná vyloženě zištná vražda.
V úvahu by připadal jeden případ, avšak v konkrétním případě pachatel nesledoval majetkový
prospěch a případ je uveden níže mezi zvláštními pachateli. Protože náš vzorek byl malý, je těžké z
něj vyvozovat nějaké důsledky, avšak tento fakt vyvolává domněnku, že vraždy jsou častěji páchány
z nezištného důvodu, v důsledku momentálního či dlouhodobého konfliktu a nikoliv pro zisk.
4.8

PACHATELÉ S PORUCHOU OSOBNOSTI A PSYCHOPATIČTÍ PACHATELÉ
Zvláštní skupiny tvoří pachatelé s poruchou osobnosti a psychopatologičtí pachatelé. Tato
kategorie je velmi široká a zahrnuje mnoho různých typů pachatelů ve vztahu k jejich psychickému
onemocnění. Pachatelé s poruchou osobnosti jsou častěji muži s poruchami chování a sociální
23
adaptace již v mládí, u žen-pachatelek převažují psychózy.
Kasuistika: Pachatelka v pokoji ubytovny pronajatém poškozeným zasadila poškozenému
bodnořezné rány kuchyňským nožem, její čin byl kvalifikován jako vražda dle § 219 odst. 1 TZ
21

HERETIK, A. Extrémna agresia I, Forenzná psychológia vraždy, s.155-166.
Tamtéž, s. 120-125.
23
Tamtéž, s. 131-140.
22
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(zák. č. 140/1961) a byla umístěna do věznice s ostrahou k výkonu trestu nepodmíněného odnětí
svobody na pět let. Pachatelka se deset let léčí s paranoidní schizofrenií, měla vidiny, že na ni mluví
lidé z televize a podobně, trpěla bludem, že ji poškozený chce zabít. Její schopnost ovládací však
byla v důsledku nemoci podstatně oslabena, bylo proto uloženo ambulantní ochranné léčení.
Pachatelka nebyla před činem nikdy trestána.
4.9

VRAŽDY Z ČIRÉ AGRESIVITY
Ve zkoumaném souboru se vyskytly dvě vraždy se zcela specifickými znaky, vykazující
extrémní míru agresivity bez zjevného motivu. Obě vraždy spáchali pachatelé blízcí věku
mladistvých brutálním způsobem za použití nespecifických zbraní (betonová dlaždice, části těla).
Společnými znaky těchto vražd jsou mladí pachatelé pod vlivem alkoholu, nebývalá agresivita
pachatelů a brutalita činu, absence zjevného motiv, předchozí kázeňské problémy a sociální
nepřizpůsobivost pachatelů.
Kasuistika:
1.
Osmnáctiletý pachatel kolem páté hodiny ranní po požití většího množství alkoholu
procházel kolem obchodního centra, kde seděl bezdomovec. Ten se jej zeptal, jestli nemá cigaretu,
na což pachatel nereagoval. Po chvíli sebral ze země betonovou dlaždici a hodil ji bezdomovci na
hlavu. Ten se zhroutil na zem a pachatel dvakrát razantně dupl oběti na hlavu, čímž způsobil
smrtelná zranění. Pachatel čin nejprve popíral, avšak jeho obhajoba byla nekoncepční a pod tíhou
důkazů se přiznal. Čin byl kvalifikován jako vražda dle § 140 odst. 1 TZ, a pachateli byl uložen
nepodmíněný trest odnětí svobody na 10 let. Pachatel vykazuje asociální rysy se zvýšenou
iritabilitou a sklony k sadismu, je hostilní, agresivní, chybí mu schopnost sebekritiky, dosud však
nebyl trestán.
2.
Dva osmnáctiletí pachatelé napadli po půlnoci bezdomovce sedícího na lavičce v Jeden
z pachatelů byl údajně zbit tímto bezdomovcem již dříve, což je možný motiv činu, a avšak nikoliv
potvrzený. Tento pachatel nejprve napadl bezdomovce ranami pěstí a kopanci do obličeje, a když
se napadený muž svalil na zem, obžalovaný mu dupal na hlavu a na břicho. K útoku se připojil i
druhý pachatel a společně střídavě pokračovali v útocích a způsobili bezdomovci smrtelná zranění.
Jejich činy byly kvalifikovány jako vražda provedená zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem dle §
140 odst. 1, odst. 3, písm. i) TZ, a pachatelům byl uložen trest odnětí svobody nepodmíněně na 18
a 20 let. Pachatelé byli znalci označeni za egocentrické osobnosti s průměrnou inteligencí, bez
duševní poruchy. Jde však o bezcitné agresivní jedince bez schopnosti sebereflexe. Oba měli
disharmonické dětství, léčili se v útlém věku v psychiatrické léčebně, utíkali z domu či léčebny, mají
sklony ke zneužívání alkoholu a drog, oba byli již dříve trestáni (loupež, krádež, vydírání). Nelitují
svého činu, ale pouze toho, jak vysoký dostali trest.
4.10

ZVLÁŠTNÍ TYPY PACHATELŮ
Ačkoliv existuje mnoho kategorií, do kterých je více či méně přesně možno pachatele
zařadit, některé vraždy a jejich pachatelé se kategoriím úplně vymykají. Znaky následující kasuistiky
vykazují podobnost se zištnou vraždou, avšak v konkrétním případě pachatel pravděpodobně
nesledoval majetkový prospěch. Pachatel jednal společně se spolupachatelem (u kterého lze
sledovat znaky pachatele zištného či nájemného vraha, avšak s tou zvláštností, že byl sám
iniciátorem vraždy).
Kasuistika: Oběť a pachatel A spolu měli podnikatelské styky, kdy pachatel provozoval
podnik a obětí byl jeho investor. Pachatel A byl dlužníkem oběti, avšak dluh mu splácel a nezištnost
motivu dokazuje i fakt, že pachatel pokračoval ve splácení dluhu i po vraždě, a to přesto, že rodina
oběti neměla žádné doklady o dluhu. Se spolupachatelem B poškozeného ve večerních hodinách
vylákali na místo činu, pachatel A jej měl rovnou zastřelit, ale selhaly mu ale nervy, odběhl, pak
uslyšel, jak spolupachatel B začal poškozeného mlátit kovovou tyčí, pachatel A se vrátil, vše viděl a
chtěl to ukončit, takže si došel pro pušku a vypálil, čímž mu způsobil zástřel hlavy a smrt.
Spolupachatel poté ještě několik sekund oběť bil tyčí. Nakonec tělo naložili na vozík, odvezli a
zakopali. Pachatel A sice čin nejprve zastíral, ale nakonec se po třech a půl letech k činu sám
přiznal, aniž by byl podezříván. Jeho čin byl kvalifikován jako vražda dle § 219 odst.1, a nedovolené
ozbrojování, byl odsouzen na dvanáct let trestu odnětí svobody nepodmíněně. Oběť byla v tomto
případě zcela nevinná. Pachatel A byl dříve několikrát trestán (maření výkonu úředního rozhodnutí,
výtržnictví, nedbalostní ublížení na zdraví).
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5

ZÁVĚR
Z uvedené typologie a kriminogenních faktorů je zřejmé, že cesta každého vraha k jeho
trestnému činu vede jinou cestou – každý trestný čin a jeho pachatel je jiný. V jednotlivých
skupinách jsou ale určité podobnosti, které jsou pro kriminalisty významné a mnoho případů lze
přibližně podřadit pod určité skupiny a z těchto skupin abstrahovat typické rysy. Někdo se vrahem
stane dílem okamžiku pod vlivem tíživých životních událostí, a jelikož společnost chápe a jistým
způsobem omlouvá takové jednání, z pachatele tohoto činu snímá nálepku vraha a tento čin
kvalifikuje v novém trestním zákoníku jako „zabití“. Někdo se k vraždě dostane skrze bohatou
kriminální kariéru, ať už jako násilný nekontrolovatelný člověk s trestním rejstříkem plným násilných
činů, které vrcholí vraždou, nebo jako pachatel stále závažnější majetkové trestné činnosti
s loupežnou či nájemnou vraždou na konci. Někteří vrahové již do vínku dostali predispozice
v podobě zvýšené agresivity či psychické nemoci. Někteří dostali do kolébky predispozice v podobě
kriminálního sociálního prostředí, do kterého se narodili. Každý pachatel má unikátní osud, který
vidíme, když odhlédneme od statistik a pootevřeme konkrétní spisy. Jestliže však chceme účinně
bojovat s násilnou kriminalitou, jisté zobecnění bude vždy třeba, stejně jako při formulaci skutkových
podstat, přestože každý skutek bude vždy unikátní a jedinečný. Neexistuje univerzální model, jak se
rodí vrah, a proto také neexistuje univerzální model, jak zabránit tomu, aby se tak dělo, a jak z vraha
opět udělat bezúhonného člověka. Kriminologické zkoumání ale pomůže pochopit zákonitosti těchto
jevů a přizpůsobit co nejvíce trestněprávní reakci (sankci) danému případu, a také zvolit ten správný
způsob prevence u určitého typu pachatelů úmyslného usmrcení. Nejčastějšími rizikovými faktory
jsou pak zejména lehká dostupnost zbraně a požití většího množství alkoholu. Při spojení těchto
faktorů výrazně stoupá riziko, že dojde k násilnému trestnému činu či dokonce k úmyslnému
usmrcení. Při současné existenci dlouhodobých konfliktních vztahů se riziko ještě výrazněji zvyšuje.
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MENTORING AKO OPATRENIE NA PREDCHÁDZANIE
RIZIKOVÝM FAKTOROM KRIMINALITY MLÁDEŽE
Dominika Strigáčová
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Abstrakt: Príspevok sa zameriava na jedno z účinných opatrení využívaných v zahraničí tak
v oblasti prevencie, ako aj restoratívnej justície. Účelom príspevku je poskytnúť stručný prehľad
o podstate mentoringu, o jeho cieľoch, o úlohách mentora, požiadavkách na jeho osobu, ako aj
o procese formovania vzťahu mentora a jeho zverenca. V záverečnej časti príspevku bude okrajovo
poukázané na výsledky zahraničných prieskumov vo vzťahu k efektivite tohto opatrenia.
Kľúčové slová: mentoring, mentor, podoby mentoringu, mentoringové programy v rámci komunity,
mentoringové programy v rámci školy
Abstract: The contribution is focused on one of a very effective preventive and also intervention
measures within restorative justice in foreign countries. The aim of the contribution is to offer a brief
overview about substance of this measure, about its aims, about duties and work of mentor, the
requests relating to his/her character, and also about the process of forming the relationship
between a mentor and a mentee. In conclusion of the paper will be partially refered to evaluation of
outcomes of foreign researches related to the effectivity of this measure.
Key words: mentoring, mentor, forms of mentoring, community based mentoring, school based
mentoring
1

ÚVOD
V posledných dvoch desaťročiach 20. storočia sa mentoring stal vo viacerých krajinách
obľúbenou formou preventívneho, ako aj intervenčného opatrenia voči mladistvým osobám, ktoré sa
prejavujú rizikovým správaním, akým je napr. abúzus drog, požívanie alkoholu, záškoláctvo, ale
predovšetkým delikvencia a kriminalita.
Mentoringové programy majú svoj pôvod v Spojených štátoch amerických, avšak ich
myšlienka sa čoskoro rozšírila aj do Kanady, Austrálie, Veľkej Británie, Dánska; v súčasnosti
1
mentoring využíva aj Česká republika v rámci programu Mládež v akci , či vo vzťahu k rómskemu
2
etniku pri realizácii alternatívnych trestov v rámci Služby Mentor . Mentoring je kľúčovým prvkom v
mnohých preventívnych, ako aj resocializačných programoch ukladaných mladistvým osobám
v rámci výchovných opatrení alebo postpenitenciárnej starostlivosti.
Viaceré preventívne programy mentoringového typu sa zameriavajú na špecifické segmenty
vysokorizikovej mládeže, zahŕňajúc deti väzňov, deti v náhradnej rodinnej starostlivosti
(predovšetkým ústavnej), zneužívané a týrané deti, adolescentov, ktorí sa v skorom veku stali
rodičmi, študentov so zlým akademickým prospechom, adolescentov, ktorí sa dopustili trestného
3
činu a sú stíhaní, alebo ktorým už bol uložený trest v rámci trestného konania. Práve
vysokoriziková mládež sa najčastejšie stretáva so sociálnym vylúčením, ktoré je charakteristické

1

http://www.mladezvakci.cz/evropska-dobrovolna-sluzba/mentoring/
DEMNER, M.: Služba Mentor. In ŠTERN, P., OUŘEDNÍČKOVÁ, L., DOUBRAVOVÁ, D. (eds.)
Probace a mediace, s. 177-191
3
Bližšie k jednotlivým typom programov pozri: AHRENS, K. R., DUBOIS, D. L., RICHARDSON, L.
P., FAN, M., LOZANO, P: “Youth in Foster Care With Adult Mentors During Adolescence Have
Improved Adult Outcomes.”; BRITNER, P. A., et all: “Mentoring Special Youth Populations.”;
GOODE, W. W., SMITH, T. J.: ˮBuilding From the Ground Up: Creating Effective Programs to
Mentor Children of Prisoners—The Amachi Models.ˮ
2
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obmedzenými možnosťami prístupu k mnohým spoločenským zdrojom inak prístupným majoritnej
populácii.
V okolí týchto detí a mladých ľudí chýbajú častokrát tí, ktorí by vďaka úsiliu pri vlastnom
vzdelávaní dosiahli kvalifikáciu pre vykonávanie legálneho zamestnania, takže im chýbajú vzory
životnej stratégie, ktorými by sa mladí ľudia mohli inšpirovať.
2

VYMEDZENIE POJMU
4
Pojem mentoring nemá jednoznačnú definíciu. Z pohľadu sociálnej práce s mládežou, ako
aj z psychologického hľadiska, je možné mentoring všeobecne definovať ako spôsob pomoci
5
mladým ľuďom v procese prechodu z puberty do dospelosti.
Vo svojej podstate ide o vzťah v rámci dlhšej časovej periódy medzi dvoma alebo viacerými
ľuďmi, v ktorom starší a skúsenejší z účastníkov vzťahu poskytuje pomoc mladšej osobe (mladším
6
osobám) a pôsobí ako vzor sociálne žiaduceho správania , a vzťah recipročný, v ktorom sa spája
dôvera s výzvou, podporou, kontrolou a ktorý má potenciál posilniť jedného alebo oboch účastníkov
vzťahu. V európskom kontexte sa mentoring spája predovšetkým s oblasťou vzdelávania
a pomocou pri výbere povolania a v tomto smere je chápaný ako individuálny vzťah medzi
mentorom a mladistvým dobrovoľníkom, pričom mentor asistuje mladistvému pri sociálnom,
profesijnom či osobnom rozvoji a pomáha mu zorientovať sa v spoločnosti a kultúre, ktorá ho
7
obklopuje (teda nie je nevyhnutné, aby sa mladistvý vyznačoval rizikovým správaním).
Z pohľadu prevencie a restoratívnej justície má však táto forma opatrenia poskytnúť prioritne
rizikovej mládeži možnosť takého kontaktu s dospelou osobou, v rámci ktorého bude táto dospelá
osoba napomáhať eliminovať rizikové faktory akými sú asociálne správanie (abúzus drog,
alkoholizmus, gamblerstvo, vrátane delikvencie a kriminality), ďalej problémy v rodinách,
záškoláctvo, negatívny vplyv rovesníkov a pod. Mentor má za úlohu mladistvého viesť správnym
smerom a dohliadať nad ním, avšak nemyslí sa tým dohľad úradný (teda dohľad správneho výkonu
opatrenia), ale dohliadanie nad zlepšením danej situácie mladistvého. Mentor tiež napomáha
mladistvému v rozvoji sociálnych zručností, v osobnostnom raste, vo výbere povolania, vo zvýšení
sebavedomia a sebadôvery, môže zverenca učiť mravným hodnotám, byť pre neho zdrojom
informácií a rád a v neposlednom rade môže mentor mladistvému poskytnúť aj pomoc pri stanovení
cieľov do budúcnosti. Mentor má teda za úlohu mladistvého podporiť, aby sa tak povediac „chopil
príležitosti“, dostupných možností v rámci vzdelávania a tréningov, aby si stanovil vlastné ciele,
ktoré bude nasledovať a zároveň mu napomôcť dostať sa z nepriaznivého vplyvu rovesníkov či
8
nestabilného a rozvráteného rodinného prostredia.
Mentori teda pôsobia ako vzory pre mladistvých, sú alternatívnym zdrojom praktickej pomoci,
vedenia a podpory, kompenzujú nedostatočný rodičovský dohľad, rozvrátené rodinné vzťahy,
nedostatočnú podporu zo strany rodiny, či nepochopenie dieťaťa, dysfunkčnú socializáciu,
a zároveň propagujú pozitívne postoje, morálne hodnoty a vhodné, sociálne žiaduce správanie.
Plnením svojich úloh mentori napomáhajú mladistvým osobám v sociálnom, výchovno-vzdelávacom
a osobnostnom rozvoji; zo strany mladistvých je pritom úloha mentorov chápaná rozlične – napr.
mentor môže byť považovaný za priateľa, za učiteľa, poradcu, ochrancu, a pod.
Mentoring sa viac ako iné opatrenie vyznačuje svojou individuálnosťou, t.j. nie je ho možné
chápať ako univerzálny program aplikovateľný za rovnakých podmienok na každého mladistvého
s problémovým správaním (a je potrebné uviesť, že ani nie je vhodný pre všetkých mladistvých
s problémovým správaním), ale len pre tých, ktorí skutočne sami dobrovoľne prejavia snahu
4

Pozri bližšie: Center for Substance Abuse Prevention. “Mentoring Initiatives: An Overview of
Mentoring.” Rockville, Md.: Center for Substance Abuse Prevention, Substance Abuse and Mental
Health Services, U.S. Department of Health and Human Services, 2000.
5
TARLING, R., DAVISON, T., CLARKE, A: ˮThe National Evaluation of the Youth Board´s
Mentoring Projectsˮ, s. 10.
6
PHILLIP, K.: ˮMentoring pitfalls and potential for young peopleˮ, s. 1-15
7
MENTORNA: Praktická příručka pro mentory Evropské dobrovolné služby programu Mládež v
akci, 2009.
8
Pozri napr.: HAMILTON, S.F.:ˮ Unrelated Adults in Adolescent Livesˮ.; PIPER, H., PIPER, J.:
ˮDisaffected young people as the problem, mentoring as the solution, education and work as the
goalˮ.
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o pozitívnu zmenu, snahu na sebe pracovať. Mentoring je preto potrebné vnímať ako
individualizovanú odpoveď na konkrétne potreby a problémy mladistvého.
3

PODOBY MENTORINGU
Vo všeobecnosti môžeme mentoring chápať v neformálnom a formálnom zmysle. Za
neformálny mentoring označujeme akýkoľvek vzťah mladistvej osoby so staršou osobou (či už je
v pozícii učiteľa, trénera, rodinného priateľa, a pod.), ktorá poskytuje mladistvej osobe pozitívne
vedenie, pozitívny vzor správania.
Formálny mentoring medzi mladistvým a mentorom - dobrovoľníkom sa realizuje
prostredníctvom preventívneho alebo intervenčného programu. Programy tohto typu konkrétne
upravujú nábor dobrovoľníkov do pozície mentora, ich výcvik, výber mladistvých, ktorí mentoringový
program môžu absolvovať a je u nich predpoklad, že toto opatrenie by mohlo byť v ich prípade
úspešné (že by mohlo mať na mladistvého pozitívny účinok), a v neposlednom rade je súčasťou
týchto programov aj kontrola a vyhodnocovanie ich efektivity.
Pojem „formálny mentoring“ však nemožno vysvetľovať priveľmi striktne, pretože vlastná
povaha mentoringu je založená na báze dobrovoľnosti – či už zo strany mentora alebo mladistvého.
Osoba sa mentorom stane z jeho/jej vlastného rozhodnutia, aj keď k priradeniu k mladistvej osobe
dochádza rozhodnutím štátneho orgánu. Mentor teda participuje na programe dobrovoľne,
dobrovoľne prechádza odborným výcvikom a následne pracuje s mladistvou osobou v rámci svojho
voľného času. U mladistvého je dobrovoľnosť absolvovania programu predpokladom na úspešnosť
samotného opatrenia a navyše, je veľmi potrebné, aby mladistvý mentora vnímal v pozícii
neformálneho pomocníka, skôr priateľa, a nie úradnú osobu, ktorá sa nad ním snaží mať dohľad
a kontrolu ex offo. Karhanie, prílišná kontrola a dohľad nad mladistvým zo strany mentora môže
9
viesť k odcudzeniu a najmä k strate záujmu mladistvého stretávať sa s mentorom.
V rámci formálneho mentoringu môže byť osoba za mentora mladistvému určená opatrením
orgánu (podľa zodpovedajúcich kritérií) alebo si mladistvý mentora môže sám vybrať z osôb, ktoré
ako mentori pôsobia v jeho okolí a teda prešli prvotným bezpečnostným monitoringom, ako aj
potrebným odborným výcvikom (bližšie k náboru a výcviku mentorov pozri v ďalšej časti článku).
10
K úspešným mentoringovým programom
patria najmä programy v rámci komunity
(community based programs). Nábor mentorov sa uskutočňuje v rámci príslušnej komunity, tzn. zo
susedstva, z oblasti, v ktorej mladistvý býva, pričom základnou požiadavkou na mentora je teda
jeho miestna a osobná znalosť a vítané sú aj skúsenosti s mládežou z predošlého zamestnania
(napr. ak mentor pôsobil, resp. pôsobí ako učiteľ, vychovávateľ, športový tréner, sociálny pracovník,
probačný a mediačný úradník, príslušník polície a pod.). Mentorom sa nestáva príbuzný dieťaťa, ani
rodinný známy, ale taký dospelý dobrovoľník, ktorý pozná príslušnú komunitu, najlepšie aj rodinu,
z ktorej mladistvý pochádza. Tiež sa pri tomto type programov predpokladá, že mladistvý si skôr
vytvorí dôverný vzťah s osobou, ktorá je z jeho okolia (komunity), a bude pre neho v prípade potreby
(napr. poradiť sa) na blízku.
K ďalším typom sa zaraďujú mentoringové programy v rámci škôl (school based programs),
v rámci ktorých je mladistvý pridelený k dospelej osobe alebo staršiemu žiakovi / študentovi, ktorý
pôsobí na škole, na ktorej študuje aj mladistvý. Stretnutia mentora s mladistvým sú realizované
v školskom prostredí, najmenej raz do týždňa, prevažne po výučbe, ale môžu byť realizované aj
počas výučby, pričom počas týchto stretnutí sa mentor s mladistvým venujú rôznym voľnočasovým
aktivitám, športu, aktivitám, ku ktorým má mladistvý pozitívny vzťah (napr. návšteva múzea, kina);
časté sú asistencie mentora pri plnení domácich úloh, vysvetlení učiva a pod.
Okrem vyššie uvedených modelov existuje aj tzv. peer mentoring, pri ktorom sú v pozícii
mentorov najmä vekoví rovesníci mladistvého (po príslušnom absolvovaní odborného tréningu), ementoring, kde mentor a mladistvý (zverenec) komunikujú prostredníctvom internetu; rozšírenou

9

Pozri napr.: DUBOIS, D. L, RHODES, J. E.: “Introduction to the Special Issue: Youth Mentoring:
Bridging Science With Practice.”; WHEELER, M. E., KELLER, T. E., DUBOIS, D. L.: “Review of
Three Recent Randomized Trials of School-Based Mentoring.”
10
k niektorým druhom mentoringových programov pozri webovú stránku Office of Juvenile Justice
and Delinquency Prevention: http://www.ojjdp.gov/mpg/progTypesMentoring.aspx
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formou je aj skupinový mentoring (group mentoring), pri ktorom je mentorovi pridelených viacero
11
mladistvých naraz, ktorým sa následne venuje a pracuje s nimi.
Cieľové skupiny mladistvých sa líšia či už v zameraní na vekovú kategóriu, alebo na
problém, ktorý sa má mentoringom riešiť - prevažne sa jedná o osobnostné rizikové faktory,
negatívny vplyv rovesníkov a rizikové faktory vzťahujúce sa na školu.
4

NÁBOR A PRÍPRAVA MENTOROV
Do mentoringu sa na báze dobrovoľnosti zapájajú osoby, ktoré môžu prispieť k riešeniu
problematiky nežiaduceho správania mládeže, a teda ktoré môžu ponúknuť svoje skúsenosti
a najmä svoj čas v prospech rizikovej mládeže. V mentoringových programoch je spomedzi
ostatných preventívnych či intervenčných programov asi najviac viditeľné prijatie časti
zodpovednosti zo strany spoločnosti za negatívny vývoj a postoje mladistvých, a teda aj za juvenilnú
delikvenciu.
4.1

Nábor mentorov
12
Nábor dobrovoľníkov
prebieha viacerými spôsobmi, napr. reklamou v novinách či
časopisoch, formou motivačných plagátov, spropagovanie mentoringu prostredníctvom miestnych
samospráv, brožúr umiestnených na verejne dostupných miestach, v knižniciach, v komunitných
centrách, kostoloch, u lekárov a pod.
Dobrovoľníci, ktorí sa do mentoringového programu zapoja musia prejsť monitoringom (tzv.
screeningom), tzn. policajné zložky a iné štátne orgány sa vyjadria k bezúhonnosti a najmä
vhodnosti osoby participovať na tomto type programu (najmä či sa dobrovoľník nedopustil v
minulosti trestného činu proti mladistvej osobe, dieťaťu).
4.2

Odborná príprava
Ak dobrovoľník úspešne prejde monitoringom (screeningom), musí sa zúčastniť odborného
školenia, v rámci ktorého sa venuje patričná pozornosť najmä samotnému procesu mentoringu,
vytvoreniu vzťahu medzi mentorom a mladistvým (prvý kontakt, miesta, na ktorých sa stretnutia
majú realizovať, činnosti, ktoré sa odporúča s mladistvým realizovať), stanoveniu základných
pravidiel, vymedzeniu hraníc na začiatku vzťahu a v neposlednom rade stanoveniu cieľov, ktoré sa
mentoringom majú dosiahnuť. Okrem uvedeného je odborný výcvik zameraný aj na oboznámenie
sa s témami ako násilie, osobná bezpečnosť, ochrana dieťaťa, práca s dospievajúcou mládežou,
predsudky a diskriminácia, vplyv rovesníkov na mládež, drogová a alkoholová závislosť, sex,
agresia, sebapoškodzovanie; mentori sa musia oboznámiť aj so základmi trestného práva. Praktická
časť výcviku je zameraná na tréning komunikačných zručností, zvládanie konfliktných situácií
a morálnych dilem, a v neposlednom rade na to, ako má mentor správne mladistvého podporiť,
viesť ho správnym smerom a dohliadať nad ním. Súčasťou výcviku je aj návšteva väzníc a ústavov
13
na výkon trestu.
5

FORMOVANIE VZŤAHU MENTORA A MLADISTVÉHO
Po absolvovaní odborného výcviku je mentor pridelený ku konkrétnemu mladistvému, pričom
úspešnosť vytvorenia pozitívneho kontaktu mentora a jeho sa spája práve s prvými stretnutiami,
kedy sa vytvára prvý dojem a začína formovať samotný vzťah. V niektorých prípadoch môže byť na
prvom stretnutí prítomný napr. rodič mladistvého, koordinátor prevencie, sociálny pracovník a pod.
Aby sa predišlo tomu, že mladistvý mentora začne hneď od začiatku vnímať ako úradnú osobu, za
miesta stretnutí sa volia napr. cukráreň, McDonald (čiže neformálne externé prostredie), alebo
časté sú aj stretnutia u mladistvého doma. V rámci stretnutí sa môžu mentor a jeho zverenec
venovať, ako už bolo vyššie spomenuté, rôznym voľnočasovým aktivitám, športu, prechádzke

11

Bližšie pozri: Center for Substance Abuse Prevention. “Mentoring Initiatives: An Overview of
Mentoring.” Rockville, Md.: Center for Substance Abuse Prevention, Substance Abuse and Mental
Health Services, U.S. Department of Health and Human Services, 2000.
12
TARLING, R., DAVISON, T., CLARKE, A: ˮThe National Evaluation of the Youth Board´s
Mentoring Projectsˮ, s. 28-30.
13
tamtiež, s. 30-32
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v parku, venčeniu psov, spoločným záľubám a tomu, v čom mladistvý najviac vyniká; nemenej
14
dôležité je zamerať pozornosť aj na tréning sociálnych zručností a vzájomnej tolerancie.
Čo sa týka počtu stretnutí a časového obdobia, v rámci ktorého by mal mentoring trvať,
odporúča sa aspoň jedno stretnutie do týždňa trvajúce minimálne 1 hodinu avšak väčšinou záleží od
individuálnej dohody mentora a jeho zverenca. Takisto aj časové obdobie trvania mentoringu záleží
od individuálneho prípadu - odporúčaná dĺžka trvania celého programu je aspoň jeden rok, avšak
v praxi častokrát dochádza k predčasnému ukončeniu mentoringového vzťahu, či už z dôvodov na
strane mentora alebo zverenca. Na strane zverenca ide najmä o negatívny postoj rodiny voči tejto
forme opatrenia, alebo zverenec považuje už absolvované stretnutia za postačujúce a nepociťuje
potrebu ďalej sa s mentorom stretávať, považuje problém už za vyriešený, resp. ako dôvod je tiež
15
uvádzané narušenie dôvery vo vzťahu medzi mentorom a zverencom.
Na tomto mieste je však potrebné spomenúť, že minimálne tretina takto vytvorených
mentoringových vzťahov, je zrealizovaná úspešne a výsledkom sú najmä lepšie akademické
výsledky mladistvého v škole, zlepšenie v školskej dochádzke, zvýšenie rešpektu voči názorom
iných, eliminácia agresívneho správania a v neposlednom rade mladiství, ktorí program absolvovali,
udávajú, že majú jasnejšiu predstavu o svojej budúcnosti, stanovujú si ciele a najmä majú záujem
osobnostne rásť a nájsť si vhodné profesijné uplatnenie.
V prípadoch mladistvých, ktorí pred uložením tohto opatrenia páchali trestnú činnosť, závery
výskumov ukazujú, že mentoring ako samostatne uložené opatrenie nemá výrazný vplyv na
elimináciu recidívy, t.j. opätovného páchania trestných činov. Avšak, úspešnosť opatrenia tohto
typu stúpa najmä v tých prípadoch, kedy je mentoring uložený buď s iným intervenčným opatrením
(napr. rodinná terapia), alebo ak je súčasťou multifaktorálneho intervenčného programu, ktorý sa
16
zameriava na elimináciu viacerých rizikových faktorov kriminality mládeže súčasne.
6

ZÁVER
Či už sa mentoring využíva ako opatrenie preventívne alebo intervenčné, jeho cieľ zostáva
rovnaký - boj s kriminalitou mládeže a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu mladistvého z komunity,
v ktorej žije. Mentoring napomáha mladistvým s rizikovým správaním posilniť ochranné faktory
a zároveň eliminovať faktory rizikové (kriminogénne), ktorým mladiství vo svojom živote
dennodenne čelia.
Mentoringu sa začína venovať pozornosť aj v Slovenskej republike, najmä v rámci
postpenitenciárnej starostlivosti a terciárnej prevencie (prevažne vo forme resocializačných
programov). Zahraničná prax ukazuje, že forma individuálnej práce s mládežou prináša pozitívne
výsledky vo vzťahu k recidíve a eliminácii rizikových faktorov, a preto je vhodné čerpať zo
skúseností zahraničných krajín (aj tých negatívnych), sledovať vývoj tohto typu programov a
pravidelné vyhodnocovania ich efektivity.
Na záver je vhodné azda len odporučiť, aby Slovenská republika vo vzťahu k riešeniu
problematiky kriminality mladistvých do budúcnosti viac využívala preventívne a intervenčné
programy, mimo iných aj mentoringového typu.
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NÁVRHY NA DOPLNENIE ÚPRAVY V OBLASTI TRESTNEJ
ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
Jozef Medelský
Ústav verejného práva Fakulty práva PEVŠ
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá trestnou zodpovednosťou právnických osôb, konkrétne hodnotí
aktuálnu právnu úpravu nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb v slovenskom právnom
poriadku. Záverom ponúka výpočet niektorých návrhov de lege ferenda, ktoré by mali byť
zohľadnené v eventuálnom návrhu na zmenu existujúcej právnej úpravy o ktorom sa diskutuje tak
na akademickej ako aj politickej úrovni.
Kľúčové slová: Trestná zodpovednosť právnických osôb, slovenský právny poriadok, hodnotenie,
efektivita, návrhy de lege ferenda
Abstract: The contribution deals about criminal liability of legal entities, focusing on valuation of
actual law regulation of indirect type of criminal liability of legal entities in Slovak law code. In the
end the contribution offers some proposals de lege ferenda, which should be included on eventual
proposal of existing law regulation, which is also object of discussions in academic and also politic
ground.
Key words: Criminal liability of legal entities, Slovak law code, valuation, efectivity, proposal de lege
ferenda
1

ÚVOD
Aktuálnu slovenskú právnu úpravu nie je možné považovať za komplexnú a efektívnu. Od
samotného počiatku existencie tejto úpravy sa uvažovalo o zmene. Paradoxom je, že Slovenská
republika prijala úpravu po vzore Španielskeho kráľovstva, ktoré v rovnakom čase prijímala nový
model pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Aj keď sa niektorí autori považujúci aktuálnu
úpravu domnievajú, že táto je dostačujúca a prehľadná a umožní sankcionovanie právnických osôb,
realita je diametrálne odlišná. Úprava nebola použitá a použitá zrejme ani nebude. Dôvodom prijatia
nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb bola podľa dôvodovej správy niekoľko:
„Zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb nie je prípustné vo vzťahu k zásade
individuálnej zodpovednosti za zavinenie, k zásade personality trestov a zároveň neschopnosti
právnickej osoby niesť vôľovú zodpovednosť s možnosťou výberu konať v súlade s právom alebo
proti právu. Uvedené konštatovanie bolo určujúce pre formovanie výsledného znenia predkladaného
1
návrhu zákona.“ Myšlienka neprelomenia zásady individuálnej zodpovednosti nie je nesprávna. Je
však potrebné opäť poznamenať, že v drvivej väčšine európskych štátov boli tieto dôvody neprijatia
prelomené. Diskusia ohľadom tohto inštitútu na akademickej úrovni má za to, vo väčšine názorov,
že trestná zodpovednosť právnických osôb je potrebná a zároveň, že musí byť prijatá taká úprava,
ktorá bude vykazovať komplexné riešenie problematiky a zaručí jej efektívnosť v praxi. Zamýšľa sa
ísť cestou Českej republiky a teda prejsť na model pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb
a prijatím tejto úpravy v podobe samostatného zákona. Samotná podoba prijatia nie je dôležitá, či
už teda pôjde o samostatný zákon alebo o novelizáciu TZ. Podstatným je vypracovanie takého
dokumentu, ktorý bude možné v praxi aplikovať. Lepšie z dôvodu prehľadnosti by bolo vytvorenie
samotného zákona, ktorý by sa venoval tak hmotnoprávnej ako aj procesnoprávnej časti a zároveň,
ktorý by poukazoval na subsidiárne použitie TZ alebo TP.

1

Dôvodová správa k zákonu č. 224/2010 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z.z.
Trestný zákon v znení neskorších predpisov, s. 4
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Zásadne by sa mal zmeniť celkový postoj k tejto problematike a malo by sa pristúpiť
k riešeniu v podobe prijatia modelu pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Zaviedla by sa
tým kolektívna zodpovednosť právnickej osoby.
2

NÁVRHY DE LEGE FERENDA
Vymedzenie trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Prvou oblasťou je jasne
zadefinovanie trestnej zodpovednosti právnickej osoby. Musí byť teda definované, kedy a za akých
podmienok sa právnická osoba dopustí trestného činu. Budú to predovšetkým jej zákonný
zástupcovia, štatutárne orgány, kontrolné a dozorné orgány, osoby s riadiacim vplyvom, ako aj
zamestnanci, ktorí budú konať na pokyn orgánov právnickej osoby. O vznik trestnej zodpovednosti
pre právnickú osobu pôjde ak bude konanie týchto subjektov možné pričítať právnickej osobe a ak
bude samotné protiprávne konanie vykonávané v mene právnickej osoby, v jej záujme, v jej
prospech alebo v rámci je činnosti. Páchateľom bude v konečnom dôsledku právnická osoba, ktorej
bude možné pripočítať porušenie, resp. ohrozenie záujmov chránených TZ. Trestnou
zodpovednosťou právnickej osoby nesmie byť dotknutá trestná zodpovednosť osoby fyzickej.
Z dôvodu odlišnosti subjektov tu nie je možné hovoriť o eventuálnom porušovaní zásady ne bis in
idem, nakoľko sa jedná o dva absolútne odlišné subjekty. Zároveň však trestná zodpovednosť
právnickej osoby môže byť založená aj v prípade ak nebude môcť byť pred súd postavená
konkrétna fyzická osoba, podozrivá zo spáchania trestného činu a v ktorej dôsledku bude trestná
zodpovedná právnická osoba. Týmto by sa vyhlo stavu, že nebude nikto potrestaný čo je zároveň aj
jedným z dôvodov pre zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Vymedzenie okruhu subjektov na ktoré sa trestná zodpovednosť právnických osôb
nebude vzťahovať. Uvedený okruh subjektov užívajúcich exempciu by mal byť čo najužší. V prvom
rade by mal byť vyňatý štát a štátne orgány vrátane samosprávnych celkov pri vykonávaní
delegovanej činnosti z poverenia štátnych orgánov. Zásadne by sa mala trestná zodpovednosť
aplikovať na podniky zriadené štátnymi orgánmi, resp. podniky parciálne financované zo štátneho
rozpočtu, teda na podniky s majetkovou účasťou štátu. Týchto podnikov je obrovské množstvo
a neraz sa dopúšťajú protiprávnej činnosti. V prípade týchto orgánov neexistuje dôvod na ich
vyňatie spod trestnej zodpovednosti. Trestná zodpovednosť by sa mala dotýkať aj politických strán
a politických hnutí, ktoré majú neraz pochybné financovanie a fungujú ako „s.r.o.“ a sú nástrojom
v rukách niekoľkých vyvolených finančných magnátov či skupín. Na zamyslenie je aj otázka
aplikácie trestnej zodpovednosti pre štátom uznané cirkvi a náboženské spoločnosti. Osobne som
za to, aby tieto právnické osoby boli zahrnuté pod trestnú zodpovednosť, nakoľko množstvo siekt sa
dopúšťa protiprávnej činnosti, ktorá ohrozuje tak život a zdravie ako aj iné zákonom chránené
spoločenské vzťahy. Pre uvedené subjekty by bolo v niektorých prípadoch vylúčené uloženie
niektorých trestov, ako napríklad trest zrušenia právnickej osoby, ktorou by bol samosprávny celok.
Bude však umožnené uloženie inej sankcie. Napokon je potrebné poskytnúť imunitu
medzinárodným subjektom verejného práva, čo vyžadujú aj medzinárodné dokumenty, ktorými je
Slovenská republika viazaná.
Určenie rozsahu kriminalizácie. Dôležitým problémom je jasné stanovenie, ktorých
trestných činov sa môže právnická osoba dopustiť. Úprava by mal zodpovedať medzinárodným
požiadavkám, no zároveň by sa nemal limitovať len na tieto medzinárodné požiadavky. Určite
nesmú byť opomenuté trestné činy proti životnému prostrediu, trestné činy hospodárske
a komplexné pokrytie korupčných trestných činov. Poskytnutie taxatívneho výpočtu, resp.
demonštratívneho výpočtu skutkových podstát trestných činov z jednotlivých častí osobitnej časti TZ
by podľa môjho názoru nemuselo byť zlým riešením. Do budúcnosti však treba počítať s možnosťou
novelizácií a rozšírením o nové skutkové podstaty trestných činov, ako odpoveď na medzinárodné
záväzky prípadne ako odpoveď na nové špecifické páchanie trestnej činnosti právnickými osobami
a potreby pokrytia tohto druhu protiprávnej činnosti. Podobne ako aj existujúci návrh, aj ten nový by
riešil otázku premlčania trestného stíhania a aplikácie inštitútu účinnej ľútosti.
Oblasť prevencie. Nová právna úprava by mala prihliadať na prevenciu páchania trestnej
činnosti. Vhodným návrhom v tomto smere by bola možnosť poskytnutia benefitu pre právnickú
osobu, ktorá bude spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní počas vyšetrovania, resp.
počas trestného konania. Samozrejme spáchanie protiprávnej činnosti je negatívnom samo o sebe
a odpoveďou by mal byť adekvátny trest. Za striktne vymedzených pravidiel by však bolo možné
napr. zmiernenie trestu. Takáto možnosť by bola prípustná, ak by právnická osoba spolupracovala
počas vyšetrovania s OČTK napr. prostredníctvom poskytnutia dôkazov, alebo aj samotným
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priznaním sa k spáchaniu trestného činu do určitého momentu. Prípustný by bol aj takýto benefit
v prípade odvrátenia škodlivého následku, ktorý právnická osoba svojím konaním vytvorila.
„Parametre“ tejto spolupráce by však bolo nutné nastaviť veľmi striktne a precízne, aby tak nebola
porušovaná zásada nemo tenetur se ipsum accusare.
Sankčný aparát. Sankčný aparát je jednou z najdôležitejších zložiek celej trestnej
zodpovednosti právnických osôb. Aparát musí byť stanovený veľmi prísne pričom nemusí byť
vylúčená aplikácia dualistickej koncepcie sankcií, kde by popri sebe existovali tak tresty ako aj
ochranné opatrenia. Zásadne by mal sankčný aparát zodpovedať medzinárodným požiadavkám.
Osobne si však myslím, že mal by presiahnuť tento rámec a mal by zodpovedať konkrétnej situácii
v danej krajine a rozsahu kriminality páchanej právnickými osobami. K trestom je potrebné určite
zaradiť:
- zrušenie právnickej osoby, ako najprísnejší trest, ktorý by bolo možné považovať
za ekvivalent najprísnejšieho možného trestu pre fyzickú osobu, ako odpoveď za
najzávažnejšiu trestnú činnosť,
- trest uzatvorenia podniku alebo niektorých jeho organizačných zložiek,
- trest zrušenia všetkých aktivít a činností právnickej osoby, ktoré súviseli s trestnou
činnosťou
- trest prepadnutia majetku,
- trest prepadnutia veci,
- peňažný trest,
- trest zákazu činnosti,
- trest zákazu účasti na verejnom obstarávaní, prípadne iných verejných súťažiach,
- trest zákazu prijímania dotácií a iných podpôr,
- súdny dohľad nad právnickou osobou,
- trest uverejnenia rozsudku.
K ochranným opatreniam by bolo možné zaradiť ochranné opatrenie zhabanie veci.
Nevylučovalo by sa uloženie trestov a ochranných opatrení zároveň. Vylúčené by to bolo
v konkrétnych prípadoch ako je uloženie peňažného trestu a trestu prepadnutia majetku, kde to
povaha veci vylučuje. Pre efektívne aplikovanie tak trestov ako aj ochranných opatrení bude
potrebné jasne zadefinovať ich vykonávanie po právoplatnosti odsudzujúceho rozsudku. V tomto
smere bude nevyhnutná aj úprava právnych predpisov týkajúcich sa príslušných registrov do
ktorých bude nutné zapisovať uložené sankcie. Pôjde predovšetkým o register trestov a obchodný
register, či živnostenský register. Musí byť vytvorený efektívny systém prepojenosti orgánov verejnej
správy, ktoré budú na samotný výkon trestu dohliadať a budú môcť v prípade neplnenia podmienok
zasiahnuť. Nie je možné, aby dohľad nad výkonom trestu bol zverený len do rúk niekoľkých osôb,
ako napr. probační a mediační úradníci. Pri rozhodovaní súdu o uložení konkrétnej sankcie bude
musieť súd prihliadať na okolnosti spáchania trestného činu, na doterajšiu činnosť právnickej osoby
k jej pomerom a prípadný význam verejného záujmu. Zároveň musí súd zohľadniť aj dopad sankcií
na tretie osoby, predovšetkým na zamestnancov právnickej osoby ako aj na prípadných veriteľov
takejto právnickej osoby.
Otázka právneho nástupníctva. Je nevyhnutné, aby zánikom právnickej osoby, ktorá bola
podozrivá alebo uznaná vinnou zo spáchania trestného činu došlo automaticky ex lege k vzniku
trestnej zodpovednosti pre nástupnícku právnickú osobu, resp. pre všetky nástupnícke právnické
osoby. Prechod trestnej zodpovednosti na nástupnickú právnickú osobu sa bude dotýkať každého
štádia trestného konania, teda od momentu, kedy sa právnická stala podozrivou, obvinenou,
obžalovanou ako aj odsúdenou. Pod zánikom bude treba rozumieť aj zlúčenie, rozdelenie, zmenu
právnej formy, zmenu sídla, prechod imania na spoločníka alebo splynutie právnickej osoby.
Úprava bude musieť určiť akou právnou skutočnosťou (formou rozhodnutia) dôjde k prechodu
trestnej zodpovednosti na nástupnícku právnickú osobu.
Trestné konanie. Trestné konanie ako sporové konanie musí byť vykonávané v súlade so
základnými zásadami, ktoré vymedzuje TP. Rovnaké zásady sa budú aplikovať aj v konaní proti
právnickým osobám. Je však potrebné sa vyhnúť úprave, ako to rozoznávame k dnešnému dňu,
kde je sudca oprávnený aj bez návrhu prokurátora uložiť ochranné opatrenie zhabania peňažnej
čiastky alebo zhabania majetku. Sudca je ten, ktorý nemá niesť dôkazné bremeno a dôkazy má
hodnotiť. Rovnako je potrebné zachovať výlučné právo prokurátora podať obžalobu.
Vzťah trestného konania a správneho konania. V tomto prípade sa je možné inšpirovať
úpravou Českej republiky, ktorá zadefinovala, že v prípade ak bolo zahájené trestné stíhanie proti
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právnickej osobe, nie je možné, aby za ten istý skutok prebiehalo správne konanie. Vyjadruje sa
teda myšlienka prekážky litispendencie, ktorá je právnou prekážkou skôr začatého konania voči
tomu istému subjektu a v tej istej veci. Podobne, ak bolo správe konanie právoplatne ukončené je
vylúčené, aby o tom istom skutku prebiehalo trestné konanie. V tomto prípade je vyjadrená zásady
ne bis in idem, teda nie dva krát v tej istej veci.
Úkony právnických osôb. Bude potrebné vymedziť, kto je oprávnený vykonávať úkony
naprieč trestnému konaniu v mene právnickej osoby. V tomto prípade bude vhodné odkázať na
ustanovenia občianskeho súdneho poriadku, teda na osoby oprávnené konať v mene právnickej
osoby pričom sa tieto osoby budú musieť takýmto oprávnením preukázať. K týmto osobám
zaraďujeme:
a) „štatutárny orgán; ak štatutárny orgán tvorí viacero fyzických osôb, koná za právnickú
osobu jeho predseda, prípadne jeho člen, ktorý tým bol poverený,
b) zamestnanec, ktorý tým bol poverený štatutárnym orgánom,
c) vedúci odštepného závodu alebo vedúci organizačnej zložky, o ktorých zákon ustanovuje,
že sa zapisujú do obchodného registra, ak ide o veci týkajúce sa tohto závodu alebo
zložky, alebo
d) prokurista, ak podľa udelenej prokúry môže samostatne konať.“ (§ 21 ods. 1 OSP)
Zároveň bude nutné zachovať právo právnickej osoby na obhajobu, teda aby si mohla
zvoliť obhájacu. „Jednou zo základných zásad trestného konania je zaistenie práva na obhajobu.
táto zásada, ktorá slúži jednak k naplneniu záujmov obvineného, jednak k úspešnému a zákonnému
vykonaniu trestného konania, vyjadruje požiadavky, aby osobe proti ktorej sa vedie trestné konanie,
bola zaručená ochrana zákonných záujmov a práv tejto osoby. Je výrazom snahy zabezpečiť, aby
v trestnom konaní bolo zaistené všetko, čo svedči v prospech podozrivého, obvineného
a obžalovaného, a aby pri rozhodovaní bolo prihliadnuté ku všetkým týmto okolnostiam. Táto
zásada je nevyhnutným predpokladom úspešného výkonu celého súdnictva, ktorého významnou
úlohou je ochrana práv a právom chráneným záujmov. Toto právo je uplatňované v záujme celej
spoločnosti, preto nie je možné robiť rozdiely medzi jeho výkonom vo vzťahu k fyzickým osobám
2
a právnickým osobám, a pokiaľ áno, tak musí ísť o výnimku riadne odôvodnenú.“ Obhajcom aj
v prípade právnických osôb bude môcť byť iba advokát riadne zapísaný v zozname advokátov.
Právnická osoba bude mať taktiež právo zvoliť si splnomocnenca, ktorý bude právnickú osobu
zastupovať pri vykonávaní jednotlivých procesných úkonov. Zákon bude musieť zabezpečiť
informovanosť dotknutých osôb o začatí konkrétnych právnych úkonov, vrátane možnosti
predvolania či predvedenia povinných osôb a možnosti uloženia poriadkovej pokuty, ak dôjde
k mareniu účelu trestného konania.
Právny styk s cudzincov. Úprava by mala napokon riešiť aj otázku právneho styku
s cudzinou, nakoľko to vyžaduje množstvo medzinárodných dokumentov, ktoré vyžadujú uznávanie
rozhodnutí cudzozemských orgánov. Túto problematiku bude potrebné riešiť komplexne, aby boli
pokryté všetky parciálne náležitosti (dožiadanie, prevzatia a odovzdanie veci, uznanie a výkon
rozhodnutí cudzozemských orgánov).
3

ZÁVER
Predstavené body sú len parciálnymi návrhmi na riešenie aktuálnej situácie trestnej
zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike. je však nutné konštatovať, že žiadna
diskusia nebude úspešná, ak v našej krajine nebude existovať politická vôľa na prijatie tak
závažného inštitútu, ktorým je možné právnické osoby sankcionovať za ich protiprávnu činnosť. Ak
sa kompetentné orgány priklonia k zmene terajšej úpravy, tak je dôležité aby tá nová nebola
pripravená a schválená len pro forma, ale aby reálne chránila práva a záujmy tak fyzických, ako
aj právnických osôb. Prítomnosť právnických osôb je aj v našej krajine nevyhnutná, nie je však
možné prehliadať niektoré činnosti, ktoré priamo ohrozujú život alebo zdravie občanov. Sila
právnických osôb musí byť legálne limitovaná práve zavedením inštitútu trestnej zodpovednosti
právnických osôb, aby nedochádzalo k protiprávnym konaniam a škodám neskutočných rozsahov.
Tento nie jednoduchý „boj“ o zavedenie tohto inštitútu v podobe, ktorá efektívne umožní
sankcionovať právnické osoby je potrebné vyhrať a politické elity spoločne s akademickou obcou by
mali spolupracovať na vytvorení úpravy, ktorá bude prijateľná pre oba tábory a o ktorej budeme
2

CÍSAŘOVÁ, D., FENYK, J., GŘIVNA, T., a kol.: Trestní právo procesní, Praha, ASPI, 2008, s.68
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v konečnom dôsledku môcť povedať, že Slovenská republika má zavedený efektívny systém
trestného postihovania právnických osôb.
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UVÁDZANIE FALŠOVANÝCH, POZMENENÝCH A
NEOPRÁVNENE VYROBENÝCH PEŇAZÍ DO OBEHU ALEBO
AKO SA Z POŠKODENÉHO STÁVA PÁCHATEĽ
Viliam Poništ
Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá inštitútom ochrany meny. Rozoberá pri tom situáciu, keď sa
z poškodeného stáva páchateľ. Snaží sa vysvetliť dané pojmy vo svetle trestného práva. Rozoberá
trestný čin uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí do obehu.
Najviac sa venuje výkladu k skutkovej podstate uvedeného trestného činu a jej vzťahu k iným
trestným činom proti mene. Rozoberá aj otázku jej privilegovanosti. Rieši otázku kedy sa v danom
prípade z poškodeného stáva páchateľ.
Kľúčové slová: Trestné právo, falšovanie peňazí, ochrana meny, poškodený, páchateľ.
Abstract: The paper deals with the institute of currency protection. It analyzes the situation in which
the aggrieved becomes the offender. It is trying to explain the institute in the light of the criminal law.
It deals with the offense of putting counterfeit, forged and illegally made money in circuit. Most
interpretation is given to the merits of the crime and its relation to other offenses against the
currency. Discusses the issue of the privilege. Addresses the question of when in this case the
aggrieved becomes the offender
Key words: Criminal law, counterfeiting of money, currency protection, aggrieved, offender.
1

ÚVOD
Peniaze hýbu svetom o tom asi nebude pochybovať nikto. Sú to tie kovové mince
a papierové (skôr bavlnené) bankovky, ktoré majú schopnosť ovplyvniť rozhodnutia na politickej
scéne a na medzinárodnej úrovni, ale aj celkom bežné rozhodnutia každodenného života. Z ich
existenciou sa spája aj ich ochrana na rôznych úrovniach. Problematika ochrany meny je v každej
krajine veľmi dôležitou. Nejde o žiadny výmysel slovenského zákonodarcu, ale k trestnoprávnej
ochrane sa prikláňajú pravdepodobne všetky štáty. Ochrana meny a peňazí (aj tá trestnoprávna)
bude aktuálnou témou dovtedy kým sa budú reálne používať peniaze, no kým spoločnosť dospeje
do tohto štádia (či vôbec niekedy dospeje je otázne) bude nutné peniaze chrániť. Príspevok sa
venuje ochrane pred uvádzaním falšovaných, pozmeňovaných alebo neoprávnene vyrobených
peňazí do obehu v špecifickom prípade, keď sa z poškodeného (obete) stáva páchateľ. Takáto
situácia je v trestnom práve pomerne zriedkavá. Príspevok rozoberá osobu poškodeného ako aj
osobu páchateľa vzhľadom na trestnú činnosť proti mene (hospodársku kriminalitu). Pomerne
obsiahle rozoberá skutkovú podstatu trestného činu „Uvádzania falšovaných, pozmenených a
neoprávnene vyrobených peňazí,“ pričom nevynecháva ani jej vzťah k ďalším trestným činom proti
mene, a to vzhľadom na jej privilegovanosť. Rozoberá moment kedy sa z poškodeného stáva
páchateľ a taktiež aj jeho motiváciu.
2

VYMEDZENIE POJMOV
Ako už bolo v úvode naznačené príspevok sa venuje situácií, ktorá predpokladá, že
z poškodeného sa stáva páchateľ. Z tohto dôvodu je nutné vysvetliť dva základné pojmy, a to pojem
„poškodený“ a pojem „páchateľ.“
2.1

Poškodený
Pojem poškodený zákon č. 300/2005 Z. z. trestný zákon v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej iba „Trestný zákon“) v súvislosti s trestným činom Uvádzania falšovaných,

-776-

pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov podľa ust. § 271 ods. 2 síce
explicitne nespája, ale z jeho znenia je zrejmé, že bez toho, aby bol páchateľ najskôr poškodeným
nie je možné naplniť všetky znaky skutkovej podstaty. Pojem poškodený Trestný zákon vo svojich
ustanoveniach používa, no nevysvetľuje ho. Z tohto dôvodu je nutné obrátiť sa na zákon č.
301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších právnych predpisov (ďalej iba „Trestný
poriadok“), ktorý výslovne tento pojem upravuje vo svojich ustanoveniach.
Podľa ust. § 46 ods. 1 Trestného poriadku je pod pojmom „poškodený“ nutné rozumieť
1
osobu, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená majetková (škoda spôsobená na
majetku, ktoré je vyčísliteľná v peniazoch), morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či
ohrozené jej iné zákonom chránené práva alebo slobody.
Poškodený má v trestnom konaní osobitné postavenie. V konaní pred súdom je stranou (ust.
§ 10 ods. 11 Trestného poriadku). Trestný poriadok mu priznáva viacero práv, ide napríklad o:
- právo vyjadriť sa, či súhlasí s trestným stíhaním (v zákonom stanovených prípadoch podľa
ust. § 29 Trestného zákona)
- právo uplatniť nárok na náhradu škody (je oprávnený navrhnúť, aby súd v odsudzujúcom
rozsudku uložil obžalovanému povinnosť nahradiť túto škodu);
- právo robiť návrhy na vykonanie dôkazov (aj na ich doplnenie), samostatne predkladať
dôkazy (návrh na vykonanie dôkazov musí predložiť v prípravnom konaní prokurátorovi
alebo policajtovi a pred súdom prvého stupňa súdu najneskoršie v priebehu dokazovania
na hlavnom pojednávaní), vyjadriť sa k vykonaným dôkazom;
- právo nazerať do spisov a preštudovať ich, zúčastniť sa na hlavnom pojednávaní a na
verejnom zasadnutí konanom o odvolaní alebo o dohode o priznaní viny a prijatí trestu,
- právo záverečnej reči a právo podávať opravné prostriedky v rozsahu vymedzenom týmto
zákonom.
- právo výslovným vyhlásením (písomne alebo ústne do zápisnice pred orgánom činným v
trestnom konaní alebo súdom) vzdať sa svojich procesných práv, ktoré mu z jeho
postavenia vyplývajú.
Pokiaľ ide o samotný pojem „poškodený“ treba dodať, že z kriminologického hľadiska sa
tento pojem „prekrýva s pojmom obeť trestného činu, ktorý sa používa v medzinárodných
2
3
dokumentoch, v kriminologickej a viktimologickej literatúre.“ Pojem obeť by mal byť pojmom širším
ako pojem poškodený, nakoľko pojem obeť „zahŕňa nielen osoby, ktoré utrpeli ujmu v priamej
4
súvislosti s trestným činom, ale aj v nepriamej súvislosti.“ Pôjde o obete tzv. sekundárnej
viktimizácie (napr. členovia rodiny, osoby odkázané). Naproti tomu sa za obeť vo viktimologickom
5
zmysle väčšinou pokladajú iba fyzické osoby, nie kolektívne subjekty, napr. právnické osoby.
Potom „podľa ustálenej rozhodovacej činnosti súdov treba za poškodeného považovať fyzickú alebo
právnickú osobu (i štát), a to aj vtedy, ak jej páchateľ škodu spôsobenú trestným činom ešte pred
6
začatím trestného stíhania, prípadne počas jeho priebehu, celú nahradil.“
2.2

Páchateľ
Podľa Trestného zákona môže byť v podmienkach Slovenskej republiky páchateľom (zatiaľ)
iba fyzická osoba, ktorá trestný čin spáchala sama. Musí byť príčetná, spĺňať vekovú hranicu pre
trestnú zodpovednosť a nesmie nastať okolnosť, ktorá vylučuje protiprávnosť činu. Páchateľov je
možné deliť podľa niekoľkých kritérií, základným je delenie na subjekt všeobecný, špeciálny
a konkrétny.
1

Podľa ust. § 123 ods. 2 Trestného zákon sa ublížením na zdraví rozumie také poškodenie zdravia
iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol
nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poškodeného.
2
Napríklad Rámcové rozhodnutie Rady z 15.03.2001 o postavení obetí v trestnom konaní;
3
HOLCR, K. a kol.: Kriminológia. 1. vyd. Bratislava: Iura Edition, 2008. s. 105;
4
Tamtiež s. 105;
5
Podľa: NOVOTNÝ, O. – ZAPLETAL, J. a kol.: Kriminologie. 2., přeprac. vyd. Praha: ASPI
Publishing, 2004. s. 139;
6
VLACHOVIČ, L. Postavenie poškodeného v trestnom konaní. In: Míľniky práva v stredoeurópskom
priestore 2012. 2. časť. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s.
670;
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Všeobecný subjekt je najbežnejším typom páchateľa, nakoľko väčšina všetkých trestných
činov uvedených v Trestnom zákone môže byť spáchaná kýmkoľvek, t.j. páchateľom môže byť
hociktorá trestné zodpovedná fyzická osoba. Pokiaľ ide o špeciálny subjekt vyžaduje sa „aby mal
7
subjekt určitú spôsobilosť alebo postavenie, čo sa nevyžaduje pri všeobecnom subjekte.“ Pri
konkrétnom subjekte sa vyžaduje určitá vlastnosť.
Pokiaľ ide o páchateľov ekonomickej kriminality, kam trestné činy proti mene môžeme
zaradiť, je „nutné poznamenať, že páchateľmi ekonomickej kriminality sú (aj keď v menšej miere)
skúsení a odborne zdatní ľudia (vysokoškolsky vzdelaní páchatelia a podnikatelia), počet ktorých je
síce nižší pri porovnaní s inými skupinami (nezamestnaní, osoby so základným vzdelaním), ale
škody spôsobené ich trestnou činnosťou sú neporovnateľne väčšie, ako pri iných skupinách
8
páchateľov.“ Treba dodať, že takáto typológia páchateľa sa k trestným činom proti mene veľmi
nehodí. V podstate môže ísť aj o mladistvých, ktorí si sami doma vyrobia falzifikáty bankoviek na
domácej tlačiarni.
3

UVÁDZANIE FALŠOVANÝCH, POZMENENÝCH A NEOPRÁVNENE VYROBENÝCH
PEŇAZÍ A CENNÝCH PAPIEROV
Ochrana meny vyplýva pre Slovenskú republiku najmä z Medzinárodného dohovoru o
potieraní peňazokazectva podpísaného dňa 20.04.1929 v Ženeve. Trestné činy proti mene sú
upravované v treťom diely piatej hlave osobitnej časti Trestného zákona s názvom „Trestné činy
proti mene a trestné činy daňové.“ Medzi nimi je upravený trestný čin podľa ust. § 271 ods. 2
Trestného zákona pod názvom „Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených
peňazí a cenných papierov.“
3.1

Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných
papierov ako trestný čin
Tento trestný čin nevyplýva priamo z uvedeného dohovoru, ale vystupuje v podstate ako
reakcia na prísnejší trestný čin podľa ust. § 270 ods. 2 Trestného zákona (prípadne podľa ust. § 271
ods. 1 Trestného zákona), čo bude vysvetlené v kapitole o privilegovanosti skutkovej podstaty.
Skutková podstata tohto trestného činu znie: „Kto falšované alebo pozmenené, alebo
neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými mu bolo platené ako pravými, dá do obehu ako pravé,
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“
Z uvedeného môžeme vydedukovať, že pri tomto trestnom čine ide o prečin. Zároveň je
nutné podotknúť, že prichádza do úvahy aplikácia materiálneho korektívu. V súlade s ust. § 10 ods.
3 Trestného zákona nepôjde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky,
okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť
9
nepatrná. Aj keď jeho aplikácia je možná, tak v praxi je sporná (a to nielen v tomto konkrétnom
prípade, ale aj pri ostatných prečinoch).
Pokiaľ ide o objekt tohto trestného činu, tak ten spočíva v ochrane meny (tuzemskej alebo
cudzozemskej) pred falšovaním, pozmeňovaním alebo neoprávnenou výrobou. Chráni sa peňažný
systém a vo svojej podstate aj hospodárstvo krajiny. Pri tomto objekte môžu vznikať pochybnosti,
pretože na to aby bolo možné ohroziť hospodárstva jedného štátu falošnou menou by bolo potrebné
10
vzhľadom na objem prostriedkov, ktoré sa nachádzajú v obehu vložiť neskutočné množstvo
falošných peňazí. Je teda možné pripustiť, že je takto poskytovaná ochrana aj úsporám
obyvateľstva, nakoľko pri zabavení falšovaných peňazí vzniká škoda priamo osobe, ktorá má takéto
peniaze u seba, a to z dôvodu, že sú jej odobraté bez náhrady.
Objektívna stránka spočíva v prijatí falšovaných, pozmeňovaných alebo neoprávnene
vyrobených peňazí, o ktorých si myslí, že sú pravé, následne zistí že pravé nie sú, pričom nasleduje
7

IVOR, J. a kol. Trestné právo. Všeobecná časť 1. Bratislava: Iura Edition, 2006, s. 131;
STRÉMY, T. Znaky majetkovej a ekonomickej kriminality. In: Justičná revue, 61, 2009, č. 12,
s. 1378;
9
Pri mladistvých páchateľoch podľa ust. § 95 ods. 2 Trestného zákona platí, že prečin, ktorého
znaky sú uvedené v Trestnom zákone, nie je trestným činom, ak ho spáchal mladistvý a ak je jeho
závažnosť malá.
10
KURILOVSKÁ, L. – ORAVSKÝ, M. Falšovanie eura z hľadiska orgánov presadzujúcich právo
v EÚ. In: Právo v Európskej perspektíve. I. diel. Trnava: PF TU, 2011, s. 365;
8

-778-

ich uvedenie do obehu. Úmysel spočíva v tom, že „páchateľ sa zbavuje falzifikátov po zistení, že nie
11
sú pravé.“
Subjektívna stránka vyžaduje úmyselné zavinenie, t.j. z nedbanlivosti nie je možné tento
prečin spáchať. Teda pri nedbanlivosti by nebola naplnená skutková podstata a osoba, ktorá by
falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze, ktorými jej bolo platené ako pravými
dala do obehu, nebola trestne zodpovedná.
12
Subjekt je všeobecný, t.j. „páchateľom tohto trestného činu môže byť ktokoľvek.“ Teda
aspoň tak uvádza dostupná literatúra. Jedným dychom treba dodať, že to síce môže byť hocikto, ale
iba za predpokladu, že mu bolo platené falšovanými, neoprávnene vyrobenými, či pozmenenými
13
peniazmi ako pravými. Zároveň je nutné dodať, že pôjde vždy o osobu odlišnú od tej, ktorá
14
falšovala, pozmenila, či neoprávnene vyrobila peniaze.
3.2

Privilegovanosť skutkovej podstaty
Uvedená skutková podstata je tzv. privilegovanou skutkovou podstatou, a to až k dvom
trestným činom. Bude záležať, či pôjde o štádium dokonaného trestného činu alebo iba jeho
pokusu. V prvom rade ide o privilegovanú skutkovú podstatu k trestnému činu „Falšovania,
pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov“ podľa ust. § 270 ods. 2 alinea
druhá Trestného zákona v prípade, ak pôjde o dokonaný trestný čin podľa ust. § 271 ods. 2
Trestného zákona. Skutková podstata tohto trestného činu znie: „Kto falšuje, pozmení alebo
neoprávnene vyrobí peniaze alebo cenné papiere alebo kto falšuje, pozmení alebo neoprávnene
vyrobí peniaze alebo cenné papiere v úmysle dať ich ako pravé alebo ako peniaze alebo cenné
papiere vyššej hodnoty, alebo kto falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené peniaze
alebo cenné papiere dá ako pravé, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.“
Zároveň je táto skutková podstata aj privilegovanou skutkovou podstatou k trestnému činu
„Uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných papierov“
podľa ust. § 271 ods. 1 Trestného zákona v prípade, ak pôjde o pokus trestného činu podľa ust. §
271 ods. 2 Trestného zákona. Skutková podstata tohto trestného činu znie: „Kto dovezie, vyvezie,
prepraví, prijme alebo získa falšované, pozmenené a neoprávnene vyrobené peniaze a cenné
papiere s cieľom uviesť ich do obehu, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až desať rokov.“
Už pri porovnaní skutkových podstát je zrejmé, že zatiaľ čo v prvom prípade pôjde o prečin,
za ktorý páchateľ môže dostať trest odňatia slobody vo výške do dvoch rokov, tak v základných
skutkových podstatách pôjde o zločin so sadzbou trestu odňatia slobody v rozmedzí od siedmich do
desiatich rokov. Je zrejmá snaha zákonodarcu zjemniť dopad Trestného zákona na činy, ktorých
spáchanie by bolo príliš vysokým trestom pre páchateľa.
To, či bude páchateľ trestaný podľa konkrétneho ustanovenia závisí od toho akým spôsobom
získal falzifikáty. Pokiaľ ich prijal ako odplatné plnenie a nevedel, že ide o falzifikáty, pričom to zistil
až následne a až potom ich uviedol do obehu naplnil znaky privilegovanej skutkovej podstaty. No
pokiaľ vedel o tom, že sú to falzifikáty a napriek tomu ich prijal s úmyslom dať ich do obehu, resp.
tento úmysel aj zrealizoval naplnil tak znaky trestného činu podľa ust. § 271 ods. 1 Trestného
zákona (Uvádzanie falšovaných, pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí a cenných
papierov), resp. podľa ust. § 270 ods. 2 alinea druhá Trestného zákona (Falšovanie, pozmeňovanie
a neoprávnená výroba peňazí a cenných papierov).
4

AKO SA Z POŠKODENÉHO STÁVA PÁCHATEĽ
V prvom rade je nutné sa vrátiť najskôr k objektívnej stránke skutkovej podstate. Trestný
zákon v prvom rade predpokladá, že páchateľ prijme uvedené peniaze (bankovky, či mince) ako
pravé, t.j. v domnienke, že sú aj naozaj pravé. Môže k tomu prísť spôsobom, ktorý právne predpisy
predpokladajú ako napríklad – zaplatenie za tovar, úhrada služieb, či iné odplatné plnenie, pričom
podľa judikátu Najvyššieho súdu SR uverejneného ako R39/1998 nemusí byť toto plnenie v súlade s
právom alebo sa môže priečiť dobrým mravom (napr. odplatné poskytnutie sexuálnych služieb a
11

MINÁRIK, Š. a kol.: Trestný poriadok. Stručný komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2010, s. 602;
IVOR, J. a kol. Trestné právo. Osobitná časť. Bratislava: Iura Edition, 2006, s. 228;
13
Obdobne: NOVOTNÝ, O. – VOKOUN, R. – ŠÁMAL, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část.
6. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 263;
14
Podľa: JELÍNEK, J. a kol. Trestní právo hmotné. 2. vyd. Praha: Leges, 2010, s. 641;
12
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pod.). V tejto súvislosti je možné poukázať aj na Trestný rozkaz vydaný Okresným súdom
15
Galanta, z ktorého vyplýva, že páchateľovi bolo platené od neznámej osoby za predaj „neznámej
sušenej rastliny“ 1.000,- Eur medzi ktorými bolo okrem iných 5 ks bankoviek v nominálnej hodnote
50,- Eur. Teda plnenie môže vyzerať rôzne, no základom pre objektívnu stránku skutkovej podstaty
je, že páchateľ v tomto momente dobromyseľne nadobúda peniaze, u ktorých je presvedčený, že sú
pravé. Páchateľ v dobe, keď mu bolo platené nesmel vedieť, že dostáva falšované alebo
16
pozmenené peniaze. Túto okolnosť sa musel dozvedieť až po prijatí peňazí. Vzhľadom na to, že
právny poriadok nepozná zákonnú platbu falšovanými, neoprávnene vyrobenými, či pozmenenými
17
peniazmi už týmto konaním došlo k spáchaniu trestného činu. Teda osoba, ktorej bolo platené
takýmito peniazmi je vo svojej podstate poškodeným trestným činom (podľa ust. § 270 - § 271
Trestného zákona) aj keď o tom v danom momente ešte nevie. Je tu splnený prvý predpoklad – je tu
osoba poškodeného. Je jedno akým spôsobom sa tento poškodený dozvie o tom, že peniaze,
ktorými mu bolo platené a ktoré prijal v dobrej viere sú falzifikátmi.
V tomto momente má v zásade na výber niekoľko možností ako sa zachovať.
Najprijateľnejšou a najbezpečnejšou cestou je tá, že pôjde oznámiť túto skutočnosť príslušným
18
orgánom. V tomto prípade mu budú falzifikáty odobraté bez náhrady. Takto utrpenú majetkovú
škodu si potom môže uplatňovať v trestnom konaní (alebo civilnom konaní) od páchateľa,
samozrejme za predpokladu, že čin bude objasnený a páchateľ zistený. No Trestný zákon počíta
s tou alternatívou, že poškodený neoznámi túto skutočnosť príslušným orgánom, ale pokúsi sa
takéto peniaze udať do obehu.
V momente keď si tieto peniaze ponechá s úmyslom uviesť ich do obehu napĺňa znaky
trestného činu podľa ust. § 271 ods. 2 Trestného zákona v štádiu pokusu. A práve v tomto momente
sa z poškodeného stáva páchateľ. V momente, keď skutočne uvedie falzifikáty do obehu je
páchateľom dokonaného trestného činu „Uvádzania falšovaných, pozmenených a neoprávnene
vyrobených peňazí a cenných papierov.“
Pokiaľ ide motiváciu páchateľa, tak pomocou empatie je možné pozrieť sa aj na tento
problém. Keď uvážime, že poškodený zistil, že peniaze, ktorými mu bolo platené nie sú pravé, ale
ide iba o falzifikáty a má vedomosť (ale nemusí ju mať) o tom, že falošné, pozmenené alebo
neoprávnené vyrobené bankovky a mince sa odoberajú bez náhrady, často môže (poškodený)
dospieť k záveru, že nič horšie sa mu nemôže stať. Vznikla mu škoda, ktorá sa pohybuje vo výške
nominálnej hodnoty falzifikátov a chce sa ich zbaviť, a to nie z dôvodu, aby na tom profitoval a mal
zisk, ale z dôvodu, aby neutrpel škodu. V domnienke, že už to preňho horšie nebude sa snaží uviesť
falzifikáty do obehu. V prípade, ak by sa mu to nepodarilo stále má možnosť predstierať
nevedomosť o tom, že ním predložené peniaze nie sú pravé. Do akej miery bude jeho „taktika“
úspešná potom „vyhodnotia“ orgány činné v trestnom konaní, prípadne súd.
Na okraj je možné uviesť, že poškodený môže svojim konaním naplniť znaky aj ďalšieho
trestného činu, a to trestného činu „Neoznámenia trestného činu“ podľa ust. § 340 ods. 1 Trestného
19
zákona. Samozrejme tento trestný čin vyžaduje väčšie nároky pokiaľ ide o množstvo informácií,
15

Ide o Trestný rozkaz vydaný Okresným súdom Galanta sp. zn. 2T/270/2011 zo dňa 24.11.2011.
Podľa: ŠÁMAL, P. - PÚRY,F. – RIZMAN, S. Trestní zákon, 6. vyd. Praha: C.H.Beck, 2004, s.
861;
17
Ale iba za predpokladu, že osoba, ktorá platila takýmito peniazmi vedela o tom, že sú falšované,
pozmeňované alebo neoprávnene vyrobené.
18
Podľa ust. § 17e ods. 2 zákona č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska falšované bankovky
a mince alebo pozmenené bankovky a mince v akejkoľvek mene a bankovky a mince, pri ktorých
vznikne podozrenie, že sú falšované, pozmenené alebo neoprávnene vyrobené, predkladateľom pri
ich predložení odoberá bez náhrady Národná banka Slovenska, banky, iné právnické osoby a
fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi.
19
Kto sa hodnoverným spôsobom dozvie, že iný spáchal zločin, na ktorý tento zákon ustanovuje
trest odňatia slobody s hornou hranicou najmenej desať rokov, alebo niektorý z trestných činov
korupcie uvedených v treťom diele ôsmej hlavy osobitnej časti, a taký zločin alebo trestný čin
neoznámi bez odkladu orgánu činnému v trestnom konaní alebo Policajnému zboru, alebo namiesto
toho, ak ide o vojaka, svojmu nadriadenému alebo služobnému orgánu, a ak ide o osobu vo výkone
trestu odňatia slobody alebo vo výkone väzby príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže,
potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
16
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ktoré mal páchateľ mať, ale v zásade nie je možné vylúčiť, že by mohlo dôjsť aj k naplneniu tejto
skutkovej podstaty. Skutková podstata tohto trestného činu môže byť naplnená v momente, keď sa
poškodený dozvie o tom, že mu bolo zaplatené falzifikátmi, zistí aj ich pôvod, prípadne aj to akým
spôsobom boli vyrobené, či získané, no napriek tomu to neoznámi a rozhodne sa uviesť ich do
obehu. Teda z poškodeného sa stáva páchateľ dvoch rôznych trestných činov.
5

ZÁVER
Trestný zákon neposkytuje veľa príkladov kedy sa z obete môže stať páchateľ. Lepšie
povedané nepredpokladá, že by k danej situácií dochádzalo. Výnimkou môže byť napríklad okolnosť
vylučujúca protiprávnosť, ktorou je nutná obrana. V prípade, ak súd neposúdi konanie osoby ako
nutnú obranu stane sa prakticky z obete páchateľ. Situácia pri trestnom čine uvádzania falšovaných,
pozmenených a neoprávnene vyrobených peňazí je od tej načrtnutej odlišná.
Ide o privilegovanú skutkovú podstatu, pri absencii ktorej by sme trestali páchateľov pomerne
prísnymi trestami za skutky, ktoré nie sú natoľko nebezpečné. Aj keď sa dnes hovorí o zbytočnej
kriminalizácií trestného práva, uvádzaný trestný čin je práve akýmsi náprotivkom a zmierňuje dopad
trestného práva na osobu, ktorá sa dostala do pomerne zložitej situácie. Pri zistení, že jej bolo
zaplatené falzifikátmi peňazí sa rozhodla vrátiť ich do obehu, tak aby neutrpela škodu na svojom
majetku.
Trestný zákon priamo predpokladá, že tohto trestného činu sa dopustí poškodený činom,
ktorý predchádzal. Následne z takéhoto poškodeného sa stáva páchateľ, ktorý uvádza falzifikáty do
obehu.
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HISTORICKÝ POHĽAD NA TRESTNÚ ZODPOVEDNOSŤ
PRÁVNICKÝCH OSÔB
Zuzana Medelská Tkáčová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Históriu trestnej zodpovednosti právnických osôb je potrebné vnímať z viacerých hľadísk.
Predovšetkým je potrebné ju vnímať odlišne vzhľadom na anglosaský typ právnej kultúra
a kontinentálny typ právnej kultúry. Trestná zodpovednosť právnických osôb je rozporuplným
inštitútom, ktorý je odmietaný no zároveň je nevyhnutným prvkom v boji proti kriminalite páchanej
právnickými osobami. Príspevok ponúka pohľad na históriu tohto inštitútu od čias staroveku
a stredoveku cez novovek až po súčasnosť.
Kľúčové slová: Trestná zodpovednosť právnických osôb, chronologický prehľad, anglosaský typ
právnej kultúry, kontinentálny typ právnej kultúry
Abstract: History of criminal liability of legal entities is necessary to perceive from different points.
Particularly it should be perceived differently according to law culture such as Anglo-Saxon law
culture and Continental law culture. Although the criminal liability of legal entities is very
contradictive and by many disapproved, it is necessary element in the fight against corporate
criminality. This contribution offers historical review of this institute from the ancient times, through
the Middle Ages, modern times until nowadays.
Key words: Criminal liability of legal entities, chronological review, Anglo-Saxon law culture,
Continental law culture
1

ÚVOD
Inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb (ďalej TZPO) sa do povedomia
v kontinentálnej Európe začal dostávať až v 70-tých rokoch 20. storočia. Hoci sa môže zdať, že sa
jedná o nový problém kontinentálneho práva, historický exkurzus touto problematikou nám však
ukazuje, že trestanie korporácií, resp. kolektívnych subjektov, bolo v minulosti samozrejmosťou. Ako
každý trestnoprávny inštitút, aj TZPO má svoju vlastnú históriu, prešla vývojom, pričom sa na
rôznych miestach vyvíjala rôzne.
2

ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB V STAROVEKU A STREDOVEKU
Keďže kontinentálny právny systém, a tým aj systém práva v Slovenskej republike, je
vybudovaný na recepcii rímskeho práva, uplatňuje sa tu zásada societas delinquere non potest, kde
právnické osoby nie sú schopné konania a tým nemôže byť v konečnom dôsledku vyvodená voči
ním ani trestná zodpovednosť. Už tu je možné vidieť, že myšlienka TZPO nie je len novinkou
posledných desaťročí. Rímske právo poznalo dva typy právnických osôb, a to korporácie a nadácie
a ústavy, ktoré boli brané ako samostatné subjekty práv a povinností. Ich subjektivita bola
z dnešného pohľadu obmedzená, pretože im boli priznané len niektoré práva a povinnosti.
Právnická osoba bola len teoretickou konštrukciou, bola ponímaná ako fikcia, a teda ako fiktívna
osoba nemohla mať a ani nemala vlastnú vôľu. Tým nemohla disponovať ani úkonmi, ktoré
vyžadujú vôľu, nemohla nadobúdať práva a povinnosti, čiže nebola spôsobila k právnymi úkonom.
„Keďže korporácia nebola prirodzenou osobou, nemohla mať ani priamu spôsobilosť na právne
1
úkony; právne úkony mohla robiť len nepriamo, prostredníctvom svojich orgánov.“ Zástupcovia
právnických osôb konali vo vlastnom mene, podľa pravidiel vzťahujúcich sa na zastúpenie, ktorého
obsah bol presne vymedzený, teda ich konanie nebolo priamym konaním právnickej osoby. Ak teda
vznikla deliktuálna zodpovednosť, povinnosti z tohto vzťahu niesol iba zástupca, nie právnická
1

REBRO, K., BLAHO, P.: Rímske právo. s. 328
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osoba. „Právnická osoba v takomto prípade bola iba povinná vydať prospech, ktorý jej deliktuálne
2
konanie jej zástupcu prinieslo.“ Jedinou výnimkou zo spomínanej zásady bolo v starovekom Ríme
trestanie obcí.
Individuálna trestná zodpovednosť je jedným z hlavných dôvodov, prečo mnohí odmietajú
trestnú zodpovednosť právnických osôb. Hoci v staroveku a stredoveku neexistovali subjekty
podobné dnešným právnickým osobám, trestanie rôznych spoločností, zväzkov, cechov, spolkov,
mešťanských zväzov, obcí, územných celkov či iných podobných subjektov bolo bežne
praktizované. „I samotný stredovekí panovníci a súdy vtedy bežne za zločiny vzbury, kacírstva,
zrady, urážky majestátu či porušovaní práva lovu trestali celé mestá, dediny a cechy, pričom
3
trestanie kolektívnych subjektov považovali za prirodzené.“ Dá sa povedať, že v stredoveku nebola
zodpovedná len fyzická osoba, ale taktiež mestá, kláštory, cechy, atď. pričom majetky takýchto
právnických osôb prepadli v prospech kráľa, ktorý bol ako jediný z trestnej zodpovednosti vylúčený.
Aj napriek zavádzanej praxi exitovali názory proti trestnej zodpovednosti kolektívnych subjektov.
Jedným z odporcov bol aj pápež Inocent IV., ktorý v roku 1245 na lyonskom koncile odmietol
možnosť exkomunikovať a teda potrestať universitas, čo bolo chápané ako spoločenstvo členov
cirkevnej obce. Toto spoločenstvo nebolo možné exkomunikovať, pretože to nie je reálna osoba, ale
bytosť bez duše, ktorá nie je súčasťou cirkvi. Teda takáto osoba neexistuje v realite a nevytvára nič
iné ako fikciu. Z dnešného pohľadu však chýba väzba medzi postihom takýchto kolektívnych
subjektov a modernými koncepciami TZPO.
3

VÝVOJ V NOVOVEKU

3.1

Anglicko – kolíska TZPO
Za kolískou novodobej TZPO je v celosvetovom meradle pokladaný angloamerický právny
systém. Subjektivita právnických osôb sa vytvorila vo vzťahu k možnosti vlastniť majetok v 12.
storočí, kedy cirkev a jej miestne komunity boli považované za vlastníkov nehnuteľností, ktoré
4
používali. Zlom nastal v 16. storočí, odkiaľ pochádzajú aj najstaršie dochované pramene TZPO.
Tieto počiatočné teórie boli odmietnuté, a to z toho istého dôvodu, prečo bola TZPO dlho odmietaná
v kontinentálnom type práva. Hlavným dôvodom proti, ktorý zodpovedal vtedajšiemu učeniu, bolo že
trestná zodpovednosť sa vzťahuje len na fyzické osoby. Zastával sa názor, že: „V rámci trestnej
zodpovednosti je možné postihnúť len fyzické osoby- jednotlivcov, nakoľko právnickým osobám nie
5
je možné vytýkať morálne odsúdenie konania.“ V roku 1612 v prípade Sutton’s Hospital súd
rozhodol, že právnická osoba nie je schopná spáchať trestný čin. „Korporácia je neschopná
6
porozumieť a nemá vôľu, ktorú by mohla vykonávať.“ V roku 1612 taktiež nastal zlom vo fungovaní
právnických osôb, kedy predstavitelia Východoindickej spoločnosti rozhodli, že ako podnikateľ bude
vystupovať priamo spoločnosť a nie jednotlivý spoločníci. Takto vznikla nová koncepcie právnickej
osoby, ktorá môže byť sama subjektom vlastníckeho práva.
V 17. a 18. storočí bola TZPO v Anglicku neprípustná, trestnoprávne bolo možné postihovať
jedine konkrétne fyzické osoby.
V Anglicku však v roku 1821 W. Hazlitt vyslovil názor, že : „právnické osoby sú omnoho viac
korumpované a zhýralé ako jednotlivci, pretože majú viac sily k páchaniu neprávosti a napriek tomu
sa ich netýka ich zlá povesť a hrozba trestu. Necítia hanbu, výčitky svedomia, vďačnosť ani dobrú
7
vôľu.“ Trestný zákon z roku 1827 (Criminal Law Act 1827) poskytoval definíciu pojmu osoba,
pričom za osobu mohla byť pokladaná aj korporácia. Ale až v roku 1889 začali súdy používať
a odkazovať na túto definíciu, kedy bola znova zopakovaná a zdôraznená v dokumente, ktorý
vystupoval pod názvom „Interpretation Act“ : „Pokiaľ ide o výklad zákonných pojmov vo vzťahu k
trestným činom stíhateľných na základe písomného obvinenia alebo na základe všeobecného
2

HEYROVSKÝ, L. Dějiny a systém soukromého práva římského. s. 230
MUSIL, J. Trestní odpovědnost právnických osob: Historický vývoj a mezinárodní srovnání. s. 76–
77.
4
Porov. WELLS, C.: Corporations and Criminal liability . s. 91
5
COFFE, J. C. Jr.: Corporate criminal liability: An Introduciton and Comparative Survey. s.13
6
WELLS, C.: Corporations and Criminal liability. s. 89
7
HUBER, B. Trestní odpovědnost korporací. Požadavky v rámci mezinárodních konvencí a jejich
aplikace v evropských zemích. s. 2
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presvedčenia, či už obsiahnuté v predošlom zákone alebo v zákone po nadobudnutí účinnosti tohto
zákona, pod výraz „osoba“ musia byť, aspoň pokiaľ sa neobjaví výklad s opačným významom,
8
zahrnuté aj obchodné zoskupenia.“ K tejto definícii dopomohol aj prípad Royal Mail Steam Packet
Co. vs. Braham z roku 1877, ktorý zrovnoprávňoval pojem fyzická a právnická osoba. Dôsledkom
rozhodnutia v tomto prípade bolo, že: „Anglické súdy považovali za v celku prijateľnú myšlienku aj
to, že označenie „osoba“ z pohľadu trestnoprávneho sa vzťahuje nie len na osoby fyzické, ale aj na
9
osoby, ktoré v právnom slova zmysle tvoria korporácie.“
Hoci je veľmi ťažké určiť presný rok, kedy za v Anglicku začína ako osoba chápať aj
právnická osoba, reálne sa TZPO a uloženie trestnej sankcie právnickej osobe v anglosaskom
právnom systéme, konkrétne v Anglicku, použilo v prípade v roku 1842. Konkrétne ide o prípad
Regina vs. Birmingham &Gloucester Railway Co. Dôsledkom súdneho konania bol odsudzujúci
rozsudok a uloženie peňažného trestu právnickej osobe. „Zodpovednosť právnickej osoby bola
10
objektívna a nebolo potrebné dokazovať zavinenie u fyzických osôb.“ Skutkový stav tohto prípadu
bol: „Železničná spoločnosť bola odsúdená za narušenie verejného poriadku, nakoľko svojím
váhaním/nekonaním prišla o právo zabrať pozemky potrebné k stavbe ciest a mostov, ktoré bola
11
povinná zriadiť kvôli odstráneniu prekážok, ktoré doprave spôsobila stavba železníc.“ Dôvodom
uloženia trestu bola skutočnosť, že právnická osoba nekonala napriek tomu že konať mala.
Historický vývoj TZPO v Anglicu a Welse možno rozčleniť na niekoľko etáp:
a) Ranné Detstvo -do roku 1900 – vývoj korporátrnej štruktúry a dôsledky vývoja pre
zodpovednosť
b) Detstvo – 1900 až 1940 – vývoj foriem zavinenia a vznik strict liability
12
c) Dospievanie – 1940 až súčasnosť- vývoj teórie alter ego.
Anglický model TZPO bol podkladom nie len pre uplatnenie tohto inštitútu na Európskom
kontinente, ale aj na jeho uplatnenie v Kanade, Austrálií, Spojených štátoch amerických a iných
štátoch uplatňujúcich angloamerický typ právnej kultúry.
3.2

Kontinentálna Európa
Na európskom kontinente sa v 17. a 18. storočí začal klásť vplyvom osvietenectva silný
dôraz na individuálnu slobodu občanov. Dochádza k obratu v trestaní kolektívnych subjektov, čo je
zapríčinené aj nárastom centralizovanej absolutistickej moci panovníka. Klesá význam korporácií
a spoločenstiev. Na dosiahnutie svojich cieľov panovník využíva administratívnoprávne nástroje,
ktoré sa ukazujú efektívnejšie ako trestnoprávne. Tento prístup panovníkov však spôsobil enormný
nárast administratívnych predpisov a zároveň nutnosť posilnenia správnych orgánov na úkor
justičných. Právnické osoby sa začínajú postihovať v správnom konaní. Tento vývoj nasledovala aj
právna náuka, kedy v roku 1793 nemecký profesor J.F. Malblanc odmietol TZPO, pričom
argumentoval podobnými argumentmi ako v roku 1245 pápež Inocent IV. Hlavným argumentom
bolo, že nie je možné pričítať vinu právnickým osobám, takisto ako nie je možné aby prijali účinky
trestu. Savigny podporil tento názor teóriou fiktívnej subjektivity právnických osôb, ktorou poprel
reálnosť právnických osôb, a teda poprel aj ich spôsobilosť byť nositeľom trestnoprávnej
13
zodpovednosti. Myšlienky Malblanca sa odrazili do jednotlivých kodifikácií trestných zákonov, ako
napríklad Code pénal Napoleona z roku 1803, pruský trestní zákonník z roku 1851, rakúsky trestný
zákonní z roku 1852 a pod. Jedinou výnimkou bol pokus o zavedenie kolektívnej zodpovednosti vo
Francúzsku v roku 1670, ale nakoľko úprava nemala dostatočnú oporu, bola rýchlo zrušená.
Problematika kolektívnej zodpovednosti do začiatku 20.storočia zmizla z vedeckých diskusií
v kontinentálnom práve, pričom sa používala výlučne zásada individuálnej trestnej zodpovednosti.

8

WELLS, C.: Corporations and Criminal liability. s.87.
WELLS, C.: Corporations and Criminal liability, s. 86
10
WAGNER, M.: Corporate Criminal Liability, national and International Responses
11
FOREJT, P., HABARTA, P., TREŠLOVÁ, L.: Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob
a řízení proti nim s komentářem, s. 407
12
Porov. WELLS, C.: Corporations and Criminal liability. s.87-93
13
Porov.: MUSIL, J. Trestní odpovědnost právnických oso.: Historický vývoj a mezinárodní srovnání.
s. 77.
9
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4

VÝVOJ TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB V 20. STOROČÍ
Zmena spoločenského života v 20. storočí a najmä rastúce aktivity a vplyv právnických osôb
na spoločenský život spôsobili aj nárast potreby regulácie konania právnických osôb. Pod vplyvom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja sa problematika kolektívnej zodpovednosti a TZPO znovu
objavila, a to najmä na poli medzinárodného práva a medzinárodných konferencií. V roku 1929 na
zjazde Medzinárodnej asociácie pre trestné právo v Bukurešti sa diskutovalo aj o TZPO.
Zástancovia TZPO chceli pomocou nej vyvodiť zodpovednosť štátu z hľadiska medzinárodného
trestného práva. Na tejto konferencii došlo ku konsenzu o potrebe vytvorenia sankčného aparátu,
ktorý bude odpovedať na protiprávne konanie právnických osôb, pričom konkrétne návrhy sankcií
však neboli prijaté. Idea o trestnej zodpovednosti kolektívnych subjektov sa istým spôsobom
uplatnila i v Londýnskej dohode o vytvorení medzinárodného vojenského tribunálu pre veľkých
vojnových zločincov z roku 1945,ktorá stanovovala sankcie voči určitým kolektívom, akými bolo
14
Gestapo, SA či SS.
Už po Prvej svetovej vojne sa začali v niektorých krajinách Európy objavovať v právnych
poriadkoch zákony, ktoré zakotvovali deliktuálnu zodpovednosť právnických osôb za správne
delikty. Typickou sankciou bola pokuta. V predvojnovom Československu sa ani forma deliktuálnej
zodpovednosti právnických osôb nepresadila, pretože právna náuka i judikatúra Najvyššieho
správneho súdu, kolektív ako subjekt administratívneho deliktu odmietli, hoci v rokoch 1928 a 1937
15
návrhy neprejdených zákonov správneho konania obsahovali správne trestanie právnických osôb.
Až v roku 1954 vládne nariadenie č. 54/1954 Sb., o prevádzke na cestách umožnilo pokutovať
v správnom konaní okrem jednotlivcov aj organizácie.
Prehlbujúcou sa spoluprácou medzi štátmi kontinentálnej Európy začala vznikať potreba
zjednotenia sa v otázke TZPO. Hnacím motorom tohto trendu bola Európska únia. V Zmluve
o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele z roku 1951 a v Zmluve zakladajúcej Európske
spoločenstvo pre atómovú energiu z roku 1957 boli obsiahnuté ustanovenia o zodpovednosti
podnikov. Poniky, ktoré porušili pravidla Spoločenstva, mohli byť sankcionované peňažnou pokutou.
Amsterdamská zmluva v článku 83 upravuje pokuty a penále za porušenie zákazu v oblasti súťaže.
16
„Obe vyššie spomenuté pokuty ale nejde chápať ako pokuty trestné.“
V roku 1994 na základe
Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev, sa začal proces
vypracovávania návrhu, ktorí ponúkne možnosti trestnoprávneho sankcionovania právnických osôb.
Výsledkom bol Druhý protokol k Dohovoru o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev
z roku 1997. Tento protokol zaviedol pojem účinných, primeraných a odstrašujúcich sankcií či
opatrení ukladaných právnickým osobám. Samozrejme, na zavádzanie TZPO do jednotlivých
právnych poriadkov mali vplyv aj medzinárodné organizácie ako OECD či OSN, ktoré v mnohých
dokumentoch ukladajú povinnosť členským štátom efektívne sankcionovať protiprávne konanie
právnických osôb.
Žiaden z medzinárodných dokumentov neprikazuje štátom zaviesť konkrétny typ TZPO, ale
ponecháva štátom možnosť výberu konkrétneho modelu, pričom štáty pri zavádzaní tohto inštitútu
zohľadňujú historické a právne aspekty.
V anglosaskom práve rozoznávame nasledujúce modely TZPO:
 Teória strict liability,
 Doktrína vicarious liability,
 Teória alter ego,
 Agregačná teória,
 Moderné holistické teórie.
Modely v kontinentálnom práve sú:
 Model pravej TZPO,
 Model nepravej TZPO.
V kontinentálnej Európe bolo postihovanie právnických osôb prijaté s následnou chronologickou
postupnosťou:
14

FENYK, J. Vývoj trestní odpovědnosti právnických osob a český návrh zákona o trestním
soudnictví nad právnickými osobami. s. 2.
15
MUSIL, J. Trestní odpovědnost právnických osob: Historický vývoj a mezinárodní srovnání. s. 87.
16
HUBERT, B.: Trestní odpovědnost korporací. Požadavky v rámci mezinárodních konvencí
a jejích aplikace v evrópskych zemích. s.2
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Holandsko v roku 1950 (trestnoprávne sankcionovanie),
Island v roku 1972 (trestnoprávne sankcionovanie),
Portugalsko v roku 1984 (trestnoprávne sankcionovanie),
Nemecko v roku 1986 (administratívnoprávne sankcionovanie),
Švédsko v roku 1986 (trestnoprávne sankcionovanie),
Nórsko v roku 1991 (trestnoprávne sankcionovanie),
Francúzsko v roku 1994 (trestnoprávne sankcionovanie),
Fínsko v roku 1995 (trestnoprávne sankcionovanie),
Španielsko v roku 1995 (trestnoprávne sankcionovanie), zmenené v roku 2010,
zachovalo sa trestnoprávne sankcionovanie,
10. Dánsko v roku 1996 (trestnoprávne sankcionovanie),
11. Belgicko v roku 1999 (trestnoprávne sankcionovanie),
12. Slovinsko v roku 1999 (trestnoprávne sankcionovanie),
13. Taliansko v roku 2000/2001 (administratívnoprávne sankcionovanie),
14. Maďarsko v roku 2001 (trestnoprávne sankcionovanie),
15. Estónsko v roku 2001 (trestnoprávne sankcionovanie),
16. Grécko v roku 2001 (administratívnoprávne sankcionovanie),
17. Poľsko v roku 2001 (administratívnoprávne sankcionovanie),zmenené na
trestnoprávne v roku 2005
18. Malta v roku 2002 (trestnoprávne sankcionovanie),
19. Švajčiarsko v roku 2003 (trestnoprávne sankcionovanie),
20. Litva v roku 2003 (trestnoprávne sankcionovanie),
21. Chorvátsko v roku 2003 (trestnoprávne sankcionovanie),
22. Macedónsko v roku 2004 (trestnoprávne sankcionovanie),
23. Lotyšsko v roku 2005 (trestnoprávne sankcionovanie),
24. Bulharsko v roku 2005 (administratívnoprávne sankcionovanie),
25. Rakúsko v roku 2006 (trestnoprávne sankcionovanie),
26. Rumunsko v roku 2006 (trestnoprávne sankcionovanie),
27. Luxembursko v roku 2004 (trestnoprávne sankcionovanie),
28. Slovensko v roku 2010 (trestnoprávne sankcionovanie),
29. Česká republika v roku 2012 (trestnoprávne sankcionovanie).
Modely TZPO, najmä kontinentálneho právneho systému, sa navzájom prelínajú. V kontinentálnom
ako aj v anglosaskom type právnej kultúry poskytujú možnosť vytvorenia právneho rámca na
sankcionovanie právnických osôb za ich protiprávne konanie.
5

ZÁVER
Historický prehľad priniesol rôzne pohľady na trestanie právnických osôb ako aj na samotnú
TZPO. Sankcionovanie právnických osôb za ich protiprávne konanie má svoju dlhodobú históriu,
nejedná sa problém novodobý. V rôznych časoch a na rôznych miestach sa k tomuto inštitútu
postavili štáty rôzne. V starovekom Ríme bola TZPO absolútne vylúčená, pričom toto učenie
ovplyvnilo celú kontinentálnu Európu na stovky rokov. V stredoveku, kedy mohli byť a aj boli
postihované celé mestá či cechy, bolo trestanie kolektívnych subjektov prirodzené, hoci to neboli
právnické osoby ako ich poznáme dnes. Naprieč dejinami sa objavujú viaceré snahy o zavedenie
trestania kolektívnych subjektov, ako napríklad v Anglicku v 17. storočí, ktoré sa však stretli
s negatívnym ohlasom. Prelom nastal počas Veľkej priemyselnej revolúcie, kedy právnické osoby
začínali mať čoraz väčší vplyv na fungovanie spoločnosti a porušovanie zákonov právnickými
osobami malo čoraz väčší dosah na spoločnosť. V roku 1842 bol v Anglicku prvý krát vynesený
rozsudok, ktorý uložil trest právnickej osobe za jej protiprávne konanie. Od toho času sa
v anglosaskom práve začala TZPO používať a rozvíjať. Tento trend sa v 20. storočí preniesol aj na
starý kontinent. Najmä vplyvom Európskej únie má dnes väčšina štátov Európy vo svojich právnych
poriadkoch zavedenú buď trestnoprávnu alebo administratívnoprávnu zodpovednosť právnických
osôb. Vplyvom globalizácie a enormným rozmachom právnických osôb je možné predpokladať, že
tento potrebný inštitút sa bude aj naďalej vyvíjať, tak ako sa vyvíjajú právnické osoby a ich
protiprávna činnosť.
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TRESTNÁ ZODPOVEDNOSŤ PRÁVNICKÝCH OSÔB
S OHĽADOM NA AKTUÁLNU PRÁVNU ÚPRAVU A PRÁVNU
ÚPRAVU DE LEGE FERENDA V JUDIKÁTOCH NAJVYŠŠIEHO
SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY1
Radoslav Smatana
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: V článku sa autor venuje súčasnej právnej úprave inštitútu trestnoprávnej zodpovednosti
právnických osôb, poukazuje na aktuálnu judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
a poukazuje na možnosť právnej úprave predmetného inštitútu de lege ferenda.
Kľúčové slová: pravá trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb, nepravá trestná
zodpovednosť právnických osôb, administratívna zodpovednosť, Najvyšší súd Slovenskej republiky,
obvinený, zúčastnená osoba.
Abstract: The paper deals with present legislation of institute Criminal liability of legal persons,
refers to the recent case law of the Supreme Court of Slovak republic and points to the possibility of
legislation of the Institute de lege ferenda.
Key words: Right Criminal liability of legal persons, False Criminal liability of legal persons,
Administrative liability, Supreme Court of the Slovak Republic, Accused, Person involved.
1

ÚVOD
Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb je v poslednej dobe jednou
z najdiskutovanejších tém nielen u nás, ale aj v jednotlivých štátoch Európskej únie, ako aj
európskych štátov nepatriacich do Únie. Tento inštitút má pôvod v anglo-americkom právnom
systéme (common law), kde už má pomerne dlhú tradíciu. Avšak aj v štátoch s anglo-americkým
právnym systémom, v súvislosti s vývojom trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ktorá
2
má podstatne dlhší právny vývoj, možno zaznamenať určité problémy.
Pre kontinentálny právny systém, kam sa s ohľadom na právny poriadok zaraďuje aj
Slovenská republika, bolo už veľmi dlhú dobu príznačné, že trestná zodpovednosť páchateľa za
jeho protiprávne konanie bola založená na zásade individuálnej zodpovednosti za jeho zavinenie.
Tomu bol podriadený aj účel trestu, ktorý nasledoval za trestne relevantné protiprávne konanie,
ktorým bolo najmä individuálne pôsobenie na konkrétneho jedinca (fyzickú osobu), s cieľom jeho
nápravy, resocializácie a výchovné pôsobenie smerom do budúcna.
Inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb do značnej miery narúša základné princípy
kontinentálneho právneho systému. „Zavedenie pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb je
v priamom rozpore so samotnými základmi trestnej zodpovednosti v kontinentálnom systéme
právnej kultúry (pojem páchateľ, spolupáchateľstvo, inštitút zavinenia, systém okolností vylučujúcich
protiprávnosť, chápanie trestu ako individuálnej sankcie ukladanej výlučne fyzickej osobe, kolízia
s účelom trestu ako prostriedkom pre nápravu a prevýchovu páchateľa, otázkou výkonu trestu
3
a iné,).
S rozmachom páchania nových, sofistikovaných foriem ekonomickej, či organizovanej
trestnej činnosti a v súvislosti s novými spoločenskými a ekonomickými pomermi spoločnosti, museli
na tieto nové neduhy začať reagovať aj medzinárodné organizácie (napr. Európska únia, OSN).
1

Tento príspevok bol publikovaný s podporou grantu APVV č. 0620-11 s názvom Trestnoprávna
zodpovednosť právnických osôb.
2
K tomu bližšie pozri JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde 2007, s. 17.
3
Tamže, s. 7.
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Hlavným cieľom ich snaženia sa stal záujem na efektívnom postihovaní deliktuálneho konania
právnických osôb. Prevládol názor, že doterajšie právne nástroje slúžiace na ochranu spoločnosti
pred nežiaducimi konaniami, ktorých sa dopúšťali právnické osoby, nie sú postačujúce a neplnia
svoje primárne poslanie.
Už od 70-tych rokov 20. storočia sa začali objavovať v medzinárodných dokumentoch
(právnych i politických) požiadavky, aby jednotlivé štáty (signatári týchto dokumentov) v rámci
úpravy svojho vnútroštátneho právneho poriadku postihovali právnické osoby za ich protiprávne
4
konanie.
Výsledkom týchto snažení bolo, že jednotlivé štáty kontinentálnej Európy začali zosúlaďovať
svoje vnútroštátne právne poriadky s požiadavkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohovor,
zmlúv, či rámcových rozhodnutí a postupne začali prijímať do svojich právnych poriadkov právne
úpravy, ktoré by postihovali protiprávne konanie právnických osôb.
V právnej teórii v rámci kontinentálneho právneho systému sa vyvinuli tri druhy ponímania
deliktuálnej zodpovednosti právnických osôb:
a. Pravá trestná zodpovednosť právnických osôb – pri tomto spôsobe právnej úpravy
trestnej zodpovednosti právnických osôb môže byť táto imanentnou súčasťou
trestného zákona (napr. Francúzsko, Holandsko, Dánsko, či iné), alebo sa trestná
zodpovednosť právnických osôb môže upraviť v samostatnom zákone o trestnej
zodpovednosti právnických osôb (napr. Poľsko, Slovinsko, nedávno aj Česko, či
iné). Právnickým osobám sú jednotlivé trestné sankcie ukladané v trestnom konaní,
pričom konkrétna právna úprava sa líši v tom, pokiaľ ide o vymedzenie okruhu
právnických osôb podliehajúcich trestnoprávnej sankcii, rozsah ich postihu, či
odlišnosti konania proti ním.
b. Nepravá trestná zodpovednosť právnických osôb – ide o takú konštrukciu trestnej
zodpovednosti právnických osôb, kedy právna úprava umožňuje právnickým
osobám uložiť trestnoprávne sankcie (presnejšie povedané quasitrestné sankcie),
a to aj napriek skutočnosti, že trestná zodpovednosť právnických osôb nie je
výslovne v trestnom zákone upravená a sankcie sa nenazývajú trestami (takúto
právnu úpravu má napr. Španielsko, či Slovensko).
c. Iný spôsob regulácie protiprávnej činnosti právnickej osoby – ide o také spôsoby
regulácie, ktoré spĺňajú požiadavky vyplývajúce z dohovorov, či rámcových
rozhodnutí, aby právnickým osobám boli ukladané účinné, primerané
a odstrašujúce (effective, proportionate and dissuasive) sankcie. Tento cieľ možno
dosiahnuť napr. prostriedkami administratívneho trestania právnických osôb (takýto
5
model trestania má napr. Nemecko, Taliansko a iné).
2

SÚČASNÁ PRÁVNA ÚPRAVA TRESTNEJ ZODPOVEDNOSTI PRÁVNICKÝCH OSÔB
V PRÁVNOM PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V Slovenskej republike sa zákonodarca vydal cestou prijatia nepriamej trestnej
zodpovednosti právnických osôb v podstate podľa vzoru právnej úpravy Španielska.
6
Návrh zákona č. 224/2010 Z. z . bol schválený Národnou radou Slovenskej republiky dňa 27.
apríla 2010 a nadobudol účinnosť dňa 1. septembra 2010. Týmto zákonom sa, možno povedať,
historicky, v našich právnych pomeroch upravil inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb, a to
v podstate kompromisným spôsobom, konkrétne modelom nepravej trestnej zodpovednosti
právnických osôb.
Nebol to však prvý pokus o úpravu predmetnej problematiky prostriedkami trestného práva.
Už počas príprav rekodifikácie Trestného zákona bol vypracovaný model trestania právnických
osôb, v rámci ktorého by bola všeobecná časť pripravovaného Trestného zákona doplnená
4

Tamže, s. 107.
Tamže, s. 22.
6
Týmto zákonom bol novelizovaný zákon č. 300/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov Trestný
zákon, zákon č. 301/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov Trestný poriadok, zákon č. 65/2001
Z.z. v znení neskorších predpisov o správe a vymáhaní súdnych pohľadávok, zákon č. 7/2005 Z.z.
o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov, zákon č. 330/2007 Z.z. o registri
trestov a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5
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a ustanovenia obsahujúce pravú trestnú zodpovednosť právnických osôb. V tomto návrhu sa
počítalo s trestnou zodpovednosťou právnických osôb za všetky trestné činy uvedené v osobitnej
časti tohto zákona, pokiaľ jej zodpovednosť nebude výslovne vylúčená zákonom. Návrh sa nestretol
s pochopením.
Následne, po prijatí nového Trestného zákona (zákon č. 300/2005 Z.z.) a Trestného poriadku
(zákon č. 301/2005 Z.z.), v roku 2006 boli do Národnej rady Slovenskej republiky predložené dva
nové návrhy (obsahovo takmer totožné) na zavedenie trestnej zodpovednosti právnických osôb.
Jeden bol poslanecký návrh, druhí bol vládny. Cieľom týchto návrhov bolo zaviesť trestnú
zodpovednosť právnických osôb, a to vo forme samostatného zákona (teda nie cez doplnenie
ustanovení Trestného zákona a Trestného poriadku).
Oproti prvému návrhu trestnej úpravy v rámci všeobecnej časti Trestného zákona došlo
k zmene v súvislosti s vymedzením taxatívneho výpočtu trestných činov, za ktoré by bola právnická
7
osoba zodpovedná (celkovo 44 trestných činov) . Ani tieto návrhy sa však nestretli s pochopením.
Nakoľko však koncepcie zostali, bolo sa od čoho odraziť.
Nakoniec sa však zákonodarca rozhodol pre kompromisnú cestu a navrhol právnu úpravu
nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Ako sa môžeme dočítať v dôvodovej správe
k tomuto zákonu existujú medzinárodné a nadnárodné záväzky a odporúčania na zavedenie
trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb, ktoré vyplývajú členským štátom z ich členstva
v týchto organizáciách. Ďalej sa v správe uvádza, že nutnosť implementácie sankcionovania
právnických osôb, pokiaľ došlo v súvislosti s ich činnosťou k spáchaniu trestného činu, vyplýva
z dokumentov tam uvedených. Taktiež sa z nej môžeme dozvedieť, že záväzok právnej
zodpovednosti právnických osôb za trestné činy fyzických osôb so zastupovacími, rozhodovacími a
kontrolnými oprávneniami, alebo pri ktorých zanedbali tieto fyzické osoby so zastupovacími,
rozhodovacími a kontrolnými oprávneniami náležitý dohľad alebo kontrolu voči fyzickým osobám,
ktoré tieto trestné činy spáchali a boli právnickej osobe pri spáchaní trestného činu podriadené a
8
konali v jej mene nevyžaduje zavedenie trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb. Táto
9
povinnosť podľa zákonodarcu vyplýva zo štyroch medzinárodných dokumentov v zmysle ktorých
vyplýva pre Slovenskú republiku záväzok uznávania cudzozemských rozhodnutí orgánov
s trestnoprávnou povahou vo veciach peňažných sankcií a prepadnutia majetku voči právnickým
osobám orgánmi Slovenskej republiky. Ak by nebolo takéhoto záväzku, zrejme by nedošlo
v pomeroch Slovenskej republiky k úprave nepravej trestnej zodpovednosti právnických osôb,
keďže by bolo možné vyvodzovať zodpovednosť právnických osôb za ich deliktuálne konanie
prostriedkami občianskeho práva, resp. by bolo možné administratívne trestanie. Avšak s ohľadom
na tento záväzok zákonodarca považoval za potrebné zaviesť výkon sankcií trestnej povahy voči
právnickým osobám uloženým nielen cudzími orgánmi, ale aj slovenskými orgánmi, keďže by jeho
nezavedením vznikla z hľadiska vnútroštátneho práva neodôvodnená disproporcia spočívajúca v
tom, že výkon sankcií trestnej povahy voči právnickým osobám by bolo možné uskutočňovať len
vtedy, ak by boli uložené cudzími orgánmi, čo by viedlo zrejme k diskriminácií s ústavnoprávnymi
10
dôsledkami (nerovnaké zaobchádzanie v rovnakom postavení).
S poukazom na vyššie uvedené došlo v podmienkach Slovenskej republiky novelizáciou
Trestného zákona zákonom č. 224/2010 Z. z. k zavedeniu nových trestnoprávnych sankcii v podobe
ochranných opatrení voči právnickým osobám. Konkrétne sa jedná o ochranné opatrenie a/
11
zhabanie peňažnej čiastky (§ 83a Trestného zákona) a b/ zhabanie majetku (§ 83b Trestného
12
zákona) .
7

JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Linde 2007, s. 161.
Dôvodová správa k zákonu č. 224/2010 Z.z., všeobecná časť. Dostupné na
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-80085?prefixFile=m_.
9
Dohovor Rady Európy o praní špinavých peňazí (1990), Dohovor Rady Európy o praní špinavých
peňazí a financovaní terorizmu (2005), Rámcové rozhodnutie Rady o uznávaní peňažných sankcií
(2005), Rámcové rozhodnutie Rady o uznávaní konfiškácii (2006).
10
Dôvodová správa k zákonu č. 224/2010 Z.z., všeobecná časť. Dostupné na
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-80085?prefixFile=m_.
11
(1) Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť právnickej osobe, ak bol spáchaný trestný čin,
hoci aj v štádiu pokusu, alebo ak došlo k účasti na trestnom čine v súvislosti a/ s výkonom
oprávnenia zastupovať túto právnickú osobu, b/ s výkonom oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene
8
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V prípade ochranného opatrenia zhabania peňažnej čiastky ide o fakultatívne ustanovenie
Trestného zákona, ktoré pozostáva z výroku súdu o tom, že sa najprv uloží finančná čiastka, na
ktorú by bola predmetná právnická osoba povinná reagovať jej uhradením a v prípade jej
neuhradenia sa prikročí k výkonu uloženého ochranného opatrenia zhabania takto určenej peňažnej
čiastky. Zhabanie majetku, je naproti tomu, obligatórnou sankciou, ktorá sa viaže na taxatívne
vymenované trestné činy, ak sa preukáže, že nadobudnutý majetok (príjmy) pochádza z trestnej
činnosti.
Návrh na uloženie ochranného opatrenia zhabania peňažnej čiastky alebo zhabania majetku
podáva prokurátor, a to jednak ako súčasť obžaloby podľa ustanovenia § 235 písm. f/ Trestného
poriadku, alebo ak nie je dôvod na podanie obžaloby, návrh na uloženie ochranného opatrenia
zhabania peňažnej čiastky alebo majetku podá samostatne podľa ustanovenia § 236 ods. 1
Trestného poriadku.
Z hľadiska súčasnej právne úpravy trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb nie je
potrebné v rámci vyšetrovania zistiť konkrétneho individuálneho páchateľa trestného činu
(zodpovednú fyzickú osobu). Ako sa uvádza v dôvodovej správe, Slovenská republika tak
tejto právnickej osoby, c/ s výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby,
alebo d/ so zanedbaním dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe. (2) Ochranné
opatrenie podľa odseku 1 nemožno uložiť právnickej osobe, ktorej majetkové pomery ako dlžníka
nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie, alebo ak by
výkonom ochranného opatrenia bol postihnutý majetok štátu alebo Európskej únie, orgánom
cudzieho štátu a medzinárodným organizáciám verejného práva. Nemožno ho uložiť ani vtedy, ak
došlo k zániku trestnosti činu uvedeného v odseku 1 premlčaním trestného stíhania alebo na
základe účinnej ľútosti. (3) Zhabanie peňažnej čiastky môže súd uložiť od 800 eur do 1 660 000 eur.
Pri určení výšky zhabania peňažnej čiastky súd prihliadne na závažnosť spáchaného trestného činu,
rozsah činu, získaný prospech, spôsobenú škodu, okolnosti spáchania trestného činu a následky
pre právnickú osobu. Zhabanie peňažnej čiastky súd neuloží, ak ukladá právnickej osobe ochranné
opatrenie zhabania majetku podľa § 83b Trestného zákona. (4) Ak ide o zlúčenie, splynutie alebo
rozdelenie právnickej osoby, uloží súd ochranné opatrenie podľa odseku 1 právnemu nástupcovi
zaniknutej právnickej osoby. (5) Zaplatená alebo vymožená peňažná čiastka pripadá štátu, ak súd
nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika
viazaná.
12
(1) Zhabanie majetku súd uloží právnickej osobe, ak bol spáchaný trestný čin, hoci aj v štádiu
pokusu, alebo ak došlo k účasti na trestnom čine uvedenom v § 58 ods. 2 alebo 3 Trestného
zákona, a ak právnická osoba nadobudla majetok alebo jeho časť trestnou činnosťou alebo z
príjmov pochádzajúcich z trestnej činnosti, v svislosti a/ s výkonom oprávnenia zastupovať túto
právnickú osobu, b/ s výkonom oprávnenia prijímať rozhodnutia v mene tejto právnickej osoby, c/ s
výkonom oprávnenia vykonávať kontrolu v rámci tejto právnickej osoby, alebo d/ so zanedbaním
dohľadu alebo náležitej starostlivosti v tejto právnickej osobe. (2) Ochranné opatrenie podľa odseku
1 nemožno uložiť právnickej osobe, ktorej majetkové pomery ako dlžníka nemožno usporiadať
podľa osobitného predpisu upravujúceho konkurzné konanie, alebo ak by výkonom ochranného
opatrenia bol postihnutý majetok štátu alebo Európskej únie, orgánom cudzieho štátu a
medzinárodným organizáciám verejného práva. Nemožno ho uložiť ani vtedy, ak došlo k zániku
trestnosti činu uvedeného v odseku 1 premlčaním trestného stíhania alebo na základe účinnej
ľútosti. (3) Ochranné opatrenie podľa odseku 1 súd neuloží, ak vzhľadom na závažnosť spáchaného
trestného činu, rozsah činu, získaný prospech, spôsobenú škodu, okolnosti spáchania trestného
činu, následky pre právnickú osobu alebo dôležitý verejný záujem je možné ochranu spoločnosti
zabezpečiť aj bez zhabania majetku právnickej osoby. Ak súd neuloží zhabanie majetku, uloží
právnickej osobe ochranné opatrenie zhabania peňažnej čiastky podľa § 83a. (4) Zhabanie majetku
postihuje v rozsahu, ktorý patrí právnickej osobe pri výkone ochranného opatrenia zhabania majetku
po ukončení konkurzného konania a/ výťažok zo speňaženia majetku, b/ majetok vylúčený zo
súpisu majetku podstát, c/ majetok podliehajúci konkurzu, ak nedošlo k speňaženiu majetku. (5) Ak
ide o zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie právnickej osoby, uloží súd ochranné opatrenie podľa
odseku 1 právnemu nástupcovi zaniknutej právnickej osoby. (6) Vlastníkom zhabaného majetku sa
stáva štát, ak súd nerozhodne inak na základe vyhlásenej medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná.
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materiálne naplnila požiadavku zaviesť a uznať trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb za
trestné činy fyzických osôb v prípadoch, aj keď ju formálno-právne nevyjadrila, príčiny čoho
spočívajú v objektívnej neschopnosti právnickej osoby niesť deliktuálnu zodpovednosť v zmysle
zodpovednosti za zavinenie, ktorá je viazaná na psychický (duševný) vzťah ku konaniu, resp.
13
nekonaniu.
3

JUDIKATÚRA NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Prečo som chcel poukázať na súčasnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky? Je
známou pravdou, že zákon sa najlepšie preverí až jeho aplikáciou v praxi. Až každodenné
používanie zákona, jeho realizácia môže najlepšie poukázať na prípadné nedostatky a opomenutia,
ktoré má aktuálna právna úprava. V tejto súvislosti preto nie je postačujúce vytváranie modelových
prípadov a aplikácia nových ustanovení na takéto prípady, lebo nevieme vždy postihnúť všetky
varianty, ktoré môžu nastať.
Keď som si volil tému pre svoj článok (aj s ohľadom na zapojenie sa do grantového projektu
APVV o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb), považoval som za prínosné poukázať na
súčasnú judikatúru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ktorý z pozície posledného článku
v reťazi všeobecných súdov zjednocuje rozhodovaciu prax súdov nižších stupňov pri riešení
sporných otázok vyplývajúcich z nejednotnosti súdov pri výklade ustanovení zákona.
Nakoľko však súčasná právna úprava (de lege lata) je pomerne „čerstvá“, zatiaľ ešte
najvyšší súd (v rámci trestného kolégia) neriešil nejaké problémové situácie, ktoré by boli vznikli pri
realizácii predmetných ustanovení v praxi.
Dokonca v súčasnosti ani nemám informáciu, že by už bol nejaký prokurátor postupoval
v zmysle ustanovení §§ 83a a 83b Trestného zákona a bol by v rámci postupu podania obžaloby
v zmysle § 235 písm. f/ Trestného poriadku navrhol uloženie ochranného opatrenia zhabania
majetku alebo zhabania peňažnej čiastky pre právnickú osobu, resp. bol by takýto návrh podal
samostatne v zmysle § 236 ods. 1 Trestného poriadku.
V tejto súvislosti by nám mohla byť nápomocná judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej
republike, a to konkrétne jeho správneho kolégia, ktoré v rámci jednotlivých prípadov môže
právnické osoby potrestať administratívnou sankciou.
Čo je však podstatné, máme v susednej krajine už prijatý a aj účinný nový zákon o trestnej
zodpovednosti právnických osôb a konanie proti nim (zákon č. 418/2011 Sb.). Česi sa vydali cestou
zavedenia pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb. Keďže sa aj na Slovensku intenzívne
uvažuje nad možnosťou zavedenia pravej trestnej zodpovednosti právnických osôb, bude vhodné
a iste aj zaujímavé a osožné sledovať, akým spôsobom sa v Čechách táto právna úprava ujme.
Naviac právna tradícia v našich krajinách je budovaná na spoločných základoch a preto má
sledovanie skúseností s týmto inštitútom pre nás podstatný význam.
4

ZÁVER
Na záver možno konštatovať, že súčasná právna úprava trestnoprávnej zodpovednosti
právnických osôb (nepravá trestná zodpovednosť) v Trestnom zákone nie je postačujúca, vhodná
a možno na nej badať, že bola „šitá horúcou ihlou“. Argumentov, prečo je tomu tak (prečo nie je
14
vyhovujúca) možno nájsť vo viacerých článkoch. K tomu by som pripojil môj konkrétny postreh,
ako asistenta sudcu. Ide o možnosť podania mimoriadneho opravného prostriedku (dovolania)
v prípade, ak došlo k výskytu niektorej z taxatívne vymenovaných právnych vád uvedených
v ustanovení § 371 ods. 1 Trestného poriadku. V zmysle ustanovenia § 369 Trestného poriadku sú
oprávnenými osobami na podanie dovolania minister spravodlivosti, generálny prokurátor alebo

13

Dôvodová správa k zákonu č. 224/2010 Z.z., všeobecná časť. Dostupné na
http://www.rokovania.sk/File.aspx/ViewDocumentHtml/Mater-Dokum-80085?prefixFile=m_.
14
pozri napr. BEZÁK, M. , POLÁK, P.: Inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb po
rekodifikácii slovenského trestného práva. In: Rekodifikovaný Trestný zákon a Trestný poriadokanalýza poznatkov z teórie a praxe. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej 9. februára 2011 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave konanej pod
záštitou prezidenta Slovenskej republiky. Bratislava, EORO KODEX, 2011, s. 77-95.
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15

obvinený. Keďže v zmysle súčasnej právnej úpravy má právnická osoba v trestnom konaní
postavenie zúčastnenej osoby (ktorá je v konaní pred súdom stranou trestného konania), z hľadiska
vyššie uvedeného nie je oprávneným subjektom na podanie tohto mimoriadneho opravného
prostriedku. V takomto prípade zostáva možnosť pre právnickú osobu podať len podnet ministrovi
spravodlivosti na podanie dovolania v zmysle ustanovenia § 369 ods. 1 Trestného poriadku. Taktiež
možno poukázať na nedostatok postavenia právnickej osoby ako zúčastnenej osoby, ktorá síce má
v prípravnom konaní v zmysle ustanovenia § 69 ods. 1 Trestného poriadku možnosť nazerať do
spisu a taktiež má možnosť v zmysle § 208 Trestného poriadku preštudovať vyšetrovací spis po
skončení vyšetrovania a podať návrh na doplnenie vyšetrovania, alebo skráteného vyšetrovania, ale
o tejto skutočnosti (že má postavenie zúčastnenej osoby a prokurátor zamýšľa podať návrh na
uloženie ochranného opatrenia vo vzťahu k právnickej osobe) sa v niektorých prípadoch môže
dozvedieť až v samotnom závere vyšetrovania a tým stratí možnosť aktívne sa podieľať na úkonoch
v prípravnom konaní. Je to neodôvodnené znevýhodnenie oproti postaveniu obvineného, ktorý musí
byť už od začiatku trestného stíhania vo vzťahu k svojej osobe informovaní o skutočnosti, že sa voči
nemu vedie trestné stíhanie a tým sa môže náležitým spôsobom brániť a uplatňovať svoje práva.
Túto skutočnosť vnímam ako veľký nedostatok súčasnej právnej úpravy. Som zástancom názoru, že
pokiaľ zákonodarca pristúpil k postihovaniu právnických osôb prostriedkami trestného práva,
vhodnejšie je vo vzťahu k právnickým osobám, aj s poukazom na vyššie uvedené, zakotviť pravú
trestnoprávnu zodpovednosť právnických osôb.
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V zmysle ustanovenia § 369 ods. 5 Trestného pozadku môže v prospech obvineného, s jeho
výslovným písomným súhlasom, dovolanie podať aj príbuzný obvineného v priamom pokolení, jeho
súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel alebo druh. Ak je obvinený mladistvý, osoba pozbavená
spôsobilosti na právne úkony alebo osoba, ktorej spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, môže
i proti vôli obvineného za neho v jeho prospech podať dovolanie aj jeho zákonný zástupca alebo
jeho obhajca.
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ZÁSADA NEMO TENETUR SE IPSUM ACCUSARE VO VZŤAHU
K PRÁVNICKEJ OSOBE AKO OBVINENÉMU V TRESTNOM
KONANÍ DE LEGE FERENDA
Martin Bezák, Ivana Hauerlandová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Autori sa v príspevku venujú procesným aspektom tzv. nepravej trestnej zodpovednosti
právnických osôb, pričom sa de lege ferenda zameriavajú najmä na právo právnickej osoby
neprispievať k vlastnému obvineniu, ktoré v súčasnosti v slovenskej právnej úprave absentuje.
Z tohto dôvodu autori zvolili komparatívny prístup a na základe rozboru a porovnávania právnej
úpravy tohto procesného práva právnickej osoby v právnom poriadku Českej republiky a vybraných
štátoch angloamerického právneho okruhu, sa v príspevku snažia načrtnúť smer, akým by sa pri
úprave tohto inštitútu mohol do budúcnosti uberať aj slovenský zákonodarca. Vzhľadom na
interdisciplinárny charakter predmetnej problematiky autori v článku neopomenuli ani jej
administratívnoprávne, občianskoprávne a ústavnoprávne aspekty vrátane prístupu Európskej únie
a Rady Európy.
Kľúčové slová: právnická osoba, trestná zodpovednosť, trestná zodpovednosť právnických osôb,
obvinený, obvinená právnická osoba, procesné práva, nemo tenetur se ipsum accusare, zákaz
sebaobviňovania, právo nevypovedať, právo neprispievať k vlastnému obvineniu, právo
neobviňovať samého seba, zákon. 224/2010 Z.z., zákon č. 418/2011 Sb.
Abstract: The authors in this contribution describe procedural aspects of quasi criminal liability of
legal persons and mainly focus on right of legal person not to contribute to its accusation de lege
ferenda lacking in current legal order of the Slovak Republic. Authors therefore have chosen a
comparative approach to outline the pro futuro direction of legal regulation of this institute also for
Slovak legislator on the basis of analysis and comparison to Czech Republic and selected countries
of common-law area. Taking into account the interdisciplinary nature of the subject in question
authors in this contribution have not missed its administrative, civil and constitutional aspects
including European Union and Council of Europe approach.
Key words: legal person, criminal liability, criminal liability of legal persons, accused, legal person
accused, procedural rights, nemo tenetur se ipsum accusare, prohibition of self-incrimination, the
right to remain silent, the right not to contribute to own incrimination, the right against selfincrimination, Act No. 224/2010 Coll., Act. No. 418/2011 Coll.
1

ÚVOD
Právo obvineného neprispievať k vlastnému obvineniu, ktorému na druhej strane
zodpovedá povinnosť uložená orgánom verejnej moci žiadnym spôsob nevynucovať od obvineného,
aby akýmkoľvek aktívnym konaním prispieval k svojmu obvineniu, a ktoré je konkretizáciou
ústavnoprávnej zásady zákazu sebaobviňovania, teda zásady nemo tenetur se ipsum accusare,
predstavuje jeden zo základných kameňov trestného konania. Vo vzťahu k človeku, teda v právnej
rovine k fyzickej osobe, je toto právo nespochybniteľné a jeho porušenie má za následok nielen
1
nezákonnosť takto získanej výpovede ako dôkazu v trestnom konaní, ale eventuálne aj vznik
trestnej zodpovednosti na strane predstaviteľa orgánu verejnej moci (verejného činiteľa), ktorý
2
obvineného k výpovedi, či už psychickým alebo fyzickým násilím donucoval. Vzhľadom na
1

§ 119 ods. 2, § 121 ods. 1 druhá veta Trestného poriadku
Napr. trestný čin vydierania podľa § 189 ods. 1 Trestného zákona, eventuálne niektorej z jeho
kvalifikovaných skutkových podstát, alebo trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa
2

795

skutočnosť, že v trestnom práve prevažnej väčšiny krajín kontinentálnej Európy ešte donedávna
bezvýhradne platila zásada individuálnej trestnej zodpovednosti a zásada zodpovednosti za
zavinenie, na základe ktorých mohla byť subjektom trestnej zodpovednosti len príčetná fyzická
osoba zákonom stanoveného veku, ktorá zavineným protiprávnym konaním naplnila niektorú zo
skutkových podstát vymedzených v osobitnej časti trestného zákona, nepredstavoval obsah
a subjekt práva obvineného neprispievať k vlastnému obvineniu závažnejšie interpretačné
problémy. To sa však začalo postupne meniť potom, ako jednotlivé európske krajiny začali do
svojich právnych poriadkov inkorporovať inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb, ktorý
predstavoval zásadný zásah do inštitútov klasického kontinentálneho práva a do jeho doktrinálnych
základov. Právna prax a teória tak bola prinútená vyporiadať sa nielen so zmenami, ktoré tento
inštitút priniesol do hmotného, ale aj do procesného práva trestného. Slovenského zákonodarcu sa
tieto zmeny, ktoré nastali v doktrinálnom základe kontinentálneho trestného práva nijak zvlášť
nedotkli a ani nepovažoval za potrebné na ne reagovať, keďže bez ohľadu na zásadné zmeny
v spoločenskom a hospodárskom živote, ku ktorým došlo v Slovenskej republike po roku 1989,
a ktoré mali zásadný vplyv na prerozdelenie mocenských štruktúr a tým pádom aj na spôsob
páchania trestnej činnosti, rigidne a bez ďalšieho juristického alebo kriminologického odôvodnenia
zotrvával na doktríne individuálnej trestnej zodpovednosti fyzickej osoby. Dá sa povedať, že až na
základe medzinárodného tlaku, ktorý nastal v dôsledku toho, že Slovenská republika si neplnila
záväzky prijať právnu úpravu účinne postihujúcu protiprávnu činnosť právnických osôb, prijal
slovenský zákonodarca novelu Trestného zákona, zákon č. 224/2010 Z.z., ktorý zaviedol dve nové
ochranné opatrenia zhabania peňažnej čiastky (§ 83a Trestného zákona) a zhabania majetku (§
83b Trestného zákona), ktoré bolo možné právnickej osobe uložiť, ak fyzická osoba spáchala
trestný čin v súvislosti s výkonom určitých opatrení vo vzťahu k právnickej osobe alebo zanedbaním
3
dohľadu alebo náležitej starostlivosti v právnickej osobe. V súvislosti s touto novelizáciou bol
zákonom č. 224/2010 Z.z. novelizovaný aj Trestný poriadok tak, že právnickej osobe ako osobe
zúčastnenej bol v trestnom konaní rozšírený katalóg procesných práv. Je však potrebné dodať, že
išlo len o rozšírenie formálne, ktoré postavenie právnickej osoby v trestnom konaní žiadnym
významným spôsobom nezlepšilo a to napriek tomu, že sa stala subjektom trestných sankcií
porovnateľných s trestami ukladanými v trestnom konaní odsúdeným fyzickým osobám. Autori tohto
článku si preto v minulosti položili otázku, či právna úprava zavedená zákonom č. 224/2010 Z.z. je
ústavne súladná a medzinárodnoprávne akceptovateľná, a či dostatočným spôsobom garantuje
4
základné práva právnickej osoby v trestnom konaní, pričom dospeli k záveru, že tomu tak nie je.
Rovnako dospeli k záveru, že napriek tomu, že právnická osoba má v slovenskom trestnom konaní
de iure postavenie zúčastnenej osoby, de facto sa v konaní o uloženie ochranných opatrení
zhabania peňažnej čiastky a zhabania majetku nachádza v materiálnom postavení obvineného.
podľa § 326 ods. 1 Trestného zákona, eventuálne niektorej z jeho kvalifikovaných skutkových
podstát.
3
Dôvodová správa k návrhu zákona č. 224/2010 Z.z. zdôvodňuje zavedenie predmetných
ochranných opatrení v podstate len existenciou medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky
v tejto oblasti na jedenej strane a nemožnosťou zaviesť tzv. pravú trestnú zodpovednosť
právnických osôb z dôvodu jej neschopnosti niesť vôľovú zodpovednosť s možnosťou výberu konať
v súlade s právom alebo proti právu na druhej strane. Pozri: Parlamentná tlač č. 1487, dostupná na
internete:
www:<http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=4&ID=148
7>, s. 1 až 5
4
BEZÁK, M.: Aktuálne k trestnej zodpovednosti právnických osôb, In: Miľníky práva
v stredoeurópskom priestore 2012, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a
mladých vedeckých pracovníkov organizovanej Univerzitou Komenského v Bratislave, Právnickou
fakultou v dňoch 29. – 31. 3. 2012 v priestoroch ÚZ NR SR Častá-Papiernička pod záštitou dekana
Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty, II. časť, Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, Bratislava 2012, s. 565 – 569, BEZÁK, M., HAUERLANDOVÁ, I.
Vplyv judikatúry ESĽP na postavenie právnickej osoby v slovenskom trestnom konaní, In: Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 9. novembra 2012 PF TU v TT:
Judikatúra medzinárodných súdnych a kvázi-súdnych orgánov so zameraním na medzinárodné
trestné právo a jej interakcia s vnútroštátnym právnym poriadkom. (doposiaľ nepublikované)
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Autori následne na základe vykonaného rozboru taktiež skonštatovali, že právo neprispievať
k vlastnému obvineniu predstavuje jedno z čiastkových práv zakotvených v článku 6 Dohovoru
o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej aj ako „Dohovor“) upravujúceho právo na
spravodlivý proces, ku ktorému Európsky súd pre ľudské práva (ďalej aj „ESĽP“) judikoval, že aj keď
nie je osobitne upravené v Dohovore, je všeobecne uznávanou medzinárodnou normou, ktorá
5
predstavuje „základný prvok spravodlivého konania“ , a taktiež, že spoločnosti a iné právnické
osoby súkromnej povahy, ktoré boli obvinené z protiprávneho konania, požívajú ochranu podľa
článku 6 Dohovoru, a to dokonca v takom istom rozsahu, v akom sa vzťahuje na obvinené fyzické
6
osoby.
Predkladaný príspevok priamo nadväzuje na predchádzajúcu publikačnú činnosť autorov,
v ktorej formulovali vyššie uvedené závery, pričom z mnohých trestno-procesných práv právnickej
osoby sa zameriava na jedno z najvýznamnejších, a to na právo obvinenej (podozrivej) právnickej
osoby neprispievať k vlastnému trestnému obvineniu a jeho legálnemu rámcu v slovenskom
právnom poriadku de lege ferenda.
2

HISTÓRIA A OBSAH PRÁVA NEPRISPIEVAŤ K VLASTNÉMU OBVINENIU
Ako uvádza Musil, právna zásada nemo tenetur se ipsum accusare bola uznávaná
niektorými právnymi systémami už v staroveku a v európskych podmienkach ju uznávalo taktiež
7
ranné kánonické právo. K obratu dochádza až v roku 1252, kedy Pápež Inocent IV. vydáva bulu Ad
exstirpanda, ktorou výslovne povoľuje inkvizícii používať mučenie pri vynucovaní priznania od osôb
8
podozrivých z kacírstva. Priznanie obvineného sa tak v stredovekom trestnom procese stáva regina
probationum, teda kráľovnou dôkazov a je povolené ho získať v podstate akýmikoľvek prostriedkami
vrátane tortúry. Povinnosť obvineného priznať sa nájdeme vo viacerých stredovekých trestných
9
kódexoch, akým bol napríklad Constitutio Criminalis Carolina z roku 1532. K zavrhnutiu tohto
nehumánneho spôsobu získavania priznania od obvineného dochádza až v období osvietenstva,
ktoré do stredobodu svojho záujmu stavia človeka a jeho prirodzené práva, následkom čoho
dochádza aj k poľudšteniu trestného procesu. Beccaria k mučeniu ako prostriedku získavania
priznania v trestnom konaní poznamenáva: „Vyžadovať, aby jeden človek bol súčasne žalobcom aj
žalovaným, aby sa bolesť stala skúšobným kameňom pravdy, ani čo by kritérium tejto pravdy
spočívalo vo svaloch a tkanive nejakého úbožiaka, znamená postaviť na hlavu všetky vzťahy. Je to
bezpečný prostriedok ako, ako zbaviť viny silných ničomníkov a odsúdiť slabých nevinných. (...) Ak
10
nejaké zvláštne vypočúvanie donúti obvineného sa priznať, mučenie to dokáže omnoho ľahšie.
Prvé výslovné vyjadrenie zákazu sebaobviňovania nachádzame v Piatom dodatku americkej ústavy
11
z roku 1791 a na území dnešného Slovenska sa prvý krát objavuje v návrhu trestného zákonníka
Codex de delictis eorumque poenis pro tribunalibus regni Hungariae partiumque eidem adnexarum
5

Sťažnosť č. 34720/97 Heaney a McGuiness v. Írsko
Sťažnosť č. 32559/96 Fortum Oil and Gas Oy v. Fínsko, sťažnosť č. 32602/96 Aannemersbedrif
Gebroeders Van Leeuwen B.V. v. Holandsko
7
MUSIL, J: Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare), In: Teoretické
problémy dokazovania, Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej dňa 15. decembra 2008, Bratislavská vysoká škola práva, Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,
Bratislava 2008, ISBN 978-80-89363-17-9, s. 175
8
BRÖSTL, A.: Predslov k „O zločinoch a trestoch“ od Cesare Beccariu. Pozri: BECCARIA, C.:
O zločinoch a trestoch, Kalligram, spol s r.o., Bratislava 2009, s. 9. Musil naopak uvádza, že
povinnosť obvineného vypovedať pravdivo bola do inkvizičného konania zakotvená v 12. storočí
najmä zásluhou pápeža Inocenta III. Pozri prácu citovanú v prechádzajúcej poznámke pod čiarou.
9
MUSIL, J: Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare), In: Teoretické
problémy dokazovania, Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej dňa 15. decembra 2008, Bratislavská vysoká škola práva, Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,
Bratislava 2008, ISBN 978-80-89363-17-9, s. 174
10
BECCARIA, C.: O zločinoch a trestoch, Kalligram, spol s r.o., Bratislava 2009, s. 60 a 111
11
MUSIL, J: Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum accusare), In: Teoretické
problémy dokazovania, Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie s medzinárodnou účasťou
konanej dňa 15. decembra 2008, Bratislavská vysoká škola práva, Poradca podnikateľa, spol. s r.o.,
Bratislava 2008, ISBN 978-80-89363-17-9, s. 175
6
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per regnicolarem iuridicam deputationem elaboratus z roku 1795, ku schváleniu ktorého nakoniec
nedošlo. V ustanovení článku 10 prvej časti tohto návrhu zákona sa uvádza: „Žiaden trest nemôže
byť udelený buď bez zákonnej výpovede alebo bez zákonného vyšetrovania; ak jeden z nich je
prítomný, iba tak bude udelený zákonným spôsobom trest. (čl. 10 § 1 návrhu, pozn. autorov)
Zákonná výpoveď musí byť dobrovoľná, presvedčivá, úplná a pevná a pred súdom stála. (čl. 10 § 2
12
návrhu, pozn. autorov)“. Ako vyplýva z vyššie uvedeného, cieľom, ktorý osvietenský filozofi
a právnici sledovali znovuzavedením zákazu sebaobviňovania, bolo primárne ochrániť psychickú
a fyzickú integritu človeka ako ľudskej bytosti pred mučením a trýznivým zaobchádzaním
a sekundárne zabrániť priznaniam získaným na základe takéhoto donútenia. Priznaním tohto práva
človeku zároveň osvietenstvo deklarovalo víťazstvo jednotlivca nad neobmedzenou mocou
absolutistického panovníka, predurčenou hriešnosťou človeka a nevyhnutnosťou ľudského
zatratenia, ktoré podľa augustiniánskeho učenia ovládajúceho celý stredovek vyplývali z prvotného
hriechu. Uvedené antropocentrické ponímanie zákazu sebaobviňovania a skutočnosť, že korporácie
13
pre osvietencov reprezentovali základ starého absolutistického režimu, predstavovali taktiež
dôvod, prečo sa po veľkých revolúciách 18. storočia vôbec nevenovala pozornosť právam
inštitucionalizovaných kolektívnych entít a to napriek tomu, že ich trestanie nebolo v stredoveku
14
neznámym pojmom.
Nemožno sa preto stotožniť s tvrdením bežne akceptovaným nielen
v slovenskej teórii trestného práva, podľa ktorého nespôsobilosť právnickej osoby spáchať trestný
čin, teda byť subjektom v rovine trestného práva, vyplýva z rímskej zásady societas delinquere non
potest, a ktorú si bez bližšieho osvojil aj slovenský zákonodarca, keďže tá bola formulovaná až
15
Savignym v 19. storočí.
Obsahom práva neprispievať k vlastnému obvineniu, tak ako je de lege lata zakotvené
v súčasnom slovenskom právnom poriadku, nie je len oprávnenie obvinenej fyzickej osoby
odmietnuť vypovedať, ale aj oprávnenie tejto osoby odmietnuť proti sebe produkovať usvedčujúce
dôkazy akýmkoľvek iným aktívnym spôsobom, čo potvrdzuje nielen ustálená judikatúra Ústavného
a Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ale aj judikatúra Ústavného a Najvyššieho súdu Českej
16
republiky, ktorá vychádza z rovnakého právneho základu.
Právo neprispievať k vlastnému
obvineniu je konkretizované v čl. 47 ods. 1 Ústavy SR a taktiež v ustanovení § 121 ods. 2 Trestného
17
poriadku. Ďalej je obsahom práva na spravodlivý proces podľa čl. 47 Charty EÚ, ako aj už
zmieneného čl. 6 Dohovoru. Skutočnosť, že nerešpektovanie tohto práva má sekundárne za
následok aj porušenie práva obvineného na spravodlivý súdny proces a ďalších Dohovorom
zaručených práv potvrdzuje aj rozsiahla judikatúra ESĽP. Ide napríklad o rozsudok vo veci P.G. a
J.H. v. Spojené kráľovstvo, v ktorom sa konštatuje, že „vzorku hlasu nemožno získať donútením
12

LACLAVÍKOVÁ, M., ŠVECOVÁ, S.: Pramene práva na území Slovenska II (1790-1918),
vydavateľstvo TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, Trnava 2012, s. 102
13
Kardinál Richelieu, teoretik francúzskeho absolutizmu výslovne Ľudovítovi XIII. prízvukoval, že
jeho režim pretrvá len vtedy, ak ponechá korporácie z ktorých sa jeho ríša skladá v poradí tak, aby
prvé miesto zaujímala cirkev, druhé šľachta a tretie úradníctvo, ktoré ovláda ľud. Pozri:
HATTENHAUER, H.: Evropské dějiny práva. Vyd. 1. Praha : C. H. Beck, 1988 – xii, s. 372
14
Ako uvádza Solnař a kol. z historických prameňov je možne dozvedieť sa, že z trestného činu boli
braní na zodpovednosť nielen ľudia, ale aj kláštory, hrady a mestá, ktoré boli pokutami trestané za
pyšnosť, nátlak, moc alebo nelapanie lúpežníkov. Pozri: SOLNAŘ, V. A KOL.: Systém českého
trestního práva, Novatrix, Praha, 2009, s. 265
15
Savigny k tomu uvádza: „Trestné právo má čo do činenia s prirodzeným človekom, ako
mysliacou, vôľou disponujúcou a cítiacou bytosťou. Právnická osoba však nie je takéhoto druhu, ale
je jednoducho len entitou vlastniacou majetok, a preto sa nachádza úplne mimo dosah trestného
práva. Reálna existencia právnickej osoby závisí na zástupnej vôli konkrétnych jedincov, ktorá sa
právnickej osobe v dôsledku fikcie prisudzuje ako jej vlastná.“ Pozri: SAVIGNY, F. C. VON.: System
des Heutigen Römischen Rechts. Vol. 2. Berlin : Veit. 1840
16
K tomu pozri bližšie napr. MUSIL, J: Zákaz donucování k sebeobviňování (nemo tenetur se ipsum
accusare), In: Teoretické problémy dokazovania, Zborník príspevkov z celoštátnej konferencie
s medzinárodnou účasťou konanej dňa 15. decembra 2008, Bratislavská vysoká škola práva,
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Bratislava 2008, ISBN 978-80-89363-17-9, s. 173 – 188
17
Charta základných práv Európskej únie, publikovaná v Úradnom vestníku EÚ pod č. 2007/C
303/01
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obvineného hovoriť a získanie vzorky hlasu nezákonným odpočúvaním za účelom jej porovnania so
18
záznamom získaným skôr je porušením čl. 8 Dohovoru“, alebo rozhodnutia vo veci Funke v.
Francúzsko a J.D. v. Švajčiarsko, v ktorých sa zas konštatuje, že „je v rozpore s právom obvineného
19
neprispieť k vlastnému obvineniu, ak sa od neho vyžaduje aktívna súčinnosť.“
Výslovne je toto
20
právo vyjadrené taktiež v čl. 14 ods. 3 písm. g) Paktu, podľa ktorého nikto nesmie byť nútený
svedčiť proti sebe alebo priznať vinu.
3

PRÁVO PRÁVNICKEJ OSOBY NEPRISPIEVAŤ K VLASTNÉMU OBVINENIU V
PRÁVNYCH PORIADKOCH VYBRANÝCH KRAJÍN A ROZHODOVACEJ ČINNOSTI
ESĽP, SD ÉU A SÚDOV ANGLOAMERICKÉHO PRÁVNEHO SYSTÉMU

3.1

VEĽKÁ BRITÁNIA A SPOJENÉ ŠTÁTY AMERICKÉ
Na rozdiel od krajín, ktoré možno podradiť pod právny systém kontinentálnej Európy, má
inštitút trestnej zodpovednosti právnických osôb (korporácií) v krajinách spadajúcich pod
angloamerický právny systém dlhoročnú tradíciu a jeho právny rámec je pomerne jednoznačne
definovaný súdnou judikatúrou. To platí aj vo vzťahu k procesným právam právnických osôb, teda
v konečnom dôsledku aj vo vzťahu k právu právnickej osoby neprispievať k vlastnému obvineniu.
Britské súdy priznávali právnickým osobám právo neprispievať k vlastnému obvineniu
21
v plnom rozsahu, avšak po tom, čo v roku 1994 došlo k prijatiu Zákona o trestnom súdnictve
22
a verejnom poriadku (Criminal Justice and Public Order Act) došlo k jeho významnému zúženiu,
je však potrebné dodať, že sa tak nestalo len vo vzťahu k právnickým osobám, ale vo všeobecnosti
ku všetkým obvineným osobám, teda aj osobám fyzickým.
V Spojených štátoch amerických predstavuje základ práva neprispievať k vlastnému
obvineniu Piaty dodatok k americkej ústave podľa ktorého: „žiadna osoba (...) nesmie byť v trestnej
veci nútená svedčiť proti sebe, ani zbavená života, slobody alebo majetku bez riadneho zákonného
23
24
procesu (...)“ V rozhodnutí Boyd v. United States Najvyšší súd Spojených štátov judikoval, že
orgány verejnej moci nemôžu donucovať osobu, aby predkladala dokumenty, ktoré môžu byť proti
nej použité, nakoľko to Piaty dodatok zakazuje, čo podnietilo Kongres a zákonodarné orgány
jednotlivých federálnych štátov, aby prijali množstvo zákonov, ktoré širokú ochranu poskytnutú týmto
25
rozhodnutím Najvyššieho súdu právnickým osobám značne zúžili. Následkom tejto zákonodarnej
aktivity Najvyšší súd Spojených štátov prehodnotil svoj právny názor uvedený v rozhodnutí Boyd
v. United States a judikoval, že ochrana pred sebaobviňovaním, ktorú poskytuje Piaty dodatok sa
26
nevzťahuje na umelé osoby a iné kolektívne entity. Aj keď rámec práva neprispievať k vlastnému
obvineniu, z ktorého boli vylúčené právnické osoby, bol judikatúrou zreteľne vymedzený, Najvyšší
súd Spojených štátov sa aj vo svojich neskorších rozhodnutiach venoval jeho obsahu a pregnantne
zdôvodnil, prečo ho týmto entitám nepriznal. V rozhodnutí Murphy v. Waterfront Commission
Najvyšší súd uviedol, že podstata práva neprispievať k vlastnému obvineniu tkvie v obave, aby
dôkazy v trestnom konaní neboli od obvineného vynucované neľudským a krutým spôsobom, na
18

REPÍK, B.: Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo, vydání 1., ORAC, Praha 2002, s.
187
19
Ibid.
20
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach publikovaný v Zbierke ako Dohovor č.
120/1976 Zb.
21
Pozri napr. rozhodnutie vo veci See Triplex Safety Glass Co Ltd v. Lancegaye Safety Glass Ltd
(1939) 2 KB 395
22
GOBERT, J., PUNCH, M.: Rethinking corporate crime, Butterworths LexisNexis, London, 2003, s.
196
23
Úplné
znenie
Piateho
dodatku
americkej
ústavy
dostupné
na
internete:
<http://www.usconstitution.net/xconst_Am5.html>
24
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov vo veci Boyd v. United States, 116 US 616
(1886)
25
GOBERT, J., PUNCH, M.: Rethinking corporate crime, Butterworths LexisNexis, London, 2003, s.
196
26
Pozri napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov vo veci Bellis v. United States 417 US
85 (1974)
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základe čoho uzatvoril, že takúto ochranu nie je potrebné poskytovať právnickým osobám vzhľadom
27
na ich faktickú imateriálnu povahu. V rozhodnutí Hale v. Henkel Najvyšší súd ďalej uviedol, že
právo neprispievať k vlastnému obvineniu nemôže slúžiť ako ochrana tretej (právnickej) osoby, ak
ho táto osoba nevyužíva na svoju vlastnú ochranu, ale na ochranu právnickej osoby, z čoho
vyplýva, že predstaviteľ právnickej osoby sa nemôže odvolávať na toto právo v prípade, ak má v
držbe dokumenty, ktoré sú vo vlastníctve právnickej osoby, a to ani vtedy, ak by boli dôkazom proti
28
nemu samému. V rozhodnutí Wilson v. United States Najvyšší súd poukázal na skutočnosť, že
právnické osoby sú útvary vytvorené štátom a ako také požívajú len také práva, aké im štát
prostredníctvom inkorporačných právnych predpisov priznal, pričom právo neprispievať k vlastnému
29
obvineniu, takýmto právom nie je. Nakoniec v rozhodnutí United States v. White Najvyšší súd
pragmaticky skonštatoval, že dôkazy protiprávneho konania právnických osôb majú väčšinou
podobu rôznych oficiálnych dokumentov, listín a záznamov. Ak by sa právo neprispievať k
vlastnému obvineniu vzťahovalo aj na tieto dokumenty, nebolo by ich zákonnou cestou možné
vôbec zabezpečiť, preto ak osoby reprezentujú právnickú osobu, nemôžu sa odvolávať na práva,
30
ktoré majú výsostne individuálnu povahu.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného Najvyšší súd Spojených štátov zaujal k právu právnickej
osoby neprispievať k vlastnému obvineniu čisto pragmatický prístup. Gobert s Punchom k tomu
uvádzajú, že: „Aj keď sa Najvyšší súd snažil nájsť historické precedensy týkajúce sa právneho
princípu 'prehliadky', ktorý by umožňoval štátu vyšetrovať záležitosti korporácií, keďže tie majú iba
také práva, aké im boli priznané v štatútoch, ktorými štát povolil ich založenie, tak to nevyzerá ako
skutočný dôvod stojaci za novšími rozhodnutiami Najvyššieho súdu. Dôvodom sú skôr narastajúce
obavy Najvyššieho súdu, že vymožiteľnosť práva pri vyšetrovaní korporácií môže byť zmarená, ak
31
bude štátnym zástupcom odňatý prístup k obchodným dokumentom a záznamom.“ Aj keď tejto
obave Najvyššieho súdu Spojených štátov možno porozumieť, je otázne, či riešenie, ktoré zvolil, je
proporcionálne a naopak neumožňuje excesívne zásahy vyšetrujúcich orgánov do práv fyzických
osôb reprezentujúcich obvinenú právnickú osobu, keďže tie napriek tomu, že reprezentujú „umelú
osobu“ bez pocitov a vlastnej osobnosti, sa samy môžu stať objektom neprimeraného psychického
alebo fyzického nátlaku zo strany štátnej moci, ktorá bude chcieť za každú cenu získať dôkazy
preukazujúce protiprávnu činnosť právnickej osoby. V tejto súvislosti je na mieste položiť si taktiež
otázku, či orgány štátu nemajú dostatok iných prostriedkov, ako oficiálnu dokumentáciu a záznamy
právnickej osoby získať (napr. domová prehliadka, etc.) bez toho, aby museli nad mieru nevyhnutnú
zasahovať do zaručených práv a slobôd svojich občanov.
3.2

EURÓPSKE PRÁVO A ROZHODOVACIA ČINNOSŤ ESĽP A SD EÚ
Právo neprispievať k vlastnému obvineniu zakotvené v článku 6 ods. 1 a 2 Dohovoru sme
vo svojej predchádzajúcej práci označili vo vzťahu k právnickej osobe za kontroverzné, pretože, ako
vyplýva aj z vyššie uvedeného, je otázne v akom rozsahu je ho možné aplikovať aj vo vzťahu k
právnickej osobe. Z hľadiska európskeho práva je pre zodpovedanie tejto otázky relevantný najmä
postoj, ktorý k nej zaujíma Európska únia (ďalej aj ako „EÚ“) prostredníctvom Európskej komisie
(ďalej aj ako „Komisia“) a Súdneho dvora Európskej únie (ďalej aj ako „SD EÚ“) a Rada Európy
prostredníctvom ESĽP.
32
Európska komisia vypracovala Zelenú knihu o prezumpcii neviny, ktorá používa pojem
„súdna ochrana práv osôb“, čo v európskom priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
33
znamená, že európski občania majú právo očakávať rovnocenné záruky v celej EÚ. Podľa EÚ
27

Rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov vo veci Murphy v. Waterfront Commission, 378
US 52 (1964)
28
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov vo veci Hale v. Henkel, 201 US 43 (1906)
29
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov vo veci Wilson v. United States, 221 US 361
(1911)
30
Rozhodnutie Najvyššieho súdu Spojených štátov vo veci United States v. White, 322 US 694
(1944)
31
GOBERT, J., PUNCH, M.: Rethinking corporate crime, Butterworths LexisNexis, London, 2003, s.
199
32
Zelená kniha o prezumpcii neviny KOM(2006) 174
33
Ibid., s. 3
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požiadavka, aby obvinený vypovedal bez ďalšieho neodporuje Dohovoru, zatiaľ čo každé
odsúdenie, ktoré sa výhradne a prevažne zakladá na odmietnutí svedčiť, je v rozpore s Dohovorom.
Zásada nemo tenetur se ipsum accusare bola zahrnutá do Zelenej knihy o prezumpcii neviny z
dôvodu, že priamo súvisí so zárukami zákonného obstarávania a vykonávania dôkazov a
zdôrazňuje, že: „obvinený by mal mať právo odoprieť vypovedať. Všeobecne sa nevyžaduje, aby
34
predložil dôkazy vo svoj neprospech.“. Vo vzťahu k právnickým osobám EÚ už taká veľkorysá nie
je a právo neprispievať k vlastnému obvineniu nepovažuje za absolútne právo právnickej osoby.
35
Podľa názoru SD EÚ vyjadreného v prípade Mannesmannrőhren-Werke v. Komisia
právnické osoby nedisponujú právom neprispievať k vlastnému obvineniu vo vzťahu k písomným
dôkazom a preto je možné od právnických osôb predloženie takýchto dôkazov vyžadovať. Pokiaľ
ide o právo odoprieť výpoveď, toto môže byť právnickou osobou uplatnené len vtedy, ak sa týka jej
priznania vo vzťahu k porušeniu určitej právnej povinnosti. Priznanie absolútneho práva na
odopretie výpovede právnickej osobe by podľa názoru SD EÚ išlo nad rámec nevyhnutnosti.
36
SD EÚ aj v prípade Orkem v. Komisia , ktorý sa týkal porušenia súťažného práva, uviedol,
že právnické osoby nedisponujú úplným právom odoprieť výpoveď. Právnické osoby sú povinné
odpovedať na faktické otázky, ale nemôžu byť donútené priznať sa k spáchaniu trestného činu.
Dokonca zo sekundárneho práva EÚ vyplýva povinnosť právnickej osoby spolupracovať pri
vyšetrovaní, čo implikuje záver, že musí poskytnúť všetky informácie, ktoré sa týkajú predmetu
vyšetrovania Komisie. SD EÚ v tomto prípade poukázal na právne predpisy členských štátov
upravujúce právo neposkytovať (listinné) dôkazy proti sebe, ktoré sa podľa týchto predpisov
vzťahuje len na fyzické osoby obvinené z trestného činu. Ďalej sa zaoberal komparatívnou
analýzou, z ktorej nevyplýva, že členské štáty by túto zásadu mali aplikovať aj vo vzťahu k
právnickým osobám, najmä pokiaľ ide o ekonomickú trestnú činnosť, osobitne v oblasti súťažného
práva. Zároveň však uznal, že Komisia išla nad rámec svojich oprávnení, keď od právnickej osoby
požadovala informáciu, alebo inak povedané priznanie, či táto osoba porušila svoju povinnosť, čím
Komisia porušila právo tejto právnickej osoby na obhajobu. Zaujímavým v tomto prípade je pritom
jazykový výklad ustanovenia článku 6 Dohovoru. Podľa SD EÚ zo znenia tohto článku a ani z
rozhodovacej praxe ESĽP nevyplýva, že článok 6 Dohovoru zahŕňa aj právo nepredkladať dôkazy
proti sebe. SD EÚ však v rámci komparatívnej analýzy ide ďalej, keď uvádza, že ustanovenie článku
14 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ktorý sa týka prezumpcie neviny a
tiež zákazu predkladania dôkazov proti sebe alebo priznania viny, sa týka iba osôb obvinených z
trestného činu v konaní pred súdom a teda sa nevzťahuje na vyšetrovanie v rámci súťažného práva,
čo je veľmi zaujímavé z pohľadu prípadnej aplikácie na právnické osoby v čase, keď získajú status
obvineného v trestnom konaní.
Na základe vyššie uvedeného možno uzavrieť, že aj keď sa ESĽP k právu právnickej
osoby neprispievať k vlastnému obvineniu výslovne nevyjadril, vo všeobecnosti priznáva právnickým
37
osobám v trestnom konaní ochranu podľa článku 6 v rovnakom rozsahu, ako fyzickým osobám,
z čoho možno dovodiť, že obvinená právnická osoba v trestnom konaní disponuje aj právom
neprispievať k vlastnému obvineniu. Naopak z judikatúry SD EÚ vyplýva, že právnická osoba toto
právo nemá vo vzťahu k listinným dôkazom a inej dokumentácii, ktorú je povinná príslušným
orgánom EÚ vyšetrujúcim porušenie súťažného práva predložiť, avšak nesmie byť týmito orgánmi
donucovaná k oznámeniu o tom, že sa dopustila určitého protiprávneho konania. Je však potrebné
položiť si v tejto súvislosti otázku, či vyššie uvedené závery SD EÚ vyjadrené v roku 1989 vo vzťahu
ku konaniu o porušení súťažného práva obstoja aj v súčasných podmienkach, kedy došlo
k významnému doktrinálnemu posunu v nahliadaní na inštitút trestnej zodpovednosti právnických
osôb, na základe ktorého už v podstate všetky členské krajiny tento inštitút, významným spôsobom
zasahujúci do základných práv a slobôd právnických osôb, v tej, či onej podobe, do svojho
právneho poriadku zaviedli, teda, či argumentáciu SD EÚ týkajúcu sa povinnosti právnických osôb
predkladať usvedčujúce (písomné) dôkazy je v súčasnosti možné použiť taktiež mimo oblasť
súťažného práva, teda napríklad aj v trestnom konaní.

34

Ibid.
Prípad T-112/98 Mannesmannrőhren-Werke v. Komisia
36
Prípad 374/87 Orkem v. Komisia
37
Pozri pozn. pod čiarou č. 6
35
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3.3

ČESKÁ REPUBLIKA
Dňa 27.10.2011 Parlament Českej republiky schválil zákon č. 418/2011 Sb. o trestní
odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (ďalej aj ako „ZoTZPO“), ktorým bola do českého
právneho poriadku zavedená tzv. pravá trestná zodpovednosť právnických osôb, čo znamená, že
právnická osoba sa rovnako ako fyzická osoba stala subjektom trestnej zodpovednosti so všetkými
z toho plynúcimi hmotnoprávnymi aj procesnými dôsledkami.
Podľa ustanovenia § 34 ods. 1 ZoTZPO za právnickú osobu robí v trestnom konaní
úkony ten, kto je k tomu oprávnený v konaní podľa občianskeho súdneho poriadku. Podľa
ustanovenia § 21 ods. 1 zákona č. 99/1963 Sb. Občanského soudního řádu (ďalej len „OSŘ“) za
právnickú osobu koná (1) jej štatutárny orgán; ak štatutárny orgán tvorí viacero fyzických osôb, koná
za právnickú osobu jeho predseda, prípadne jeho člen, ktorý tým bol poverený, alebo (2) jej
zamestnanec (člen), ktorý tým bol poverený štatutárnym orgánom, alebo (3) vedúci jej odštepného
závodu alebo vedúci jej organizačnej zložky, o ktorej zákon stanoví, že sa zapisuje do obchodného
registra, ak ide o veci týkajúce sa tohto závodu (zložky), alebo (4) prokurista, ak podľa udelenej
prokúry môže konať samostatne. Všetkým týmto osobám, ako aj splnomocnencovi (§ 34 ods. 2 Zo
TZPO) a opatrovníkovi (§ 34 ods. 5 ZoTZPO), následne ZoTZPO v ustanovení § 34 ods. 6 priznáva
rovnaké práva a ukladá rovnaké povinnosti, aké má fyzická osoba, proti ktorej sa vedie trestné
konanie. Dôvodová správa k ZoTZPO v časti týkajúcej sa ustanovenia § 31 tohto zákona v podstate
38
len kopíruje text jeho znenia. Ani autori komentárov, ktoré boli vydané k ZoTZPO po tom, ako
nadobudol účinnosť, sa k obsahu a spôsobu uplatnenia procesných právnickou osobou v trestnom
konaní, teda ani k obsahu a spôsobu uplatnenia jej práva neprispievať k vlastnému obvineniu,
bližšie nevyjadrujú. Výnimku predstavuje Fenyk so Smejkalom, ktorí k tejto otázke uvádzajú, že
osoba robiaca v trestnom konaní úkony za právnickú osobu má právo: „(...) vyjadriť sa ku všetkým
skutočnostiam, ktoré sú právnickej osobe kladené za vinu, a k dôkazom o nich a to, že nie je,
rovnako ako obvinený – fyzická osoba, povinný vypovedať“ a dodávajú, že „výpoveď osoby
konajúcej v mene právnickej osoby je osobitným úkonom, ktorý doposiaľ trestný poriadok
39
neupravoval, a bude potrebné, aby prax pre tento prípad vyvinula potrebné postupy.“ Nie je preto
ani z autentického, ani z doktrinálneho výkladu možné zistiť, akým spôsobom má byť právo
právnickej osoby neprispievať k vlastnému obvineniu v českej právnej praxi v sporných prípadoch
uplatňované. Nie je napríklad zrejmé, či sa osoby, ktoré majú oprávnenie robiť úkony v trestnom
konaní v mene právnickej osoby, odvodené od štatutárneho orgánu (poverení zamestnanci
a členovia právnickej osoby), budú môcť na toto právo odvolávať aj potom, ako im bude toto
poverenie štatutárnym orgánom obvinenej právnickej osoby odvolané. Rovnako to platí aj o členoch
štatutárneho orgánu, ktorí boli zo svojej funkcie odvolaní na to oprávneným orgánom obvinenej
právnickej osoby, prípadne, či sa toto právo vzťahuje aj na iné osoby vykonávajúce v právnickej
osobe riadiace funkcie, keďže analógia v prospech obvineného je v trestnom práve procesnom
v zásade dovolená. Nejednoznačnosť obsahu a subjektov tohto práva môže viesť nielen k zásahu
do právnej istoty a ústavou zaručených práv právnickej osoby, ale na druhej strane, aj
k nezákonnosti dôkazu získaného od osoby, ktorej právo nevypovedať nebolo zo strany orgánov
činných v trestnom konaní alebo súdu rešpektované, teda v konečnom dôsledku k znefunkčneniu
inštitútu trestnej zodpovednosti právnických osôb ako takého. Napriek tomu možno uzavrieť, že
zákonné garancie, ktoré právnickým osobám poskytuje ZoTZPO, sú na omnoho vyššej úrovni
a v podstate sa dajú považovať za ústavne konformné, čo rozhodne nemožno povedať o garanciách
poskytovaných v trestnom konaní slovenským Trestným poriadkom novelizovaným zákonom č.
224/2010 Z.z.
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4

PRÁVO PRÁVNICKEJ OSOBY
V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

NEPRISPIEVAŤ

K VLASTNÉMU

OBVINENIU

4.1

SPRÁVNE KONANIE TRESTNÉ
Rovnako ako v Českej republike, tak aj na Slovensku platí zásada, že správne trestanie sa
spravuje rovnakými princípmi ako trestné konanie a v tomto zmysle je potrebné vykladať aj všetky
záruky, ktoré sa podľa vnútroštátneho práva poskytujú obvinenému z trestného činu a obvinenému
40
zo správneho deliktu. Najvyšší správny súd Českej republiky vo svojom rozsudku zo dňa
31.03.2010, č. k. 1 Afs 58/2009-541 v tejto súvislosti výslovne judikoval, že: „pokiaľ by (...) bola
pripustená možnosť svedeckej výpovede osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom právnickej osoby
alebo jeho členom, boli by právnické osoby v správnom konaní znevýhodnené oproti osobám
fyzickým, čo by však bolo v rozpore so zásadou rovného postavenia dotknutých osôb pri
uplatňovaní svojich procesných práv (...) Účastník totiž, na rozdiel od svedka, nie je povinný
vypovedať pravdivo v tom zmysle, že by mohol byť za vedome nepravdivú výpoveď trestne stíhaný
(...) Je zrejmé, že takýto tlak na výpoveď osoby v postavení štatutárneho orgánu hraničí tiež
s trestnoprávnou zásadou zákazu sebaobviňovania vyplývajúcou napr. z čl. 6 Dohovoru (...), ktorá
sa nepochybne použije aj v konaní o správnych deliktoch.“ Najvyšší súd Slovenskej republiky,
pokiaľ je autorom tohto článku známe, takto explicitne právo neprispievať k vlastnému obvineniu
v správnom konaní nejudikoval, čo však neznamená, že sa ním nezaoberal. Známe sú napríklad
rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vo veciach žalobcov - vysielateľov proti Rade
pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „RVR“), v ktorých vysielatelia – právnické osoby – namietali
porušenie ich práva neprispievať k vlastnému obvineniu, ku ktorému malo dôjsť tým, že RVR im
uložila pokutu, pretože porušili svoju povinnosť predložiť jej na vyžiadanie súvislý záznam
vysielania. Najvyšší súd Slovenskej republiky konštatoval, že porušenie zákazu donucovania
k sebaobviňovaniu môže podľa ustálenej judikatúry ESĽP viesť v určitých prípadoch k porušeniu čl.
6 Dohovoru, avšak v predmetnej veci sa jednalo o splnenie zákonom stanovenej povinnosti
a navrhovateľ nekonal ako osoba obvinená, respektíve podozrivá zo spáchania správneho deliktu
41
v konaní o správnom delikte. Možno preto konštatovať, že ako v Českej republike, tak aj na
Slovensku je v správnom konaní o uložení správneho deliktu rešpektované právo právnickej osoby
neprispievať aktívnym spôsobom k vlastnému obvineniu.
4.2

TRESTNÉ KONANIE
Ako už bolo uvedené v úvode tohto článku, novelou Trestného poriadku, zákonom č.
224/2010 Z.z., ktorá do slovenského právneho poriadku zaviedla tzv. nepravú trestnú zodpovednosť
právnických osôb, bol zároveň rozšírený aj katalóg procesných práv právnickej osoby, ktorá
v prípade, ak jej je prokurátorom navrhované uloženie ochranného opatrenia zhabania peňažnej
čiastky alebo zhabania majetku, má v trestnom konaní postavenie zúčastnenej osoby. Podľa
ustanovenia § 45 ods. 2 Trestného poriadku má zúčastnená osoba právo (1) po podaní návrhu na
uloženie ochranného opatrenia vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam a dôkazom, o ktoré sa návrh
opiera (2) byť prítomná na hlavnom pojednávaní a verejnom zasadnutí, robiť na nich návrhy,
predkladať dôkazy a nazerať do spisov, (3) podávať v prípadoch ustanovených týmto zákonom
opravné prostriedky, a to pri zaistení majetku v rozsahu podľa § 461b Trestného poriadku už pred
podaním návrhu na uloženie ochranného opatrenia. Ako je vidieť, právnická osoba napriek tomu, že
sa nachádza v materiálnom postavení obvineného, nemá zaručené rovnaké práva ako obvinený –
fyzická osoba, teda nepriznáva sa jej ani právo odoprieť výpoveď. Uvedený stav je o to
neakceptovateľnejší, že právnickej osobe sa toto právo priznáva už v správnom konaní, teda
v konaní, ktorého predmetom sú omnoho menej závažné skutky ako prečiny a zločiny, ktoré
predstavujú predmet trestného konania. Výkladom a minore ad maius je pritom nevyhnutne nutné
dôjsť k záveru, že ak právnická osoba týmto právom disponuje v správnom konaní, mala by ním
disponovať aj v konaní trestnom. Vzhľadom k tomu, ako aj ostatným záverom, ku ktorým autori
dospeli vyššie v tomto príspevku, je potrebné takýto stav považovať za právne neudržateľný.
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ZÁVER
Vzhľadom k vyššie uvedenému možno konštatovať, že právnická osoba, ktorá sa
v slovenskom trestnom konaní nachádza v materiálnom postavení obvineného, musí disponovať aj
adekvátnymi procesnými právami, prostredníctvom ktorých môže účinne realizovať jej ústavou
a medzinárodnými dohovormi zaručené právo na obhajobu. Preto navrhujeme, aby právo právnickej
osoby neprispievať k vlastnému obvineniu bolo v avizovanej kodifikácii trestnej zodpovednosti
právnických osôb, ktorá má byť do slovenského právneho poriadku zavedená v podobe tzv. pravej
trestnej zodpovednosti právnických osôb, zakotvené výslovne tak, aby bol zrejmý nielen jeho obsah,
ale aj subjekty, ktoré sú ním v mene právnickej osoby v trestnom konaní oprávnené disponovať.
Domnievame sa pritom, že postačí, ak toto právo bude priznané len tým osobám, ktoré v právnickej
osobe, či už formálne, alebo fakticky vykonávajú riadiacu činnosť. Podľa nášho názoru nie je na
zachovanie ústavnej konformity potrebné, aby týmto právom disponovali aj iné osoby tvoriace
štruktúru právnickej osoby, alebo sa na nej majetkovo podieľajúce, nakoľko tie môžu využiť právo
odoprieť vypovedať ako svedkovia – blízke osoby (§ 127 ods. 4 Trestného zákona, § 130 ods. 2
Trestného poriadku), za ktoré ich možno, za splnenia určitých zákonom stanovených podmienok,
považovať, ako to nakoniec naznačuje aj civilná súdna judikatúra, podľa ktorej sa právnická osoba
považuje za osobu blízku fyzickej osobe, ak je táto v postavení jej štatutárneho orgánu (člena
štatutárneho orgánu) spoločníkom, členom alebo zamestnancom právnickej osoby a súčasne je
splnená podmienka, že by dôvodne pociťovala ujmu, ktorú utrpela právnická osoba, ako ujmu
42
vlastnú.
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SPOLOČNÉ VYŠETROVACIE TÍMY
Tomáš Mikuláš
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá dôvodmi vzniku spoločných vyšetrovacích tímov, ich právnym
rámcom a možnosťami ich využitia v praxi.
Kľúčové slová: spoločné vyšetrovacie tímy, EUROPOL, cezhraničné trestné činy.
Abstract: This contribution deals with the main causes of formation Joint Investigation Teams
(hereinafter „JIT“), the legal framework of JIT and possibilities of JIT using in practice.
Key words: JIT, EUROPOL, cross-border offenses.
1

ÚVOD
V dôsledku toho, že trestná činnosť jednotlivých zločineckých skupín začala čoraz viacej
presahovať nielen hranice jednotlivých členských štátov Európskej únie a možnosti vyšetrovania
takto páchanej trestnej činnosti nezodpovedali požiadavkám doby t.j. nebolo možné rýchlo
a efektívne zdokladovať časť trestnej činnosti páchanej v inom štáte ako v tom v ktorom prebiehalo
samotné vyšetrovanie. Uvedené spôsobovalo to, že sa pri jednotlivých vyšetrovaniach v počiatočnej
fáze vyšetrovania nepodarilo procesne zdokladovať časť trestného konania vykonaného v inom
štáte, a preto aj samotné vyšetrovania otvorené len v pôvodnej krajine neviedlo k úspešnému
skončeniu. V dôsledku toho, že vyšetrovacie zložky jedného štátu nedisponovali informáciami ako
sa ďalej pokračuje v páchaní trestnej činnosti v inom členskom štáte, boli tieto vyšetrovacie zložky
nútené požiadať oficiálne ďalší štát alebo EUROPOL o operatívne informácie ,alebo ďalší štát
o vykonanie právnej pomoci na ich území. Nakoľko takáto výmena informácii medzi vyšetrovacími
zložkami jednotlivých štátov nebola priama a prechádzala cez niekoľko národných zložiek t.j.
nediala sa v aktuálnom čase, neprinášala ani požadovaný efekt, a to z toho dôvodu, že jednotlivé
skupiny vykonávajúce takúto trestnú činnosť mali dostatok času na zahľadenie všetkých stôp, keďže
od samotného spáchania trestného činu po začiatok jeho vyšetrovania v inom štáte prebehlo
niekoľko mesiacov a niekedy aj rokov. Aby sa mohlo úspešné bojovať proti cezhraničnej trestnej
činnosti bolo nutné ,aby si mohli vyšetrovacie zložky vymieňať informácie priamo a aby boli
procesné úkony vykonané jednotlivými vyšetrovacími zložkami na ich území využiteľné aj ako
dôkazy pred národnými súdmi. Tieto myšlienky priamej spolupráce a výmeny informácii boli prvýkrát
1
spomenuté v Amsterdamskej zmluve podpísanej 2. októbra 1997. Neskôr boli rozvíjané na
zasadnutí Európskej rady v Tampere vo Fínsku v októbri 1999.
2

VZNIK SPOLOČNÝCH VSETROVACÍCH TÍMOV
Prvýkrát bola myšlienka spoločných vyšetrovacích tímov spomenutá v Amsterdamskej
zmluve podpísanej 2. októbra 1997, ktorá začlenila Schengenské dohody z rokov 1985 a 1990 do
európskeho práva. Práve tieto Schengenské dohody umožnili zločincom a zločineckým skupinám
fungovať medzinárodne a voľne sa presúvať z jednej európskej krajiny do druhej. Práve preto boli
v Amsterdamskej zmluve zahrnuté ustanovenia o cezhraničnej policajnej a justičnej spolupráce,
ktoré mali zabrániť tomu, aby zločinci nezmizli do druhej členskej krajiny. V texte dodatku
k Amsterdamskej zmluve boli zahrnuté ustanovenia, ktorými bola stanovená hlavná úloha
EUROPOLU, a to koordinácia policajnej spolupráce v rámci Európskej únie. Tieto ustanovenia
Amsterdamskej zmluvy boli prvou zmienkou toho, čo neskôr dostalo názov spoločné vyšetrovacie
tímy. Ďalším krokom smerom k spoločným vyšetrovacím tímom bolo zasadnutie Európskej Rady

1

Biegaj A., Ten years of Europol, 1999-2009, ISBN 978-92-95018-76-1, rok vydania 2009, str. 16.
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2

v Tampere vo Fínsku v októbri roku 1999, ktorého záverom bolo okamžité vytvorenie spoločných
vyšetrovacích tímov ako nástroja boja proti obchodovaniu s ľuďmi a drogami a proti terorizmu.
Neskôr sa tieto spoločné vyšetrovacie tímy stali hlavnou aktivitou EUROPOLU. Následne Rada
3
ministrov Európskej únie 29. mája prijala Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach (ďalej
len „dohovor z roku 2000“),publikovaný v Zbierke zákonov pod číslom 572/2006 Z. z. a Európska
4
rada 13 júna 2002 prijala rámcové rozhodnutie o spoločných vyšetrovacích tímoch (ďalej len
„rámcové rozhodnutie“) transponované do právneho poriadku SR zákonom č. 301/2005 Z. z.
Trestný poriadok v ustanovení § 10 ods. 9..
3

PRÁVNY RÁMEC SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV
Tento právny rámec je daný dohovorom z roku 2000, najmä článkom 13, ktorého cieľom bolo
povzbudiť a modernizovať spoluprácu medzi justičnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom
konaní v rámci Európskej únie, ako aj v Nórsku a na Islande, a to doplnením ustanovení
existujúcich právnych nástrojoch a uľahčením ich uplatňovania. Vzhľadom na pomalý pokrok pri
ratifikácii dohovoru z roku 2000 Európska Rada 13 júna 2002 prijala rámcové rozhodnutie, ktoré
mali členské štáty vykonať do 1. Januára 2003. Rámcové rozhodnutie sa v členských štátoch
vykonalo rôzne. Zatiaľ čo v niektorých krajinách sa prijali osobitné zákony o spoločných
vyšetrovacích tímoch alebo sa vložili ustanovenia o spoločných vyšetrovacích tímoch do príslušných
trestných poriadkov, iné krajiny len jednoducho odkázali na priamu uplatniteľnosť dohovoru z roku
2000 vo svojich právnych poriadkoch. Dohovor z roku 2000 nadobudol platnosť vo väčšine
členských štátoch. Samotné rámcové rozhodnutie stratí účinnosť potom, čo dohovor z roku 2000
nadobudne platnosť vo všetkých členských štátoch. K dnešnému dňu rámcové rozhodnutie
nevykonalo a dohovor z roku 2000 neratifikovalo už iba Taliansko Koncepcia spoločných
vyšetrovacích tímov vyplynula z presvedčenia, že existujúce metódy medzinárodnej policajnej
a justičnej spolupráce sú samé o sebe nepostačujúce pre riešenie závažnej cezhraničnej trestnej
činnosti.
Na základe dohovoru z roku 2000 a rámcového rozhodnutia môžu byť spoločné vyšetrovacie
tímy zriadené medzi členskými štátmi Európskej únie. Spoločné vyšetrovacie tímy možno zriadiť aj
medzi členskými štátmi Európskej únie a tretími štátmi pod podmienkou, že existuje právny základ
na vytvorenie takýchto tímov.
Právny základ môže mať formu:
 medzinárodného právneho nástroja,
 bilaterálnej dohody,
 multilaterálnej dohody,
 vnútroštátneho právneho predpisu (napr. články trestného poriadku).
Vhodným právnym základom pre spoločné vyšetrovacie tímy medzi členským štátom
Európskej únie a tretím štátom môžu byť tieto existujúce medzinárodné právne nástroje:
 druhý dodatkový protokol k dohovoru Rady Európy o vzájomnej pomoci v trestných veciach
z 20. Apríla 1959 (článok 20),
 dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu z 15. novembra 2000 (článok
19),
 Dohovor o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (dohovor Neapol II) z 18.
Decembra 1997(článok 24),
 Dohovor o policajnej spolupráci v juhovýchodnej Európe (PCC SEE) z 5. Mája 2006 (článok
27),
 Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej právnej pomoci
(článok 5 a jeho vnútroštátne vykonávanie).
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Biegaj A., Ten years of Europol, 1999-2009, ISBN 978-92-95018-76-1, rok vydania 2009, str. 16.
Akt Rady z 29 mája 2000 potvrdzujúci v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii Dohovor
o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie (Ú.v.ES C 197,
12.7.2000, s.1).
4
Rámcové rozhodnutie 2002/465/SVV o spoločných vyšetrovacích tímoch (Ú.v.ES L 162
20.06.2002).
3
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Podľa článku 13 dohovoru z roku 2000 a článku 1 rámcového Rozhodnutia z 13 júna 2002
o spoločných vyšetrovacích tímoch, sa nepristupuje ku koncepcii spoločných vyšetrovacích tímov
ani tak z hľadiska závažnosti trestnej činnosti, ale skôr z hľadiska medzinárodného a cezhraničného
rozmeru trestnej činnosti. Článok 13 ods. 1 dohovoru z roku 2000 ustanovuje, že spoločné
vyšetrovacie tímy sa môžu vytvoriť na základe spoločnej dohody príslušných orgánov dvoch alebo
viacerých členských štátov na špecifické účely a na obmedzený čas, ktorý sa môže predĺžiť
spoločným súhlasom, na vyšetrovanie trestných činov na území jedného členského štátu alebo
viacerých členských štátov, ktoré vytvorili tím najmä ak
 vyšetrovanie trestných činov jedným členským štátom je ťažké a náročné a má väzby na iné
členské štáty,
 niekoľko členským štátov vyšetruje trestné činy, ktorých okolnosti vyžadujú koordinovaný
a zosúladený postup zúčastnených členských štátov.
Spoločné vyšetrovacie tímy sa väčšinou vytvárajú pri vyšetrovaní závažnejších foriem
trestnej činnosti. Pri zriaďovaní spoločných vyšetrovacích tímov je potrebné preveriť vnútroštátne
právne predpisy a operačné usmernenia s cieľom zistiť, či je zriadenie spoločného vyšetrovacieho
tímu podmienené dosiahnutím určitej hranice závažnosti trestného činu alebo splnením akýchkoľvek
iných kritérií. Žiadosti o zriadenie spoločných vyšetrovacích tímov môžu pochádzať od členského
štátu, avšak môžu tiež pochádzať z EUROPOLU a EUROJUSTU. V niektorých členských štátoch
takáto počiatočná žiadosť musí byť vo forme dožiadania.
Odporúča sa, aby sa pri zvažovaní vytvorenia spoločných vyšetrovacích tímov stretli
vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia z dotknutých členských štátov a delegáti EUROPOLU
a EUROJUSTU, aby vec prerokoval pred podaním formálneho návrhu a uzatvorením dohody.
Keďže niektoré krajiny prijali vnútroštátne správne normy, ktoré napr. ustanovujú oznamovaciu
povinnosť voči príslušným ministerstvám v prípravnej fáze, skoré zainteresovanie všetkých
príslušných osôb má veľký význam, aby sa neohrozil alebo nezdržal celý proces.
Dohovor z roku 2000 ustanovuje, že spoločné vyšetrovacie tímy sa zriaďujú na základe
písomnej dohody. Nakoľko právny rámec pre zriadenie a pôsobenie spoločného vyšetrovacieho
tímu umožňuje široké diskrečné právomoci, a preto má dohoda pre všetky zmluvné strany
rozhodujúci význam. Na jednej strane doterajšie skúsenosti naznačujú, že je žiaduce sa už od
začiatku dohodnúť na podrobných dojednaniach, aby sa vyhlo časovo náročným diskusiám počas
pôsobenia tímu. Na druhej strane by sa malo pripomenúť, že vyšetrovacie opatrenia
a zhromažďovanie dôkazov sa musia častokrát začať veľmi rýchlo. Keďže článok 13 dohovoru
z roku 2000 umožňuje meniť a dopĺňať dohodu kedykoľvek, malo by sa uprednostniť rýchle
dosiahnutie dohody pred dlhými diskusiami o každom detaile. Vzhľadom na uvedené, jedným
z účelov je umožniť príslušným orgánom a ľudom z praxe zvážiť všetky prvky právnych predpisov
v písomnej dohode a zároveň im umožniť začať vyšetrovať čo najskôr. Rada Európskej únie 26.
februára 2010 prijala príslušné uznesenie o vzorovej dohode o zriadení spoločného vyšetrovacieho
tímu, ale nakoľko je každý spoločný vyšetrovací tím jedinečný vzorová dohoda sa nemusí hodiť za
všetkých okolnosti, no však poskytuje užitočné usmernenie v otázkach, ktoré by mali byť do každej
dohody zahrnuté. Dohoda by mala obsahovať hlavné ustanovenia a jednoznačné vymedzenie úloh
členov a účastníkov.
Dohovor z roku 2000 a rámcové rozhodnutie boli do slovenského právneho poriadku
transformované zákonom č. 301/ 2005 Z. z. Trestný poriadok v ustanovení § 10 ods. 9 v zmysle,
ktorého policajtom sa na účely tohto zákona rozumie v rozsahu poverenia úkonov vyšetrovania aj
zástupca príslušného orgánu iného štátu, orgánu Európskej únie alebo orgánu vytvoreného
spoločne členskými štátmi Európskej únie, ktorý je zaradený do spoločného vyšetrovacieho tímu
vytvoreného na základe dohody. Spoločný vyšetrovací tím sa môže zriadiť najmä, ak vyšetrovanie
trestného činu vyžaduje vykonať zložité úkony aj v inom štáte alebo vyšetrovanie trestného činu
uskutočňuje niekoľko štátov, pričom okolnosti prípadu vyžadujú ich koordinovaný a spoločný postup.
Vedúci spoločného vyšetrovacieho tímu je vždy zástupca orgánu činného v trestnom konaní
Slovenskej republiky; ostatné podmienky činnosti spoločného vyšetrovacieho tímu upraví dohoda o
jeho vytvorení. Orgánom oprávneným uzavrieť dohodu o vytvorení spoločného vyšetrovacieho tímu
je Generálna prokuratúra Slovenskej republiky po predchádzajúcom prerokovaní s ministrom
spravodlivosti Slovenskej republiky a zákonom č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v ustanovení § 128
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ods. 1 upravuje, kto je verejným činiteľom, okrem iného aj členovia spoločných vyšetrovacích tímov,
pretože sa považujú za policajtov.
4

ŠTRUKTÚRA A FUNGOVANIE SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV

4.1

Tím
Spoločný vyšetrovací tím pôsobí na území členských štátov, ktoré ho vytvorili. Tím je
zriadení v členskom štáte , v ktorom sa očakáva vykonanie vyšetrovania v prevažnej časti. Článok
13 dohovoru z roku 2000 umožňuje zoskupenie viacerých vyšetrovateľov a iného personálu z dvoch
alebo viacerých členských štátov v blízkosti vyšetrovania. Z toho vyplýva, že určitý počet osôb bude
dočasne pracovať mimo územia členského štátu. Neexistuje však žiadna požiadavka na to, aby
členovia spoločného vyšetrovacieho tímu museli pracovať mimo svojej domovskej krajiny, hoci má
spoločný vyšetrovací tím stále sídlo v inej krajine. Spoločný vyšetrovací tím sa môže zriadiť z členov
dvoch alebo viacerých členských štátov, keď nikto nepracuje mimo vlastného členského štátu.
4.2

Vedúci spoločného vyšetrovacieho tímu
Každý spoločný vyšetrovací tím musí mať svojho vedúceho alebo vedúcich. Článok 13
dohovoru z roku 2000 poskytuje niekoľko možností, ako aj priestor pre výklad zo strany členského
štátu. Nie je určené, či by vedúci tímu mal byť prokurátor, sudca, policajt alebo colník. Táto otázka
závisí od vnútroštátnych predpisov, preto sa na tomto mieste neuvádzajú žiadne návrhy. Keďže sa
však spoločný vyšetrovací tím v niektorých členských štátoch považuje za osobitnú formu právnej
pomoci odporúča sa, aby bol zástupca súdnej moci vedúcim v tých prípadoch, keď operácie riadia
vyšetrujúci sudcovia alebo prokurátori. V iných jurisdikciách a v závislosti od vnútroštátneho rámca
môže byť vhodné aby JIT viedol príslušník polície. Článok 13 ods. 3 písm. a) dohovoru z roku 2000
ustanovuje, že„ vedúci tímu je zástupcom príslušného orgánu, ktorý sa podieľa na vyšetrovaní
trestných činov, členského štátu, na ktorého území tím pôsobí, vedúci tímu koná v rozsahu svojich
právomocí podľa vnútroštátneho právneho poriadku“. Jeden z výkladov tohto ustanovenia je ten, že
spoločný vyšetrovací tím má jedno stále vedenie vyvodené z hlavného miesta operácií spoločného
vyšetrovacieho tímu. Iným výkladov je, že vedúci tímu by mal pochádzať z členského štátu,
v ktorom sa tím práve nachádza, keď vykonáva svoje operácie. Doterajšie skúsenosti naznačujú, že
členské štáty uprednostňujú možnosť mať viac ako jedného vedúceho tímu namiesto jedného
vedúceho tímu s celkovou zodpovednosťou.
4.3

Činnosť spoločných vyšetrovacích tímov
Spoločný vyšetrovací tým pôsobí na území členských štátov, ktoré ho vytvorili za týchto
podmienok:
 vedúci tímu je zástupcom príslušného orgánu, ktorý sa podieľa na vyšetrovaní trestných
činov, členského štátu, na ktorého území tím pôsobí, vedúci tímu koná v rozsahu svojich
právomocí podľa vnútroštátneho právneho poriadku,
 tím vykonáva svoje akcie podľa právneho poriadku členského štátu, na ktorého území pôsobí
, členovia tímu vykonávajú svoje úlohy pod vedením vedúceho a prihliadnutím na
podmienky určené ich vlastnými orgánmi v dohode o vytvorení tímu,
 členský štát v ktorom tím pôsobí, príjme organizačné opatrenia potrebné na jeho činnosť.
Článok 13 ods. 4 dohovoru z roku 2002 rozlišuje medzi členmi a pridelenými členmi
pôsobiacimi v tíme. Pridelení členovia tímu sú z iných členských štátov, než je členský štát, v ktorom
tím pôsobí. Pridelení členovia spoločného vyšetrovacieho tímu majú právo byť prítomní pri
vyšetrovacích úkonoch na území členského štátu, kde tím pôsobí. Vedúci tímu však môže
z osobitných dôvodov a v súlade s právnym poriadkom členského štátu, kde tím pôsobí rozhodnúť
inak. Prideleným členom spoločného vyšetrovacieho tímu môže vedúci tímu v súlade s právnym
poriadkom členského štátu, v ktorom tím pôsobí, zveriť určité úlohy v rámci vyšetrovania, ak taký
postup schválili príslušné orgány členského štátu, v ktorom tím pôsobí a z členského štátu,
z ktorého sú členovia pridelení. Najinovatívnejšia a možno najnápomocnejšie prvky článku 13
dohovoru z roku 2000 sú uvedené v ods. 7 a 9. Ak spoločný vyšetrovací tím potrebuje prijať
opatrenia na vyšetrovanie v jednom z členských štátov, ktoré vytvoril tím, členovia pridelení k tímu
z tohto členského štátu môžu požiadať vlastné príslušné orgány, aby prijali tieto opatrenia. Také
opatrenia sa v členskom štáte posudzujú podľa podmienok, ktoré by sa uplatnili, ak by sa opatrenia
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vyžiadali pri vnútroštátnom vyšetrovaní. Účelom tohto ustanovenia je vyhnúť sa dožiadaniam, aj
kedy si vyšetrovacie úkony vyžadovali použitie donucovacích opatrení ako vykonanie príkazu na
prehliadku. Napríklad holandský príslušník polície pridelený do spoločného vyšetrovacieho tímu
pôsobiaceho v Nemecku by mohol požiadať svojich kolegov z holandskej polície o vykonanie
príkazu na prehliadku vydaného v súlade s holandským právom v Holandsku v mene spoločného
vyšetrovacieho tímu. Treba mať stále na pamäti, že článok 13 dohovoru z roku 2000 nemá prednosť
pred vnútroštátnymi právnymi predpismi. Napr. holandský policajt môže požiadať svojho britského
kolegu o odpočúvanie telefónov v Spojenom kráľovstve. Následná možnosť použitia týchto
informácií v súdnom konaní však bude vždy závisieť od dvoch relevantných vnútroštátnych legislatív
a ako taká si vyžaduje podrobné preskúmanie.
Ak spoločný vyšetrovací tím potrebuje pomoc od členského štátu, ktorý nie je členom tímu
alebo od tretieho štátu, dožiadanie môžu zaslať príslušné orgány štátu v ktorom tím pôsobí,
príslušným orgánom druhého štátu podľa použiteľných medzinárodných zmluvných nástrojov alebo
dohôd. Člen spoločného vyšetrovacieho tímu môže v súlade a právnym poriadkom svojho štátu
a v rozsahu svojej právomoci poskytnúť tímu pre potreby ním vedného vyšetrovania informácie
dostupné v členskom štáte, ktorý ho pridelil. Napríklad člen tímu môže poskytovať informácie
o podrobných údajoch páchateľa, registrácii vozidiel a registrov trestov zo svojej domovskej krajiny
priamo spoločnému vyšetrovaciemu tímu, bez zasielania informácii cez príslušné vnútroštátne
ústredné orgány. Mali sa však zvážiť podmienky prípustnosti, ak sa poskytovaná informácia má
použiť ako dôkaz v trestnom konaní.
Informácie zákonne získané členom alebo prideleným členom kým sú v spoločnom
vyšetrovacom tíme, ktoré nie sú inak dostupné príslušným orgánom dotknutých členských štátov, sa
môžu použiť takto:
 na účely, na ktoré bol tím vytvorený,
 za predpokladu predchádzajúceho súhlasu členského štátu, v ktorom sa informácia stala
dostupná, na odhaľovanie, vyšetrovanie a trestné stíhanie iných trestných činov, taký
súhlas možno odmietnuť len prípadoch, ak by ich použitie ohrozilo vyšetrovanie na území
dotknutého členského štátu alebo v prípadoch, keď by členský štát mohol odmietnuť
poskytnutie právnej pomoci,
 na zabránenie bezprostrednému a vážnemu ohrozeniu verejnej bezpečnosti a bez toho aby
bolo dotknutý predchádzajúci bod., ak sa následne začne vyšetrovanie trestného činu,
 na iné účely , ak sa tak dohodli členské štáty, ktoré tím vytvorili,
Zatiaľ čo členmi spoločných vyšetrovacích tímov môžu byť len príslušné orgány členských
štátov Európskej únie, na pôsobení tímu sa môžu zúčastňovať aj tretie strany bez ohľadu na to, či
sú z Európskej únie. Napríklad v spoločnom vyšetrovacom tíme medzi Belgickom a Holandskom by
mohol byť účastníkom príslušník FBI Spojených štátov amerických, avšak nikdy by nemohol byť
členom alebo prideleným členom. Práva udelené členom tímu na základe článku 13 dohovoru
z roku 2000 (právo byť prítomný na vyšetrovacích úkonoch) sa nevzťahujú na takého osoby, pokiaľ
dohoda výslovne neustanovuje inak. Úlohy, účel a povinnosti účastníkov sa musia jednoznačne
opísať v dohode o spoločnom vyšetrovacom tíme, najmä ustanovenia o zodpovednosti
5

ÚČASŤ EUROPOLU A EUROJUSTU V SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOCH
Keďže obe inštitúcie boli vytvorené na podporu členských štátov v ich boji proti závažnej
organizovanej cezhraničnej trestnej činnosti, ich príslušné právomoci a úlohy naznačujú, že
EUROPOL a EUROJUST zohrávajú ústrednú úlohu v spoločných vyšetrovacích tímoch. V súlade
s článkom 1 ods. 12 rámcového rozhodnutia, ako aj ustanoveniami dohovoru z roku 2000,
EUROPOL a EUROJUST sa môžu zúčastňovať v spoločných vyšetrovacích tímoch samostatne,
ako aj spolu. Navyše článok 6 dohody o spolupráci medzi EUROPOLOM a EUROJUSTOM
umožňuje obom stranám, na žiadosť jedného alebo viacerých členských štátov, zúčastňovať sa na
zriaďovaní spoločných vyšetrovacích tímov a podporovať vnútroštátne justičné orgány a orgány
činné v trestnom konaní pri predbežných rokovaniach o zriadení spoločného vyšetrovacieho tímu.
Obe organizácie sú teda k dispozícii členským štátom pri zvažovaní vytvorenia spoločného
vyšetrovacieho tímu. Najmä v prípravnom hodnotení a fáze rokovania môžu obe podporovať
členské štáty poskytovaním právnej pomoci, ako aj odborných znalostí získaných
z predchádzajúcich účastí v spoločných vyšetrovacích tímoch. Okrem toho členským štátom
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poskytujú miestnosti na uskutočňovanie zasadnutí a zabezpečujú tlmočenie. Navyše vzhľadom na
ich úlohu pri výmene informácii a koordinácii vzájomnej právnej pomoci EUROPOL a EUROJUST
môžu identifikovať vhodné prípady pre spoločné vyšetrovacie tímy a následne požiadať členské
štáty, aby konali na základe takej žiadosti. Hoci účasť EUROPOLU a EUROJUSTU pri vytváraní
a pôsobení spoločných vyšetrovacích tímov nie je povinná, obe agentúry môžu zohrávať
rozhodujúcu úlohu pri zabezpečovaní efektívnosti a operačnej kapacity spoločných vyšetrovacích
tímov a celkového úspechu vyšetrovania. Obe organizácie môžu pomáhať pri administratívnom
riadení spoločných vyšetrovacích tímov a tiež pomáhať a poskytovať poradenstvo pri získavaní
finančných prostriedkov na fungovanie. Národní členovia EUROJUSTU, ich zástupcovia a asistenti
môžu byť členmi spoločných vyšetrovacích tímov v prípade, ak ich členský štát vymedzil - ako sa
5
požaduje v článku 9f revidovaného rozhodnutia o EUROJUSTE - ich účasť v spoločnom
vyšetrovacom tíme ako účasť príslušného vnútroštátneho orgánu. Príslušníci EUROPOLU , OLAFU
a národní členovia EUROJUSTU, ich zástupcovia a asistenti, ktorí nekonajú ako príslušný
vnútroštátny orgán, sa môžu zúčastňovať na pôsobení spoločného vyšetrovacieho tímu, nemôžu
však byť v jeho vedení ani nemôžu byť jeho členmi. V súlade s článkom 6 rozhodnutia Rady
6
o EUROPOLE sa príslušníci EURPOLU môžu zúčastňovať činnosti v spoločných vyšetrovacích
tímov v podpornej funkcii, ale nemôžu sa zúčastňovať na výkone akýchkoľvek donucovacích
úkonov.
6









VÝHODY A NEVÝHODY SPOLOČNÝCH VYŠETROVACÍCH TÍMOV
Výhody využívania spoločných vyšetrovacích tímov:
výmena informácií priamo medzi členmi spoločných vyšetrovacích tímov bez potreby
formálnych žiadostí,
možnosť požiadať o vykonanie procesných úkonov priamo medzi členmi tímu bez potreby
dožiadaní, toto sa vzťahuje i na žiadosti o donucovacie opatrenia,
možnosť členov byť prítomní pri domových prehliadkach, výsluchoch vo všetkých
jurisdikciách
možnosť koordinovať vyšetrovacie akcie priamo na mieste a neformálnu výmenu
špecializovaných znalostí,
schopnosť budovať a podporovať vzájomnú dôveru medzi ľuďmi z praxe z rôznych jurisdikcií
a odlišného pracovného prostredia,
účasť EUROPOLU a EUROJUSTU v spoločných vyšetrovacích tímoch aj s priamou
podporou a pomocou,
možnosť požiadať EUROPOL a EUROJUST o financovanie
spoločné vyšetrovacie tímy zvyšujú mieru úspešnosti medzinárodných vyšetrovaní

Nevýhody využívania spoločných vyšetrovacích tímov:
 jazyková bariéra a
 rozdielnosti jurisdikcií
7

ZÁVER
Z uvedeného možno konštatovať, že spoločné vyšetrovacie tímy predstavujú pre členské
štáty Európskej únie jeden z najúčinnejších nástrojov boja proti závažnej organizovanej
cezhraničnej trestnej činnosti. Je už len na samotných členských štátov, či tento nástroj príjmu
a budú ho dostatočnej miere využívať pri vyšetrovaní týchto trestných činov alebo budú rigidne
zotrvávať pri zastaraných metódach, ako napríklad využívanie právnych pomocí. Dúfajme, že
časom si jednotlivé členské štáty Európskej únie tento nástroj osvoja a jeho používanie sa stane
bežnou praxou. Výzvou do budúcnosti pre jednotlivé členské štáty resp. pre ich orgány činné
v trestnom konaní, je zvyšovať jazykovú úroveň ich príslušníkov, ktorá by podľa môjho názoru
uľahčila vytváranie a fungovanie spoločných vyšetrovacích tímov.
5

Rozhodnutie Rady 2002/187/SVV z 28 februára 2002, ktorým sa zriaďuje EUROJUST s cieľom
posilniť boj proti závažným trestným činom, zmenené a doplnené rozhodnutím Rady 2003/659/SVV
& rozhodnutím Rady 2009/426/SVV zo 16 decembra 2009 o posilnení EUROJUSTU.
6
Rozhodnutie Rady zo 6 apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (EUROPOL)
(Ú.v.EÚL121,15.05,2009), pozri najmä článok 5 ods. 1 písm. d/ a článok 6.
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EURÓPSKY ZATÝKACÍ ROZKAZ – DÔVODY ODMIETNUTIA
VYKONANIA EURÓPSKEHO ZATÝKACIEHO ROZKAZU
Zuzana Kapraľová
Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy, Bratislava
Abstrakt: Autorka sa v článku venuje inštitútu európskeho zatýkacieho rozkazu, podrobnejšie
dôvodom odmietnutia vykonania európskeho zatýkacieho rozkazu. V príspevku analyzuje postup
vykonávajúcich justičných orgánov a základné zákonné podmienky odmietnutia vykonania
európskeho zatýkacieho rozkazu. Zároveň poukazuje na nové významné zmeny v právnej úprave,
účinné dňom 1. decembra 2012. V príspevku vyslovuje aj svoje vlastné stanovisko k niektorým
nastoleným problémom v praxi.
Kľúčové slová: európsky zatýkací rozkaz, predbežné vyšetrovanie, prokurátor, súd, amnestia,
vykonávajúci justičný orgán, vykonávajúci štát, rozhodnutie o výkone európskeho zatýkacieho
rozkazu.
Abstract: In article the author deals with the European arrest warrant, in detail the grounds fort nonexecution the European arrest warrant. The author analyses the procedure of executing judicial
authorities and basic legal conditions for non-execution the European arrest warrant. She also
points at to the significant amendments of the legislation effective from 1 December 2012. In
addition, she expresses her own opinion on some practical issues.
Keywords: European arrest warrant, preliminary investigation, prosecutor, court, amnesty,
executing judicial authority, executing State, decision on execution the European arrest warrant.
1

ÚVOD
Cieľom tejto práce je vysvetliť, za akých zákonných podmienok príslušný vykonávajúci
justičný orgán Slovenskej republiky musí odmietnuť vykonanie európskeho zatýkacieho rozkazu
(ďalej len ako „EZR“) a za akých zákonných podmienok môže odmietnuť vykonanie EZR.
EZR ako rozhodnutie justičného orgánu, je inštitút založený najmä na zásade vzájomného
1
uznávania a s poukazom na prax ide o naozaj úspešný nástroj , ktorý zjednodušuje a zrýchľuje
2
súdnu spoluprácu.
V úvode tohto článku je podľa môjho názoru vhodné definovať základné pojmy, ktoré sú
určené v § 3 a nasl. zákona o európskom zatýkacom rozkaze č. 154/2010 Z.z. (ďalej len ako „zákon
č. 154/2010“), nakoľko sú potrebné pre ich nasledujúce aplikovanie v texte.
EZR je rozhodnutie vydané justičným orgánom členského štátu na to, aby bola vyžiadaná
osoba zadržaná a vydaná tomuto štátu z iného členského štátu na účely trestného stíhania alebo
3
výkonu trestu odňatia slobody. Členským štátom treba stále rozumieť členský štát Európskej únie.
4
Vykonávajúcim štátom je členský štát, ktorého justičný orgán má rozhodnúť o výkone EZR.
Vykonávajúcim justičným orgánom je justičný orgán členského štátu, ktorý má právomoc
5
rozhodnúť o výkone EZR podľa svojho právneho poriadku.
Rozhodnutím o výkone EZR je rozhodnutie justičného orgánu vykonávajúceho štátu o tom,
6
či sa EZR vykoná alebo nevykoná.
1

Za predpokladu, ak príslušné justičné orgány členských štátov dodržujú zásadu primeranosti.
Kapraľová Z., Postup slovenských justičných orgánov pri vydávaní Európskeho zatýkacieho
rozkazu. Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae. 1/2012, 71 s.
3
§ 3 písm. d) zákona č. 154/2010
4
§ 3 písm. f) zákona č. 154/2010
5
§ 3 písm. h) zákona č. 154/2010
2
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Rozhodnutím o vykonaní EZR je rozhodnutie justičného orgánu vykonávajúceho štátu
7
o tom, že sa EZR vykoná a vyžiadaná osoba sa odovzdá do štátu pôvodu.
2

POSTUP VYKONÁVAJÚCICH JUSTIČNÝCH ORGÁNOV
Príslušný prokurátor krajskej prokuratúry po ukončení predbežného vyšetrovania predloží
trestnú vec príslušnému krajskému súdu, ktorý na návrh prokurátora rozhodne o výkone EZR.
Samotným účelom predbežného vyšetrovania je zistiť, či existujú alebo neexistujú dôvody
8
pre odmietnutie vykonania EZR. Prokurátor z tohto dôvodu je povinný vyžiadanú osobu vypočuť,
oboznámiť ju s obsahom EZR a doručiť jej kópiu EZR. V procese predbežného vyšetrovania
prokurátor postupuje tak, aby skutkový a právny stav bol náležite a riadne zistený.
O vykonaní EZR v zásade rozhoduje súd na návrh prokurátora. V konaní najmä skúma, či
existujú resp. neexistujú dôvody odmietnutia nevykonania EZR. O týchto skutočnostiach súd
rozhoduje na neverejnom zasadnutí. Ak však vyžiadaná osoba resp. obhajca požiadajú o možnosť
konať na verejnom zasadnutí, súd koná na verejnom zasadnutí.
Súd o výkone EZR rozhoduje uznesením. V prípade, ak súd dospeje k záveru, že existujú
dôvody odmietnutia vykonania EZR, rozhodne uznesením, proti ktorému je prípustná sťažnosť.
Vyžiadaná osoba resp. jej obhajca môže podať sťažnosť len pre niektoré z obligatórnych dôvodov
odmietnutia EZR stanovené v § 23 ods. 1 zákona č. 154/2010. Prokurátor je príslušný podať
sťažnosť proti uzneseniu, ktorá sa týka obligatórnych dôvodov odmietnutia vykonania EZR, ale aj
ktorá sa týka fakultatívnych dôvodov odmietnutia vykonania EZR alebo ak zistí, že konaním bol
porušený zákon. V prípade podania sťažnosti vyžiadanej osoby ako aj prokurátora má sťažnosť
odkladný účinok.
Predmetné rozhodnutie je súd povinný doručiť všetkým oprávneným osobám a to
prokurátorovi, vyžiadanej osobe, obhajcovi. Rovnopis takéhoto rozhodnutia zašle príslušnému
justičnému orgánu štátu pôvodu, ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, útvaru SIRENE
9
resp. útvaru INTERPOL.
3

OBLIGATÓRNE DÔVODY ODMIETNUTIA VYKONANIA EURÓPSKEHO ZATÝKACIEHO
ROZKAZU
10
Všetky členské štáty sú povinné vykonať EZR, ale táto povinnosť nie je absolútna. V
slovenskom právnom poriadku sú obligatórne dôvody odmietnutia vykonať EZR upravené v § 23
ods. 1 zákona č. 154/2010.
Vykonanie EZR sa súdom obligatórne odmietne, ak nastanú niektoré z taxatívne uvedených
dôvodov:
 Na trestný čin, pre ktorý bol vydaný EZR sa vzťahuje amnestia , ktorá bola udelená v
Slovenskej republike a slovenský právny poriadok upravuje právomoc slovenských
11
orgánov na trestné stíhanie tohto trestného činu. Amnestia je rozhodnutie o hromadnom
úplnom alebo čiastočnom odpustení trestu. V súčasnosti amnestiu upravuje rozhodnutie
prezidenta Slovenskej republiky z 2. januára 2013. V terajšom období existujú viacerí
odsúdení účastní amnestie a preto je na danom mieste vhodné uviesť, že ak existuje
rozhodnutie o EZR a zároveň právoplatné rozhodnutie o amnestii, EZR je automaticky
zrušený. Táto skutočnosť sa oznámi prokurátorovi, vyžiadanej osobe, jej obhajcovi a
bezodkladne sa dotknutá osoba musí prepustiť z vydávacej väzby.
 Vykonávajúci justičný orgán (v tomto prípade príslušný krajský súd resp. príslušná krajská
prokuratúra) má informáciu, že konanie vedené v niektorom inom členskom štáte proti
vyžiadanej osobe pre ten istý skutok právoplatne skončilo odsudzujúcim rozsudkom,
 ktorý už bol vykonaný,
6

§ 3 písm. i) zákona č. 154/2010
§ 3 písm. j) zákona č. 154/2010
8
Kordík M., Fillová, D., Hrvol, M., Európsky zatýkací rozkaz. Komentár. 1. vydanie, Praha: C.H.
Beck, 2011, 122 s
9
§ 22 ods. 6 druhá veta zákona č. 154/2010
10
Klimek, L., Dôvody pre nevykonanie Európskeho zatýkacieho rozkazu, Justičná revue, časopis
pre právnu prax, č. 1/2012, 130 s.
11
§ 23 ods. 1 písm. a) zákona č. 154/2010
7
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v súčasnosti sa vykonáva,
alebo už nemôže byť vykonaný podľa právnych predpisov členského štátu, v
12
ktorom bol vynesený.
V tomto ustanovení je upravená zásada ne bis in idem – nie dvakrát v tej istej
veci. Ako vyplýva zo znenia samotného ustanovenia ide o rozhodnutie, ktoré má formu
13
právoplatného rozsudku.
Odsúdenie v treťom štáte nie je pre uplatnenie tohto
ustanovenia rozhodujúce. V takomto prípade je povinnosťou justičného orgánu skúmať
14
záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv.
Podľa právneho poriadku Slovenskej republiky vyžiadaná osoba z dôvodu jej veku nie je
trestne zodpovedná za konanie, pre ktoré bol vydaný EZR. Slovenská právna úprava
stanovuje, že kto v čase činu inak trestného nedovŕšil štrnásty rok svojho veku, nie je
trestne zodpovedný. V prípade trestného činu sexuálneho zneužívania podľa § 201 a nasl.
Trestného zákona nie je trestne zodpovedný ten, kto v čase spáchania činu nedovŕšil
15
pätnásty rok svojho veku. Ide o okolnosť vylučujúcu trestnú zodpovednosť v zmysle
slovenského právneho poriadku. Nakoľko členské štáty upravujú vekovú hranicu trestnej
zodpovednosti rozdielne, zákon. č. 154/2010 stanovuje vekovú hranicu podľa slovenského
právneho poriadku.
Skutok, pre ktorý bol vydaný EZR nie je trestným činom podľa právneho poriadku
Slovenskej republiky a zároveň nejde o konanie podľa § 4 ods. 4, § 5 zákona č. 154/2010.
Tieto podmienky musia byť splnené kumulatívne. Aké protiprávne konanie je trestným
činom v Slovenskej republiky upravuje ustanovenie § 8 Trestného zákona. Podľa tohto
ustanovenia je trestným činom protiprávny čin, ktorého znaky sú uvedené v Trestnom
zákone, ak Trestný zákon neustanovuje inak. V prípade § 4 ods. 4 zákona č. 154/2010 ide
o obmedzenie zásady obojstrannej trestnosti. Ide o kategóriu tzv. 32 trestných činov,
v prípade ktorých vykonávajúci justičný orgán neskúma, či je takýto čin trestný podľa jeho
právneho poriadku. Vo vzťahu k daniam, poplatkom, clám alebo mene platí výnimka. To
znamená, že ak právny poriadok Slovenskej republiky neupravuje rovnaký druh daní ciel
alebo neobsahuje rovnaké ustanovenia týkajúce sa daní, poplatkov, ciel alebo meny ako
právny poriadok štátu dôvodu, nie je možné odmietnuť vykonanie EZR.
Trestné stíhanie alebo výkon trestu odňatia slobody vyžiadanej osoby sú premlčané.
Predmetnú skutočnosť zisťuje vykonávajúci justičný orgán a premlčanie sa v danom
prípade riadi podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Nakoľko iné členské štáty
môžu mať iné lehoty premlčania, ak vykonávajúcim justičným orgánom je Slovenská
republika, musí sa riadiť podľa slovenského právneho poriadku.
Príslušný súd rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia, na základe ktorého bol vydaný
EZR, do Slovenskej republiky podľa osobitného právneho predpisu. Ide o nové
ustanovenie v zákone č. 154/2010 účinné dňom 1. decembra 2012, ktoré poukazuje na
nový zákon č. 549/2011 Z.z. o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná
sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č.
221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov. Postupuje sa tak v prípade ak
vyžiadaná osoba vysloví nesúhlas s výkonom uloženého trestu odňatia slobody v štáte
pôvodu - to je členský štát, ktorý EZR vydal. Ako vyplýva z príslušnej dôvodovej správy,
odsúdenej osobe je daná možnosť vykonať uložený trest odňatia slobody na území svojho
domovského štátu.











4

PÁR POZNÁMOK K FAKULTATÍVNYM DÔVODOM ODMIETNUTIA VYKONANIA
EURÓPSKEHO ZATÝKACIEHO ROZKAZU
Zákon č. 154/2010 pozná dôvody, na základe ktorých môže príslušný súd po zvážení
výsledkov predbežného vyšetrovania a samotnej konkrétnej situácie dospieť k záveru, že vykonanie
12

§ 23 ods. 1 písm. b) zákona č. 154/2010
pozri aj rozsudok Súdneho dvora ES zo dňa 16.11.2010 vo veci č. C-261/09-Gaetano Mantello
14
Minárik Š. a kolektív, Trestný poriadok, Stručný komentár, druhé, doplnené a prepracované
vydanie, Bratislava: Iura edition, 2010, 1177 s.
15
§ 22 ods. 1, ods. 2 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (ďalej len „Trestný zákon“)
13
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EZR odmietne. Väčšina týchto dôvodov súvisí s prekážkou ne bis in idem. Súd môže odmietnuť
vykonanie EZR v nasledovných prípadoch:
 Ak je vyžiadaná osoba trestne stíhaná v Slovenskej republike pre ten istý skutok, pre ktorý
bol vydaný EZR. To znamená, že predmetná trestná vec nie je právoplatne skončená.
 Slovenské orgány rozhodli, že pre skutok (pre ktorý bol vydaný EZR) sa nezačne trestné
stíhanie, v prípade ak sa trestné stíhanie začalo nebude sa v ňom pokračovať a trestné
stíhanie sa zastaví, alebo v inom členskom štáte existuje právoplatné rozhodnutie voči tej
istej osobe pre ten istý skutok.
 Vykonávajúcemu justičnému orgánu je daná možnosť odmietnuť vykonanie EZR ak zistí,
16
že v treťom štáte existuje právoplatný odsudzujúci rozsudok voči vyžiadanej osobe, ktorý
už bol vykonaný, resp. sa vykonáva alebo podľa právnych predpisov tretieho štátu už
nemôže byť vykonaný.
 Justičný orgán pôvodu vydal EZR pre skutky, ktoré sú podľa právneho poriadku Slovenskej
17
republiky spáchané na jej území. Súd môže odmietnuť vykonanie EZR ak sa týka
skutkov, ktoré nie sú trestnými činmi podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.
 Ak skutky pre ktoré bol vydaný EZR, boli spáchané mimo územia štátu pôvodu a zároveň
18
boli spáchané mimo územia Slovenskej republiky a právny poriadok Slovenskej republiky
neumožňuje trestné stíhanie pre rovnaké skutky.
 Súd, ktorý rozhoduje o výkone EZR vydaného na účely výkonu trestu odňatia slobody,
môže rozhodnúť o odmietnutí jeho vykonania. Môže tak konať ak zistí, že vyžiadaná osoba
sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, v ktorom jej bol
uložený trest odňatia slobody. Ide o nový fakultatívny dôvod odmietnutia vykonania EZR
účinný dňom 1. decembra 2012.
EZR je nástroj, ktorý odbúral prekážku odovzdávania vlastných občanov. Preto je nevyhnutné
uviesť, že skutočnosť, že vyžiadaná osoba je občanom Slovenskej republiky, nie je dôvodom na
19
odmietnutie vykonania EZR.
5

PRÍPAD JOAO PEDRO LOPES DA SILVA JORGE
Dňa 14. septembra 2006 vydal Trestný súd v Lisabone (Portugalsko) proti pánovi Lopes Da
Silva Jorge, portugalskému štátnemu príslušníkovi s bydliskom vo Francúzsku, na účely výkonu
trestu odňatia slobody na päť rokov za obchodovanie s omamným látkami, európsky zatýkací
rozkaz.
Pán Lopes Da Silva Jorge sa usadil vo Francúzsku následne sa roku 2009 oženil
s francúzskou štátnou príslušníčkou, s ktorou od toho času býva na francúzskom území. Od roku
2008 pracuje pre podnik so sídlom v tomto členskom štáte ako vodič regionálnej cestnej dopravy na
základe pracovnej zmluvy na dobu neurčitú.
V rámci konania vo veci samej týkajúceho sa výkonu tohto európskeho zatykača generálny
prokurátor pri Cour d’appel d’Amiens požiadal o odovzdanie pána Lopes Da Silva Jorge súdnym
orgánom, ktoré vydali zatykač (do Portugalska), z dôvodu, že tieto orgány vydali uvedený zatykač
v súlade so zákonnými požiadavkami a že žiadny povinný alebo nepovinný dôvod odmietnutia
výkonu EZR stanovený podľa francúzskeho trestného poriadku nemožno uplatniť.
Pán Lopes Da Silva Jorge naopak navrhoval, aby vnútroštátny francúzsky súd zamietol
výkon európskeho zatykača a nariadil výkon jeho trestu odňatia slobody vo Francúzsku. V tejto
súvislosti pán Lopes Da Silva Jorge najmä tvrdil, že jeho vydanie portugalským súdnym orgánom by
bolo v rozpore s Európskym dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Toto
vydanie by predstavovalo neprimeraný zásah do jeho práva na rešpektovanie súkromného
a rodinného života, keďže býva vo Francúzsku so svojou manželkou francúzskej štátnej príslušnosti
a je v tomto členskom štáte zamestnaný ako regionálny cestný vodič na základe pracovnej zmluvy
na dobu neurčitú, ktorú uzavrel s francúzskym podnikom.

16

V inom ako členskom štáte
Tieto skutky boli spáchané na palube lietadla zapísaného v registri lietadiel Slovenskej republiky
resp. skutky boli spáchané na palube lode plávajúcej pod štátnou vlajkou Slovenskej republiky.
18
Slovenská republika je v tomto prípade vykonávajúcim štátom.
19
Táto skutočnosť sa taktiež týka osôb, ktoré majú na jej území trvalý pobyt a azylantov.
17
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Za týchto podmienok Cour d’appel d’Amiens rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu
dvoru prejudiciálne otázky, ktorými sa pýtal či sa článok 4 bod 6 rámcového rozhodnutia č.
2002/584 a článok 18 ZFEÚ majú vykladať v tom zmysle, že vykonávajúci členský štát sa môže
v rámci prebratia uvedeného článku 4 bodu 6 rámcového rozhodnutia č. 2002/584 rozhodnúť
obmedziť situácie, v ktorých vnútroštátny súdny orgán poverený výkonom má možnosť odmietnuť
vydať osobu, na ktorú sa vzťahuje toto ustanovenie, pričom úplne a automaticky vylúči štátnych
príslušníkov iných členských štátov, ktorí sa zdržiavajú alebo majú trvalý pobyt na jeho území.
Súdny dvor vo svojom odôvodnený poukázal najmä na zásadu vzájomnosti, pripomenul, že
cieľom rámcového rozhodnutia je nahradiť systém viacstranného vydávania osôb a že členské štáty
majú v zásade povinnosť vykonať európsky zatykač, avšak nejde o absolútnu povinnosť vykonať
EZR. Poukázal na článok 4 bod 6 príslušného rámcového rozhodnutia, ktorý dáva možnosť, nie
povinnosť, pripomenul terminológiu „má trvalý pobyt“ a „zdržiava sa“ a skonštatoval, že každý
prípad treba posudzovať individuálne.
Na základe vyššie popísanej skutkovej a právnej situácie v tomto predmetnom rozhodnutí
Súdny dvor judikoval, že článok 4 bod 6 rámcového rozhodnutia Rady 2002/584/SVV z 13. júna
2002 o európskom zatykači a postupoch odovzdávania osôb medzi členskými štátmi
a článok 18 ZFEÚ sa majú vykladať v tom zmysle, že členský štát sa síce môže pri preberaní
uvedeného článku 4 bodu 6 rozhodnúť obmedziť situácie, v ktorých vnútroštátny vykonávajúci
súdny orgán môže odmietnuť vydať osobu, ktorá spadá do pôsobnosti tohto ustanovenia, nemôže
však úplne a automaticky vylúčiť z tejto pôsobnosti štátnych príslušníkov iných členských štátov,
ktorí sa zdržiavajú alebo majú trvalý pobyt na jeho území, bez ohľadu na väzby, ktoré udržiavajú
s týmto štátom. Vnútroštátny súd musí pri zohľadnení vnútroštátneho práva ako celku a uplatnení
výkladových metód, ktoré toto právo pripúšťa, vykladať vnútroštátne právo, pokiaľ je to možné,
s prihliadnutím na text, ako aj účel rámcového rozhodnutia 2002/584, aby tak zaručil úplnú účinnosť
tohto rámcového rozhodnutia a dospel k riešeniu v súlade s účelom, ktorý toto rámcové rozhodnutie
20
sleduje.
6

ZÁVER
Vytvorením Európskej únie sa vytvoril priestor, v ktorom je možné sa voľne pohybovať.
Z uvedeného dôvodu bolo potrebné vytvoriť mechanizmy spolupráce, ktoré by zaistili prítomnosť
21
obvineného resp. odsúdeného v príslušnom členskom štáte v pomerne krátkom čase.
Ako vyplýva z predmetného príspevku, vykonať vydaný EZR nie je úplnou povinnosť
členských štátov. V právnej úprave Slovenskej republiky, konkrétne v zákone č. 154/2010 sú
zakotvené dôvody, ktoré stanovujú povinnosť odmietnutia vykonania EZR a možnosť na takýto
postup.
Z uvedeného vyplýva, že napriek kritike na adresu EZR, týkajúcej sa ochrany základných
práv, ide o inštitút, a samotný proces, ktorý korešponduje s Chartou základných práv Európskej
únie, dokonca podľa najnovších zmien v zákone č. 154/2010 poskytuje možnosť vykonať trest
odňatia slobody aj mimo štátu pôvodu.
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DOHODA O UZNANÍ VINY A PRIJATÍ TRESTU V PRÍPRAVNOM
KONANÍ
Jaromír Šmátrala
Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy, Bratislava
Abstrakt: Autor sa v článku venuje inštitútu dohody o uznaní viny a prijatí trestu v prípravnom
konaní, podrobnejšie podmienkam za splnenia ktorých sa môže pristúpiť ku konaniu o dohode
o vine a treste, poukazuje na samotný priebeh konania o dohode o vine a treste na prokuratúre
a stručne popisuje použitie mimoriadneho zníženia trestu. V príspevku analyzuje postup prokurátora
počas priebehu predmetného konania. V príspevku vyslovuje aj svoje vlastné stanovisko
k niektorým nastoleným problémom v praxi.
Kľúčové slová: prípravné konanie, prokurátor, obvinený, dohoda o vine a treste, návrh na
schválenie dohody o vine a treste, mimoriadne zníženie trestu, trestný čin, trest.
Abstract: In article the author deals with the plea bargain in pre-trial procedure, in detail the
conditions of plea bargain, he points at the procedure of plea bargaining at the prosecutors’ office
and briefly describes the application of extraordinary reduction of punishment. He analyses the
proceeding of the prosecutor in described matter. In addition, he expresses own opinion on some
practical issues.
Key words: pre-trial procedure, prosecutor, accused, plea bargain, proposal for approval of the plea
bargain, extraordinary reduction of punishment, crime, punishment.
1

ÚVOD
V oblasti trestného práva procesného sa aj vplyvom spoločenských zmien v posledných
rokoch stretávame so zmenami, ktoré zakotvili aj v našom právnom poriadku. Medzi
najvýznamnejšie „novosti“ trestného práva procesného patrí dohoda o uznaní viny a prijatí trestu
(ďalej len „dohoda o vine a treste“).
Dohoda o vine a treste je jedna z možností ako ukončiť prípravné konanie, pričom ju často
označujú za tzv. odklonom alebo alternatívnym spôsobom ukončenia trestnej veci. Tento inštitút
prispieva k zjednodušeniu, zefektívneniu a skráteniu dĺžky trvania trestného konania, ako aj
odbremeneniu súdov od prejednávania trestných vecí na hlavnom pojednávaní. Avšak ako vyplynie
z nasledujúceho príspevku, prípravné konanie tento inštitút nemusí bezvýhradne zrýchliť.
V skutočnosti tento inštitút naozaj napomohol zrýchliť trestné konanie, najmä súdne konanie, ale
1
prípravné konanie neodľahčil resp. len v určitých prípadoch.
Podnetom k spracovaniu tejto témy bol najmä nedostatok slovenskej odbornej literatúry
o dohode o vine a treste a častá kritika smerujúca k tomuto inštitútu. V tejto práci sa budem snažiť
vysvetliť postup orgánov činným v trestnom konaní so zameraním na činnosť prokurátora v procese
konania dohody o vine a treste v prípravnom konaní.
2

PODMIENKY NA KONANIE O DOHODE O VINE A TRESTE
Aby samotné konanie o dohode o vine a treste mohlo byť v prípravnom konaní
uskutočnené, musia byť splnené materiálne podmienky, ktoré stanovuje § 232 ods. 1 Trestného
poriadku. Ustanovenie upravuje postup prokurátora po predložení vyšetrovacieho spisu s návrhom
na podanie konečného opatrenia policajtom po skončení skráteného vyšetrovania alebo
1

Napr. prípravné konanie bude väčšinou pravdepodobne ukončené dlhou obžalobou,(z dôvodu
napr. povinnej obhajoby resp. výšky trestu), avšak keď budú splnené podmienky na konanie
o dohode o vine a treste, vtedy dohoda o vine a treste uľahčí prácu prokurátora.
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2

vyšetrovania. Predmetný vyšetrovací spis musí byť riadne zažurnalizovaný , a k nemu je pripojený
návrh na podanie konečného opatrenia spolu s očíslovanými vecnými dôkazmi a ich zoznam.
Prokurátor môže začať dohodu o vine a treste na podnet obvineného alebo aj bez takéhoto
podnetu v prípade, ak výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú
záver, že:
 Samotný skutok je trestným činom.
 Predmetný trestný čin spáchal obvinený.
 Obvinený sa ku skutku priznal a uznal svoju vinu.
 Dôkazy nasvedčujú pravdivosti priznania obvineného k predmetnej trestnej
činnosti, ktorá nim bola spáchaná.
Vyššie uvedené podmienky musia byť splnené kumulatívne. Začať konanie o dohode
o vine a treste nie je povinnosťou prokurátora. Je to len jedna z jeho možností ako môže prípravné
konanie ukončiť a následne predložiť trestnú vec na ďalšie konanie príslušnému súdu (ak
nepostupuje podľa ustanovenia § 230 ods. 2 písm. d) Trestného poriadku). Takýto spôsob
ukončenia trestnej veci v prípravnom konaní je len na úvahe prokurátora (môže po splnení zákonom
určených podmienok zvoliť aj postup podľa § 216 a nasl. Trestného poriadku alebo § 234 a nasl.
3
Trestného poriadku), na rozdiel od ustanovenia § 215 ods. 1 Trestného poriadku .
Konanie o dohode o vine a treste prichádza v úvahu prokurátora, ak výsledky skráteného
vyšetrovania alebo vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že je daná existencia vyššie
uvedených materiálnych podmienok, to znamená, že samotný záver musí mať vyšší stupeň
pravdepodobnosti. Skutkový stav vyšetrený policajtom, by mal byť zistený tak, aby vylučoval
4
odôvodnené pochybnosti prokurátora.
V prípade pochybností, prokurátor vráti trestnú vec na došetrenie policajtovi, ktorý skrátené
vyšetrovanie alebo vyšetrovanie vykonával, spolu so záväzným pokynom na ďalší postup vo veci.
2.1

Skutok je trestným činom, ktorý spáchal obvinený
Po ukončení skráteného vyšetrovania alebo vyšetrovania je prokurátor povinný policajtom
preložený vyšetrovací spis preskúmať. To znamená, že po preskúmaní skutkovej vety
prokurátorom, tá musí napĺňať všetky znaky skutkovej podstaty niektorého trestného činu
uvedeného v osobitnej časti Trestného zákona, či už pôjde o prečin alebo zločin. Čo sa považuje za
trestný čin je upravené v § 8 Trestného zákona. V prípade, ak protiprávne konanie obvineného
nevykazuje znaky trestného činu, musí sa postupovať buď podľa § 214 a nasl. Trestného poriadku,
alebo podľa § 215 ods. 1 písm. b) Trestného poriadku.
Pred samotným konaním o dohode o vine a treste musí byť obvinený poučený o trestných
sadzbách trestného činu, ktorý sa mu kladie za vinu, musí rozumieť právnej kvalifikácii skutku ako
trestného činu a rozumieť, čo tvorí samotnú podstatu skutku, ktorý sa mu kladie za vinu. V prípade,
ak obvinený vyššie uvedeným skutočnostiam nerozumie, prokurátor s ním dohodu o vine a treste
uzavrieť nemôže. Tieto skutočnosti sú prísne formalizované v ustanovení § 333 ods. 3 Trestného
poriadku, pretože obvinený sa súhlasom s dohadovacím konaním vzdáva svojho práva na verejný
zákonný proces na súde.
Výsledky vyšetrovania musia dokladovať skutočnosť, že predmetný trestný čin spáchal
konkrétny obvinený, proti ktorému závery vyšetrovania smerujú. Ak z predloženého vyšetrovacieho
spisu nevyplýva, že páchateľom tohto trestného činu je obvinený, prokurátor musí trestné stíhanie
5
z dôvodu uvedeného v ustanovení § 215 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku zastaviť.

2

Pozri vyhlášku Ministerstva spravodlivosti SR č. 618/2005 Z.z. o tvorbe spisu orgánmi činnými
v trestnom konaní a súdmi.
3
Ak sa naplní niektorá z taxatívne vymenovaných situácii uvedených v § 215 ods. 1 Trestného
poriadku, prokurátor musí trestné stíhanie zastaviť.
4
BARTOŠOVÁ, L.: Konanie o dohode o vine a treste a jeho vplyv na skrátenie trestného konania.
In: Policajná teória a prax, 2006, roč. 14, č. 2, s. 24.
5
Trestné stíhanie prokurátor zastaví, ak je nepochybné, že skutok nespáchal obvinený.
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2.2

Obvinený sa ku skutku priznal a uznal svoju vinu
Priznanie obvineného k určitému trestnému činu musí byť vykonané dobrovoľne, v žiadnom
prípade nemôže k nemu dôjsť pod nátlakom. To znamená, že obvinený sa prizná k všetkým
6
skutočnostiam, ktoré sa uvádzajú v skutku uvedeného v uznesení o vznesení obvinenia.
Skutočnosť, že sa obvinený ku skutku priznáva, zaznamená policajt v zápisnici o výsluchu
obvineného. Okrem priznania, musí obvinený aj uznať svoju vinu zo spáchanej trestnej činnosti.
Uznanie viny obvineného musí zahrňovať aj protiprávnosť takéhoto konania. Na to, aby došlo
k dohode o vine a treste nie je postačujúce, že obvinený sa ku skutku prizná a uzná svoju vinu.
Musí taktiež prijať navrhovaný trest prokurátora. V prípade, ak obvinený nesúhlasí s navrhovaným
trestom a k dohode o treste medzi oboma stranami nedôjde, uzavretie o dohode o vine a treste sa
neuskutoční, nakoľko nedošlo k splneniu podmienok, a preto prokurátor podá obžalobu príslušnému
súdu, ktorý vykoná hlavné pojednávanie, na ktorom rozhodne o vine obvineného a o jeho treste
a ďalších výrokoch, ktoré majú podklad vo výroku o vine.
Takýto postup, a teda podanie obžaloby na súd prokurátorom bude nasledovať aj za
7
situácie, ak sa obvinený prizná k trestnej činnosti len z časti resp. čiastočne. K uzavretiu o dohode
o vine a treste možno pristúpiť len vtedy, ak sa obvinený ku skutku prizná len v plnom rozsahu. Len
v takomto prípade je postup podľa § 232 ods. Trestného poriadku zákonný.
Skutočnosť, že obvinený neuzná nárok na náhradu škody uplatnenej poškodenou stranou
v adhéznom konaní, nie je dôvodom na neuzavretie dohody o vine a treste medzi prokurátorom a
obvineným. Ak nedôjde k dohode o náhrade škody medzi obvineným a poškodeným, prokurátor
v dohode o vine a treste môže odkázať poškodeného v zmysle ustanovenia § 288 ods. 1 Trestného
poriadku na občianske súdne konanie, prípadne na konanie pred iným príslušným orgánom.
Prokurátor (záleží podľa okolností) však môže zvoliť postup aj podľa § 287 ods. 1 Trestného
poriadku, tzn. Obvineného na nárok na náhradu škody zaviazať v takom rozsahu, v akom bol
poškodeným riadne a včas uplatnený.
Takýto postup, ktorý dovoľuje Trestný poriadok, poukazuje na to, že zákonodarca sa
v konaní o dohode o vine a treste sústreďuje na proces medzi obvineným a poškodeným. Avšak
nastanú takéto okolnosti, prokurátor by mal kompenzovať vzniknutú situáciu tak, že obvinenému
bude navrhovať vyšší trest, nakoľko v prípade poškodenej strany sa ustanovenia o dohode o vine
8
a treste javia diskriminačne. V prípade podmienečného odsúdenia obvineného, by mal prokurátor
v takýchto prípadoch pamätať aj na ustanovenie § 51 ods. 4 písm. d) Trestného zákona
a obvinenému by mal uložiť povinnosť zaplatiť v skúšobnej dobe dlh poškodenému. Uloženie takejto
povinnosti poškodenému v konaní o dohode o vine a treste sa javí vhodnejšie ako odkazovať
poškodeného na občianske súdne konanie, ktorého samotná realizácia môže byť zdĺhavá.
Prokurátor pri zvažovaní vhodnosti konania o dohode o vine a treste a pri vyjednávaní
dohody s obvineným berie do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä dosah na právo
9
poškodeného a ochotu obvineného nahradiť škodu, ktorú spôsobil trestným činom.
2.3

Dôkazy nasvedčujú pravdivosti priznania obvineného k predmetnej
trestnej
činnosti, ktorá nim bola spáchaná
Je len na prokurátorovi, ktorý sa po preštudovaní spisu rozhodne buď, že prípravne
konanie ukončí uzavretím dohody o vine a treste a následným podaním návrhu na schválenie
dohody o vine a treste na súd alebo podaní obžaloby. Pri takomto rozhodovaní by mal brať v úvahu,
10
aké dôkazy boli policajtom zabezpečené v procese vyšetrovania. Policajt by mal zabezpečiť
dôkazy tak, aby samotný obsah vyšetrovacieho spisu poskytoval záver (pre orgány činné v trestnom
6

BARTOŠOVÁ, L.: Konanie o dohode o vine a treste a jeho vplyv na skrátenie trestného konania.
In: Policajná teória a prax, 2006, roč. 14, č. 2, s. 24.
7
PRÍBELSKÝ, P.: Zamyslenie nad niektorými možnými novými prvkami v slovenskom trestnom
procese. In: Justičná revue, 2004, roč. 56, č. 2, s. 150.
8
RAJNIČ, M.: Skutočnosti, ktoré zvažuje prokurátor pri konaní o dohode o vine a treste. In: Justičná
revue, 2008, roč. 60, č. 10, s. 1397.
9
Pozri § 4 ods. 1 písm. l) vyhlášky č. 619/2005 Z.z.
10
RAJNIČ, M.: Skutočnosti, ktoré zvažuje prokurátor pri konaní o dohode o vine a treste. In:
Justičná revue, 2008, roč. 60, č. 10, s. 1395.
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konaní), že skutočnosť napĺňajúca znak trestného činu sa stala a zároveň tento trestný čin spáchal
11
obvinený.
Napriek tomu, že obvinený by s konaním o dohode o vine a treste súhlasil, priznal sa
a oľutoval by spáchaný skutok, došlo by k dohode o výške trestu, nemal by prokurátor uzavrieť
dohodu o vine a treste ak sú dôkazy vykonané zákonným spôsobom, ale sú veľmi rozporuplné. Za
takýchto okolností by bolo nanajvýš vhodné podať obžalobu na súd.
V prípade, ak prokurátor po preštudovaní príslušného spisového materiálu zistí, že dôkazy
nenasvedčujú pravdivosti priznania obvineného k predmetnému trestnému činu, buď podá obžalobu
na príslušný súd, alebo vráti vec policajtovi na došetrenie.
Ak prokurátor zistí procesné pochybenia, ktoré sa vyskytli v priebehu vyšetrovania,
obratom pošle vyšetrovací spis policajtovi na došetrenie resp. nápravu.
Celý proces podľa môjho názoru, a to od začatia trestného stíhania v zmysle ustanovenia §
12
199 ods. 1 Trestného poriadku až po podanie návrhu na konečné opatrenie spolu vyšetrovacím
spisom na príslušnú prokuratúru, sa musí dôkladne riadiť okrem iného aj zásadou uvedenou
v ustanovení § 2 ods. 10 Trestného poriadku, a to tzv. zásadou náležitého zistenia skutkového
13
stavu veci, nakoľko sa jedná o veľmi špecifický inštitút, pretože verejný proces sa nebude konať.
3

STRUČNÝ NÁHĽAD NA PRIEBEH KONANIA O DOHODE O VINE A TRESTE NA
PROKURATÚRE
Je zrejmé, že uzavretie dohody o vine a treste je z pohľadu rýchlosti a hospodárnosti
konania nespochybniteľné v súdnom konaní. Otázkou však zostáva, či je tomu tak aj samotnom
prípravnom konaní.
Príslušný policajt zašle spolu s návrhom na konečné opatrenie vyšetrovací spis, ktorý je
prokurátor povinný preštudovať a zisťovať podmienky na konanie o dohode o vine a treste. Ak sú
všetky podmienky na konanie o dohode o vine a treste splnené, prokurátor zašle všetkým
14
oprávneným osobám predvolanie na konanie o dohode o vine a treste. Ak v čase spáchania
skutku bol obvinený mladistvým, pošle predvolanie obhajcovi, zákonnému zástupcovi a Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny. Predvolanie musí obsahovať čas a miesto konania a príslušné zákonné
ustanovenia, podľa ktorých sa bude postupovať. V predvolaní by sa mala zvýrazniť aj tá skutočnosť,
že ak sa obvinený na konanie o dohode o vine a treste nedostaví, tak prokurátor bodá obžalobu na
príslušný súd. V žiadnom prípade by nemalo dochádzať k prieťahom
v konaní zo strany
prokurátora, či obvineného.
Poškodenému sa zašle upovedomenie, v ktorom sa uvedie čas a miesto konania dohody
o vine a treste. Na danom mieste považujem za potrebné zdôrazniť, že konanie o dohode o vine
a treste sa môže uskutočniť aj bez účasti poškodeného, nakoľko prítomnosť poškodeného nie je
povinná na rozdiel od obvineného.
Konanie o dohode o vine a treste môže prokurátor začať z vlastnej iniciatívy alebo na
podnet obvineného a za predpokladu, že sú splnené určité materiálne podmienky. Ak prokurátor
podnet obvineného na začatie konania o dohode o vine a treste neprijme, písomne to oznámi
obvinenému a rovnopis oznámenia založí do vyšetrovacieho spisu. Na druhej strane sa môže ale
stať, že obvinený odmietne návrh prokurátora na konania o vine a treste, napriek tomu, že sa ku
skutku v plnom rozsahu priznal a uznal svoju vinu. V takomto prípade o tom musí urobiť prokurátor
záznam, ktorý založí do vyšetrovacieho spisu. Podľa okolností prípadu tiež v zázname stručne
11

MINÁRIK, Š., a kol.: Trestný poriadok., Bratislava: Iura edition, 2010. s. 38.
Aj v prípade priebehu vyšetrovania a skráteného vyšetrovania.
13
Orgány činné v trestnom konaní postupujú tak, aby bol zistený skutkový stav veci, o ktorom nie sú
dôvodné pochybnosti, a to v rozsahu nevyhnutnom na ich rozhodnutie. Dôkazy obstarávajú
z úradnej povinnosti. Právo obstarávať dôkazy majú aj strany. Orgány činné v trestnom konaní
s rovnakou starostlivosťou objasňujú okolnosti svedčiace proti obvinenému, ako aj okolnosti, ktoré
svedčia v jeho prospech a v oboch smeroch vykonávajú dôkazy tak, aby umožnili súdu spravodlivé
rozhodnutie.
14
Ak sa jedná o povinnú obhajobu, prokurátor zašle predvolanie aj obhajcovi, v prípade ak je
obvinený v ústave na výkon trestu odňatia slobody resp. v ústave na výkon väzby, upovedomenie
o konaní o dohode sa zašle aj ústavu. Ústav na výkon trestu musí byť s touto skutočnosťou
oboznámený, nakoľko potrebuje eskortovať obvineného na príslušnú prokuratúru.
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uvedie dôvody, pre ktoré obvinený návrh prokurátora odmietol. Dohodu o vine a treste možno v
prípade mladistvého uzavrieť iba vtedy, ak s ňou súhlasí zákonný zástupca, mladistvý a jeho
15
obhajca.
Ešte predtým ako prokurátor začne predvolávať oprávnené osoby na konanie o dohode
16
o vine a treste , mal by preštudovať odpis registra trestov obvineného a vylustrovať si obvineného
na prokuratúre, či voči nemu prebiehajú aj ďalšie konania na súde, ktoré doposiaľ neboli
právoplatne ukončené. Následne po tomto úkone, podľa môjho názoru, by mal prokurátor zvažovať
vhodnosť realizovania konania dohody o vine a treste (ak na takéto konanie nedal podnet
obvinený), nakoľko by pre súd mohol vytvoriť starosti s ukladaním sankcie.
Týka sa to najmä situácií, kedy by na súde mohol byť uložený súhrnný trest alebo aj úhrnný
trest, pretože pre súd by bolo vhodnejšie si trestné veci (keď mu napadli osobitne obžaloby) spojiť
na spoločné konanie. Pre súd by za takejto situácie, teda aj pre celé trestné konanie, bolo
vhodnejšie, keby prokurátor podal na obvineného obžalobu namiesto dohody o vine a treste.
Následne by sa súd na hlavnom pojednávaní vysporiadal so všetkými obžalobami podanými na
obvineného a uložil mu primeraný zákonný trest. Avšak nemožno tvrdiť, že ak prokurátor nezistí
lustráciou na súde žiadne neprávoplatne skončené veci na obvineného, napriek tomu, že na súde
17
sú a podá návrh na schválenie o dohode a vine a treste na súd, že postupoval nezákonne.
Je len úvahe súdu, aký trest uloží v prípadoch, kde sú podané obžaloby a bol podaný
taktiež návrh na schválenie dohody o vine a treste na ten istý súd. Avšak situácia sa pre súd
podaním návrhu na dohodu o vine a treste mierne skomplikuje. Ide o dosť častý problém, ktorý sa
vyskytuje v aplikačnej praxi. Aj preto je potrebné za každých okolností zvažovať vhodnosť postupu
dohodovacieho konania v prípravnom konaní.
3.1

Zápisnica o konaní o dohode o vine a treste
Ak sa všetky oprávnené osoby dostavia na stanovené miesto, začne sa v úradných
priestoroch prokuratúry medzi prokurátorom a obvineným dohadovacie konanie. Priebeh tohto
konania musí byť zaznamenaný v zápisnici o konaní o dohode o vine a treste, ktorá je podpísaná
18
všetkými prítomnými subjektmi. Obvinený ju musí podpísať na každej strane.
V zápisnici sa okrem základných poučení a upozornenia na právnu kvalifikáciu nachádza aj
upozornenie, že obvinený sa má právo vyjadriť aj ku skutočnostiam ako sú :
 či porozumel uvedenému poučeniu a rozumie podstate tohto konania, a či súhlasí
s touto formou skráteného konania a vzdáva sa práva na verejný súdny proces,
 či rozumie, čo tvorí podstatu skutkov, za ktoré je obvinený,
 či bol poučený vyšetrovateľom PZ resp. povereným príslušníkom PZ o svojich
právach, najmä o práve na obhajobu, či mu bola daná možnosť na slobodnú voľbu
obhajcu a či sa s obhajcom mohol radiť o spôsobe obhajoby,
 či rozumie právnej kvalifikácii skutku ako napr.: zločinu marenia spravodlivosti
podľa § 344 ods. 1 písm. d) Trestného zákona a právnej kvalifikácii skutku ako
prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného
zákona,
 či porozumel trestným sadzbám, ktoré zákon ustanovuje za trestné činy, za ktoré
je obvinený,
 či sa dobrovoľne priznal k spáchaniu trestnej činnosti, za ktorú je trestne stíhaný,
či priznáva svoju vinu,
 k výške spôsobenej škody a v akej výške škodu uznáva (ak bola škoda trestným
činom spôsobená).

15

Pozri § 232 ods. 2 druhá veta zákona 301/2005 Z.z.
Čiže všetky zákonné podmienky na takýto postup sú splnené.
17
PROKEŠ, J.: Praktické problémy aplikácie inštitútu dohody o vine a treste. In: Justičná revue,
2011, roč. 63, č. 12, s. 1615.
18
PROKEŠ, J.: Praktické problémy aplikácie inštitútu dohody o vine a treste. In: Justičná revue,
2011, roč. 63, č. 12, s. 1618.
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Obvinený sa musí vyjadriť ku každej otázke. V prípade, ak sa k niektorej otázke nevyjadrí, resp.
19
odpovie nie, nie je možné uzavrieť dohodu o vine a treste.
Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že na prokuratúre a na súde prebieha zbytočná
duplicita konania resp. zbytočná zaťaženosť oboch orgánov (súd aj prokuratúra), nakoľko aj
v súdnom konaní (na verejnom zasadnutí) v zmysle ustanovenia § 333 ods. 3 resp. § 334 ods. 1
Trestného poriadku súd zisťuje tieto skutočnosti formou tých istých otázok. Túto skutočnosť by,
podľa môjho názoru mohol zákonodarca vhodným spôsobom novelizovať a upraviť tak, aby
odbremenil čiastočne buď prokuratúru alebo súd, nakoľko myšlienkou dohadovacieho konania je
okrem iného aj rýchlosť a efektívnosť.
Zápisnica samozrejme obsahuje aj poučenie o mimoriadnom znížení trestu zníženého
o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby v zmysle ustanovenia § 39
ods. 2 písm. d), ods. 4 Trestného zákona a návrh samotného trestu ponúkaného prokurátorom
obvinenému. Vyjadrenie obvineného, či súhlasí s navrhovaným trestom alebo s trestnom nesúhlasí,
sa zaznamená v zápisnici.
3.2

Dohoda o vine a treste
Ak obvinený súhlasí s trestom, rozumie poučeniam uvedeným v zápisnici o konaní
o dohode o vine a treste, prokurátor vypracuje dohodu o vine a treste, ktorá musí mať písomnú
formu a musí byť podpísaná na znak súhlasu okrem prokurátora aj obvineným. V prípade ak si
poškodený úspešne uplatnil svoj nárok na náhradu škody v adhéznom konaní a zúčastnil sa
konania, podpíše na znak súhlasu aj poškodený dohodu o vine a treste. Rovnaká situácia sa
opakuje, ak je v čase spáchania skutku obvinený mladistvým, je potrebné podpísať dohodu o vine
20
a treste (a aj zápisnicu) všetkými oprávnenými osobami.
S poukazom na ustanovenie § 232 ods. 7 Trestného poriadku dohoda o vine a treste musí
obsahovať:
 označenie účastníkov dohody, dátum, miesto a čas jej spísania,
 opis skutku s uvedením miesta, času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu
došlo tak, aby skutok nemohol byť zamenený s iným skutkom, právnu kvalifikáciu
trestného činu, ktorý bol skutkom spáchaný, a to aj s uvedením príslušného
ustanovenia Trestného zákona,
 druh, výmeru a spôsob výkonu trestu,
 rozsah a spôsobom náhrady škody, ak bola trestným činom spôsobená,
21
 ochranné opatrenie, ak prichádza do úvahy jeho uloženie
3.3

Návrh na schválenie dohody o vine a treste
Ak všetky osoby s prokurátorom uzavreli dohodu o vine a treste, tzv. verejná zložka
konania sa ukončí a prokurátor následne vypracuje návrh na schválenie dohody o vine a treste ex
catedra. Návrh na schválenie dohody o vine a treste je návrh rozsudku, ktorý príslušný súd nemôže
meniť. Tento návrh na dohodu o vine a treste obsahuje rovnaké náležitosti, aké sú uvedené
22
v Trestnom poriadku pre samotný rozsudok.
Prokurátor s návrhom na schválenie dohody o vine a treste predkladá súdu dohodu o vine
23
a treste, celý spisový materiál, jeho prílohy a zoznam vecných dôkazov.
24
V roku 2011 prokurátori uzatvorili dohody o vine a treste s 7 938 osobami. Z uvedeného
údaju vyplýva zaujímavý poznatok, a to, že konanie o dohode o vine a treste má stúpajúci
tendenciu napriek tomu, že samotný priebeh konania, je časovo a administratívne
25
komplikovaný.
19

Prokurátor obratom podá obžalobu na súd.
MINÁRIK, Š., a kol.: Trestný poriadok., Bratislava: Iura edition, 2010. s. 640.
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Pozri § 232 ods. 7 a nasl. zákona 301/2005 Z.z.
22
Pozri § 163 až § 164 zákona 301/2005 Z.z.
23
Pozri § 233 ods. 3 zákona 301/2005 Z.z.
24
www.genpro.gov.sk. (Práca prokuratúry v roku 2011 číslach).
25
V roku 2011 pôsobilo v Slovenskej republike celkom 772 prokurátorov a v tomto v roku
prokurátori v trestnej oblasti vybavili spolu 199 981 vecí, pričom ukončili trestné stíhanie 51 521
osôb. Na tieto štatistické ukazovatele je potrebné poukázať aj z dôvodu, že zaťaženosť prokurátorov
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4

MIMORIADNE ZNÍŽENIE TRESTU
V konaní o dohode o uznaní viny a prijatí trestu môže súd uložiť trest odňatia slobody
znížený o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom ustanovenej trestnej sadzby a a v prípade
trestných činov uvedených v § 39 ods. 3 písm. a) Trestného zákona trest odňatia slobody nie kratší
26
ako dvadsať rokov .
V danom prípade je vždy na rozhodnutí prokurátora, či takýto postup využije a bude sa ním
riadiť pri navrhovaní samotného trestu. Prokurátor v prvom rade zvažuje podľa svojho vnútorného
presvedčenia jednotlivo alebo v ich vzájomnom súhrne nasledovné skutočnosti (pričom nezáleží na
tom, či obvinený bol alebo nebol v minulosti súdne trestaný):











minulosť obvineného,
ochota obvineného spolupracovať pri vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní
iných obvinených,
povaha a závažnosť trestnej činnosti, ktorá je predmetom vyšetrovania alebo
skráteného vyšetrovania,
spôsob prejavovania ľútosti obvineného a pocit viny obvineného,
ochota obvineného z vlastnej vôle prevziať zodpovednosť za svoje konanie,,
skutočnosť, či spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní, záujem na
rýchlom a primeranom skončení trestnej veci,
verejný záujem, najmä či je vhodné, aby sa konalo o určitom trestnom čine takáto
skrátená forma konania. Poukazujem najmä na tú skutočnosť, že pri
prejednávaní veci súdom na hlavnom pojednávaní, kedy má verejnosť prístup, je
takto daný určitý spôsob prevencie pred súdom, čo v konaní o dohode o vine
a treste sa stráca,
dosah na právo poškodeného a ochotu obvineného nahradiť škodu, ktorú
27
spôsobil trestným činom,
vek obvineného, napr. pri mladistvom by sa malo vždy citlivo pristupovať pri
ukladaní trestu,

Je potrebné zdôrazniť, že tieto skutočnosti môže ale nemusí prokurátor vziať v úvahu.
Trest, ktorý prokurátor bude navrhovať v návrhu na schválenie dohody o vine a treste by
mal byť v prvom rade zákonný. Možnosť uloženia trestu v zmysle ustanovenia § 39 ods. 4
Trestného zákona, nie je povinnosťou pri ukladaní trestu. Takýto postup je naozaj vhodný
v prípadoch ak ide o závažnú trestnú činnosť s vysokými trestnými sadzbami, avšak to nie je
kritériom použitia tohto ustanovenia. Naozaj to záleží na samotnom prípade.
Konanie o dohode o uznaní viny a prijatí trestu v zmysle § 39 ods. 4 Trestného zákona je
osobitným procesným trestnoprávnym spôsobom konania, predstavujúcim také špeciálne
28
mechanizmy, ktoré nie sú kompatibilné s ustanovením § 38 ods. 8 Trestného zákona.
Takéto mimoriadne zníženie trestu je možné len v konaní o dohode o vine a treste. Použitie
ustanovenia § 39 ods. 4 Trestného zákona sa javí pre obvineného motivujúco a už samotná
možnosť jeho použitia z psychologického hľadiska, vedie k tomu, že obvinený sa na konaní aj
29
zúčastní. Je akýmsi tzv. „bonusom“.

je naozaj obrovská a proces dohadovacieho konania nie je jednoduchý, niekedy sa o ňom koná aj
viac pracovných hodín.
26
Pozri § 39 ods. 4 zákona č 300/2005 Z.z.
27
RAJNIČ, M.: Skutočnosti, ktoré zvažuje prokurátor pri konaní o dohode o vine a treste. In:
Justičná revue, 2008, roč. 60, č. 10, s. 1392-1396., Tiež § 4 a nasl. vyhlášky 619/2005 Z.z.
28

Uznesenie Najvyššieho o súdu Slovenskej republiky z 5. júna 2008, sp. zn. 2 Tošs 1/2008.
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ZÁVER
Z inštitútu dohody o vine a treste sa naozaj stal veľmi často používaný spôsob ukončenia
prípravného konania, ktorý rešpektuje aj základné práva jednotlivca. Ako vyplýva zo štatistického
prehľadu trestnej činnosti Generálnej prokuratúry, dohoda o vine a treste sa stala intenzívne
využívaným nástrojom na ukončenie trestného konania.
V prípade postupu podľa § 232 a nasl. Trestného poriadku, samotné dokazovanie prebieha
len vo fáze prípravného konania. Na súde sa predmetná dohoda o vine a treste schváli na verejnom
zasadnutí, pričom samotné verejné zasadnutie trvá asi 30 minút. Otázne teda zostáva, či tento
inštitút zrýchlil prípravné konanie. Podľa môjho názoru, to tak nie je, pretože ako vyplýva z môjho
výskumu, na prokuratúre prebieha naozaj zdĺhavá administratívna fáza tohto konania, následná
komunikácia s obvineným prípadne aj s poškodeným a na záver vypracovanie dohody o vine
a treste a jej návrhu.
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Abstrakt: Cieľom tohto príspevku je stručná charakteristika konania o dohode o vine a treste
realizovaného v rámci prípravného konania. Autor v tomto príspevku vyjadruje svoj názor
k niektorým kritériám zvažovaným prokurátorom k začatiu konania o dohode o vine a treste, ako aj
k niektorým problémom vyskytujúcim sa pri realizácii tohto inštitútu v rámci prípravného konania.
Kľúčové slová: trestné právo, Trestný poriadok, prípravné konanie, odklony v trestnom konaní,
konanie o dohode o vine a treste
Abstract: The aim of this contribution is a brief description of the plea bargaining carried out in the
pre- trial. The author in this paper expresses his opinion on certain criteria being considered, the
public prosecutor to initiate plea bargaining, as well as some of the problems encountered in the
implementation of the Institute in the pre-trial.
Key words: criminal law, Code of criminal procedure, pre- trial, diversions in criminal law, plea
bargaining
Dohodou o vine a treste sa rozumie dohoda prokurátora a obvineného a v prípadoch
ustanovených zákonom aj poškodeného alebo aj inej oprávnenej osoby o priznaní spáchania
1
skutku, uznaní viny a prijatí trestu obvineným a prípadne aj o ďalších výrokoch. Tento inštitút
( spolu s obžalobou ) predstavuje právnu skutočnosť, ktorou sa trestné konanie presúva zo štádia
prípravného konania do konania pred súdom. Tzv. dohodovacím konaním, zavedeným do
slovenského právneho poriadku od 01. januára 2006, a to účinnosťou rekodifikovaného Trestného
poriadku ( ďalej len ,,TP“ ) sa prináša do trestného konania absolútne nový prvok, prvok dohody,
teda dvojstranného právneho úkonu, známeho zo súkromného práva; aj keď rozhodnutie
2
o schválení zmieru tiež predchádza dohoda, nefiguruje v nej ako strana prokurátor. Hlavným
dôvodom pre aplikáciu tohto inštitútu je predovšetkým snaha o maximálne odbremenenie súdnej
3
agendy a o urýchlenie procesu medzi zistením páchateľa trestného činu a jeho potrestaním.
Dohoda o vine a treste mala byť jedným z tých inštitútov trestného práva, ktoré spôsobia, že cca 70
% - 80 % trestných vecí sa vybaví odklonom od klasického súdneho konania, no ako ukázala prax,
nestalo sa tak. Dohoda o vine a treste nemá obmedzenia, čo do okruhu trestných činov, následkov
a ani osoby páchateľa, pretože nie je alternatívou potrestania ( okrem prípadu, ak súd schváli
dohodu o vine a treste, ktorej obsahom je dohoda o upustení od potrestania a u mladistvého
o podmienečnom upustení od potrestania ), nakoľko toto konanie spravidla vyústi do vyhlásenia
4
odsudzujúceho rozsudku a uloženia trestu.
Dohodovacie konanie má dve fázy. V prvej fáze sa štát zastúpený prokurátorom snaží
dosiahnuť dohodu o vine a treste, v ktorej sa obvinený prizná k spáchaniu skutku a dohodne sa
druh, výška trestu, prípadne uloženie ochranného opatrenia. Tejto fáze dominujú hmotnoprávne
1

§ 2 vyhlášky MS SR č. 619/2005 Z. z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode
o uznaní viny a prijatí trestu.
2
FILIČKO, M..: Dohoda o vine a treste, In: Justičná revue, roč. 58, 2006, č. 8- 9, s. 1116.
3
PRÍBELSKÝ, P..: Zamyslenie nad niektorými možnými novými prvkami v slovenskom trestnom
procese, In: Justičná revue, roč. 56, 2004, č. 2, s. 148.
4
IVOR, J. a kol.: Trestné právo procesné; druhé, doplnené a prepracované vydanie, Bratislava: Iura
Edition, 2010, 583 s., ISBN 978-80-8078-309-9.
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aspekty tohto trestného inštitútu. V druhej fáze rozhoduje o dohode súd, čím sa realizuje procesná
5
stránka dohodovacieho konania ; vzhľadom na rozsah tohto príspevku sa tomuto druhému štádiu
nebudem ďalej venovať.
Prvá fáza konania o dohode o vine a treste je upravená jednak v § 232 TP a § 233 TP, ako aj
vo vyhláške MS SR č. 619/2005 Z. z. o podmienkach a postupe prokurátora pri konaní o dohode
o uznaní viny a prijatí trestu ( ďalej len ,,vyhláška č. 619/2005 Z. Z.“ ) , ktorá stanovuje ďalšie
všeobecné podmienky pre uzavretie dohody ( dohoda nemá nepriaznivý vplyv na trestné stíhanie
osôb ), ale najmä podmienky, ktoré má prokurátor zvažovať pri posudzovaní vhodnosti konania
o dohode o vine a treste a ktoré musí brať do úvahy aj pri samotnom vyjednávaní dohody. Súhlasím
6
s názormi odbornej verejnosti , že niektoré podmienky pri posudzovaní vhodnosti konania o dohode
o vine a treste by mali mať zákonnú formu.
K tomu, aby prokurátor mohol začať konanie o dohode o vine a treste musia byť kumulatívne
splnené tri podmienky:
a) výsledky vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania dostatočne odôvodňujú záver, že
skutok je trestným činom a spáchal ho obvinený
b) obvinený sa k spáchaniu skutku priznal, uznal vinu a
c) dôkazy nasvedčujú pravdivosti priznania obvineného.
Avšak ani pri kumulatívnom splnení vyššie uvedených podmienok prokurátor nemusí pristúpiť na
rokovanie o dohode o vine a treste; osobne súhlasím s I. Syrovým, že obvinený by mal mať aspoň
7
možnosť pristúpiť s prokurátorom k rokovaniu o dohode o vine a treste , resp. prokurátor by mal mať
povinnosť pri splnení vyššie uvedených podmienok začať rokovanie o dohode o vine a treste; viem
ale, že najmä prokurátorská obec so mnou nebude súhlasiť, nakoľko by to bolo pre prokurátorov
zrejme administratívne a časovo náročne.
Prokurátor môže začať konanie o dohode o vine a treste na podnet obvineného, jeho obhajcu
alebo aj bez podnetu. Pri zvažovaní vhodnosti konania o dohode o vine a treste na podnet
obvineného sa prokurátor riadi svojím vnútorným presvedčením založeným na vyhodnotení trestnej
veci podľa kritérií uvedených v § 4 a § 5 vyhlášky č. 619/2005 Z. z. ( bližšie pozri ďalej v texte
relevantné skutočnosti, ktoré berie prokurátor pri vyjednávaní o dohode o vine a treste s
obvineným ) tak, ako keby konanie začal z vlastnej iniciatívy. Ak prokurátor podnet obvineného na
začatie konania o dohode o vine a treste neprijme, písomne to oznámi obvinenému; rovnopis
oznámenia založí do spisu. Ak prokurátor prijme záver, že sú splnené zákonné podmienky na
konanie o dohode o vine a treste, písomne vyzve obvineného a ostatné oprávnené osoby na
vyjadrenie sa k začatiu tohto konania, a ak ide o mladistvého obvineného, aj na súhlas zákonného
zástupcu a obhajcu so zamýšľaným postupom. Na konanie o dohode o vine a treste prokurátor
predvolá obvineného; o čase a mieste konania upovedomí obhajcu obvineného a poškodeného. Ak
sa obvinený bez ospravedlnenia nedostaví na konanie o dohode o vine a treste ( aj keď jeho
odpoveď na vyjadrenie sa k začatiu konania o dohode o vine a treste bola kladná ), je teoreticky
8
možné ho dať predviesť, ak sú splnené zákonné podmienky v súlade s § 120 ods. 1 a ods. 3 TP ,
ale keďže inštitút predvedenia by mal byť výnimočne realizovaný, podľa môjho názoru, nečinnosť
obvineného možno považovať za nesúhlas s uzatvorením dohody. Ak je obvinený v čase konania
9
mladistvý, postupuje sa primerane aj podľa ustanovenia § 340 TP , dohodu však nemožno uzavrieť,
5

MAĎAR, M..: Dohodovacie konanie- budúcnosť trestného konania ?, In: Bulletin slovenskej
advokácie, roč. 11, 2005, č. 8, s. 17.
6
Napr. FILIČKO, M..: Dohoda o vine a treste, In: Justičná revue, roč. 58, 2006, č. 8- 9, s. 11171118.
7
SYROVÝ, I.: Nárok na dohodu o vine a treste, In: Justičná revue, roč. 60, 2008, č. 12, s. 1713.
8
Podľa § 120 ods.1 TP ,,Ak sa obvinený, ktorý bol riadne a včas predvolaný na výsluch alebo iný
úkon, bez dostatočného ospravedlnenia nedostaví, možno ho na tento úkon predviesť. Na to, ako aj
na ďalšie následky nedostavenia sa musí byť obvinený v predvolaní upozornený.“
Podľa § 120 ods. 3 TP ,,Obvinený môže byť predvedený aj bez predchádzajúceho predvolania, ak
je to potrebné na úspešné vykonanie úkonu, najmä ak sa skrýva, nemá trvalé bydlisko, ak mu nie je
možné doručiť predvolanie na adrese, ktorú uviedol.“
9
Podľa § 340 TP ,,U mladistvého súd obžalobu alebo návrh na dohodu o vine a treste doručí aj
orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zákonnému zástupcovi mladistvého,
prípadne aj tej osobe, s ktorou mladistvý žije v spoločnej domácnosti; ak má ustanoveného
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ak s ňou nesúhlasí zákonný zástupca mladistvého alebo jeho obhajca. Ak obvinený odmietne výzvu
prokurátora na konanie o dohode o vine a treste, urobí o tom prokurátor záznam, ktorý založí do
spisu. V zázname tiež stručne uvedie dôvody, pre ktoré obvinený výzvu prokurátora odmietol. Po
uplynutí lehoty určenej vo výzve prokurátor na základe stanoviska obvineného a ostatných
oprávnených osôb začne konanie o dohode o vine a treste alebo urobí iné zákonné opatrenie.
Prokurátor pri zvažovaní vhodnosti konania o dohode o vine a treste a pri vyjednávaní dohody
s obvineným berie do úvahy všetky relevantné skutočnosti, najmä
a) ochotu obvineného spolupracovať pri vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní iných
obvinených,
b) minulosť obvineného, najmä skoršie odsúdenie,
c) povahu a závažnosť trestného činu, ktorý je predmetom obvinenia,
d) prejavenú ľútosť a pocit viny obvineného, jeho ochotu dobrovoľne prevziať zodpovednosť
za svoje konanie,
e) záujem na rýchlom a primeranom skončení trestnej veci,
f) pravdepodobnosť usvedčenia obvineného v súdnom konaní,
g) pravdepodobný dosah súdneho konania na svedkov,
h) pravdepodobný trest alebo iné dôsledky v prípade, že obvinený bude usvedčený v
súdnom konaní,
i) verejný záujem, na základe ktorého by sa prípad mal prejednať v súdnom konaní na
základe obžaloby podanej prokurátorom,
j) náklady súdneho konania vrátane nákladov na prípadné odvolacie konanie,
k) potrebu zabrániť oneskorenému skončeniu iných rozpracovaných trestných vecí,
l) dosah na právo poškodeného a ochotu obvineného nahradiť škodu, ktorú spôsobil
trestným činom.
Podmienkou na uzavretie dohody o vine a treste je taktiež, aby sa obvinený priznal a uznal
vinu zo spáchania skutku, ktorý
a) je najzávažnejší z tých, ktoré sú doteraz získanými dôkazmi už preukázateľné,
b) je preukázateľný aj iným dôkazom,
c) odôvodňuje výrok o treste, prípadne aj iné výroky, ktoré v ňom majú základ,
d) nemá nepriaznivý vplyv na trestné stíhanie iných osôb.
Pri vyjednávaní o druhu, výmere a spôsobe výkonu trestu sa prokurátor riadi ustanoveniami
druhej hlavy prvej časti Trestného zákona. Z trestu, ktorý by podľa úsudku prokurátora uložil súd za
spáchaný trestný čin, môže ponúknuť obvinenému po vyhodnotení aj vyššie uvedených kritérií
primerané zníženie výmeru trestu, ktorý môže byť znížený až o jednu tretinu pod dolnú hranicu
zákonom ustanovenej trestnej sadzby. Ak prichádza do úvahy uloženie aj ochranného opatrenia,
postupuje prokurátor podľa piateho dielu druhej hlavy prvej časti Trestného zákona.
K niektorým vyššie uvedeným kritériám by som chcel zaujať stanovisko, aj keď, na druhej strane
síce ani neviem zaujať stanovisko, nakoľko ide o demonštratívny výpočet kritérií ( slovo ,,najmä“ )
a nie je zrejme možné vopred tieto kritéria ,,predpovedať“; mám za to, aby tieto kritéria boli určené
taxatívne. Kritérium ,,potreba zabrániť oneskorenému skončeniu iných rozpracovaných trestných
vecí“, je podľa môjho názoru dosť alibistické, s možnosťou jeho doslova ,,zneužitia“ zo strany
prokurátorov ako ,,výhovorka“ na nezačatie konania o dohode o vine a treste; podmieňovať totiž
právo obvineného na vôbec začatie konania o dohode o vine a treste včasným skončením iných
rozpracovaných trestných vecí prokurátorom ( a to bez ohľadu na to, či prípadné oneskorené
skončenie iných rozpracovaných vecí bolo spôsobené objektívnymi, resp. aj subjektívnymi
príčinami na strane prokurátora ) je podľa môjho názoru neakceptovateľné. Osobne sa nazdávam,
že kritéria ,,minulosť obvineného, najmä skoršie odsúdenie“ a ,,povaha a závažnosť trestného činu,
ktorý je predmetom obvinenia“ sú kritériami, ktoré de facto vylučujú určitých obvinených už zo
samotného začatia konania o dohode o vine a treste, pričom tento inštitút, tak ako som už vyššie
v tejto práci spomenul, nemá obmedzenia, čo do okruhu trestných činov, následkov a ani osoby
páchateľa, pretože nie je alternatívou potrestania; tieto hľadiská by mali byť podľa môjho názoru
brané až pri stanovení primeraného trestu v rámci dohodovacieho konania. Kritérium
opatrovníka, obžaloba sa doručí aj jemu. Ak mladistvý v čase hlavného pojednávania alebo
verejného zasadnutia dovŕšil devätnásty rok svojho veku, toto ustanovenie sa nepoužije.“
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,,pravdepodobnosť usvedčenia obvineného v súdnom konaní“ by podľa môjho názoru nemalo
motivovať prokurátora k uzatvoreniu dohody o vine a treste v prípadoch, ktorých je nutné trestné
10
stíhanie zastaviť ( v takomto prípade by mal prokurátor trestné stíhanie zastaviť ), resp. je
predpoklad, že obvinený bude oslobodený spod obžaloby ( v takomto prípade by mal prokurátor
podať obžalobu ). Motivačným prvkom pre uzatvorenie dohody o vine a treste zo strany obvineného
nie je taktiež uloženie trestu zníženého o jednu tretinu pod dolnú hranicu zákonom stanovenej
trestnej sadzby, nakoľko pri vykonaní riadneho súdneho procesu možno trest znížiť o hodnotu oveľa
nižšiu; konečné schválenie dohody o vine a treste zostáva ,,v rukách“ súdov, preto je
nepochopiteľné, že tomu istému súdu zákon umožňuje ešte výraznejšie zníženie trestu páchateľa
11
v prípade riadneho súdneho procesu .
O priebehu konania o dohode o vine a treste vyhotoví prokurátor zápisnicu, ktorú založí do
spisu. Priebeh konania o dohode o vine a treste môže byť zaznamenaný prostriedkami určenými na
vyhotovenie obrazového, zvukového alebo obrazovo-zvukového záznamu. O vyhotovovaní takéhoto
záznamu prokurátor prítomné osoby upovedomí pred začatím úkonu.
12
V dohodovacom konaní môže dôjsť k nasledovným alternatívam dohody o vine a treste :
1. Ak došlo k dohode o vine, treste a ďalších výrokoch, prokurátor podá na súd v rozsahu
dohody návrh na schválenie dohody o vine a treste; dohodou o treste sa rozumie aj
dohoda o upustení od potrestania a ak ide o mladistvého, aj podmienečné upustenie od
potrestania vrátane výchovných opatrení, ak sú zákonné dôvody na ich uloženie.
2. Ak nedošlo k dohode o náhrade škody, prokurátor navrhne, aby súd poškodeného
odkázal s nárokom na náhradu škody alebo jej časti na občianske súdne konanie alebo
iné konanie.
3. Ak nedošlo k dohode o ochrannom liečení, ochrannej výchove, ochrannom dohľade alebo
zhabaní veci, postupuje prokurátor podľa § 236 ods. 1 TP, čiže podá návrh na ochranné
opatrenie samostatne.
4. Ak v rámci konania o dohode o vine a treste obvinený uzná vinu zo spáchania stíhaného
skutku v celom rozsahu, ale nedôjde k dohode o treste, prokurátor podá obžalobu, v
ktorej uvedie obvineným priznaný skutok, jeho právnu kvalifikáciu, uznanie viny a požiada
súd, aby vykonal hlavné pojednávanie a rozhodol o treste a ďalších výrokoch, ktoré majú
podklad vo výroku o vine.
5. Ak v rámci konania o dohode o vine a treste obvinený uzná vinu zo spáchania stíhaného
skutku len sčasti ( a teda preto ani nedôjde k dohode o treste ), podá prokurátor
obžalobu, v ktorej uvedie obvineným priznaný skutok, jeho právnu kvalifikáciu a uznanie
viny v tomto rozsahu, ako aj skutok a jeho právnu kvalifikáciu, ktorý obvinený nepriznal, a
požiada súd, aby vykonal hlavné pojednávanie v rozsahu, v ktorom obvinený spáchanie
skutku nepriznal, a v ďalšom potrebnom rozsahu a aby rozhodol o vine, treste a ďalších
výrokoch, ktoré majú podklad vo výroku o vine.
Dohoda o vine a treste obsahuje
a) označenie účastníkov dohody, dátum, miesto a čas jej spísania,
b) opis skutku s uvedením miesta, času, prípadne iných okolností, za ktorých k nemu došlo
tak, aby skutok nemohol byť zamenený s iným skutkom, právnu kvalifikáciu trestného
činu, ktorý bol skutkom spáchaný, a to aj s uvedením príslušného ustanovenia Trestného
zákona,
c) druh, výmeru a spôsob výkonu trestu,
d) rozsah a spôsob náhrady škody, ak bola činom spôsobená, a
e) ochranné opatrenie, ak prichádza do úvahy jeho uloženie.
Dohodu o vine a treste podpíšu na znak súhlasu prokurátor, obvinený, obhajca a poškodený,
ak úspešne uplatnil nárok na náhradu škody a zúčastnil sa konania. Ak nedôjde k dohode o vine,
urobí prokurátor o tom záznam v zápisnici a ďalej postupuje zákonným spôsobom; osobne sa
10

RAJNIČ, M.: Skutočnosti, ktoré zvažuje prokurátor pri konaní o dohode o vine a treste, In:
Justičná revue, roč. 60, 2008, č. 10, s. 1395.
11
PROKEŠ, J.: Praktické problémy aplikácie inštitútu dohody o vine a treste, In: Justičná revue, roč.
63, 2011, č. 12, s. 1616.
12
OLEJ, J.- ROMŽA, S.- ČOPKO, P.- PUCHALLA, M. : Trestné právo procesné, Košice: PF UPJŠ
Košice, 2012, s. 177, ISBN 978-80-7097-965-5.
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nazdávam, že by bolo vhodné, ak má mať tento inštitút aj opodstatnenie, aby prokurátor uviedol
dôvod, prečo k uzatvoreniu dohody o vine a treste nedošlo.
Ak prokurátor, obvinený, obhajca a poškodený, ak úspešne uplatnil nárok na náhradu škody a
zúčastnil sa konania, uzavreli dohodu o vine a treste, prípadne o ďalších výrokoch, prokurátor podá
súdu návrh na schválenie tejto dohody; tento návrh na schválenie dohody o vine a treste
obsahuje
a) označenie prokurátora, obvineného, obhajcu a poškodeného, ak úspešne uplatnil nárok
na náhradu škody a zúčastnil sa konania uzavreli dohodu o vine a treste, dátum a miesto
spísania návrhu na schválenie dohody o vine a treste,
b) návrh dohodnutého rozsudku, a to výrok rozsudku s uvedením zákonných ustanovení,
ktoré sa použili, poučenie o opravnom prostriedku. Obvinený musí byť v rozsudku
označený svojím menom a priezviskom, dátumom a miestom narodenia a bydliska,
prípadne inými údajmi potrebnými na to, aby nemohol byť zamenený s inou osobou. Ak
ide o osobu podliehajúcu pôsobnosti súdov podľa § 16 ods. 2 TP, uvedie sa i hodnosť
obvineného a útvar, ktorého je príslušníkom. Výrok, ktorým sa obvinený uznáva za
vinného alebo ktorým sa spod obžaloby oslobodzuje, musí presne označovať trestný čin,
ktorého sa výrok týka, a to nielen zákonným pomenovaním a uvedením právnej
kvalifikácie, ale aj uvedením miesta, času a spôsobu spáchania, prípadne aj s uvedením
iných skutočností potrebných na to, aby skutok nemohol byť zamenený s iným, ako aj
uvedením všetkých zákonných znakov vrátane tých, ktoré odôvodňujú určitú trestnú
sadzbu. V rozsudku, ktorým sa rozhoduje o vine, uvedie prokurátor aj výrok o náhrade
škody, ak bol nárok na jej náhradu riadne a včas uplatnený a ochrannom opatrení, ak to
bolo v konaní o dohode o vine a treste dohodnuté.
Prokurátor s návrhom na schválenie dohody o vine a treste predkladá súdu dohodu o vine a treste,
celý spisový materiál, jeho prílohy a zoznam vecných dôkazov.
Hlavným dôvodom, prečo podľa môjho názoru nedochádza k väčšiemu počtu uzatvárania
dohôd o vine a treste, je procesná a administratívna náročnosť ich uzatvárania. Pre prokurátorov je
samozrejme jednoduchšie ( a ,,ľudsky“ prirodzenejšie ), podať obžalobu ( pri skrátenom vyšetrovaní
dokonca bez odôvodnenia ) a na hlavnom pojednávaní predniesť obžalobu a navrhnúť trest pri
priznaní sa obvineného ako vyzvať obvineného a ostatné oprávnené osoby na vyjadrenie sa k
začatiu konania o dohode o vine a treste, po ich kladnom stanovisku ich predvolať ( resp.
upovedomiť o čase a mieste konania ), spísať zápisnicu, následne vyhotoviť návrh na schválenie
dohody o vine a treste s návrhom dohodnutého rozsudku, následne sa dostaviť na súd na verejné
zasadnutie o návrhu na dohodu o vine a treste a ,,riskovať“ vrátenie veci do prípravného konania
( ak súd dohodu o vine a treste neschváli alebo obvinený odpovedal na niektorú otázku súdu ,,nie“ );
pri ,,zozname“ demonštratívnych relevantných skutočností, ktoré má prokurátor brať do úvahy pri
zvažovaní vhodnosti konania o dohode o vine a treste ( najmä kritérium ,, potreba zabrániť
oneskorenému skončeniu iných rozpracovaných trestných vecí“ ), ako aj pri neodôvodnení záznamu
prokurátorom, prečo nedošlo k dohode o vine a treste, má prokurátor značne uľahčenú pozíciu,
prečo nie dohode o vine a treste. Problém vidím aj v tom, že napriek tomu, že týmto inštitútom sa
malo trestné konanie zjednodušiť, zefektívniť a zrýchliť, často krát je tomu práve naopak. Ak súd
totiž dohodu neschváli, resp. obvinený odpovedal na niektorú otázku súdu uvedenú v § 333
ds. 3 TP ,,nie“, uznesením vráti vec prokurátorovi do prípravného konania; jediným prípadom, kedy
súd preruší verejné zasadnutie o návrhu na dohodu o vine a treste je ten, keď súd nepovažuje túto
dohodu za spravodlivú z hľadiska trestu- ak sa však potom strany nedohodnú na ,,novourčenom“
treste, súd uznesením vráti vec prokurátorovi do prípravného konania. Týmto zákonným konaním
súdu však dochádza v výraznému predĺženiu trestného konania. Trestný poriadok rozlišuje medzi
priznaním sa obvineného pred začatím dohodovacieho konania ( ako podmienka začatia konania
o dohode o vine a treste ) a priznaním sa v dohodovacom konaní. Priznanie spáchania skutku
obvineným v dohodovacom konaní za podmienky, že súd dohodu o vine a treste odmietne a po
podaní obžaloby sa koná hlavné pojednávanie, nemožno na hlavnom pojednávaní použiť dôkaz.
Naproti tomu, priznanie sa obvineného ako predpoklad začatia konania o dohode o vine a treste
procesnoprávne relevantným spôsobom, napr. v zápisnici o výsluchu, je dôkazom obžaloby, a preto
bude relevantné i pre prípad neschválenia dohody o vine a treste a pokračovania trestného konania
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štandardným spôsobom. De lege ferenda navrhujem, aby aj takéto priznanie na účely začatia
konania o uzatvorení dohody o vine a treste nebolo možné takisto použiť v ďalšom konaní ako
dôkaz. Problém vidím takisto v tom, že na jednej strane Trestný poriadok ukladá povinnosť
prokurátorovi podať súdu návrh na schválenie dohody o vine a treste ( ak dôjde k jej uzatvoreniu
prokurátorom, obvineným, obhajcom a poškodeným, ak úspešne uplatnil nárok na náhradu škody a
zúčastnil sa konania ), na druhej strane ale § 239 ods. 1 TP priznáva oprávnenie prokurátora vziať
späť tento návrh na schválenie dohody o vine a treste do začatia verejného zasadania nariadeného
na jeho prejednanie, a to aj bez uvedenia dôvodu; nakoľko ide de facto o dohodu, čiže súhlasný
prejav strán zúčastnených na tejto dohode, z hľadiska právnej istoty by bolo vhodné, de lege
ferenda toto právo prokurátora buď obmedziť súhlasom všetkých strán zúčastnených na tejto
dohode o vine a treste, resp. uviesť taxatívne dôvody, pre ktoré môže prokurátor vziať späť návrh
na schválenie dohody o vine a treste, napr. obvinený spácha od uzatvorenia dohody o vine a treste
do konania verejného zasadania nariadeného na jej prejednanie ďalší trestný čin. Nazdávam sa, že
motivovaný k uzatvoreniu dohody o vine a treste by mal byť predovšetkým obvinený a nie jeho
obhajca, nakoľko ak dôjde k schváleniu dohody o vine a treste pred podaním obžaloby, patrí
advokátovi okrem odmeny za úkony právnej služby aj odmena vo výške 4-násobku základnej
14
sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby.
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PERSPEKTIVY VZNIKU ÚŘADU EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO
ŽALOBCE
Zdeněk Kopečný
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento příspěvek si klade za cíl, v základní rovině, informovat čtenáře o možnosti vzniku
Úřadu evropského veřejného žalobce, o jeho právním základu, pravomocech a organizaci. Dále
příspěvek seznámí čtenáře s činností Eurojustu, aby bylo následně možné zvážit vhodnost
ustanovení čl. 86 Smlouvy o fungování Evropské unie, která umožňuje vzniknout Úřadu evropského
prokurátora transformací Eurojustu. Závěrem se příspěvek věnuje uvažovaným modelům této
transformace a aktuální perspektivou vzniku samotného Úřadu na podkladu zájmů a preferencí
členských států.
Kľúčové slová: Úřad evropského veřejného žalobce, Evropská jednotka pro justiční spolupráci
(Eurojoust), justiční spolupráce v trestních věcech, Lisabonská smlouva
Abstract: This paper aims at the basic level to inform readers about the possibility of creation the
European Public Prosecutor´s Office, on its legal basis, powers and organization. Furthermore, the
paper familiarize readers with Eurojust's activities in order to be subsequently consider the suitability
of the provisions of Article 86 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which allows
arise the European Public Prosecutor´s Office by transformation of Eurojust. Finally, the paper deals
with considered models of this transformation and current perspectives of the Office itself on the
basis of interest and preferencies of Member States.
Key words: European Public Prosecutor´s Office, European Juditial Co-operation Unit (Eurojust),
juditional cooperation in ciriminal matters, Treaty of Lisbon
1

ÚVOD
Tento příspěvek se věnuje možnosti vzniku úřadu evropského veřejného žalobce
(prokurátora), neboli European Public Prosecutor´s Office (EPPO). Jeho vytvoření je v současné
Evropské unii považováno za jednu z nejaktuálnějších otázek vůbec. Tato idea však není v rámci
spolupráce členských států v trestních věcech a evropského prostoru svobody, bezpečnosti a práva,
jen záležitostí posledních let, již dokument Corpus Juris z roku 1997 vznik této instituce
předpokládal. Reálný právní podklad však tato instituce dostala až s přijetím lisabonské revize
1
zakládajících smluv v roce 2009. Článek 86 Smlouvy o fungování EU nyní umožňuje Radě
zvláštním legislativním postupem formou nařízení vytvořit Úřad evropského veřejného žalobce
transformací Evropské jednotky pro justiční spolupráci (Eurojustu). Eurojust je stávající, instituce
EU, která slouží členským státům k rozvíjení a posilování spolupráce při vyšetřování a stíhání
závažné trestné činnosti. Poslání Eurojustu je pak spatřováno v podpoře koordinace a posílení
spolupráce mezi vnitrostátními orgány členských států, které jsou na národní úrovni pověřeny
vyšetřováním a stíháním ve vztahu k závažné trestné činnosti týkajících se dvou a více členských
států nebo takových forem kriminality, které vyžadují společné stíhání.
Postupně bych se chtěl, na podkladě současných dostupných podkladů, věnovat samotné
myšlence vzniku evropského prokurátora, jeho koncepcí, pravomocemi a plánovanou činností,
uvažovanými modely jeho vzniku a zamyšlením nad vhodností koexistence nebo nahrazení
1

čl. 86 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie
Pro boj proti trestným činům poškozujícím nebo ohrožujícím finanční zájmy Unie může Rada
zvláštním legislativním postupem formou nařízení vytvořit z Eurojustu Úřad evropského veřejného
žalobce. Rada rozhoduje jednomyslně po obdržení souhlasu Evropského parlamentu.
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Eurojustu Úřadem evropského prokurátora. Závěrem bude pozornost věnována nejaktuálnějšímu
vývoji postojů k evropskému prokurátorovi, stanoviskům členských států a celkové perspektivě
vzniku úřadu evropského veřejného žalobce.
2

EVROPSKÝ PROKURÁTOR PŘED A PO LISABONSKÉ SMLOUVĚ
Jak již jsem v úvodu uvedl, koncept úřadu evropského veřejného žalobce se objevil již
v rámci návrhu uceleného kodexu evropského trestního práva, dokumentu Corpus Juris. Když byl
dokument v roce 1997 veřejnosti představen, setkal se s výraznou kritikou ze strany odborníků i
vedoucích představitelů členských států, protože tito vnímali vznik evropského prokurátora
jednotného pro celou Unii jako nepřiměřený zásah do státní suverenity v oblasti tradičně
samostatné - při stíhání vlastních občanů a trestní jurisdikci jako takové. Po připomínkách odborníků
z celé Unie byla vytvořena tzv. Florentinská verze – Corpus Juris 2000, přesto však tato studie
předběhla svoji dobu a zůstala jen smělým projektem. Nutno podotknout, že v Corpus Juris
plánovaný evropský prokurátor měl být zaměřen na ochranu finančních zájmů Společenství a
ochranu jeho rozpočtu, nikoliv na veškerou trestnou činnost, přičemž takto stanovenou pravomoc
přebírá i současná koncepce.
Na několik let nastal pak v rámci těchto snah útlum. K myšlence úřadu evropského veřejného
žalobce se vrátil až Konvent připravující Ústavu pro Evropu, která se však nesetkala s dostatečnou
podporou členských států a proto svého naplnění dostala až s přijetím Lisabonské smlouvy
revidující zakládající smlouvy Evropských společenství. Čl. 86 Smlouvy o fungování EU tak zavádí
možnost, vytvořit z Eurojustu Úřad evropského veřejného žalobce (dále jen „Úřad“ nebo „EPPO“).
To v praxi znamená, že pokud by Evropský parlament takovýto návrh schválil a následně i Rada by
jej jednomyslně odsouhlasila, mohl by být Eurojust přeměněn v Úřad evropského prokurátora. Je
rovněž možný tento postup při shodně nejméně devíti členských států v rámci tzv. posílené
spolupráce, ale je otázkou, zda by tento přístup nebyl spíše negativním prohloubením tzv.
vícerychlostní Evropy, kdy by některé státy přenechali pravomoc evropskému prokurátorovi a jiné
nikoliv a nebyli by tak z hlediska kvality integrace na stejné úrovni. Problematická by byla rovněž
činnost Úřadu, kdyby mohl svoji pravomoc vykonávat pouze na území zapojených členských států.
Lisabonské smlouva ve stejném článku tuto myšlenku ještě více rozvádí a stanoví příslušnost tohoto
úřadu. Úřad má být příslušný, samostatně nebo případně ve spolupráci s Europolem, k vyšetřování
a stíhání pachatelů a spolupachatelů trestných činů poškozujících nebo ohrožujících finanční zájmy
Unie a jejich předávání před soud. Před příslušnými soudy členských států by pak představitel
2
Úřadu zastával v souvislosti s těmito trestnými činy úlohu veřejného žalobce. Nařízením, kterým
rada schválí přeměnu Eurojustu v Úřad, má být dále vymezen status Úřadu, podmínky pro výkon
jeho funkcí, procesní pravidla platné pro jeho činnost, jakož i pravidla dokazování a pravidla pro
3
soudní přezkum procesních úkonů učiněných Úřadem. Článek 86 dále v odstavci 4 umožňuje
Evropské radě přijmout rozhodnutí rozšiřující pravomoci Úřadu tak, aby zahrnovaly boj i proti další
závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem, nejen proti stávající kriminalitě poškozující
finanční zájmy EU, čímž by mohlo dojít k přiblížení pravomocí Úřadu a Eurojustu.
3

ORGANIZACE ÚŘADU EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE
Koncepce Úřadu, jak ji předpokládá čl. 86 Smlouvy o fungování EU, se navrací k dokumentu
Corpus Juris a oživuje tak projekt z konce 90. let minulého století. Dle něj má Úřad evropského
veřejného žalobce zastávat klasickou roli veřejného žalobce pro stíhání trestných činů, pro které je
stanovena jeho pravomoc. Vyšetřování vedená Úřadem mají být neveřejná, naopak hlavní líčení a
vyhlášení rozsudku probíhá veřejně. Úřad má mít následující strukturu. V čele stojí ředitel se sídlem
v Bruselu a v hlavních městech členských států působí evropský delegovaný veřejný žalobce. Tuto
organizační strukturu kopírují i pravomoci, které jsou rozdílné pro ředitele a pro veřejné žalobce
členských států. Ředitel by měl právo zahájit řízení a dále dozorovat nad vyšetřováním, delegování
žalobci by byli oprávnění vyslýchat svědky a obviněného, opatřovat důkazy, žádat o vzetí do vazby.
Pravomoci delegovaných žalobců by v odůvodněných případech (lepší časová dostupnost,
vhodnost, efektivnost) přeneseny na příslušný národní orgán.

2
3

Čl. 86 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské Unie
Čl. 86 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské Unie
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Jak již bylo zmíněno, veřejný žalobce by zastupoval obžalobu přímo u národních soudů,
trestní věci by tedy nebyly předkládány Evropskému soudnímu dvoru, ale konkrétnímu příslušnému
národnímu soudu. Úřad je nezávislý také na dalších orgánech a institucích Unie, jakož i na
národních orgánech a státních zastupitelstvích, přičemž by měl ale jejich vztah v mezích
nezávislosti být založen na úzké spolupráci. Veškeré úkony, ať již konány kterýmkoliv členem
Úřadu, jsou činěny jménem celého orgánu a podléhají proto souhlasu ředitele.
Stejně jako klasické řízení před národními soudy, bylo by i řízení za účasti evropského
žalobce dvojinstanční, přičemž druhoinstančním soudem má být příslušný odvolací soud národního
státu, ve kterém řízení probíhá. Novinkou by bylo podání dovolání za splnění určitých podmínek k
Evropskému soudnímu dvoru.
Se vznikem Úřadu evropského veřejného žalobce by vznikla povinnost i pro národní orgány
– policejní orgán, státní zástupce, zaměstnance daňových či celních úřadů) a rovněž i pro unijní
orgány (Úřad pro boj proti podvodům - OLAF). Pravomoc by měla být dále upravena tak, že vyjde-li
v průběhu vyšetřování v národním státě najevo, že čin, pro který probíhá vyšetřování, naplňuje
skutkovou podstatu některého z trestných činů vymezených v Corpus Juris, spis musí být
4
bezodkladně postoupen Úřadu. Takto by dle Corpus Juris a prozatímních představ měl Úřad
evropského prokurátora vypadat. Je tedy na místě jej v následující kapitole srovnat pravomoci, cíle
a činnost Eurojustu, aby bylo možné zhodnotit vhodnost vzniku Úřadu „z Eurojustu“.
4
a.

MODELY VZNIKU ÚŘADU EVROPSKÉHO VEŘEJNÉHO ŽALOBCE
Vznik úřadu evropského prokurátora „z“ Eurojustu
Činnost a poslání Eurojustu byl již popsán v úvodu, proto je možné se nyní zamyslet, zda je
nastíněný postup dle čl 86 Smlouvy o fungování EU, tedy vznik EPPO z Eurojustu, tím
nejvhodnějším způsobem, jak dát Úřadu vzniknout. Tato otázka je aktuálně řešena na poli Evropské
unie i v rámci samotného Eurojustu a odborníci z řad Rady i Komise se snaží kreaci evropské
prokuratury pojmout co nejefektivněji. Měl jsem možnost zúčastnit se konference k desetiletému
výročí Eurojustu, kde tito odborníci a představitelé Eurojustu postup podle čl. 86, konzultovali. Odtud
pochází následující srovnání Eurojustu s EPPO, dle kterého je jasně patrné, nakolik jsou tyto dvě
instituce odlišné a že jedna nemůže bez dalšího nahradit druhou.

Tabulka 1: Srovnání Eurojustu a EPPO

4

5

PIKNA, B.: Evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva prizmatem Lisabonské smlouvy,
2. vyd. Praha: Linde Praha, a.s., 2010. s. 309-310.
5
Zdroj: Hans G. Nilsson, Jur Dr h.c.: Finding a design for EPPO and Eurojust. Prezentace z
konference „10 Years of Eurojust“ konané ve dnech 15.-16.11.2012 v Haagu.
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Zatímco Eurojust má za cíl koordinovat činnost členských států aby tak dostala přidanou
hodnotu v rámci zjednodušení a zrychlení řízení se zahraničním subjektem, EPPO by sám prováděl
vyšetřování, což je první zásadní odlišnost. Zatímco Eurojust má všeobecné kompetence v rámci
6
v podstatě všech trestných činů , EPPO by byl zaměřen pouze na trestnou činnost zaměřenou proti
finančním zájmům Unie. Eurojust je kolegiální orgán jednotlivých národních členů se stejným
postavením a pravomocemi ve vztahu k Eurojustu a ostatním národním členům, EPPO předpokládá
hierarchii, kdy jednotlivec, evropský prokurátor, bude hierarchicky nadřízen národním delegovaným
veřejným žalobcům. Zatímco Eurojust pouze koordinuje postup a zajišťuje rychlejší vyřizování
žádosti o právní pomoc, EPPO by sám měl rozhodovací pravomoc. Eurojust se nikterak neúčastní
na trestních řízení, EPPO by byl procesní stranou daného řízení před soudem.
Z výše uvedeného je patrné, že tyto dvě instituce jsou vystavěny na jiných principech, slouží
jiným cílům a mají v rámci evropského trestního práva naprosto odlišný význam a účel. Proto
představa, že bude Eurojust po deseti letech úspěšné činnosti bez náhrady nahrazen Úřadem
evropského prokurátora, se jeví jako nevhodná a byl by to zcela jistě v rámci spolupráce členských
států v trestních věcech krok zpět. To si uvědomují i představitelé Eurojustu a odborníci touto
problematikou se dlouhodobě zabývající napříč EU. Proto se dlouhodobě zvažuje, zda výraz
„creation EPPO from Eurojust“ jak je v originále Smlouvy o fungování EU uvedeno, skutečně
znamená vytvoření EPPO „z“ Eurojustu, tedy na místo Eurojustu, nebo by se dalo ustanovení čl. 86
vyložit i jinak, pro existenci obou institucí, ať již bude jejich vztah jakýkoliv. V této souvislosti se
hovoří o třech modelech vzniku EPPO, které vycházejí nejen z čl. 86, ale rovněž čl. 85 Smlouvy o
fungování EU, který umožňuje Evropskému parlamentu a Radě formou nařízení přiznat Eurojustu i
některé pravomoci, které jsou plánovány pro EPPO, zejména zahájení trestního stíhání v rámci
trestné činnosti týkající se finančních zájmů EU. Tohoto postupu lze dosáhnout jednodušeji, protože
zde není vyžadována jednomyslnost na poli Rady, jako tomu je v případě čl. 86, ale postačí
schválení řádným legislativním procesem.
b.

Uvažované modely
Výše zmíněné interpretační úvahy nad vznikem Úřadu evropského prokurátora „z“ Eurojustu
nechal vzniknout celé řadě možností a uvažovaných modelů by se dalo nalézt až sedm možných
7
interpretací . Na tomto místě se však podrobně zaměřím jen na tři základní pocházející z příspěvku
Hanse G. Nilssona předneseném na konferenci k desetiletému výročí Eurojustu.
První model vychází ž čl. 86 Smlouvy o fungování EU a naplňuje výše uvedenou vizi EPPO v
Corpus Juris, tedy předpokládá kreaci samostatné osoby evropského prokurátora, který by jednal
na unijní úrovni v rámci územní působnosti participujících členských států, kterých musí být
minimálně 9, jak již bylo řečeno, aby vůbec tento postup dle čl. 86 byl možný. Jeho pravomoci a
organizace celého úřadu již byla popsána výše a tento model by tedy naplnil prvotní koncepci z roku
6

Viz čl. 4 odst. 2 konsolidovaného znění Rozhodnutí Rady o Eurojustu (5347/3/09 REV 3)
V úvahu přichází celá řada možných interpretací, L. Hamran a E. Szabová shrnuli všechny
dosavadní uvažované modely do následujícího přehledu:
1. Eurojust se na základě progresivního nárůstu pravomocí Kolegia a národních členů postupně
stane EPPO
2. EPPO bude vytvořen jako specializovaná jednotka v rámci struktury Eurojustu
3. EPPO se spojí s Eurojustem, aby tak vznikl jeden orgán, ale s rozdílnými postupy při přijímání
rozhodnutí
4. EPPO se stane dalším členem Eurojust, jehož zástupce se bude v případech projednávání
trestných činů poškozujících finanční zájmy EU účastnit zasedání Kolegia
5. EPPO bude pracovat jako Kolegium, které bude na národní úrovni reprezentované národními
členy Eurojustu
6. EPPO bude založený jako samostatný subjekt, který bude stát mimo strukturu Eurojustu
7. Eurojust a EPPO se budou vyvíjet jako samostatné orgány s rozdílními úlohami, přičemž mezi
nimi bude existovat velmi úzké propojení a spolupráce
8. EPPO by měl být vytvořený jaký samostatný orgán, která bude podporovaný týmem a
sekretariátem poskytnutým Eurojustem
Zdroj: HAMRAN, L.- SZABOVÁ, E.: Úřad europského prokurátora – cui bono? In: Justičná revue,
2012, č.8-9, s. 1056 – 1068.
7
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1997. EPPO by dostal konkrétní tvář evropského prokurátora, který by činnost celého úřadu
zaštitoval. Dosažení tohoto modelu bude komplikovat nutnost jednomyslnosti Rady pro tento typ
rozhodnutí. Negativním důsledkem by byla ztráta činnosti Eurojoustu.
Druhý model předpokládá postupný přerod Eurojustu v EPPO na základě čl. 85 Smlouvy o
fungování EU. Tedy Eurojustu budou rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady postupně
přiznány některé pravomoci plánované pro EPPO v rámci trestné činnosti proti finančním zájmům
EU, přitom však původní činnost Eurojust s jeho všeobecnými kompetencemi při koordinaci zůstane
zachována. Změna názvu Eurojust na EPPO je pak již otázkou dohody, přičemž vhledem k tomu, že
zůstane zachována i původní činnost Eurojustu, považoval bych za vhodnější ponechat i tento
název a v rámci něj zřídit platformu označenou jako EPPO. Výhodou tohoto postupu je, že pro
rozhodnutí Rady tímto směrem postačí řádný legislativní proces.
Třetí model vychází z kombinace článků 85 a 86 Smlouvy o fungování EU a jedná se o tzv.
kolegiální model. EPPO vznikne transformací Eurojustu a bude tvořen Kolegiem participujících
členských států v případě, kdy se věc bude týkat závažné trestné činnosti proti finančním zájmům
EU. Když se bude záležitost týkat jiného druhu trestné činnosti, budou členové tohoto Kolegia
spolupracovat s ostatními národními členy neparticipujících členských států v rámci Kolegia
Eurojustu, tedy v takovém případě zůstane zachována i současná činnost Eurojustu, navíc posílená
o pravomoci dle čl. 85 (možnost zahájit vyšetřování v případech proti finančním zájmům EU). Pro
realizaci tohoto model se však musí shodnout alespoň 9 členských států, když jednomyslnost lze
pravděpodobně, vzhledem k postojům členských států, již předem vyloučit.
Osobně považuji první model za nereálný a nevhodný, naopak další dva jsou o poznání
představitelnější. Druhý model by byl však během na dlouho trať, protože přiznávání pravomocí
Eurojustu by bylo zcela jistě postupné a pozvolné. Proto se v podstatě nejpravděpodobnějším jeví
třetí model, kdy sice nelze spoléhat na jednomyslnost, ale lze uvažovat o posílené spolupráci 9
členů, jejichž národní členové by na jedné straně tvořili Úřad evropského veřejného žalobce
v případě trestné činnosti ohrožující finanční zájmy EU a na druhé straně, spolu s ostatními, na
EPPO neparticipujícími členy, Kolegium Eurojustu, který by takto nezanikl a navázal na první
desetiletí úspěšné činnosti.
5

ZÁVĚR
Jak vyplývá ze shora uvedeného, je Úřad evropského veřejného žalobce stále ještě pouhým
projektem. Projektem, který má ambice změnit evropské trestní právo, ale který prozatím
neodpověděl na celou řadu zásadních otázek. Není jasné, na jakém území by mohl Úřad vykonávat
své pravomoci v případě posílené spolupráce, tedy v případě participaci jen části států. Dále je
třeba ujasnit, podle práva kterého členského státu by se řídilo dokazování i celé vyšetřování, který
soud a případně který delegovaný veřejný žalobce bude příslušný pro konkrétní případy. Otázek je
celá řada a těžko volit nejvhodnější model vzniku Úřadu, pokud na ně neznáme kompetentní
odpověď. Za tímto účelem bude v letošním roce Evropskou komisí členským státům předložen
návrh upravující status evropského prokurátora. Tento dokument jistě na nejednu z těchto otázek
odpoví, ovšem není realistické, ba ani optimistické, očekávat, že by předloženým osvětlením
některých problematických aspektů zmizel negativní přístup, který v současné době k EPPO
deklarují mnohé státy. Naopak s větší konkretizací zásahů do trestněprávní jurisdikce členských
států lze očekávat, že se řady odpůrců rozšíří. Je proto na Komisi, aby připravený návrh byl šetrný a
diplomaticky získal nerozhodnuté členské státy. Nadšené ovace se však, zejména ze strany
8
tradičních odpůrců integrace, jako je například Velká Británie, v žádném případě neočekávají.
Po předložení návrhu se ukáží skutečné perspektivy evropského prokurátora, otázkou však
zůstává, zda by nebylo smysluplnější investovat veškerou energii a finance do posílení pravomocí
Eurojustu, který již za dobu své desetileté existence dokázal, že funguje a má výsledky, anebo do
jiných forem justiční spolupráce v trestních věcech. Osobně bych se k tomuto přikláněl.

8

BRAND, C.: Commission calls for EU Public Prosecutor. European.Voice.com, 2011.
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IMPLEMENTÁCIA NORIEM EURÓPSKEHO PRÁVA A TRESTNÉ
PRÁVO PROCESNÉ
Dominika Hudecová
Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta
Abstrakt: Objektom záujmu tohto článku je priblíženie problematiky právneho styku s cudzinou,
konktrétne problematiky justičnej spolupráce v trestných veciac na úrovni štátov Európskej únie,
ktorá vychádza predovšetkým z Rámcových rozhodnutí Rady EC.
Kľúčové slová: európske trestné právo, právny styk s cudzinou, vzájomná právna pomoc, európsky
príkaz na vykonanie dôkazu
Abstract: The object of this paper is description of the dual criminality rule, konktrétne issue of
judicial cooperation in criminal veciac at the European Union, which is based primarily on the
Council Framework Decision.
Key words: European criminal law, legal relations with foreign countries, mutual legal assistance,
The European investigation order
Trestné právo patrí medzi jednu z výsad a znakov suverenity štátu. Suverenitu začiatkom
1
20. storočia označil právny teoretik Franz von Liszt, že suverenita je vlastnosť štátu, najvyššia,
vnútri aj navonok samostatná, od nikoho nezávislá panovacia moc- summa poetas. Prejavuje sa
v neobmedzenej spôsobilosti na činy podľa medzinárodného práva a má dve podoby- vonkajšiu
a vnútornú. Tzv. vnútorná suverenita spočíva vo vzájomnom uznávaní samostatnosti každého štátu
vo vnútri dosahu jeho moci. Vymedzenie tohto dosahu je dané štátnym územím a štátnym
národom. Suverenita štátu dáva jej predstaviteľom právo vystupovať za celé územie a všetkých
občanov aj navonok, na úrovni medzinárodného práva, vstupovať do záväzkov a zväzkov, práv
a povinností vo vzťahu k ostatným suverénnym štátom a to do záväzkov najrôznejšieho druhu,
v oblasti politiky, hospodárstva, diplomatických stykov atď. Vstúpením do záväzkov a najmä
zväzkov s inými štátmi, sa štát vzdáva istej miery svojej suverenity a deleguje ju na svojho partnera.
Jednou z oblastí, ktorú si však výsostne chráni je právo určovať a regulovať čo je trestným činom
a teda určovať základné a zásadné limity správania sa občanov, ktoré reflektujú národné, kultúrne,
historické, náboženské a sociálne aspekty štátu a jeho obyvateľov.
Jedným z najvážnejším záväzkom Slovenskej republiky bol vstup do Európskej únie. Zmluva
o Európskej únii priniesla našim občanom množstvo práv a slobôd týkajúce sa pohybu,
zamestnania, podnikania. Otvorenie hraníc a vstup do schengenského priestoru otvoril dvere
slobodnému pohybu osôb a obmedzil možnosť kontroly štátu nad pohybom osôb na svojom území
a teda v neposlednom rade aj kriminalite a pohybu páchateľom trestnej činnosti, vzniku
nadnárodných zločineckých zoskupení a organizovaných skupín. Svojim členstvom sme pristúpili
k množstvu záväzkom aj na poli spravodlivosti a bezpečnosti, takže vzhľadom na uvedené fakty je
predsa nevyhnutné pristúpiť k istému obmedzeniu svojej suverenity a riešenia aj otázok trestnej
činnosti na európskej úrovni.
Spolupráca v trestných veciach na úrovni členských štátov Európskej únie sa zakladá
najmä na Európskom dohovore o vzájomnej pomoci v trestných veciach tzv. ETS 30 a jeho Druhom
dodatkovom protokole tzv. ETS 182, Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi
členskými štátmi EÚ vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o EÚ tzv. MLA 2000.

1
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Justičná spolupráca na európskej úrovni zahŕňa zjednodušenie spolupráce medzi právnikmi
(sudcami, prokurátormi a obhajcami) a ich náprotivkami v iných členských štátoch, zlepšenie
vzájomného uznávania súdnych rozhodnutí v trestných veciach medzi členskými štátmi, v prípade
potreby rozvoj aproximácie procesných a hmotnoprávnych predpisov, monitorovanie uplatňovania
prijatých právnych predpisov a zohľadňovanie aspektov trestného súdnictva týkajúcich sa vonkajších
vzťahov (vzťahy s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ).
Tzv. Štokholmský program stanovuje nový zoznam cieľov na obdobie rokov 2010 – 2014
a to vytvoriť nástroje, ktorými sa bude uplatňovať zásada vzájomného uznávania v každej fáze
trestného konania, aproximovať vnútroštátne procesné právo a hmotné právo tam, kde je to
potrebné, s cieľom zlepšiť vzájomnú dôveru a vzájomné uznávanie, vypracovať spoločné minimálne
normy, aby sa zabezpečila spravodlivosť v súdnych konaniach v celej EÚ, zriadiť a podporovať
orgány EÚ alebo nástroje na justičnú spoluprácu, ako napríklad EUROJUST a Európska justičná
sieť v trestných veciach, zlepšiť vzájomnú dôveru medzi vnútroštátnymi justičnými systémami EÚ
vytvorením európskej justičnej kultúry prostredníctvom odbornej prípravy a vytvárania kontaktov
medzi právnikmi, monitorovať vykonávanie právnych predpisov EÚ, ktoré sa už prijali, vziať do
úvahy vonkajšie aspekty justičnej spolupráce EÚ (napríklad rokovania o dohodách s krajinami, ktoré
nie sú členmi EÚ, hodnotenie justičných systémov krajín, ktoré žiadajú o členstvo v EÚ alebo ho
zvažujú).
EÚ prijala niekoľko legislatívnych nástrojov v súlade so zásadou vzájomného uznávania
a to Európsky zatykač, Európsky príkaz na zabezpečenie dôkazov, zmrazenie aktív a zabezpečenie
dôkazov, príkazy na konfiškáciu, výmena informácií o odsúdeniach/záznamoch v registri trestov,
dohody o dohľade nad opatreniami nezahŕňajúcimi pozbavenie osobnej slobody v predsúdnom
konaní, vzájomné uznávanie a výkon odsúdení zahŕňajúcich pozbavenie osobnej slobody i takých,
ktoré nezahŕňajú pozbavenie osobnej slobody. Vzhľadom na rozsah tejto oblasti by som sa rada
zamerala na oblasť vykonávania dôkazov a dožiadania
Súčasné pravidlá vzťahujúce sa na získavanie dôkazov v trestných veciach v EÚ sa
zakladajú na zmluvách o vzájomnej pomoci, predovšetkým na dohovore o vzájomnej pomoci v
trestných veciach, a na nástrojoch vzájomného uznávania, najmä na rámcovom rozhodnutí o
európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov..
Prvým európskym nástrojom na riešenie takýchto žiadostí bol dohovor Rady Európy z roku
1959 a jeho protokol z roku 1978, na ktoré nadviazal dohovor z roku 1990. Členské štáty Európskej
únie podpísali v roku 2000 Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach s cieľom doplniť a
zjednodušiť uplatňovanie uvedených dohovorov. Dohovor z roku 2000 sa posilnil v roku 2001
protokolom, ktorý sa zameriava na vzájomnú právnu pomoc v oblasti informácií o bankových účtoch
alebo bankových transakciách.
Podľa dohovoru MLA z roku 2000 sa vzájomná pomoc poskytuje v súvislosti s trestným
konaním, konaním, ktoré začali správne orgány, ktorých rozhodnutie môže viesť ku konaniu na
súde, ktorý má právomoc v trestných veciach, konaním týkajúcim sa trestných činov alebo
priestupkov, za ktoré môže byť v žiadajúcom členskom štáte zodpovedná právnická osoba
(spoločnosť alebo orgán, nie fyzická osoba).
Spolupráca môže prebiehať prostredníctvom spontánnej výmeny informácií alebo na
základe žiadosti členského štátu. Všeobecným pravidlom je, že žiadosti by sa mali zasielať priamo
medzi justičnými orgánmi, ktoré sú miestne príslušné na ich podávanie a vykonanie, pričom by sa
odpoveď mala zaslať rovnakým spôsobom. Dožiadaný členský štát musí dodržať náležitosti a
postupy, ktoré výslovne uviedol žiadajúci členský štát. V dohovore z roku 2000 sa v záujme
zjednodušenia užšej spolupráce medzi orgánmi presadzovania práva, justičnými orgánmi alebo
inými príslušnými orgánmi ustanovujú technologické nástroje, ako napríklad videokonferencie,
telefonické konferencie a odpočúvanie telekomunikačnej prevádzky. Dohovor sa vzťahuje na
vzájomnú pomoc vo všeobecnosti, ako napríklad získavanie vyjadrení podozrivých a svedkov, a
osobitné podoby vzájomnej pomoci, ako napríklad využitie videokonferencií a zachytenie a získanie
dôkazov prostredníctvom prehliadky a zaistenia. Dohovor tiež obsahuje pravidlá vzťahujúce sa na
oblasť telekomunikácie. V protokole k dohovoru sa okrem toho nachádzajú pravidlá vzťahujúce sa
na získavanie informácií o bankových účtoch a bankových transakciách. Vydávajúci orgán
spravidla zasiela žiadosti o vzájomnú pomoc priamo vykonávajúcemu orgánu. Pokiaľ vykonávajúci
orgán neuvedie dôvod na odmietnutie, žiadosť sa musí vybaviť bezodkladne, a ak je to možné v
rámci lehôt uvedených vydávajúcim orgánom. Na účely zabezpečenia prípustnosti získaných
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dôkazov musia orgány dožiadaného štátu dodržať náležitosti a postupy, ktoré uviedli orgány
dožadujúceho štátu za predpokladu, že tieto náležitosti a postupy nie sú v rozpore so základnými
zásadami právneho poriadku dožiadaného štátu.
Členské štáty od roku 2001 čoraz častejšie spolupracujú aj prostredníctvom nástrojov,
ktoré uplatňujú zásadu vzájomného uznávania. Vzájomné uznávanie znamená, že justičné
orgány (súdy, sudcovia, prokurátori) jedného členského štátu uznávajú rozhodnutia justičných
orgánov iného členského štátu ako rovnocenné tým, ktoré sa prijímajú v ich vlastnom členskom
štáte.
Ďalším nástrojom na vykonanie dôkazu v rámci členských štátov je európsky príkaz na
zabezpečenie dôkazu Rámcovým rozhodnutím sa uplatňuje zásada vzájomného uznávania na
súdne rozhodnutia na účely získania dôkazov na použitie v konaniach v trestných veciach.
Európsky príkaz na zabezpečenie dôkazov (EPZD) sa môže vydať na účely získania dôkazov, ktoré
už existujú a ktoré sú priamo k dispozícii v podobe predmetov, dokumentov alebo údajov. Príkaz sa
musí vydať na vzorovom formulári preloženom do úradného jazyka vykonávajúceho štátu. Orgány
vydávajúceho štátu musia zvážiť, či by bolo tiež možné získať dôkazy podľa vnútroštátneho práva v
podobnom prípade a musia overiť, že požadované dôkazy sú potrebné na účely predmetného
konania a týmto účelom primerané. Príkaz sa musí uznať a vykonať v stanovenej lehote, pokiaľ sa
neuplatnia dôvody na jeho odmietnutie. Výkon európskeho príkazu na zabezpečenie dôkazov
nepodlieha overovaniu obojstrannej trestnosti (t.j. že spáchaný čin sa považuje za trestný čin vo
vydávajúcom, ako aj vykonávajúcom štáte), ak nie je potrebné vykonať prehliadku alebo zaistenie,
alebo ak je možné za trestný čin uložiť trest odňatia slobody v dĺžke aspoň tri roky a ak sa uvádza v
zozname trestných činov uvedenom v rámcovom rozhodnutí. Na účely zabezpečenia prípustnosti
získaných dôkazov musia orgány vykonávajúceho štátu dodržať náležitosti a postupy, ktoré uviedli
orgány vydávajúceho štátu za predpokladu, že tieto náležitosti a postupy nie sú v rozpore so
základnými zásadami právneho poriadku dožiadaného štátu. Ako výnimka zo všeobecného pravidla
je na základe rámcového rozhodnutia možné, aby určité trestné činy nepodliehali podmienke
overenia obojstrannej trestnosti (a teda, či je konanie trestné v oboch dotknutých členských
štátoch). Tento postup sa vzťahuje iba na najzávažnejšie trestné činy uvedené v článku 3
rámcového rozhodnutia, ak je za ich spáchanie možné vo štáte pôvodu uložiť trest odňatia slobody,
ktorého horná hranica je najmenej tri roky (napr. účasť na zločinnom spolčení, terorizmus, korupcia,
podvod, obchodovanie s ľuďmi, znásilnenie).
Ako výnimka zo všeobecného pravidla je na základe rámcového rozhodnutia možné, aby
určité trestné činy nepodliehali podmienke overenia obojstrannej trestnosti (a teda, či je konanie
trestné v oboch dotknutých členských štátoch). Tento postup sa vzťahuje iba na najzávažnejšie
trestné činy uvedené v článku 3 rámcového rozhodnutia, ak je za ich spáchanie možné vo štáte
pôvodu uložiť trest odňatia slobody, ktorého horná hranica je najmenej tri roky (napr. účasť na
zločinnom spolčení, terorizmus, korupcia, podvod, obchodovanie s ľuďmi, znásilnenie). Aj napriek
pomernej praktickosti Slovenská republika rámcové rozhodnutie neratifikovala.
ZÁVER
Európska komisia v súčasnosti zvažuje, či sú potrebné nejaké ďalšie kroky na zlepšenie
spolupráce medzi členskými štátmi pri získavaní dôkazov v trestných veciach. V apríli 2010
iniciovalo sedem členských štátov smernicu Európskeho parlamentu a Rady o európskom
vyšetrovacom rozkaze v trestných veciach („EIO“). Ďalším významným medzníkom je prijatie
Lisabonskej zmluvy, ktorá obsahuje niekoľko ďalších významných nástrojov ako je európsky
prokurátor, upevnenie EUROJUST-u, európsky trestný register. Smerovanie a prípadný vývoj
európskeho trestného práva ako samostatného odvetvia však závisí na smerovaní samotnej
Európskej únie. V prípade, že však Európska kríza prekoná súčasné turbulencie a v budúcnosti sa
vyberie smerom upevňovania je iba otázkou času kedy si vyžiada vznik samostatného európskeho
trestného práva a to ako aj hmotného tak aj procesného.
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METÓDY KRIMINALISTICKEJ TECHNIKY VYUŽITEĽNÉ
PRI VYŠETROVANÍ TRESTNÝCH ČINOV V ŠPORTE
Romana Červienková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Kriminalistika využíva v procese objasňovania kriminalisticky relevantných udalostí
metódy, ktoré možno rozdeliť na metódy kriminalistickej techniky a metódy kriminalistickej taktiky.
Obsah príspevku má čitateľa oboznámiť s metódami kriminalistickej techniky, ktoré nachádzajú
svoje uplatnenie v oblasti vyšetrovania trestných činov v športe. V oblasti športu však k určitým
trestným činom spáchaným určitým spôsobom dochádza oveľa častejšie, čo ovplyvňuje aj výber
vhodných kriminalistických metód pri ich vyšetrovaní. Príspevok sa okrajovo zameriava na metódy
využiteľné pri vyšetrovaní dopingu a korupcie v športe. Podrobnejšie sa venuje problematike
objasňovania športových úrazov spôsobených športovcami počas športového zápolenia a otázke
prínosu forenznej biomechaniky v tejto oblasti.
Kľúčové slová: metódy kriminalistickej techniky, kriminalistická chémia, korupcia v športe, športové
úrazy, forenzná biomechanika, extrémne zaťaženie organizmu
Abstract: Criminalistics uses in the process of investigation of the criminalistic relevant events such
methods, which can be divided into methods of criminalistic techniques and methods of criminalstic
tactics. Content of this article should reader acquaint with methods of criminalistic techniques, which
find application in investigation of criminal offences in sport. Certain criminal offences committed in
sport, outnumber in some way the others and influence the selection of the appropriate criminalstic
methods for their investigation. The article focuses briefly on methods applicable in investigation of
doping and corruption in sport. Detailed specification addresses investigation of sports injuries
caused by sportsmen during sports competition and usefulness of forensic biomechanics in this
area.
Key words: methods of criminalistic techniques, forensic chemistry, corruption in sport, sports
injuries, forensic biomechanics, extreme body burden
1

ÚVOD
Kriminalistika je interdisciplinárna veda, zasahujúca do viacerých vied a vedných odborov
vedeckého a praktického poznávania. Priraďujeme ju k policajnej vede. Systém kriminalistiky
môžeme chápať ako ucelený, vnútorne štruktúrovaný systém kriminalistických, vedeckých
1
i praktických poznatkov.
Vznik kriminalistiky býva spájaný s rozvojom technických a prírodných vied na prelome
19. a 20. storočia. Kriminalistika vznikla ako reakcia na potreby kriminalistickej a trestno-procesnej
praxe pri zisťovaní trestných činov a usvedčovaní ich páchateľov bez toho, že by bol jednoznačne
formulovaný jej vlastný predmet skúmania. Niektoré z kriminalistických metód tak boli využívané
oveľa skôr, než bol sformulovaný predmet kriminalistiky. Kriminalistika dlho existovala len ako
súčasť trestného práva a až pomerne neskoro sa z nej vytvorila samostatná veda. Postupne si
začala zhromažďovať vlastné vedecké poznatky, tvoriť a rozvíjať nové, dokonalejšie metódy
odhaľovania, vyšetrovania a predchádzania trestnej činnosti. Kriminalistické metódy, ktoré
napomáhajú v procese objasňovania kriminalisticky relevantných udalostí, nachádzajú svoje
uplatnenie aj v oblasti športu, v ktorom dochádza k páchaniu veľkého množstva rozličných trestných
činov, či už priamo pri výkone športovej činnosti alebo v súvislosti s ňou.
1

Kriminalistika ako interdisciplinárna veda v systéme vied [online].
http://pravo.studentske.eu/2008/09/7-kriminalistika-ako-interdisciplinrna.html
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Dostupné

na:

2

METÓDY KRIMINALISTICKEJ TECHNIKY
Metódy využívané v kriminalistike za účelom poznania trestných činov a iných kriminalisticky
relevantných udalostí možno rozdeliť na metódy kriminalistickej techniky a metódy kriminalistickej
taktiky. Efektívne využívanie technických metód v kriminalistike závisí vo veľkej miere
od celosvetového vedeckého pokroku. Ich prínos spočíva najmä v stále dokonalejšej identifikácii
2
objektov pomocou stôp, ktoré tieto objekty vytvorili. Vývojový trend, prítomný vo všetkých vedných
disciplínach (napr. matematika, fyzika, chémia, biológia, či psychológia), so sebou do oblasti
kriminalistiky prináša pomerne nové, síce ešte v plnej miere nevyužívané, ale zato veľmi pokrokové
metódy. Súčasné kriminálne seriály, pomocou ktorých približujú televízni tvorcovia širokej verejnosti
metódy odhaľovania trestných činov a zisťovania páchateľov, sú síce značne nadsadené, ale
na druhej strane poukazujú na dôležitú úlohu vedeckého pokroku v kriminalistike a na skutočnosť,
že čo nie je dnes, môže byť zajtra. Uvedené slová potvrdzujú vyjadrenia a objavy niektorých
odborníkov o možnosti vytvoriť v blízkej budúcnosti skutočný a spoľahlivý portrét akejkoľvek osoby
len na základe drobnej vzorky jej DNA. Ďalšou významnou a pomerne novou oblasťou kriminalistiky
je forenzná biomechanika využiteľná aj v oblasti športu, ku ktorej existuje ešte veľmi málo dostupnej
odbornej literatúry.

3

TRESTNÉ ČINY V ŠPORTE
V športovej oblasti dochádza k páchaniu veľkého množstva rozličných trestných činov
a zároveň ten istý trestný čin môže byť spáchaný úplne odlišným spôsobom. Metódy kriminalistickej
techniky nachádzajú svoje uplatnenie aj v oblasti vyšetrovania trestných činov v športe, spáchaných
buď priamo pri výkone športovej činnosti alebo v súvislosti s ňou. Z uvedeného vyplýva, že pôjde
o veľký počet trestných činov a iných kriminalisticky relevantných udalostí a v rámci ich skúmania sa
tak môžu využiť v podstate všetky dostupné metódy kriminalistickej techniky. V oblasti športu však
k určitým trestným činom spáchaným určitým spôsobom a určitými subjektmi dochádza oveľa
častejšie, čo ovplyvňuje aj mieru využívania kriminalistických metód pri ich vyšetrovaní.
Subjekty zúčastňujúce sa na športových podujatiach možno rozčleniť do dvoch skupín a to:
 pasívni účastníci športového podujatia: diváci, usporiadatelia, bezpečnostné zložky, osoby
poskytujúce služby (občerstvenie a pod.) a
 aktívni účastníci športového podujatia, za ktorých sa nepovažujú len hráči, ale aj
3
tréneri, lekári, ostatní členovia realizačného tímu družstiev, rozhodcovia, či delegáti.
Podľa Medzinárodného dohovoru OSN proti apartheidu v športe sa za športovcov
na účely dohovoru označujú muži a ženy, ktorí sa zúčastňujú na športových akciách
individuálne alebo ako členovia družstva, ako aj manažéri, tréneri, inštruktori a iné úradné
4
osoby, ktoré plnia funkcie dôležité pre družstvo.
Všetky tieto subjekty sa môžu dopustiť protiprávneho konania v športe, za ktoré budú niesť
trestnoprávnu zodpovednosť. Okrem vyššie uvedených potenciálnych páchateľov môže byť
páchateľom trestného činu v oblasti športu akákoľvek iná osoba, ktorá sa dopustí napr. korupcie
v športe, či neoprávneného podávania anabolických látok.
Za najčastejšie protiprávne správanie v športe s trestnoprávnymi následkami možno označiť:
 ublíženie na zdraví pri výkone športovej činnosti - športové úrazy (napr. trestný čin
ublíženia na zdraví),
 nekalé praktiky pri výkone športovej činnosti zamerané na ovplyvnenie výsledkov
súťaže (napr. trestný čin podvodu),
 doping v športe (napr. trestný čin podávania anabolických látok),
 korupciu (napr. trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania),
 divácke násilie (napr. trestný čin výtržníctva, trestný čin ohrozovania mravnosti
a trestný čin poškodzovania cudzej veci).

2

MUSIL, J. – ZDENĚK, K. – SUCHÁNEK, J.: Kriminalistika. 2. přepracované a doplněné vydání.
Praha: C. H. Beck, 2004, s. 127.
3
SEPEŠI, P.: Najčastejšie trestné činy pri športových podujatiach [online]. Dostupné na:
http://www.ucps.sk/Trestne_ciny_pri_sportovych_podujatiach
4
čl. 1 písm. g) Medzinárodného dohovoru OSN proti apartheidu
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Uvedeným konaním naplní páchateľ znaky skutkových podstát konkrétnych trestných činov
upravených v Trestnom zákone č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Za účelom ich
objasnenia sa v praxi využívajú rôzne kriminalistické metódy.
4

VYŠETROVANIE DOPINGU V ŠPORTE
V procese kriminalistického objasňovania podozrenia z trestného činu podávania
anabolických látok športovcom sa môže aplikovať tiež jedna z metód kriminalistickej techniky,
konkrétne kriminalistická chémia. Podľa definície D. Mottrama predstavujú drogy chemické látky,
5
ktoré pri vzájomnom pôsobení so živým organizmom môžu zmeniť biomechanické procesy v tele.
„Kriminalistická chémia skúma zloženie, koncentráciu, chemickú štruktúru, účinky a technologické
6
postupy, pri ktorých dochádza k technickým premenám látok.“ Výsledky jej skúmania sú využiteľné
pre dokazovanie v trestnom konaní. V rámci kriminalistickej chémie sa ako samostatná forenzná
disciplína vyvinula forenzná chémia, ktorá nachádza odpovede na dôležité otázky vyšetrovateľov
pomocou odoberania, úpravy a analýzy vzoriek. Jedným zo spôsobov spracovania vzoriek je
extrakcia, resp. výber tých látok zo vzorky, ktoré sú pre analýzu zaujímavé. V oblasti športu sú
pre extrakciu zaujímavé najmä športové drogy, konkrétne z nich najpoužívanejšie anaboliká.

5

VYŠETROVANIE KORUPCIE V ŠPORTE
V súvislosti s medializáciou a komercializáciou športu sa v tejto oblasti sústreďuje veľké
množstvo peňazí. Tam, kde možnosť obohatiť sa je na dosah ruky, udomácňuje sa korupcia a iné
negatívne javy s ňou spojené. Nárast rôznych foriem tipovania, ktoré sú zavádzané
bez predchádzajúcich konzultácií so športovým hnutím (napr. tipovanie na žltú kartu, prvý rohový
kop a pod.) a internetové uzatváranie stávok zvyšujú možnosť ovplyvňovania výsledkov súťaže.
Stávkové kancelárie tak vytvárajú priestor pre rozmach organizovaného zločinu, ktorý zastupujú tzv.
„tipovacie mafie“. Víťazstvo v športe sa okrem toho spája s nemalými finančnými odmenami
a spoločenskou prestížou a preto aj funkcionári jednotlivých klubov uplácajú rozhodcov, či
súperových hráčov s cieľom ovplyvniť výsledok zápasu vo svoj prospech. Možno konštatovať, že
fenomén korupcie sa objavuje vo všetkých oblastiach športu, či už v podobe podplácania s cieľom
ovplyvňovania výsledkov zápasov a súťaží, alebo v podobe podplácania za účelom účasti
v najvyšších súťažiach, v oblasti marketingových a prenosových práv, v oblasti sponzoringu
športových podujatí, v oblasti výsledkov súťaží a stávkovania, v oblasti hosťovania súťaží
7
a zápasov, prestupov športovcov, voľby športových funkcionárov a iných.
Vyšetrovanie trestných činov korupcie je veľmi náročné a je potrebné vypracovať osobitnú
metodiku vyšetrovania. Za kriminalistickú metódu využiteľnú pre vyšetrovanie korupcie v športe
možno označiť napr. metódu kriminalistického skúmania listín a písma písacích strojov, pretože
predmetom záujmu uvedenej metódy sú aj písomnosti súvisiace s lotériami a stávkovými hrami
8
(napr. v športe). Na vyšetrovanie korupcie sa v súčasnosti využívajú najmä metódy kriminalistickej
taktiky (výsluch, konfrontácia, rekognícia), prostriedky operatívno – pátracej činnosti (agent,
sledovanie osôb a vecí) a informačno – technické prostriedky (vyhotovovanie obrazových,
zvukových alebo obrazovo – zvukových záznamov, odpočúvanie a záznam telekomunikačnej
prevádzky). Informačno – technické prostriedky a prostriedky operatívno – pátracej činnosti možno
použiť už pred začatím trestného stíhania a pri dodržaní zákonných prostriedkov sú prípustné ako
9
dôkazné prostriedky. Používanie uvedených inštitútov predstavuje veľký prínos pre objasňovanie
trestných činov korupcie v športe.
5
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6

FORENZNÁ BIOMECHANIKA AKO METÓDA VYŠETROVANIA ŠPORTOVÝCH ÚRAZOV
Zaujímavou sa naskytuje otázka zodpovednosti športovcov za nimi spôsobené úrazy počas
zápasu. Športová činnosť sa považuje za okolnosť vylučujúcu protiprávnosť činu, konkrétne
za výkon práva a povinnosti. Legalita športových zákrokov je daná existenciou právnej úpravy
spomínanej okolnosti vylučujúcej protiprávnosť v Trestnom zákone č. 300/2005 Z. z. v znení
neskorších predpisov, no aby nešlo o konanie contra legem, vyžaduje sa splnenie ďalších
podmienok. Športovec je povinný dodržiavať športové pravidlá a v prípadnom súboji sledovať
legitímny cieľ, ktorým je v tomto prípade športový úspech, iba tak nebude niesť zodpovednosť
za spôsobený úraz.
Športové úrazy, ako následok dovoleného alebo nedovoleného násilného správania sa
športovca voči svojmu súperovi, sú typické a najčastejšie sa vyskytujú v kolektívnych, resp.
v kontaktných športoch a času počas priebehu športového zápasu. Počas športového
zápolenia, v súvislosti so spôsobením úrazu, môžu nastať dve situácie:
 športovec spôsobí úraz inému tým, že poruší pravidlá hry; v tomto prípade by mal
byť športovec zodpovedný za spôsobený úraz, či už bolo jeho zavinenie úmyselné
alebo nedbanlivostné; z hľadiska trestnej zodpovednosti však v praxi môžu nastať
prípady hodné osobitného zreteľa, kedy športovec z nedbanlivosti spôsobí svojmu
súperovi zranenie, ktoré už možno posúdiť ako ublíženie na zdraví a nielen ako
menej závažnú ujmu na zdraví; problémovým sa na tomto mieste môže javiť
vyvodenie trestnej zodpovednosti za trestný čin ublíženia na zdraví v uvedených
prípadoch, keď športovec v zápale a rýchlosti hry spôsobí zranenie súperovi, ktoré
si vyžiada dobu liečenia najmenej sedem dní, no ide o zranenie takmer nepatrné
a porušenie športových pravidiel je otázne, resp. nebolo závažného charakteru alebo
 športovec spôsobí úraz inému tým, že neporuší pravidlá hry; tu je namieste nájsť
vzájomnú súvislosť medzi športovými pravidlami a úmyslom; aj ten, kto síce
neporušil pravidlá hry, mohol sledovať úmysel, ktorý nesmeroval primárne
k dosiahnutiu športového úspechu (smeroval k zraneniu súpera) a tak bude
trestnoprávne zodpovedný za spôsobený následok. Ako príklad možno uviesť
prípad, keď športovec, v súlade s pravidlami hry, kopne protihráčovi loptu úmyselne
10
do zraneného miesta na tele, aby ho tak natrvalo vyradil zo súťaže.
V podmienkach Slovenskej republiky neexistuje osobitný predpis upravujúci trestnoprávnu
zodpovednosť či už profesionálneho, poloprofesionálneho alebo neprofesionálneho športovca
za ním spôsobené športové úrazy. Takéto konanie by sa z hľadiska trestnej zodpovednosti
posudzovalo ako trestný čin ublíženia na zdraví. Hore uvedené determinanty (zavinenie, porušenie,
resp. neporušenie športových pravidiel, legitímny cieľ a pod.) je dôležité v každom konkrétnom
prípade objasniť za účelom posúdenia trestnoprávnej zodpovednosti športovca. Najväčší problém
pri objasňovaní uvedeného protiprávneho konania predstavuje preukazovanie úmyslu zraniť súpera
v prípade dodržania športových pravidiel.
Zaujímavou a pomerne novou metódou, ktorá môže mať význam najmä pri objasňovaní
športových úrazov, je forenzná biomechanika. Forenzná biomechanika predstavuje najmladší
forenzný vedný odbor, ktorý aplikuje biomechaniku a biomechanické metódy na skúmanie
kriminalistických stôp s biomechanickým obsahom. Ide o nenahraditeľný, stále sa rozvíjajúci vedný
odbor, ktorý účinne napomáha v objasňovaní kriminalisticky relevantných udalostí aj v oblasti
športu. Forenzná biomechanika svoje základy postavila na vednom odbore biomechaniky.
Biomechanika sa začala vyvíjať ako forenzný vedný odbor kvôli potrebám znaleckej praxe, ktorá
čelila opakujúcim sa problémom v znaleckých posudkoch. Na riešenie kriminalistických problémov
sa začala využívať v druhej polovici 20. storočia a postupne sa vyprofilovala ako samostatná
forenzná disciplína. „Forenzná biomechanika študuje a skúma pohybový systém a pohybové
chovanie osôb, ktoré majú súvislosť s trestným činom a zanechali kriminalistické stopy, ktoré majú
11
v sebe zakódovaný biomechanický obsah.“ V priebehu súkromného ako aj profesionálneho života
sa u ľudí vytvárajú jedinečné dynamické stereotypy, ktoré sa stávajú predmetom skúmania práve
forenznej biomechaniky. Stereotypné správanie je typické aj pre športovú činnosť. Športovec
10
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mechanicky vykonáva pre daný šport typické jednoduché alebo zložité športové úkony v medziach
športových pravidiel, ktoré má osvojené. Forenzná biomechanika môže skúmať, či došlo
k narušeniu tohto stereotypu, v akom rozsahu a za akých príčin.
Za problematiku najčastejšie súvisiacu so športovou oblasťou, v ktorej sa zároveň využíva
forenzná biomechanika formou znaleckých posudkov, možno označiť:
 extrémne dynamické a mechanické zaťažovanie organizmu – spravidla pôjde o údery
do hlavy alebo iných častí tela, posudzovanie otázky výdrže organizmu, schopnosti prežiť
a vzniku fraktúr lebečných a iných kostí,
 pády zo stoja na zem – posudzovanie priebehu a príčin pádu ako aj možnosti cudzieho
zavinenia; pády zo stoja môžu vzniknúť spontánne alebo pôsobením vonkajšej sily;
pred vlastným pádom sa telo nachádza buď v pokojnom pasívnom alebo aktívnom stave;
„pád zo stoja vzniká pri preklopení tela cez preklopnú hranu, ktorú tvorí priamka
prechádzajúca plochou opory chodidiel. V týchto prípadoch padá telo na plochu brucha
alebo chrbta a pre biomechanickú analýzu je dominantný úder do hlavy a s tým súvisiace
12
dôsledky“ ; forenzná biomechanika sa v súvislosti s pádmi zaoberá okrem iného otázkou
prítomnosti cudzieho zavinenia,
 analýza priameho boja – pôjde o stanovenie reakčných časov, možnosti silového
13
pôsobenia, reálnosť obranných reakcií.
6.1

Extrémne zaťaženie organizmu
Extrémne zaťaženie organizmu môže byť spôsobené úderom a to s použitím alebo
bez použitia nástroja (napr. hokejky), dopravnou nehodou, bodnutím noža a inými formami
mechanického pôsobenia na organizmus. Forenzná biomechanika skúma v rámci úderov najmä
poranenia hlavy a následky s tým spojené. V súvislosti so skúmaním úderov zameriava forenzná
biomechanika svoju pozornosť, podľa českého kriminalistu J. Strausa, najmä na nasledujúce
problémy:
1) Biomechanický popis pohybu/útoku, pri ktorom došlo k poraneniu.
2) Veľkosť sily, ktorá vznikla pri údere.
3) Či zistená veľkosť vonkajšej záťaže bola schopná privodiť zistené poranenia.
4) Či vzniknutá sila zodpovedá schopnostiam osoby/útočníka a charakteru jej/jeho
pohybu.
5) Hranica odolnosti organizmu voči vonkajšej záťaži a jeho reakcia na ňu.
6) Posúdenie spôsobu fyzického napadnutia poškodeného.
7) Pravdepodobnosť priebehu fyzického konfliktu medzi útočníkom a poškodeným.
14
8) Počet úderov.
Vo forenznej biomechanike sa zisťuje tolerancia a odolnosť organizmu, najmä hlavy, voči
mechanickej záťaži, čiže voči nárazom a úderom. Mechanická záťaž vyvoláva mechanické
a fyziologické zmeny na ľudskom tele, ktoré sa nazývajú biomechanická odozva. Zranenie vzniká,
keď biomechanická odozva prekročí maximálnu prípustnú mieru. Forenzná biomechanika sa
zameriava na výpočet kritickej hodnoty, resp. maximálnej prípustnej hodnoty, po prekročení ktorej
môže dôjsť k závažným zraneniam alebo smrti. Hranicu tolerancie organizmu na vonkajšiu záťaž
vyjadrujú pomocou matematických vzorcov rôzne škály, napr. AIS (tzv. redukovaná škála zranení),
15
hodnoty GSI, HIC, či Versaceho korekcia.
Takmer zo všetkých uvedených škál možno vyvodiť záver, že čím je väčšie zrýchlenie,
zvyšuje sa aj miera vzniknutých poranení. Gadd severity index (GSI alebo Gaddov index zranení),
resp. jemu predchádzajúci WSTC (Wayne state tolerance curve) zohľadňuje pri určovaní kritickej
hodnoty na vznik nebezpečného tupého nárazu kombináciu faktoru preťaženia ako aj dĺžky jeho
12
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trvania. Čas trvania záťaže je dôležitým faktorom ovplyvňujúcim mieru zranenia hlavy. Krátko
trvajúci, tzv. tvrdý dopad spôsobuje až smrteľné zranenia, naopak dlhá doba trvania záťaže, resp.
16
dlhá doba brzdenia pohybu hlavy nespôsobuje takmer žiadne negatívne následky. Koreláciu
medzi dobou trvania záťaže a intenzitou vzniknutého zranenia možno vidieť napr. v bojových
športoch, v ktorých sa pomerne často stretávame s údermi do hlavy. V týchto športoch sa
po zasiahnutí využíva obranný pohyb hlavy v smere úderu protivníka v snahe vzdialiť sa mu, čím sa
predlžuje dĺžka dopadu, resp. vonkajšie zaťaženia a zmierňujú sa tak negatívne následky úderu.
Head Injury criterion (HIC alebo parameter zranenia hlavy) rozlišuje tri kritéria pre určenie tolerancie
organizmu na vonkajšiu záťaž, a to kritické hodnoty týkajúce sa:
 zrýchlenia nárazu a času záťaže,
 vnútro lebečného tlaku a
 vonkajšej sily pri údere.
Versaceho korekcia už zohľadňuje pri určení závažnosti zranenia nový faktor, a to rýchlosť
pohybu hlavy ako aj dobu trvania záťaže. Z Versaceho rovnice taktiež vyplýva, že čím dlhšia je doba
17
dopadu, tým miernejšie zranenie hrozí.
Najčastejším predmetom skúmania v rámci extrémneho zaťaženia organizmu sú poranenia
hlavy, resp. fraktúry lebky. Z vyššie uvedených škál vyplýva, že negatívny účinok úderu na lebke
bude závisieť od faktoru sily, smeru, rýchlosti a zrýchlenia úderu, ako aj od pohybu a vlastností
poranenej hlavy. Vo všeobecnosti platí, že poranenie lebky nemusí byť spojené vždy s vážnym
poranením mozgu a naopak smrteľné poranenie mozgu môže nastať bez poranenia lebečných
kostí. Pri údere vzniká v hlave tlak, ktorý sa odráža od zadnej steny lebky. Odrazený tlak sa nazýva
„negatívny tlak“ a najväčšie hodnoty dosahuje práve v zadnej časti lebky, preto strana lebky
18
protiľahlá k miestu zaťaženia má tendenciu byť poškodená viac, než miesto úderu. Forenzná
biomechanika vychádza z hore uvedených a ďalších poznatkov pri skúmaní úderov a pohybov,
ktoré im predchádzali.
Poznatky získané skúmaním úderov do hlavy majú veľký význam pri objasňovaní úrazov
v kontaktných športoch, a to najmä v športoch bojových. Z výskumov Pappasa vyplýva, že horné
končatiny a hlava sú v týchto športoch najzraniteľnejšie. Napríklad v boxe sa stretávame so snahou
boxera zasiahnuť súperovu hlavu s cieľom oslabiť jeho rovnovážne, koordinačné, reflexné, či iné
funkcie. Nebezpečnú povahu takýchto úderov zmierňujú boxerské rukavice. Úlohou boxerských
rukavíc je vzhľadom na ich veľkosť a relatívne mäkkú výplň tlmiť ničivé následky úderov smerujúcich
19
proti súperovi. Portorický pästiar Luis Resto, ktorý nepatril k boxerom s najsilnejšími údermi, v roku
1983 prekvapivo porazil dovtedy neporazeného favorita Billyho Collinsa. Až po čase vyšlo najavo,
že Restov tréner vybral svojmu zverencovi z rukavíc mäkkú výstelku, čím ho prakticky nechal
20
boxovať holými päsťami. Miera zranení porazeného favorita Billyho Collinsa však nezodpovedala
schopnostiam útočníka Luisa Resta, pretože k víťazstvu mu domohlo podvodné správanie jeho
trénera. Uvedený prípad svedčí o uplatniteľnosti forenznej biomechaniky v oblasti športových
úrazov, nakoľko jednou z jej úloh je skúmať, či vzniknutá sila zodpovedá schopnostiam útočníka
a charakteru jeho pohybu ako aj spôsobu napadnutia poškodeného. Miera zranenia môže
napomôcť rekonštruovať priebeh mechanického zaťaženia organizmu, resp. napadnutia osoby a tak
21
môže byť užitočnou kontrolnou hodnotou.
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ZÁVER
Tak ako vo všetkých sférach spoločenského života, aj v oblasti športu dochádza k páchaniu
veľkého množstva trestných činov. Kriminalistika v súčasnosti disponuje modernými metódami,
pomocou ktorých je schopná efektívnym spôsobom prispievať k odhaľovaniu kriminalisticky
relevantných udalostí v športovej sfére. Vzhľadom na diverzitu trestných činov v športe sa pri ich
objasňovaní môžu využívať rôzne súčasné metódy kriminalistickej techniky. Jednou z takých metód
je pomerne mladá forenzná disciplína, označovaná ako forenzná biomechanika. Forenzná
biomechanika skúma, zjednodušene povedané, pohyb osôb súvisiaci s trestným činom. Pohyb
zároveň patrí k najtypickejším vlastnostiam športu, ktorý by sme si bez neho ani nevedeli predstaviť,
a preto v tejto oblasti nachádza forenzná biomechanika široké uplatnenie. Posudzuje údery
do hlavy, či pády za účelom objasnenia pohybového konania športovcov, ktoré bezprostredne
predchádzalo zraneniu.
Český kriminalista Jiří Straus, odborník na forenznú biomechaniku, vylúčil možnosť
jednoznačne preukázať úmysel športovca zraniť svojho protihráča počas športového zápolenia
pomocou forenznej biomechaniky. Podľa neho by muselo ísť o evidentný úmyselný zákrok, aby
vedel okrem mechanizmu zranenia a sily úderu rozhodnúť aj o tom, či bol zákrok prevedený
22
v zápale hry alebo s úmyslom poškodiť protihráča. Preukazovanie úmyslu športovca zraniť svojho
súpera je obzvlášť náročné a zdá sa, že na aktuálne problémy s tým spojené ešte forenzná
biomechanika v plnej miere nestačí. Vzhľadom na neustály pokrok vo svete sa to však v blízkej
budúcnosti môže zmeniť.
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POSTAVENIE A ODŠKODNENIE OBETÍ TRESTNÝCH ČINOV
V EURÓPSKOM KONTEXTE
Tatiana Kanáliková
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Príspevok je venovaný problematike postavenia a odškodnenia obetí trestných činov
v zmysle európskych štandardov. Pozornosť sa zameriava na aktivitu Rady Európy, Európskej únie
a napokon i Organizácie spojených národov v tejto oblasti. Príspevok prináša prehľad a základnú
charakteristiku najvýznamnejších dokumentov prijatých na pôde uvedených subjektov.
Kľúčové slová: Obeť, poškodený, odškodnenie, postavenie obetí trestných činov.
Abstract: The paper is devoted to the issue of the status and compensation for victims of crime,
according to European standards. The Attention is focused on the activity of the Council of Europe,
the European Union and eventually the United Nations in this area. The article gives an overview
and basic characteristics of overview of the most important documents adopted by the organizations
mentioned above.
Key words: Victim, the party injured, compensation, the status of victims of crime.
1

ÚVOD
Za jeden z prejavov vývoja trestného konania v historickom kontexte, je okrem iného možné
považovať postupný rozvoj a zvyšovanie úrovne práv osôb, ktoré majú účasť na trestnom konaní.
Môžeme hovoriť o postupne sa zvyšujúcej garancii takýchto práv. Pokiaľ ide o obete trestných
činov, teda osoby, ktoré boli spáchanými trestnými činmi zasiahnuté a boli im v tejto súvislosti
spôsobené rozmanité škody, v prvopočiatkoch vývoja trestného konania sa o ich špeciálnom
postavení neuvažovalo, a teda ani neboli nositeľmi žiadnych významných práv, ktoré by im
vzhľadom na ich pozíciu z hľadiska spáchaného trestného činu prináležali. Vo všeobecnosti je
možné konštatovať, že v prvých fázach takéhoto vývoja sa pozornosť sústreďovala na
1
zabezpečenie a posilňovanie práv osôb, voči ktorým sa príslušné trestné konanie viedlo. Z prvých
dokumentov, ktoré postupne budovali práva a ich garancie v kontexte trestného konania pre osoby
voči ktorým sa konanie viedlo, je možné spomenúť najmä Magna charta libertatum z roku 1215
(podpísaná Jánom I. Bezzemkom pod nátlakom anglickej šľachty). Ako dokument, ktorý sa stal
základom anglosaského právneho systému, okrem iného ustanovoval, že žiaden slobodný obyvateľ
(v skutočnosti sa jednalo o kráľovských barónov) nesmie byť prenasledovaný alebo zatknutý bez
2
zákonného rozsudku. Ďalším významným dokumentom podobného charakteru bol Habeas Corpus
Act z roku 1679, ktorý sa stal jedným z najdôležitejších ústavných zákonov Anglicka. Habeas
Corpus Act dával každému väznenému človeku právo, aby súd na jeho žiadosť preskúmal
3
zákonnosť jeho zatknutia a väznenia. Napokon, i Deklarácia práv človeka a občana z roku 1789,
ako významná právna pamiatka priniesla medzi iným zásadu stíhania zo zákonných dôvodov či
zásadu prezumpcie neviny. Obdobie dvadsiateho storočia je možné označiť za obdobie
1

Záhora, J.: Európske štandardy pre postavenie a odškodňovanie obetí trestných činov. In: Obete
kriminality – Victims of crime. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa 25.
novembra 2010 na PEVŠ. Bratislava, Eurokódex, s.r.o., 2010, s.30.
2
Schelle, K. a kol.: Obecné dějiny státu a práva, II.díl. (státy západní Evropy a USA), Masarykova
Univerzita, 1996, s.183-184.
3
Hattenhauer, H.: Evropské dějiny práva. 1. vydanie. Praha, C.H.Beck 1998, s. 428, taktiež Schelle,
K. a kol.: Obecné dějiny státu a práva, II.díl. (státy západní Evropy a USA), Masarykova Univerzita,
1996, s. 196.
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internacionalizácie ľudských práv, čo sa prejavovalo najmä prijímaním medzinárodných dohovorov.
Navyše, po skončení druhej svetovej vojny dosiahla ochrana a garancia ľudských právna slobôd
zásadný rozmach. Za najdôležitejšie dokumenty z tohto obdobia je možné označiť Všeobecnú
deklaráciu ľudských práv prijatú prostredníctvom rezolúcie Organizácie spojených národov
z 10.decembra 1948, ktorá významným spôsobom rozšírila diapazón práv osoby proti ktorej sa
vedie trestné konanie, ale taktiež i Dohovor o ochrane ľudských práv a slobôd zo 4. novembra 1950,
ktorý garantuje právo na spravodlivé súdne konanie, a teda taktiež svojou orientáciou sa upriamuje
skôr na osobu proti ktorej sa vedie trestné stíhanie. Ako zaujímavosť je potrebné spomenúť, že
samotný dohovor síce pracuje s pojmom obeť – victim, avšak len v súvise s osobou, ktorá bola
4
obeťou neoprávneného zatknutia. Ako je zrejmé, v podstate všetky vyššie spomenuté dokumenty
sa zaoberali výlučne právami a garanciami práv osoby, proti ktorej sa vedie trestné stíhanie. Naproti
tomu, v období z konca dvadsiateho storočia, je možné pozorovať rozmáhajúce sa diskusie
smerujúce k posilňovaniu postavenia osôb poškodených trestnými činmi – obetí trestných činov,
a rozširovaniu rozsahu ich práv v rámci trestného konania. Takýto postupný posun v orientácii
posilňovania práv osôb zúčastnených na trestnom konaní mal vo veľkej miere súvis s rozmachom
hnutia restoratívnej justície a jej myšlienok. Navyše, problém internacionalizácie trestnej činnosti
a rovnako jej škodlivých následkov, bol taktiež jedným z faktorov podporujúcim vytváranie
medzinárodných regulačných mechanizmov a dokumentov v oblasti ochrany a podpory osôb
zasiahnutých trestnými činmi. Za najproduktívnejšie subjekty v tejto oblasti, teda v oblasti rozvoja
práv osôb poškodených trestnými činmi (obetí), je možné považovať Organizáciu spojených
národov, Radu Európy a samozrejme Európsku úniu.
2

ORGANIZÁCIA SPOJENÝCH NÁRODOV
Z hľadiska záujmu a starostlivosti o obete trestných činov sa tejto problematike venoval VII.
Kongres OSN o prevencii zločinnosti a zaobchádzaní s páchateľmi trestných činov. Tento kongres,
ktorý sa konal v Miláne v roku 1985, ako svoj záver odporúčal prijať Deklaráciu základných
5
princípov spravodlivosti pre obete trestných činov a zneužitie moci. Následne, 29. novembra
1985, Valné zhromaždenie OSN uvedenú deklaráciu prijalo spolu s rezolúciou č. 40/34 z roku 1985.
Deklarácia je založená na tom princípe, že k obetiam trestnej činnosti je nutné pristupovať
s rešpektom, pochopením a súcitom. Takisto je pre obete prvoradé zabezpečenie riadneho
a adekvátneho prístupu k spravodlivosti a samozrejme k primeranej a spravodlivej náhrade škôd im
trestným činom spôsobeným. Deklarácia, aj keď nemá charakter právne záväzného dokumentu, je
6
však považovaná za určitú Magna charta obetí trestných činov po celom svete. Je tomu tak preto,
lebo práve táto deklarácia slúži ako vzor a akýsi štandard pre tvorbu legislatívy v oblasti
problematiky obetí trestných činov pre krajiny celého sveta.
V zmysle článku č. 1 Deklarácia za obeť trestného činu považuje osoby, ktorým bola individuálne
alebo kolektívne spôsobená škoda, vrátane fyzickej alebo psychickej ujmy, emocionálneho trápenia,
majetkovej škody alebo závažného poškodenia ich základných práv, a to či už konaním alebo
opomenutím, ktoré je v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi členských štátov, vrátane tých
predpisov, ktoré sankcionujú zneužitie právomoci. Navyše, zo znenia článku 2 Deklarácie vyplýva,
že za obeť môže byť osoba pokladaná bez zreteľa na to, či bol páchateľ činu odhalený, stíhaný či
odsúdený, a taktiež bez ohľadu na príbuzenský vzťah, ktorý medzi obeťou a páchateľom činu
existuje. Pomerne širokým vymedzením pojmu obeť deklarácia medzi obete zahŕňa taktiež osoby
pozostalé po obeti, resp. taktiež tie osoby, ktoré utrpeli škodu v dôsledku toho, že sa snažili obeti
7
pomôcť, či tie, ktoré sa ocitli v zložitej situácii, keď sa snažili zabrániť viktimizácii.
V otázke odškodnenia, resp. odstránenia ujmy spôsobenej trestným činom, ako významného práva
každej obete, páchateľ trestného činu je povinný podľa svojich možností zabezpečiť plné
4

Tamtiež s.31.
Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. United Nations,
General Assembly A/RES/40/34. Deklarácia OSN č. 40/34 z roku 1985.
6
Rúžička, M., Púry, F., Zezulová, J.: Poškozený a adhezní řízení v České republice. 1. vydanie.
Praha: C.H.Beck, 2007, s.29.
7
Príručka k implementácii Deklarácie OSN o základných princípoch spravodlivosti pre obete
trestných činov a zneužitia právomoci New York 1999, vydal Sekretariát Rady vlády SR pre
prevenciu kriminality, Bratislava, november 2000, s.9-10.
5
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odškodnenie obetiam, ich rodine a osobám na nich závislých. V prípadoch, kedy nie je možné plné
odškodnenie dosiahnuť priamo od páchateľa trestného činu, Deklarácia zúčastneným štátom
odporúča prijímať nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie adekvátnej kompenzácie obetí (najmä
tých , ktoré trestným činom utrpeli závažnú fyzickú či psychickú ujmu), a to z prostriedkov štátu. Za
týmto účelom je potrebné vytvárať rozmanité štátne fondy.
Komisia OSN pre prevenciu trestnej činnosti a trestnej justície prijala v roku 1996 rezolúciu,
prostredníctvom ktorej vyzvala na vytvorenie Príručky o použití a aplikácii Deklarácie. V nadväznosti
na to, skutočne v roku 1999 vznikla Príručka OSN na pomoc obetiam trestnej činnosti, ktorá sa
stala akýmsi sprievodcom pri implementácii jednotlivých ustanovení Deklarácie, a mala napomáhať
pri vytváraní a uskutočňovaní programov a politík majúcich za cieľ pomôcť obetiam trestných činov
v trestnom konaní. Príručka sa v osobitnej časti venuje otázkam kompenzácie a odškodňovania
obetí trestnej činnosti a jednoznačne konštatuje, že práve kompenzácia a odškodnenie obetí tvoria
jeden zo základných pilierov pomoci obetiam vôbec. Medzi základnými požiadavkami Príručky,
v zmysle Deklarácie, je taktiež právo obete byť informovaná o možnosti uplatnenia jej civilných
nárokov v trestnom konaní. Príručka vysvetľuje a poukazuje na to, že množstvo civilnoprávnych
systémov uznáva právo obete zúčastniť sa trestného konania ako súkromná strana tohto konania
(ako tzv. partie civile v krajinách s právnym systémom založeným na francúzskom modeli, resp. tzv.
adhézne konanie, v krajinách s právnym systémom založeným na nemeckom vzore). Takéto
oprávnenie je podložené množstvom dôvodov, najmä potom princípom procesnej ekonómie
a uľahčenie posúdenia civilného nároku (vzhľadom na podrobné oboznámenie sa trestného súdu so
všetkými faktami a škodlivými následkami prípadu). Príručka však na druhej strane tlmočí
i protichodné názory, ktoré takejto praxi oponujú na tom základe, že posudzovanie civilných nárokov
často krát trestné konanie komplikuje a zdržiava. Príručka len záverom k tomu konštatuje, že
v dôsledku uvedených postojov si viaceré právne poriadky v súvise s civilnými nárokmi vytvárajú
rôzne obmedzenia, v rámci ktorých je súd oprávnený oddeliť civilné konanie od konania trestného.
Je možné povedať, že definícia pojmu obeť a taktiež podstata koncepcie Deklarácie o obetiach
podstatným spôsobom ovplyvnila neskorší a ďalší vývoj v oblasti riešenia postavenia a potrieb obetí
v medzinárodnom kontexte. Tak ako už bolo spomenuté vyššie, Deklarácia sa stala akousi chartou
obetí po celom svete. Aj ďalšie dokumenty medzinárodného charakteru z činnosti OSN, napríklad
Dohovor OSN proti nadnárodnému organizovanému zločinu z roku 2000 ale taktiež Protokol
o prevencii, potlačovaní a trestaní obchodovania s ľuďmi, obzvlášť so ženami a deťmi, ktorý
uvedený Dohovor doplnil, vychádzali vo svojej podstate a pri definovaní obete z Deklarácie
o obetiach.
3

RADA EURÓPY
Rada Európy ako najstaršia európska politická organizácia, založená v Londýne v roku 1949,
sa podpore a ochrane práv obetí trestných činov venuje už od osemdesiatych rokov minulého
storočia. Ako dôležité dokumenty tejto inštitúcie v oblasti obetí trestnej činnosti a náhrady škôd im
trestnou činnosťou spôsobených je možné považovať nasledujúce rezolúcie, odporúčania
a dohovor:
 Európsky dohovor o odškodňovaní obetí násilných trestných činov zo dňa 24.11.1983 Tento
Európsky dohovor o odškodňovaní obetí je dohovorom, ktorý stanovuje minimálne štandardy pre
odškodňovanie obetí násilných trestných činov. Slovenská republika tento dohovor ratifikovala 20.
8
februára 2009, a to po jeho podpise v roku 2006 v Štrasburgu. Je možné povedať, že dohovor vo
svojej podstate zovšeobecnil snahy a aktivity jednotlivých štátov Európy v oblasti odškodňovania
obetí trestnej činnosti, keďže v čase jeho prijatia vo väčšine z týchto štátov už platili samostatné
9
zákony upravujúce odškodnenie obetí trestnej činnosti. Prínosom a významom dohovoru teda je
jednak stanovenie minimálnych štandardov odškodnenia z prostriedkov štátu a jednak vymedzenie
10
limitov a možností medzinárodnej spolupráce v týchto otázkach.

8

Oznámenie MZV SR č. 162/2009 Z.z.
Veľká Británia v roku 1964, Írsko v roku 1974, Fínsko v roku 1973, Francúzsko v roku 1977,
Nemecko a Holandsko v roku 1976.
10
Rúžička, M., Púry, F., Zezulová, J.: Poškozený a adhezní řízení v České republice. 1. vydanie.
Praha: C.H.Beck, 2007, s.44.
9

853

Európsky dohovor o odškodňovaní obetí násilných trestných činov je postavený na princípe, že
v prípade, kedy nie je možné zaistiť odškodnenie z iných zdrojov, štát má povinnosť prispieť na
odškodnenie obete. Takého odškodnenie sa má zásadne vzťahovať na obete, ktoré utrpeli ťažkú
ujmu na zdraví v dôsledku úmyselného trestného činu, a taktiež obete, ktoré boli závislé od osôb,
ktoré zomreli v dôsledku tohto trestného činu. Navyše, nárok na takéto odškodnenie obeti vzniká
taktiež v prípade, že páchateľa nie je možné stíhať a potrestať. Takýto nárok na odškodnenie si
môžu uplatniť jednak občania štátu, ktorý pristúpil k Dohovoru, ale taktiež občania všetkých
členských štátov Rady Európy, ktorí majú trvalý pobyt v štáte, na ktorého území bol spáchaný
trestný čin. Odškodnenie, v závislosti na konkrétnom prípade, by malo v zmysle článku 4 pokryť
aspoň ušlý zárobok, náklady na liečenie a hospitalizáciu, náklady spojené s pohrebom, a pokiaľ ide
o vyživované osoby, i ušlé výživné. Dohovor umožňuje štátom, aby si v rámci odškodňovania
stanovili dolnú i hornú hranicu pre vyplácanie odškodnenia, rovnako ako lehotu pre uplatňovania
týchto nárokov.
11
 Rezolúcia (77) 27 Výboru ministrov Rady Európy o odškodňovaní obetí trestných činov
Odškodnenie pre obete zo strany páchateľa trestného činu bývalo nie vždy dostačujúce, účinné
a reálne. Z týchto dôvodov rezolúcia odporúčala členským štátom prispievať na účely kompenzácie,
a to jednak osobám, ktoré ako následok trestného činu utrpeli ťažkú ujmu na zdraví, ale taktiež i
12
pozostalým po osobe, ktorá v dôsledku spáchaného trestného činu zomrela. Vzhľadom na znenie
rezolúcie takéto kompenzácie môžu mať buď podobu jednorázového odškodnenia, alebo viacerých,
pravidelných dávok odškodnenia.
 Odporúčanie č. R (85) 11 z 28. júna 1985 o postavení obetí v rámci trestného práva a
13
trestného konania Je možné konštatovať, že toto odporúčanie je jedným z najkomplexnejších
odporúčaní týkajúcich sa obetí, pokiaľ ide o vtedajšiu dobu. Odporúčanie vo svojom texte
zdôrazňuje, že základnou funkciou trestného konania a súdnictva ako takého má byť uspokojenie
potrieb a ochrana záujmov obetí trestnej činnosti. Odporúčanie bolo rozdelené do siedmich oblastí,
a to od policajnej oblasti, cez obžalobu, výsluchy obetí, súdne konanie, vynútiteľnosť odškodnenia,
ochranu súkromia, až po špeciálne opatrenia na ochranu obetí organizovanej kriminality a ich
rodinných príslušníkov. Pokiaľ ide o súdne konanie, súd vzhľadom na odporúčanie musí disponovať
právom zaviazať páchateľa na odškodnenie obete trestného činu, pričom v prípade ukladania
akéhokoľvek trestu s probačnými prvkami, by mal súd v rámci probácie páchateľovi uložiť povinnosť
odškodniť obeť trestného činu.
14
 Odporúčanie č. R (87) 18 o zjednodušení trestného konania Toto odporúčanie má význam
z hľadiska uplatňovania tzv. procesných alternatív. Samotný text odporúčania pracuje s piatimi
rôznymi formami vybavovania trestných vecí, a to princíp oportunity (kde môže byť prejavom
napríklad podmienečné zastavenie trestného stíhania), skrátené (sumárne) konanie, narovnanie
(mediácia), zjednodušené konanie najmä v jednoduchších prípadoch (praktickou realizáciou je
napríklad rozhodnutie formou trestného rozkazu), a napokon zjednodušenie riadneho súdneho
konania (takouto formou je najmä inštitút dohadovacieho konania). V tomto kontexte odporúčanie
vyzýva členské štáty, ktoré aplikujú princíp legality v rámci trestného konania, aby jednak umožnili
rozšírenie kategórie trestných vecí, kedy trestné stíhanie je viazané na určitú podmienku (takouto

11

Resolution (77) 27 of the Committee of Ministers of the Council of Europe on the compensation of
victims of crime, (Adopted by the Committee of Ministers on 28 September 1977, at the 275th
meeting of the Ministers‘ Deputies)
12
Pozri Záhora, J.: Európske štandardy pre postavenie a odškodňovanie obetí trestných činov. In:
Obete kriminality – Victims of crime. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej dňa
25. novembra 2010 na PEVŠ. Bratislava, Eurokódex, s.r.o., 2010, s.32.
13
Recommendation No. R (85) 11 of the Committee of Ministers to Member States on the Position
of the Victim
in the Framework of Criminal Law and Procedure (Adopted by the Committee of Ministers on 28
June 1985 at the 387th meeting on the Ministers‘ Deputies
14
Odporúčanie Rady Európy č. R (87) 18 prijaté Výborom ministrov Rady Európy dňa 17.9.1987
týkajúca sa zjednodušenie trestného konania.
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podmienkou je napríklad návrh alebo súhlas poškodeného), ale taktiež aby sa snažili rozšíriť
15
možnosti využitia princípu oportunity súdnymi orgánmi.
16
 Odporúčanie č. (2006) 8 zo 14 júna 2006 o pomoci obetiam trestných činov Toto
odporúčanie navrhuje okrem iného zriadenie služieb pre podporu obetí (tzv. Victim support
services). Takéto služby by v rámci minimálnych štandardov mali byť ľahko dostupné, mali by
zabezpečiť pre obete bezplatnú emocionálnu, sociálnu a materiálnu pomoc počas trestného konania
ale aj po ňom. Pokiaľ ide o odškodnenie obetí, toto sa má poskytovať bez zreteľa na národnosť
obete, a bez zbytočného odkladu. Do úvahy je pritom potrebné zobrať aj stratu príjmu, výživné pre
obete či náklady na pohreb.
4

EURÓPSKA ÚNIA
Cieľom legislatívy Európskej únie (Európskych spoločenstiev) je zabezpečenie adekvátneho,
spravodlivého a primeraného odškodnenia pre obete trestných činov. V duchu tohto cieľa sa
Európska únia venuje agende obetí trestnej činnosti a ich ochrane už od osemdesiatych rokov
posledného storočia, keďže už v roku 1981 Európsky parlament prijal rezolúciu o odškodňovaní
17
obetí násilných činov. Aktivita štátov Európskej únie v tejto oblasti je pochopiteľná a dôležitá o to
viac, keďže priestor jednotlivých členských štátov EÚ je priestorom spoločným, kde hranice majú len
fiktívnu povahu. V tomto priestore bez vnútorných reálnych bariér, hranice nepozná ani kriminalita.
Najmä v období druhej polovice 20. storočia môžeme sledovať pomerne veľký nárast početnosti
trestnej činnosti páchanej na medzištátnej úrovni. Vzhľadom na tieto faktory je nesmierne dôležité,
aby sa členské štáty venovali nielen otázkam spoločnej trestnej politiky a možnostiam potierania
kriminality, ale nevyhnutne musia svoju pozornosť obracať i na potreby osôb, ktorých rozmanité
práva boli a sú v dôsledku spáchaných trestných činov poškodené.
18
Viedenský akčný plán , ktorý bol prijatý v roku 1998, vo svojom texte (bod 19) vyzýval na
vytvorenie účinných možností a spôsobov odškodňovania obetí trestných činov v rámci Európskej
únie. Následne, v roku 1999 Európska komisia uverejnila správu „Obete trestnej činnosti v EÚ:
19
Úvahy o normách a opatreniach, ktoré treba prijať“ , ktorá sa popri téme odškodňovania obetí
trestných činov venovala aj ďalším návrhom, ktoré by mohli prispieť k celkovému zlepšeniu
postavenia obetí trestných činov. V prípadoch, kedy sa občan EÚ stane obeťou trestného činu na
území členského štátu, v ktorom nemá trvalé bydlisko, musí mu byť zabezpečený prístup
k spravodlivosti, so zabezpečením právnej ochrany bez ohľadu na to, kde sa nachádza.
Uvedená správa sa stala podkladom pre širšiu diskusiu, ktorá sa konala v rámci zasadania
Európskej rady v Tampere v dňoch 15.-16. októbra 1999. V duchu a s ohľadom na túto správu
Európska rada vyzvala na vytvorenie minimálnych noriem pre ochranu obetí trestných činov,
obzvlášť v oblasti prístupu obetí trestných činov k spravodlivosti, v otázkach práva na odškodnenie
a náhrady nákladov vynaložených v jednotlivých konaniach. Taktiež sa požadovalo vytvorenie
vnútroštátnych programov na financovanie opatrení na pomoc obetiam a na ich ochranu.
Na základe výsledkov a záverov zasadania v Tampere, Rada EU v roku 2001 prijala Rámcové
20
rozhodnutie o postavení obetí v trestnom konaní 2001/220/SVV. Rámcové rozhodnutie bolo
motivované cieľom zabezpečiť obetiam trestnej činnosti tú najlepšiu možnú právnu a inú ochranu
ich záujmov, a to bez ohľadu na miesto ich pobytu v rámci EU. Vyzýva na zjednotenie právnej
15
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úpravy a taktiež na koordinovaný, komplexný a konzistentný prístup k potrebám obetí. V tomto
zmysle následne žiada vyvarovať sa uplatňovaniu parciálnych a nesúrodých riešení.
Rámcové rozhodnutie prináša taktiež definíciu obete trestného činu, kedy ju definuje ako fyzickú
osobu, ktorá utrpela ujmu, vrátane fyzického a psychického poškodenia, emocionálneho utrpenia,
ekonomickej straty, priamo spôsobenú konaním alebo nekonaním, ktoré je porušením trestného
práva členských štátov (čl.1). Súdny dvor navyše ešte uvedenú definíciu spresnil tak, že pojem
„obeť“ v zmysle tohto rámcového rozhodnutia je potrebné vykladať zásadne tak, že nezahŕňa
právnické osoby, ktoré utrpeli ujmu priamo spôsobenú konaním alebo nekonaním porušujúcim
21
trestné právo členského štátu.
Medzi najdôležitejšie práva, ktoré Rámcové rozhodnutie pre obete zakotvuje, patria napríklad právo
obete na informácie, právo obete na zvláštnu pomoc (právo na právnu pomoc), právo obete byť
v priebehu trestného konania byť vypočutá a právo poskytovať dôkazy, právo na ochranu súkromia
obete a ochranu pred odplatou a zastrašovaním, právo na odškodnenie páchateľom v primeranej
dobe.
V zmysle článku 9 Rámcového rozhodnutia majú členské štáty povinnosť zabezpečiť, aby obeť
trestného činu mala nárok na vydanie príslušného rozhodnutia v trestnom konaní v primeranom
čase, prostredníctvom ktorého by mohli dosiahnuť odškodnenie od páchateľa. Od tohto pravidla je
možné odkloniť sa v prípadoch, kedy vnútroštátne právo umožňuje a stanovuje prípady, kedy je
22
možné odškodnenie dosiahnuť aj iným spôsobom. Takýmito spôsobmi môžu v kontexte našej
právnej úpravy byť či už konanie v občianskoprávnych veciach, či odškodnenie zo strany štátu
v prípadoch násilných trestných činov.
V roku 2001 Európska komisia predstavila tzv. Green paper, ktorý sa týkal odškodnenia obetí
trestných činov. Takáto iniciatíva bola napokon aj potrebná, keďže Rámcové rozhodnutie sa
predovšetkým venovalo postaveniu obetí. V spomenutom „zelenom papieri“ komisia skonštatovala,
že aj naďalej v členských štátoch existujú výrazné rozdiely v uplatňovaných systémoch
odškodňovania obetí trestných činov, a sú naďalej stanovené rozdielne kritéria pre poskytovanie
odškodnenia. Logickým záverom napokon bolo, aby sa aj ďalšie legislatívne úsilie zameralo na
prijatie takej úpravy, ktorá by obetiam trestnej činnosti zabezpečila primerané odškodnenie,
samozrejme bez zreteľa na to, kde v Európskej únii bol trestný čin spáchaný.
Výsledkom ďalšieho legislatívneho vývoja (najmä prestavenie návrhu smernice Komisiou vo februári
23
roku 2003), bolo prijatie Smernice Rady 2004/80/ES o odškodňovaní obetí trestných činov ,
a to v apríli 2004.
Smernica je vypracovaná na zásade, že pokiaľ sa osoba s trvalým pobytom na území určitého
členského štátu EU stane obeťou trestného činu v inom členskom štáte EU, odškodnenie tejto obete
je povinný zabezpečiť a poskytnúť ten štát, na ktorého území došlo k spáchaniu trestného činu
(uplatňuje sa tzv. teritoriálny princíp). Je teda zrejmé, že obeť trestného činu má možnosť a právo
žiadať odškodnenie nielen u orgánov štátu, kde má svoje trvalé bydlisko, ale taktiež u príslušných
orgánov v ktoromkoľvek inom členskom štáte. V prvej kapitole teda smernica upravuje otázky
prístupu obete k odškodneniu v tzv. cezhraničných prípadoch. Členské štáty sú v tejto súvislosti
povinné vytvoriť resp. poveriť orgány príslušné na vybavovanie takejto agendy. Takáto aktivita má
zahŕňať i snahy o minimalizáciu administratívnych bariér prístupu k riadnemu odškodneniu,
samozrejme so zabezpečením efektívneho systému informovania poškodených o možnostiach
realizácie procesu odškodnenia.
Druhá kapitola smernice sa venuje pravidlám pre uplatnenie vnútroštátneho odškodnenia. V zmysle
týchto pravidiel sú jednotlivé členské štáty povinné zabezpečiť vnútroštátny systém odškodňovania
obetí násilnej trestnej činnosti spáchanej na jej území, ktorý by zabezpečil primerané a najmä
spravodlivé odškodnenie. Členské štáty boli povinné premietnuť text smernice do svojich
21
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vnútroštátnych poriadkov najneskôr do 1.1.2006, s výnimkou článku venovanému vnútroštátnemu
systému odškodňovania násilných trestných činov spáchaných na ich území, ktorý mal byť
zapracovaný do národných právnych poriadkov už do 1.7.2005.
24
Štokholmský program , ktorý Európska rada prijala na zasadnutí dňa 10.- 11. decembra 2009,
nesie podtext Otvorená a bezpečná Európa, ktorá slúži občanom a chráni ich. V zmysle tejto
myšlienky sa dokument v jednej zo svojich častí venuje i právam obetí trestnej činnosti vrátane
terorizmu, pričom na ne nabáda nahliadať ako na osoby, ktoré si zasluhujú osobitnú pozornosť,
podporu a spoločenské pochopenie.
V programe je deklarovaná potreba koordinovaného a integrovaného prístupu k obetiam. V duchu
takéhoto prístupu Európska rada okrem iného taktiež vyzýva členské štáty a Komisiu, aby
a) prešetrili možnosti zlepšenia právnej úpravy a praktických opatrení týkajúcich sa ochrany
a postavenia obetí trestnej činnosti, ale aj to ako sa dajú vylepšiť existujúce právne nástroje,
b) poskytli obetiam lepšiu podporu aj iným spôsobom, a to napríklad prostredníctvom európskych
sietí, ktoré poskytujú praktickú pomoc, a predložili na tento účel návrhy,
c) zvážili a preskúmali možnosť vytvorenia jednotného právneho rámca a nástroja na ochranu
obetí trestných činov, napríklad aj pomocou zjednotenia smernice Rady 2004/2008/ES
o odškodňovaní obetí trestných činov a taktiež spomenutého Rámcového rozhodnutia Rady
2001/220/SVV o postavení obetí v trestnom konaní.
Cieľom uvedených úvah mal byť jednoznačný systém pravidiel , ktorý by zabezpečil podporu
obetiam jednak počas súdneho konania, ale i po jeho skončení. V nadväznosti na uvedené snahy
bola 25. októbra 2012 prijatá smernica Európskeho parlamentu Rady 2012/29/EÚ, ktorou sa
25
ustanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov .
Cieľom tejto smernice je zmeniť, doplniť a rozšíriť ustanovenia rámcového rozhodnutia
2001/220/SVV. Keďže zmeny a doplnenia, ktoré uvedená smernica prináša, sú početné a ich
charakter je závažný, uvedené Rámcové rozhodnutie by sa v záujme prehľadnosti a jasnosti malo
nahradiť v celom rozsahu vo vzťahu k členským štátom, ktoré sa zúčastňujú na prijatí tejto
smernice. Vzhľadom na text smernice, jej účelom je zaistiť, aby sa obetiam trestných činov poskytli
náležité informácie, podpora a ochrana, a aby sa im umožnilo zúčastniť sa na trestnom konaní.
V tomto duchu by obete trestných činov mali byť chránené pred sekundárnou a opakovanou
viktimizáciou, pred zastrašovaním a pred pomstou, mala by sa im poskytnúť patričná podpora na
uľahčenie zotavenia a dostatočný prístup k spravodlivosti. Z tematického hľadiska sa smernica
venuje nasledovným okruhom problematík:
1) poskytovanie informácií a podpory pre obete, kde sú zaradené právo rozumieť a byť
pochopený, právo na poskytnutie informácií od prvého kontaktu s príslušným orgánom, právo
obetí podávaní oznámení, právo na informácie o svojom prípade, právo na tlmočenie a preklad,
a taktiež právo na prístup k službám na podporu obetí
2) problematika účasti na trestnom konaní, ako najmä práva v prípade rozhodnutia skutok
nestíhať, právo na záruky v súvislosti so službami restoratívnej justície, právo na právnu
pomoc, právo na náhradu výdavkov, právo na vrátenie vecí, právo na rozhodnutie o náhrade
škody páchateľom v rámci trestného konania, a práva obete s pobytom v inom členskom štáte
3) problematika ochrany obetí a uznaniu obetí s osobitnými potrebami ochrany, kde je
potrebné radiť právo na zamedzenie kontaktu medzi obeťou a páchateľom, právo obetí na
ochranu počas vyšetrovania trestného činu, právo na ochranu súkromia, právo obetí
s osobitnou potrebou ochrany počas trestného konania, či právo detských obetí na ochranu
počas trestného konania.
Je teda možné povedať, že smernica prináša v podstate veľmi komplexnú úpravu práv a potrieb
obetí trestných činov, ako osôb, ktoré v dôsledku spáchaných trestných činov utrpeli rozmanitú ujmu
Smernica ustanovuje minimálne pravidlá v oblasti svojej pôsobnosti, a členské štáty teda môžu
rozšíriť práva v nej stanovené, s cieľom poskytnúť obetiam vyššiu úroveň ochrany.
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Smernica vo svojom texte taktiež pre svoje účely definuje a vymedzuje pojem obeť tak, že ňou
rozumie:
a) fyzickú osoba, ktorej bola v priamom dôsledku trestného činu spôsobená ujma vrátane fyzickej,
mentálnej alebo emocionálnej ujmy alebo majetkovej škody, ale taktiež
b) rodinných príslušníkov osoby, ktorá v priamom dôsledku trestného činu zomrela, ktorým bola v
dôsledku smrti danej osoby spôsobená ujma;
Pokiaľ ide o právo obetí na náhradu škôd spôsobených trestnými činmi, v rámci článku 4 (Právo na
poskytnutie informácií od prvého kontaktu s príslušným orgánom) smernica požaduje, aby členské
štáty zaistili, aby sa obetiam od prvého kontaktu s príslušným orgánom bez zbytočného odkladu
poskytli informácie s cieľom umožniť im uplatniť si práva stanovené v tejto smernici. Medzi takéto
informácie je zaradená i informácia ako, a za akých podmienok môžu obete trestných činov získať
náhradu škody.
Taktiež, v rámci kapitoly 3 – Účasť na trestnom konaní, v zmysle článku 16 smernice – Právo na
rozhodnutie o náhrade škody páchateľom v rámci trestného konania, členské štáty zabezpečia, aby
obete mali v rámci trestného konania právo získať v primeranej lehote rozhodnutie o náhrade škody
páchateľom. Smernica taktiež stanovuje výnimku z tohto pravidla, ktorou majú byť prípady, v ktorých
sa vo vnútroštátnom práve ustanovuje, že takéto rozhodnutie sa prijíma v iných súdnych
26
konaniach. Uvedené znenie je možné interpretovať v zásade dvoma spôsobmi, a to buď tak, že
rozhodnutie o nároku poškodeného je možné učiniť len v jednom z uvedených konaní (teda buď
v trestnom konaní, alebo len v inom konaní), alebo taktiež tým spôsobom, že pokiaľ z určitého
dôvodu nedôjde k rozhodnutiu o náhrade škody priamo v trestnom konaní (aj keď tu takáto zákonná
možnosť je), je možné záväzok štátu stanovený v smernici naplniť tým spôsobom, že o takomto
nároku je následne možné rozhodnúť v inom príslušnom konaní. V zmysle prvej možnosti by potom
súd v trestnom konaní, ak by bol zo zákona príslušný rozhodnúť o nároku poškodeného na náhradu
škody, bol povinný o takomto nároku definitívne rozhodnúť, a to v podstate bez nejakej formy
odkazu na iné, ďalšie konanie. Uplatňovanie nároku v inom ako trestnom konaní, ako ho smernica
predpokladá v stanovenej výnimke, by potom skutočne bolo len výnimkou v rámci niektorých
právnych poriadkov členských štátov, ktoré by uplatňovanie nárokov na náhradu škody spôsobenej
trestným činom vyčleňovali do pôsobnosti iných konaní. Takýto model by určite prinášal
poškodenému určité výhody, ale mohol by potenciálne znamenať i určité obmedzenie. Z hľadiska
šírky možností uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej trestným činom v trestnom
konaní je však zrejme nutné prikloniť sa k druhej z vyššie uvedených interpretácií tohto článku.
Taktiež je však možné podotknúť, že medzi znením článku 16 tejto Smernice a znením príslušného
článku 9 (článok 9 Rámcového rozhodnutia 2001/220/SVV taktiež upravuje uplatňovanie nároku
poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní) Rámcového rozhodnutia, ktoré smernica
nahrádza, je možné vidieť rozdiely v slovnom vyjadrení (najmä v anglickej jazykovej mutácii)
27
možností rozhodnutia o nároku na náhradu škody, čo taktiež zvádza k podobným úvahám.
Smernica ďalej deklaruje, obdobne ako Rámcové rozhodnutie 2001/220/SVV, že členské štáty
podporujú opatrenia, ktorými páchateľa motivujú na poskytnutie primeranej náhrady škody obetiam.
V zmysle preambuly smernice, právo na rozhodnutie o náhrade škody páchateľom a príslušné
uplatniteľné postupy by sa mali vzťahovať aj na obete s pobytom v inom členskom štáte ako v
členskom štáte, v ktorom bol trestný čin spáchaný.
Členské štáty majú v zmysle smernice uviesť do účinnosti zákony, právne predpisy a správne
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 16. novembra 2015.
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27
porovnaj znenie článku 9 Rámcového rozhodnutia o postavení obetí v trestnom konaní
2001/220/SVV, so znením článku 16 Smernice 2012/29/EÚ, ktorou sa ustanovujú minimálne normy
v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov.
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POSTAVENIE POŠKODENÉHO V MINULOSTI A SÚČASNOSTI
Ladislav Vlachovič
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: História právnej úpravy postavenia poškodeného od roku 1896 až po právnu úpravu
súčasnosti.
Kľúčové slová: poškodený, práva poškodeného
Abstract: History of law regulation of aggrieved party from 1896 until actual law regulation.
Key words: Aggrieved party, rights od aggrieved party
1

TRESTNÝ PORIADOK Z ROKU 1896
Zákon číslo XXXIII z r. 1896 bol trestným poriadkom, ktorého úplné znenie bolo „Trestní
řád platný na Slovensku a Podkarpatské Rusi“. Tento zákon pojednával o právach poškodeného.
Nebolo to žiadne jednoduché vyjadrenie práv poškodeného, ale na tú dobu išlo o veľmi zaujímavé
riešenie, ako postaviť poškodeného v Trestnom poriadku tej doby do pozície, z ktorej by vedel
obhájiť svoje práva.
Jednoznačne je potrebné uviesť, že veľmi významným právom poškodeného bolo právo
podania súkromnoprávnej žaloby. Tento druh žaloby mal v histórii svoj logický vznik. V histórii je
veľmi veľa nepotrestaných trestných činov, nakoľko sa v tej dobe nenašiel žalobca, ktorý by vzniesol
obžalobu. V tej dobe to spôsobovali hlavne prirodzené ľudské bariéry ako bol strach z páchateľa
trestného činu, ktorý vytváral nátlak prípadne zastrašoval svoju obeť. Poškodený tak veľa krát strpeli
ujmu na svojich právach. Miera korupcie vtej dobe bola veľká a kto mal spoločenské postavenie mal
tak povediac aj „právo“. Na základe uvedených skutočností sa museli reformovať trestné poriadky.
Vzorom bol francúzsky trestný poriadok na základe ktorého sa zavádzal samotný inštitút verejného
žalobcu.
Trestní řád platný na Slovensku a Podkarpatské Rusi ako trestný poriadok obsahoval v IV
Hlave právo podania súkromnej žaloby. „Poškozený může, jako hlavní soukromý žalobce podati
1
žalobu dříve, než vyzval státního zástupce, aby zastupoval obžalobu.“ .Poškodený mohol svojou
súkromnoprávnou žalobou vyzvať štátne zastupiteľstvo na právnu aktivitu ale samotnú obžalobu
vykonalo štátne zastupiteľstvo. Tu je jasne preukázaná podporná úloha zo strany poškodeného.
Samotný poškodený sa nemohol vyjadrovať ku dĺžke trestu ale mal iné práva . Bol oprávneným
nahliadnuť do spisu, mohol urobiť návrh v otázke viny a trestu. V podstate môžeme povedať, že
postavenie súkromnoprávneho žalobcu, ak išlo o súkromnoprávnu žalobu bolo obdobné ako
postavenie verejného žalobcu zo štátneho zastupiteľstva. Vzhľadom na to že v podstate samotný
súkromnoprávny žalobca disponoval takými právami, ako keby bol zo štátneho zastupiteľstva,
museli sa v rámci trestného poriadku jasne vymedziť určité mantineli. Uvedené sa musí chápať v čo
najužšom význame. Išlo hlavne o právne úkony, ktoré v súvislosti s prebiehajúcim konaním mohol
vykonávať aj štátny zástupca. Samotný súkromný žalobca nikdy nemal práva, ktoré vyplývajú
2
z úradného postavenie štátneho, teda verejného žalobcu. Mantineli slúžili na to, aby sa
súkromnoprávna žaloba nemohla zneužiť na obmedzenie práv iných alebo na „šikanovanie“ iných
ako aj samotných štátnych úradov . Preto trestný poriadok priznával určité práva iba štátnemu
zastupiteľstvu. Išlo o právo pri vyhľadávaní, teda o súčinnosť štátnych orgánov a ich podriadených
1

§41 zákona č. XXXIII z r. 1896, :IN: WOREL, O.J., MILOTA, A., STUNA, S. 1922. Trestní řád
platný na Slovesnku a Podkarpatské Rusi, doplněný pozdejšími zákony i zásadními nálezy kurie v
Budapešti. Kroměříž: nakadatelství J. Gusek, 1922. s. 13
2
Ružička, M., Púry, F., Zezulová, J. Poškozený a adezní rizení v České republice, 1. vydanie,
Praha: C.H. Beck, 2007, str 81
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úradov pri samotnom vyhľadávaní. Poškodený nemohol svojou súkromnoprávnou žalobou navrhnúť
aby sa upustilo od vyšetrovania, ako ja nazerať do spisu pri trestnej veci. Nemohol ani navrhovať
priame predvolanie na hlavné pojednávanie a ani sa nemôže domáhať opravného prostriedku proti
uzneseniu obžalobného senátu. Tohto práva sa mohol domáhať iba v prípade ak samotné konanie
bolo zastavené. Vyššie uvedená právna problematika je obsiahnutá v § 43 zákona č. XXXIII z r.
1896:
„Soukromnému žalobci však nepříslušejí práva státního zastupitelstva, vyplývající z jeho
veřejné úřední povahy, zvlášte nemůže se dožadovati povinné součinnosti úřadů a jejich orgánu při
vyhledávání, nemůže žádati za vydání spisů, věci se týkajících, za upúštení od vyšetřováni
a nemůže navrhovati příme obeslání k hlavnímu líčení; konečně nemůže užíti opravného prostředku
3
proti usnesením žalobního senátu, výmajíc bylo řízení zastaveno.“
Na rozdiel od štátneho zastupiteľstva mohol samotný súkromný žalobca vystupovať ako
svedok.
Samotné príklady skutkových podstát obsiahnuté v trestnom poriadku na základe ktorých,
bolo možné podať súkromnoprávnu žalobu boli napr: „prečin porušenia listového tajomstva, prečin
porušenia domáceho pokoja osobami súkromnými, prečin poškodenia cudzieho majetku, prečin
ľahkého poškodenia na tele, priestupok proti vlastníctvu, delikty proti cti, prečiny proti ochrane
4
známok, prečiny proti ochrane patentov, prečiny nedovoleného vydávania bankoviek.“
Medzi ďalšie práva v trestnom konaní, ktoré prislúchajú poškodenému musíme zaradiť
právo na náhradu škody. Uvedené právo na náhradu škody si môže uplatniť poškodený ako osoba,
ktorá je oprávnená prihlásiť si svoj nárok. . Uvedené právo poškodeného je popísané v § 51
Trestného poriadku:
„Soukromá strana, aby uplatnila svůj nárok, může, než je skončeno hlavní líčení nebo
líčení okresního soudu, vystoupiti u trestního soudu a je pak oprávněna:
1. Předložiti státnímu zastupitelstvu nebo soudu data, jimiž má býti dokázána vina
obviněného a její soukromoprávní nárok;
2. Nahlížeti, nevadí-li tomu důležitá příčina, do spisů i za vyhledávaní a vyšetřovaní, vždy
pak po podání obžalovacího spisu;
3. Žadati, aby byla obeslána k hlavnímu líčení a dostavila-li se tam, činiti návrhy a dávati
otázky svědkům i znalcům v té míře, v jaké je toho zapotřebí k uplatnění
soukromoprávního nároku
Vyjadřuje se poškozený nesrozumitelně nebo chová-li se přes napomenutí soudcovo hrubě
5
neb opětovně výtržně, může mu soud uložiti, aby se dal zastupovati advokátem.“
Ďalším veľmi významným právom poškodeného bolo aj právo na podanie opravného
prostriedku. Zaujímavosťou tohto práva poškodeného je, že ho mohol využiť len v prípade rozsudku
v neprospech obžalovaného:
a) „proti rozsudku, ktorým sa vyslovuje vina obžalovaného, jedine čo do svojho
súkromnoprávneho nároku a i v tejto veci len vtedy, podal-li niektorý
z oprávnených odvolanie čo do otázky viny alebo proti vymeraniu trestu;
6
b) proti sprosťujúcemu rozsudku len vtedy, neodvolal-li se žalobca.“
V prípade že išlo o trestný čin, kedy v tej istej veci bolo viacero poškodených, Trestní řad
mal odpoveď aj na túto otázku. Súkromným žalobcom sa stal ten, ktorý podal prvý samotnú žalobu.
Aj v tej dobe zákon umožnil, aby sa všetci poškodený dohodli, ktorý z nich ich bude zastupovať
3

§ 43 zákona č. XXXIII z r. 1896, :IN: WOREL, O.J., MILOTA, A., STUNA, S. 1922. Trestní řád
platný na Slovesnku a Podkarpatské Rusi, doplněný pozdejšími zákony i zásadními nálezy kurie v
Budapeľti. Kroměříž: nakadatelství J. Gusek, 1922. s. 15
4
RÁLlŠ, A. 1942. Trestné právo procesné. 2. vydanie, Bratislava: Nakladateľstvo Justitia, 1942. s.
50
5
§ 51 zákona č. XXXIII z r. 1896 o súdnom trestnom poriadku, In WOREL, O.J., MILOTA, A.,
STUNA, S. 1922. Trestní řád platný na Slovesnku a Podkarpatské Rusi, doplněný pozdejšími
zákony i zásadními nálezy kurie v Budapeľti. Kroměříž: nakadatelství J. Gusek, 1922. s. 18
6
§ 383 zákona č. XXXIII z r. 1896 o súdnom trestnom poriadku, In BALCAR, J., NOŽIČKA, J.,
PECHÁČEK, J. 1926. Trestný poriadok platný na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, doplnený
príslušnými predpismi. Praha: Tiskařska a vydavatelská akc. Spol. „Českoslovesnkého Kompasu“,
1926.s. 352
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súkromnou žalobou pred súdom. Teda vznikla tu dohodou funkcia súkromného žalobcu a ostatní
poškodení mohli samotnú žalobu podporovať a dohliadať na priebeh žaloby. Samotný dohľad mohol
každý z ďalších poškodených vykonávať tak, že využil svoje právo na nahliadanie do spisov
a mohol podávať návrhy. Samozrejme tieto návrhy sa nemohli zaoberať kvalifikáciou trestného činu
a výmeru trestu. Uvedené návrhy mohol vykonať iba súkromnoprávny žalobca.
Na rozdiel od súčasnej právnej úpravy, Trestní řad umožňoval podať súkromnoprávnu
žalobu, osoba poškodeného mohla predkladať dôkazy, na základe ktorých by štátny zástupca
mohol dokázať vinu ako aj svoj súkromnoprávny nárok. Poškodený mal umožnené aj nahliadnutie
do spisu, na základe uvedeného mohol potom na hlavnom pojednávaní klásť otázky či už svedkom
alebo aj znalcom, tak aby jeho súkromnoprávny návrh bol na hlavnom pojednávaní uplatnený. Ak to
bolo potrebné pre ďalší postup v konaní a aby samotné trestnoprávne predpisy boli správne
uplatnené Trestní řad podľa § 486 umožnil zistenie škody aj ex offo. V súčasnej legislatíve nie je
možné rozhodovať o náhrade škody ex offo.
Poškodený už v tej dobe mohol použiť aj predpisy občianskeho práva pre svoj nárok na
náhradu škody. Teda v prípade nespokojnosti so samotným uplatnením návrhu na náhradu škody,
či dokonca zamietnutia jeho návrhu , sa mohol poškodený obrátiť na civilný súd.
„Poškozený může se se svým soukromnoprávním nárokem, který přesahuje nárok
právoplatným trestním rozsudkem mu přisouzený nebo který byl tímto rozsudkem zamítnut, obrátiti
7
na civilní soud, jenž o nároku samostatně rozhodne.“
Trestní řád
z roku 1896, bol pomerne štedrý pri definovaní práv poškodeného.
Jednoznačne najväčším a z môjho pohľadu najzaujímavejším právom bolo právo poškodeného
podať súkromnoprávnu žalobu.
Postavenie a práva poškodeného boli pomerne rozsiahle
a umožňovali poškodenému, aby si mohol uplatniť svoje nároky i práva.
Samotná definícia poškodeného bola: „poškodený ako osoba ktorej ktorého jakékoľvek
právo bolo poškodené alebo ohrožované spáchaným alebo pokusným trestným činom.
Poškodeným rozumieť treba aj jeho zákonného zástupcu a tiež osobu oprávnenú k súkromnému
návrhu, neni-li zvlášť uvedená.
Súkromnou stranou je ten poškodený alebo jeho právny nástupca, ktorý sa pripojil
8
k trestnému pokračovaniu, aby uplatnil svoj súkromnoprávny nárok.“
Vyžadovalo sa splnenie kumulatívnej podmienky. A to existujúca škoda alebo ohrozenie
práva poškodeného a muselo prísť ku takémuto ohrozeniu alebo poškodeniu spáchaným trestným
činom.
Súkromná strana, pod týmto pojmom je potrebné chápať osobu poškodeného „ktorý sa
pripojil k trestnému pokračovaniu, aby uplatňoval svoj súkromnoprávny nárok. Ide teda
predovšetkým o osobu poškodeného, ktorý sa pripojil k trestnému procesu, aby dosiahol odsúdenia
9
obvineného vzhľadom na svoju, činom mu spôsobenú, civilnoprávnu škodu.“
2

TRESTNÝ PORIADOK Z ROKU 1950
Poškodeným podľa tohto trestného poriadku bol ten, kto utrpel škodu trestným činom, ktorý
bol predmetom trestného konania. Táto škoda musela byť spôsobená skutkom, ktorý bol
predmetom obžaloby. Poškodený mohol požiadať o uplatnenie svojich nárokov, a iba na základe
jeho zažiadanie súd rozhodol v trestnom konaní o jeho nárokoch. Súd ale nemohol rozhodovať o
náhrade škody z úradnej povinnosti.
Poškodený disponoval právom uplatňovať svoje nároky, ktoré vzišli z trestného činu, ďalej
mohol robiť návrhy v hlavnom aj odvolacom konaní, nazerať do spisov, musel byť vyrozumený o
hlavnom a odvolacím pojednávaní. Na hlavnom pojednávaní mohol urobiť návrh na uplatnenie
7

§ 491 zákona č. XXXIII z r. 1896, In WOREL, O.J., MILOTA, A., STUNA, S. 1922. Trestní řád
platný na Slovensku a Podkarpatské Rusi, doplněný pozdejšími zákony i zásadními nálezy kurie v
Budapešti. Kroměříž: nakadatelství J. Gusek, 1922. s. 168
8
§ 13 zákona č. XXXIII z r. 1896 o súdnom trestnom poriadku, In BALCAR, J., NOŽIČKA, J.,
PECHÁČEK, J. 1926. Trestný poriadok platný na Slovensku a Podkarpatskej Rusi, doplnený
príslušnými predpismi. Praha: Tiskařska a vydavatelská akc. Spol. „Českoslovesnkého Kompasu“,
1926., s. 10
9
RÁLlŠ, A. 1942. Trestné právo procesné. 2. vydanie, Bratislava: Nakladateľstvo Justitia, 1942. s.
50
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svojho nároku. Taktiež mohol podať odvolanie proti odsudzujúcemu rozsudku pre nesprávnosť
výroku o jeho nároku ako aj z dôvodu nerozhodnutia o ňom ak ho včas uplatnil.
Poškodený musel byť o práve podať odvolanie poučený v rozsudku. Mohol sa nechať
zastupovať splnomocnencom. Poškodený musel byť vždy poučený o svojich právach. V prípravnom
konaní bol poučený prokurátorom a v konaní pred súdom predsedom senátu. Ak bol poškodený
nesvojprávny, jeho práva vykonával zákonný zástupca, v prípade smrti poškodeného prechádzali
jeho práva na jeho právneho nástupcu. Ak sa predpokladalo, že bude zmarené uspokojenie nárokov
poškodeného, mohol v prípravnom konaní prokurátor a v konaní pred súdom súd, nariadiť
zabezpečenie hnuteľných vecí obvineného, a tiež niektoré jeho pohľadávky. Zabezpečenie majetku
bolo možné do predpokladanej výšky škody.
3

TRESTNÝ PORIADOK Z ROKU 1956
Ďalším právny predpisom, ktorý upravoval postavenie poškodeného bol zákon č. 64/1956
Sb. O trestnom konaní súdnom (trestný poriadok). Účinnosť tohto zákona bola od 01.01.1957.
Tento trestný poriadok v ustanovení § 7 ods 5 uvádzal, že jednou zo strán konania sa
rozumie, aj osoba poškodeného. V rámci tohto trestného poriadku je uvedená definícia
poškodeného v §7 ods 10. Osoba poškodeného je definovaná ako osoba, ktorej bola spôsobená
škoda trestným činnom a jej nárok na náhradu škody by bolo možné si uplatniť pred
občianskoprávnym súdom. Teda v občianskoprávnom konaní. Podmienkou bolo, že osoba
poškodeného nemohla vystupovať trestnom konaní ako osoba spoluobvineného.
Samotný pojem poškodeného vychádzal z konkrétnych nárokov. Patrili sem nároky všeobecne
upravené, ako záväzky k náhrade škody - § 337 a nasl. Občianskeho zákonníka č 141/1950 Zb.,
ďalej nároky vyplývajúce zo zákona č 63/1951 Zb., o zodpovednosti za škody spôsobené
dopravnými prostriedkami. Podľa vtedy platnej právnej úpravy sa za škodu považovala tak skutočná
škoda, teda zásah (zmenšenie) do majetkového stavu, ale aj takpovediac strata zo zisku, dnes
chápaná ako ušlý zisk. Samotná škoda musela byť v príčinnej súvislosti s trestným činnom a tento
je predmetom trestného stíhania. Pri väčšom počte obvinených si mohol poškodený uplatňovať svoj
nárok voči ktorémukoľvek z nich. Platila vtedy solidárna zodpovednosť za škodu. Zaujímavosťou je,
že poškodený mohol byť vypočutý ako svedok. Poškodeným mohla byť aj právnická osoba, teda
nielen fyzická osoba, ale vzťahovalo sa to aj na právnické osoby.
V prípade, že poškodený chcel dosiahnuť prejednanie jeho nároku na náhradu škody pred súdom,
musel tak urobiť najneskôr do začatia hlavného pojednávania. V rámci uvedeného existovala
výnimka, teda poškodený nemal právo sa dožadovať, aby sa v trestnom konaní rozhodovalo o jeho
nároku. Išlo o prípady:
- V konaní o trestných činoch patriacich do príslušnosti krajského alebo vyššieho vojenského súdu,
 V stannom konaní, kde to pri nedostatku výslovne právnej úpravy vyplývalo z povahy veci
 Ak nárok na náhradu škody uplatnil poškodený už v konaní vo veciach občianskoprávnych
 Ak nárok na náhradu škody uplatnil poškodený už v konaní vo veciach
10
občianskoprávnych
Poškodený mal zo zákona práva, vďaka ktorým si mohol uplatniť svoj nárok v trestnom konaní. Boli
to:
 bol oprávnený robiť návrhy,
 podať návrh na zabezpečenie nároku na hnuteľných veciach obvineného do
predpokladanej výšky škody,
 nechať sa zastupovať zástupcom,
 právo byť vypočutý,
 právo nazerať do spisu,
 uplatniť si právo na vrátenie veci,
 právo na doručenie odpisu rozsudku,
 požadovať od odsúdeného náhradu nákladov potrebných k účelnému uplatnenie jeho
nároku na náhradu škody v trestnom konaní vrátane nákladov splnomocnenca,
 aby mu bolo doručené uznesenie o zastavení trestného stíhania,
 právo byť informovaný o hlavnom pojednávaní,
10

Růžička M., Púry F., Zezulová J., Poškozený a adhezní řízení v České republice, C.H.Beck,
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právo byť vyzvaný na hlavnom pojednávaní predsedom senátu, aby mohol urobiť návrh
strán svojho nároku na náhradu škody,
právo klásť vypočúvaným osobám otázky so súhlasom predsedu senátu,
právo predniesť záverečnú reč.

V rámci § 41 ods 2 TTP č 64/1956 Zb. bolo jasne uvedené, že poškodeného o jeho právach mal
poučiť orgán činný v trestnom konaní a musia mu poskytnú možnosti na ich uplatnenie.
Ak samotný poškodený nebol svojprávny, mal možnosť aby ho zastupoval jeho zákonný zástupca (§
43 TTP č 64/1956 Zb.). Poškodený sa v prípade záujmu mohol nechať zastupovať
splnomocnencom a to podľa § 46 TTP č 64/1956 Zb. Splnomocnená osoba sa musela pred súdom
preukázať plnomocenstvom. Splnomocnenec mal práva ako keby bol poškodeným (§ 47 TTP č
64/1956 Zb. ). Samozrejme vždy konal v mene poškodeného. Ak poškodený zomrel, prešli jeho
práva na jeho právneho nástupcu (§ 42 TTP).
Samotné adhézne konanie netvorilo samostatnú časť. Bolo súčasťou trestného konania. Platila
zásada, že nárok na náhradu škody sa riešil navrátením do pôvodného stavu, len v prípade, že sa
to nedalo dosiahnuť, súd rozhodol o náhrade škody vyčíslením v peniazoch .Pre adhézne konanie z
toho plynul záver, že poškodený mohol svoj nárok na náhradu škody uplatniť aj v tom smere, aby
mu vec odcudzená trestným činom bola vrátená a trestný súd zaviazal páchateľa, aby
poškodenému predmetnú vec vydal (§ 244 zákona č 64/1956 Zb .)
Ak súd uznal obžalovaného vinným, tak súd mohol o nároku poškodeného rozhodnúť trojakým
spôsobom. A to tak, že priznal samotný nárok na náhradu škody ak bol v trestnom konaní
odôvodnený (§ 244 ods 2 veta prvá TTP č 64/1956 Zb.). Ďalšou z možností bolo uznanie nároku len
čiastočne a so zvyškom nároku, poškodeného odkázať na konanie vo veciach občianskoprávnych
(§ 244 ods 3 TTP č 64/1956 Zb.). Poslednou logickou možnosťou bolo, že súd odkázal
poškodeného na občianskoprávne konanie. (§ 244 odsek 2 veta druhá TTP č 64/1956 Zb.). Bolo to
v prípade ak výška nároku bola neodôvodnená v trestnom konaní.
Samotná podstata trestného poriadku č 64/1956 Zb. bola vtom, že súd nemohol oprávnený nárok
poškodeného v trestnom konaní zamietnuť, ale iba ho priznať alebo odkázať na občianskoprávne
konanie. Ak poškodený mohol určiť presnú výšku nároku neskôr, teda až na základe podkladov
z hlavného pojednávania a poškodený požiadal o náhradu škody do začatia hlavného pojednávania,
súd rozhodol o jeho nároku (§ 244 ods 5 TTP č 64/1956 Zb.).
4

TRESTNÝ PORIADOK Z ROKU 1961
Zmena politickej situácie priniesla novú právnu úpravu, ktorá bola niekoľkokrát
novelizovaná. Ide o trestný poriadok č 141/1961 Zb.
Táto právna úprava priniesla významné zmeny v úprave postavenia poškodeného trestným činom a
v úprave rozhodovaní o jej nároku na náhradu škody. Pôvodné znenie zákona stanovilo, že v rámci
trestného konania spolu s otázkou viny a trestu, mala byť vyriešená aj otázka náhrady škody
spôsobenej trestným činom (§ 43 ods 2, § 228 a § 229 TTP). Súdu patrilo oprávnenie, aby v
odsudzujúcom rozsudku uložil povinnosť na náhradu škody.
Za nóvum tejto právnej úpravy môžeme považovať postavenie prokurátora.. Ten mohol veľmi
citeľne zasiahnuť do samotného procesu. V prípade, ak to vyžadovala ochrana záujmov štátu alebo
pracujúcich, teda ak bola škoda spôsobená na majetku, ktorý bol v socialistickom vlastníctve, mohol
uložiť povinnosť obžalovanému, na náhradu škody spôsobenej trestným činnom (§ 43 ods 3 TTP).
Ďalším oprávnením prokurátora bola (§ 47 ods 4 TTP) možnosť zabezpečenia majetku obvineného
na náhradu škody. V tej dobe išlo o ochranu majetku v socialistickom vlastníctve. Nový trestný
poriadok z roku 1961 posilnil postavenie poškodeného a to tak, že sa mohol aktívne ako jedna zo
strán zúčastniť trestného konania a svojimi návrhmi mohol napomôcť ku zisteniu objektívnej pravdy
a ku správnemu rozhodnutiu.
Podľa § 43 TTP sa za poškodeného považovala každá osoba, teda „komu sa trestným činnom
11
ublížilo na zdraví, spôsobila sa majetková, morálna alebo iná škoda“
11

§ 43 ods. 1 zákona č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) z 29. novembra
1961 In
BENČÍK, M., THOLT, V., BARÁT, A. 1975. Trestný zákon, Trestný poriadok a snimi súvisiace
predpisy. Bratislava: Vydavateľstvo Obzor, 1975, s. 341-342
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Poškodený ako procesná strana sa mohol aktívne zúčastniť na trestnom konaní tak, aby bola vec
náležite objasnená a vydané spravodlivé rozhodnutie. V rámci tejto úpravy sa rozlišovali dve
kategórie poškodených, a to jednak poškodený s právom na náhradu škody (§ 43 ods 2 TP v
pôvodnom znení) a jednak poškodenému v jeho všeobecnom vymedzení, ktorý týmto právom
nedisponoval.
Práva poškodeného ako procesnej strany sa rozlišovali na práva všeobecné a práva ktoré mu patrili
ako subjektu adhézneho konania. Všeobecné práva mal každý poškodený. Poškodeného o jeho
právach mali poučiť orgány činné v trestnom konaní (§ 46 TP). Fyzická osoba mohla vystupovať
ako poškodená v trestnom konaní. Právnické osoby mohli tiež vystupovať ako poškodený
v trestnom konaní, avšak v tej dobe to boli socialistické organizácie ako napr. štátne organizácie,
družstvá a iné. Štát mohol tiež vystupovať ako poškodený. V pôvodnom znení bolo zakotvené, že
poškodeným nemohol byť ten kto bol spoluobvinený. Taktiež poškodený nemohol byť v postavení
znalca, alebo tlmočníka. Ďalším obmedzením bolo, ak v prvom stupni rozhodoval krajský súd a ako
posledné obmedzenie možno považovať skutočnosť, ak o nároku na náhradu škody už rozhodol
súd v občianskoprávnom konaní.
Trestný poriadok z roku 1961 už teda upravoval dve kategórie poškodených a to poškodeného
podľa ustanovenia § 43 ods 1 TP a poškodeného podľa ustanovenia§ 43 ods 2 TP v pôvodnom
znení s právom uplatniť si nárok na náhradu škody. Samozrejme subjektom adhézneho konania
mohla byť len osoby poškodeného podľa § 43 ods 2 TP v pôvodnom znení. Značnou zmenou oproti
predchádzajúcej právnej úprave bola možnosť uplatniť si zo strany poškodeného v rámci
adhézneho konania náhradu vyplývajúcu z akejkoľvek škody. Samotný pojem škody bol
koncipovaný širšie, teda za škodu sa považovala majetková, morálna škoda, ublíženie na zdraví
a morálna škoda. V samotnej podstate nebolo možné zamietnuť nárok poškodeného.
Súd mohol nárok poškodenému priznať úplne alebo z časti, alebo ho mohol odkázať na
občianskoprávne konanie alebo konanie pred iným príslušným orgánom. V prípade záujmu sa
mohol poškodený nechať zastúpiť zástupcom. Osoba zástupcu mohla v mene poškodeného robiť
návrhy, podávať žiadosti, opravné prostriedky a zúčastniť sa úkonov, na ktorých by sa mohol
zúčastniť poškodený. Za socialistické organizácie vystupovali ako zástupcovia ich volené orgány. Ak
bol poškodeným štát, zastupoval ho poverený pracovník samotného štátneho orgánu alebo
poverený pracovník. V prípade, že bola dôvodná obava zo zmarenia samotného uspokojenia
nároku na náhradu škody, právna úprava upravovala možnosť zabezpečenia tohto nároku.
Predmetom zabezpečenia mohli byť nielen hnuteľné veci a pohľadávky, ale aj nehnuteľnosti (§ 47
ods 2 TP v pôvodnom znení).
Táto právna úprava obsahovala výnimky, kedy na zabezpečenie nemohli byť použité vecí, ktoré
nemohli byť postihnuté výkonom rozhodnutia. Boli to pohľadávky obvineného na výplatu odmeny z
pracovnoprávneho alebo obdobného pomeru, pohľadávky na výplatu výživného a na výplatu dávok
nemocenského poistenia a sociálneho zabezpečenia.
Uvedený trestný poriadok bol viac krát novelizovaný. Ja sa zameriam iba na novely, ktoré podľa
môjho právneho názoru ovplyvnili postavenie poškodeného v trestnom konaní. Ako prvú uvádzam
novelu zákona pod označením 57/1965 Zb.
Novela ako taká, mala prispieť k tomu, aby boli väčšie možnosti zabránenia trestnej
činnosti. Osoby poškodeného sa dotýkala vo viacerých smeroch. Hlavnou zmenou bolo to, že
oznamovateľ musel byť upovedomený o uznesení o odložení veci. Oznamovateľ mohol podať proti
uzneseniu sťažnosť. Je pochopiteľné, že oznamovateľ bol vo väčšine prípadov osobou, ktorá
utrpela škodu pri páchaní trestného činu. Ďalším významným právom, ktoré poškodený touto
novelou získal bolo právo podať opravný prostriedok proti meritórnemu rozhodnutiu. V rámci
previazanosti samotnej právnej problematiky s občianskym zákonníkom z. č. 40/1964, sa osoby
poškodeného dotýkala zmena pojmu svojprávnosť na pojem spôsobilosť na právne úkony. Teda
podľa § 45 ods. 1 TP pod č. 57/1965 Zb. ak bola osoba poškodená trestným činnom zbavená
spôsobilosti ku právnym úkonom, alebo bola jej spôsobilosť ku právnym úkonom obmedzená,
vykonával jej práva , podľa vtedy právnej úpravy jej zákonný zástupca.
Ďalšou novela, ktorá sa dotýkala práv poškodeného bol z. č. 48/1973 Zb. Nóvum v rámci
tejto právnej úpravy bolo, že vznikol právny inštitút – trestného rozkazu. Podľa § 314 ods. 1 písm. e)
TP v znení zákona č. 48/1973 Zb ak bol uplatnený nárok na náhradu škody v samotnom procese
objasňovania
musel trestný rozkaz obsahovať výrok, ktorý odkázal poškodeného na
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občianskoprávne konanie. Ak proti nemu poškodený podel odpor a týmto sa celý zrušil tak musel
samosudca nariadiť hlavné pojednávanie. V tomto momente sa mohol poškodený svojho nároku.
5

POSTAVENIE POŠKODENÉHO PO ROKU 1989
Predchádzajúce novely zákona č. 141/1961 Z.z. sa do značnej miery prispôsobili štátnemu
zriadeniu a samotnej politickej situácii, ktorá tu na území bývalej československej socialistickej
republiky bola.
5.1

Zákon č. 178/1990
Prvou ponovembrovou novelizáciou zákona č. 141/1961 Z.z. Trestného poriadku bol zákon
č. 178/1990 Z.z. Účinnosť tohto zákona bola od 01. júla 1990. Táto novela priniesla do trestného
poriadku pomerne veľa zmien. Išlo najmä o zmeny týkajúce sa práv obvineného a obhajcu, ďalšie
zmeny upravovali odpočúvanie telefónnych hovorov, väzbu ako aj prípravné konanie.
Pre osobu poškodeného v trestnom konaní bola azda najvýznamnejšou zmena
v obmedzení postavenia prokuratúry a to nasledovne. Prokurátorovi sa zrušilo oprávnenie na
podanie návrhu na náhradu škody v občianskoprávnom konaní. V rámci pôvodného znenia zákona
č. 141/1961 Z. z. mal prokurátor oprávnenie podať návrh aby súd vo svojom odsudzujúcom
rozsudku uložil obžalovanému povinnosť na náhradu škody spôsobenej trestným činom (§ 43 ods 3
TP). Ďalšou nemenej významnou zmenou bola možnosť stíhania urč deliktov len so súhlasom
poškodeného. Konkrétne išlo o inštitút trestného stíhania len so súhlasom poškodeného, za
podmienky že medzi páchateľom a poškodeným je príbuzenský alebo obdobný vzťah vymedzený
zákonom.. V rámci danej novely a to konkrétne § 45 ods 2 TP bol zavedený inštitút opatrovníka
poškodeného. Toto ustanovenie vzniklo kvôli potrebe ochrany práv poškodeného. Ak zákonný
zástupca poškodeného nemohol vykonávať práva zo zákona podľa § 45 ods 1 TP a popri tom
vzniklo nebezpečenstvo z omeškania, musel niekto práva poškodeného obhajovať. Predseda
senátu a v prípravnom konaní prokurátor rozhodol o ustanovení opatrovníka poškodenému na
výkon jeho práv. Proti tomuto rozhodnutiu bola prípustná sťažnosť, ktorá nemala odkladný účinok.
Taktiež bolo možné ustanoviť poškodenému opatrovníka ak osoba poškodeného bola pozbavená
spôsobilosti na právne úkony alebo mala spôsobilosť obmedzenú.
Významnou zmenou bola aj zmena podľa § 159 ods 4 TP v znení z.č. 178/1990 Z. z., na základe
ktorej mohol poškodený, teda nielen už oznamovateľ, podať sťažnosť proti uzneseniu o odložení
veci. Súčasne prišlo ku zrušeniu úpravy trestného rozkazu.
5.2

Zákon č. 558/1991
Táto novela vo svojej podstate navrátila ustanovenie o možnosti podania sťažnosti proti
uzneseniu o odložení veci do predchádzajúceho stavu. Teda sťažnosť proti uzneseniu o odložení
veci mohol podať len oznamovateľ. Osoba poškodeného ju už podať nemohla.
5.3

Zákon č. 292/1993
Čo sa týka novely Trestného poriadku zákonom č 292/1993 Z. z., Táto sa týkala prevažne
prípravného konania, malo dôjsť k zjednodušeniu trestného konania a taktiež mala za cieľ, aby
zbavila právnu úpravu nadbytočných formalít. Opäť boli zapracované zmeny, ktoré ovplyvnili
postavenie poškodeného v trestnom konaní ako aj zmeny, ktoré ovplyvnili rozhodovanie o náhrade
škody v občianskoprávnom konaní.
Taktiež aj touto novelou došlo k zmene postavenia poškodeného v trestnom konaní ao
rozhodovaní o náhrade škody v občianskoprávnom konaní.
Prvou zmenou týkajúce sa poškodeného v trestnom konaní bolo ustanovenie § 45 ods 2 TTP v
znení zákona č 292/1993 Z. z. Táto novela zákona č 178/1990 Zb. zaviedla pojem opatrovník
poškodeného. Novelou z roku 1993 došlo k spresneniu podmienok jeho ustanovenia, keď úprava z
roku 1990 dávala na zvážení súdu, či môže ustanoviť opatrovníka, podľa novely z roku 1993 došlo k
spresneniu, ktoré bolo formulované tak, že ustanoví na výkon práv poškodeného opatrovníka.
Táto novela z roku 1993 taktiež stanovila, že predseda senátu v rámci prípravy hlavného
pojednávania doručuje odpis obžaloby každému poškodenému, ak boli jeho pobyt alebo sídlo
známe (§ 196 ods 1 TTP v znení z.č. 292/1993 Zb.).
Opätovne bolo zavedené, že uznesenie o odložení veci podľa § 159 ods 4 TTP sa doručovali taktiež
poškodenému, ak bol známy s právom podať proti takémuto rozhodnutiu sťažnosť.
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Táto novela upravila novú formu odklonu - inštitút podmienečného zastavenia trestného stíhania.
Táto sa však týkala poškodeného ako subjektu adhézneho konania, teda podľa ustanovenia § 43
ods 2 TTP, pretože jednou z podmienok vydania rozhodnutia
o podmienečnom zastavení trestného stíhania bolo to, že obvinený nahradil poškodenému
spôsobenú škodu, o jej náhrade s ním uzavrel dohodu alebo urobil iné potrebné opatrenia na jej
náhradu.
Novela trestného poriadku vykonaná zákonom č 292/1993 Z. z. potom opätovne zaviedla
inštitút trestného rozkazu, kedy v rámci trestného príkazu bolo možné rozhodnúť
o nároku na náhradu škody. Ak poškodený svoj nárok uplatnil, bol mu trestný rozkaz doručený, ale
neprislúchalo poškodenému podať proti trestnému rozkazu opravný prostriedok.
5.4

Zákon č. 301/2005 Z.z.
Dnešná úprava poškodeného vzhľadom na územie Slovenskej republiky je obsiahnuté
v trestnom poriadku, presnejšie v zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších
predpisov. Úprava je obsiahnutá v § 46 a následne Trestného poriadku.
Definícia poškodeného je uvedená priamo v prvom odseku § 46 Trestného poriadku:
„(1) Poškodený je osoba, ktorej bolo trestným činom ublížené na zdraví, spôsobená
majetková, morálna alebo iná škoda alebo boli porušené či ohrozené jej iné zákonom chránené
práva alebo slobody.“
Osobou poškodenou môže teda byť jedine osoba, ktorej v dôsledku trestného činu:
 Bolo ublížené na zdraví,
 Bola spôsobená majetková škoda
 Bola spôsobená morálna škoda
 Bola spôsobená iná škoda
 Boli porušene, resp. ohrozené iné zákonom chránené práva a slobody.
Aj slovenská trestnoprocesná teória pracuje s rozdelením poškodeného do dvoch skupín.
Prvou skupinou sú poškodení, ktorí nemajú nárok na náhradu škody. Tejto skupine poškodených
prislúchajú len všeobecné práva. Druhá skupina je reprezentovaná poškodeným s nárokom na
náhradu škody. Pôjde o skupinu poškodených, ktorí si riadne a včas uplatnili svoj nárok na náhradu
škody. Tejto skupine okrem všeobecných práv prislúchajú aj ďalšie práva potrebné na uplatnenie
svojho nároku na náhradu škody voči obžalovanému.
Práva poškodeného sú presne uvedené v Trestnom poriadku :
Všetky práva slúžia poškodenému naprieč celému trestnému konaniu. Posilňujú jeho pozíciu,
predovšetkým z dôvodu náhrady vzniknutej škody v akejkoľvek zákonom predvídanej podobe.
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KRIMINOLOGICKÉ ASPEKTY NAHRADENIA VÄZBY
Lucia Leflerová
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstrakt: Článok sa zaoberá charakteristikou väzby v prípravnom konaní, ako zabezpečovacieho
inštitútu Trestného práva, ktorý predstavuje najzávažnejší zásah do osobnej slobody obvineného.
Nariadenie väzby tak so sebou prináša mnoho negatívnych dôsledkov, ktoré z kriminologického
pohľadu môžu mať vplyv na podnietenie trestnej činnosti u obvineného. Súd tak musí v každom
prípade rozhodovania o väzbe, po zistení splnenia podmienok na nariadenie väzby, zhodnotiť, či
nemožno väzbu nahradiť písomným sľubom obvineného, zárukou záujmového združenia alebo
dôveryhodnej osoby, dohľadom probačného a mediačného úradníka, resp. peňažnou zárukou za
vhodného uloženia primeraných povinností a obmedzení. Z uvedeného dôvodu sa článok zaoberá
aj úvahami nad prínosom, ale aj možnými negatívnymi dôsledkami rozhodnutia o nahradení väzby v
porovnaní s nariadením väzby.
Kľúčové slová: Väzba, nahradenie väzby, výkon trestu odňatia slobody, výkon väzby, osobnosť
páchateľa, kriminologické faktory.
Abstract: The article writes about characteristics of pre-trial custody, as a security institut of the
Criminal Law, which represents the most significant interference to the personal liberty of the
accused. Custody brings many negative implications, which from criminological perspective can
affect criminal activity by the accused. The court must therefore in any case by the decision about
custody, after finding all of the conditions for custody, to assess whether this custody can not be
replaced by a written promise of accused, guarantee given by the trade association or a reliable
person, attendance by probation and mediation officer, respectively monetary bail by contemporatry
impose of appropriate duties and restrictions. For this reason, the article writes about the benefits,
but also the possible negative consequences of a decision about the replacement of custody
compared with decision about custody.
Key words: Custody, alternatives to custody, imprisonment, remand, personality of the offender,
criminological aspects.
1

ÚVOD
Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len „Trestný
poriadok“) v §71 ustanovuje: „Obvinený môže byť vzatý do väzby len vtedy, ak doteraz zistené
skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok, pre ktorý bolo začaté trestné stíhanie, bol spáchaný, má
znaky trestného činu, sú dôvody na podozrenie, že tento skutok spáchal obvinený a z jeho konania
alebo ďalších konkrétnych skutočností vyplýva dôvodná obava, že...“
Z uvedeného vyplýva, že väzba patrí medzi prostriedky zabezpečovacieho charakteru,
pričom v porovnaní so zadržaním či zatknutím ide o najprísnejší prostriedok zaistenia osôb. A teda
v najvýraznejšej miere obmedzuje osobnú slobodu obvineného. V zmysle §2 zákona č. 221/2006
Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVV“) obvineného možno počas
výkonu väzby obmedziť len vo výkone tých práv, ktoré sa vzhľadom na dôvod väzby, zaistenie
bezpečnosti osôb a zabezpečenie ochrany majetku a poriadku v miestach, kde sa vykonáva väzba
nemôžu uplatniť alebo by ich výkon mohol viesť k zmareniu väzby. Z charakteru väzby je však
zrejmé, že v praxi to predstavuje zásah aj do mnohých iných práv, ako je osobná sloboda, napr.
práva na nedotknuteľnosť osoby a jej súkromia, slobody pohybu a pobytu, zachovania listového
tajomstva a tajomstva dopravovaných správ či práva na slobodné užívanie majetku. Z uvedeného
dôvodu má nasledujúci článok za cieľ priniesť porovnanie nariadenia väzby s možnosťami
nahradenia väzby z kriminologického pohľadu.
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2

K CHARAKTERU VÄZBY
Pre úvahy dotýkajúce sa možností nahradenia väzby upravených v Trestnom poriadku je
potrebné najskôr objasniť samotný inštitút väzby, jeho charakter a ponímanie v zmysle existujúcej
právnej úpravy a zásad trestného práva.
Je zrejmé, že tento inštitút má charakter prostriedku ultima ratio a teda súd by mal
obvineného vziať do väzby len vtedy, keď tento zásah je nevyhnutný z pohľadu dosiahnutia účelu
trestného konania, t.j. ak doteraz zistené skutočnosti nasvedčujú tomu, že skutok bol spáchaný, má
znaky trestného činu, existuje dôvodné podozrenie, že skutok spáchal obvinený a je daný niektorý
z dôvodov väzby, predpokladá sa jeden zo spôsobov ukončenia trestného konania vyslovenia viny
obvinenému. Do väzby môže byť vzatý len obvinený v priebehu vedeného trestného stíhania,
nakoľko väzba nie je ponímaná ako trest, jej účelom nie je sankcionovať, len zabezpečiť osobu na
trestné konanie. Práve z uvedeného dôvodu je viac ako potrebné dbať na zásadu prezumpcie
neviny. Skutočnosť, že obvinený bol vzatý do väzby ešte neprejudikuje jeho vinu.
Z formulácie §71 Trestného poriadku taktiež vyplýva, že väzba je inštitútom výlučne
fakultatívnym, súd môže vziať obvineného do väzby, pokiaľ je na to splnený rad materiálnych
a formálnych podmienok. Medzi formálne podmienky možno zaradiť vydanie zákonného uznesenia
o vznesení obvinenia proti konkrétnej osobe a jeho oznámenie tejto osobe, t.j. musí sa viesť trestné
stíhanie voči konkrétnemu obvinenému a druhou podmienkou je podanie návrhu na vzatie
obvineného do väzby včas, pri dodržaní lehôt požadovaných Trestným poriadkom. Materiálnymi
podmienkami väzby sa rozumie dôvodnosť trestného stíhania a existencia niektorého z dôvodov
väzby, pričom na to, aby išlo o väzbu zákonnú podmienky musia byť splnené počas celého trvania
1
väzby.
Trestný poriadok vo svojom ustanovení §71 uvádza taxatívny výpočet objektívne existujúcich
dôvodov väzby, medzi ktoré zaraďuje dôvodnú obavu, že obvinený:
a) „Ujde alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak
nemožno jeho totožnosť ihneď zistiť, ak nemá stále bydlisko alebo ak mu hrozí vysoký
trest,
b) Bude pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť objasňovanie
skutočností závažných pre trestné stíhanie, alebo
c) Bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin, o ktorý sa pokúsil, alebo vykoná
trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil.“
Táto obava musí reálne existovať, nakoľko „Orgány Rady Európy nepripúšťajú, aby
k pozbaveniu slobody došlo v súvislosti so všeobecnou prevenciou kriminality alebo len na základe
skutočnosti, že určité osoby, resp. skupiny obyvateľstva prestavujú pre spoločnosť nebezpečenstvo
2
vzhľadom na ich pretrvávajúci sklon k páchaniu trestných činov.“
3

NARIADENIE VS. NAHRADENIE VÄZBY
V zmysle uvedenej charakteristiky musí súd pri rozhodovaní o väzbe obvineného najskôr
zvážiť, či nemôže väzbu nahradiť niektorou z možností, ktoré mu existujúca právna úprava
umožňuje. „... obsahom základného práva podľa čl. 17 ods. 5 ústavy je aj oprávnenie trestne
stíhanej osoby, aby súd rozhodujúci o jej väzbe skúmal významné skutočnosti pre a proti väzbe
3
vrátane možnosti nahradiť ju zárukou, sľubom alebo peňažnou zárukou...“ Väzba totiž predstavuje
dovolené obmedzenie slobody, v prípade splnenia všetkých podmienok, zároveň však ide o isté
vyváženie medzi obmedzením osobnej slobody jednotlivca a verejného záujmu v podobe ochrany
spoločnosti a dosiahnutia účelu trestného konania. Aby väzba mohla byť nariadená, verejný záujem
musí prevážiť nad právami a slobodami jednotlivca, najmä osobnou slobodou. Ak je možné túto
ujmu zmenšiť niektorým opatrením nahradenia väzby, mal by súd väzbu nahradiť. Aj v priebehu
trvania nariadenia väzby môže súd rozhodnúť o tom, že väzba sa nahradí. Taktiež treba brať na
zreteľ, že dôvody, ktoré odôvodňovali nariadenie väzby na začiatku nemusia byť dostatočné aj
1

ČENTÉŠ, J. a kol. Trestné právo procesné. Všeobecná a osobitná časť. Šamorín : Heuréka, 2012.
s. 233-242.
2
DRGONEC, J. Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín : Heuréka, 2012. s. 344.
3
Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky, spisová značka: III. ÚS 38/01.
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v priebehu ďalšieho konania, vzhľadom na skutočnosť, že s pribúdajúcim časom je obeť
obvineného, spočívajúca v stále dlhšie trvajúcom obmedzení osobnej slobody, väčšia. V zmysle
prijatého Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy č. R (2006) 13 o výkone väzby, podmienkach
jej výkonu a zárukách proti jej zneužitiu je zdôraznené prioritné ukladanie alternatívnych opatrení
pred nariadením väzby a „dôkazné bremeno o tom, že existuje podstatné riziko, ktoré nemôže byť
nahradené alternatívnymi opatreniami, je na štátnom zástupcovi (prokurátorovi), resp. vyšetrovacom
4
sudcovi.“
Sudca v prípadoch rozhodovania o nahradení väzby musí zvažovať mnoho faktorov.
Ponechaním obvineného na slobode sa mu preukazuje určitá dôvera, že uložené povinnosti
a opatrenia bude dodržiavať a nedopustí sa konania odôvodňujúceho vydanie rozhodnutia
o nariadení väzby. Buď tak bude konať sám, na základe zloženého písomného sľubu, resp. pod
dohľadom dôveryhodnej osoby, záujmového združenia, probačného a mediačného úradníka alebo
pod vidinou prepadnutia zloženej peňažnej záruky v prospech štátu. Preto je potrebné pri
rozhodovaní vziať do úvahy najmä povahu trestnej činnosti, pre ktorú je obvinený trestne stíhaný,
spôsob spáchania, jej následky a osobu obvineného. Autorka príspevku sa domnieva, že po
skonštatovaní splnenia všetkých zákonných podmienok potrebných pre vydanie rozhodnutia
o väzbe, práve osoba obvineného predstavuje primárny faktor pri rozhodovaní súdu, či väzbu
nahradí alebo nie a ktorou z foriem.
S uvedeným úzko súvisí ďalšia časť príspevku, ktorá sa bude venovať myšlienkam vplyvu
nariadenia a nahradenia väzby na obvineného z kriminologického pohľadu. Väzba totiž napriek
skutočnosti, že ide „len“ o zabezpečovací inštitút, sa svojim charakterom približuje až k výkonu
trestu odňatia slobody. Toto má nepochybne veľký vplyv aj na samotné správanie obvineného.
S výkonom nepodmienečného trestu odňatia slobody má mnoho spoločné a taktiež možno nájsť
množinu odlišností.
Oba inštitúty spočívajú v izolácií osôb od spoločnosti, no kým trest odňatia slobody je
sankciou za spáchaný trestný čin, ktorého následky musí odsúdený znášať, väzba má osobu len
zabezpečiť na účely trestného konania. V žiadnom prípade nemá plniť úlohu resocializácie.
Spoločnou črtou medzi nimi je skutočnosť, že v oboch prípadoch sa osoba ocitne v prostredí, ktoré
sa vymyká bežnej realite a existuje predpoklad kumulácie „narušených“ osobností. Závery zo
sociologických a psychologických výskumov sú jednotné v tom, že aj keď je osobnosť človeka
relatívne stála, neustále dochádza k jej vývoju, pod vplyvom faktorov prostredia, v ktorom sa
nachádza. Pričom tieto faktory môžu vplývať pozitívne alebo aj negatívne. Jednoznačne na vývoj
človeka a formovanie alebo deformovanie jeho osobnosti má veľký vplyv skupina, v ktorej sa po
dlhšie obdobie nachádza. Na začiatku vývoja človeka je to najmä rodina a postupne s pribúdajúcim
vekom rastie vplyv rovesníkov, neskôr je to napr. pracovný kolektív a samozrejme v prípade
nariadenia väzby skupina obvinených. Je len otázkou náhody, resp. náhodilosti, aké zoskupenie
osobností sa vytvorí a či bude jeden na druhého vzájomne vplývať pozitívne alebo negatívne.
Autorka príspevku si dovoľuje vysloviť názor, že pôjde skôr o skupiny, ktoré môžu vykonávať na
členov skupiny, ako aj ostatných obvinených, ktorí nie sú členmi, nátlak formou vylučovania zo
sociálnych kontaktov. V takomto prípade sa bráni diferencovanej socializácií v rámci skupiny,
členovia si vytvárajú skupinové „normy“, čo môže v konečnom dôsledku viesť až k deviantnému
chovaniu. Je prirodzené správanie osoby, že sa snaží zaradiť do systému, ktorý mu je aktuálne
bližší a dochádza tak k akceptácií často negatívnych vzorov správania. K uvedenému javu
dochádza úplne prirodzene v dôsledku skutočnosti, že pocitom príslušnosti k skupine ustupujú
vlastné pocity a hodnotový rebríček do úzadia, normálne zábrany a kontroly sa viac-menej oslabujú
a výsledkom je znížený pocit zodpovednosti jednotlivca za svoje konanie. Nezodpovedanou otázkou
ostáva, či je delikventné správanie spôsobené až príslušnosťou k subkultúre alebo sa v skupine už
5
stretávajú osoby, ktoré majú sklony k páchaniu kriminality.
Je však potrebné uvážiť a spomenúť, že vyššie opísaný jav je nepochybne frekventovanejší
a vo vyššej miere zjavný v prípade výkonu trestu odňatia slobody. Platný ZVV v prvom rade
zakotvuje v §7 zásadu oddeleného umiestňovania žien a mužov, mladistvých a dospelých,
obvinených, ktorých trestné činy navzájom súvisia alebo voči ktorým sa vedie spoločné trestné
4
5

FÁBRY, A. Penológia. Bratislava : Eurokódex, s.r.o., 2009. s. 136.
Bližšie KAISER, G. Kriminologie. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 148.

870

konanie, ak sú v kolúznej väzbe a nepochybne nemenej dôležité oddelenie obvinených, ktorí sú
stíhaní pre trestné činy uvedené v §47 ods. 2 Trestného zákona od ostatných, obvinení od
právoplatne odsúdených, obvinení stíhaní za nedbanlivostné trestné činy a obvinení, ktorí neboli
predtým odsúdení na nepodmienečný trest odňatia slobody od ostatných obvinených, ako aj
obvinení v kolúznej väzbe. Taktiež dochádza k častej obmene obvinených, ktorí dopredu nevedia
ako dlho vo väzbe pobudnú. Za významné opatrenie v tomto smere možno považovať aj vonkajšiu
diferenciáciu výkonu väzby na štandardný a zmiernený režim, ktoré sú závislé najmä od dôvodov
väzby a rozhoduje o nich riaditeľ alebo ním poverený príslušník zboru.
Odhliadnuc od uvedeného je zrejmé, že nariadenie väzby má aj iné negatívne dôsledky
s dopadom na možný rozvoj kriminálneho správania obvineného. Napriek skutočnosti, že v prípade
väzby je potrebné dbať na prezumpciu neviny obvineného, u laickej verejnosti, ako je vidieť najmä
u mediálne známych prípadov, je často nariadenie väzby už spojené s odsúdením človeka a jeho
spoločenskou difamáciou. Obvinený sa tak stotožní s postavením a rolou devianta.
Nariadenie väzby má bez pochýb taktiež negatívny dopad na rodinné a iné sociálne väzby,
pričom s dlhším pobytom dochádza k vážnejšiemu narušeniu citových väzieb. Podľa platnej právnej
úpravy má obvinený právo na návštevu príbuzných raz za tri týždne v rozsahu najmenej jednej
hodiny a právo telefonovať dvakrát mesačne po dobu 15 minút za prítomnosti príslušníka zboru.
Tieto obmedzenia sa nevzťahujú na styk s obhajcom. Podobne nariadenie väzby môže spôsobiť
dopad na pracovný život človeka, či už vo forme výpovede alebo sťaženej možnosti zaradiť sa do
pracovného života. V spojení so skutočnosťou, že nezamestnanosť je jedným z hlavných faktorov
predznamenávajúcich páchanie trestnej činnosti alebo vytvorenia sklonov k páchaniu trestnej
6
činnosti u individuálnej osoby, sa nahradenie väzby v niektorých prípadoch javí ako účelnejšie.
Medzi ďalšie kriminogénne faktory možno zaradiť aj pocit neistoty, osobného ohrozenia,
zvažovanie budúcnosti pod vplyvom radikálnych zmien, ohrozenie materiálneho zabezpečenia.
V dôsledku týchto negatívnych zmien v živote človeka sa mení jeho náhľad na trestnosť niektorých
7
druhov konania. A nariadenie väzby je podľa autorky článku spôsobilé narušiť mnohé sociálne
väzby a istoty človeka v živote. O tom svedčí aj skutočnosť troch samovrážd v ústavoch na výkon
8
väzby v Slovenskej republike za rok 2011.
Je viac ako isté, že dlhodobé tresty nechávajú na odsúdených v mnohých prípadoch ťažko
odstrániteľné negatívne zmeny ich osobnosti s dosahom na ich sociálnu aktivitu. Tie sa plne
preukážu až prepustením na slobodu, kedy sa odsúdený opätovne snaží včleniť do spoločnosti,
nadviazať sociálne väzby a v lepších prípadoch zaradiť do pracovného života. Uvedené sa možno
v trochu menšom dosahu uplatňuje aj v ústavoch na výkon väzby, ale nakoľko účelom väzby nie je
resocializácia, osobe prepustenej z väzby sa neposkytuje žiadna postpenitenciárna starostlivosť,
ako je tomu možné v prípade odsúdených po výkone trestu odňatia slobody.
V nasledujúcej tabuľke sa nachádzajú údaje o priemernej dĺžke trvania väzby v prípravnom
konaní sumárne na všetkých okresných a krajských súdoch v Slovenskej republike za rok 2011.
Z uvedených údajov je zrejmé, že na okresných súdoch u viac ako polovice obvinených trvá väzba
od 3 do 6 mesiacov, priemerne 4 mesiace. Na krajských súdoch je situácia opačná, pretože
vzhľadom na závažnosť prejednávaných trestných činov a s tým súvisiaci predpoklad zložitejšieho
a dlhšieho vyšetrovania, trvá väzba v najčastejších prípadoch od 1 do 2 rokov, priemerne niečo
vyše roka. Už priemerný štvormesačný pobyt obvineného vo väzbe môže zanechať vyššie popísané
negatívne dôsledky.

6

Pozn. Nezamestnaní tvoria až 40-50% všetkých známych páchateľov trestných činov. HOLCR, K.
a kol. Prognóza kriminality a jej kontroly v Slovenskej republike. Bratislava : IURA EDITION, spol.
s r.o., 2008. s. 43-48.
7
Bližšie TURAYOVÁ, Y. a kol. Vybrané kapitoly z kriminológie. Bratislava : Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2005. s. 36.
8
Zdroj: Správa o činnosti prokuratury za rok 2011.
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Počet
osôb

Do 3
mesiacov
Počet

%

počet

%

Od 6
mesiacov do
1 roka
počet %

907

52,4

146

Od 3 do 6
mesiacov

Od 1 do 2
rokov

Viac ako 2
roky

počet

%

počet

13

0,8

1

Prieme
rv
dňoch

%

Okresné súdy
1 732

665

38,4

8,4

0,1

121

Krajské súdy
8
24,2
11
33,3 4
408
33
4
12,1
6
18,2
12,1
Tabuľka 1: Prehľad o dĺžke väzby v prípravnom konaní na okresných a krajských súdoch v roku
9
2011
Na spáchanie trestného činu a celkovo rozvoj delikventného chovania teda vplýva mnoho
faktorov, príčin a podmienok. Pričom z kriminologického pohľadu nie sú dôležité len príčiny
bezprostredné, ktoré spôsobili spáchanie skutku subsumovateľného pod skutkovú podstatu
trestného činu, ale aj vzdialené. Pretože príčiny zákonite vyvolávajú následky, medzi ktorými
existuje kauzálny vzťah. Práve vo vzdialených skutočnostiach sa môžu vytvoriť subjektívne príčiny,
vôľa, ktorá vedie k spáchaniu konkrétneho trestného činu. Trestný čin môžeme totiž
z kriminologického hľadiska chápať ako: „... jav vyvolaný subjektívnou príčinou za určitých
10
objektívnych podmienok.“
Tak aj nariadenie väzby môže byť ponímané ako faktor možného
podnietenia trestnej činnosti u prvopáchateľov, ako aj zvýšenia páchania trestných činov
u recidivistov za určitých objektívnych podmienok.
Avšak nemožno opomenúť aj prínos nariadenia väzby pre spoločnosť. Ako už bolo v prvých
odsekoch článku spomínané, pri nariadení väzby prevýši verejný záujem ochrany spoločnosti
a dosiahnutie účelu trestného konania nad osobnou slobodou obvineného. V niektorých prípadoch
môže byť u obvineného, u ktorého z doteraz zistených skutočností možno dôvodne predpokladať,
že spáchal skutok, pre ktorý sa voči nemu vedie trestné stíhanie, dôvodná obava z dokonania
skutku, o ktorý sa pokúsil, pokračovania v trestnej činnosti, vykonania skutku, ktorým hrozil, pokiaľ
sa ponechá na slobode. Ak reálne existuje dôvodná obava, že obvinený ponechaný na slobode
napriek uloženým obmedzeniam a povinnostiam, ako aj ostatným zárukám vykoná alebo sa aspoň
pokúsi o vykonanie takého skutku nie je z dôvodu ochrany spoločnosti žiaduce vydať rozhodnutie
o nahradení väzby. O rovnakú situáciu pôjde v prípade ostatných dôvodov väzby.
Taktiež je potrebné spomenúť, že na základe zhodnotenia prokuratúry od účinnosti nového
ZVV sa podmienky obvinených výrazne zlepšili, pokiaľ ide o možnosti práce a vzdelávania, kultúrnošportových činností v jednotlivých ústavoch na výkon väzby, ako aj zavedením diferencovaného
výkonu väzby. „V ústavoch na výkon väzby sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zlepšil stav
ohľadne ubytovania obvinených čo do kvality ubytovania, avšak vzhľadom na preplnenosť týchto
ústavov je potrebné sa týmito otázkami stále zaoberať, a to aj vo vzťahu k trendu vývoja kriminality.
Opäť možno s poľutovaním konštatovať, že stále nedošlo k realizácii rekonštrukcie Ústavu na výkon
väzby v Bratislave. Toto konštatovanie sa opakuje pravidelne každý rok už od r. 2002 a je teda
nevyhnutné, aby vedenie Ministerstva spravodlivosti SR pristúpilo konečne k splneniu tejto úlohy.“
11

Každá osobnosť je jedinečná. To, čo u niektorých nezanechá následky v podobe protiprávnej
činnosti, isté percento bezpochyby ovplyvní. Prognózovanie delikventného správania založené na
teóriách a dimenziách osobnosti uznáva, že určité dispozície k chovaniu, ak nie dokonca všeobecné
znaky osobnosti zvyšujú pravdepodobnosť páchania trestnej činnosti, najmä recidívu. Už ale
neexistuje všeobecný konsenzus, ktoré typy alebo znaky človeka by to jasne preukazovali a či
9

Zdroj Štatistické údaje Ministerstva spravodlivosti SR dostupné na <http://www.justice.gov.sk/
stat/roc/12/index.htm>
10
TURAYOVÁ, Y. a kol. Vybrané kapitoly z kriminológie. Bratislava : Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, 2005. s. 37.
11
Zdroj: Správa o činnosti prokuratury za rok 2011.
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vôbec také sú. Páchatelia trestných činov bývajú vysoko výrazní v oblasti emočnej lability
(neuroticizmus), impulzivity, spontánnej a reaktívnej agresitvity, dobrodružnosti, neznášanlivosti,
úzkostlivosti, depresivity, pohotovosti k riziku a negatívneho sebahodnotenia. Ich odlišné sociálne
správanie, ktoré spočíva napr. v častých zmenách pracovného miesta, nezamestnanosti, potuľovaní
sa, postupnom a bezcielnom rozširovaní voľného času, neskôr aj na úkor práce, myslení v krátkych
časových perspektívach, chýbajúcich životných plánovaniach, nestálom životnom štýle, môže
12
znamenať predzvesť kriminálneho vývoja. A nariadenie väzby je podľa autorky článku spôsobilé
narušiť mnohé sociálne väzby a istoty človeka v živote.
Možnosti nahradenia väzby predstavujú zákonom upravené alternatívne postupy
k nariadeniu väzby v súlade s požiadavkami koncepcie restoratívnej justície. A teda ich hlavným
zmyslom, cieľom je, že prostredníctvom nich sa má zabezpečiť prítomnosť obvineného pred súdom,
ako aj znemožnenie takého konania, ktoré by bolo spôsobilé ohroziť priebeh trestného konania
a ochrana spoločnosti pred páchaním ďalšej trestnej činnosti zo strany obvineného. Tieto možnosti
sú spôsobilé dosiahnuť účel sledovaný nariadením väzby, ibaže osoba nie je takým závažným
spôsobom obmedzovaná na osobnej slobode, nenachádza sa v ústave na výkon väzby. Tento fakt
má nesporne svoje klady, ale aj zápory.
V zmysle vyššie uvedeného je jedným z hlavných výhod odbúranie negatívnych vplyvov
ústavu na výkon väzby na osobnosť obvineného. Je všeobecne známe, že dlhodobé tresty, t.j. trest
odňatia slobody prevyšujúci päť rokov zanecháva na odsúdenom negatívne následky v podobe
adaptácie sa na väzenskú subkultúru, ale nemožno opomenúť, že aj tresty v rozmedzí od 6
mesiacov do jedného roka pôsobia kontraproduktívne, nakoľko sa za túto dobu stihnúť popretŕhať
pozitívne sociálne kontakty, ktoré obvinený má a zároveň táto doba je dostatočne dlhá na negatívne
pôsobenie vplyvov väzenského prostredia. Pri aplikácií známych údajov o priemernej dĺžke trvania
väzby na okresných a krajských súdoch je uvedené zrejmé aj pri nariadení väzby. Pokiaľ je
obvinený ponechaný na slobode, nahradenie väzby je tak v prvom rade spôsobilé odbúrať
s dlhotrvajúcim obmedzením osobnej slobody spojené negatívne javy.
Medzi ďalšie nesporné výhody patrí aj zníženie finančných nákladov spojených s pobytom
obvinených vo väzbe. Opatrenia nahradzujúce väzbu si žiadajú v podmienkach Slovenskej republiky
prvotné zvýšené investície, napr. v podobe možného zavedenia technických prostriedkov na
kontrolu pohybu obvineného, ale aj zvýšenie nákladov v zmysle zvýšenia počtu probačných
a mediačných úradníkov. No v konečnom dôsledku, zníženie väzobne stíhaných osôb predstavuje
výraznú úsporu v porovnaní so súčasným stavom a nákladmi na efektívne fungovanie možností
nahradenia väzby.
S nahradením väzby možno uvažovať aj o ďalšom pozitívnom faktore, ktorým je nepochybne
menšia spoločenská difamácia obvineného. Väzba býva u verejnosti ponímaná, ako súvis pomaly s
dokázaním viny obvinenému a na základe mediálne známych prípadov spojenie s nebezpečnosťou
obvineného pre spoločnosť.
Je povinnosťou súdu tak v každom prejednávanom prípade skúmať, či nahradenie väzby
nemôže rovnako účinne zabezpečiť, že obvinenému sa zabráni v trestnej činnosti a konaní
spočívajúcom v marení priebehu a účelu trestného konania. Z doterajších dostupných štatistík sú
zrejmé len počty obvinených vzatých do väzby a počty obvinených, ktorým bola väzba nahradená
probačným dohľadom. Za rok 2011 to predstavuje len 13,73%, čo je nepochybne nízky počet
v porovnaní so želaným stavom.
Rok
2009
2010

Počet podaných
návrhov na vzatie do
väzby
3 282
2 750

Úspešnosť podaných
návrhov
2 520
1 977

76,8%
71,9%

Úspešnosť sťažností
podaných
prokurátorom
32,8%
26,6%

2011
3 349
2 279
67,9%
37,5%
Tabuľka 2: Počet podaných návrhov na vzatie do väzby a ich úspešnosť za roky 2009 až 2011
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Bližšie KAISER, G. Kriminologie. Praha : C. H. Beck, 2004. s. 150.
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Počet
vzatých
do väzby
2 279

Väzba nahradená probačným dohľadom spolu na
okresných súdoch v SR
Počet
313

%
13,73

Tabuľka 3: Nahradenie väzby probačným dohľadom za rok 2011

13

S vyššie uvedeným sa vynárajú otázky, prečo je tomu tak, prečo súdy vo zvýšenej miere
nenahradzujú väzbu. Pri alternatívach k nariadeniu väzby je potrebné v tejto súvislosti tiež poukázať
na skutočnosť, že nie u každého obvineného je tá, ktorá forma nahradenia väzby, ev. vôbec
nahradenie väzby vhodné. Či už s prihliadnutím na konkrétny dôvod väzby alebo osobu
obvineného. Pri nahradení väzby je nutná spolupráca obvineného a dôvera súdu v neho.
Najmarkantnejším príkladom je sľub obvineného, t.j. čestné prehlásenie, že sa zdrží konania
zakladajúceho dôvod väzby. No súd v skutočnosti nemá veľké záruky, že obvinený bude skutočne
konať v zmysle zloženého sľubu. Z uvedeného dôvodu sa javí ako vhodné riešenie doplniť tento
inštitút napr. monitorovacími zariadeniami a obmedzením, aby sa obvinený v istých časoch zdržiaval
v obydlí, podobne ako pri treste domáceho väzenia. Ako najvhodnejšie možnosti nahradenia väzby
sa javia probačný dohľad a peňažná záruka, ktorá pri vhodne stanovenej výške s prihliadnutím na
osobu obvineného, jeho majetkové pomery, povahu trestného činu a závažnosť dôvodov väzby je
výrazným motivujúcim faktorom pri dodržiavaní zákonom stanovených obmedzení a povinností.
Aj v prípadoch uvažovania o možných vplyvoch nariadenia väzby na osobnosť človeka je
potrebné rozlišovať medzi „prvoobvinenými“ (čo by mohlo zodpovedať prvopáchateľom
a príležitostným páchateľom) a recidivistami (osobami, ktorým bola nariadená opätovná väzba alebo
ďalšia väzba po opätovnom podozrení zo spáchania nového trestného činu), pretože požadovanú
spoluprácu je u určitej skupiny obvinených niekedy obtiažne, ak nie rovno nemožné zabezpečiť.
Opäť z dostupných štatistík možno dospieť k záveru, že takmer nezávisle na trestnom čine
dochádza k recidíve u viac ako polovice páchateľov behom 6 mesiacov po výkone trestu. Preto
treba pri rozhodovaní o väzbe zhodnotiť, či vôbec nariadiť väzbu a pri využití niektorej z možnosti
nahradenia, akú. Z uvedeného dôvodu je taktiež potrebné, aby súdy zvažovali aj uloženie
prípadných povinností a obmedzení, ktoré by mal obvinený dodržať pod hrozbou možného
nariadenia väzby.
4

ZÁVER
Možnosti nahradenia väzby predstavujú zákonom upravené alternatívne postupy
k nariadeniu väzby v súlade s požiadavkami koncepcie restoratívnej justície. A teda ich hlavným
zmyslom, cieľom je, že prostredníctvom nich sa má zabezpečiť prítomnosť obvineného pred súdom,
ako aj znemožnenie takého konania, ktoré by bolo spôsobilé ohroziť priebeh trestného konania
a ochrana spoločnosti pred páchaním ďalšej trestnej činnosti zo strany obvineného. Tieto možnosti
sú spôsobilé dosiahnuť účel sledovaný nariadením väzby, ibaže osoba nie je takým závažným
spôsobom obmedzovaná na osobnej slobode, nenachádza sa v ústave na výkon väzby. Ide
o významné faktory prevencie kriminality upravené priamo v zákone. Ak súd rozhoduje o väzbe, je
povinný v prvom rade rozhodnúť, či väzbu nemožno nahradiť niektorou formou. Pričom pri výbere
musí zhodnotiť všetky klady a zápory nariadenia väzby na osobu obvineného a možnosť a vhodnosť
jednotlivých foriem vzhľadom na už spomínanú osobu obvineného, povahu trestnej činnosti
a dôvody väzby.
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ROK 2020: EURÓPSKY OCHRANNÝ PRÍKAZ,
EURÓPSKY VYŠETROVACÍ PRÍKAZ14
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Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Bratislava, Slovenská republika
Abstrakt: Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach v EÚ je kľúčovým
konceptom európskeho justičného priestoru. Jeho realizácia sa stala jedným z hlavných okruhov
aktivity EÚ v oblasti trestného práva a je jedným z najsľubnejších. Doposiaľ bolo zavedených
niekoľko procesných nástrojov, medzi ktoré patrí napríklad európsky zatykač. V dnešných dňoch
možno pozorovať procesy zamerané na prijatie dvoch ďalších legislatívnych nástrojov, a to
európskeho ochranného príkazu a európskeho vyšetrovacieho príkazu. Príspevok prezentuje
poznatky súvisiace s uvedenými pripravovanými nástrojmi.
Kľúčové slová: európsky ochranný príkaz, európsky vyšetrovací príkaz, justičná spolupráca v
trestných veciach v EÚ, vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach.
Abstract: The mutual recognition of judicial decisions in criminal matters in the EU is a key concept
of a European judicial area. Its implementation has became one of the main areas of EU’s activity in
the field of Criminal law and is one of the most promising. So far have been introduced some
procedural instruments, for example the European arrest warrant. Nowadays, one could observe the
processes focusing on the adoption of two other legislative instruments, namely the European
protection order and the European investigation order. The paper presents knowledge related to
these upcoming instruments.
Key words: European protection order, European investigation order, judicial co-operation in
criminal matters in the EU, mutual recognition of judicial decisions in criminal matters.
1

ÚVOD
Vzájomné uznávanie justičných rozhodnutí v trestných veciach v EÚ je kľúčovým konceptom
európskeho justičného priestoru. Jeho realizácia sa stala jedným z hlavných okruhov aktivity EÚ v
oblasti trestného práva a je jedným z najsľubnejších. Doposiaľ bolo zavedených niekoľko
procesných nástrojov, medzi ktoré patrí napríklad európsky zatykač. V dnešných dňoch možno
pozorovať procesy zamerané na prijatie dvoch ďalších legislatívnych nástrojov, a to európskeho
ochranného príkazu a európskeho vyšetrovacieho príkazu.
Príspevok prezentuje poznatky súvisiace s uvedenými pripravovanými nástrojmi. Pred jeho
samotným záverom jeho autor odhaduje obdobie, keby by mohli byť v právnom poriadku Slovenskej
republiky zavedené.
14

Prezentovaný konferenčný príspevok, vrátane jeho písomnej verzie, vychádza z
predchádzajúcich publikovaných diel autora, konkrétne: KLIMEK, L.: Európsky ochranný príkaz:
vývoj trestného práva v oblasti ochrany obetí trestných činov. In: Justičná revue, roč. 63 (2011), č.
10, s. 1312-1319; KLIMEK, L.: Európsky vyšetrovací príkaz: vývoj v oblasti získavania dôkazov na
účely trestného konania. In: Justičná revue, roč. 63 (2011), č. 8-9, s. 1145-1151; KLIMEK, L.: Free
Movement of Evidence in Criminal Matters in the EU. In: The Lawyer Quarterly, Vol. 2 (2012), No. 4,
pp. 250-290; KLIMEK, L.: Fragmented Concept of Free Movement of Evidence in Criminal Matters
in the EU: How to Solve It? In: COFOLA 2012 : zborník z konferencie. Brno : Právnická fakulta
Masarykovy univerzity, 2012, s. 919-936; KLIMEK, L. et KLIMEK, R.: Príkaz na zaistenie majetku
alebo dôkazov v EÚ: právna úprava v Slovenskej republike a jej neistá budúcnosť. In: Trestní právo,
roč. 16 (2011), č. 5, s. 27-33 (I. časť) & č. 6, s. 29-33 (II. časť); KLIMEK, L.: Európsky príkaz na
získanie dôkazov v trestných veciach. In: Kriminalistika, roč. 45 (2012), č. 2, s. 132-141.
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2

EURÓPSKY OCHRANNÝ PRÍKAZ
Jedným z najdôležitejších práv obete trestného činu je právo na ochranu pred ďalšími útokmi
páchateľa. Obete majú nielen právo na odškodnenie za následky trestného činu, ale predovšetkým
15
majú právo nestať sa obeťou znova. Majú nielen právo na náhradu škody a sankcionovanie
páchateľa, ale taktiež právo nebyť obeťou ďalšieho trestného činu, najmä spáchaného tým istým
páchateľom. Za týmto účelom je potrebné zaviesť vhodný mechanizmus k tomu, aby sa zabránilo
recidíve proti rovnakej obeti. Recidíva voči tej istej obeti je obzvlášť častá v prípade násilia
založeného na pohlaví. Objavuje sa taktiež pri formách trestnej činnosti ako je obchodovanie s
ľuďmi alebo sexuálne zneužívanie maloletých.
Všetky členské štáty EÚ uplatňujú opatrenia na ochranu obetí, ich telesnej, duševnej a
sexuálnej integrity, ale v súčasnej dobe takéto opatrenia sú účinné len na území štátu, ktorý ich
prijal. Ochrana, ktorú jeden členský štát poskytuje obetiam trestnej činnosti, by nemala byť
obmedzená len na jeho území, ale musí byť vymožiteľná kdekoľvek v EÚ. Možno teda
konštatovať, že vynára sa potreba zaistiť efektívnu reakciu, aby sa zabránilo ďalším trestným činom
16
namiereným voči obetiam v štáte, do ktorého sa presunuli alebo presťahovali.
V priestore bez vnútorných hraníc, akým je EÚ, je potrebné zabezpečiť, aby ochrana
poskytnutá určitej osobe v jednom členskom štáte bola zachovaná v ktoromkoľvek inom členskom
štáte. Európsky parlament odporučil formulovať politiku nulovej tolerancie vo vzťahu k všetkým
formám násilia voči ženám. Členské štáty sú vyzvané, aby prijali vhodné opatrenia na zabezpečenie
17
lepšej ochrany a podpory skutočných a potenciálnych obetí. Na dosiahnutie týchto cieľov by sa
mali ustanoviť normy, podľa ktorých sa ochrana vyplývajúca z ochranných opatrení prijatých podľa
vnútroštátneho práva jedného členského štátu EÚ môže rozšíriť na iný členský štát. Na účely
zabránenia ďalšieho trestného činu voči obeti v inom členskom štáte by sa v ňom mal poskytnúť
právny základ na uznanie rozhodnutia, ktoré sa predtým prijalo v prospech obete v pôvodnom štáte.
Týmto nástrojom by mal byť európsky ochranný príkaz (ďalej len „EOP“, angl. European
protection order).
Právnym základom EOP na úrovni EÚ je Smernica 2011/99/EÚ o európskom ochrannom
18
príkaze. Táto právna úprava bola vytvorená s cieľom umožniť voľný pohyb príkazov na ochranu
19
obetí trestných činov. Ako jej názov napovedá, bol ňou predstavený európsky ochranný príkaz. V
zmysle smernice sa ním rozumie rozhodnutie prijaté justičným alebo rovnocenným orgánom
členského štátu týkajúce sa ochranného opatrenia, na základe ktorého justičný alebo
rovnocenný orgán iného členského štátu prijíma akékoľvek vhodné opatrenie alebo
opatrenia podľa svojho vnútroštátneho práva s cieľom pokračovať v zabezpečení ochrany
20
chránenej osoby.
Východiskovou ideou európskeho ochranného príkazu je okolnosť, že ochranné opatrenia
voči páchateľom trestných činov nesmú byť obmedzené len na území členského štátu EÚ, v ktorom
boli uložené. Na účely zabránenia ďalšieho trestného činu voči obeti v inom členskom štáte, by sa v
ňom mal poskytnúť právny základ na uznanie rozhodnutia, ktoré sa predtým prijalo v prospech
obete v pôvodnom štáte.
EOP, ako nástroj založený na vzájomnom uznávaní justičných rozhodnutí v trestných
veciach, sa vzťahuje na opatrenia prijaté v priebehu trestného konania v najširšom slova
zmysle. To znamená, že by mal byť aplikovateľný na opatrenia v prípravnom konaní, ako aj na
opatrenia prijaté v konaní pred súdom. Možná je aj aplikácia pri výkone rozhodnutí prijatých v
priebehu trestného konania, t.j. aplikácia vo vykonávajúcom štádiu trestného konania. EOP by
15

Detailed statement of the Initiative for a Directive of the European Parliament and of the Council
on the European Protection Order. 17513/09, ADD 2, REV 1.
16
Explanatory memorandum of the Initiative for a Directive of the European Parliament and of the
Council on the European Protection Order. 17513/09, ADD 1, REV 1.
17
Uznesenie Európskeho parlamentu zo dňa 26. novembra 2009 o odstránení násilia páchaného na
ženách. Úradný vestník EÚ, C 285 E/53, 21. 10. 2010.
18
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom
ochrannom príkaze. Úradný vestník EÚ, L 338/2, 21. 12. 2011.
19
PEERS, S.: EU Justice and Home Affairs Law (Non-Civil). In: CRAIG, P. et De BÚRCA, G. (eds.):
nd
The Evolution of EU Law. 2 edition. Oxford University Press, 2011, s. 296.
20
Čl. 1 ods. 1 Smernice 2011/99/EÚ z 13. decembra 2011 o európskom ochrannom príkaze.
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mohol byť aplikovateľný taktiež pri opatreniach prijatých v rámci občianskoprávnych súdnych
konaní, ak sa týkajú trestnej zodpovednosti. Táto myšlienka je odôvodniteľná s ohľadom na veľmi
odlišné právne systémy, ktoré existujú v členských štátoch EÚ. Na druhej strane, ochrana
poskytovaná EOP môže vyplývať z uloženia hlavného alebo vedľajšieho trestu, podmienečného
trestu alebo alternatívneho trestu, či probačného opatrenia, pretože v každom z týchto prípadov je
potrebné chrániť osobu pred očividným nebezpečenstvom. To je dôvodom, prečo ochrana
poskytovaná prostredníctvom EOP nie je založená na základe zoznamu trestných činov, ktoré by
21
boli podmienkou k jeho vydaniu.
3

EURÓPSKY VYŠETROVACÍ PRÍKAZ
Pri cezhraničnej trestnej činnosti v rámci EÚ je potrebné, aby naplneniu trestného konania
nebránili rozdiely medzi justičnými systémami členských štátov. V tejto súvislosti je dôležité
podporovať spoluprácu pri získavaní dôkazov v trestných veciach. Pre úspešnosť vyšetrovania
22
trestnej činnosti v EÚ je rozhodujúcim prvkom spolupráca. Už spolu s nadobudnutím účinnosti
23
24
Amsterdamskej zmluvy v roku 1999, t.j. prvej zmluvy revidujúcej Zmluvu o Európskej únii , bola
mnohokrát zdôraznená potreba uľahčiť zhromažďovanie dôkazov v cezhraničnom kontexte a
presadzovať prípustnosť týchto dôkazov.
Počas ostatných dekád bolo prijatých množstvo nástrojov na účely získavania či
zabezpečovania dôkazov v rámci EÚ, no každý z nich mal osobitný charakter. Súčasný vývoj v
oblasti trestného práva, alebo ešte presnejšie – vývoj v oblasti europeizácie trestného práva,
nasmeroval EÚ predstaviť jeden univerzálny nástroj. Má ním byť európsky vyšetrovací príkaz
(ďalej len „EVP“; angl. European investigation order). Ak sme použili spojenie „má nim byť“, tak
účelne, nakoľko v súvislosti s týmto nástrojom možno hovoriť iba o procesoch, ktoré vedú k jeho
prijatiu v podobe smernice. To znamená, že stále nemožno hovoriť o tomto nástroji ako o „hotovej
veci“.
Existujú dva odlišné druhy pravidiel pri získavaní dôkazov na účely trestného konania. Na
jednej strane sú to nástroje založené na zásade vzájomnej pomoci, ktoré boli prijaté zmluvným
právom na medzinárodnej úrovni. Do tejto skupiny patrí najmä Európsky dohovor o vzájomnej
25
26
pomoci v trestných veciach , Schengenská dohoda a Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných
27
veciach . Na druhej strane možno hovoriť o nástrojoch založených na zásade vzájomného
uznávania, ktoré boli prijaté rámcovými rozhodnutiami v rámci bývalého medzivládneho III. piliera
28
EÚ (Policajná a justičná spolupráca v trestných veciach).

21

Explanatory memorandum of the Initiative for a Directive of the European Parliament and of the
Council on the European Protection Order. 17513/09, ADD 1, REV 1.
22
Zelená kniha o získavaní dôkazov v trestných veciach medzi členskými štátmi a o zabezpečení
ich prípustnosti, KOM(2009) 624.
23
Amsterdamská zmluva, ktorá mení zmluvu o Európskej únii, zmluvy o založení Európskych
spoločenstiev a niektoré súvisiace akty. Úradný vestník ES, C 340, 10. 11. 1997. Bližšie pozri
O’KEEFFE, D. et TWOMEY, P.: Legal Issues of the Treaty of Amsterdam. Oxford – Portland : Hart
Publishing, 1999, s. 271 a nasl.
24
Pôvodný text – Úradný vestník ES, C 191, 29. 7. 1992. Aktuálne konsolidované znenie – Úradný
vestník EÚ, C 83/13, 30. 3. 2010.
25
Európsky dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach. Rada Európy, Štrasburg, 20. apríl
1959. Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že tento dohovor nie je vhodné subsumovať pod
činnosť EÚ, nakoľko bol prijatý Radou Európy, medzinárodnou organizáciou nezávislou a
oddelenou od EÚ.
26
Dohoda medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a
Francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach, podpísaná v
Schengene dňa 14. júna 1985). Úradný vestník ES, C 239/3, 22. 9. 2000.
27
Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie,
vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii. Úradný vestník ES, C 197/3,
12. 7. 2000.
28
Trojpilierová štruktúra EÚ bola prekonaná v roku 2009 po šestnástich rokoch jej existencie
zmenami vykonanými Lisabonskou zmluvou.
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Nový prístup bol predstavený Iniciatívou smernice o európskom vyšetrovacom príkaze v
29
trestných veciach. Cieľom tohto nástroja je vytvorenie jediného, účinného a flexibilného nástroja
na účely získavania dôkazov z iného členského štátu EÚ v rámci trestného konania, ktorým sa má
nahradiť zložitý právny stav v súčasnosti. Takáto perspektíva je v celku pozitívna z hľadiska
uľahčenia a urýchlenia vykonania dôkazov, ak sú k dispozícii v inom členskom štáte. Jediný nástroj,
ktorý možno použiť ako žiadosť o takmer všetky typy dôkazov je omnoho praktickejší a
30
efektívnejší. V súvislosti so vzájomným uznávaním majú byť nahradené nasledujúce nástroje:
1. príkaz na zaistenie majetku alebo dôkazov v EÚ, a
2. európsky príkaz na zabezpečenie dôkazov.
Ad 1) Príkaz na zaistenie majetku alebo dôkazov v EÚ bol predstavený Rámcovým
31
rozhodnutím 2003/577/SVV o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v EÚ . Do
právneho poriadku Slovenskej republiky boli jeho ustanovenia implementované zákonom č.
32
650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na zaistenie majetku alebo dôkazov v EÚ . Týmto nástrojom sa
rieši potreba okamžitého vzájomného uznávania príkazov, aby sa zabránilo ničeniu, pozmeňovaniu,
pohybu, odovzdaniu dôkazov alebo nakladaniu s nimi. Možno ho vydať na účely zaistenia majetku,
33
ak ma byť predmetom prepadnutia majetku, alebo na účely zaistenia dôkazov.
Ad 2) Európsky príkaz na zabezpečenie dôkazov bol predstavený Rámcovým rozhodnutím
2008/978/SVV o európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov na účely získavania predmetov,
34
dokumentov a údajov na použitie v konaniach v trestných veciach. Do právneho poriadku
Slovenskej republiky jeho ustanovenia doposiaľ implementované neboli. Tento nástroj však môže
byť aplikovaný iba na dôkazy, ktoré už existujú a vzťahuje sa teda len na obmedzené spektrum
justičnej spolupráce v trestných veciach v súvislosti s dôkazmi.
EVP sa rozumie (sa ním má rozumieť) justičné rozhodnutie vydané príslušným orgánom
členského štátu EÚ na účely vykonania jedného alebo viacerých konkrétnych vyšetrovacích
35
opatrení v inom členskom štáte EÚ s cieľom zabezpečiť dôkazy. Rozsah aplikácie takto
vymedzeného EVP nie je neobmedzený, ale aplikuje sa len v rámci vybraných konaní. EVP môže
36
byť vydaný len:
a) v súvislosti s trestným konaním, ktoré začal alebo môže začať justičný orgán pre trestný čin
podľa vnútroštátneho právneho poriadku štátu vydávajúceho EVP,
b) v konaní správnych orgánov pre skutky, ktoré sú trestné podľa vnútroštátneho právneho
poriadku štátu vydávajúceho EVP, a to z titulu porušenia zákona, ak rozhodnutie v tomto konaní
môže viesť ku konaniu pred súdom príslušným najmä v trestných veciach,
c) v konaní justičných orgánov pre skutky, ktoré sú trestné podľa vnútroštátneho právneho
poriadku štátu vydávajúceho EVP, a to z titulu porušenia zákona, ak rozhodnutie v tomto konaní
môže viesť ku konaniu pred súdom príslušným najmä v trestných veciach, a

29

Iniciatíva Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Estónskej republiky, Španielskeho
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32
Zákon Národnej Rady SR zo dňa 13. decembra 2005 č. 650/2005 Z. z. o vykonaní príkazu na
zaistenie majetku alebo dôkazov v Európskej únii.
33
K postupu slovenských orgánov pozri ZÁHORA, J.: Zaistenie majetku v Európskej únii. In:
Zaisťovanie a konfiškácia majetku pochádzajúceho z trestnej činnosti. Zborník príspevkov z
medzinárodného seminára konaného dňa 9. novembra 2006 na Akadémii Policajného zboru v
Bratislave. Bratislava : Akadémia Policajného zboru v Bratislave, 2006, s. 41 a nasl.
34
Rámcové rozhodnutie Rady 2008/978/SVV zo dňa 18. decembra 2008 o európskom príkaze na
zabezpečenie dôkazov na účely získavania predmetov, dokumentov a údajov na použitie v
konaniach v trestných veciach. Úradný vestník EÚ, C 115/13, 9. 5. 2008.
35
Čl. 1 ods. 1 Iniciatívy smernice o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach.
36
Čl. 4 Iniciatívy smernice o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach.
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d) v súvislosti s konaniami uvedenými v písmenách a), b) a c), ktoré súvisia s trestnými činmi
alebo porušením zákona, za ktoré môže byť právnická osoba zodpovedná alebo trestaná v štáte
vydávajúcom EVP.
Ako poukázal Allegrezza, Prijatie jednotného nástroja spolupráce pre všetky druhy dôkazov
by mohlo vyriešiť veľa praktických problémov. Ak je problémom pomalosť spolupráce, jej proces
môže byť urýchlený. Ak je problémom byrokracia procesu, možno ju zredukovať a môže byť
37
zjednodušená.
4

ROK 2020
Pokiaľ ide o vnútroštátnu právnu úpravu prezentovaných nástrojov, odhadujeme, že v roku
2020 by mohli byť zavedené v právnom poriadku Slovenskej republiky. Ak prijímanie nástrojov tejto
povahy bude nasledovať súčasné legislatívnu prax, budú prijaté osobitné právne predpisy vo forme
zákona.

5

ZÁVER
Vážené kolegyne, ďakujem za pozornosť. Vážení kolegovia, Vám taktiež.
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VYBRANÉ ASPEKTY KONANIA O MIMORIADNYCH
OPRAVNÝCH PROSTRIEDKOCH
Anna Suchá
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Abstrakt: Mimoriadne opravné prostriedky predstavujú poslednú možnosť zmeny právoplatného
rozhodnutia v trestnom konaní. Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní a dovolanie
sú mimoriadnymi opravnými prostriedkami, ktoré sa aplikujú od 01.01.2006, a pri ich uplatňovaní sa
objavujú viaceré nedostatky, na ktoré poukazuje aj tento príspevok. Pri zrušení právoplatných
rozhodnutí v prípravnom konaní je riešená možnosť skončenia konania na základe návrhu, ak
generálny prokurátor nerozhodne v zákonom stanovenom čase. Pri dovolaní príspevok poukazuje
na rozhodnutia, ktoré sú síce dovolaním napadnuteľné, avšak procesné pravidlá limitujú túto
možnosť do takej miery, že sa de facto stávajú rozhodnutiami dovolaním nenapadnuteľnými.
Niekoľko poznámok je venovaných aj suspenzívnemu účinku dovolania.
Kľúčové slová: Mimoriadne opravné prostriedky. Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom
konaní. Dovolanie. Trestné konanie.
Abstract: The extraordinary remedies are a last chance to change the final decision in criminal
proceedings. The annulment of the legal decisions in the pre-trial and extraordinary appeal are
extraordinary remedies that are applied from 01.01.2006, and, there are several deficiencies in their
application, which are also highlighted in the article. At annulment of the legal decisions in the pretrial is designed to take no further action on the proposal, if the Attorney General does not decide by
the law´s specified time. At the extraordinary appeal, the article notes on decisions that are indeed
extraordinary appeal on challenge, however procedural rules limit this possibility to the extent that it
is becoming a de facto appeal on decisions unassailable. Some notes are devoted to the suspensed
action of extraordinary appeal.
Key words: Extraordinary remedies. Annulment of the legal decisions in pretrial. Extraordinary
appeal. Criminal proceedings.
1

ÚVOD
1
Trestný poriadok upravuje tri mimoriadne opravné prostriedky - zrušenie právoplatných
rozhodnutí v prípravnom konaní, dovolanie a obnovu konania, ktoré sú určené na nápravu chýb
v rozhodnutiach vydaných v trestnom konaní po tom, ako tieto rozhodnutia nadobudli právoplatnosť.
Predstavujú zásah do právnej istoty nadobudnutej s právoplatnosťou rozhodnutia, a preto je ich
použitie prísne limitované. Niekedy však dochádza aj pri ich aplikácii k pochybeniam, ktoré
spôsobujú, že dané opravné prostriedky neplnia svoj účel. V texte ďalej analyzujem a hodnotím
niektoré z týchto pochybení, pri prvých dvoch z mimoriadnych opravných prostriedkoch, nakoľko
práve tieto dva inštitúty sa v trestnom konaní aplikujú najkratšie, a ich právne úprava prechádza
zmenami vyvolanými aplikačnou praxou.
1

Ak sa v texte tohto článku, prípadne vo vysvetlivkách, uvádza číslo paragrafu bez ďalšieho
bližšieho uvedenia zákona, rozumie sa tým ustanovenie Trestného poriadku zákona č. 301/2005 Z.
z. v znení zákonov č. 650/2005 Z. z., 692/2006 Z. z., 342/2007 Z. z., 643/2007 Z. z., 61/2008 Z. z.,
491/2008 Z. z., 498/2008 Z. z., 5/2009 Z. z., 59/2009 Z. z., 70/2009 Z. z., 97/2009 Z. z., 290/2009 Z.
z., 291/2009 Z. z., 305/2009 Z. z., 576/2009 Z. z. 93/2010 Z. z., 224/2010 Z. z., 346/2010 Z. z.,
547/2010 Z. z., 220/2011 Z. z., 262/2011 Z. z., 331/2011 Z. z., 236/2012 Z. z., 334/2012 Z. z.,
345/2012 Z. z., ak zo súvislostí zrejme nevyplýva niečo iné. Pre zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok ďalej len „Trestný poriadok“. Článok je vypracovaný k právnemu stavu ku 21.03.2013.
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2

ZRUŠENIE
PRÁVOPLATNÝCH
ROZHODNUTÍ
V PRÍPRAVNOM
KONANÍ
A UPOVEDOMENIE O UPLYNUTÍ LEHOTY NA ROZHODNUTIE
Zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní je mimoriadny opravný
prostriedok, ktorý umožňuje generálnemu prokurátorovi zrušiť právoplatné rozhodnutie, ktoré vydal
prokurátor alebo policajt v prípravnom konaní. Trestný poriadok upravuje dva typy lehôt v konaní
o tomto opravnom prostriedku – lehotu na podanie návrhu a lehotu na rozhodnutie, pričom tieto
lehoty sú prekluzívne.
Oprávnené osoby môžu podať návrh na konanie do 3 mesiacov od právoplatnosti
rozhodnutia, ktoré chcú zrušiť. Prokurátor musí rozhodnúť do troch alebo do šiestich mesiacov od
právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, pričom podľa dikcie § 364 ods. 3 Trestného poriadku je
pre generálneho prokurátora na rozhodnutie bez návrhu (resp. na návrh neoprávnenej osoby)
stanovená lehota troch mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, a na rozhodnutie na
základe návrhu podaného oprávnenou osobou je určená lehota šiestich mesiacov. Prekluzívnosť sa
prejavuje v tom, že generálny prokurátor bez preskúmania veci iba upovedomí osobu, ktorá návrh
podala, ak uvedená lehota už uplynula.
Ústavný súd určil, že na vyhovenie podnetu fyzických osôb alebo právnických osôb na
podanie mimoriadneho opravného prostriedku, ktorým je aj zrušenie právoplatných rozhodnutí v
prípravnom konaní podľa § 363 a nasl. Trestného poriadku, neexistuje právny nárok, t. j. osobe,
ktorá takýto podnet podala, nevzniká právo na jeho prijatie, resp. akceptovanie, a teda generálny
prokurátor nemá povinnosť takémuto podnetu vyhovieť. Je na voľnej úvahe generálneho
prokurátora, s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu, rozhodnúť o tom, či tento mimoriadny
opravný prostriedok uplatní, alebo nie. Z obsahu základného práva na inú právnu ochranu podľa čl.
46 ods. 1 Ústavy však možno vyvodiť povinnosť, aby sa prokurátor podnetom zaoberal podľa
príslušných ustanovení zákona o prokuratúre, nemožno však z neho vyvodiť základné právo, resp.
2
právny nárok, aby podnetu aj vyhovel.
Vzhľadom na citované rozhodnutie Ústavného súdu, považujem ustanovenie § 365 ods. 1
3
Trestného poriadku, ktoré umožňuje, aby generálny prokurátor len upovedomil osobu, ktorá podala
návrh na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní, o tom, že už uplynula lehota
uvedená v § 364 ods. 3 (lehota 3 alebo 6 mesiacov od právoplatnosti napadnutého rozhodnutia)
a teda, že generálny prokurátor nebude napadnuté rozhodnutie preskúmavať, za protiústavné. Ak
má totiž podávateľ v zmysle práva na súdnu ochranu nárok, aby bol jeho návrh preskúmaný,
nemalo by byť generálnemu prokurátorovi Trestným poriadkom dovolené „počkať na uplynutie
lehoty na rozhodnutie“ a navrhovateľa iba upovedomiť o nepreskúmateľnosti napadnutého
rozhodnutia.
Aby sa zamedzilo takémuto konaniu generálneho prokurátora, navrhujem zmeniť
ustanovenie § 365 ods.1 Trestného poriadku tak, aby sa odstránilo slovné spojenie „alebo 3“. Je na
samotnej prokuratúre, aby si systém vybavenia podnetu nastavila tak, aby mohol byť každý podnet
na zrušenie právoplatného rozhodnutia v prípravnom konaní vyhodnotený včas.
Dôležitosť zachovania lehôt je zvýraznená, aj tým, že v prípade, ak by generálny prokurátor
zrušil rozhodnutie po uplynutí uvedených prekluzívnych lehôt, a následne by bola podaná obžaloba
na súd, vznikol by tak dôvod na zrušenie rozhodnutia súdu, vykonaného na podklade uvedenej
obžaloby, a to dovolaním podľa dovolacieho dôvodu uvedeného v § 371 ods. 1 písm. m) Trestného
poriadku.
3

DOVOLANIE
Dovolaním možno napadnúť zákonom vymedzený okruh právoplatných rozhodnutí súdu,
ktorým bol porušený zákon alebo ak boli porušené ustanovenia o konaní, ktoré tomuto rozhodnutiu
predchádzalo. Zároveň musia byť splnené ďalšie podmienky, predovšetkým:
- porušenie musí byť dôvodom dovolania podľa dovolacích dôvodov uvedených v § 371
Trestného poriadku,
- dovolanie musí byť podané v zákonom stanovenej lehote a oprávnenou osobou,
2

Uznesenie Ústavného súdu SR spis. zn. č. I. ÚS 252/2010 zo dňa 30.06.2010.
Ak generálny prokurátor po preskúmaní veci na základe návrhu oprávnenej osoby uvedenej v §
364 ods. 1 Trestného poriakdu nezistí dôvody na zrušenie napadnutého rozhodnutia alebo ak
uplynula lehota uvedená v § 364 ods. 1 alebo 3, upovedomí o tom osobu, ktorá návrh podala.
3
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- osoba podávajúca dovolanie, okrem ministra spravodlivosti, musela využiť právo podať
riadny opravný prostriedok a bolo o ňom rozhodnuté.
Minister spravodlivosti, vzhľadom k tomu, že nebol stranou konania, má medzi
oprávnenými osobami na podanie dovolanie zvláštnu pozíciu, prejavujúcu sa v tom, že môže podať
dovolanie:
- i bez splnenia povinnosti podať riadny opravný prostriedok,
- zo širšieho okruhu dovolacích dôvodov,
- aj voči iným rozhodnutiam, ako voči ktorým sú oprávnené podať dovolanie ostatné
oprávnené osoby,
- podať dovolanie výhradne na podnet.
Prostredníctvom
ministra spravodlivosti je teda umožnené odstrániť nezákonné
rozhodnutie aj pre osoby ako je zúčastnený, poškodený, alebo pre inú osobu, a to tak v prospech
ako aj v neprospech obvineného. Podanie dovolania ministrom spravodlivosti sa očakáva najmä
v prípadoch, keď si to vyžaduje spoločenský záujem na ochrane spravodlivosti a zákonnosti.
3.1.

DOVOLANIE A ROZSUDOK, KTORÝM SA SCHVAĽUJE DOHODA O VINE A TRESTE
Dohodou o vine a treste sa obvinený vzdáva práva na prerokovanie veci pred nezávislým a
nestranným súdom a súd mu ukladá trest bez akéhokoľvek dokazovania viny následne po tom, ako
pred ním na verejnom zasadnutí kladne odpovie na zákonom taxatívne stanovené otázky. Obvinený
sa okrem iného vzdáva aj práva podať proti rozsudku o schválení dohody o vine a treste riadny
opravný prostriedok, ktorým je odvolanie. Čo sa týka mimoriadnych opravných prostriedkov, z
ustanovenia § 334 ods. 4 Trestného poriadku síce vyplýva možnosť podať dovolanie proti rozsudku,
ktorým súd schválil dohodu o vine a treste, a to z dôvodu uvedeného v ustanovení § 371 ods. 1
písm. c) (ak bolo porušené právo na obhajobu), avšak v tomto ustanovení, ako ani v ďalších
ustanoveniach Trestného poriadku nie je uvedené, kto je osobou oprávnenou na podanie dovolania
pre tento špecifický prípad. Táto otázka bola vyriešená na zasadnutí trestnoprávneho kolégia
Najvyššieho súdu SR, kde bolo schválené rozhodnutie Najvyššieho súdu, sp. zn. 2 Tdo 32/2007,
publikované v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky č.
6/2008 pod číslom 58, z ktorého vyplýva, že proti rozsudku súdu prvého stupňa, ktorým rozhodol o
schválení návrhu na dohodu prokurátora a obvineného o vine a treste a ktorý nadobudol
právoplatnosť vyhlásením, môže podať dovolanie iba minister spravodlivosti z dôvodov
uvedených v § 371 ods. 1 písm. c) a ods. 2 Trestného poriadku (v zmysle novely Trestného
poriadku č. 262/2011 Z. z. účinnej od 1. septembra 2011 možno podľa § 334 ods. 4 podať dovolanie
proti rozsudku, ktorým bola schválená dohoda o vine a treste už len podľa ustanovenia § 371 ods. 1
písm. c)). Tento záver Najvyšší súd SR vyvodil z ustanovenia § 372 ods. 1 Trestného poriadku,
podľa ktorého oprávnené osoby okrem ministra spravodlivosti môžu podať dovolanie len vtedy, ak
využili svoje zákonné právo podať riadny opravný prostriedok a o ňom bolo rozhodnuté. Obvinený a
osoby uvedené v § 369 ods. 5 môžu podať dovolanie aj vtedy, ak riadny opravný prostriedok podal
prokurátor alebo poškodený a odvolací súd rozhodol v neprospech obvineného. Generálny
prokurátor môže podať dovolanie aj vtedy, ak riadny opravný prostriedok podal obvinený a odvolací
4
súd rozhodol v jeho prospech.
Je však vôbec potrebné skúmať splnenie povinnosti podania riadneho opravného
prostriedku pri rozhodnutí voči ktorému nie je riadny opravný prostriedok prípustný? Na jednej
strane Trestný poriadok pri dovolaní pojednáva o potrebe využitia zákonnej možnosti podať riadny
opravný prostriedok a existencie rozhodnutia o ňom, na druhej strane Trestný poriadok podanie
opravného prostriedku neumožňuje. Ako je uvedené vyššie vyhlásenie rozsudku o schválení
dohody o vine a treste spôsobuje nemožnosť proti tomuto rozsudku podať odvolanie, čo je de facto
určením, že predmetný rozsudok nie je napadnuteľný riadnym opravným prostriedkom. Podľa môjho
názoru je však proti právu na spravodlivý proces podmieňovať prístup k mimoriadnemu opravnému
prostriedku predchádzajúcim podaním riadneho opravného prostriedku, pričom podanie tohto
riadneho opravného prostriedku je zákonom vylúčené. Preto by mal v tomto prípade byť umožnený
priamy prístup tak obvineného a osôb, ktoré podávajú dovolanie v prospech jeho, ako aj
generálneho prokurátora, aby podali dovolanie priamo, a nie prostredníctvom ministra
spravodlivosti. Na základe uvedeného, sa s vyššie zmieneným rozhodnutím Najvyššieho súdu
4

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. č. 3 Tdo 47/2012 zo dňa 05.09.2012.
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nestotožňujem a domnievam sa, že žiadne ustanovenie Trestného poriadku neurčuje, že právo na
podanie dovolania voči rozsudku schvaľujúcemu dohodu o vine a treste má len minister
spravodlivosti, a teda že obvinenému nebráni žiadne zákonné ustanovenie Trestného poriadku
podať dovolanie proti rozsudku o schválení dohody o vine a treste priamo, a rovnako nie je nikde
výslovne uvedená povinnosť obvineného podať dovolanie prostredníctvom podnetu ministrovi
spravodlivosti.
Ak by sme uznali, že obvinený nemá právo sám podať dovolanie, bolo by vzhľadom
k zmene Trestného poriadku zákonom č. 262/2011 Z. z., podanie dovolania voči rozsudku
schvaľujúcemu dohodu o vine a treste vylúčené pre väčšinu osôb, ktoré majú na výsledku trestného
stíhania záujem. Z dôvodu zabránenia, aby podnet na podanie dovolania podávali ministrovi
spravodlivosti obvinený, osoby uvedené v § 369 ods. 5 Trestného poriadku alebo generálny
prokurátor, teda osoby ktorým Trestný poriadok dáva právo podať dovolanie samostatne, je v § 369
ods. 1 Trestného poriadku stanovená podmienka, že podnet ministrovi spravodlivosti môže podať
výlučne osoba, ktorej Trestný poriadok nepriznáva právo na podanie dovolania okrem osoby, ktorá
nespĺňa podmienku dovolania uvedenú v § 372 ods. 1.
Na margo uvedeného rozhodnutia Najvyššieho súdu sp. zn. č. 2 Tdo 32/2007, by sa dalo
namietať, že v Slovenskej republike neexistuje záväznosť precedensov. Avšak na druhej strane je
nevyhnutné prihliadať na zásadu predvídateľnosti súdnych rozhodnutí, ktorá má zabrániť
svojprávnosti pri rozhodovaní, a teda by sa nemalo stávať, že v obdobných prípadoch za splnenia
podobných podmienok budú vznikať rôzne rozhodnutia súdov. Rozhodovacia prax dovolacieho
súdu – Najvyššieho súdu Slovenskej republiky je o to významnejšia, nakoľko jednou z jeho úloh je
pre zabezpečenie jednotného výkladu a jednotného používania zákonov a iných všeobecne
záväzných právnych predpisov, zverejňovanie súdnych rozhodnutí zásadného významu a prijímanie
stanovísk k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Takže, keď je prijaté stanovisko Najvyššieho súdu, že dovolanie voči rozsudku schvaľujúceho
dohodu o vine a treste, ak ho podal priamo obvinený, treba odmietnuť a to ako dovolanie podané
neoprávnenou osobou, s tým, že obvinený má možnosť obrátiť sa s podnetom na ministra
spravodlivosti, je ťažké si predstaviť, že dovolací súd by takémuto dovolaniu vyhovel. Samozrejme
aj Najvyšší súd sa môže vo svojej rozhodovacej praxi mýliť, a jediný spôsob nápravy pre účastníkov
je následné obrátenie sa na Ústavný súd Slovenskej republiky so sťažnosťou na porušenie
základných práv a slobôd. Prípadne by v rámci konania na Najvyššom súde mohlo byť zmienené
stanovisko zmenené tak, že by iný senát vydal rozhodnutie, ktoré by bolo v rozpore so zaužívanou
rozhodovacou praxou, a trestnoprávne kolégium by muselo k tomuto rozporu znovu zaujať svoje
zjednocujúce stanovisko.
Otázka uplatnenia dovolacích dôvodov je pri napadnutí rozsudku, ktorým sa schvaľuje
dohoda o vine a treste je nemenej zaujímavá. Ako je uvedené v ustanovení § 334 ods. 4
Trestného poriadku proti tomuto rozsudku nie je dovolanie prípustné, okrem dovolania podľa § 371
ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Dovolania podávané z iných dôvodov boli teda odmietnuté.
Prielom však spôsobil rozsudok Najvyššieho súdu sp. zn. č. 5 Tdo 51/2012, v ktorom Najvyšší súd
uznal, že okrem uplatnenia dovolacieho dôvodu podľa § 371 ods. 1 písm. c), bol porušený aj zákon
podľa dovolacieho dôvodu uvedeného v ustanovení § 371 ods. 1 písm. k), teda z dôvodu, že sa
proti obvinenému viedlo trestné stíhanie, hoci bolo neprípustné.
Viazanie dovolania, výlučne na dovolací dôvod podľa § 371 ods. 1 písm. c) považujem za
škodu veci, nakoľko sa môže vyskytnúť iné závažné porušenie zákona, ktoré uznáva tak obvinený
ako aj prokurátor, avšak už nie je dovolaním napraviteľné vzhľadom k tomu, že sa nejedná
o porušenia práva na obhajobu. Nechať na vôli dovolacieho súdu, či v danom prípade prekročí
zákonom stanovené mantinely je prinajmenšom hazardom so spravodlivosťou a právnou istotou.
Dovolací súd napríklad nemohol vyhovieť návrhu na dovolanie, v ktorom bolo v prospech
obvineného namietané, že došlo k chybe pri schvaľovaní dohody o vine a treste, kde sa opomenulo
na zrušenie jeho predchádzajúceho odsúdenia, a následkom čoho obvinený musí odpykať 2 tresty
5
– jeden z titulu predchádzajúceho odsúdenia druhý z titulu dohody o vine a treste. Domnievam sa,
že by sa mali rozšíriť dovolacie dôvody, podľa ktorých by bola možnosť napadnúť rozsudok
schvaľujúci dohodu o vine a treste, a to na všetky dôvody uvedené v § 371 Trestného poriadku.

5

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. č. 3 Tdo 49/2011 zo dňa 26.11.2011.
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3.2

DOVOLANIE A ROZSUDOK VYDANÝ NA ZÁKLADE DOZNANIA SA OBVINENÉHO
PODĽA § 257 TRESTNÉHO PORIADKU
Trestný poriadok v ustanovení § 257 umožňuje obžalovanému, na hlavnom pojednávaní po
tom, ako prokurátor prednesie obžalobu, vyhlásiť, že je vinný. Namiesto vyhlásenia, že je vinný,
môže obžalovaný urobiť vyhlásenie, že nepopiera spáchanie skutku uvedeného v obžalobe alebo
niektorého z nich, a také vyhlásenie sa považuje za priznanie spáchania skutku, ak o tom bol
obžalovaný poučený. Vyhláseniu obžalovaného musí predchádzať aj poučenie o nemožnosti
podať odvolanie proti rozsudku vo výroku o vine na základe takého vyhlásenia, ako aj o obmedzenej
možnosti podania dovolania len z dôvodu § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku. Po zistení
stanoviska strán súd rozhodne, či vyhlásenie obžalovaného prijme alebo nie. Ak vyhlásenie o vine
prijme, súd ďalej vedie dokazovanie už len zamerané na skutočnosti dôležité z hľadiska uloženia
trestu, náhrady škody, resp. uloženia ochranného opatrenia. Pokiaľ by obžalovaný vyhlásil, že je
vinný len z niektorého z viacerých skutkov obžaloby, resp. ho nepopiera, dokazovanie o vine
sa bude viesť už len pre ďalšie skutky, na ktoré sa také vyhlásenie nevzťahuje.
V prípade doznania sa viny, resp. spáchania skutku, ide o podobnú situáciu, ako je
uvedené pri dohode o vine a treste, nakoľko z ustanovenia § 257 ods. 5 Trestného poriadku
vyplýva, že súdom prijaté vyhlásenie obvineného o vine, t.j. v tomto prípade o tom, že je vinný zo
spáchania skutkov uvedených v obžalobe, je neodvolateľné a v tomto rozsahu nenapadnuteľné
odvolaním ani dovolaním okrem dovolania podľa § 371 ods. 1 písm. c) Trestného poriadku (teda ak
by porušenie práv obhajoby vyvolalo okolnosť, že obvinený urobil príslušné vyhlásenie alebo ak by
práva obhajoby boli porušené tým, že nebol dodržaný vyhláseniu a jeho prijatiu zodpovedajúci
6
zákonný postup).
Analógiu nachádzame aj v tom, že dovolací súd vo svojej doterajšej rozhodovacej praxi
odmieta dovolania podané voči rozsudkom, v časti spáchania skutku uvedeného v obžalobe, ak sú
podané inou osobou ako je minister spravodlivosti. Podanie dovolania voči iným výrokom, napr. voči
výroku o treste, nie je to strany dovolacieho súdu nijako limitovaný, teda oprávnenými osobami na
podanie dovolania sú všetky Trestným poriadkom určené osoby, nielen minister spravodlivosti.
Podobne dovolací súd neuznáva uplatnenie iných dovolacích dôvodov, okrem dôvodu podľa
ustanovenia § 371 ods.1 písm. c) Trestného poriadku.
Tak ako sú procesné pravidlá pri uplatnení dovolania rovnaké pri tomto druhu rozsudkov
ako pri rozsudku schvaľujúceho dohodu o vine a treste, sú rovnaké aj moje pripomienky k danému
postupu, tak ako je uvedené v texte vyššie. Na záver teda konštatujem, že aj voči takémuto druhu
rozhodnutia by mali mať právo podať dovolanie všetky osoby, a mali by byť uplatniteľné aj všetky
dovolacie dôvody podľa § 371 Trestného poriadku.
3.3

DOVOLANIE A TRESTNÝ ROZKAZ
Trestný rozkaz je samostatným rozhodnutím vo veci, ktoré vydáva súd bez prejednania
veci na hlavnom pojednávaní. V prípade ak je oprávnenou osobou, v zákonom stanovenej lehote
a na stanovenom mieste podaný opravný prostriedok - odpor, je vytýčené hlavné pojednávanie
a prokurátor na ňom prednesie obžalobu, trestný rozkaz sa ruší. Samozrejme nepodanie odporu
voči trestnému rozkazu spôsobuje za zákonom stanovených podmienok právoplatnosť
odsudzujúceho rozsudku.
V nadväznosti na vyššie špecifikované pravidlo, že osoby oprávnené na podanie dovolania
museli pred podaním dovolania podať riadny opravný prostriedok a bolo o ňom rozhodnuté, je nutné
konštatovať, že okrem ministra spravodlivosti neexistuje žiadna iná osoba, ktorá by tento
mimoriadny opravný prostriedok mohla voči trestnému rozkazu uplatniť. Dovolací súd, pri
rozhodovaní o dovolaní voči trestnému rozkazu odkazoval dovolateľov na podanie podnetu
ministrovi spravodlivosti. Avšak v zmysle platnej právnej úpravy by bol postup podania podnetu
ministrovi spravodlivosti absolútne neefektívny. Aj pri napadnutí právoplatného trestného rozkazu
totiž platí, že minister spravodlivosti môže podať dovolanie výlučne na podnet, avšak nie na podnet
osoby, ktorá nevyužila podať riadny opravný prostriedok voči napadnutému rozhodnutiu.
Obvinení si tento nedostatok „aktívnej legitimácie“ kompenzujú tým, že nepodávajú podnet
ministrovi spravodlivosti priamo, ale prostredníctvom tretích osôb, ktoré pred tým nespadali do

6

Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. č. 2 Tdo 70/2012 zo dňa 11.12.2012.
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okruhu osôb oprávnených na podanie odporu. Napríklad dovolanie v prospech obvineného podal
okresný súd.
Vzhľadom na vyššie uvedené, je potrebné pri prípadnej novele Trestného poriadku
pamätať aj na túto skutočnosť, a napraviť to napríklad tak, že do ustanovenia § 372, bude doplnený
nový odsek č. 3 v znení: „Podmienka uvedená v odseku 1 tohto článku neplatí pre dovolanie, ktoré
je podané proti trestnému rozkazu“.
3.4

SUSPENZÍVNY ÚČINOK DOVOLANIA
Suspenzívny účinok spôsobuje odklad výkonu rozhodnutia následkom podania opravného
prostriedku a to až do času, kým sa o opravnom prostriedku meritórne nerozhodne. Má sa tým
dosiahnuť tak účel opravného konania ako aj zabrániť vzniku nenahraditeľnej škody. V prípade, ak
opravný prostriedok nemá suspenzívny účinok, napadnuté rozhodnutie možno vykonať aj napriek
tomu, že ešte nie je právoplatné.
Konanie o dovolaní je charakteristické fakultatívnosťou suspenzívneho účinku podaného
dovolania. Konkrétne ustanovenie § 380 ods. 4 Trestného poriadku určuje: „Minister spravodlivosti
alebo generálny prokurátor môže výkon rozhodnutia, proti ktorému podal dovolanie, odložiť alebo
prerušiť až do rozhodnutia. Po podaní dovolania môže tak urobiť aj dovolací súd“. Z uvedeného
ustanovenia teda vyplýva, že záleží na rozhodnutí ministra spravodlivosti alebo generálneho
prokurátora, ktorí podávajú dovolanie, či napadnuté rozhodnutie súdu odložia alebo prerušia, resp.
jeho výkon nebudú vôbec ovplyvňovať.
Podľa môjho názoru je táto právomoc ministra spravodlivosti, ako aj generálneho
prokurátora neprimeraná. Všeobecne o návrhoch na odloženie a prerušenie výkonu trestu
rozhoduje súd. Nie je žiadny logický, ani právny dôvod, prečo by zrazu pri konaní o dovolaní,
zdôrazňujem, ešte len pri konaní o dovolaní, teda v čase keď nie je známe, ako bude dovolanie
posúdené, mali mať generálny prokurátor, resp. minister spravodlivosti (ktorý navyše predstavuje
zložku výkonnej moci v štáte), právo odložiť alebo prerušiť výkon trestu. Navrhujem, aby sa pri
príprave zmeny Trestného poriadku zaviedlo právo na prerušenie výkonu rozhodnutia výlučne zo
strany dovolacieho súdu. V prípade, ak by v čase, keď ešte nie sú predložené vyjadrenia k
dovolaniu na dovolací súd, a vyžadoval by to naliehavý právny záujem, by mohol rozhodnúť
o odklade rozhodnutia aj súd, ktorý vo veci rozhodoval v prvom stupni.
4

ZÁVER
Príspevok sa venuje viacerým oblastiam využitia mimoriadnych opravných prostriedkov –
zrušenia právoplatných rozhodnutí a dovolania v praxi, ktoré sa na prvý pohľad zdajú byť
jednoznačné, avšak pri podrobnejšom skúmaní a aplikácii vychádzajú ako podstatný problém.
Spôsobené je to nielen nedostatkom právnej úpravy ako aj rozhodovacou praxou. Úlohou článku je
na tieto nedostatky poukázať, navrhnúť možné riešenia a minimálne začať odbornú diskusiu za
účelom ich vyriešenia.
Použitá literatúra:
Uznesenie Ústavného súdu SR spis. zn. č. I. ÚS 252/2010 zo dňa 30.06.2010
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. č. 3 Tdo 47/2012 zo dňa 05.09.2012
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. č. 3 Tdo 49/2011 zo dňa 26.11.2011
Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. č. 2 Tdo 70/2012 zo dňa 11.12.2012
Kontaktné údaje:
JUDr. Anna Suchá
annasucha13@gmail.com
Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra Trestného práva a kriminológie - externý
doktorand
Kollárova 10
917 01 Trnava 1, Slovenská republika
recenzenti:
doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.
doc. JUDr. Margita Prokeinová, PhD.

887

POUŽITEĽNOSŤ ZVUKOVÝCH A OBRAZOVÝCH ZÁZNAMOV
AKO DÔKAZU V TRESTNOM A CIVILNOM KONANÍ
Marcela Nováková
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Katedra trestního práva
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou použiteľnosti zvukových a obrazových záznamov
získaných bez súhlasu či vedomia nahrávanej osoby v dokazovaní a to v trestnom a civilnom
konaní. Príspevok poukazuje predovšetkým na rozhodnutia Ústavního soudu ČR a Nejvyššího
soudu ČR a ich prístup k otázke prípustnosti použitia takto získaných záznamov v trestnom a
civilnom konaní. Autor poukazuje na možnosť riešiť stret práva na súkromie a záujem na
preukázanie konkrétneho deliktu na základe princípu proporcionality.
Kľúčové slová: dôkaz, trestné konanie, záznam, použiteľnosť, trestný čin, trestní řád, zvukový
záznam, obrazový záznam
Abstract: The article deals with life audio and video recordings obtained without the consent or
knowledge of the person being recorded in the evidence, and in criminal and civil proceedings. Post
notes, in particular the decision of the Constitutional Court and the Supreme Court of the Czech
Republic and their approach to the admissibility of the use of the thus obtained results in criminal
and civil proceedings. He points to the possibility of dealing with a conflict of rights to privacy and to
demonstrate the interest of a particular offense under the principle of proportionality.
Key words: evidence, criminal procedure, record, usability, crime, criminal procedure, sound
recording, video recording
Ako v občianskoprávnom konaní, tak aj v trestnom konaní je sporné, či je možné za
prípustné považovať zvukové či obrazové záznamy, ktoré sú vyhotovené súkromnými osobami.
1
Pokiaľ ide o trestné konanie, v zmysle § 89 ods. 2, 3 trestního řádu „za důkaz může sloužit
vše, co může přispět k objasnění věci, zejména výpovědi obviněného a svědků, znalecké posudky,
věci a listiny důležité pro trestní řízení a ohledání. Každá ze stran může důkaz vyhledat, předložit
nebo jeho provedení navrhnout. Skutečnost, že důkaz nevyhledal nebo nevyžádal orgán činný v
trestním řízení, není důvodem k odmítnutí takového důkazu.“ (odst. 2); „Důkaz získaný nezákonným
donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se
použije jako důkaz proti osobě, která takového donucení nebo hrozby donucení použila.“ (odst. 3).“
2
Čo sa týka civilného konania, poukazujem na ustanovenie § 125 občanského soudního řádu
v zmysle ktorého „za důkaz mohou sloužit všechny prostředky, jimiž lze zjistit stav věci, zejména
výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a vyjádření orgánů, fyzických a právnických osob,
notářské nebo exekutorské zápisy a jiné listiny, ohledání a výslech účastníků. Pokud není způsob
provedení důkazu předepsán, určí jej soud“.
Okrem uvedených predpisov je potrebné poukázať na zákon o Ústavním soudu Českej
3
republiky , ktorý vo svojom ustanovení § 49 odst. 1 stanoví: „Za důkaz mohou sloužit všechny
prostředky, jimiž lze zjistit skutkový stav, zejména výslech svědků, znalecký posudek, zprávy a
vyjádření orgánů a právnických osob, listiny, ohledání, jakož i výslech účastníků.“
Z izolovaného znenia vyššie uvedených zákonných ustanovení je možné vyvodiť záver, že
záznamy získané súkromnými osobami sú dôkazne použiteľné k preukázaniu skutkového stavu a to
ako v trestnom konaní, tak aj v občianskom súdnom konaní. Ak sa pokúsim obecne vymedziť
1

zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ďalej aj ako „trestní řád“
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
3
zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
2
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pravidla vyššie citovaných ustanovení vo vzťahu k použiteľnosti záznamov pri dokazovaní, potom je
možné konštatovať, že k vykonaniu dôkazov je možné využiť všetky dôkazné prostriedky, ak sú
k tomu vhodné a to za predpokladu, že neboli získané alebo vykonané v rozpore s platnými
právnymi predpismi.
Inak povedané, ako dôkazný prostriedok môže byť pripustený akýkoľvek záznam, t.j. video či
audiozáznam, to však za podmienky, že bol z hľadiska objektívneho práva vyhotovený v súlade
s ním. Uvedené závery potvrdil tiež Nejvyšší soud Českej republiky, ktorý v rozsudku, sp. zn. 30
Cdo 64/2004 konštatoval: „Při hodnocení důkazů po stránce jejich zákonnosti soud zkoumá, zda
důkazy byly získány (opatřeny) a provedeny způsobem odpovídajícím zákonu nebo zda v tomto
směru vykazují vady (zda jde o důkazy zákonné či nezákonné). K důkazům, které byly získány
4
(opatřeny) nebo provedeny v rozporu s obecně závaznými právními předpisy, soud nepřihlédne.“
Je však nepochybné, že vyhotovenie alebo následné použitie záznamu môže znamenať
5
zásah do práva na ochranu osobnosti zakotveného v § 11 a násl. občanského zákoníku . V takomto
prípade je jeho získanie či nakladanie s ním možné až po súhlase zaznamenaného, resp. toho,
koho sa záznam týka. Ak súhlas chýba, umožňujú zásah do chráneného práva tzv. zákonné
licencie.
„Každý má právo zaznamenávat své vlastní telefonické hovory.“ Takto sa vyslovil senát
Ústavního soudu Českej republiky vo svojom náleze zo dňa 13.09.2006, sp. zn. I. ÚS 191/05.
Vychádzal pritom z úvahy, že pri existencii obecného povedomia o tom, že telefonáty môžu
byť technickou cestou ich účastníkmi bežne zaznamenávané, je možné dovodiť, že účastníci
rozhovoru sú uzrozumení s možným vyhotovením zvukového záznamu telefonátu a že s touto
možnosťou konkludentne súhlasia, ak neprejavili nesúhlas.
Týmto predpokladaným „tichým“ súhlasom je teda splnená podmienka pre vyhotovenie
zvukového záznamu, týkajúceho sa fyzickej osoby alebo jej prejavu osobnej povahy, vylučujúcu
neoprávnený zásah do práva na ochranu osobnosti. Obecne platí, že „pouhým pořízením záznamu
soukromého telefonního hovoru nedochází k zásahu do osobnostních práv účastníka tohoto
6
hovoru“ .
Ako je uvedené vyššie, použitie zvukového záznamu prejavov osobnej povahy je možné iba
7
so súhlasom zaznamenaného či toho, koho sa záznam týka. Ak chýba súhlas, pripúšťa zákon
8
použitie len pre vymedzené účely, uvádza ich ako tzv. zákonné licencie .
Definíciou, čo rozumieme pod pojmom zákonné, resp. úradné licencie, sa zaoberal
Ústavný súd Českej republiky, ktorý uvádza, že „„za projev úřední licence (...) nelze považovat
každé řízení nebo jednání před soudem či jiným orgánem státu, ale jen případy, které výslovně
upravuje zákon. Takovým zákonem je zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, který v této souvislosti
upravuje odposlech a záznam telekomunikačního provozu v trestním řízení. Občanskoprávní
předpisy nic podobného nestanoví. Magnetofonový záznam telefonického hovoru fyzických osob je
záznam projevů osobní povahy hovořících osob a takový záznam může proto být použit (i jako
důkaz v občanském soudním řízení) zásadně jen se svolením fyzické osoby, která byla účastníkem

4

Rozsudok Nejvyššího soudu ČR zo dňa 29.4.2002, sp. zn. 30 Cdo 64/2004
V zmysle § 11 zákona č. 40/1964 Sb., občansky zákoník (ďalej aj ako „občansky zákoník“) „fyzická
osoba má právo na ochranu své osobnosti, zejména života a zdraví, občanské cti a lidské
důstojnosti, jakož i soukromí, svého jména a projevů osobní povahy“, ust. § 12 ods. 1 Občanského
zákoníku stanovuje, že „písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky a obrazové a
zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy smějí být pořízeny
nebo použity jen s jejím svolením“.
6
Rozsudok Nejvyššího soudu ČR zo dňa 12.10.2006, sp. zn. 30 Cdo 2680/2006
7
Knap, K. a kol. Ochrana osobnosti podle občanského práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2004. s. 327
a 328.
8
V zmysle § 12 ods. 1 Občanského zákoníku „písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové
snímky a obrazové a zvukové záznamy týkající se fyzické osoby nebo jejích projevů osobní povahy
smějí být pořízeny nebo použity jen s jejím svolením.“, ods. 2 uvedeného ustanovenia uvádza, že
„svolení není třeba, použijí-li se písemnosti osobní povahy, podobizny, obrazové snímky nebo
obrazové a zvukové záznamy k účelům úředním na základě zákona“.
5

889

tohoto hovoru.“ Tento záver neskôr prevzal a do svojho rozhodnutia tiež zahrnul Nejvyšší soud
9
České republiky .
Ústavný súd sa tak v predmetnom prípade opiera o konštatovanie, že za prejav úradnej
licencie je možné považovať len prípady, ktoré výslovne upravuje zákon. Za takýto zákon považuje
trestní řád a teda práve úpravu možnosti nariadenia odposluchov. Ustanovenia § 88 a § 88a
trestního řádu upravujú predovšetkých vyhotovenie záznamov, resp. údajov o telekomunikačnej
prevádzke. Je zmienené i použitie záznamov ako dôkazu v trestnom konaní, ale podľa uvedenej
zmienky je možné konštatovať, že jeho použitie v dôkaznom konaní sa predpokladá. Úprava sa
však nezaoberá umožňovaním dokazovania prostredníctvom nahrávky, ale len dopĺňa náležitosti jej
10
predloženia ako dôkazného prostriedku.
S poukazom na vyššie uvedené skutočnosti je možné konštatovať, že nakoľko je
ustanovenie § 88 trestního řádu venované primárne možnosti vyhotovenia záznamu, je teda skôr
než rozvedením úradnej licencie (ako je to uvedené v náleze Ústavného súdu) špeciálnou normou
umožňujúcou tiež zásah do práva na ochranu osobnosti bez súhlasu subjektu tohoto práva.
Vyššie uvedená úprava trestního řádu o odposluchu a záznamu telekomunikačnej
prevádzky je predovšetkým zákonnou výnimkou z ochrany tajomstva dopravovaných správ ústavne
11
zakotvenej článkom 13 Listiny základních práv a svobod .
V prehľade judikatúry vysporiadavajúcej sa s použitím prejavov osobnej povahy ako
dôkazu by som následne zmienila predovšetkým nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa
13.09.2006, sp. zn. I ÚS 191/2005. V predmetnom náleze Ústavný súd uviedol v súvislosti
s možnosťou použitia záznamov niekoľko základných pravidiel. Ústavný súd v tomto náleze pritom
odkazuje na svoj skorší nález, sp. zn. II. ÚS 502/2000, v ktorom je vyslovená obecná téza, že
súkromie človeka je hodné ochrany v zmysle čl. 13 Listiny základních práv a svobod nielen vo
vzťahu k vlastnému obsahu správ podávaných telefónom, ale i vo vzťahu k údajom o volaných
číslach, čase hovoru a pod. Ak ústavný poriadok Českej republiky pripúšťa prelom tejto ochrany,
deje sa tak výlučne v záujme ochrany demokratickej spoločnosti, prípadne v záujme ústavne
zaručených práv a slobôd iných. Sem spadá predovšetkým nevyhnutnosť daná obecným záujmom
na ochrane spoločnosti pred trestnými činmi a na tom, aby takéto činy boli zistené a potrestané.
Ústavný súd ďalej konštatuje, že v posudzovanej veci sa o takýto záujem nejedná a je treba
posúdiť, či ide o zásah do ústavných práv iných osôb a či tento záujem prevažuje nad záujmom na
ochrane tajomstva dopravovaných správ. Ústavný súd predovšetkým vyslovil názor, že
k obmedzeniu základných práv a slobôd môže dôjsť v prípade ich vzájomnej kolízie, pričom pri
strete základných práv, stojacich na rovnakej úrovni, je na zvážení súdu, či jednému právu nebola
neodôvodnene daná prednosť pred právom druhým. Ako opora pre aplikáciu uvedeného princípu
12
slúži ustanovenie čl. 4 ods. 4 Listiny základních práv a svobod , ktoré orgánom aplikácie práva
ukladá pri takejto aplikácii povinnosť chrániť podstatu a zmysel základných práv.
Ústavný súd v predmetnom rozhodnutí v konečnom dôsledku nad rámec zákona
nekonštatuje, kedy sa nejedná o zásah do osobnostnej sféry danej osoby. Naopak je v predmetnom
náleze výslovne konštatované, že k tomuto zásahu do práv danej osoby na ochranu súkromia
dochádza, avšak tento zásah je s ohľadom na potrebu ochrany iných záujmov spoločnosti braný za
prípustný.

9

Rozsudok Nejvyššího soudu ČR zo dňa 4.11.2008, sp. zn. 22 Cdo 4172/2007.
§ 88 ods. 6 trestního řádu „Má-li být záznam telekomunikačního provozu užit jako důkaz, je třeba
k němu připojit protokol s uvedením údajů o místě, času, způsobu a obsahu provedeného záznamu,
jakož i o orgánu, který záznam pořídil.“
11
Čl. 13 ústavného zákona č. 2/1993 Sb. v znení ústavného zákona č. 162/1998 Sb. (ďalej aj ako
„Listina základních práv a svobod“): „Nikdo nesmí porušit listovní tajemství ani tajemství jiných
písemností a záznamů, ať již uchovávaných v soukromí, nebo zasílaných poštou anebo jiným
způsobem, s výjimkou případů a způsobem, které stanoví zákon. Stejně se zaručuje tajemství zpráv
podávaných telefonem, telegrafem nebo jiným podobným zařízením.“
12
Čl. 13 Listiny základní práv a svobod: „Při používání ustanovení o mezích základních práv a
svobod musí být šetřeno jejich podstaty a smyslu. Taková omezení nesmějí být zneužívána k jiným
účelům, než pro které byla stanovena.“
10
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Na záver Ústavný súd uvádza, že ak súdy pripustili vykonanie dôkazu prečítaním záznamu
telefonických rozhovorov proti výslovnému nesúhlasu jedného z účastníkov rozhovoru, došlo tým
k zásahu do jeho základného práva na ochranu tajomstva správy podávanej telefónom podľa čl. 13
Listiny základních práv a svobod, a dôsledne vzaté i do základného práva na spravodlivý proces
13
podľa čl. 36 ods. 1 Listiny základních práv a svobod , a dôkaz ako taký je treba považovať za
neprípustný.
Mám za to, že v náleze je potešujúce pripustenie relevancie záujmu na ochrane spoločnosti
pred trestnými činmi a na tom, aby takéto činy boli zistené a potrestané, z čoho je možné dovoliť
prípustnosť vyhotovenia použitia záznamu prejavov osobnej povahy pre účely dokazovania
v trestnom konaní.
Z následnej rozhodovacej praxe súdov je možné poukázať na pravidlo obsiahnuté
14
v rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR zo dňa 27.2.2008, sp. zn. 5 Tdo 229/2008 . K procesnej
využiteľnosti zvykových záznamov v trestnom konaní Nejvyšší soud odkazuje na svoj judikát
publikovaný pod č. 55/20001 Sb. rozh. tr., podľa ktorého je nutné rozlišovať odposluchy
telekomunikačnej prevádzky, ktorých vykonávanie je v rámci trestného konania v zákone presne
upravené, od vyhotovovania magnetofónových nahrávok rozhovoru. Ak teda zvukový záznam nie je
vyhotovený orgánom činným v trestnom konaní, nie je možné požadovať splnenie zákonom presne
15
vymedzeného postupu a podmienok, za ktorých k takémuto opatreniu dôkazu môže dôjsť.
Za zrejme najdôležitejšie rozhodnutie v danej otázke je možné považovať rozhodnutie
16
Nejvyššího soudu ČR zo dňa 3.5.2007, sp. zn. 5 Tdo 459/2007 . Nejvyšší soud v predmetnej veci
uviedol, že s ohľadom na ustanovenie § 89 ods. 2 trestního řádu zásadne nie je možné vylúčiť
možnosť, aby bol k dôkazu použitý i zvukový záznam, ktorý bol vyhotovený súkromnou osobou bez
súhlasu osôb, ktorých hlas je takto zaznamenaný, keď ustanovenie § 88 trestního řádu sa tu
neuplatní a to ani analogicky. Nejvyšší soud však dodáva, že prípustnosť takéhoto dôkazu je
nevyhnutné vždy posudzovať s ohľadom na rešpektovanie práva na súkromie zakotvené v čl. 8
17
Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod , práva na nedotknuteľnosť osoby a jej
18
súkromia v zmysle č. 7 a čl. 10 ods. 2 Listiny základních práv a svobod. Nejvyšší soud potom
dodáva, že významnou okolnosťou v takýchto prípadoch bude predovšetkým to, či dôkaz v podobe
tohto zvukového záznamu stojí v konkrétnej veci osamotený v rámci hodnotenia otázky viny
páchateľa, alebo či má súd k dispozícii i iné dôkazy, ktoré významným spôsobom nasvedčujú
dôvodnosť obvinenia a s ktorými je zvukový záznam v obsahové zhode. V danom trestnom konaní
je rozhodné, že spochybňovaný zvukový záznam nebol rozhodne podstatným dôkazom.
Pre priblíženie zmienim k predmetnej veci stanovisko Nejvyššího státního zastupitelství č.
2/2004, ktorý sa k otázke prípustnosti záznamov ako dôkazov v trestnom konaní vyjadril
nasledovne: „Jde-li o bez účasti státu pořízený záznam hlasového projevu druhé osoby bez jejího
vědomí, posouzení otázky, zda je či není v daném případě použitelný jako důkaz v trestním řízení,
13

Čl. 36 Listiny základní práv a svobod: „Každý se může domáhat stanoveným postupem svého
práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.“
14
Nejvyšší soud v predmetnej veci odkazuje na uznesenie Ústavného súdu, sp. zn. II ÚS 396/04,
v ktorom je vyslovený právny názor, podľa ktorého je možné využiť zvukový záznam v trestnom
konaní ako podporný dôkaz k preukázaniu vierohodnosti vo veci vypovedajúcich svedkov.
15
Bližšie viď § 88 a §88a trestního řádu
16
Obdobné stanovisko zaujalo Nejvyšší státní zastupitelství zo dňa 13.5.2004, č. 2/2004, ktoré
obsahuje totožný záver s totožnými podmienkami pre využitie takýchto záznamov v rámci trestného
konania.
17
Čl. 8 ods. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod: „Každý má právo na
respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.“, ods. 2 „Státní orgán
nemůže do výkonu tohoto práva zasahovat kromě případů, kdy je to v souladu se zákonem a
nezbytné v demokratické společnosti v zájmu národní bezpečnosti, veřejné bezpečnosti,
hospodářského blahobytu země, ochrany pořádku a předcházení zločinnosti, ochrany zdraví nebo
morálky nebo ochrany práv a svobod jiných.“
18
Čl. 7 ods. 1 Listiny základních práv a svobod: „Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je
zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“, čl. 10 ods. 2 Listiny
základních práv a svobod: „Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do
soukromého a rodinného života.“
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bude vždy věcí konkrétního trestního řízení a situace, za níž má být uvedená informace užita. I když
z povahy takto získané informace vyplývá, že takto získaný záznam nemůže být a priori vyloučen
jako důkaz v trestním řízení (podle obecného pravidla, podle něhož v rámci trestního řízení lze
použít každou skutečnost jako důkaz - § 89 odst. 2 trestního řádu, a proto, že tu nebylo porušeno
žádné z pravidel pro získávání důkazů ze strany státu), může jím být jen za podmínky, že zásah do
soukromí je odůvodnitelný převažujícím zájmem na straně toho, kdo informaci popsaným způsobem
opatřil a následně použil, samotný zájem na náležitém zjištění skutkového stavu věci však zásadně
19
takovým převažujícím zájmem není.“
Ako z vyššie uvedeného vyplýva, je možné i cez rozpory v judikatúre a praxi aspoň
vysledovať určité tendencie v posudzovaní otázky prípustnosti audio a video-záznamov ako
dôkazov. V civilných veciach sú takéto dôkazy v zásade odmietané, i keď sa v niektorých prípadoch
judikatúra pokúša o reštriktívnejšie výklady § 12 ods. 1 občanského zákoníku. V trestnom konaní je
možné vysledovať intenzívnejšiu snahu o pripustenie nahrávok ako dôkazu, na pomoc sú brané
opäť buď reštriktívne výklady § 12 ods. 1 občanského zákoníku, alebo argumenty o použiteľnosti
nahrávok, ak ich nevyhotovil sám orgán činný v trestnom konaní, alebo je argumentované priamo
výkladmi, ktoré tvrdia, že takéto dôkazy nie je možné a priori odmietať a je nutné napr. zvažovať
mieru zásahu do súkromia a ďalšie relevantné okolnosti, teda riadiť sa zásadou proporcionality.
V zásade je možné konštatovať, že i otázka využitia záznamov napríklad telefónneho
20
rozhovoru či iného záznamu musí byť v konkrétnom prípade podrobená testu proporcionality , ako
naznačujú tiež vyššie uvedené rozhodnutia a stanoviská. Takto musí byť posúdené, či dané
opatrenie vôbec môže slúžiť k dosiahnutiu daného cieľa, teda či využitie záznamu v rámci trestného
21
konania môže prispieť k objasneniu veci, ako to požaduje ustanovenie § 2 ods. 5 trestního řádu , či
je daný prostriedok potrebný a či účelu trestního řádu, ktorým je ochrana spoločnosti, nie je možné
dosiahnuť iným spôsobom a v neposlednej rade či ujma, ktorá vzniká osobe, ktorej prejavy sú
zaznamenané, nie je vo vzťahu k zamýšľanému cieľu a s ohľadom na závažnosť prejednávanej
veci, neprimeraná.
Na záver je potrebné uviesť, že za prípustný nebude považovaný taký záznam, ktorý bol
vyhotovený nedovoleným spôsobom alebo ktorý bol získaný nezákonne. Ak by akékoľvek dôkazy
boli obstarané v rozpore so zákonom, nie je možné takéto dôkazy považovať za prípustné
22
a použiteľné a to ako v občianskom súdnom, tak aj v trestnom konaní .
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Výkladové stanovisko najvyššej štátnej zástupkyne Márie Benešovej č. 2/2004
Ako je obecne požadované pri odôvodnení zásahu do niektorého zo základných práv
21
Ustanovenie § 2 ods. 5 trestního řádu uvádza, že „Orgány činné v trestním řízení postupují v
souladu se svými právy a povinnostmi uvedenými v tomto zákoně a za součinnosti stran tak, aby byl
zjištěn skutkový stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný
pro jejich rozhodnutí. Doznání obviněného nezbavuje orgány činné v trestním řízení povinnosti
přezkoumat všechny podstatné okolnosti případu. V přípravném řízení orgány činné v trestním
řízení objasňují způsobem uvedeným v tomto zákoně i bez návrhu stran stejně pečlivě okolnosti
svědčící ve prospěch i v neprospěch osoby, proti níž se řízení vede. V řízení před soudem státní
zástupce a obviněný mohou na podporu svých stanovisek navrhovat a provádět důkazy. Státní
zástupce je povinen dokazovat vinu obžalovaného. To nezbavuje soud povinnosti, aby sám doplnil
dokazování v rozsahu potřebném pro své rozhodnutí.“
22
S výnimkou uvedenou v § 89 ods. 3 tr. řádu podľa ktorého „Důkaz získaný nezákonným
donucením nebo hrozbou takového donucení nesmí být použit v řízení s výjimkou případu, kdy se
použije jako důkaz proti osobě, která takového donucení nebo hrozby donucení použila.“
20
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VNÚTORNÉ OCHRANNÉ SLUŽBY V STREDOÉURÓPSKOM
PRIESTORE AKO ÚČINNÝ NÁSTROJ BOJA PROTI TRESTNEJ
ČINNOSTI POLICAJTOV
Lucia Kurilovská
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Abstrakt: Autor v príspevku priamo korešponduje s témami a problémami stredoeurópskeho
priestoru, nakoľko rozširujúci sa schengenský priestor je z jednej strany potešujúca skutočnosť, ale
zo strany druhej - čo ochrancovia zákona vedia najlepšie - prináša so sebou aj nové riziká a hrozby
v oblasti kriminality policajtov. Cieľom je popísať súčasný stav v Slovenskej republike, Českej
republike a v kontexte s potrebou riešenia tohto druhu kriminality aj komparovať s niektorými
vnútornými ochrannými službami Európskych krajín. V teoretickej rovine sa pokúsiť načrtnúť
možnosti postavenia a inštitucionálneho začlenenia orgánu pre odhaľovanie a objasňovanie trestnej
činnosti policajtov založenej na spoločných štandardoch krajín stredoeurópskeho priestoru.
Kľúčové slová: vnútorné ochranné služby, kriminalita, policajt, trestný čin, prevencia, inšpekcia,
eliminácia, štatistika, generálna inšpekcia bezpečnostných zborov, vláda, parlament, kontrola
Abstract: The author directly correspond with themes and problems of the central European region,
since the enlargement of Schengen area is on one hand a pleasing matter, but on the other- and
law protectors know well- it brings new risks and threats in the domain of police crime rate. The aim
is to describe the current state in the Slovak and Czech Republic and in the context of resolving
these types of crimes compare the situation with other domestic protection services of European
countries. On the theoretical level, we try to draw up choices of creating and incorporating a
possible institution for exposing and resolving criminal activity of policemen, based on common
standards of the central European region.
Keywords: interior safety services, crime rate, policeman, criminal activity, prevention, inspection,
elimination, statistic, general inspection of security corps, government, parliament, control
1

ÚVOD
Prevratné zmeny v stredoeurópskom priestore zvýšili napätie vo vnútri spoločnosti, niektorí
ľudia sú bez práce, stratili svoje sociálne istoty, oslabila sa súdržnosť spoločnosti. Musíme však
vysloviť svoje určité obavy aj ohľadne inej, veľmi vážnej príčiny rastu kriminality, predovšetkým
kriminality ekonomickej. Dôsledkom toho došlo aj k určitému nárastu kriminality policajtov. Tento
trend pokladáme za obzvlášť znepokojujúci vzhľadom na to, že u policajtov predpokladáme morálne
a psychické dispozície, ako aj právne vedomie. Zlyhanie ľudského faktora však v konfrontácii
s náročným povolaním policajta nemožno vylúčiť. Z uvedeného dôvodu je potrebné tomuto
negatívnemu javu venovať neustále zvýšenú pozornosť a znižovať rozsah a závažnosť trestnej
činnosti policajtov. Súčasne je však potrebné dosiahnuť aj adekvátne zvýšenie subjektívneho pocitu
bezpečia policajtov pri výkone služobných činností a zníženie pocitu ich ohrozenia zo strany
páchateľov trestnej činnosti. Aby bolo možné realizovať uvedené ciele, pôsobia v stredoeurópskom
priestore vnútorné ochranné služby, ktoré počas svojej existencie prešli určitými stupňami vývoja,
pričom vždy preukázali svoju opodstatnenosť, najmä v oblasti očistenia Policajných zborov od
policajtov, ktorí tam nepatria.
Sú to práve vnútorné ochranné služby stredoeurópskeho priestoru, ktoré môžu zohrať
významnú úlohu pri prevencii a eliminácii týchto hrozieb. Sú najbližšie k policajtom, najlepšie
poznajú ich činnosť, vedia najpresnejšie posúdiť zdroje rizík a tým aj určiť spôsoby prevencie.
Osobitne sa to vzťahuje na oblasti vnútorných hraníc, kde je pohyb osôb najväčší a tým aj
bezpečnostné riziko najvážnejšie. Dotýka sa to samozrejme aj vonkajších hraníc, krajín ktoré
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nedávno vstúpili medzi krajiny schengenského priestoru. Otvorenie sa svetu, zjednodušenie
cestovania a prekračovania hraníc je samozrejme vítané, ale má aj tienisté stránky. Zvlášť v
dnešnej dobe, keď sa stretávame s novými formami kriminality policajtov. Ale aj takzvaná klasická
kriminalita je čím ďalej, tým viac medzinárodná, a bojovať proti nej sa môže úspešne len formou
medzinárodnej spolupráce. Preto je veľmi potrebné aby sa vnútorné ochranné služby
stredoeurópskeho priestoru vydali touto cestou.
Politické zmeny v usporiadaní Európy, ktorého sme svedkami v poslednom desaťročí, si
vyžadujú zmeny aj v činnosti týchto vnútorných ochranných služieb. Spolupráca nebola taká častá
ako v súčasnosti a tento vývoj bude mať určite stúpajúcu tendenciu. V súčasnom období sa ukazuje
problém rozmanitosti postavenia, právomocí, pôsobnosti a oprávnení jednotlivých národných
služieb. Mnohokrát sa zisťuje priamo pri práci, že partnerská služba nemá kompetencie, ktoré sa od
neho požadujú na spoluprácu, nemôže vykonávať určité úkony tak, ako to vyžaduje národná
legislatíva dožadujúcej strany alebo práve naopak, partnerská služba má oveľa širšie kompetencie
ako dožadujúci subjekt. Nájsť najlepšie riešenie vyžaduje úzku spoluprácu pri tvorbe a zadefinovaní
postavenia vnútorných ochranných služieb do budúcnosti, zabezpečenia nezávislosti tak finančnej
ako aj procesnej, vytvorenie približne rovnakých právomocí, oprávnení a najmä pôsobnosti
v jednotlivých krajinách. V súčasnom, prechodnom období sú tieto rozmanitosti odstraňované
bilaterálnymi zmluvami medzi jednotlivými štátmi. Prax a skúsenosti však ukazujú, že je to iba
prechodná forma riešenia súčasného stavu a nemožno ju považovať za konečné riešenie
s výhľadom do budúcnosti.
2

SÚČASNÝ STAV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Slovenská republika je členom Európskej únie ako aj schengenského priestoru a vzhľadom
na jej polohu v regióne spolupracuje so štátmi, ktoré sú členmi Európskej únie a schengenského
priestoru, so štátmi, ktoré sú členmi Európskej únie, avšak zatiaľ nie sú členmi schengenského
priestoru a so štátmi, ktoré zatiaľ nie sú členskými krajinami Európskej únie ani schengenského
priestoru. A práve táto rozmanitosť postavenia jednotlivých štátov a ich ochranných služieb sa
odráža aj v náročnosti na spoluprácu. Vnútorná ochranná služba zameraná na trestnú činnosť
príslušníkov Policajného zboru má v Slovenskej republike svoje inštitucionálne začlenenie v rezorte
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Pôsobí ako inšpekčná služba ktorá prešla dlhým
odbdobím vývoja až do súčasného stavu, pričom patrí medzi najstaršie služby v Európe („inšpekcia“
existovala už v bývalom Československu od roku 1969 do roku 1989), súčasná inšpekčná služba
existuje od roku 1994. Inšpekčná služba bola zriadená hlavne na operatívne odhaľovanie niektorých
foriem trestnej činnosti policajtov. Vývoj však ukázal, že operatívne zistenia neboli dostatočne
trestnoprocesne zadokumentované, nakoľko zistenia inšpekčnej služby vyšetrovali vyšetrovatelia na
okresnej úrovni, čiže častokrát vyšetrovali vlastných kolegov. Zmenou trestného práva inšpekcia
získala právomoci vyšetrovať menej závažné trestné činy, čo bol určitý kompromis, avšak opätovne
čas ukázal, že nedostatočný. Trestné činy páchané policajtmi najmä v službe sú veľmi závažné
delikty, kde opätovne inšpekčné služba nemala dosah a kompetencie na účinný boj s takýmto
fenoménom. Zlom nastal až po 12. rokoch vývoja, keď inšpekčná služba získala súčasné
postavenie a komplexné právomoci na postihovanie trestnej činnosti policajtov. Súčasné postavenie
zabezpečuje plné kompetencie inšpekčnej služby pri odhaľovaní latentnej formy trestnej činnosti ale
aj plnohodnotné právomoci pri vyšetrovaní trestných činov. Nástrojom proti zneužitiu týchto
právomocí sú orgány prokuratúry, ako nezávislé orgány dozoru nad zákonnosťou.
Inšpekčná služba získava a vyhodnocuje poznatky o trestnej činnosti policajtov, odhaľuje a
dokumentuje tieto trestné činy, používa informačno-technické prostriedky a prostriedky operatívnopátracej činnosti v súlade so zákonom a analyzuje trestnú činnosť policajtov. Činnosť inšpekčnej
služby upravujú zákony a interné akty riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
predovšetkým zákon o Policajnom zbore, Trestný poriadok, Trestný zákon, medzinárodné zmluvy,
ktorými je Slovenská republika viazaná a interné akty riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky. Je potrebné podotknúť, že inšpekčná služba nie je príslušná vybavovať sťažnosti
občanov, vykonávať kontrolu výkonu služby policajtov, vykonávať dozor nad trestným konaním, to
znamená, že nevybavuje sťažnosti smerujúce voči rozhodnutiam v trestnom konaní a nevyšetruje
trestné činy občianskych pracovníkov rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Napriek
tomu, že prvoradou úlohou inšpekčnej služby je predovšetkým represívna činnosť, podieľa sa aj na
prevencii a ochrane policajtov. Samotná ochrana policajta spočíva v dôslednom preverení rôznych
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„oznámení“, ktorých cieľom je narušiť, ale i znemožniť prácu policajta, vniesť určitú nedôveru v jeho
prácu a tým postupne docieliť zakrytie vlastnej trestnej činnosti (napr. trestná činnosť osoby, ktorá
podáva oznámenie na policajta).
3

ŠPECIFIKÁ VNÚTORNEJ OCHRANNEJ SLUŽBY V ČESKEJ REPUBLIKE
V uvedenej problematike boli v Českej republike vykonané v roku 2012 podstatné zmeny
v inštitucionálnom začlenení orgánu pre odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti policajtov.
Dňa 1. januára 2012 bola zákonom č.314/2011 Sb. zriadená Generálna inšpekcia bezpečnostných
zborov Českej republiky Prijatím tohto zákona vznikol nezávislý a odborne zdatný kontrolný orgán
pre potieranie protiprávneho jednania páchaného na profesionálnej úrovni. Svojou činnosťou
nahrádza pôvodnú inšpekciu ministerstva vnútra Českej republiky a inšpekciu Polície Českej
1
republiky.
Minister vnútra Českej republiky Jan Kubice k schváleniu zákona o Generálnej inšpekcii
bezpečnostných zborov Českej republiky vyhlásil: „Bez zavedení takového systému by nebyla ani
dokončena reforma policie, jejíž součástí je i vize modernizace, zefektivnění stíhání trestné činnosti
příslušníků a zaměstnanců policie a zrušení institucionálních vazeb mezi policií a orgánem, který
2
tuto trestnou činnost stíhá.“
Ak by sme chceli charakterizovať uvedený orgán je potrebné uviesť že Generálna inšpekcia
bezpečnostných zborov je samostatným ozbrojeným bezpečnostným zborom, ktorú vedie riaditeľ
inšpekcie a ktorého menuje a odvoláva na návrh vlády a po prerokovaní vo výbore Poslaneckej
snemovne parlamentu Českej republiky príslušnom vo veciach bezpečnosti predseda vlády. Za
výkon vo svojej funkcii je riaditeľ inšpekcie zodpovedný predsedovi vlády. Na príslušníkov inšpekcie
3
sa vzťahuje zákon o služobnom pomere príslušníkov bezpečnostných zborov.
Hlavnou úlohou inšpekcie je vyhľadávať, odhaľovať a preverovať skutočnosti nasvedčujúce
tomu, že bol spáchaný trestný čin, ktorého páchateľom je príslušník Polície Českej republiky, colník,
príslušník Väzenskej služby Českej republiky alebo príslušník inšpekcie zamestnanec Českej
4
republiky zaradený k výkonu práce v Polícii Českej republiky alebo v inšpekcii. Alebo zamestnanec
Českej republiky zaradený k výkonu práce v Colnej správe Českej republiky alebo Väzenskej službe
Českej republiky, pokiaľ bol trestný čin spáchaný v súvislosti s plnením jeho pracovných úloh.
5
Vykonáva aj skúšku spoľahlivosti. U príslušníkov a občianskych zamestnancov polície sa inšpekcia
zaoberá celkovou kriminalitou, u zamestnancov colnej správy a väzenskej služby trestnými činmi
spáchanými v súvislosti s plnením pracovných úloh. Veľmi dôležitá je skutočnosť že u vlastných
príslušníkov a zamestnancov inšpekcie, vedie etapu pred začatím trestného stíhania vnútorné
oddelenie inšpekcie, etapu vyšetrovania počnúc začatím trestného stíhania vede štátny zástupca.
Uvedené zmeny si samozrejme okrem nového zákona o Generálnej inšpekcii bezpečnostných
6
zborov vyžiadali aj adekvátne novely v niektorých ustanoveniach Trestného poriadku. Ako
napríklad vyšpecifikovanie policajných orgánov pre účely tohto zákona, ktorými sú útvary Polície
Českej republiky a Generálna inšpekcia bezpečnostných zborov v konaní o trestných činoch
príslušníkov Polície Českej republiky, príslušníkov Väzenskej služby a ďalších už vyššie uvedených
pracovníkov.
Pre zaujímavosť je možné uviesť že pri jej zriadení došlo k prevodu 209 tabuľkových miest
príslušníkov Inšpekcie polície, 10 tabuľkových miest príslušníkov Väzenskej služby Českej republiky
a 9 tabuľkových miest Colnej správy Českej republiky do Generálnej inšpekcie bezpečnostných
7
zborov. Kontrolu činnosti Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov zabezpečuje stála komisia
1

ZÁKON Č.341/2011 SB. ZÁKON O GENERÁLNÍ INSPEKCI BEZPEČNOSTNÍCH SBORŮ A O
ZMĚNĚ SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ
2
http://www.policista.cz/clanky/reportaz/generalni-inspekce-bezpecnostnich-sboru-bude-811/
3
Zákon č.361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
4
Internetové stránky Generální inspekce: http://www.gibs.cz
5
Ide o navodenie situácie, ktorú je skúšaná osoba povinná riešiť v rámci výkonu služby alebo
zamestnania a s ktorou sa bežne stretáva. Účelom tejto skúšky je predchádzať,
zabrániť, obmedziť a odhaliť protiprávne konanie príslušníka bezpečnostného zboru.
6
Zákon č.141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (Trestní řád)
7
Usnesení vlády České republiky ze dne 29. června 2011 č. 497 k návrhu zákona o Generální
inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
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pre kontrolu činnosti Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov zriadená pri Poslaneckej
snemovni parlamentu Českej republiky.
4

MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA
Základnú rovinu medzinárodných kontaktov inšpekčnej služby tvoria bilaterálne vzťahy
s krajinami tvoriacimi vnútornú hranicu Slovenskej republiky v rámci schengenského priestoru.
Z dôvodu posunutia vonkajšej východnej hranice Schengenu na hranicu Slovenskej republiky
s Ukrajinou je potrebné zintenzívniť vzájomnú medzinárodnú spoluprácu, pričom dobrým
predpokladom je uzatváranie bilaterálnych dohôd o spolupráci medzi Ukrajinou a Slovenskou
republikou. Vnútorné ochranné služby sa musia usilovať o rozvoj a upevňovanie vzájomne
výhodných vzťahov, založených na odbornej a profesionálnej spolupráci, výmene informácií,
poznatkov a skúseností nielen s partnerskými službami všetkých členských štátov Európskej únie,
ale aj s vnútornými ochrannými službami kandidátskych krajín a ďalších štátov stredoeurópskeho
priestoru. S cieľom operatívneho poskytovania informácií, poznatkov a výmeny skúseností pri
odhaľovaní organizovanej kriminality s medzinárodným prvkom, najmä trestných činov korupčného
charakteru, trestnej činnosti súvisiacej s nedovoleným prekročením štátnej hranice, ako aj
organizovanej trestnej činnosti policajtov inšpekčnej služba uzatvára na základe medzinárodných
dohôd (v ktorých je už zakomponovaná činnosť inšpekčnej služby) aj vykonávacie protokoly
o spolupráci so susediacimi krajinami.
Z dôvodu špecifického postavenia, inštitucionálneho začlenenia a najmä rôznych právomocí
partnerských vnútorných ochranných služieb majú uzatvorené medzinárodné dohody určité
obmedzenia. Podľa Trestného poriadku Slovenskej republiky je možné trestné konanie vo vzťahu
k zahraničiu vykonávať len formou zahraničnej pomoci prostredníctvom prokuratúry. Preto je
medzinárodnými dohodami upravená iba oblasť operatívno-pátracích činností. Absencia možnosti
spolupráce v trestnom konaní spôsobuje ťažkosti pri požiadavkách na použitie niektorých foriem
a metód operatívno-pátracích činností, najmä sledovanie osôb, použitie informačno-technických
prostriedkov alebo agenta. Pri cezhraničnom sledovaní osôb je policajt oprávnený prenasledovať
páchateľa cez štátnu hranicu na základe predchádzajúceho súhlasu zmluvnej strany, napríklad na
území Českej republiky do potrebnej vzdialenosti a na dobu nevyhnutne potrebnú. Na území
Rakúskej republiky bez miestneho a časového obmedzenia a v Maďarskej republike na celom
území bez časového obmedzenia. Pokračovať v cezhraničnom sledovaní na výsostnom území
zmluvnej strany bez predchádzajúceho súhlasu jej orgánov je možné v prípade, ak z dôvodu
naliehavosti nemohli byť vopred informované alebo sa nedostavili včas k prevzatiu cezhraničného
prenasledovania. Policajná spolupráca so zahraničnými partnermi sa v Slovenskej republike
vykonáva prostredníctvom jednotného kontaktného centra pre policajnú spoluprácu, ktorým je úrad
medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia Policajného zboru. Zabezpečuje policajnú spoluprácu
prostredníctvom národnej ústredne EUROPOL, národnej ústredne SIRENE, oddelenia policajných
pridelencov a mierových misií a oddelenia medzinárodnej policajnej spolupráce.
V blízkej budúcnosti by však mala byť spolupráca každodennou nevyhnutnosťou a to najmä
v týchto oblastiach. Ide najmä o korupciu a zneužívanie postavenia v súvislosti s trestnými činmi
nelegálnej migrácie, pašovania tovaru, pašovanie vojenského materiálu, krádež motorových vozidiel
a priechodnosť drogových ciest. Sú to oblasti tvoriace nadpolovičnú väčšinu zisku medzinárodného
zločinu. Nelegálna migrácia nie je iba ekonomické riziku pre Európsku úniu ale v súčasnosti to je
bezpečnostné riziko, najmä v súvislosti s terorizmom.
Práve tu je vidieť najväčší význam regionálnej spolupráce krajín stredoeurópskeho priestoru
a susedných štátov. Maďarsko, Poľsko a Slovensko sú v súčasnom období zároveň aj vonkajšími
hranicami schengenského priestoru. Toto postavenie kladie aj veľkú zodpovednosť na príslušníkov
vnútorných ochranných služieb a otvára požiadavky na úzku spoluprácu s krajinami ako sú Ukrajina,
Rumunsko, Bulharsko, Srbsko a Chorvátsko. Doterajšie poznatky dokazujú, že vyššie spomenuté
trestné činy s medzinárodným rozmerom na vonkajších hraniciach schengenského priestoru je
skoro nemožné páchať bez účasti príslušníka ozbrojeného zboru, či je to policajt alebo príslušník
colnej služby.
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Ak by sme chceli hľadať optimálny model štruktúry a začlenenie orgánu pre objasňovanie
trestnej činnosti policajtov je potrebné preskúmať aj analogické úpravy v zahraničí. Podrobnosti sú
uvedené v nasledujúcej tabuľke.
Štát

Inštitucionálne
začlenenie
služby

Riadenie
služby

Pôsobnosť služby

Slovensko

Ministerstvo vnútra

minister vnútra

všetci policajti
a pracovníci ministerstva
vnútra
policajti a úradníci
zaradení
u bezpečnostných
zborov
policajní úradníci
a úradníci zaradení na
správnych službách,
úradníci a zamestnanci
iných ministerstiev,
všetky orgány miestnej
správy

Česko

nezávislá

vláda, parlament

Rakúsko

Ministerstvo vnútra

minister vnútra

Maďarsko

Ministerstvo vnútra

minister vnútra

neuvedené

Ministerstvo vnútra

minister vnútra

úrady a organizácie
podriadené ministrovi

Oddelenie verejnej
správy

minister
vnútorných
záležitostí a
verejnej správy

parlament

Poľsko
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Hlavná činnosť
odhaľovanie a
dokumentovanie korupcie
a všeobecnej kriminality
u Polície
odhaľovanie a
dokumentovanie korupcie
a všeobecnej kriminality
u bezpečnostných zborov
preverovanie sťažností, možné
spôsobov ich trestnej
závažnosti, proti korupčné
kompetencie
sledovanie a vyšetrovanie
trestnej činnosti
výkon a koordinácia kontrol,
realizácia úloh, práca
s petíciami a sťažnosťami
koordinácia a monitoring
realizácie vládneho programu
pre boj proti korupcii

všetci policajti

preverovanie a vyšetrovanie
trestnej činnosti, kontrolná
činnosť
sledovanie finančných tokov a
konfliktov záujmu, zavedenie
plánov integrity, a stratégie
prevencie
zhodnosť s internou činnosťou
Európskeho výboru pre
prevenciu mučenia
neuvedené
sledovanie polície
a vyšetrovanie
kontrola polície

všetci policajti

boj proti korupcii v polícii

Rumunsko

Ministerstvo vnútra

minister vnútra

všetci zamestnanci
štátnej správy

Slovinsko

neuvedený

komisia
parlamentu

štátni úradníci prepojení
so zákonom

Portugalsko

Ministerstvo pre
vnútornú správu

minister pre
vnútornú správu

všetky oddelenia
podriadené ministrovi

Nemecko

Polícia

všetci policajti

Belgicko

belgický parlament

Veľká Británia

nezávislá

vedenie polície
belgický
parlament
nezávislá
vrchný veliteľ
polície
generálny
prokurátor
minister
spravodlivosti

Estónsko
Holandsko
Luxembursko

Polícia
Ministerstvo
spravodlivosti
Ministerstvo
spravodlivosti

všetci policajti

všetci štátni zamestnanci
vrátane policajtov
policajti a civilní
zamestnanci polície
všetky osoby
zamestnané vo vládnych
úradoch

vyšetrovanie korupcie
sledovanie polície
príčiny podozrivých
korupčných konaní,
vyšetrovanie, poradná činnosť
manažment a dohľad nad
vyšetrovaním, sťažnosti na
policajtov a sťažnosti zo strany
verejnosti

Malta

neuvedený

Ministerstvo
spravodlivosti

Írsko

nezávislá

minister
spravodlivosti

všetci policajti

Fínsko

Ministerstvo vnútra

minister vnútra,
vláda, parlament

všetci policajti

neuvedené

Taliansko

Ministerstvo pre
verejnú
bezpečnosť

riaditeľ polície

všetky oddelenia, služby
a miestne orgány štátnej
polície

spolupráce inšpekcie a
vnútorných dozorných
činností, vykonávanie kontrol

Tabuľka - Štruktúra a začlenenie orgánov pre objasňovanie trestnej činnosti policajtov v niektorých
štátoch Európy.
Aj napriek určitej variabilite môžeme konštatovať, že v značnej miere prevažuje model
začlenenia vnútorných ochranných služieb v ministerstvách vnútra, pričom podriadenosť
ministerstvám spravodlivosti je výnimkou. Vlastná pôsobnosť útvarov pre objasňovanie trestnej
činnosti policajtov v sebe spravidla zahŕňa aj ostatných štátnych zamestnancov. S výnimkou Poľska,
Maďarska a Rumunska sa útvary pre objasňovanie trestnej činnosti policajtov zaoberajú len
oznamovanou trestnou činnosťou. Prakticky vôbec alebo len vo veľmi obmedzenej miere disponujú
oddelením, ktoré sa zaoberá vlastným vyhľadávaním, čiže formou operativno pátracej činnosti.
5

ÚVAHY
O POSTAVENÍ
A ZAČLENENÍ
ORGÁNU
PRE
ODHAĽOVANIE
A OBJASŇOVANIE TRESTNEJ ČINNOSTI POLICAJTOV
Otázka postavenia a inštitucionálneho začlenenia špeciálneho policajného orgánu pre
odhaľovanie a objasňovanie trestnej činnosti policajtov je často diskutovanou témou v politických,
odborných a mediálnych kruhoch. Táto skutočnosť svedčí o tom, že zo strany politikov odborníkov a
verejnosti je kriminalita policajtov považovaná za nebezpečný jav. Preto sa neustále hľadá
optimálne riešenie v smere maximálnej objektívnosti a efektivity odhaľovania a objasňovania
trestnej činnosti policajtov ako aj postavenie a inštitucionálne začlenenie orgánu, ktorého úlohou je
boj s týmto fenoménom.
Prvým cieľom národných zložiek dozorných a kontrolných orgánov bezpečnostných zborov
súčasných a budúcich členských štátov Európskej únie by mali byť v krátkej budúcnosti jednotné
pravidlá a postupy v boji proti trestnej činnosti príslušníkov bezpečnostných zborov „policajtov“,
vytvorené minimálne organizačné štandardy, právomoci, zásady a prax. Druhým cieľom spoločný
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boj s korupciou v zmysle Protikorupčného dohovoru Organizácie spojených národov z decembra
8
2003.
Nájsť najlepšie riešenie však vyžaduje úzku spoluprácu pri tvorbe a zadefinovaní postavenia
služieb do budúcnosti, zabezpečenia nezávislosti tak finančnej ako aj procesnej, vytvorenie približne
rovnakých právomocí, oprávnení a najmä pôsobnosti v jednotlivých krajinách. Po vytvorení
a odsúhlasení určitých základných štandardov jednotlivými službami by mohol nasledovať politický
lobbing na presadenie týchto záujmov v jednotlivých štátoch, ale najmä v štátoch členských krajín
Európskej únie.
Na základe doterajších skúseností, vyplývajúcich z praktickej spolupráce a výmeny
teoretických poznatkov o činnosti partnerských ochranných služieb, by malo byť zosúladenie a
integrácia národných politík týchto služieb, ktoré disponujú rôznymi kompetenciami a právomocami
v boji s trestnou činnosťou príslušníkov bezpečnostných zborov. To znamená spoločné iniciovanie a
presadzovanie principiálnych postojov v otázkach integračnej politiky, tvorbe spoločných inštitúcií,
štandardov a postupov pre vnútorné ochranné služby stredoeurópskeho priestoru pri rešpektovaní
vnútorných záležitostí príslušnej krajiny. Jedným z úspešných predpokladov spolupráce
inšpekčných, kontrolných a antikorupčných zložiek v spoločnom politickom a ekonomickom priestore
Európskej únie je začlenenie pristupujúcich krajín do Európskej antikorupčnej siete inšpekčných a
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kontrolných služieb a antikorupčných organizácií členských štátov Európskej únie - EPAC.
Základnou filozofiou vytvorenia EPAC siete je zosúladenie a integrácia národných politík služieb,
ktoré disponujú rôznymi kompetenciami a právomocami v boji s trestnou činnosťou príslušníkov
bezpečnostných orgánov, vrátane trestných činov korupcie.
Z dôvodu zlepšenia tejto situácie v oblasti medzinárodnej spolupráce je možné navrhnúť
vytvorenie spoločných štandardov medzi ochrannými službami stredoeurópskeho priestoru.
Tieto štandardy by predstavovali rovnaké inštitucionálne začlenenie, legislatívny rámec, riadenie,
organizačnú štruktúru, kompetencie a vlastný rozpočet. Nevyhnutnosťou však musí byť vytvorenie
spoločných koordinačných centier vnútorných ochranných služieb, nakoľko priamy výkon inšpekčnej
služby (operatívna činnosť a sledovanie) nie je z taktického hľadiska vhodné realizovať
prostredníctvom styčných dôstojníkov jednotlivých krajín, ktorí sú taktiež policajtmi, ale zaradenými
v inej službe.
Nevyhnutnosť zavedenia spoločných štandardov vnútorných ochranných služieb
stredoeurópskeho priestoru je možné zdôvodniť nasledovne:
Inštitucionálne začlenenie vnútornej ochrannej služby v politickom systéme - väčšina
vnútorných ochranných služieb je začlenená pod ministerstvom vnútra, obrany, prokuratúrou. Vždy
je to ale pod niektorým z ústredných orgánov štátnej správy. Ak by sme však chceli hneď pri
konštituovaní služby zachovať jej absolútnu nezávislosť, museli by sme ju garantovať napríklad
parlamentnou legislatívou ako v prípade Belgicka, Česka alebo Anglicka.
Legislatívny zákon o vnútornej ochrannej službe – väčšina vnútorných ochranných služieb
nemá vlastný zákon a väčšinou sú ich činnosti a právomoci upravené v zákone o Policajnom zbore,
internými aktmi riadenia jednotlivých ministerstiev, pod ktoré sú inštitucionálne začlenené. V tomto
prípade by bolo vhodné ak by vnútorné ochranné služby mali vlastný zákon, napríklad „Zákon
o vnútornej ochrannej službe“, v ktorom by boli špecifikované hlavné úlohy, organizácia,
kompetencie a samozrejme medzinárodná spolupráca ako je to napríklad v Českej republike.
Riadenie vnútornej ochrannej služby – v prípade ak vnútornú ochrannú službu riadi minister
akéhokoľvek ministerstva, vždy je tu určité riziko závislosti od politickej príslušnosti, nakoľko minister
je vždy nominantom niektorej z politických strán, ktorá bola úspešná v parlamentných voľbách. Aj na
tomto mieste by bolo vhodné vychádzať z maximálnych demokratických princípov a garantovať
nezávislosť (ktorá bude odrazom verejnej mienky obyvateľstva) zodpovedaním sa za svoju činnosť
priamo parlamentu, napríklad niektorému z parlamentných výborov. V tomto prípade je zaručená
určitá nezávislosť činnosti vnútornej ochrannej služby, nakoľko v parlamente sú zastúpené aj
opozičné strany, ktoré majú možnosť interpelovať prijímané rozhodnutia koaličných strán.
Menovanie riaditeľa vnútornej ochrannej služby – v prípade, ak je vnútorná ochranná služba
inštitucionálne začlenená pod niektoré z ministerstiev (vnútro, spravodlivosť, obrana) a riadená
príslušným ministrom, je v priamej právomoci príslušného ministra, menovať a odvolávať riaditeľa
8
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tejto služby. Takže ak by sme chceli opäť zachovať líniovú nezávislosť vnútornej ochrannej služby
s dôrazom na jej kompetencie vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy mala by riaditeľa
vnútornej ochrannej služby menovať a odvolávať vláda.
Kompetencie vnútornej ochrannej služby – na základe porovnania kompetencií jednotlivých
vnútorných ochranných služieb je možné konštatovať, že tieto sú rôzne, od vyhľadávania a
vyšetrovania podozrení z trestnej činnosti policajtov zaradených v rôznych službách Policajného
zboru, cez kontrolnú činnosť, až po prevenciu. Pritom sú rôzne aj subjekty týchto kompetencií.
Napríklad v Rakúsku sú to všetky úrady s policajnými a správnymi kompetenciami, všetky úrady
a zamestnanci ďalších ministerstiev a všetci verejní činitelia. Ale v prevažnej miere sú to Policajné
zbory v jednotlivých krajinách. Systémovým riešením by mohlo byť, že v prípade, ak by bola
zachovaná jednotná línia nezávislosti vnútornej ochrannej služby, ako už bolo uvedené (parlament,
vláda), bolo by možné rozšíriť kompetencie tejto služby na všetky ústredné orgány štátnej správy.
Samozrejmosťou je že služba bude disponovať vysoko špecializovanými pracovníkmi, ktorí dôverne
poznajú kompetencie a činnosti jednotlivých ústredných orgánov štátnej správy. Títo by prešetrovali
podozrenia z trestnej činnosti všetkých pracovníkov ústredných orgánov štátnej správy, ktorí sú
v služobnom pomere.
Organizačná štruktúra vnútornej ochrannej služby – ako vyplýva z už uvedených poznatkov,
organizačná štruktúra sa vždy prispôsobuje kompetenciám služby s cieľom pokryť všetky jej
činnosti. Vnútorná ochranná služba by mala zahŕňať inšpekčné a kontrolné činnosti. To znamená že
by okrem inšpekčných odborov (mala aj koordinačný odbor pre medzinárodnú problematiku.
Inšpekčné odbory by boli členené na oddelenia zohľadňujúc teritoriálnu pôsobnosť v rámci krajiny.
Pracovníci vnútornej ochrannej služby by boli v služobnom pomere. Dozor nad zákonnosťou
postupu v trestnom konaní bude vykonávať prokuratúra.
Rozpočet vnútornej ochrannej služby – čo sa týka problematiky financovania, teda rozpočtu,
je potrebné uviesť, že činnosť služby je priamo závislá od disponibilných finančných prostriedkov.
Jedine samostatný rozpočet, ako majú napríklad vnútorné ochranné služby v Maďarsku a v Poľsku,
môže viesť k rýchlej realizácii zmien, ktoré bude potrebné realizovať v prípade prispôsobenia sa
zamerania činnosti služby vyvolanej reakciou na nárast určitého druhu trestnej činnosti policajtov.
Napríklad, ak bude dochádzať k nárastu trestnej činnosti na vonkajšej hranici schengenského
priestoru v súvislosti s prevádzačstvom alebo s korupciou, služba môže okamžite zareagovať
zakúpením špeciálnej techniky z dôvodu potreby nasadenia informačno-technických prostriedkov.
Za ideálny stav by bolo možné považovať pridelenie finančných prostriedkov vládou. Pričom za
efektívnosť ich použitia by sa zodpovedal riaditeľ vnútornej ochrannej služby, ktorý by každoročne
predkladal do parlamentu správu o činnosti vnútornej ochrannej služby.
Koordinačné medzinárodné centrum vnútornej ochrannej služby – prostredníctvom tohto
centra by sa realizoval tok informácií z jednotlivých krajín s možnosťou okamžitej využiteľnosti
týchto informácií a realizácie požiadaviek jednotlivých krajín. Vytvorenie vlastných koordinačných
centier jednotlivých krajín zameraných na problematiku medzinárodnej spolupráce (v rámci
medzinárodných dohôd) zefektívni činnosť operatívnych zložiek služby a zvýši vzájomnú dôveru pri
objasňovaní hlavne organizovanej kriminality a korupcie s medzinárodným prvkom.
Počas spolupráce vnútorných ochranných služieb stredoeurópskeho priestoru bude preto
nevyhnutné podľa hodnotového rámca vzájomnej výmeny odborných informácií, poznatkov
a skúseností vypracovať spoločné štandardy a najlepšie postupy pri objasňovaní podozrení
z trestnej činnosti policajtov, ktoré by všetky služby mohli presadzovať a preberať.
Ak by sme poukázali na bilaterálne a multilaterálne zmluvy a dohody medzi partnerskými
službami a krajinami, rešpektujúc všetky princípy Európskej únie a medzinárodného práva,
vnútorné ochranné služby stredoeurópskeho priestoru by mohli spolupracovať v nasledovných
oblastiach:
 prijatie štandardov pre výber, výcvik a testovanie integrity pracovníkov vnútorných
ochranných služieb,
 vytvorenie expertnej skupiny na prípravu všeobecných štandardov kreovania, pôsobnosti a
právomocí ochranných služieb,
 výmene praktických skúseností a získavaní medzinárodných skúseností medzi jednotlivými
vnútornými ochrannými službami stredoeurópskeho priestoru,
 pri tvorbe a zmene bilaterálnych zmlúv zakotviť priamu spoluprácu vnútorných ochranných
služieb stredoeurópskeho priestoru cestou kontaktných osôb týchto služieb,
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 výmene

praktických poznatkov a moderných foriem prevencie v pôsobnosti ochranných

služieb.

Záverom je možné vyjadriť presvedčenie, že spolupráca medzi jednotlivými partnerskými
vnútornými ochrannými službami stredoeurópskeho priestoru sa bude v blízkej budúcnosti
priebežne transformovať do úzkej praktickej spolupráce na základe medzinárodných dohôd čím
bude možné vypracovať podklady užitočné pri hľadaní a definovaní všeobecných štandardov
postavenia, nezávislosti, právomocí a pôsobnosti vnútorných ochranných služieb stredoeurópskeho
priestoru.
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ALTERNATÍVNE TRESTY Z POHĽADU DOSIAHNUTIA ÚČELU
TRESTU
Soňa Strýčková, Miroslav Sura
Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta

Abstrakt: Článok sa zaoberá úvahou nad alternatívnymi trestami z pohľadu dosiahnutia účelu
trestu, resp. kladie si za cieľ postaviť do protikladu výsledky dosahované prostredníctvom
nepodmienečného trestu odňatia slobody a systém alternatívneho riešenia trestných vecí. Právny
systém Slovenskej republiky sa zaraďuje medzi krajiny, ktoré sú postavené do systému nápravy a
prevýchovy páchateľov trestných činov, pričom však aplikačná prax toho dôkaz nie je, práve
naopak. Presadzovanie alternatívnych trestov však nepochybne zastáva svoje miesto a postavenie
v systéme trestných sankcií, je však potrebné nastaviť vykonateľný rámec v súčinnosti s jednotlivými
podmienkami výkonu jednotlivých alternatívnych trestov.
Kľúčové slová: Alternatívne tresty, restoratívna koncepcia trestania, pojem trestu, účel trestu,
represia, trestná politika
Abstract: The article deals with the consideration of alternative sanctions in terms of achieving the
purpose of punishment, respectively it aims to build opposition to the results obtained by the prison
sentence, and the alternative system of criminal cases. The legal system of the Slovak Republic
ranks among the countries that are built on the axle and re-education of criminals, but the real
power of application of these institutes is quite the contrary. Promoting alternative sentences
undoubtedly takes its place and role in the system of criminal sanctions, it is necessary to set
enforceable framework in conjunction with the various terms of the performance of the alternative
punishments.
Keywords: Alternative punishments, restorative concept of punishment, the concept of punishment,
the purpose of punishment, repression, crime policy
ÚVOD
Dosiahnutie účelu trestu, pojem trest a v neposlednom rade alternatívne tresty sú
nepochybne stále aktuálnou témou a to nie len v inštanciách akademických úvah, ale aj v dôsledku
potrieb aplikačnej praxe. S uvedenými pojmami sa nepochybne spájajú aj termíny ako trestná
politika či druhy trestných sankcií. Úvod do načrtnutej problematiky možno chápať ako všeobecný
koncept trestnej politiky v spojitosti s následkom nastávajúcim po právoplatnosti vyhláseného
odsudzujúceho rozsudku.
Úlohou trestnej politiky je vypracovať pre trestnú legislatívu odporúčania a návody
umožňujúce optimálne upraviť najmä definíciu trestného činu, sankčný systém, trestné konanie
a výkon sankcií, trestov a ochranných opatrení, ale i takých pojmov ako sú napr. alternatívne
riešenia trestných vecí, alternatívne skončenie trestných vecí, procesné a hmotnoprávne alternatívy
potrestania páchateľa, odklonov v trestnom konaní, atď.
Pre druhú polovicu 20. storočia je charakteristické, že sa začali hľadať nové formy
spravodlivosti, ktoré by nahradili niektoré tradičné, ale už nie celkom efektívne trestnoprávne
inštitúty. V rámci celosvetového vývoja sa presadzuje úsilie o využívanie trestov, ktoré nie sú
spojené s odňatím slobody. Výkon týchto trestov je určitou alternatívou k trestu odňatia slobody, a
preto sa označujú ako alternatívne tresty.
Nové formy spravodlivosti ako náhrady tradičného systému trestania sa presadzujú ako
prostriedok uplatňovania restoratívnej koncepcie trestania, ktorá si generalizovane kladie za cieľ
nápravu páchateľa trestného činu.
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Pre náležité pochopenie alternatívnych trestov je potrebné poznať obsahovú rovinu pojmu
trest, ktorý je v súčasnom trestnom zákone vymedzený ako: „ujma na osobnej slobode, majetkových
a iných právach odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa tohto zákona za
spáchaný trestný čin.“ Paragrafové znenie v prvom rade trest definuje ako ujmu na osobnej slobode.
Z uvedeného termínu je zrejmá sankcia v podobe núteného obmedzenia osobnej slobody, resp.
uloženie nepodmienečného trestu odňatia slobody. Chápanie nápravy páchateľa však podľa
súčasného vývojového trendu trestnej politiky je potrebné vykladať s odkazom na trest odňatia
slobody ako prostriedok ultima ratio; prostriedok poslednej inštancie.
Podobne ako aj iné termíny či pojmy trestného práva aj pojem trest sa v priebehu minulosti
vyvíjal postupne, pričom jeho definíciou sa nezaoberali len právnici; bol predmetom skúmania
sociológov, psychológov alebo filozofov. Existovala celá rada názorových prúdov, ktoré sa ustálili na
niekoľko hlavných línií: boli nimi tzv. absolútne teórie, relatívne teórie a zmiešané teórie. Každá
z uvedených teórii v sebe zahŕňa určité determinanty prostredníctvom ktorých sa profilovala ako
samostatná teória, v podstate radikálne odlišujúca sa od svojich predchodkýň. V súčasnosti,
v podobe najmodernejších teórii je prezentovaná teória sociálnej ochrany spolu s M. Ancelom jej
hlavným reprezentovateľom. Hlavnými cieľmi Ancelovej sociálnej (spoločenskej) teórie je ochrana
spoločnosti pred trestnými činmi, resocializácia páchateľa, využitia poznatkov vied, ktoré sa
zaoberajú človekom v resocializačnom procese a humanizácia trestnej politiky; sankcie sú podľa
teórie sociálnej (spoločenskej) ochrany len krajným prostriedkom presadenia práva. Na podklade
uvedenej koncepcie, resp. teórie a z minulosti presadzovaných myšlienok humanizmu sa postupne
rodia alternatívne tresty tak ako ich poznáme v súčasnosti.
Alternatívne tresty je možné v rámci systematiky začleniť medzi alternatívne riešenie
trestných vecí v systéme trestného práva. Aj keď koncepcia restoratívneho trestania je silno
presadzovaná netreba zabúdať na tézu, podľa ktorej alternatívne tresty tvoria možnosť danú na
výber k trestu odňatia slobody, resp. keď legitímny rozsudok súdu vysloví záver, že k potrestaniu
páchateľa, náprave páchateľa a ochrane spoločnosti postačuje miernejšia forma trestnej sankcie.
Touto tézou sa však nepotlačuje základ trestnej represie v podobe nepodmienečného trestu odňatia
slobody, ktorý síce má pôsobiť ako prostriedok poslednej inštancie, ale je zároveň aj prvou sankciou
od ktorej sa alternatívny trest odvádza. Mám za to, že aj presadzovanie alternatívnych trestov je v
súčasnom vývoji viac ako nevyhnutné, avšak ultima racio pôsobí a má pôsobiť svojim sankčných
a prevenčným charakterom od počiatku.
Alternatívne riešenie trestných vecí je spôsob vybavenia trestnej veci bez toho, aby bol
páchateľovi uložený trest odňatia slobody, príp. aby sa trestná vec vybavila bez toho, aby bolo
nariadené procesne náročné hlavné pojednávanie. Tento termín tak má trestno-hmotný a trestnoprocesný charakter.
Rozdelenie alternatívnych riešení trestných vecí ako generálneho pojmu sankcií, resp.
alternatív k trestu odňatia slobody možno kategorizačne zadeliť do nasledovných skupín:

alternatívne tresty (trest domáceho väzenia, trest povinnej práce, peňažný trest,
podmienečný odklad výkonu trestu odňatia slobody, podmienečný odklad výkonu trestu
odňatia slobody s probačným dohľadom),

hmotnoprávne alternatívy k potrestaniu (upustenie od potrestania, upustenie od súhrnného
trestu a ďalšieho trestu, upustenie od potrestania v prípade mladistvého páchateľa,
podmienečné upustenie od potrestania v prípade mladistvého páchateľa),

odklony v trestnom konaní (podmienečné zastavenie trestného stíhania, podmienečné
zastavenie trestného stíhania spolupracujúceho obvineného, zmier, konania o dohode
o vine a treste, trestný rozkaz),

inštitúty blízke odklonom v trestnom konaní (zastavenie trestného stíhania, odloženie veci).
Na účel tohto článku sa budem zaoberať alternatívnym riešením trestných vecí len
v podobe alternatívnych trestov. Je na mieste si položiť základnú otázku čo to vlastne alternatívny
trest je a aký obsah definuje a zahŕňa? Vyššie už bolo naznačené, že alternatívne tresty
zaraďujeme do systému alternatívnych riešení trestných vecí. Pojem alternatívneho trestu vychádza
z gramatického výkladu slova a doslova znamená možnosť, možnosť ako trestnú vec vyriešiť bez
použitia nepodmienečného trestu odňatia slobody. Alternatívnymi trestami teda rozumieme tresty,
ktoré bez toho, aby boli spojené s odňatím slobody zaručujú splnenie, dosiahnutie účelu trestu
rovnako, ako keby bol na odsúdenom vykonaný nepodmienečný trest odňatia slobody. Ich zmyslom
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je, že sa s nimi nespájajú negatívne stránky nepodmienečného trestu odňatia slobody, neizolujú
páchateľa od rodiny, pracovného prostredia. Ich výkon je spojený s oveľa nižšími nákladmi ako trest
odňatia slobody.
Alternatívne tresty podľa predchádzajúceho odseku sú definované svojim zmyslom a
účelom, t.j. nespájajú sa s nimi negatívne dopady, resp. negatívne dopady by mali nastávať len
v minimálnej miere. Je potrebné uviesť, že účelom alternatívnych trestov nie je len páchateľa
trestného činu potrestať, ale zabezpečiť jeho rýchlejšiu a efektívnejšiu reintegráciu do spoločnosti.
Obsahom alternatívnych trestov bude teda naplnenie účelu trestu v jeho najširšej podobe, ktorý
v obsahovom ponímaní v sebe obsahuje dosiahnutie účelu trestu v jeho represívnej podobe,
v podobe nápravy a prevýchovy páchateľa a ochrany spoločnosti.
Autori českej právnej literatúry spájajú v prepojení termínov pojem trestu a účel trestu aj
pojem „cieľ trestu“, ktorí vidia v inštitútoch individuálnej prevencie, individuálnej represie
a v neposlednom rade generálnej prevencie. Individuálnou represiou sa rozumie zabránenie
páchateľovi v páchaní ďalšej trestnej činnosti za využitia prostriedkov skôr negatívnej povahy
(výrazné obmedzenie slobody pohybu a ďalších aktivít, znemožnenie výkonu povolania, odčerpanie
finančných prostriedkov atď.). Spadajú sem aj negatívne metódy ako rôzne zákazy, príkazy či
obmedzenia v priebehu výkonu určitého trestu.
Napriek vyššie uvedenému zastávam názor, že pojem cieľ trestu pôsobí a má pôsobiť ako
zložka účelu trestu. Mám za to, že predmetné termíny sú vo vzájomnej korelácii a nie je potrebné
ich od seba oddeľovať, nakoľko aj keď by mohla vzniknúť výkladová polemika, všetky dotknuté
termíny napĺňajú obsah pojmu účel trestu, ktorý je nimi realizovaný a dosahovaný.
Tak ako bolo vyššie uvedené cieľ trestu podľa právnej literatúry je ďalej napĺňaný inštitútmi
generálnej a individuálnej prevencie. Individuálna prevencia sa prejavuje v potrebe vytvoriť
podmienky na prevýchovu odsúdeného, aby sa nedopúšťal trestnej činnosti, ale aby viedol riadny
život v súlade so spoločenskými a právnymi pravidlami. Okrem aktívneho postoja spoločnosti k
prevýchove odsúdeného je však nevyhnutná aj jeho osobná zainteresovanosť a aktivita, ktorú
odsúdený musí v tomto smere nevyhnutne vyvíjať. Naproti uvedenému pôsobí generálna prevencia
ako prostriedok komplexnejšej povahy, resp. prostriedok pôsobiaci plošne na spoločnosť, na
občianske povedomie. Občianske povedomie, že každý trestný čin bude včas odhalený a jeho
páchateľ spravodlivo potrestaný pôsobia silne preventívne, keďže sa takto poukazuje na
neodvratnosť samotného trestu a upozorňuje sa na nebezpečnosť páchania trestnej činnosti.
Je však nevyhnutné oddeliť aj zdanlivo nevýrazný problém s dopadom alebo dôsledkami
generálnej prevencie, ktorým je v uvedenej súvislosti pojem kolektívneho zastrašovania. Nesporným
faktom ostáva úloha generálnej prevencie alebo snahy pôsobiť preventívne pomocou nástrojov
komplexnej povahy, ktoré však pri nesprávnom systémovom nastavený môžu pôsobiť voči
spoločnosti deštruktívne. Táto deštrukcia sa potom prejaví v podobe už uvedeného pojmu
kolektívneho zastrašovania, ktorý vznikol s priamej aplikácie inštitútu generálnej prevencie. Je
nevyhnutné konštatovať, že súčasťou alebo zložkou generálnej prevencie je téza, ktorá má pôsobiť
odstrašujúco, nakoľko spoločenský systém je nastavený na jednoduchú premisu, ktorá spočíva
v tvrdení, že v prípade porušenia povinnosti nastupuje sankcia. (pochopiteľne sankcia prípadovo
odlišná, čo do sily, trvania a prípadných následkoch jej výkonu). Zastávam názor, že na základe
pojmologického poznania je možné aspoň v teoreticko-právnej rovine nájsť, resp. dosiahnuť
sledovaný cieľ generálnej prevencie bez opačného efektu kolektívneho zastrašovania.
Mám za to, že je na mieste aj otázka dopadu generálnej prevencie na spoločnosť. Ako
som už uviedol generálna prevencia je len jeden z nástrojov, ktorým sa dosahuje účel trestu avšak
je potrebné určiť hranicu generálnej prevencie v inštanciách jej pozitívneho pôsobenia. Kde je miera
konca generálnej prevencie a začiatok pôsobenia kolektívneho zastrašovania? Uvedenú tenkú líniu
medzi pozitívnym pôsobením a opakom je potrebné vnímať vo vzťahu k ukladaniu alternatívnych
trestov a naplneniu účelu trestu, resp. bude na zvážení súdu či vyhodnotí uloženie niektorého
alternatívneho trestu ako prostriedok, ktorým sa dosiahnu a naplnia všetky zložky účelu trestu
vrátane generálnej prevencie.
Účel trestu teda má byť dosahovaný v súvislosti so všeobecným určením účelu trestu,
resp. s určením v jeho najširšej podobe. Na tomto mieste si dovolím uviesť z judikatúry rozsudok
vedený pod sp. zn.: R 9/1967-II, ktorý uvádza nasledovné: „Účelom trestu je chrániť spoločnosť
pred páchateľmi trestných činov, zabrániť odsúdenému v ďalšom páchaní trestnej činnosti a
vychovávať ho k tomu, aby viedol riadny život pracujúceho človeka a tým pôsobiť výchovne aj na
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ostatných členov spoločnosti. Pri aplikácii všeobecných zásad na konkrétnu trestnú vec musia byť
spolu s okolnosťami, ktoré charakterizujú osobu páchateľa, hodnotené aj ostatné okolnosti, ktoré
spoluurčujú závažnosť činu, najmä tiež povaha a rozsah spôsobených následkov a vždy musia byť
zohľadnené i momenty, ktoré ovplyvňujú požiadavku ochrany spoločnosti a občanov pred páchaním
posudzovanej trestnej činnosti. Požiadavka, aby trestom uloženým za trestný čin spáchaný v
doprave bolo účinne pôsobené aj na ostatných členov spoločnosti, je zdôraznený najmä v takých
prípadoch, kedy bol zavinený ťažký následok vodičom motorového vozidla, ktorý hrubým porušením
dôležitých predpisov o premávke na pozemných komunikáciách prejavil závažnú vodičskú
nedisciplinovanosť.“
Na základe vyššie uvedeného je možné konštatovať, že pojem účel trestu má pomerne
širokú základňu, resp. je možné tento termín vnímať zo širšieho hľadiska. Je zrejmé, že spáchaním
trestného činu dochádza ku konfliktu medzi poškodeným a páchateľom trestného činu. Tento
vzájomný vzťah konfliktu možno, podľa môjho názoru, rovnako subsumovať pod pojem účel trestu,
nakoľko sa ním sleduje aj obnovenie trestným činom narušeného alebo ohrozeného práva, ktoré je
v systéme trestných sankcii a ochrany hodnôt chráneným atribútom. Preto ak dosiahnutie účelu
trestu, chápaného v jeho najširšom ponímaní, si kladie za cieľ okrem iného aj vrátiť alebo obnoviť
trestným činom narušený alebo ohrozený stav je potom potrebné takýto čiastkový cieľ chápať ako
iba jednu z mnohých častí dosiahnutia konečného účelu, ktorý naplní komplexne a bez výnimiek
svoju podstatu.
Mám však za to, že je potrebné hľadať opäť kompromisné riešenie. Na jednej strane
zastávam názor, že potrestanie páchateľa nie je možné vykonávať len prostredníctvom izolácie
páchateľa formou nepodmienečného trestu odňatia slobody, avšak na strane druhej rovnako
súhlasím s tézou, ktorá je pomerne rozšírená, že ukladanie alternatívnych trestov sa míňa svojmu
účinku, resp. že dosiahnutie účelu trestu za pomoci uloženia alternatívneho trestu je vnímané nie
ako restoratívny prípadne retributívny nástroj, ale je vnímané ako určitý typ, určitá forma úľavy alebo
výhody. V prípade ak pripustíme, že laická verejnosť vníma koncept ukladania alternatívnych trestov
ako úľavu alebo výhodu ako potom môžeme hovoriť o naplnení účelu trestu.
Restoratívna koncepcia trestania ako súčasne uznávaná a aplikovaná koncepcia si kladie
za cieľ alebo má snahu napraviť, obnoviť. Je však len otázkou času kedy si bude nevyhnutné
položiť otázku do akej miery bol uložený trest efektívny, sankčný, nápravný, odstrašujúci,
ochraňujúci...atď? Je nevyhnutné už v prvopočiatku odstrániť taký typ vnímania, ktorý použitie
alternatívnych trestov dáva do roviny úľavy alebo výhody. Je potrebné aby laická verejnosť aj formu
alternatívnych trestov vnímala ako prostriedok účinnej represie, ale zároveň aby právne povedomie
bolo na takej úrovni, že aj keď primárnou úlohou trestu bolo a bude potrestanie, ostatné zložky
trestu budú vnímané ako nemenej dôležité a v neposlednom rade budú aj napĺňané.
Dovolím si na okamih vrátiť sa k izolácii páchateľa. Áno, nepopieram v minulosti
najpoužívanejší a často krát aj najefektívnejší trest bol nepodmienečný trest odňatia slobody.
Z pozície sily represie je tento trest vrchol sankčnej politiky, avšak vývoj spoločnosti pokročil a s ním
aj vnímanie, nazvem ich „vedľajších dopadov nepodmienečného trestu odňatia slobody“. Izolácia
páchateľa v sebe pojmologicky obsahuje niekoľko rovín a vyššie spomínaných dopadov. V prvom
rade sa izolácia páchateľa používa v súvislosti s ochranou spoločnosti. Táto funkcia izolácie má
v prvom rade ochrániť samotnú spoločnosť, čím však pochopiteľne dôjde aj k znemožneniu resp.
k sťaženiu páchania ďalšej trestnej činnosti. Tak ako bolo vyššie uvedené izolácia páchateľa má aj
tzv. vedľajšie dopady ako napr. negatívny dopad na rodinu alebo následná problematická
reintegrácia do spoločnosti. Všetky tieto dopady izolácie či už sledované alebo sprievodné tvoria
súčasť konceptu, za pomoci ktorého sa napĺňa a dosahuje účel trestu.
Záverom si dovolím skonštatovať, že ukladanie alternatívnych trestov je na našom území
stále málo rozšírené, napriek tomu, že v právnom poriadku resp. v trestnom zákone už nehovoríme
o nových inštitútoch. Zastávam však názor, že aj keď trend vývoja trestnej politiky je ladený v duchu
presadzovania alternatívnych trestov v širšom ponímaní a potlačovania ukladania
nepodmienečného trestu odňatia slobody je potrebné precizovať mantinely tak, aby sa za každú
cenu neukladal trest alternatívny namiesto trestu nepodmienečného. Precizácia alternatívnych
trestov tak umožní aj spoločnosti, ktorej ochrana je podľa trestného zákona prvoradá, lepšie
pochopenie týchto inštitútov ako aj pochopenie prečo existuje snaha o upúšťanie od tradičného
spôsobu trestania.
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MATERIÁLNY KOREKTÍV Z POHĽADU PRÁVNEJ PRAXE
Ondrej Laciak, Milan Trylč
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Tento príspevok pojednáva o nedostatočnej aplikácii materiálneho korektívu v praxi, ktorý
je nevyhnutným kvalifikačným kritériom pri prečinoch.
Kľúčové slová: Materiálny korektív, prečin, trestné konanie, orgány činné v trestnom konaní.
Abstract: This paper discusses the lack of application of substantive corrective in practice that is a
necessary criterion for qualifying an miner offense.
Key words: Substantive corrective, minor offence, criminal procedure, prosecuting authorities.
1

ÚVOD
Na úvod je potrebné zdôrazniť, že cieľom tohto článku nie je kritika práce orgánov činných
v trestnom konaní (prokurátor, policajt) a už vôbec nie všeobecných súdov Slovenskej republiky. Ide
nám primárne o to, aby sme poukázali na potreby zmeny v prístupe k trestnému konaniu v súvislosti
s nami rozoberanou problematikou, a aby sme možno vyvolali odbornú diskusiu smerujúcu k tejto
zmene, ktorá je podľa nášho názoru nevyhnutná.
2

1

VŠEOBECNÁ ČASŤ
Prijatím zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších právnych predpisov
(ďalej len „TZ“) došlo k opusteniu materiálneho poňatia základnej kategórie trestného práva
hmotného, a to trestného činu. Definícia trestného činu obsiahnutá v TZ je založená v princípe na
formálnom poňatí. Teda trestným činom je čin, ktorého znaky sú uvedené v TZ, ak TZ neustanovuje
inak. Formuláciu „v princípe“ používame z toho dôvodu, že materiálna stránka trestného činu
vyjadrená v definícii trestného činu predchodcu dnešného TZ pod pojmom „spoločenská
nebezpečnosť“ sa ani zo súčasného TZ úplne nevytratila. Pojem „spoločenská nebezpečnosť“ bol
nahradený pojmom „závažnosť“ trestného činu. Závažnosť trestného činu sa tak stala obligatórnym
predmetom skúmania pri právnej kvalifikácii a následnom vyšetrovaní prečinov ako jedného z dvoch
druhov trestných činov. Pre úplnosť je potrebné dodať, že závažnosť zločinu je potrebné rovnako
v rámci dokazovania v trestnom konaní ustáliť, avšak pri zločinoch, ako vyššej kategórii trených
činov, je ich závažnosť automaticky prítomná bez možnosti toho, žeby s ohľadom na ňu mohol byť
prijatý záver o tom, že skutok nie je trestným činom. Túto skutočnosť je možné logicky
argumentačne zdôvodniť tým, že pri spáchaní skutku, ktorý naplňuje znaky skutkovej podstaty
niektorého zo zločinov (ak TZ neustanovuje inak) uvedeného v osobitnej časti TZ, je jeho závažnosť
vždy daná aspoň v tom rozsahu, ktorý v zmysle zásady „ultima ratio“ odôvodňuje vyvodenie
trestnoprávnych následkov.
Z vyššie naznačeného vyplýva, že formálne poňatie trestných činoch má u jednej
z kategórií, a to u prečinov, zakotvenú výnimku. Táto výnimka je vyjadrená v § 10 ods. 2 TZ, ktorý
znie:
„Nejde o prečin, ak vzhľadom na spôsob vykonania činu a jeho následky, okolnosti, za
ktorých bol spáchaný, mieru zavinenia a pohnútku páchateľa je jeho závažnosť nepatrná.“
Rovnako tak v § 95 ods. 2 TZ (trestná zodpovednosť mladistvých páchateľov), ktorý znie:
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„Prečin, ktorého znaky sú uvedené v tomto zákone, nie je trestným činom, ak ho spáchal
mladistvý a ak je jeho závažnosť malá.“
Výnimka, ktorá „narúša“ zavedenie čistého formálneho poňatia trestných činov, sa
označuje ako tzv. „materiálny korektív“. Jej zavedenie vyvolalo v odbornej verejnosti diskusiu o tom,
či definícia prečinu vychádza z formálneho poňatia alebo z formálno – materiálneho poňatia tejto
kategórie trestných činov. Zástancovia prvej alternatívy odôvodňujú svoj názor tým, že materiálny
korektív priamo nadväzuje na dôvetok § 8 TZ „ak tento zákon neustanovuje inak.“, t. j. prečin má len
formálne znaky, pričom je potrebné zvážiť vždy závažnosť konkrétneho prečinu. Ak je závažnosť
nepatrná, resp. malá u mladistvých páchateľov, aplikácia materiálnych kritérií spôsobuje, že skutok,
ktorý inak napĺňa všetky znaky skutkovej podstaty niektorého z prečinov, nie je prečinom.
Odôvodnenie formálno – materiálneho chápania prečinu je postavené na tom, že závažnosť prečinu
sa považuje za jeden z jeho znakov, ktorého naplnenie sa vyžaduje k tomu, aby skutok mohol byť
vôbec prečinom. Ide o tzv. materiálny znak prečinu, pričom k tomuto zdôvodneniu sa prikláňame,
nakoľko závažnosť prečinu musí vždy pri tejto kategórii trených činov obligatórne skúmaná rovnako
ako ostatné znaky skutkovej podstaty. Bez ohľadu na nutnosť presadzovania správnosti jedného
z vyššie rozobratých názorov, je potrebné poukázať na to, že ľubovoľný záver uvedeného nemá
žiadny dopad na prax.
Závažnosť prečinu je nevyhnutné ustáliť pri každom skutku vykazujúcom ostatné znaky
skutkovej podstaty niektorého z prečinov uvedeného v osobitnej časti TZ. Skutočnosť, že závažnosť
prečinu ako materiálneho znaku je vyššia než nepatrná, resp. vyššia než malá, by malo byť podľa
nášho názoru riadne zdôvodnené už v odôvodneniach prvotných rozhodnutí orgánov činných
v trestnom konaní. Pri určení toho, či je materiálny znak prečinu pri konkrétnom skutku naplnený
alebo nie, je potrebné posudzovať viaceré kritéria vymedzené v § 10 ods. 2 TZ, a to jednotlivo
a následne v ich vzájomnej súvislosti, keďže rozsah naplnenia týchto kritérií je prípad od prípadu
odlišný.
Pri určení materiálneho znaku prečinu (materiálneho korektívu) sa skúma:
a) spôsob vykonania činu a jeho následok,
Spôsob vykonania činu, ktorý by podľa nášho názoru mohol vylučovať nenaplnenie
materiálneho znaku prečinu, by mohol byť daný vždy, ak je čin vykonaný závažnejším
spôsobom konania podľa § 138 TZ. Rovnako tak, ak následok činu je
nenapraviteľným alebo len ťažko napraviteľným.
b) okolnosti, za ktorých bol čin spáchaný,
Okolnosťami, za ktorých bol čin spáchaný, ktoré by podľa nášho názoru mohli
zapríčiňovať naplnenie materiálneho znaku prečinu, by mohli byť tie, že čin bol
spáchaný na chránenej osobe podľa § 139 ods. 1 TZ.
c) miera zavinenia a pohnútka páchateľa.
Pri miere zavinenia páchateľa by mala byť najmä skúmaná príčinná súvislosť medzi
jeho konaním, resp. opomenutím, a následkom činu. Máme za to, že ak páchateľ
spácha čin na objednávku, z pomsty alebo v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný
čin, tak by § 10 ods. 2 nemal byť aplikovaný.
Presné stanovenie okruhu skutočností, ktoré by mali byť posudzované pri určení
závažnosti prečinu, nie je možné striktne stanoviť. Jednotlivé skutky sa od seba navzájom líšia, čím
je zároveň daná aj odlišnosť skutočností, na ktoré by sa malo prihliadať. Z tohto dôvodu sme vyššie
uviedli len tie, ktoré by podľa nášho názoru mohli nenaplnenie materiálneho znaku prečinu
(materiálneho korektívu) vylučovať. Avšak máme za to, že ako skutočnosti, ktoré by mohli byť brané
za rozhodné pri stanovení závažnosti prečinu, by mohli byť primerane zohľadnené najmä tie, ktoré
sú vymedzené v § 36 a 37 TZ ako poľahčujúce a priťažujúce okolnosti, t. j. prinajmenšom tieto
okolnosti by mohli tvoriť aspoň základný okruh okolností, na ktoré sa pri posudzovaní závažnosti
prečinu mohlo prihliadať (K tomu pozri časť textu nižšie).
Subjektmi oprávnenými v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný
poriadok v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „TP“) rozhodnúť o aplikácii § 10 ods. 2
TZ v konkrétnom prípade sú:
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policajt,
Pred začatím trestného stíhania vydá policajt uznesenie podľa § 197 ods. 1 písm. a)
TP. Po začatí trestného stíhania, ak vo veci nebolo doposiaľ vznesené obvinenie vydá
policajt uznesenie o postúpení veci podľa § 214 ods. 1 TP alebo uznesenie
o zastavení trestného stíhania podľa § 215 ods. 1 písm. b) TP, ak nejde ani
o priestupok alebo ak je priestupok premlčaný,
prokurátor,
Prokurátor je oprávnený vydať rovnaké rozhodnutie vo veci ako policajt bez ohľadu
k tomu, či bolo vznesené obvinenie voči konkrétnej osobe. V tejto súvislosti je
potrebné poukázať na to, že pred vznesením obvinenia sa možno z vyššie uvedenými
rozhodnutiami, ktoré by boli vydané prokurátorom, stretnúť v praxi len sporadicky.
súd,
Po podaní obžaloby, ak nedôjde k jej späťvzatiu zo strany prokurátora, môže
príslušný súd v rámci preskúmania obžaloby vydať uznesenie o postúpení veci inému
orgánu podľa § 241 ods. 1 písm. b) TP alebo uznesenie o zastavení trestného
stíhania podľa § 241 ods. 1 písm. c) TP, ak nejde ani o priestupok alebo ak je
priestupok premlčaný. Na hlavnom pojednávaní môže súd rozhodnúť o postúpení
veci podľa § 280 ods. 2 TP alebo o oslobodení obžalovaného spod obžaloby podľa §
285 písm. b) TP. S takýmito rozhodnutiami súdu, ktoré by boli odôvodnené
nenaplnením materiálneho znaku prečinu, sme sa však v praxi doposiaľ nestretli. Pre
úplnosť je potrebné doplniť, že v prípade podania návrhu na schválenie dohody o vine
a treste by mohol podľa nášho názoru súd tento návrh ako zrejme neprimeraný
odmietnuť podľa § 331 ods. 1 písm. b) TP.

3

PRAKTICKÁ ČASŤ
V tejto časti článku poukážeme na konkrétne prípady z praxe, v ktorých z nášho pohľadu
mal byť aplikovaný právny inštitút materiálneho korektívu podľa § 10 ods. 2 TZ, avšak nebol.
A.
Obvinený vo veku 17 rokov bol trestne stíhaný pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 2 písm.
c) TZ na skutkovom základe, že vyšetrovaním ustáleného dňa odcudzil svojej matke v priestoroch
kuchyne bytu obývaného spoločne z kabelky hotovosť v sume 100 EUR a stravné lístky v hodnote
8,40 EUR, čím spôsobil dotyčnej škodu v predmetnej výške. Počas vyšetrovania bolo preukázané,
že obvinený je zo školy ako aj z krúžku, ktorý navštevoval, hodnotený kladne, že má register trestov
bez záznamu, že voči nemu nebolo vedené žiadne priestupkové konanie, že doposiaľ viedol riadny
život. Obvinený sa ku skutku priznal a jeho spáchanie oľutoval. Zo spôsobenej škody nahradil
pomernú časť (tú, ktorú nestačil minúť). Matka na nahradení zvyšku škody netrvala. Trestné
stíhanie bolo skončené v štádiu prípravného konania podmienečným zastavením trestného stíhania
so skúšobnou dobou v trvaní dvoch rokov podľa § 216 a nasl. TP.
B.
Mladiství vo veku 16 a 17 rokov boli stíhaní ako spolupáchatelia pre pokus prečinu krádeže
podľa § 212 ods. 2 písm. a) TZ na skutkovom základe, že v zistený deň vo večerných hodinách po
vzájomnej dohode pristúpili s vopred pripravenými bandaskami k odstavenému autobusu, z ktorého
odňali veko nádrže v úmysle odčerpať pohonné hmoty za účelom ich speňaženia. Po odstránení
prvého veka zistili, že nádrž autobusu je chránená ďalším uzamknutým vekom. Druhé veko sa
snažili za pomoci skrutkovač odstrániť. Toto sa im nepodarilo, tak od konania upustili a odišli
domov. Na druhom veku spôsobili škodu vo výške 65 EUR. (pozn. policajti páchateľov dostihli až
doma na základe stôp v snehu vedúcich od autobusu k domom páchateľov, keďže v rozhodnom
čase napadol čerstvý sneh) Opätovne: Obvinení sa ku skutku priznali a jeho spáchanie oľutovali.
Nahradili spôsobenú škodu. Bandasky patriace jednému z nich prepadli. Hodnotení kladne, register
trestov bez záznamu, nebolo voči nim doposiaľ vedené žiadne priestupkové konanie, t. j. viedli
riadny život, atď. Skutku (pokus) za dopustili pred vianočnými sviatkami, aby si zadovážili finančné
prostriedky na kúpu darčekov pre mladších súrodencov. Trestné stíhanie bolo skončené v štádiu
prípravného konania schválením zmieru podľa § 220 a nasl. TP.
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Obdobných prípadov by sme mohli uviesť viac, a to aj z osobnej skúsenosti. Nie je to však
pre potreby tohto článku nevyhnutné, nakoľko všetky ďalšie prípady by boli rovnako ako tu uvedené
spojené s jedinou otázkou „Ktorá skutočnosť zabránila aplikácii § 10 ods. 2 v konkrétnom prípade?“
alebo „Ktorá skutočnosť mala za následok, že závažnosť prečinu podľa úvahy príslušného orgánu
bola vyššia než nepatrná, resp. malá?“
Odpovede na tieto otázky nepoznáme, aj keď ich možno predpokladať. Zároveň sme sa
uspokojivých, t. j. argumentačne odôvodnených, odpovedí nedočkali ani pri našom neformálnom
dopyte.
V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že materiálny znak prečinu musí byť ustálený
pri každom, t. j. orgán činný v trestnom konaní je povinný sa touto otázkou zaoberať, ak predmetom
trestného stíhania je skutok napĺňajúci ostatné znaky skutkovej podstaty prečinu, i keď postupnosť
preukázania jednotlivých znakov skutkovej podstaty možno považovať za nepodstatnú. Skutočnosť,
že orgán činný v trestnom konaní sa otázkou závažnosti prečinu zaoberal, musí byť zrejmá
z rozhodnutia tohto orgánu. Sme presvedčení o tom, že k zdôvodneniu závažnosti prečinu vyššej
ako nepatrnej, prípadne malej, musí dochádzať už pred vydaním uznesenia o začatí trestného
stíhania (pozn. uznesenie o začatí trestného stíhania neobsahuje odôvodnenie). Prípadný negatívny
záver o naplnení tohto materiálneho znaku by mal zapríčiniť vydanie uznesenia podľa § 197 ods. 1
písm. a) TP: Riadne odôvodnenie tejto skutočnosti by malo byť stálou súčasťou odôvodnenia
uznesenia o vznesení obvinenia. V praxi však zväčša táto časť odôvodnenia absentuje, t. j. je
možné dospieť k záveru, že príslušný orgán sa touto otázkou ani príliš nezaoberá. Samozrejme, že
obvinený môže proti uzneseniu o vznesení obvinenia podať sťažnosť, avšak napadnutie výroku
uznesenia pre jeho nesprávnosť len z dôvodu nenaplnenia materiálneho znaku (materiálneho
korektívu) vopred prezumuje výsledok vybavenia sťažnosti, t. j. jej zamietnutie, nakoľko sťažnosť nie
je dôvodná.
Zároveň je na obranu orgánov činných v trestnom konaní potrebné uviesť to, že ak aplikujú
v konkrétnej veci právny inštitút materiálneho korektívu, dochádza k tejto aplikácii skoro vždy pred
začatím trestného stíhania. Z tohto dôvodu sa o tomto spôsobe vybavenia podnetu na začatie
trestného stíhania nevedú žiadne štatistiky, aspoň nie z tohto konkrétneho dôvodu. Uvedené však
podľa nášho názoru nemení nič stave uplatňovania tohto právneho inštitútu tak, ako to tento článok
naznačuje. Na druhej strane má tento postup orgánov činných v trestnom konaní aj negatívny
dopad. Ide o to, že v prípade už začatého trestného stíhania nebude už pravdepodobne vec z tohto
dôvodu postúpená podľa § 214 TP alebo trestné stíhanie zastavené podľa § 215 ods. 1 písm. b) TP,
keďže by príslušný orgán nepriamo priznal pochybenie spočívajúce v tom, že sa touto otázkou
predtým nik nezaoberal. Máme za to, že takýto postup nie je správny, nakoľko, aj keď výnimočne,
v priebehu trestného konania môžu byť preukázané práve okolnosti odôvodňujúce rozhodnutia
podľa § 214 TP alebo podľa § 215 ods. 1 písm. b) TP.
V súvislosti s posudzovaním skutočností, ktoré majú vplyv na to, či v konkrétnom prípade
bude naplnený materiálny znak konkrétneho prečinu, je potrebné poukázať na to, že v zmysle § 10
ods. 2 TZ sa ani jedna z týchto skutočností netýka osoby páchateľa. Okolnosti, za ktorých bol čin
spáchaný, nie sú okolnosťami majúcimi pôvod v osobe páchateľa. Rovnako tak miera zavinenia
a pohnútka páchateľa sa viaže výlučne na subjektívnu stránku skutkovej podstaty daného prečinu.
Z tohto je zrejmé, že pri určení závažnosti prečinu by nemala byť táto posudzovaná s prihliadnutím
na osobu páchateľa, t. j. malo by byť irelevantným, či páchateľ viedol pred spáchaním skutku riadny
život, sám oznámil čin príslušným orgánom alebo, či sa priznal k spáchaniu činu a tento úprimne
oľutoval, atď. Zváženie vhodnosti aplikácie § 10 ods. 2 TZ je v praxi neodlučiteľne spojené aj s
posudzovaním osoby páchateľa, čo považuje vzhľadom na vyššie uvedené za odporujúce zneniu §
10 ods. 2 TZ, t. j. za neprípustné.
Zároveň je v tejto súvislosti potrebné poukázať aj na istú „bezbrannosť“ obvineného
v prípravnom konaní, ak prokurátor nevyhovie sťažnosti obvineného proti uzneseniu o vznesení
obvinenia, ktoré obvinený napadol z dôvodu, že materiálny znak prečinu nemal byť pri ním
spáchanom skutku naplnený. Z tohto ipso facto vyplýva, že prokurátor sa v prípravnom konaní touto
otázkou ďalej zaoberať nebude. Obvinený má za tejto situácie dve možnosti. Prvou je (keďže by
mali byť splnené podmienky aplikácie tohto právneho inštitútu, sú rovnako splnené podmienky
aplikácie právneho inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania alebo zmieru), vyhlásiť,
že spáchal skutok, ktorý je mu kladený za vinu, oľutovať spáchanie tohto skutku (ako súčasť
vyhlásenia o spáchaní skutku) a nahradiť prípadnú škodu, čím splní ďalšie podmienky aplikácie
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právneho inštitútu podmienečného zastavenia trestného stíhania alebo zmieru. V tomto prípade si
obvinený zabezpečí rozhodnutie vo veci samej už v prípravnom konaní, ktoré je pre obvineného
pravdepodobne priaznivejšie ako to, ktoré by bolo alebo mohlo byť v súdnom konaní. Druhou
možnosťou obvineného je nesplniť podmienky právnych inštitútov predstavujúcich alternatívy
potrestania a risknúť, že súd sa stotožní s jeho názorom o správnosti aplikácie právneho inštitútu
materiálneho korektívu, a tým nevysloví vinu a neuloží trest s podmienečným odkladom výkonu
trestu odňatia slobody na určenú skúšobnú dobu. Za splnenia podmienky, že súd sa touto otázkou
bude vôbec reálne zaoberať. Nie je ťažké uhádnuť, ktorú z týchto dvoch možností si obvinený
v drvivej väčšine prípadov v prípravnom konaní zvolí.
4

ZÁVER
Vo vyššie uvedenom texte sme poukázali na v praxi sa vyskytujúce problémy spojené
s aplikáciou, resp. neaplikáciouprávneho inštitútu materiálneho korektívu pri prečinoch.
Neaplikovanie materiálneho korektívu pri prečinov je možné označiť za jeho „ignoráciu“. Je možné
jednoznačne konštatovať, že jeho prehliadaním zo strany jednotlivých subjektov trestného konania
dochádza k narušeniu koncepcie a systematiky celého trestného konania, t. j. k narušeniu
základných princípov, resp. zásad, na ktorých je naše trestné právo vybudované.
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MEDZINÁRODNÉ RULE OF LAW AKO NADPOZITÍVNE PRÁVO?
Ľudmila Pošiváková
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Abstrakt: Predmetom príspevku je snaha o objasnenie zmyslu a postavenia myšlienok o Rule of
Law v právnej vede. Autor sa zamýšľa nad jeho prirovnaním, resp. stotožnením s myšlienkami
o nadpozitívnom práve, základnej norme či pravidle uznania. Jednotiacim prvkom všetkých pojmov,
teda Rule of law, nadpozitívneho práva, základnej normy a pravidla uznania je, že tvoria základ, od
ktorého sa odvodzuje platnosť právnych noriem nižšieho stupňa.
Kľúčové slová: Rule of Law, medzinárodné právo, nadpozitívne právo, základná norma, pravidlo
uznania
Abstract: The object of the contribution is an effort to clarify the meaning and status of ideas on the
Rule of Law in jurisprudence. The author is thinking about comparison, respectively identification of
the Rule of Law with thoughts about über positive law, the basic norm or the rule of recognition.
Unifying element of all terms, the Rule of Law, über positive law, the basic norm or the rule of
recognition, is that it forms the basis from which the validity of the legal norm of lower power derive.
Key words: Rule of Law, international law, über positive law, basic norm, rule of recognition
1

ÚVOD
Cieľom tohto príspevku je zamyslieť sa nad zmyslom a postavením Rule of Law
1
v podmienkach vnútroštátneho a medzinárodného práva. V niektorých prípadoch vzniká otázka, či
sa pojem Rule of Law viaže na určitú ideu, ktorú sa snaží presadiť právny štát alebo ide o súhrn
požiadaviek, ktoré musí spĺňať štátna moc, resp. jednotlivé zložky štátu. Základným predpokladom
pre pochopenie postavenia Rule of Law v medzinárodnom práve bude zamyslenie sa nad Rule of
Law v podmienkach vnútroštátneho práva. V právnej teórii nie je celkom zjednotená prax používania
2
3
pojmu Rule of Law, pretože je niekedy označované ako princíp, niekedy ako koncepcia a inokedy
4
ako všetko zahŕňajúce dobro. Hlavnou úlohou bude zamyslenie sa nad postavením Rule of Law
vo vnútroštátnom a medzinárodnom právnom poriadku.
Právne poriadky tvoria právne normy, ktoré nie sú len náhodným zhlukom noriem, ale sú
systematicky usporiadané a patria k sebe. Je to práve vďaka existencii nadpozitívneho práva,
základnej normy či pravidla uznania, od ktorých normy právneho poriadku odvodzujú svoju platnosť.
Hlavným predmetom skúmania bude preto porovnanie Rule of Law a myšlienok o nadpozitívnom
práve prezentovaných Radbruchom v nadväznosti na myšlienky Kelsena o základnej norme a Harta
o pravidle uznania, teda myšlienok spájajúcich sa s úvahami o najvyššej norme, od ktorej sa
odvodzuje platnosť ostatných právnych noriem.
2

RULE OF LAW VO VNÚTROŠTÁTNOM A MEDZINÁRODNOM PRÁVE
Pre pochopenie postavenia Rule of Law je potrebné v prvom rade objasniť jeho chápanie vo
vnútroštátnom práve a medzinárodnom práve. Pojem Rule of Law, jeho obsah a chápanie, sa
vyvíjal v závislosti na podmienkach, ktoré ho ovplyvňovali v jednotlivých právnych systémoch.
1

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VVGS č. 17/12-13.
Bližšie pozri napr. rozhodnutia Ústavného súdu SR (I.ÚS 2/99, PL. ÚS 29/05) alebo prácu
Benátskej komisie v oblasti Rule of Law (EHM, F.: Administrative discretion and the Rule of Law:
Report „The Rule of Law: concept, guiding principles and framework (CDL-UDT (2010)022). [online]
Dostupné na: <http://www.venice.coe.int/docs/2010/CDL-UDT(2010)022-e.pdf )
3
BRÖSTL, A., DOBROVIČOVÁ, G., KANÁRIK, I.: Základy štátovedy. Košice: Univerzita Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach, 2004, s. 142 a nasl.
4
Pozri napr.:TAMANAHA, B. Z.: The History and Elements of the Rule of Law. Dostupné na:
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2012845
2
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Anglo-americký systém chápe Rule of Law ako ideu, resp. politický ideál, ktorý sa začína rozvíjať
okolo 13. Storočia v súvislosti s bojom proti neobmedzenej moci panovníka. Francúzska koncepcia
chápe doktrínu právneho štátu ako súbor ustanovení pozitívneho práva, ktoré umožňovali občanom
využívať svoje slobody. Nemecký model Rechtsstaat po druhej sv. vojne ukončil prechod od
liberalistického právneho štátu (formálneho) k materiálnemu právnemu štátu, čím táto koncepcia
5
priblížila nemecké chápanie právneho štátu anglo- americkému modelu Rule of Law. Samotný
pojem Rule of Law sa v právnej vede zvykne používať ako synonymum ústavnej alebo zákonnej
6
vlády. Vo všeobecnosti ho môžeme definovať ako vládu zákona alebo panstvo práva.
Základným cieľom procesu zmedzinárodňovania pojmu Rule of Law je regulovať v čo
najširšej miere vzťahy medzi štátmi a inými subjektmi medzinárodného práva právnymi pravidlami
7
medzinárodného práva.
Oddelenosť pojmov Rule of Law na úrovni vnútroštátneho
a medzinárodného práva je možné odvodiť od princípu suverenity jednotlivých štátov
medzinárodného spoločenstva, ktoré sa snažia zachovať si čo najväčšiu mieru suverenity voči
ostatným štátom, ako aj medzinárodným organizáciám. Rule of Law na medzinárodnej úrovni je
ovplyvňované charakteristickými znakmi medzinárodného práva, ktoré sa tak stávajú aj znakmi
medzinárodného Rule of Law. Prvým znakom je normativita na medzinárodnej úrovni, jej tvorba,
obsah, rozsah, tvorená písanými a nepísanými prameňmi medzinárodného práva. Druhým znakom
je zásada rovnosti subjektov pri tvorbe a uplatňovaní pravidiel medzinárodnej normativity. Tretím
znakom je zodpovednosť subjektov medzinárodného práva v rámci porušenia pravidiel
medzinárodnej normativity a ich vynútiteľnosť prostriedkami medzinárodného práva, ktorú
8
ovplyvňuje najmä chýbajúca obligatórna jurisdikcia Medzinárodného súdneho dvora.
O zadefinovanie pojmu Rule of Law na medzinárodnej úrovni sa pokúsila aj Organizácia
Spojených národov, ktorá sa v rámci svojich aktivít zaoberá aj posilňovaním a podporovaním Rule
9
of Law. Vtedajší generálny tajomník K. Annan objasnil význam pojmu Rule of Law, ktorý mu
pripisujú orgány OSN v rámci svojich aktivít, pričom okrem iného uviedol, že tento pojem odkazuje
na princíp vládnutia, v ktorom všetky osoby, inštitúcie a orgány, verejné i súkromné, vrátane štátu
samotného, podliehajú zákonom, ktoré sú verejne vyhlásené, rovnako presadzované a nezávisle
10
súdené, a ktoré sú v súlade s medzinárodnými normami a štandardami ľudských práv. Ostáva
však otvorená otázka, či šlo o vymedzenie Rule of Law na úrovni medzinárodného práva alebo skôr
na úrovni vnútroštátneho práva (keďže OSN pomáha jednotlivým štátom nastoliť Rule of Law najmä
11
v rámci ich vnútroštátneho práva).
2.1

Úvahy o medzinárodnom práve ako „skutočnom práve“
Nad povahou a postavením medzinárodného práva a jeho vzťahu k vnútroštátnemu právu sa
zamýšľa najmä Kelsen. Podľa jeho myšlienok o práve, ak existuje nejaký právny poriadok
nadradený národným právnym poriadkom, musí to byť medzinárodné právo. Vznikajú nám však dve
otázky, a to či je medzinárodné právo naozaj právo v rovnakom zmysle ako národné právo alebo či,
ako právny poriadok, stojí nad národnými právnymi poriadkami. Austin odpovedá na obe otázky
5

BRÖSTL, A. et al.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň: Aleš Čeněk, 2012, s. 55-56.
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na: < https://papyrus.bib.umontreal.ca/jspui/bitstream/1866/3093/1/International-Rule-Law-Final.pdf
9
Pozri napr.: Secretary General’s report “Uniting Our Strengths: Enhancing United Nations
Support for the Rule of Law” (A/61/636). [online] Dostupné na: <http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/661/01/PDF/N0666101.pdf?OpenElement; Secretary General’s
report “Strengthening and Coordinating United Nations Rule of Law Activities” (A/63/226). [online]
Dostupné
na:
<http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N08/452/71/PDF/N0845271.pdf?OpenElement
10
Report of the Secretary-General: The rule of law and transitional justice in conflict and postconflict societies (S/2004/616). [online] Dostupné na: <http://www.unrol.org/files/2004%20report.pdf
11
Bližšie k aktivitám Organizácie Spojených národov v oblasti Rule of Law pozri: POŠIVÁKOVÁ, Ľ.:
Rule
of
Law
a Organizácia
Spojených
národov.
[online]
Dostupné
na:
<http://www.law.muni.cz/sborniky/cofola2012/sbornik-cofola-2012.pdf
6

914

negatívne, pripúšťajúc platnosť medzinárodného práva len ako „pozitívnej medzinárodnej morálky.“
Na druhej strane, Kelsenova čistá právna teória naznačuje, že odkedy medzinárodné právo napĺňa
všetky podstatné znaky právneho poriadku, je možné ho považovať za skutočné právo. Uvádza, že
je to vynucujúci poriadok v rovnakom zmysle ako vnútroštátne právo, pretože štátom stanovuje
povinnosť vymedziť si vzájomné správanie a ukladá sankcie za správanie v rozpore s ním, vo forme
represálií alebo vojny. Je však potrebné vziať do úvahy, že sankcie ukladané medzinárodným
spoločenstvom prostredníctvom OSN nemusia byť ani prijaté, najmä ak sa využije právo veta, čím
sa paralyzuje systém ich ukladania. Kelsen na druhej strane následne uvádza, že hoci je to
skutočné právo, je to primitívne právo. Najmä s ohľadom na skutočnosť, že reakcia na delikt, teda
vykonanie sankcie, je ponechané na samotný štát, subjekt, ktorého práva boli porušené, namiesto
toho, aby táto úloha bola delegovaná na nejaký centrálny orgán ako je tomu vo vnútroštátnom práve
(v súčasnosti preberá v tomto smere isté úlohy BR OSN).
Analýza pozitívneho medzinárodného práva čistou právnou teóriou ukazuje, že jeho normy
sú neúplné pokiaľ potrebujú doplnenie normami vnútroštátnymi právnymi poriadkami. Všeobecne
prijatá predstava, že medzinárodné právo zaväzuje len štáty neznamená, že medzinárodné právo
nezaväzuje jednotlivcov, ale zaväzuje jednotlivcov nepriamo prostredníctvom vnútroštátnych
právnych poriadkov. Preto medzinárodné právo predpokladá súbežnú platnosť vnútroštátnych
právnych poriadkov v rámci jedného a toho istého systému právnych noriem, ktoré zahŕňajú aj
12
medzinárodné právo. (Považujeme za potrebné podotknúť, že od čias Kelsenovej formulácie čistej
právnej náuky došlo k rozvoju medzinárodného práva, ktorý o. i. priniesol aj systém inteligentných,
cielených sankcií, ktoré postihujú priamo jednotlivcov). Tvrdenie, že medzinárodné právo nie je
záväzné len kvôli nedostatočnému sankčnému režimu nemožno považovať sa správne.
Medzinárodné právo je tak odlišné od vnútroštátneho, že v ňom napríklad neexistuje rovnaká
nutnosť sankcií (hoci by ho mohli výraznejšie posilniť) ani rovnaká perspektíva pre ich bezpečné
a účinné používanie. Forma agresie medzi štátmi je odlišná od tej medzi jednotlivcami. Použitie
násilia medzi štátmi musí byť verejné, a hoci neexistuje medzinárodná policajná moc, je len malá
pravdepodobnosť, že toto použitie násilia ostane záležitosťou medzi agresorom a obeťou. Samotné
13
medzinárodné právo sa rozvíjalo v odlišnej forme ako vnútroštátne právo.
3

NADPOZITÍVNE PRÁVO
Myšlienky o nadpozitívnom práve formuluje Gustav Radbruch v súvislosti s prechodom od
pozitívneho práva k prirodzenému, čo vidieť aj na jeho definíciách práva. Najprv ho definuje ako
skutočnosť, ktorej úlohou je slúžiť spravodlivosti a neskôr ako súhrn všeobecných príkazov
ľudského spolužitia. V dôsledku pádu právneho pozitivizmu v súvislosti s nacistickým právom
formuluje myšlienky o neplatnosti bezprávia vo forme zákona, zákonného bezprávia,
a o nadzákonnom práve, ktoré ho má nahradiť. Podľa Radbrucha existujú právne princípy, ktoré sú
silnejšie ako každé pozitívne právo. Tieto princípy nazýva prirodzeným alebo rozumným právom
a vytvára tézu, ktorú poznáme ako Radbruchovú formulu: „Ak nespravodlivosť pozitívneho práva
dosiahne takú mieru, že pozitívnym právom zaručená právna istota už voči tejto nespravodlivosti
nemá nijakú váhu, v takom prípade musí nespravodlivé právo ustúpiť spravodlivosti.“ Jeho
myšlienky nás preto navádzajú k úvahám o spravodlivosti ako nadzákonnom (nadpozitívnom)
práve. Spravodlivosť ako akýsi dôvod existencie práva chápe Radbruch ako absolútnu hodnotu,
pričom pre naše zamýšľanie sa nad Rule of Law je zaujímavá najmä spravodlivosť v užšom slova
14
zmysle, ako predzákonná a nadzákonná právna idea, teda spravodlivosť zákonodarcu.
Nad úlohou nadpozitívneho práva sa zamýšľa aj Barány, podľa ktorého nadpozitívne právo
vypĺňa miesto, ktoré už nedokáže obsadiť prirodzené právo. Odkazuje pritom na Kuhna, podľa
ktorého sa nadpozitívne právo stáva definičným znakom ústavného štátu a to v súvislosti s názormi
viacerých právnych mysliteľov, ktorí tvrdia, že „nad“ pozitívnym právom existuje ešte ďalšie právo,
12
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za obsah ktorého sú považované najčastejšie ľudské práva. Toto privilegované postavenie ľudských
práv, vyňatých statusom nadpozitívneho práva zo štátnej ingerencie, je medzinárodnou odpoveďou
na moderné skúsenosti s totalitárnym antidemokratizmom. Ľudské práva majú nadpozitívny status,
aby sa tak vyňali z dosahu ústavodarcu. Nadpozitívnosť ľudských práv je cieľavedomým dielom ľudí
a trvá dovtedy, dokedy jej ju ľudia priznanú. Pokiaľ nemajú formalizovanú podobu niektorého
z prameňov práva, tak je v duchu koncepcie nadpozitívneho práva právom už to, čo ľudia za právo
považujú (nevieme však, ktorí ľudia). Nadpozitívne právo podľa Barányho nehľadá svoj vlastný
základ vo vôli Božej, ale má zachovať určité normy a subjektívne práva mimo dosahu akéhokoľvek
normotvorcu. Pre presvedčenie, že je nadpozítivnym právom sa nesnaží nájsť iný základ ako ľudské
presvedčenie. Nedostatok vonkajšej formy prameňa práva sa zmenšuje každým aktom ich aplikácie.
Nadpozitívne právo je teda koniec koncov pozitívnym právom s najvyššou právnou silou alebo
15
novým názvom pre prirodzené právo.
Aj na základe tejto prirodzeno- právnej teórie, ktorú takto koncentrovane vyjadruje idea
prirodzeného pôvodu ľudských práv, existujú ľudské práva a základné slobody nezávisle od
akejkoľvek moci, sú každej ľudskej bytosti prirodzene dané a sú neodňateľné, nescudziteľné,
nepremlčateľné a nezrušiteľné, pričom ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Prirodzené
práva sú „predštátne“ práva, stoja nad štátom (nad pozitívnym právom), štát ich rešpektuje
16
a chráni.
Najznámejšie príklady zákonného bezprávia pochádzajú z dôb nacistického Nemecka, kedy
podstatné časti prijímaných právnych noriem nezodpovedali ani morálke prevažujúcej
v civilizovaných spoločnostiach. Otázka (ne)dodržiavania nespravodlivého práva sa stáva reálnym
problémom, keď rozpor práva a morálky, teda nespravodlivosť práva, dosiahne veľmi vysokú mieru,
a keď ho nie je vzhľadom na spoločenskú a mocenskú situáciu v relevantnom čase možné riešiť
zosúladením práva a morálky, a zároveň sa týka noriem regulujúcich významné spoločenské
vzťahy. Po skúsenostiach s národným socializmom Radbruch dospieva k názoru, že existujú právne
17
princípy, ktoré sú silnejšie ako každé pozitívne právo, takže zákon, ktorý im odporuje, je neplatný.
3.1

Nadpozitívne právo a princípy konštitucionalizmu
Niektorí autori stotožňujú nadpozitívne právo s princípmi moderného konštitucionalizmu,
resp. limitmi ústavodarnej moci. Preto sa skúsme zamyslieť nad vzťahom takto chápaného
nadpozitívneho práva a Rule of Law.
Slovenská republika je podľa čl. 1 ods. 1 Ústavy SR zvrchovaný, demokratický a právny štát,
ktorý je rovnocenný s pojmom ústavný štát alebo štát založený na konštitucionalizme. Takýto štát je
uskutočniteľný len na základe občianskej spoločnosti, založenej na rovnosti občanov a primáte
jednotlivcov pred štátom. Ústavný štát je štátom, ktorý ústavu nie len dáva, ale sa jej aj podriaďuje
a rešpektuje ju. Pokiaľ ide o demokratický štát, nemožno povedať, že spĺňa automaticky požiadavky
právneho štátu, pretože aj demokraticky prijaté väčšinové rozhodnutia môžu byť v rozpore
s princípmi právneho štátu. V súvislosti s uvedeným odporúča Bluntchli nahradiť pojem právny štát
18
pojmom konštitučný (ústavný) štát.
Jednou z interpretácií konštitucionalizmu je jeho chápanie ako výkon verejnej moci založený
na bezvýhradnom dodržiavaní a ochrane ústavy. Predmetom teórie konštitucionalizmu je
komplexné skúmanie ústavy, ktorá v zhmotnenej podobe tvorí právny základ moderného
demokratického a právneho(ústavného) štátu. Teória konštitucionalizmu sa začala rozvíjať
v súvislosti so zápasom proti absolutistickému štátu (vidíme paralelu so vznikom myšlienok Rule of
Law), a teda s úsilím sformovať proti ideovému konceptu absolutistického štátu novú modernú
koncepciu štátu založenú na vláde ľudu a vláde práva. Základnou charakteristickou črtou
absolutistického typu feudálneho štátu bola koncentrácia moci v rukách feudálneho monarchu.

15
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Preto v konfrontácii s konceptom absolútnej moci monarchu prichádza konštitucionalizmus s ideou
19
vlády ľudu, ktorú nemožno vykonávať absolútne, ale obmedzene, na základe a v medziach ústavy.
Ústava vychádza z určitých princípov, na ktorých je štát budovaný, pričom ich zmena by
nepredstavovala novelizáciu alebo revíziu ústavy. Ústava niektoré z princípov konštitucionalizmu
predpokladá, niektoré deklaruje, ale nedefinuje ich. To je už úlohou judikatúry. Ústavné princípy nie
sú raz a navždy dané, pretože sú determinované spoločenským, politickým, sociálnym
a ekonomickým dianím. Za východiskové princípy konštitucionalizmu v podmienkach Slovenskej
republiky považujeme princíp:
 Demokracie
 Pluralizmu
 Zabezpečenia a ochrany ľudských a občianskych práv
 Právneho štátu
 Republikánskeho parlamentarizmu
 Deľby moci
 Unitárneho štátu
20
 Samosprávy.
21
Ak si porovnáme tieto princípy konštitucionalizmu s princípmi právneho štátu, medzi ktoré
zaraďujeme okrem mnohých ďalších aj záruky základných práv a slobôd, demokraciu a deľbu moci,
vidíme, že v mnohých sa prekrývajú. Môžeme preto konštatovať, že bez toho, aby sme
konštitucionalizmus a právny štát stotožňovali, určite môžeme uviesť, že obidva inštitúty vedú
k rovnakým cieľom a hodnotám.
3.2

Nadpozitívne právo verzus základná norma a pravidlo uznania
Podľa Raza, Kelsen prijal existenciu základnej normy, pretože ju považoval za nevyhnutnú
pre vysvetlenie jednoty a normativity právnych systémov. Právny systém nie je náhodnou zbierkou
noriem. Je to systém, pretože jeho normy patria k sebe. Sú prepojené špeciálnym spôsobom. Prijal
dve tézy, ktoré považoval za príliš samozrejmé, aby požadoval nejaké detailnejšie odôvodnenie.
Môžu byť považované za axiómy jeho teórie. Prvá hovorí, že dva zákony, z ktorých jeden priamo
alebo nepriamo splnomocňuje prijatie druhej, nevyhnutne patria do jedného právneho systému.
Druhá axióma hovorí, že všetky zákony právneho systému sú, priamo alebo nepriamo,
splnomocnené jedným zákonom. Prezentuje myšlienku, že v každom systéme je jeden nie pozitívny
zákon, zákon, ktorý splnomocňuje (oprávňuje) všetky ústavné zákony a ktorého existencia nezávisí
od možnej akcie ktoréhokoľvek zákonodarného orgánu, ale je logickou nevyhnutnosťou. Jedine
základná norma môže vysvetliť normativitu zákona. Hoci je každý zákon vytvorený ľudským
konaním, svoju platnosť odvodzuje nie z konania, ale od iného zákona splnomocňujúceho jeho
vytvorenie. V konečnom dôsledku všetky pozitívne zákony viažu svoju platnosť na nie pozitívny
zákon, ale zákon, ktorý nevytvorila ľudská činnosť. Jedine ne-pozitívny zákon môže byť nakoniec
zákonom právneho systému, jedine on nepredpokladá inú normu, z ktorej odvádza svoju
22
normativitu. Práve tento ne-pozitívny zákon je základnou normou.
Kelsenova základná norma
poskytuje počiatočný bod základný pre vysvetlenie normativity, a garantuje, že všetky zákony
jedného systému patria do jedného „reťazca“ platnosti. Funkcie priradené základnej norme
objasňujú jej obsah a špeciálne postavenie. Základná norma nie je prijatá, ani vytvorená inou
cestou. Predpokladá ich právne vedomie, ale nie sú vytvorené ani ako predpokladané. Nie sú
vytvorené ani aktmi prijatia iných zákonov alebo uznaním povinnosti dodržiavať zákony populáciou.
Nemá zmysel klásť otázky kedy, kým a ako bola základná norma vytvorená. Kelsenova predstava
základnej normy predstavuje všeobecnú štruktúru základnej normy akéhokoľvek právneho systému.
Obsah základnej normy sa mení v závislosti od systému, do ktorého patrí. Základnú normu určujú
skutočnosti, na základe ktorých je poriadok vytváraný a realizovaný. Úloha základnej normy pri
19
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vysvetľovaní nomativity práva je úzko spojená s Kelsenovou kritikou teórií prirodzeného práva.
Navrhuje svoju vlastnú teóriu ako alternatívu, jedinú možnú, k prirodzenému právu. Dokonca
23
odkazuje na základnú normu ako na prirodzené právo.
Rule of recognition (pravidlo uznania) formuluje Hart, podľa ktorého právne pravidlá ukladajú
povinnosti, ale aj udeľujú právomoci. Rozlišuje prvotné pravidlá (primary rules) a druhotné pravidlá
(secondary rules). Prvotné pravidlá ukladajú povinnosti bez ohľadu na vôľu adresáta a stojí za nimi
sankcia, druhotné pravidlá udeľujú verejnú alebo súkromnú moc. Tieto druhotné pravidlá Hart ďalej
člení na tri druhy pravidiel, ktoré z hľadiska svojej funkcie súvisia s prvotnými pravidlami: pravidlá
zmeny (oprávňujú určitú skupinu ľudí na zmenu prvotného vzoru pravidla), pravidlá rozhodovania
(deleguje rozhodovanie alebo donucovacie opatrenia na osobitnú inštanciu) a pravidlo uznania.
Pravidlo uznania poskytuje kritériá, podľa ktorých sa posudzuje platnosť iných pravidiel systému a je
24
v dôležitom zmysle základným pravidlom, preto pripomína Kelsenovú základnú normu.
4

MEDZINÁRODNÉ RULE OF LAW AKO NADPOZITÍVNE PRÁVO
Hart uvádza, že podľa Kelsena a iných teoretikov, aj medzinárodné právo musí mať základnú
normu alebo tzv. rule of recognition, na základe ktorých sa hodnotí platnosť iných pravidiel
(zákonov) systému a na základe ktorých pravidlá (zákony) tvoria jeden systém. Avšak nájsť
základnú normu medzinárodného práva nie je jednoduché. Jedni za ňu pokladajú zásadu pacta
sund servanda, no s ohľadom na nezlučiteľnosť tejto predstavy so skutočnosťou, že nie všetky
povinnosti v medzinárodnom práve vznikajú na základe „pacta,“ túto predstavu opúšťajú. Zásada
pacta sund servanda tak bola nahradená už menej uznávaným pravidlom, podľa ktorého by sa
25
„štáty mali správať tak ako sa správajú obvykle.“
Kelsen chápal čistú právnu náuku ako určitú teóriu interpretácie nie vnútroštátneho,
národného práva, ale noriem nadnárodných, teda aj medzinárodného práva. Jeho základná norma
sa niekedy stotožňuje s ústavou a neskôr s určitým ohniskom v medzinárodnom práve (napr.
26
Chartou OSN). Podľa nášho názoru, charakter ius cogens, ako právnych noriem medzinárodného
práva, ktoré nie sú striktne definované (formulované) a ktoré tvoria akýsi „nezmeniteľný“ poriadok
medzinárodného práva, predurčuje ich chápanie ako základnú normu alebo nadpozitívne právo.
4.1

Ius cogens ako nadpozitívne právo
Existencia ius cogens, teda kogentných noriem, označovaných aj ako imperatívne normy
27
medzinárodného práva, bola potvrdená Viedenským dohovorom o zmluvnom práve z roku 1969.
Článok 53 Dohovoru definuje imperatívnu normu ako normu prijatú a uznanú medzinárodným
spoločenstvom štátov ako celkom za normu, od ktorej nie je dovolené odchýliť sa a ktorá sa môže
zmeniť iba novou normou všeobecného medzinárodného práva rovnakej povahy. Každá zmluva,
ktorá je v čase svojho uzavretia s imperatívnou normou v rozpore, je nulitná. Tieto normy môžeme
považovať sa normy alebo záväzky, ktoré majú odlišné alebo vyššie postavenie ako ostatné normy,
28
či už obyčajové alebo zmluvné. Sú to v podstate normy erga omnes, ktoré predstavujú záväzok
každého štátu voči celému medzinárodnému spoločenstvu a každý štát má právny záujem na ich
29
dodržiavaní. Aj na základe týchto skutočností je možné zosumarizovať, že normy patriace do ius
cogens plnia v medzinárodnom práve úlohu noriem s najvyššou právnou silou, od ktorých sa
odvodzuje platnosť noriem s nižšou právnou silou.
Kogentné normy, ktoré neodrážajú partikulárny záujem dvoch či viacerých štátov, ale
odrážajú záujem celého medzinárodného spoločenstva, sa zvyknú stotožňovať so základnými
zásadami medzinárodného práva, ktoré tvoria najdôležitejšiu zložku medzinárodného práva.
23

KELSEN, H.: Pure Theory of Law. USA: University of California Press, 1967, s. 193- 214.
BRÖSTL, A.: Právne myslenie 19. – 20. storočia. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach, 2011, s. 88.
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HART, H. L. A.: The Concept of Law. Oxford: Oxford University Press, 1997, s. 216- 237.
26
VEVERKA, V., BOGUSZAK, J., ČAPEK, J.: Základy teórie práva (učební text). Praha: Codex,
1994, s. 24.
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SHAW, M. N.: International Law (sixth edition). New York: Cambridge University Press, 2008, s.
124.
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Vzhľadom na mimoriadnu dôležitosť ich obsahu sa musia tieto zásady rešpektovať pri tvorbe
a používaní akéhokoľvek z ďalších pravidiel medzinárodného práva. Ustanovujú tak rozsah platnosti
a spôsob použitia jednotlivých pravidiel medzinárodného práva a prispievajú tak k jeho stabilite. Aby
nedochádzalo k nejasnostiam o počte a obsahu základných zásad medzinárodného práva, v roku
1970 došlo k prijatiu Deklarácie zásad medzinárodného práva týkajúcich sa priateľských vzťahov
30
a spolupráce medzi štátmi v súlade s Chartou OSN. Táto deklarácia obsahuje sedem základných
zásad medzinárodného práva, medzi ktoré patria: a) povinnosť štátov vystríhať sa vo svojich
medzinárodných vzťahoch hrozby silou alebo použitia sily, tak proti územnej celistvosti alebo
politickej nezávislosti ktoréhokoľvek štátu, ako aj akýmkoľvek iným spôsobom nezlučiteľným s cieľmi
OSN, b) povinnosť štátov riešiť svoje medzinárodné spory mierovými prostriedkami tak, aby
neohrozili ani medzinárodný mier a bezpečnosť, ani spravodlivosť, c) povinnosť štátov nezasahovať
do vecí, ktoré patria do vnútornej právomoci ktoréhokoľvek štátu v súlade s Chartou, d) povinnosť
štátov navzájom spolupracovať v súlade s Chartou OSN, e) zásada rovných práv a práva národov
na sebaurčenie, f) zásada zvrchovanej rovnosti štátov, g) povinnosť štátov plniť si záväzky, ktoré
prebrali v súlade s Chartou OSN v dobrej viere, takým spôsobom, aby sa zabezpečilo ich účinnejšie
31
uplatnenie v medzinárodnom spoločenstve a aby prispeli k uskutočňovaniu cieľov OSN.
Kogentné normy alebo základné zásady medzinárodného práva, ktoré spôsobujú neplatnosť
noriem medzinárodného práva, ktoré sú s nimi v rozpore, by sme mohli stotožniť s pravidlom
uznania, ktoré plní rovnakú funkciu na úrovni vnútroštátneho práva.
5

ZÁVER
Cieľom príspevku bolo podporiť myšlienky o prirovnaní Rule of Law, tak vnútroštátneho, ako
aj medzinárodného, k myšlienkam o nadpozitívnom práve. Spoločným znakom zjednocujúcim pojmy
nadpozitívne právo, základná norma a pravidlo uznania je ich prienik v myšlienkach, podľa ktorých
sa od nich odvodzuje platnosť právnych noriem. Tvoria normy vyššej, nadzákonnej právnej sily,
vďaka ktorým je vytváraný jednotný a usporiadaný právny systém. Porovnaním Rule of Law v oboch
právnych systémoch s úvahami o nadpozitívnom práve, základnej norme či pravidle uznania, sme
zistili, že Rule of Law je možné do istej miery stotožňovať s nadpozitívnym právom, teda má
nadzákonný charakter. V medzinárodnom práve by sme k nadpozitívnemu právu, najmä
v nadväznosti na myšlienky o základnej norme a pravidle uznania, mohli prirovnať najmä kogentné
normy a základné zásady medzinárodného práva, ktoré vyjadrujú cieľ a základné pravidlá
medzinárodného práva.
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SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ JEDNOTLIVCA
V MEDZINÁRODNOM TRESTNOM PRÁVE1
Jozef Valuch
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Jednotlivcovi ako fyzickej a právnickej osobe prináležia rozličné práva a slobody
garantované početnými nástrojmi na národnej, regionálnej i univerzálnej úrovni. Jeho
medzinárodnoprávna subjektivita sa prejavuje vo viacerých oblastiach. Príspevok sa venuje jednej z
nich a to postaveniu jednotlivca v medzinárodnom práve z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti,
ktorá vzniká v prípade zločinov podľa medzinárodného práva. Autor tak na vybraných aspektoch
približuje trestnú zodpovednosť jednotlivca na medzinárodnej úrovni a s tým súvisiace otázky.
Kľúčové slová: jednotlivec, zodpovednosť, medzinárodné právo.
Abstract: Various rights and freedoms guaranteed by numerous tools at national, regional and
universal level belong to an individual, being either a natural or a legal person. The international
legal personality is manifested in several areas. The article discusses one of these, namely the
position of the individual in international law from the perspective of criminal responsibility that arises
in the case of crimes under international law. Author is approaching selected aspects of the
individual´s criminal responsibility at the international level and related issues.
Key words: individual, responsibility, international law
1

ÚVOD
Vo všeobecnosti sa za jednotlivca považuje nielen fyzická, ale i právnická osoba, pričom jeho
medzinárodnoprávna subjektivita sa môže prejavovať vo viacerých oblastiach. Je nesporné, že
fyzickým i právnickým osobám tak prináležia mnohé slobody garantované početnými nástrojmi na
národnej, regionálnej i univerzálnej úrovni. Dá sa tak na ne nazerať z rôznych uhlov pohľadu,
pričom všetky sú zároveň limitované nielen konkrétnym právnym systémom ale v rámci neho aj
ďalšími faktormi pôsobiacimi na dané entity.
Vo svojom príspevku sa zameriavam na fyzickú osobu a jej miesto v medzinárodnom práve
z pohľadu trestnoprávnej zodpovednosti, ktorá vzniká v prípade zločinov podľa medzinárodného
práva. Patria sem zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Týchto
najzávažnejších porušení základných ľudských práv sa dopúšťajú v zásade osoby vo funkcii
štátnych orgánov na pokyn zvrchovanej moci, či tzv. štátne orgány de facto (osoby, ktoré nie sú
oficiálnymi orgánmi štátu ale pôsobia s jeho súhlasom), príp. osoby v postavení orgánov
2
povstaleckého hnutia. Každopádne nejde o súkromné osoby v pravom zmysle slova. V týchto
prípadoch dochádza ku konfliktu medzi zákazom plynúcim z normy medzinárodného práva na
strane jednej a beztrestnosťou (slobodou v konaní bez negatívnych následkov) podľa
vnútroštátneho práva na strane druhej.
2

SLOBODA A ZODPOVEDNOSŤ JEDNOTLIVCA
Otázkou je, ako sa s vyššie uvedeným konfliktom vysporiadať. Možno povedať, že
medzinárodné právo ho rieši spôsobom, ktorý preukazuje priamu trestnú zodpovednosť osoby
páchateľa podľa medzinárodného práva.

1
2

Článok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 1/0895/11
ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, s. 134
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3

Už Medzinárodný vojenský tribunál v Norimbergu interpretoval medzinárodnoprávnu úpravu
týkajúcu sa „slobody v konaní“ jednotlivca, keď uviedol, že „medzinárodné povinnosti, ktoré
zaväzujú jednotlivcov, majú prednosť pred ich záväzkom poslušnosti voči štátu, ktorého sú občanmi.
Ten, ktorý porušil zákony vojny, nemôže sa na svoje ospravedlnenie odvolávať na príkaz, ktorý
dostal od štátu, pokiaľ štát svojim príkazom prekročil právomoci, ktoré mu priznáva medzinárodné
4
právo.“ Jednotlivec, domáhajúci sa teda slobody konania v súlade s vnútroštátnym právom, nesmie
konať v rozpore s normami medzinárodného práva. Z toho vyplýva, že trestnej zodpovednosti nie sú
5
zbavené ani osoby v postavení hlavy štátu alebo vlády.
Samotná myšlienka o trestaní medzinárodných zločinov a zamedzení „beztrestnej slobode
v konaní“ jednotlivcov však siaha do dávnejšej minulosti, t. j. do obdobia ešte pred vznikom tohto
tribunálu. Napríklad, už pred prvou svetovou vojnou sa sformovala (napriek tomu, že ešte neboli
presne vymedzené prípady, kedy sa jednotlivec dostáva do ostrého rozporu s medzinárodnými
6
pravidlami) teória o tom, že určité akty porušujú medzinárodné právo a zasluhujú potrestanie.
Za pokus o potrestanie zločinov podľa medzinárodného práva možno považovať aj články po
prvej svetovej vojne uzatvorenej Versailleskej mierovej zmluvy (z r. 1919), na základe ktorých sa
mal zriadiť tribunál stíhajúci niekdajšieho cisára Wilhelma II. K stíhaniu však nedošlo.
Aj v období medzi dvoma svetovými vojnami tak boli úvahy o trestaní medzinárodných
zločinov predmetom záujmu medzinárodného spoločenstva, o čom svedčí práca na návrhoch
zriadenia medzinárodného trestného súdu. Ani z jedného sa však nestal oficiálny dokument a tak
prvým skutočným vojenským tribunálom, ktorého úlohou bolo stíhanie osôb podozrivých zo
spáchania zločinov podľa medzinárodného práva, bol už spomenutý Medzinárodný vojenský
7
tribunál v Norimbergu.
Práve tento tribunál uviedol, že „je dlhodobo uznávané, že medzinárodné právo ukladá
záväzky a zodpovednosť nielen štátom, ale aj jednotlivcom“, ktorí „môžu byť trestaní za porušenie
medzinárodného práva. Zločiny proti medzinárodnému právu sú páchané konkrétnymi ľuďmi, a nie
abstraktnými entitami, pričom trestaním jednotlivcov za spáchanie týchto zločinov sa zabezpečuje
vynútiteľnosť medzinárodného práva.“ (Cmd. 6964/1946, p. 41). Koncepcia vojnových zločinov bola
známa už pred rokom 1945, v Norimbergu však boli po prvýkrát definované zločiny proti mieru (t.j.
osnovanie, príprava alebo začatie útočnej vojny) a zločiny proti ľudskosti (vraždy, deportácie alebo
8
iné ukrutnosti páchané na civilnom obyvateľstve pred alebo počas vojny).
Ďalším významným bol Medzinárodný vojenský tribunál pre Ďaleký východ so sídlom v Tokiu
(nazývaný aj „Tokijský tribunál“) vytvorený v r. 1946. Za prínos oboch týchto tribunálov, zriadených
ad hoc, možno považovať skutočnosť, že:
- prvýkrát v praxi štátov vytvorili pravidlá o trestnej zodpovednosti jednotlivcov podľa
medzinárodného práva;
- rozvinuli medzinárodnoprávne pravidlá v oblasti vojnového práva;
- potvrdili myšlienky spravodlivosti a nie odplaty;

3

Ide o tribunál vytvorený spojeneckými mocnosťami po druhej svetovej vojne, ktorý súdil hlavných
vojnových zločincov nemeckej ríše.
4
MALENOVSKÝ, J.: Mezinárodní právo veřejné – jeho obecná část – a poměr k jiným právním
systémům, zvlášte k právu českému, 5. podstatně upravené a doplnené vydání, s. 161
5
ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní, s. 135
6
Bližšie pozri: ŠTURMA, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhaní zločinů podle mezinárodního práva,
s. 113
7
Na tomto mieste je vhodné uviesť, že za prvý príklad možného fungovania medzinárodného
trestného tribunálu je považované už odsúdenie Petra von Hagenbacha v r. 1474. Jednalo sa
o odsúdenie medzinárodným tribunálom zloženým zo sudcov rozličných národností, za porušenie
zákonov Boha a človeka. Bližšie pozri: HAFNER, G.: Sovereignty vs Global Public Order: The
Development of International Criminal Jurisdiction, 14. Niektorými autormi je ako výsledok prvého
medzinárodného trestného stíhania uvádzaná poprava Konradina von Hofenstafena z r. 1268. Pozri
napr.: McGOLDRICK, D., ROWE, P., DONNELLY, E.: The Permanent International Criminal Court.
Legal and Policy Issues, s.13
8
KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), s. 86-87
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- urýchlili ustálenie pravidiel všeobecnej platnosti ukladajúcich kogentným spôsobom trestne
stíhať zločiny podľa medzinárodného práva (crimes under international law) ktoré páchajú
jednotlivci, na rozdiel od medzinárodných zločinov (international crimes), za ktoré sú
9
zodpovedné jednotlivé štáty.
Dnes už ako príklady medzinárodnoprávnych dokumentov, ktoré definujú záväzky jednotlivca
vyplývajúce mu z medzinárodného práva, ako aj prípady ich porušenia a tým zakladajú jeho
trestnoprávnu zodpovednosť, možno uviesť:
- Štatút Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu z r. 1945, ktorý definoval
zločiny proti mieru, zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny (prvé dva druhy boli definované
po prvýkrát);
10
- Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy z r. 1948, ktorý vyhlásil zločin genocídy
za zločin podľa medzinárodného práva;
11
- Dohovor o potlačení a trestaní zločinu apartheidu z r. 1973, ktorý uznáva, že spáchanie
apartheidu ako zločinu proti ľudskosti zakladá medzinárodnú trestnú zodpovednosť jeho
páchateľov;
- štatúty ďalších Medzinárodných tribunálov (pre Juhosláviu z r. 1993, pre Rwandu z r. 1994
12
a pod.), ako aj stáleho Medzinárodného trestného súdu z r. 1998, ktoré podrobne definujú
13
vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti.
Okrem vyššie spomenutých tribunálov zriadených v Norimbergu a Tokiu, nemožno na tomto
mieste opomenúť ani tribunály pre bývalú Juhosláviu a pre Rwandu a preto aspoň v skratke
uvádzam niekoľko poznámok k nim:
14
- Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu bol zriadený na základe rezolúcie
15
Bezpečnostnej rady OSN č. 827 z r. 1993, ktorej prílohou je Štatút. Stíha jednotlivcov za
závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva (Ženevských dohovorov z r.
1949), porušenie zákonov a obyčajov vojny, spáchanie genocídy a zločinov proti ľudskosti.
Vzťahuje sa na zločiny ku ktorým došlo na území Juhoslávie po 1. januári 1991. Jeho
špecifické postavenie spočíva v tom, že má primát pred národnými súdmi a v akomkoľvek
štádiu procesu môže formálne požiadať národné súdy, aby vec bola podrobená jeho
16
právomoci.
Štatút tohto Tribunálu stanovil v rámci vzťahu jeho jurisdikcie a
jurisdikcie vnútroštátnych súdov prioritu Tribunálu, a to pre príslušníkov všetkých strán
17
konfliktu. Tým sa zvýraznila úloha jednotlivca v súčasnom medzinárodnom práve. Má
právo uložiť trest odňatia slobody až na doživotie, sídlo má v Haagu;

9

DAVID, V., BUREŠ, P., FAIX, M., SLADKÝ, P., SVAČEK, O.: Mezinárodní právo veřejné
s kazuistikou, 2. aktualizované a přepracované vydání, s. 272-273
10
Publikovaný pod č. 32/1955 Zb.
11
Publikovaný pod č. 116/1976 Zb.
12
Publikovaný pod č. 333/2002 Z. z.
13
KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), s. 87
14
Celý názov znie: Medzinárodný tribunál pre stíhanie osôb zodpovedných za závažné porušenia
medzinárodného humanitárneho práva spáchané na území bývalej Juhoslávie; skrátene:
International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (skratka: ICTY).
15
UN Doc. S/RES/827 zo dňa 25.05.1993
16
Môže sa tak stať napr. v prípadoch, kedy je čin pred národným súdom kvalifikovaný ako bežný
kriminálny čin, prípadne pre iné nedostatky. Osoba súdená Medzinárodným tribunálom však nesmie
byť v tej istej veci súdená aj národným súdom. ONDŘEJ, J.: Mezinárodní právo veřejné, soukromé,
obchodní, s. 135-136. Takým spôsobom bol týmto Tribunálom vyžiadaný napr. bývalý
juhoslovanský prezident Slobodan Miloševič, ktorý mal byť belehradským súdom postihnutý len za
zneužitie právomoci a majetkové, príp. iné trestné činy, avšak nie za zločiny podľa medzinárodného
práva. ČEPELKA, Č., ŠTURMA, P.: Mezinárodní právo veřejné, s. 723
17
DAVID, V., SLADKÝ, P., ZBOŘIL, F.: Mezinárodní právo veřejné. 2. přepracované a doplněné
vydání, s. 143
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18

- Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu
bol založený na základe rezolúcie
19
Bezpečnostnej rady OSN č. 995 z r. 1994. Stíha jednotlivcov za zločiny proti ľudskosti,
zločiny genocídy a porušenie pravidiel humanitárneho práva v konfliktoch, ktoré nemajú
medzinárodný charakter (spoločný čl. 3 Ženevských dohovorov z r. 1949 a Dodatkový
protokol II z r. 1977). V Rwande sa totiž nejednalo o medzinárodný konflikt ale o občiansku
vojnu. Sídlo má v meste Arusha v Tanzánii;
20

Pozornosť chcem však upriamiť na Medzinárodný trestný súd zriadený na základe Štatútu
21
medzinárodného trestného súdu (tzv. Rímsky štatút) z r. 1998, ktorý vstúpil do platnosti v r. 2002.
Ide o prvý stály univerzálny trestný súd, ktorý stíha jednotlivcov za trestný čin genocídy, zločiny proti
22
ľudskosti, vojnové zločiny a trestný čin agresie, ku ktorým však došlo až po vstupe Štatútu do
platnosti (jurisdikcia ratione temporis je určená platnosťou Rímskeho štatútu).
Štát, ktorý sa stane zmluvnou stranou Štatútu, týmto akceptuje jurisdikciu tohto Súdu nad
uvedenými trestnými činmi. Súd môže vykonávať svoju jurisdikciu, ak štát je zmluvnou stranou tohto
štatútu alebo akceptoval jurisdikciu Súdu (formou vyhlásenia podaného tajomníkovi) a ide o:
a) štát, na ktorého území sa stal čin, alebo ak trestný čin bol spáchaný na palube plavidla
alebo lietadla, štát registrácie tohto plavidla alebo lietadla,
23
b) štát, ktorého štátnym príslušníkom je vyšetrovaná alebo trestne stíhaná osoba.
Podnet k začatiu konania môže dať štát ako zmluvná strana, prokurátor Súdu alebo
24
Bezpečnostná rada OSN, pričom táto nie je viazaná požiadavkou teritoriality alebo personality.
Súd môže osobe uznanej vinnou uložiť trest odňatia slobody až na dobu 30 rokov, či na doživotie
25
(ak to odôvodňuje mimoriadna závažnosť trestného činu a osobné pomery osoby uznanej vinnou).
Sídlo súdu je v Haagu, môže však zasadať kdekoľvek inde vždy, keď to považuje za žiaduce.
Dnes už vieme, že prvým rozsudkom tohto súdu je rozhodnutie zo dňa 14. marca 2012 (t. j.
necelých desať rokov po vstupe Rímskeho štatútu do platnosti), ktorým bol Thomas Lubanga Dyilo
26
uznaný za vinného zo spáchania vojnových zločinov. Tieto mal spáchať v období septembra 2002
– augusta 2003 vo východnej časti Demokratickej republiky Kongo (ďalej aj „DRC“) mimo iného tým,
že do nepriateľských akcií odvádzal, verboval a aktívne zapájal aj deti mladšie ako 15 rokov.
T. L. Dyilo (nar. v r. 1960) je štátnym občanom DRC, ktorý do politiky vstúpil v r. 1999 a v r.
2000 bol spoluzakladateľom strany Union des Patriots Congolais (UPC). Bol tiež hlavným veliteľom
ozbrojeného vojenského krídla tejto strany s názvom Forces Patriotiques pour la Libération du
18

Celý názov znie: Medzinárodný trestný tribunál pre stíhanie osôb zodpovedných za zločin
genocídy a za ďalšie závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva spáchané na území
Rwandy a rwandských občanov, zodpovedných za tento zločin a iné podobné závažné previnenia
spáchané na území susedných štátov v období od 1.1.1994 do 31.12.1994; skrátene: International
Criminal Tribunal for Rwanda (skratka: ICTR).
19
UN Doc. S/RES/955 zo dňa 08.11.1994
20
International Criminal Court, skratka: ICC
21
Rome Statute of the International Criminal Court zo dňa 17.07.1998, platný od 01.07.2002. Za
konečný návrh Rímskeho štatútu hlasovalo pri jeho prijatí 120 štátov, 21 štátov sa zdržalo
hlasovania a 7 bolo proti. Bližšie pozri: SCHARF, M., P.: Results of the Rome Conference for an
International Criminal Court.
22
Porovnaj: čl. 5 ods. 1 Rímskeho štatútu
23
Bližšie pozri: čl. 12 Rímskeho štatútu
24
Bližšie pozri: čl. 13 Rímskeho štatútu
25
Okrem trestu odňatia slobody môže Súd nariadiť pokutu podľa kritérií ustanovených v Pravidlách
súdneho konania a vykonávania dôkazov, alebo prepadnutie výnosov, majetku a aktív odvodených
priamo alebo nepriamo z tohto trestného činu bez toho, aby boli dotknuté bona fide práva tretích
strán. Porovnaj: čl. 77 Rímskeho štatútu.
26
Vojnové zločiny sú široko definované v čl. 8 ods. 2 Rímskeho štatútu, pričom predstavujú závažné
porušenia Ženevských dohovorov z r. 1949, iné vážne porušenia zákonov a zvyklostí uplatniteľných
v medzinárodných ozbrojených konfliktoch a v prípade ozbrojeného konfliktu, ktorý nemá
medzinárodný charakter, vážne porušenia čl. 3, ktorý je spoločný pre štyri Ženevské dohovory z r.
1949. Porovnaj: čl. 8 ods. 2 Rímskeho štatútu.
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Congo (FPLC). Po premenovaní strany UPC na Union des Patriotes Congolais/Réconciliation et
27
Paix (UPC/RP) sa T. L. Dyilo stal jej prezidentom. V druhej pol. r. 2002 bolo obnovené násilie
v tomto regióne a práve v tomto období robila FPLC násilný nábor detí, niektorých mladších ako 15
rokov. Niektoré deti sa pridávali dobrovoľne, niektoré dávali k dispozícii ich rodičia. Deti následne
podstupovali výcvik, na záver ktorého dostávali často uniformu, strelnú zbraň a strelivo, čím ich
dôstojníci FPLC pripravili na boj v prednej línii. Deti mladšie ako 15 rokov sa tak aktívne
zúčastňovali nepriateľských akcií, museli zabíjať a mnohé zomreli v boji. Boli tiež využívané ako
osobná stráž dôstojníkov FPLC. Je tak dôvodné sa domnievať, že T. L. Dyilo ako prezident UPC/RP
28
a hlavný veliteľ FPLC, mal plnú vedomosť a kontrolu nad uvedenými praktikami.
V tejto súvislosti je vhodné zdôrazniť, že „odvod alebo verbovanie detí mladších ako pätnásť
rokov do ozbrojených síl alebo skupín a ich využívanie na aktívnu účasť na nepriateľských akciách“,
radí medzi vojnové zločiny priamo Rímsky štatút, a to bez ohľadu na to, či ide o medzinárodný
29
ozbrojený konflikt, alebo o ozbrojený konflikt nemajúci medzinárodný charakter.
Samotný proces Prokurátor v. Thomas Lubanga Dyilo začal v januári 2009, záverečné reči
30
boli prednesené v auguste 2011, rozsudok je z marca 2012, no ani začiatkom roka 2013 nie je
31
tento proces právoplatne skončený, nakoľko obžalovaný sa odvolal.
Z hľadiska zločinov podľa medzinárodného práva spáchaných predstaviteľmi štátu a otázky
uplatňovania ich imunít aj v týchto prípadoch, má osobitný význam rozsudok Medzinárodného
súdneho dvora v prípade Zatýkací rozkaz (Arrest Warrant Case), ktorým riešil spor medzi Konžskou
demokratickou republikou a Belgickým kráľovstvom, z r. 2002. Tento prípad uvádzam aj z dôvodu,
že ho možno vnímať aj ako riešenie vzťahu medzi slobodou výkonu funkcie osobou požívajúcou
imunity a jej stíhaním, resp. vyvodzovaním jej zodpovednosti za zločiny podľa medzinárodného
práva.
Podstatou prípadu bolo, že Belgicko prijalo v r. 1993 zákon a v r. 1999 aj novelu, ktorými sa
umožňovalo postihovať vojnové zločiny, trestné činy proti ľudskosti a genocídu, pričom v týchto
prípadoch sa nemala uplatňovať žiadna imunita. Na základe týchto aktov bol v r. 2000 sudcom
Belgicka vydaný medzinárodný trestný zatykač na Abdulayeho Y. Ndombasiho, obviňujúci ho
z vojnových zločinov. Abdulaye Y. Ndombasi zastával v tom čase funkciu ministra zahraničných vecí
Konžskej demokratickej republiky.
Následkom bolo, že Konžská demokratická republika podala na Medzinárodný súdny dvor
v r. 2000 žalobu s cieľom uvedený zatykač zrušiť. Argumentovala tiež skutočnosťou, že Belgicko
nepriznáva ich ministrovi zahraničných vecí imunity, čo predstavuje porušenie diplomatického práva.
Medzinárodný súdny dvor zameral svoju pozornosť na funkciu ministra zahraničných vecí
a jeho tzv. funkčnú imunitu, ktorá ho spolu s nedotknuteľnosťou chráni pred každým aktom verejnej
moci iného štátu, ktorý by mu mohol brániť v efektívnom a slobodnom výkone jeho funkcie (s čím
súvisí sloboda pohybu, sloboda spojenia a pod.).
V r. 2002 vydal Medzinárodný súdny dvor (z viacerých hľadísk kritizovaný) rozsudok,
v ktorom rozhodol o tom, že Belgicko musí uvedený zatykač zrušiť, nakoľko nerešpektovalo
32
absolútne vyňatie ministra zahraničných vecí suverénneho štátu z trestnej jurisdikcie iného štátu.
Zároveň však Medzinárodný súdny dvor zdôraznil, že imunita neznamená beztrestnosť a vymedzil
situácie, kedy môžu byť osoby disponujúce imunitou stíhané aj v trestnom konaní:
27

International Criminal Court – ICC-01/04-01/06: Situation in Democratic Republic of the Congo in
the case of The Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Pre-trial Chamber´s Decision on the
confirmation of Charles – public redacted vision with Annex I., paras 2 – 8, Rozhodnutie o potvrdení
obvinení zo dňa 29.01.2007, cit. podľa: KOVÁČIKOVÁ, B.: Prípad Prokurátor v. Thomas Lubanga
Dyilo a jeho význam pre ďalšiu činnosť Medzinárodného trestného súdu, s. 208
28
Tamtiež, s. 210
29
Porovnaj: čl. 8 ods. 2 písm. b) bod xxvi) a čl. 8 ods. 2 písm. e) bod vii) Rímskeho štatútu.
30
KOVÁČIKOVÁ, B.: Prípad Prokurátor v. Thomas Lubanga Dyilo a jeho význam pre ďalšiu činnosť
Medzinárodného trestného súdu, s. 221
31
Bližšie k prípadu pozri oficiálnu stránku Medzinárodného trestného súdu: http://www.icccpi.int/en_menus/icc/situations%20and%20cases/situations/situation%20icc%200104/Pages/situatio
n%20index.aspx (dostupné dňa 14.03.2013)
32
VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné. Osobitná časť, s. 448-449
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- v prípade trestného stíhania v domovskej krajine, ktoré je regulované výlučne
vnútroštátnym právom,
- v prípade stíhania v príjímajúcom štáte, ak vysielajúci štát podozrivého odníme tomuto
jeho imunity,
- v prípade stíhania podozrivého po skončení obdobia, počas ktorého zastupuje svoj štát,
33
- a tiež v prípade trestného stíhania relevantným medzinárodným súdnym orgánom.
K realizácii individuálnej zodpovednosti jednotlivca za spáchanie zločinov podľa
medzinárodného práva tak dochádza buď pred vnútroštátnymi trestnými súdmi jednotlivých štátov,
alebo pred medzinárodným súdnym tribunálom.
Aj v druhom uvedenom prípade vzniká potreba zabezpečiť mu procesné práva, ktoré mu
prináležia ako žalovanej strane v medzinárodnom súdnom konaní, na čo pamätal už Štatút
Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu. Tento obvineným priznával napr. právo na
dodanie opisu žaloby a všetkých listín predložených žalobou a v jazyku ktorému obvinený rozumie
v primeranej lehote pred začatím pojednávania (čl. 16 písm. a), právo dávať vyjadrenia
k vzneseným obvineniam (čl. 16 písm. b), právo aby sa každý predbežný výsluch realizoval
v jazyku, ktorému obvinený rozumie (čl. 16 písm. c), právo na obhajobu, vlastnú alebo s pomocou
obhajcu (čl. 16 písm. d) a právo predkladať sám alebo s pomocou obhajcu dôkazy a uskutočňovať
krížový výsluch svedkov predvolaných obžalobou (čl. 16 písm. e). Ide pritom o procesné práva
z obdobia, kedy v oblasti medzinárodnej ochrany ľudských práv neexistovala žiadna medzinárodná
dohoda definujúca medzinárodným spoločenstvom uznaný štandard procesných práv osôb
34
obvinených z trestného činu
(minimálny štandard týchto práv obsahovala až Všeobecná
deklarácia ľudských práv z r. 1948 a následné medzinárodné ľudsko-právne dokumenty, ktoré však
nie sú predmetom tohto článku).
Dnes tak už možno povedať, že obvinení zo zločinov podľa medzinárodného práva majú mať
pred medzinárodnými súdnymi orgánmi rovnaké procesné práva ako obvinení pred vnútroštátnymi
orgánmi, resp. ako obvinení z „obyčajných“ trestných činov. Dôvodom je všeobecne akceptovaná
35
požiadavka zabezpečenia spravodlivého súdneho procesu (fair trail). Je tomu tak i napriek tomu,
že zločiny podľa medzinárodného práva nepredstavujú svojou skutkovou podstatou bežnú
kriminalitu, pretože sa vo svojich dôsledkoch dotýkajú záujmov všetkých štátov medzinárodného
36
spoločenstva. Preto majú medzinárodnoprávne príkazy k ich postihu taktiež kogentnú povahu.
3

ZÁVER
Pohľad na slobodu v konaní (nielen jednotlivcov) sa počas historických etáp vyvíjal, až
dospel do štádia, kedy bolo nutné riešiť rozpor konania so zákazom plynúcim z noriem
medzinárodného práva. Výsledkom bolo zistenie, že beztrestnosť konania podľa vnútroštátneho
práva ešte neznamená beztrestnosť podľa práva medzinárodného. Uvedený rozpor je tak riešený
v podobe trestnej zodpovednosti jednotlivca podľa medzinárodného práva. K jej realizácii môže
dôjsť pred vnútroštátnymi súdmi alebo medzinárodnými súdnymi orgánmi. Okrem v minulosti
ustanovených tribunálov o tom svedčí aj prvý medzinárodný stály trestný súd zriadený na základe
štatútu z r. 1998 a jeho prvý rozsudok z r. 2012 (ktorý však ešte nenadobudol právoplatnosť).
Viaceré, aj z minulosti známe prípady, potvrdzujú dokonca skutočnosť, že medzinárodné
trestné tribunály môžu začať trestné stíhanie i voči úradujúcim štátnym predstaviteľom (napr.

33

Konžská demokratická republika v. Belgicko, rozsudok Medzinárodného súdneho dvora zo dňa
14. februára 2002, Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium):
dostupný na: http://www.icj-cij.org/docket/index.php?p1=3&k=36&case=121& code=cobe&p3=4.
Bližšie pozri: VRŠANSKÝ, P., VALUCH, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné. Osobitná časť, s.
451. Porovnaj: ŠMIGOVÁ, K.: Inštitút univerzálnej jurisdikcie z hľadiska medzinárodného práva, s.
53 a nasl.
34
KLUČKA, J.: Medzinárodnoprávna subjektivita jednotlivca v súčasnom medzinárodnom práve, s.
25-26, dostupné na: http://www.upjs.sk/public/media/4021/AIC24.pdf; (dňa 20.03.2013)
35
KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), s. 88-89
36
DAVID, V., SLADKÝ, P., ZBOŘIL, F.: Mezinárodní právo veřejné. 2. přepracované a doplněné
vydání, s. 141
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obžaloby voči S. Miloševičovi – ICTY, Ch. Taylorovi – SCSL, resp. zatýkacie rozkazy proti U.
37
Bašírovi – MTS a M. Kaddáfímu – MTS).
Vychádzajúc tak zo známeho citátu „moja sloboda končí tam, kde sa začína sloboda
druhého“ (J. J. Rousseau) možno v súvislosti s vyššie uvedeným vyvodiť, že sloboda v správaní
jednotlivca pri porušovaní ľudských práv končí tam, kde to stanovujú normy nielen vnútroštátneho,
ale predovšetkým medzinárodného práva.
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veřejné s kazuistikou, 2. aktualizované a přepracované vydání, s. 286
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NÁHRADNÉ MATERSTVO A SLOVENSKÉ MEDZINÁRODNÉ
PRÁVO SÚKROMNÉ
Katarína Burdová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok sa zameriava na otázky určovania rodičovstva v kontexte náhradného materstva
z pohľadu slovenského medzinárodného práva súkromného.
Kľúčové slová: určovanie rodičovstva, náhradné materstvo, medzinárodné právo súkromné
Abstract: The article focuses on the legal parentage in surrogacy cases from the perspective of
Slovak private international law.
Key words: parentage, surrogacy, private international law
1

ÚVOD
1
2,
Náhradné materstvo a najmä jeho komerčná forma vyvoláva závažné otázky nielen
3
4
právne ale aj bioetické, medicínske a iné, ku ktorých riešeniu pristupujú štáty rôznym spôsobom.
Predkladaný článok je zameraný primárne na posúdenie otázky určenia rodičovstva k dieťaťu
narodenému použitím komerčnej formy úplného náhradného materstva v kontexte slovenského
medzinárodného práva súkromného.
Vo vzťahu k nastolenej otázke je možné štáty podľa ich národnej právnej úpravy náhradného
5
materstva rozdeliť do troch základných skupín :
- štáty, v ktorých je náhradné materstvo povolené a to buď obe jeho formy, tak
altruistická alebo komerčná alebo je povolená len altruistická forma;
- štáty, v ktorých explicitná právna úprava náhradného materstva absentuje;
- štáty, v ktorých je náhradné materstvo vyslovene zakázané zákonom.
6
Slovenská republika patrí do skupiny krajín, ktoré náhradné materstvo ako metódu
7
8
asistovanej reprodukcie výslovne neupravujú avšak v ustanovení § 82 zákona č. 36/2005 Z. z.

1

Náhradné materstvo je metóda asistovanej reprodukcie, pri ktorej „je oplodnené vajíčko
implantované inej žene za účelom donosenia dieťaťa.“ (STARÁ, I.: Právní a etická otázka pronájmu
dělohy. In: Právo a rodina, č. 4, roč. 12, 2010, s. 20) „Podľa povahy dodaného genetického
materiálu tak môžu byť genetickými rodičmi buď obaja partneri z objednávateľského páru alebo len
jeden z nich.“ (k tomu pozri bližšie SMOLÍKOVÁ, K.: Institut matky hostitelky. In: Zdravotnictví
a právo. Č. 11, 2009 s. 6.)
2
Rozlišovanie medzi komerčným a altruistickým náhradným materstvom je založené na tom, či sa
náhradná matka zaviazala dieťa vynosiť odplatne alebo poskytuje svoje služby nezištne, resp. len
za úhradu nákladov spojených s tehotenstvom a pôrodom. Štáty, v ktorých je altruistická forma
náhradného materstva legálna, nemajú jednotný názor na to, pokiaľ je výška úhrady nákladov
náhradnej matky ešte akceptovateľná a odkedy už ide o komerčnú formu náhradného materstva.
3
Napr. otázka platnosti a vymožiteľnosti surogačnej dohody, otázky spojené s určovaním
rodičovstva, nadobúdaním štátneho občianstva dieťaťa narodeného za použitia tejto metódy a pod.
4
Napr. tzv. reprodukčná turistika predstavuje v niektorých štátoch pomerne významný zdroj príjmov,
napr. v Indii v roku 2008 dosahovali príjmy z tejto časti tzv. medicínskej turistiky viac ako 450
miliónov amerických dolárov. K tomu pozri bližšie
http://www.childtrafficking.com/Docs/smerdon_08_cross_borders_1009.pdf, s. 24.
5
Toto delenie je prevzaté z Permanent Bureau of Hague conference of private international law:
A preliminary report on the issues arising from international surrogacy arrangements. s. 9 a nasl.
dostupné na http://www.hcch.net/upload/wop/gap2012pd10en.pdf
6
A to tak jeho komerčná ako altruistická forma.
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o rodine v znení neskorších predpisov je upravený spôsob určenia materstva v prípade náhradného
materstva a neplatnosť surogačných dohôd. Uvedené ustanovenie má veľmi významné preventívne
účinky, pretože skutočnosť, že žena objednávateľského páru nebude považovaná za právnu matku
dieťaťa, hoci je napr. jeho genetickou matkou, odporuje samotnej podstate tejto metódy asistovanej
reprodukcie, ktorej cieľom je, aby bol za právnych rodičov dieťaťa považovaný objednávateľský
9
pár.
V tomto smere je z pohľadu medzinárodného práva súkromného zaujímavá o. i. aj otázka, či
zásady zakotvené v § 82 zákona o rodine je možné považovať za také zásady slovenského
právneho poriadku, na ktorých je potrebné bezvýhradne trvať a teda zásady tvoriace obsah pojmu
verejný poriadok. Odpoveď na uvedenú otázku zatiaľ nedáva ani slovenská právna teória a ani
slovenská aplikačná prax. Podľa môjho názoru zdvojený zákaz dohôd o náhradnom materstve,
nielen v zákone o rodine ale aj v ustanovení § 3 resp. § 39 Občianskeho zákonníka vo väzbe na
zásadu, že matkou je žena, ktorá dieťa porodila, naznačuje, že určenie, že matkou je iná žena ako
tá, ktorá dieťa porodila v prípadoch náhradného materstva by odporovalo slovenskému verejnému
10
poriadku.
Vzhľadom k uvedenému zákazu dohôd o náhradnom materstve v slovenskom právnom
poriadku v prípade, že ostatné formy asistovanej reprodukcie zlyhajú, ostáva bezdetným
11
manželským párom žijúcim na Slovensku ešte možnosť využiť inštitút osvojenia. Nič to však
nemení na skutočnosti, že náhradné materstvo je často krát z pohľadu bezdetných párov jedinou
možnosťou ako mať geneticky príbuzné dieťa.
Medzinárodné právo súkromné je od svojich prvopočiatkov konfrontované s tým, že ak sa
právna úprava určitého inštitútu v rôznych právnych poriadkoch odlišuje, snažia sa subjekty
súkromnoprávnych pomerov dosiahnuť, aby bol ich právny pomer, resp. riešenie určitej právnej
otázky, podriadené pod právo toho štátu, ktoré je pre ne najpriaznivejšie. Samozrejme zákonodarca
v niektorých prípadoch umožňuje subjektom zvoliť si právny poriadok, avšak táto možnosť je podľa
slovenskej vedy medzinárodného práva súkromného v zásade vylúčená v prípade čisto
vnútroštátnych rodinných právnych pomeroch, v ktorých nie je obsiahnutý cudzí prvok a v prípade
otázky určovania rodičovstva aj vtedy, ak cudzí prvok v právnom pomere obsiahnutý je. Slovenské
medzinárodné právo súkromné tak neumožňuje voľbu práva štátu, ktorý umožňuje náhradné
materstvo.
Zákaz obsiahnutý jednak v zákone o rodine a zákaz voľby rozhodného práva pre posúdenie
otázky rodičovstva nemusí vždy odradiť bezdetné páry od podniknutia krokov k tomu, aby otázka
určenia rodičovstva bola podradená pod právny poriadok, ktorý vyhovuje ich predstavám. V prípade
výsostne vnútroštátneho právneho pomeru tak najčastejšie dochádza tým spôsobom, že bezdetný
pár svojim konaním umelo vytvorí situáciu s cudzím prvkom s úmyslom vedome obísť ustanovenie §

7

Záväzné opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky z 10. 10. 1983 č.
Z-8600/1983-D/2 o podmienkach pre umelé oplodnenie problematike náhradného materstva
nevenuje žiadnu pozornosť a ani iná explicitná právna úprava tejto metódy asistovanej reprodukcie
v slovenskom právnom poriadku neexistuje.
8
„Matkou je žena, ktorá dieťa porodila. Akékoľvek dohody uzavreté v rozpore s touto zásadou sú
neplatné.“ Otcovstvo sa následne určuje na základe domnienok otcovstva v zmysle zákona
o o rodine (napr. otcovstvo manžela náhradnej matky a pod.).
9
Samozrejme nehovoriac o tom, že túto praktiku využívajú aj páry rovnakého pohlavia, ktoré
v prípade že ide o dvoch mužov majú záujem na tom, aby materstvo k dieťaťu nebolo určené vôbec.
10
Obdobný prístup zvolili aj viaceré európske krajiny napr. Francúzsko a Nemecko – viď.
11
Právna veda pritom zdôrazňuje, že základným rozdielom medzi osvojením a náhradným
materstvom je účel, ktorí tieto inštitúty sledujú. Kým účelom osvojenia je „vytvoriť dieťaťu, ktoré
nemá vhodné (alebo vlastné) rodinné a výchovné prostredie, náhradné rodinné a výchovné
prostredie v rodine osvojiteľa.“ PAVELKOVÁ, B. – KUBÍČKOVÁ, G. – ČEČOTOVÁ, V.: Zákon
o rodine. Komentár s judikatúrou. Bratislava: Heuréka, 2005, s. ISBN 80-89122-24-8. s. 320.
Náhradné materstvo je naopak metódou asistovanej reprodukcie, teda metódou, ktorá je zameraná
na riešenie problémov spojených s neplodnosťou objednávateľského páru.“
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82 zákona o rodine. Takéto konanie je označované za obchádzanie zákona v medzinárodnom
12
práve súkromnom.
Tento príspevok sa zaoberá otázkou, či je možné obísť kogentné ustanovenia § 82 zákona
o rodine zo strany objednávateľského páru a dosiahnuť, aby sa objednávateľský pár na území
Slovenskej republiky považoval za právnych rodičov dieťaťa narodeného za využitia metódy
náhradného materstva.
2

MATKOU JE ŽENA, KTORÁ DIEŤA PORODILA?
Jedným zo spôsobov ako obísť ustanovenie § 82 zákona o rodine môže byť pre bezdetné
páry realizácia náhradného materstva v štáte, ktorého právne predpisy komerčné náhradné
materstvo povoľujú a pre tento prípad považujú za právnych rodičov dieťaťa objednávateľský pár.
13
V súčasnosti patria medzi raje reprodukčnej turistiky najmä India, Ukrajina ale aj Kalifornia
v Spojených štátoch Amerických.
V týchto štátoch sú veľmi rozšírené reprodukčné klinky, ktoré smerujú svoju činnosť aj do
cudziny a ponúkajú pre bezdetné páry z celého sveta vrátane členských štátov Európskej únie
komplexné medicínske a právne služby vrátane sprostredkovania kontaktu s náhradnou matkou.
Reprodukčné klinky na svojich webových stránkach obvykle zdôrazňujú, že dieťa narodené za
14
použitia tejto techniky asistovanej reprodukcie bude mať v rodnom liste , uvedených ako rodičov
objednávateľský pár a to v súlade s právnym poriadkom štátu, na území ktorého sa dieťa narodilo.
Tento rodný list pritom spravidla neobsahuje výslovnú zmienku o náhradnej matke resp. informáciu
o tom, že dieťa porodila iná žena ako tá, ktorá je uvedená v jeho rodnom liste. Rodný list má vo
väčšine štátov sveta povahu verejnej listiny.
15
Cudzia verejná listina, ktorá je opatrená príslušnými overeniami má podľa § 57 zákona
o MPSaP účinky verejnej listiny aj na Slovensku. Verejná listina sa od súkromnej listiny odlišuje
v tom, že potvrdzuje, že orgán ktorý ju vydal konal v medziach svojich právomocí a zároveň, že ide
o listinu vydanú v zákonom predpísanej forme. V prípade verejnej listiny zároveň platí vyvrátiteľná
16
domnienka pravdivosti jej obsahu.
Cudzí rodný list dieťaťa opatrený príslušnými overeniami teda potvrdzuje nielen to, že bol
vydaný orgánom, ktorý bol na jeho vydanie oprávnený ale, kým nie je preukázaný opak, potvrdzuje,
že právnymi rodičmi dieťaťa sú osoby v ňom uvedené. Cudzí rodný list je pritom jedným z
podkladov vyžadovaných slovenskými právnymi predpismi pre vydanie ďalších verejných listín,
ktoré sú dôležité z hľadiska osobného stavu dieťaťa narodeného v cudzine.
Jedným z takýchto dokladov je osvedčenie o štátnom občianstve, vydávané v zmysle zákona
č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky na základe žiadosti o vydanie
17
osvedčenia o štátnom občianstve. Osvedčenie o štátnom občianstve je dokladom vyžadovaným
12

Na otázku, aké sú dôsledky obchádzania zákona o medzinárodnom práve súkromnom
a procesnom nie je v slovenskej vede medzinárodného práva súkromného jednotný názor. Bližšie
k prehľadu názorov na túto otázku pozri ŠTEFANKOVÁ, N. – LYSINA, P. a kol.: medzinárodné
právo súkromné. 1. vydanie. Praha: C.H.Beck, 2011, ISBN 978-80-7400-351-6, s. 182 – 183.
13
Je však potrebné uviesť, že Ukrajina sa nedávnym legislatívnym návrhom, ktorý však bol
odmietnutý prezidentom, neúspešne pokúsila zakázať prístup k náhradnému materstvu pre
cudzincov z krajín, v ktorých je táto metóda asistovanej reprodukcie zakázaná. A napr. India prijala
vo vzťahu k cudzincom opatrenie spočívajúce v tom, že pre vstup cudzinca na územie Indie za
účelom vybavenia náhradného materstva je možný len na základe osobitného víza na tento účel,
ktoré je možné vydať len vtedy, keď žiadateľ preukáže, že právo jeho krajiny povoľuje materstvo
a dieťaťu zabezpečí cestovné doklady.
14
V zmysle článku 9 dohovoru o právach dieťaťa sa zmluvné štáty tohto dohovoru zaviazali
zabezpečiť registráciu každého dieťaťa ihneď po narodení.
15
Najčastejšie pôjde o apostilu alebo o konzulárnu superlegalizáciu. K tomu pozri bližšie
ŠTEFANKOVÁ, N. –LYSINA, P. a kol.: Medzinárodné právo súkromné. 1. vydanie. Praha: C. H.
Beck, 2011 s. a nasl.
16
§ 134 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.
17
Osvedčenie o štátnom občianstve je v zmysle § 9a zákona o štátnom občianstve Slovenskej
republiky dokladom preukazujúcim štátne občianstvo Slovenskej republiky a je dokladom, ktorý o. i.
preukazuje aj potrebu zapísať narodenie dieťaťa do osobitnej matriky vedenej Ministerstvom vnútra
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na to, aby bolo možné zapísať narodenie dieťaťa do osobitnej matriky a vydať dieťaťu slovenský
rodný list.
V súvislosti s tým, že jedným z podkladov pre vydanie osvedčenia o štátnom občianstve je
18
cudzí rodný list dieťaťa, je potrebné sa zaoberať otázkou, či slovenské správne orgány pri
vydávaní osvedčenia o štátnom občianstve môžu otázku materstva, resp. rodičovstva vyhodnotiť
odlišne od cudzieho rodného listu dieťaťa.
Otázka, kto je rodičom dieťaťa je nevyhnutá pre posúdenie, či dieťa nadobudlo narodením
19
slovenskú štátnu príslušnosť, preto sa prikláňam k názoru časti odbornej verejnosti , že túto otázku
slovenský správny orgán skúmať má a môže.
Vo vzťahu k činnosti osobitnej matriky sa touto otázkou zaoberal Najvyšší súd Slovenskej
republiky v rozsudku č. k. 3 Sžo 152/2010 zo dňa 8. októbra 2010, v ktorom o. i. konštatoval cit.: „Zo
zákona o matrikách nevyplýva osobitnej matrike pri zápise údajov o narodení skúmať správnosť
údajov obsiahnutých vo verejných listinách vydaných iným štátom, s úradne osvedčeným prekladom
do slovenského jazyka a opatrených príslušnými osvedčeniami, ktoré sú v mieste vydania platné
tak, ako je to napr. v prípade uzavretia manželstva (§ 22a zákona o matrikách), ale má vychádzať
z údajov obsiahnutých v požadovaných dokladoch...“ a ďalej „rozhodnutie, ktoré vykonáva osobitná
matrika je deklaratórne, a pri takomto môže zápis podľa predložených dokladov len vykonať alebo
nevykonať, ale nie konštitutívnym rozhodnutím meniť údaje v dokladoch, ktoré boli predložené
v zmysle zákona.“ Zároveň Najvyšší súd Slovenskej republiky dodáva, že „vynucovanie si správnym
orgánom podanie návrhu na zapretie otcovstva bývalým manželom, resp. matkou, odvolací súd
považuje za postup formalistický a v rozpore s vyššie citovanými zákonnými ustanoveniami.“
Ak uvedené rozhodnutie vztiahneme nielen na zápis do osobitnej matriky ale aj na vydávanie
osvedčenia o štátnom občianstve, ktoré je tiež deklaratórne a v prípade ktorého zákon o štátnom
občianstve tiež neumožňuje správnemu orgánu skúmať rozpor predložených cudzích verejných
listín s právnym poriadkom Slovenskej republiky, dospejeme k záveru, že slovenské orgány nemajú
povinnosť skúmať, či rodičovstvo zapísané v cudzom rodnom liste podľa práva štátu, na území
ktorého sa dieťa narodilo, neodporuje základným zásadám slovenského právneho poriadku.
Po tom, čo je dieťaťu vydané osvedčenie o štátnom občianstve a slovenský rodný list je
vzhľadom k veľmi úzko koncipovanej aktívnej legitimácii na podanie návrhu na zapretie materstva,
20
pomerne malá šanca, že otázka určovania materstva bude predmetom sporu na Slovensku. Ak by
k tomu došlo, rozhodným právom pre jej posúdenie by v zmysle § 23 ods. 1, 2 zákona č. 97/1963
Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov bol slovenský
21
právny poriadok, keďže dieťa narodením nadobudlo slovenskú štátnu príslušnosť , resp. právny
poriadok štátu obvyklého pobytu dieťaťa, ak by sa dieťa (slovenský štátny príslušník), narodilo a žije
v cudzine. V druhom uvedenom prípade by slovenský justičný orgán pri zvažovaní prípadnej
aplikácie výhrady verejného poriadku vo vzťahu k cudziemu právu umožňujúcemu náhradné
materstvo, mal vziať do úvahy o. i. aj to, „ako intenzívny vzťah má posudzovaný prípad
22
23
k tuzemsku.“ Aj z dôvodovej správy k novele č. 388/2011 Z. z. pritom vyplýva, že tento vzťah
spravidla nebude dostatočne intenzívny.
Slovenskej republiky a na jeho základe sa dieťaťu vydáva slovenský rodný list a napr. aj cestovný
pas na vycestovanie z cudziny na Slovensko.
18
Príslušným na vydanie osvedčenia o štátnom občianstve osobe, ktorá nemala pobyt na území
Slovenskej republiky, je Obvodný úrad Bratislava (§ 16 zákona o štátnom občianstve).
19
SOBIHARD, J.: Správny poriadok. Komentár. Bratislava: IURA EDITION, 2009.
20
§ 83 zákona o rodine „(1) ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieťaťa, materstvo určí na
základe skutočností zisteným o pôrode dieťaťa súd. (2) Návrh môže podať žena, ktorá o sebe tvrdí,
že je matkou dieťaťa, alebo otec dieťaťa, alebo ten, kto preukáže, že má na tomto určení právny
záujem.“ Pri uvedenom vymedzení aktívnej legitimácie na podanie návrhu by však teoreticky
prichádzala do úvahy situácia, kedy by takýto návrh podal napr. dedič v prípade smrti niektorého
z rodičov dieťaťa.
21
V zmysle § 5 ods. 3 zákona o štátnom občianstve cit.: „štátnym občanom Slovenskej republiky je
dieťa cudzieho štátneho občana a štátneho občana Slovenskej republiky aj vtedy, ak sa neskôr
preukáže, že štátny občan Slovenskej republiky nie je jeho rodičom.“ + dôvodová správa pozri ASPI.
22
KUČERA, Z.: Mezinárodní právo soukromé. 7., opravené a doplnené vydání. Brno-Plzeň:
Doplněk a Aleš Čeněk, 2009. ISBN: 978-80-7239-231-5 s. 196.
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Z pohľadu slovenského medzinárodného práva súkromného je tiež zaujímavá otázka,
akým spôsobom by slovenské justičné orgány pristupovali k uznaniu cudzieho rozhodnutia o určení
materstva, ktorým by bola za matku dieťaťa určená matka objednávateľského páru, teda žena, ktorá
dieťa neporodila. Odpoveď na túto otázku samozrejme závisí od posúdenia či by sa uznanie
24
takéhoto rozhodnutia priečilo slovenskému verejnému poriadku. Prekážka uznania cudzieho
rozhodnutia vo veciach určenia rodičovstva spočívajúca v rozpore s verejným poriadkom tak ako je
koncipovaná v § 64 písm. f) zákona o MPSaP neumožňuje, na rozdiel od podobnej prekážky
uznania v prípade niektorých cudzích rozhodnutí vo veciach rodičovských práv a povinností
v zmysle § 66 ods. 1 písm. c) zákona o MPSaP, prihliadať na najlepší záujem dieťaťa. Podľa môjho
názoru však aj napriek tomu nie je možné najlepší záujem dieťaťa ani v tomto konaní opomenúť
vzhľadom k záväzku, ktorý prevzala Slovenská republika ratifikáciou dohovoru o právach dieťaťa.
Nepochybne významným vodítkom pri posudzovaní možnosti odmietnutia cudzích rozhodnutí
vo veciach určenia rodičovstva a cudzích rodných listov v prípadoch náhradného materstva budú
očakávané rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva vo veciach Menesson a iný v.
Francúzsko, Labasse a iný v. Francúzsko a Paradiso a Campanelli v. Taliansko, týkajúce sa praxe
niektorých zmluvných štátov, ktoré odmietali uznať cudzie rodné listy detí narodených v cudzine za
použitia metódy náhradného materstva.
3

DVOJČATÁ BALAZOVÉ
Svetovými médiami z času na čas prebehnú informácie o prípadoch kedy štát, ktorého
príslušníkmi sú manželia z objednávateľského páru neuzná rodičovstvo k dieťaťu narodenému
v cudzine za použitia metódy náhradného materstva.
25.
Jedným z takýchto prípadov je prípad Balazových dvojčiat (Balaz twins case)
V tomto
prípade nemeckí štátni príslušníci Jan Balaz s manželkou Susan Lohle využili možnosť realizácie
náhradného materstva v Indii, konkrétne služby Dr. Patela, ktorý zabezpečil darkyňu ženského
genetického materiálu a kontakt na inú ženu, ktorá dieťa vynosila. Jan Balaz bol genetickým otcom
detí, ktoré sa v Indii narodili v roku 2008. V rodných listoch detí, ktoré boli vydané príslušným
indickým úradom, bola zapísaná ako matka Susan Lohle a ako otec Jan Balaz v súlade s právnym
poriadkom Indie.
Nemecká legislatíva zakazuje náhradné materstvo vo všetkých jeho formách, preto keď
manželia požiadali o vydanie cestovných dokladov pre dvojčatá, nemecké konzulárne orgány v Indii
ich žiadosť odmietli s odôvodnením, že z pohľadu nemeckého práva indické rodné listy detí nielenže
nepreukazujú rodičovstvo Balazovcov k maloletým deťom, ale nemôžu byť ani podkladom pre
vydanie nemeckých cestovných dokladov pre maloletých, na základe ktorých by títo mohli
vycestovať do Nemecka.
Manželia sa preto snažili dosiahnuť, aby indické orgány vydali deťom indické cestovné
doklady, čo však tiež nebolo možné, nakoľko deti neboli považované za indických štátnych
príslušníkov z dôvodu, že tento štát uplatňuje v súvislosti s nadobúdaním indickej štátnej
príslušnosti princíp ius sanguinis a podľa indického práva právni rodičia detí, teda objednávateľský
pár, neboli indickými štátnymi príslušníkmi.

23

Z dôvodovej správy cit.: „Základným princípom určovania rodičovstva naďalej zostáva odsek 1 (§
24 zákona o MPSaP – pozn. autora) a ods. 2 je len jeho výnimkou pre veľmi špecifické prípady,
kedy dieťa, slovenský občan, od narodenia nemá žiadnu väzbu s územím SR...“ a ďalej „z
hľadiska stability právneho štatusu dieťaťa je... v prípadoch, kedy dieťa síce narodením nadobudlo
aj slovenské občianstvo, avšak narodilo sa a naďalej žije v cudzine, je vhodné usporiadanie jeho
právneho stavu podrobiť právnemu poriadku, s ktorým je každodenný život dieťaťa úzko spätý
a ktorého aplikácia zodpovedá rozumnému usporiadaniu vecí
24
§ 64 písm. f) zákona o MPSaP a § 68 ods. 2 zákona o MPSaP.
25
Skutkové okolnosti prípadu prevzaté z ERGAS, Y.: Babies without borders: Human rights, human
dignity and the regulation of international commercial surrogacy. Dostupné z:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2177314

932

Keďže stanovisko nemeckých orgánov bolo neoblomné, rozhodol sa pán Balaz dosiahnuť,
aby meno jeho ženy bolo v rodných listoch detí nahradené menom náhradnej matky, čím by deti
26
nadobudli narodením indickú štátnu príslušnosť a následne mohli získať indický cestovný doklad.
Súd prvého stupňa návrh zamietol, na základe rozhodnutia odvolacieho súdu boli v rodných
listoch detí nahradené údaje o matke detí tak, že ako matka bola zapísaná náhradná matka detí.
Prípad bol prejednávaný aj indickým najvyšším súdom, ten sa však snažil predísť vzniku
precedensu a nariadil len správnemu orgánu vydávajúcemu cestovné doklady, aby prehodnotil
svoje rozhodnutie. Výsledok bol taký, že v roku 2010, teda dva roky po narodení detí, boli týmto
vydané indické cestovné doklady a nemecké víza a manželia z objednávateľského páru súhlasili
s tým, že si deti po príchode do Nemecka osvoja podľa nemeckých právnych predpisov.
4

ZÁVER
Náhradné materstvo je fenomén, ktorý už dávno presahuje hranice jednotlivých štátov a je
zrejmé, že jeho regulácia prostriedkami národného práva je viac ako nedostatočná a môže mať pre
zúčastnené strany závažné právne dôsledky čo ilustruje aj prípad Balazovych dvojčiat. Je preto
nevyhnutné, aby úprava právnych otázok súvisiacich s náhradným materstvom bola prijatá na
úrovni medzinárodnej, čo si v v súčasnosti uvedomuje nielen Európska únia ale aj Haagska
konferencia medzinárodného práva súkromného. Slovenská republika by sa týchto rokovaní mala
aktívne zúčastniť a to napriek tomu, že v našich podmienkach neboli doteraz zaznamenané žiadne
aplikačné problémy.
Predpokladám, že dosiahnutie konsenzus na nadnárodnej úrovni bude problematické, avšak
pokiaľ nebude dosiahnutý, budú prípady náhradných materstiev predstavovať nočnú moru konzulov,
značné riziko pre objednávateľské páry, výnosný obchod pre reprodukčné kliniky ale najmä ostatne
nechránená najzraniteľnejšia skupina a tou sú deti narodené použitím takýchto praktík.
V súvislosti s pokrokom v oblasti reprodukcie sme tak svedkami toho, že chápanie
diskriminácie vo vzťahu k maloletým deťom sa posúva od diskriminácie na základe manželského
resp. nemanželského pôvodu k diskriminácii založenej na pôvode z hľadiska použitej reprodukčnej
metódy.
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BUDÚCNOSŤ PREJUDICIÁLNEHO KONANIA PRED SÚDNYM
DVOROM EURÓPSKEJ ÚNIE
Daniela Ježová
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Článok pojednáva o tendenciách vývoja prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom
Európskej únie, ktoré boli vyvodené z analýzy súčasného stavu konania. Zaoberá sa možnosťami
riešenia jedného zo súčasných problémov prejudiciálneho konania a to je jeho dĺžka.
Kľúčové slová: Európske právo, prejudiciálne konanie, Súdny dvor Európskej únie
Abstract: Article discusses the future trends of the development of the preliminary ruling procedure
before the Court of Justice of the European Union, which were derived from the analysis of the
current status of the proceedings. The article explores possibilities to address one of the current
problems and the ruling is its length.
Key words: European law, Preliminary ruling, Court of Justice of the European Union.
1

ÚVOD
Prejudiciálne konanie je jedným z najčastejších konaní pred Súdnym dvorom. Frekvencia
tohto konania narastá. Jediným kto je oprávnený rozhodovať o položených prejudiciálnych otázkach
je Súdny dvor. Všeobecný súd zatiaľ takúto právomoc nemá. Význam prejudiciálneho konania
nemusím zdôrazňovať. Má za úlohu zabezpečiť jednotnú aplikáciu európskeho práva vo všetkých
členských štátoch a zároveň pomôcť národným sudcom pri rozhodovaní o otázkach týkajúcich sa
európskeho práva v rámci národných sporov pred nimi vedenými. Ako jeden z najväčších
problémov prejudiciálneho konania sa považuje jeho dĺžka. Počas čakania na rozhodnutie Súdneho
dvora totiž národné súdy nepokračujú ďalej v konaní a konanie pred nimi je prerušené. Je možné
uskutočniť niektoré dočasné opatrenia, však samotné konanie spočíva. Na úvod musím
konštatovať, že dĺžka prejudiciálneho konania sa každý rok o niečo skracuje, avšak aj napriek tejto
skutočnosti konanie trvá pomerne dlhú dobu. Keď si zoberieme, že aj konanie pred národným
súdom trvá nejaký čas a k tomu pripočítame priemernú dĺžku prejudiciálneho konania 16,4 mesiaca,
čakanie na konečný verdikt súdu je časovo náročné. Napríklad priemerná dĺžka súdneho konania v
1
Slovenskej republike za rok 2011 je 11,4 mesiacov a k tejto dĺžke pripočítame ešte priemernú
dĺžku prejudiciálneho konania pred Súdnym dvorom, dospejeme k záveru, že priemerná dĺžka
konania v Slovenskej republike s jeho prerušením na položenie prejudiciálnej otázky je 27,8
mesiacov. Čiastočne bol problém vyriešený zavedením naliehavého prejudiciálneho konania, ktoré
je však možné len vo vybraných prípadoch.
Preto sa budem v tomto príspevku venovať možnostiam skrátenia celkovej dĺžky
prejudiciálneho konania a zaoberať možnosťami možnej budúcej reformy prejudiciálneho konania
s prihliadnutím na skrátenie jeho celkovej dĺžky.
2

GREEN LIGHT SYSTÉM AKO BUDÚCNOSŤ PREJUDICIÁLNEHO KONANIA
Green light“ systém predstavuje možný budúci spôsob riešenia narastajúceho množstva
návrhov na začatie prejudiciálneho konania zo strany súdov členských štátov. Európsky parlament
(ďalej ako „Parlament“) vo svojom uznesení vyzval Súdny dvor na zváženie všetkých možných
zlepšení konania o predbežnej otázke. Označil vnútroštátnych sudcov za jadro súdneho systému
Únie a tiež ich úlohu ako ústrednú a neodmysliteľnú pri vytváraní jednotného európskeho právneho

1

zdroj: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/Statistika-priemerna-dlzka-konania.aspx (1.3.2013)
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poriadku. Parlament uviedol požiadavku zapojiť národných sudcov aktívnejšie do vykonávania práva
Únie a prideliť im väčšiu zodpovednosť za jeho vykonávanie.
2
Parlament v uznesení vyzval Súdny dvor, aby zvážil všetky možné zlepšenia konania o
predbežnej otázke, do ktorého by bol užšie zapojený sudca, ktorý návrh podal, vrátane zlepšenia
možností pre objasnenie návrhu a účasti na ústnom konaní.
Parlament vyjadril domnienku, že v rámci decentralizovaného a vyspelého právneho
poriadku Únie by nemalo dochádzať k marginalizovaniu vnútroštátnych sudcov, ale naopak, mali by
dostávať viac zodpovednosti a mali by sa viac podporovať v úlohe prvých sudcov práva Únie. Z
uvedeného dôvodu Parlament naliehavo žiada zvážiť tzv. systém "green light", podľa ktorého by
vnútroštátni sudcovia do svojich otázok adresovaných Súdnemu dvoru mohli zahŕňať aj navrhované
odpovede a Súdny dvor by v rámci danej lehoty rozhodol, či akceptuje navrhované rozhodnutie
alebo či sám rozhodne.
V zmysle predmetného uznesenia by mali dostať národní sudcovia možnosť navrhnúť
Súdnemu dvoru ako má odpovedať na nimi položené otázky, pričom Súdny dvor by mal právomoc
tak s návrhmi národného súdu súhlasiť ako aj nesúhlasiť a rozhodnúť inak ako tento navrhoval.
Každopádne by tento systém pomohol skrátiť dĺžku prejudiciálneho konania.
Prijatie systému „green light“ v akejkoľvek bude krokom vpred pre konanie o predbežnej
otázke. Zavedením uvedeného systému budú aj národný sudcovia nútení poznať právo Únie, aby
3
boli schopní spraviť návrh rozhodnutia pre Súdny dvor. Zavedením systému sa zvýši spolupráca
národných súdov a Súdneho dvora a zároveň sa presunie na národných sudcov väčšia
zodpovednosť za právo Únie.
Navrhovaný „green light“ systém môže mať rôzne podoby. Jednou z podôb by mohla byť
4
podľa autora Broberga a Fencera aj tzv „red light procedure“, ktorý by spočíval v tom, že národný
súd doručí spolu s návrhom na začatie prejudiciálneho konania aj samotný návrh rozhodnutia
Súdneho dvora a v prípade ak Súdny dvor do určitej lehoty o návrhoch nerozhodne, bude takýto
návrh rozhodnutia finálny. S touto podobou si dovolím vysloviť nesúhlas, keďže zavedením takejto
podoby by mohlo dôjsť k vytvoreniu nežiaducich účinkov a k nesprávnej interpretácií európskeho
práva.
3

OSTATNÉ NÁVRHY RIEŠENIA
Snaha riešiť uvedený problém sa prejavila v poslednom vývoji a to v prijatí zmien a
doplnení Protokolu o štatúte Súdneho dvora, prijatím rozhodnutia Súdneho dvora o zriadení novej
päťčlenej a trojčlennej komory a následne prijatím nového rokovacieho poriadku.
Hľadaním riešenia pre skrátenie dĺžky prejudiciálneho konania sa zaoberá viacero autorov
5
ako aj Parlament vo svojom uznesení.
Jedným z možných spôsobov zrýchlenia konania o predbežnej otázke je už spomínaný
„green light“ systém, v zmysle ktorého národný sudca už spolu s položením prejudiciálnej otázky na
Súdny dvor navrhne Súdnemu dvoru aj odpoveď na túto otázku. Záverom je možné konštatovať, že
zavedenie „green light“ systému môže byť pre prejudiciálne konanie prospešné.
Ďalším možným riešením by bolo zvýšenie počtu sudcov Súdneho dvora, prípadne
generálnych advokátov. Aj keď je potrebné konštatovať, že zvýšenie počtu sudcov po rozšírení
Európskej únie z 15 členov na 27 členov nemalo za následok zrýchlenie prejudiciálneho konania.
Avšak spolu s rozšírením Únie vznikla aj zvýšená potreba ostatných administratívnych úkonov, ako
je zabezpečenie prekladov, čo má tiež vplyv na celkovú dĺžku konania. Čiastočná zmena nastala
nedávnym prijatím novely Protokolu o štatúte Súdneho dvora v zmysle ktorej, Veľká komora
pozostáva z 15 sudcov namiesto doterajších 13 sudcov a zaviedla funkciu podpredsedu. Jedným z
2

Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júla 2008 o úlohe vnútroštátnych sudcov v európskom
súdnom systéme (2007/2027(INI))
3
Groussot, X.: Spirit, are you there? - Reinforced judicial dialogue and the Preliminary ruling
procedure,
Eric
Stein
Working
Paper
No
4/2008,
dostupné
na
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1279367 (1.3.2013)
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cieľov zmeny bolo posilniť účasť všetkých sudcov na rozhodnutiach veľkej komory Súdneho dvora a
to zvýšením počtu sudcov, ktorí sa môžu zúčastňovať tejto veľkej komory a zrušiť automatickú
účasť všetkých predsedov päťčlenných komôr.
Dlho diskutovaným budúcim opatrením je zapojenie Všeobecného súdu do konania o
predbežnej otázke. Samotný právny základ tohto opatrenia je už daný v ZFEU a to v čl. 256 (3)
ZFEU, ktorý bol zavedený zmluvou z Nice. V zmysle uvedeného ustanovenia je Všeobecný súd v
osobitných oblastiach ustanovených štatútom príslušný prejednávať a rozhodovať o predbežných
otázkach podľa článku 267. Ak sa Všeobecný súd domnieva, že si prípad vyžaduje zásadné
rozhodnutie, ktoré by mohlo ovplyvniť jednotu alebo vnútorný súlad práva Únie, môže prípad
postúpiť Súdnemu dvoru na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutia, ktoré vydá Všeobecný súd o
predbežných otázkach, môžu vo výnimočných prípadoch podliehať preskúmaniu Súdnym dvorom
za podmienok a v rámci obmedzení uvedených v štatúte, ak existuje vážne nebezpečenstvo, že by
rozhodnutie malo dopad na jednotu alebo vnútorný súlad práva Únie. Do dnešného dňa však nie je
upravená možnosť Všeobecného súdu prejednávať prejudiciálne konanie v štatúte, aj keď niektoré
6
prípady takejto možnosti sa v štatúte ako aj v rokovacom poriadku nachádzajú. Jedná sa viacmenej o ustanovenia týkajúce sa postupu preskúmania prípadného rozhodnutia Všeobecného súdu
o prejudiciálnej otázke. Autor Bobek porovnáva tento návrh riešenia s presunom právomoci
priamych žalôb na Všeobecný súd, pričom postupom času došlo k presunu všetkých žalôb
7
jednotlivca na Všeobecný súd, avšak problém dĺžky konania to nevyriešilo.
Je potrebné uviesť, že v dôsledku postupného rozšírenia právomocí Všeobecného súdu od
jeho vzniku, počet vecí na tomto súde neustále narastá. Počet predložených vecí Všeobecnému
súdu je vyšší než počet ním skončených vecí ročne, v dôsledku čoho na tomto súde dochádza k
8
značnému nárastu neskončených vecí a k predĺženiu konaní. V návrhu Súdneho dvora na zmenu
Protokolu o štatúte Súdneho dvora bolo aj zvýšenie počtu sudcov Všeobecného súdu z 27 na 39
sudcov, táto zmena však prijatá nebola.
Jedným z diskutovaných problémov presunu právomoci rozhodovania o prejudiciálnych
otázkach na Všeobecný súd je nájdenie kľúča, podľa ktorého by boli návrhy na začatie konania o
predbežnej otázke prerozdeľované medzi Súdny dvor a Všeobecný súd, resp. identifikovanie
prejudiciálnych otázok v „osobitných oblastiach“, ktorých výklad by neovplyvnil ostatné oblasti práva.
Existuje totiž nebezpečenstvo, že spolu s presunom časti právomoci rozhodovať o prejudiciálnych
otázkach bude ohrozená jednotná interpretácia práva Únie. Avšak rozhodnutie Všeobecného súdu
môže byť predmetom preskúmania Súdnym dvorom v otázkach práva.
Ďalším navrhovaným riešením problému je obmedzenie súdov, ktoré sú oprávnené podať
návrh na začatie konania o predbežnej otázke Súdnemu dvoru. Jedná sa však o zásah, ktorý by
preniesol viac zodpovednosti na národné súdy vo veci rozhodovania o výklade práva Únie, a tak
9
vznik nebezpečenstva nejednotného výkladu v rôznych členských štátoch. Niektorí autori
sa
prikláňajú k možnosti rozšíriť kritéria CILFIT a takýmto spôsobom presunúť na národné súdy viac
10
zodpovednosti. Iní autori
analyzujú možnosť limitovania okruhu národných súdov oprávnených
položiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru len na súdy poslednej inštancie. Zároveň pripúšťajú, že
toto riešenie by mohlo viesť k špekulatívnemu podávaniu odvolaní výlučne za účelom predloženia
prejudiciálnej otázky Súdnemu dvoru. Odpovede Súdneho dvora na otázky položené
prvostupňovými národnými súdmi zohrávali kľúčovú úlohu pri vývoji práva Únie, čiže zamedzenie
možnosti súdom nižšej inštancie podávať prejudiciálne otázky by mohlo ovplyvniť celkový budúci
vývoj práva Únie. Záverom možno konštatovať, že limitovanie okruhu národných súdov, ktoré sú
oprávnené položiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru nie je vhodným budúcim riešením.

6

viď čl. 62 až 62b Protokolu o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, a čl. 123a až 123e
Rokovacieho poriadku Súdneho dvora
7
Bobek, M.: Porušení povinnosti zahájit řízení o předběžné otázce podle článku 234 (3) SES, C.H.
Beck, 2004, ISBN: 80-7179-843-6, str. 138
8
Nariadenie Európskeho pralamentu a Rady (EÚ, EURATOM), č. 741/2012 z 11. augusta 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Protokol o štatúte Súdneho dvora Európskej únie a jeho príloha č. 1,
úradný vestník zo dňa 23. 08. 2012 L 228/1
9
Bobek, M., Craig, P.
10
Boberg
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Dekoncentrácia konania o predbežnej otázke je ďalším návrhom na budúci vývoj tohto
11
konania.
Jedná sa o vytvorenie osobitných regionálnych súdov, ktoré by prebrali časť práce
Súdneho dvora v konaní o predbežnej otázke. Tieto súdy musia byť podrobené kontrole Súdneho
dvora. Je potrebné konštatovať, že takéto vytvorenie regionálnych súdov nesie riziko vzniku tzv.
12
„národného“ alebo „regionálneho“ práva Únie.
Podľa autora Bobeka by model decentralizácie
predstavoval vytvorenie špeciálnych orgánov vnútri každého členského štátu, ktorých úlohou by
13
bolo odpovedať na predbežné otázky národných súdov.
Aktuálna diskusia v odbornej verejnosti týkajúca sa budúceho vývoja prejudiciálneho konania
je možnosť zúženia definície pojmu „súdny orgán“, prípadne zamedzenia možnosti súdom nižšej
inštancie položiť prejudiciálnu otázku Súdnemu dvoru. Podľa nášho názoru by takéto zúženie
narušilo spoluprácu medzi národnými súdmi a Súdnym dvorom ako aj negatívne ovplyvnilo rozvoj
práva Únie. Uvedený názor opierame o skutočnosť, že práve tie najdôležitejšie problémy, vytvorenie
základných zásad a aj medzery v práve Únie boli vyplnené práve podaniami zo súdov prvého
stupňa. Máme za to, že na rozvoj práva Únie je potrebné, aby bolo prejudiciálne konanie prístupné
pre čo najväčší počet národných súdnych orgánov. Uvedomujeme si aj vplyv tohto okruhu a
množstva na rýchlosť prejednania veci pred Súdnym dvorom, avšak máme za to, že je potrebné
prijať opatrenia iného druhu za účelom skrátenie celkovej dĺžky konania.
4

ZÁVER
Tento príspevok je vyhotovený za účelom zamyslenia sa nad problematikou skrátenia dĺžky
prejudiciálneho konania. Snaha riešiť tento problém sa prejavila aj na pôde Európskej únie a to v
prijatí zmien a doplnení Protokolu o štatúte Súdneho dvora. Ako najschodnejšie riešenie sa mi javí
zavedenie tzv. „Green light“ systému, ktorý v konečnom dôsledku odporúča aj Parlament. V
podstate sa jedná o návrh odpovede národným súdnym orgánom pre Súdny dvor. Zaoberám sa aj
možnosťou zavedenia právomoci Všeobecného súdu vo veci rozhodovania o návrhoch na začatie
prejudiciálneho konania a s tým spojenými otázkami a problémami z toho prameniacimi. Asi
najväčším problémom sa mi zdá určenie ktoré prejudiciálne otázky by rozhodoval Súdny dvor a
ktoré by rozhodoval Všeobecný súd.
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DEFINIČNÉ PROBLÉMY S POJMOM TERORIZMUS
V MEDZINÁRODNOM PRÁVE
Daniel Bednár
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá vývojom medzinárodného terorizmu v kontexte medzinárodného
práva a problémom jeho definície v medzinárodných zmluvných dokumentoch. Poukazuje na rôzne
prístupy doktrinálnych definícií medzinárodného terorizmu a podáva jeho charakteristiku podľa
charakteristických znakov (protiprávnosť, násilie, medzinárodný prvok, strach, publicita).
Kľúčové slová: terorizmus, násilie, medzinárodné právo, definícia, medzinárodný terorizmus, OSN,
medzinárodná zmluva, medzinárodný prvok
Abstract: The paper deals with the development of international terrorism in the context of
international law and its problem of definition in international contractual documents. It refers to the
different approaches of doctrinal definitions of international terrorism and gives its characteristics by
the hallmarks (illegality, violence, international element, fear, publicity).
Key words: terrorism, violence, international law, definition, international terrorism, UN, international
treaty, international element
1

POJEM TERORIZMU V MEDZINÁRODNOM PRÁVE
Pojem terorizmu sa objavuje v politickom aj právnom slovníku už niekoľko storočí, i keď
býva používaný v rôznych významoch. Etymologicky pochádza zo slova teror (lat. terror, franc.
terreur), ktoré vo svojom pôvodnom význame znamenalo extrémny strach alebo úzkosť
pochádzajúcu z nejakého neznámeho a ťažko predvídateľného nebezpečenstva. Nový význam
nadobudol na konci 18. storočia v období Veľkej francúzskej revolúcie keď sa ním začal označovať
spôsob vládnutia založený na politickom násilí, ktoré uplatňoval v mene revolúcie Výbor pre verejné
blaho. V roku 1793 sa francúzska revolučná vláda ocitá v situácii, keď sa začala obávať
aristokratickej emigrácie, ktorá tajne vyjednávala s vládami okolitých štátov o invázii do Francúzska.
Navyše podozrievala časť domáceho obyvateľstva zo zrady a podpory reakčného hnutia.
Francúzsky legislatívny orgán = Národný konvent, vedený radikálnou frakciou jakobínov na čele s
Maximiliánom Robespierrom, prijal 30. augusta 1793 zákonné opatrenie o terore, ktoré nariaďovalo
masovú exekúciu podozrivých zradcov. Sám Robespierre v roku 1794 vyhlásil: „Teror nie je nič iné
1
ako okamžitá, nemenná a prísna spravodlivosť.“ ako teroristi boli potom označovaní členovia
Výboru pre verejné blaho, ktorí vykonávali politiku teroru. V nadväznosti na revolučné udalosti vo
Francúzsku bolo slovo terorizmus zahrnuté aj v roku 1798 do anglických výkladových slovníkov,
2
ktoré ním rozumeli systematické využívanie teroru ako spôsob politiky.
Po zvrhnutí a poprave Robespierra v nasledujúcom období Direktória a Reštaurácie
nastúpilo násilie v inej podobe (tzv. kontrarevolučné násilie alebo „biely teror“) a zároveň sa pojem
terorizmus začal používať na označenie predchádzajúcich štátom organizovaných násilných praktík.
Začal predstavovať jeden z dvoch základných typov terorizmu pre ktorý sa vžil pojem štátny
terorizmus. Výraz terorizmus získal ešte hlbší význam v dôsledku atentátov páchaných nihilistami
na konci 19. storočia v Rusku a následne aj anarchistami v celej Európe. Od tej doby sa začalo
terorizmom označovať nielen násilie (teror) organizované štátom, ale aj násilné akcie prevádzané
proti štátom a štátnym predstaviteľom. Niekedy sa uvádza, že ide o obdobie rokov 1881 až 1901
v ktorom teroristi, väčšinou osamelí atentátnici alebo malé skupiny vraždili hlavy štátov. Tak došlo
1

BURGESS, M.: A Brief History of Terrorism. Centre for Defense Information
HARPER, D.: Terrorism. In: Online Etymology Dictionary. Dostupné na: htttp://www.dictionary.com
[online], [cit. 15.3.2013].
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k zavraždeniu ruského cára, francúzskeho prezidenta, španielskeho ministerského predsedu,
rakúskej cisárovnej, talianskeho kráľa a amerického prezidenta. Táto etapa vyvrcholila atentátom na
rakúskeho arcivojvodu Ferdinanda D‘Este v roku 1914. Z iného pohľadu však táto etapa
pokračovala aj po I. sv. vojne až do konca tridsiatych rokov a vyvrcholila až v roku 1934 v Marseille,
atentátom na juhoslovanského kráľa Alexandra I. a francúzskeho ministra zahraničia L. Barthoua.
V dôsledku tejto udalosti a pod vplyvom návrhu, ktorý vypracoval rumunský profesor V. V. Pella bol
na pôde Spoločnosti národov vypracovaný Dohovor o predchádzaní a potlačovaní terorizmu. Bol
podpísaný v roku 1937 v Ženeve a súčasne s ním bol podpísaný aj dodatkový dohovor o zriadení
3
medzinárodného trestného súdu . Ani jeden z týchto dohovorov však nikdy nevstúpil do platnosti,
pretože neboli ratifikované dostatočným počtom štátov, no aj tak ide o dôležité dokumenty slúžiace
predovšetkým ako východisko pre neskorší vývoj medzinárodného práva v tejto oblasti.
Pre Dohovor o predchádzaní a potlačovaní terorizmu je charakteristická zmiešaná
definícia, ktorá v článku 1 charakterizuje teroristický akt všeobecným kritériom vyvolania strachu
a výpočtom jednotlivých činov v článku 2 a 3, pričom jeho medzinárodnú povahu určuje podmienka,
že „čin je namierený proti inej vysokej zmluvnej strane“. Za teroristický sa tak považoval trestný čin
namierený proti štátu, orientovaný na vytváranie pocitu strachu vo vedomí určitých osobností,
skupín ľudí alebo obyvateľstva. Všeobecná definícia je doplnená metódou výpočtu konkrétnych
skutkových podstát kde boli zaradené činy (ako i pokus ich spáchania) ohrozujúce život, telesnú
integritu, zdravie a slobodu hláv štátov a ich následníkov, manželov týchto osobností a osôb, ktoré
sú poverené výkonom určitých verejných funkcií, pokiaľ je čin spáchaný v súvislosti s funkciou, ktorú
zastávajú. Medzi ďalšie skutkové podstaty patrili úmyselné činy ničenia a poškodzovania verejného
majetku, vystavenia ľudí záhube vytvorením stavu ohrozenia, výroba a zadováženie zbraní,
munície, výbušných prostriedkov alebo škodlivých látok s cieľom spáchať ktorýkoľvek z uvedených
činov na území cudzieho štátu.
Dohovor i napriek svojmu praktickému neúspechu predznamenal možné spôsoby
definovania terorizmu i s tým spojené problémy. Zostáva dodnes cenným zdrojom neskorších
pokusov o vymedzenie tohto fenoménu, resp. niektorých jeho foriem v novších medzinárodných
prostriedkoch boja proti nemu. Tie však spadajú už do inej historickej etapy. V období po II.
svetovej vojne počet prípadov výskytu terorizmu narastal. Zmenila sa však jeho povaha, cieľom
prestali byť iba vrcholoví politici, počet útokov a obetí sa zvyšoval. Vtedajší terorizmus bol
poznačený existenciou studenej vojny (a s tým súvisiaceho rozdelenie sveta na bloky, ktoré
podporovali teroristické skupiny podľa ich ideologicko-politickej orientácie), dekolonizáciou a
národnooslobodzovacím bojom na Strednom východe, v Afrike a v Južnej Amerike.
Väčšina atentátov medzinárodného terorizmu (prinajmenšom v Európe a na Strednom
východe) súvisela s Izraelsko-palestínskym konfliktom, čo platí aj o prvom veľkom povojnovom
prípade terorizmu, ktorým bolo zavraždenie sprostredkovateľa OSN v Palestíne, grófa Bernadotte.
Tento prípad viedol ku podaniu žiadosti o posudok Medzinárodného súdneho dvora vo veci náhrady
4
škôd utrpených v službách OSN, ale MSD ani orgány OSN sa v tej dobe nezaoberali právnym
vymedzením terorizmu. Je však nesporné, že táto vražda nebola nikdy chápaná ako teroristický akt
súkromných osôb, ale pričítala sa novovzniknutému štátu Izrael, preto tento prípad pojmovo spadal
skôr do kategórie štátneho terorizmu. Ku inému známemu teroristickému útoku došlo pri
Olympijských hrách v Mníchove roku 1972, keď bolo 11 izraelských športovcov unesených
a následne zavraždených palestínskou skupinou Čierny september za pomoci nemeckých
teroristov. Na základe tejto udalosti bol zriadený Zvláštny výbor valného zhromaždenia OSN, ktorý
sa zaoberal skúmaním otázok terorizmu. V roku 1979 došlo k jeho zrušeniu z dôvodu veľkých
rozporov, ktoré sa v ňom prejavili medzi rozvinutými a rozvojovými štátmi. Rozvinuté štáty totiž
chápali terorizmus prevažne ako akt individuálneho či skupinového násilia, kým pre rozvojový svet
bol terorizmus predovšetkým prostriedkom vlády na upevnenie rasistickej a koloniálnej politiky,
alebo prostriedkom boja proti tejto politike. Tento rozpor do značnej miery pretrval aj po tom čo OSN
v rezolúcii Valného zhromaždenia 3166 z roku 1973 uznala rozdiel medzi terorizmom a realizáciou
práva národov na sebaurčenie. V priebehu 70. rokov sa podarilo prijať v rámci OSN a ICIAO
niekoľko dôležitých mnohostranných dohovorov týkajúcich sa jednotlivých aspektov či prejavov
terorizmu (únosy lietadiel, útoky proti medzinárodne chráneným osobám, branie rukojemníkov..).
3
4
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OSN aj naďalej pokračovala v snahách o komplexnejšie riešenie boja s terorizmom
a Valné zhromaždenie tak v roku 1985 prijalo rezolúciu 40/61 v ktorej jednoznačne odsúdilo činy,
metódy a praktiky terorizmu bez ohľadu na to, kde sa odohrávajú a akí sú ich páchatelia. Po
skončení studenej vojny, t.j. od 90. rokov 20. storočia nastáva súčasná vývojová fáza terorizmu,
ktorú charakterizuje znižovanie počtu atentátov, ale na druhej strane narastanie počtu obetí
jednotlivých útokov. Aj útokom z 11.9.2001 v New Yorku a Washingtone predchádzali síce menšie,
ale predsa rozsiahle teroristické akcie medzi ktoré patril prvý útok na Svetové obchodné centrum
(1993), zničenie budovy federálneho úradu v Oklahoma City (1995) či vypustenie nervového plynu
sarin v tokijskom metre (1995). Rozsahom a spôsobom prevedenia všetky tieto útoky charakterizujú
nový terorizmus, ktorý si už nevyberá jednotlivé obete, ale usiluje sa o čo najväčšie ľudské
a materiálne straty a snaží sa zvýšiť psychologický dopad na spoločnosť, vyvolať paniku a nedôveru
ľudí v schopnosť vlády ochrániť svojich občanov. Zhruba od polovice 90. rokov môžeme
zaznamenať i zvýšené úsilie Valného zhromaždenia a Rady bezpečnosti OSN v postupe proti
terorizmu, ale napriek tomu sa ani na tejto úrovni doteraz nepodarilo dosiahnuť konsenzus v jeho
pojmovom vymedzení. Platí to aj o všeobecnejšie pojatých rezolúciách VZ OSN, ako je napríklad
Deklarácia o opatreniach na odstránenie terorizmu (rez. 49/60 z roku 1994) alebo rezolúcia 51/210
z roku 1996 na základe ktorej bol vytvorený doteraz pôsobiaci Výbor ad hoc. Ešte menej zatiaľ
prispela k definícii terorizmu Rada bezpečnosti. Jej rezolúcie reagovali vždy len na konkrétne
situácie, resp. jednania niektorých štátov, ktoré boli odsúdené za podporovanie terorizmu. Tieto
rezolúcie svojim pojatím a sankčnými prostriedkami predstavujú skôr reakciu na štátny terorizmus
ako na terorizmus individuálny, ktorým sa zaoberajú ostatné medzinárodné nástroje.
Je možné konštatovať, že v platnom medzinárodnom práve doposiaľ neexistuje
všeobecná definícia terorizmu. Túto úlohu sa do istej miery snaží vyplniť náuka. Je však zrejmé, že
môže ísť iba o súkromné, doktrinálne definície, ktoré na rozdiel od legálnych definícií prijímaných
štátmi nemajú právnu relevanciu. Predsa je ale užitočné takú definíciu nájsť. G. Guillaume v roku
1989 navrhol definíciu založenú na troch prvkoch, ktoré musia byť kumulatívne splnené, aby sa
mohlo jednať o teroristický čin:
- Spáchanie určitých násilných činov, ktoré môžu svojou povahou spôsobiť smrť alebo ťažké
telesné ujmy;
- Individuálny alebo kolektívny úklad či plán smerujúci ku spáchaniu týchto činov;
- Sledovanie cieľa vyvolať strach u určitých osobností, skupín osôb alebo všeobecne vo
5
verejnosti;
Výhodou tejto definície je, že spojuje objektívnu stránku trestného činu predstavovanú
útokmi proti osobám alebo majetku, ktoré môžu spôsobiť zničenie vecí alebo ohrozenie ľudí a so
subjektívnou stránkou, teda úmyslom a naviac ešte so špeciálnou pohnútkou. Páchateľ či páchatelia
sa musia na takýto útok pripravovať s úmyslom zasiahnuť nielen primárne ciele, ale tiež vyvolať v
širšej verejnosti strach. Nevýhodou je, že definícia vo svojej šírke zachádza i do sféry všeobecnej
kriminality, pretože opomína politický motív, ktorý je pre terorizmus typický. Cieľom teroristických
útokov nebýva len vyvolanie strachu, ale spravidla aj donútenie vlády štátu, popr. medzinárodnej
organizácie, aby niečo konala alebo sa istého konania zdržala. Nezriedka ide aj o odvetu teroristov
za predchádzajúci postup štátu voči nim. Slabiny tejto všeobecnej definície sú dvojaké.
Predovšetkým sa dosiaľ na medzinárodnej úrovni nepodarilo takúto všeobecnú definíciu
prijať. Jednotlivé dohovory uzatvorené na univerzálnej alebo regionálnej úrovni obsahujú podľa
svojho zamerania širšie alebo užšie vymedzenia činov, ktoré sú pre účely konkrétneho dohovoru
považované za teroristické. Prevažná väčšina dohovorov uzavretých na univerzálnej úrovni v rámci
OSN, ICIAO, IMO a Rady Európy totiž definuje teroristické činy prostredníctvom výpočtu takýchto
činov. Dôraz je tak kladený na objektívnu stránku, na predmet útoku (napr. lietadlo za letu,
diplomatický zástupca...) a spôsob spáchania (napr. bombový útok), kým subjektívna stránka
a hlavne teroristický cieľ definíciám uniká.
Druhou slabinou je, že uvedená definícia opomenutím subjektu teroristického činu dosť
dobre neumožňuje vymedzenie medzinárodného terorizmu na rozdiel od terorizmu všeobecne,
hlavne opomína rozlišovanie medzi štátnym terorizmom a terorizmom s medzinárodným prvkom,
5
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ktorý býva tiež označovaný ako nadnárodný. Ide ale o zásadné teoretické rozlišovanie, ktoré má aj
dôležité praktické dôsledky, hlavne pre voľbu adekvátnych prostriedkov na potlačenie tej či onej
formy terorizmu. Základný rozdiel však vyplýva z právnej povahy oboch typov terorizmu. Nejde len
o to, že štátneho terorizmu sa pojmovo môže dopustiť iba orgán štátu, kým bežný terorizmus (aj
medzinárodný presahujúci štátne hranice) býva páchaný súkromnými osobami alebo skupinami
osôb. Pojem štátneho terorizmu totiž vyjadruje skôr tendenciu časti štátov medzinárodného
spoločenstva a náuky medzinárodného práva označovať týmto pojmom niektoré porušenia
kogentných pravidiel medzinárodného práva verejného (napr. z oblasti zákazu použitia ozbrojenej
sily, ochrany ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva).
Napriek tomu „terorizmus s medzinárodným prvkom“ predstavuje výraz, ktorým sa
označujú existujúce pravidlá medzinárodného práva obsiahnuté v dohovoroch proti terorizmu a jeho
jednotlivým aspektom. V niektorých prípadoch môže dochádzať ku pojmovej zmätočnosti, hlavne ak
určitý dokument hovorí o terorizme bez jeho rozlišovania, resp. sa pokúša vtesnať do jednej
definície a pod jeden právny režim terorizmus štátny aj neštátny. Príkladom môže byť síce
explicitná, na druhej strane však silne mätúca definícia terorizmu v Dohovore Organizácie islamskej
konferencie o boji s medzinárodným terorizmom z roku 1999, ktorý ale patrí k regionálnym
iniciatívam boja proti terorizmu a z hľadiska nedostatku priestoru a charakteru tejto práce ho
nebudeme bližšie rozoberať. Zatiaľ najucelenejší pokus o všeobecnú definíciu terorizmu obsahuje
návrh komplexného dohovoru o medzinárodnom terorizme, ktorý vznikol na pôde OSN a do značnej
miery prekonáva výpočtové definície v sektorových dohovoroch, ako aj staršie doktrinálne definície.
Podľa tejto definície terorizmus predstavuje protiprávne a úmyselné konanie s cieľom spôsobiť:
- Smrť alebo vážnu telesnú ujmu ktorejkoľvek osobe;
- Vážnu škodu na verejnom alebo súkromnom majetku, vrátane verejne užívaného miesta,
štátnom alebo vládnom zariadení, systéme verejnej dopravy, súčasti infraštruktúry alebo
životného prostredia, alebo
- Škodu na majetku, miestach, zariadeniach alebo vyššie uvedených systémov, ktorá
povedie, alebo pravdepodobne povedie k veľkej hospodárskej strate, pokiaľ účelom tohto
konania vzhľadom k jeho povahe je zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu alebo
6
medzinárodnú organizáciu niečo konať, alebo sa určitého konania zdržať.
Pre účely predloženého príspevku budeme vychádzať z tejto definície všeobecného
terorizmu, ktorá sa zdá dostatočne široká. Ostáva ešte vymedziť pojem medzinárodného terorizmu:
2

POJEM MEDZINÁRODNÝ TERORIZMUS
V súvislosti s pojmovým vymedzením medzinárodného terorizmu prichádzajú do úvahy tri
typy definícií:
- Abstraktná, ktorá je ale vo všeobecne platných zmluvách len veľmi obtiažne realizovateľná.
Bola by ale najpríhodnejšia, pretože by pružne zahŕňala aj najmenej obvyklé spôsoby
teroristickej činnosti.
- Enumeratívna (taxatívna alebo demonštratívna), ktorá by bola ale príliš rozsiahla, pretože
by vypočítavala jednotlivé skutkové podstaty, ale aj tak by obsahovala nebezpečenstvo
neúplnosti. Táto definícia sa skôr hodí pre dohovory upravujúce len dielčie prejavy
terorizmu.
- Zmiešaná, ktorá je najvhodnejšia, ale existuje zatiaľ iba v doktrinálnej sfére.
Pre definovanie medzinárodného terorizmu uvedieme stanovisko ku ktorému došlo
parlamentné zhromaždenie Rady Európy vo svojom doporučení č. 1426 z roku 1999: „Teroristický
čin je akýkoľvek trestný čin spáchaný jednotlivcom alebo skupinami uchyľujúcimi sa k násiliu alebo
k hrozbe jeho použitia proti štátu, jeho inštitúciám, obyvateľstvu všeobecne, alebo konkrétnym
jednotlivcom, ktorý je motivovaný separatistickými snahami, extrémistickými ideologickými
koncepciami či fanatizmom, alebo sa zakladá na subjektívnych a iracionálnych pohnútkach, a jeho
cieľ spočíva vo vystavení verejnej moci, niektorých jedincov, spoločenských skupín alebo verejnej
mienky atmosfére strachu.“
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Nedostatkom uvedenej definície je neúplný výpočet rôznych spôsobov prevedenia
teroristických aktov a prevažujúca snaha zvýrazniť motiváciu páchateľa. Prvok internacionalizácie,
tak príznačný pre súčasný terorizmus sa prejavuje rôznymi spôsobmi: ratione personae (páchatelia
alebo obete môžu byť štátnymi príslušníkmi rôznych štátov), ratione materiae a ratione loci (príprava
akcie a jej prevedenie sa môže týkať rôznych štátov). Môžeme teda súhlasiť s A. Sottilom: „Aby bol
terorizmus medzinárodný je potrebné, aby sa cieľ, prostriedky, teroristi, obeť, účinky, príprava
a spáchanie skutku týkali rôznych štátov. V každom prípade je nutné, aby sa aspoň jeden z týchto
7
prvkov odlišoval od ostatných“.
V nasledujúcej časti sa nepokúšame legálne definovať medzinárodný terorizmus, ale podať
jeho charakteristiku podľa charakteristických znakov (protiprávnosť, násilie, medzinárodný prvok,
strach, publicita) z ktorých žiaden nemôže chýbať, ani byť nahradený iným.
3

PROTIPRÁVNOSŤ
Základným prvkom pre kvalifikovanie medzinárodného terorizmu je protiprávnosť.
V prípade medzinárodného terorizmu bude násilný čin porušením vnútroštátneho trestného práva.
Protiprávne konanie nemá zanechať následky len u obetí, ale má pôsobiť predovšetkým na ďalšie
subjekty. Ak je organizovaná skupina pripravovaná, vyzbrojená alebo najatá štátom, pôjde
z hľadiska štátu o medzinárodný zločin za ktorý je zodpovedný domovský štát. Z hľadiska
páchateľov sa môže jednať o zločin podľa medzinárodného práva u ktorého môže dôjsť aj ku stretu
jurisdikcií.
Pokiaľ spácha trestný čin súkromná osoba, ktorá nie je v postavení štátneho orgánu alebo
nekoná za konkrétny štát, mal by tento štát mať záujem na jej potrestaní, aby nebola spochybnená
jeho medzinárodná prestíž. V prípade, že štát splnomocnil určitú osobu (alebo častejšie orgán)
k trestnému činu teroristickej povahy, nebude sa snažiť o jej potrestanie. O mnoho zložitejšia je však
situácia, keď je terorizmus prejavom aktivít organizovanej skupiny s ktorou nemá konkrétny štát nič
8
spoločné. P. Bouzat a J. Pinatel zdôrazňujú, že terorizmus sa vyznačuje kolektívnou organizáciou.
4

NÁSILIE
Najzjavnejším rysom terorizmu je násilie alebo hrozba jeho použitia páchané na civilnom
obyvateľstve. V praxi ide najčastejšie o použitie fyzickej sily, najrôznejších bojových a technických
prostriedkov k usmrteniu, zraneniu, pozbaveniu slobody alebo spôsobeniu škody. Prvok násilia je
úzko spojený s prostriedkami a spôsobmi prevedenia teroristickej akcie. Používajú sa najčastejšie
prostriedky vražedných a ničivých účinkov. Páchatelia používajú niekedy aj materiály biologického
a chemického pôvodu, ktoré sú zakázané hlavne Ženevským protokolom o zákaze chemických
a bakteriologických zbraní z roku 1925 a inými špeciálnymi pravidlami medzinárodného práva.
Špecifickým rysom teroristického činu je brutalita a bezohľadnosť, ktorá ho činí obzvlášť
zavrhnutiahodným. Použité prostriedky sú pri tom väčšinou v disproporcii s dosiahnutým výsledkom.
Únoscom lietadiel pri nálete na Svetové obchodné centrum v New Yorku a na Pentagon postačili
vreckové nože. Ide o extrémne, nepredvídateľné a neospravedlniteľné násilie pri ktorom obeť
väčšinou útok neočakáva a tak nemá žiadnu možnosť sa brániť.
Násilie teroristických útokov má svoje ciele, ale nemusí to byť vždy pravidlom. Na tomto
mieste je vhodné, s ohľadom na vyššie uvedené skutočnosti zdôrazniť pojmové vymedzenie
rozdielu medzi realizáciou práva národa na sebaurčenie a teroristickou činnosťou rozličných skupín.
Podľa súčasného princípu sebaurčenia sa môžu tohto práva dovolávať iba jednotlivé národy a nie
rozličné národnosti, etnické či náboženské menšiny. Tie môžu požadovať kultúrnu alebo prípadne
administratívnu autonómiu, nie však oddelenie sa od doterajšieho štátu a pripojenie sa ku
susednému štátu v ktorom je všetko obyvateľstvo alebo jeho veľká väčšina totožná s cudzou
menšinou. K týmto prípadom dochádza často potom ako sa určitý národ vymaní z pod koloniálnej
nadvlády a jeho málo konsolidovanú bezpečnostnú situáciu môžu rôzne skupiny využiť k násilným
akciám.

7
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5

MEDZINÁRODNÝ PRVOK
Pre medzinárodný terorizmus je príznačný jeho medzinárodný charakter, preto je potrebné
skúmať občianstvo páchateľa, obetí, miesto plánovania, prípravy, spáchania činu a konečné miesto
úteku páchateľa. Najčastejšie sa dnes stáva, že teroristická činnosť postihuje obete, ktoré majú
rôzne občianstvo. Teroristi väčšinou smerujú k tomuto cieľu a vyhľadávajú miesta kde sa sústreďujú
ľudia z rôznych štátov ako sú napr. civilné dopravné lietadlá, lode, veľké železničné stanice, kasína,
kaviarne a turisticky atraktívne miesta. Medzinárodný prvok tak možno zaregistrovať pri
teroristickom akte spáchanom na území určitého štátu odlišného od štátnej príslušnosti páchateľa
(lex patriae), v prípade teroristických organizácii či individuálnych akcií môžeme hovoriť o odlišnom
mieste pobytu z dôvodu náročného zisťovania totožnosti (lex domicili), ďalej tu bude iste patriť faktor
štátnej príslušnosti obetí teroristického činu pri ktorom sa hlavne v poslednej dobe stretávame
s poškodzovaním hodnôt akými sú život a zdravie, a to hlavne u mnohonárodnostných skupín
(útoky na turistické skupiny), ďalej nachádzame medzinárodný prvok vhodný pre boj s terorizmom
v spôsobe a nástrojoch slúžiacich na spáchanie teroristického aktu kedy sa môže v samotnom
štádiu prípravy jednať o výcvik teroristov alebo z hľadiska nástrojov slúžiacich na spáchanie
teroristického činu v použití trhavín, zbraní či iných nebezpečných látok preukázateľne
pochádzajúcich zo zahraničia. Za predpokladu, že objektom útoku neboli fyzické osoby, ale
hnuteľné alebo nehnuteľné veci, možno v danej situácii nahliadať na medzinárodný prvok ako na
porovnanie súladu vlastníckych práv viažúcich sa ku týmto veciam. Na demonštráciu uvedieme
teroristický čin, ktorý sa udial začiatkom júla 1988 na gréckej výletnej lodi City of Poros, ktorá mala
na palube asi 400 pasažierov a 71 členov posádky. Loď sa vracala z jednodennej okružnej plavby
okolo ostrovov v Egejskom mori a boli na nej predovšetkým turisti zo západnej Európy a USA.
V dobe útoku bola vzdialená asi 26 km od prístavu v Aténach. Traja maskovaní teroristi zaútočili na
cestujúcich ručnými granátmi a streľbou z automatických zbraní. Viac ako polovica cestujúcich
naskákala do mora, pričom niekoľko z nich našlo smrť pod lopatkami lodnej skrutky. Celá
teroristická akcia trvala asi 4 minúty a na palube vypukol požiar. Jej výsledkom bolo 11 mŕtvych a 80
zranených. Vyšetrovacie orgány sa priklonili k dvom verziám. Podľa prvej bol čin teroristov odvetou
za zostrelenie iránskeho Airbusu vojenským námorníctvom USA v Perzskom zálive pri ktorom
zahynulo všetkých 290 ľudí na palube. Podľa druhej teórie malo byť cieľom únosu lode oslobodenie
Palestínca Mohammeda Rašída zatknutého začiatkom júna 1988 v Aténach. Teroristi boli
neúspešní vďaka obetavému zásahu kapitána City of Poros, ktorý ešte pred tým ako bol zavraždený
stihol vyslať núdzový signál. Išlo tu o súbeh niekoľkých medzinárodných prvkov – loď bola grécka,
turisti, teroristi a posádka boli štátnymi príslušníkmi rôznych štátov.
6

STRACH
K podstatným rysom terorizmu náleží hrôza a strach, ktorý dal terorizmu jeho názov a ktorý
ho odlišuje od činov neteroristickej povahy. Vyvolanie strachu sa používa hlavne preto, aby sa
u terorizovaných ľahšie vynucovali požiadavky teroristov. Násilie ako spoločenský jav vyvoláva vo
vedomí ľudí strach, pričom najväčšie centrum strachu je tam, kde bolo násilie bezprostredne
vykonané a čím ďalej od jeho ohniska tento pocit strachu slabne. Terorizmus sa často definuje aj
ako selektívne použitie strachu, hrozby násilnej fyzickej likvidácie obetí a všeobecného
9
zastrašovania, ktoré ma narušiť normálne funkcie spoločnosti. Použitím sily alebo hrozby silou proti
vybraným cieľom a predpokladanou hrozbou ďalšieho násilia proti širokému výberu potenciálnych
10
cieľov je zasievaný strach medzi skupinami osôb alebo aj celými národmi.
V Ženevskom
dohovore o predchádzaní a potlačovaní terorizmu je definovaná teroristická činnosť tým, že
vyvoláva strach u určitých ľudí, skupín alebo celej verejnosti. U iných medzinárodnoprávnych
dokumentov (napr. u protiteroristických dohovorov súvisiacich s civilnou leteckou dopravou) však
prvok strachu obsiahnutý nie je. Zrejme preto, že psychický obsah tohto prvku nie je ľahké
vymedziť. Stále častejšie sa v zahraničných komentároch pojednáva o tom, že žijeme v období
nepísanej a nikým nevyhlásenej tretej svetovej vojny. V histórii ľudstva tak častý klasický ozbrojený
9
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TOMAŠEVSKI, K.: Some Thoughts on Constraints upon the Approach of International Law to
Internatinal Terrorism. JRMP, 1980, č. 1, s. 103
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konflikt medzi dvoma alebo viacerými štátmi ustupuje do pozadia. Národnú bezpečnosť štátov stále
viac zaujímajú základne teroristických skupín, politické režimy podporujúce terorizmus, jadrové
materiály a zariadenia na výrobu zbraní hromadného ničenia, obchod zo zbraňami a narkotikami,
nadnárodné zločinecké skupiny a náboženskí extrémisti.
7

PUBLICITA
Ďalším znakom terorizmu je provokatívny charakter násilnej akcie. Prax dokazuje, že
väčšina teroristických akcií je viac zameraná na ovplyvňovanie správania a názorov určitých
11
cieľových skupín než na priame obete. S provokatívnym charakterom akcií súvisia aj reakcie
verejnej mienky. Publicita je jednou z hlavných podmienok, ktorá terorizmu umožňuje dostať sa do
širokého povedomia a ktorá akt násilia potrebuje na dosiahnutie svojich cieľov. Je problematické
stmeliť slobodu prejavu a právo na informácie na jednej strane a na druhej strane médiá podávajúce
informácie, ktoré by mali byť uvádzané takým spôsobom, aby svojim zveličovaním terorizmu
12
nepomáhali. Mala by byť dodržovaná spravodajská etika.
Z mnohých príkladov, ktoré sú k dispozícii na potvrdenie nášho názoru, že päť vyššie
uvedených znakov napĺňa skutkovú podstatu medzinárodného terorizmu vyberieme aspoň jeden:
Dňa 16.11.1997 teroristi z egyptskej militantnej organizácie Gamá al-Islamija (islamské zoskupenie GIA) prezlečení za príslušníkov bezpečnostných služieb povraždili streľbou pri vchode chrámu
kráľovnej Hatšepsovet v Dér el-Bahrí blízko egyptského Luxoru 68 osôb vrátane 58 zahraničných
turistov. GIA sa k zodpovednosti prihlásila a egyptský minister vnútra generál Hasan Muhammad
Alfí odstúpil. Počet turistov majúcich záujem o návštevu egyptských pamätihodností sa na určitú
dobu rapídne znížil. O protiprávnosti a násilí sa nedá pochybovať, rovnako ako o medzinárodnom
prvku (obete boli štátnymi príslušníkmi rôznych štátov). Strach potvrdzuje skutočnosť, že počet
turistov navštevujúcich egyptské pamätihodnosti na dlhšiu dobu poklesol. Táto skutočnosť bola
vyvolaná aj medzinárodnou publicitou tejto udalosti.
8

ZÁVER
Dosiahnutie medzinárodného konsenzu týkajúceho sa legálnej všestranne akceptovanej
definície terorizmu je z pohľadu medzinárodného spoločenstva nevyhnutné pre efektívny boj proti
medzinárodnému terorizmu a pre trestné stíhanie a trestanie páchateľov teroristických útokov.
Vychádzajúc však z dôvodov, ktoré stoja na pozadí teroristických útokov, je otázne, či efektívne
právne nástroje boja proti medzinárodnému terorizmu zabránia príslušníkom rozvojových krajín,
zmietaných ekonomickými, sociálnymi problémami a náboženskou vojnou útočiť proti ekonomicky
vyspelým krajinám, v snahe prinútiť západné krajiny blahobytu riešiť globálny problém materiálnej
chudoby v prevažujúcej časti sveta.
Na druhej strane prijatie legálnej definície pojmu terorizmus by mohlo umožniť jeho
zaradenie medzi trestné činy spadajúce pod trestnú jurisdikciu Medzinárodného trestného súdu, čím
by sa dovŕšilo medzinárodné úsilie o vytvorenie rovnakých pravidiel a podmienok pri stíhaní a
trestaní páchateľov spoločensky najzávažnejších trestných činov ohrozujúcich medzinárodné
spoločenstvo. V súčasnosti totiž páchateľ teroristických útokov nenesie medzinárodnú
zodpovednosť a stíhaný je len vnútroštátnymi orgánmi podľa vnútroštátneho práva príslušného
štátu, čo s poukazom na nejednotné vnímanie páchateľov teroristických útokov ako teroristov alebo
bojovníkov za slobodu umožňuje v niektorých prípadoch miernejší postih uvedených páchateľov v
porovnaní s jurisdikciou Medzinárodného trestného súdu.
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INTERPRETÁCIA SÚDNYCH ROZHODNUTÍ AKO SPÔSOB ICH
PRIESKUMU – PRÍPAD PREAH VIHEAR (PHRA VIHARN)
Ivan Cisár
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Abstrakt: Medzinárodné právo zásadne neumožňuje znovuprejednanie už raz rozhodnutého
prípadu. Avšak stále pripúšťa niekoľko spôsobov, ktoré idú nad tento rámec. A interpretácia
súdneho rozhodnutia je jedno z nich. V súčasnosti pred Medzinárodným súdnym dvorom prebieha
konanie o interpretácii rozsudku vo veci Chrámu Preah Vihear, ktorý Medzinárodný súdny dvor
vydal v r. 1962. Tento príspevok priblíži pozadie tohto prípadu a doposiaľ prednesenú argumentáciu
strán ohľadom interpretácie, ktorú už predniesli. Ďalšia argumentácia však bude prednesená až po
konaní tejto konferencie.
Kľúčové slová: interpretácia rozhodnutia/rozsudku, Medzinárodný súdny dvor, Chrám Preah
Vihear
Abstract: Public international law in general does not allow to re-open once already decided case.
However, there are several means which went over this rule. The interpretation of the judgement is
one of them. Currently, there is a proceedings on the interpretation of the judgement in case of the
Temple of the Preah Vihear which was decided by the International Court of Justice in 1962. The
aim of this paper is to present the background of the case and the so far presented argumentation of
the parties concerning the interpretation. However, the further argumentation will be only presented
after this conference.
Key words: interpretation of decision/judgement, International Court of Justice, Temple of Preah
Vihear
1

ÚVOD
Chrám Preah Vihear, ako je označovaný v Kambodži, či Phra Viharn ako je označovaný v
thajských dokumentoch, sa nachádza v regióne na hraniciach medzi Kambodžou a Thajskom. Ide o
jeden z excelentných príkladov kmérskej kultúry. Jeho počiatky siahajú do 9. storočia, ale najväčší
rozsah dosiahol komplex v 11. storočí. Ide o rozsiahli architektonický komplex rôznych svätýň,
1
pasáží a schodísk v rozsahu 800 m v jednej severojužnej osi. Tento hinduistický chrám zasvätený
bohu Šivovi sa nachádza nad strmým zrázom, ktorý je súčasťou Dangregského pohoria. Tento zráz
na kraji pohoria klesá dolu do nížiny, ktorá tvorí väčšinu Kambodže. Jeho nedostupná poloha sa
2
podpísala na tom, že stále existuje vo výborne zachovanom stave.
Po úpadku Kmérskej ríše otázka komu patrí chrám nebola riešená. Kambodža bola ovládaná
ako vazalský štát Siamom až do obdobia francúzskej kolonizácie Indočíny v 19. storočí, kedy sa
Kambodža stala protektorátom Francúzka. Až v tomto období dochádza k delimitácii hraníc medzi
Kambodžou a susedným Siamom (v súčasnosti Thajskom), ktorý sa vyhol kolonizácii. Základom
delimitácie hraníc bola dohoda medzi Francúzskom a Siamom z 13. februára 1904, podľa ktorej má
byť hranica vedené po hranici povodí v rámci pohoria Dangreg. Konečné vymedzenie hranice však

1

UNESCO, World Heritage Committee. Examination of Nominations - Sacred Site of the
Temple
of
Preah
Vihear
(CAMBODIA):
32COM
8B.102.
In:
Dostupné
z:
http://whc.unesco.org/en/decisions/1548. §13.
2
Temple of Preah Vihear: Description. [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z:
http://whc.unesco.org/en/list/1224/.
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3

malo byť uskutočnené Francúzsko-Siamskou zmiešanou komisiou. Po osamostatnení Kambodže v
r. 1953 sa opätovne otvoril spor o vymedzení štátnych hraníc medzi Kambodžou a Thajskom, ktorý
sa až dva razy dostal pred Medzinárodný súdny dvor, prvý raz v r. 1959, druhý raz opätovne v r.
2011.
Prvýkrát však spor nebol presne vymedzený ako spor o štátne hranice, ale len o to, či sa
chrám Preah Vihear nachádza na kambodžskom alebo thajskom území. Takto formulovaný nárok
vyústil do rozhodnutia, ktoré sa podľa výslovného znenia týka iba územia chrámu. Tento výsledok
neukončil spory medzi stranami. Naopak v nedávnej dobe opäť vzrástlo napätie ohľadom
vymedzenia hraníc v tomto regióne. A tak sa prípad chrámu Preah Vihear dostal pred Medzinárodný
súdny dvor po druhý raz.
2

PÔVODNÉ KONANIE O PRÍPADE PREAH VIHEAR
Hranica v rámci okolia chrámu Preah Vihear, tak ako celé územie v rámci pohoria Dangreg,
mala ísť zásadne po hranici povodní (teda po rozvodí). Avšak samotné vymedzenie malo byť
uskutočnené až zmiešanou komisiou, ktorá mala uskutočniť nevyhnutný prieskum a merania na
hraničnom území. Z činnosti komisie neexistujú podrobné záznamy po 2. decembri 1906, ktoré by
indikovali podrobnejšie údaje o vymedzení hranice.
Keďže v období r. 1907 bol kladený väčší dôraz na prípravu a zjednávanie ďalšej zmluvy
medzi Siamom a Francúzskom, odpadol dôraz na činnosť zmiešanej komisie. Z tohto dôvodu neboli
nakoniec pripravené žiadne záverečné akty z činnosti komisie. Avšak na žiadosť Siamu bola
francúzskymi kartografmi (časť z nich pracovala v pôvodnej zmiešanej komisii) vypracovaná séria
4
máp, ktorá mala obsahovať vyznačenie štátnej hranice. Mapy boli poskytnuté Siamu v r. 1908.
Jeden z mapových listov sa týkal aj časti pohoria Dangreg, kde sa nachádza i Chrám Preah Vihear.
Podľa tejto mapy sa chrám nachádzal na Kambodžskej strane hranice. Táto mapa je stále základom
nároku Kambodže na územie chrámu. Hoci nebola táto mapa nikdy schválená zmiešanou komisiou
a ani nebola súčasťou žiadnej dohody medzi Siamom a Kambodžou, Kambodža túto mapu stále
používa vo svojich oficiálnych dokumentoch. I Thajsko túto mapu používa ako podklad pre mnohé
5
oficiálne mapy, i keď používa i iné mapy, ktoré ukazujú chrám na opačnej strane hranice.
Výraznejšie spory okolo štátnej hranice však nastali až v období okolo doby vyhlásenia nezávislosti
6
Kambodže.
Pôvodné konanie zahájila Kambodža v r. 1959. Základom boli vzájomné deklarácie podľa
7
čl. 36 Štatútu akceptujúce právomoc Medzinárodného súdneho dvora. Avšak miesto výslovného
predloženia problému pred Medzinárodným súdnym dvorom, ohľadom vymedzenie či určenia
štátnej hranice, Kambodža naformulovala otázku len tak, či sa Chrám Preah Vihear nachádza na
8
území nad ktorým Kambodža vykonáva územnú výsosť. A takto bola otázka formulovaná aj počas
ústnych pojednávaní, na ktorých však Kambodža ešte doplnila ďalší bod s tým, že žiada aj o
9
určenie, že štátna hranica je vymedzená podľa toho ako je uvedená na mape z r. 1908. I
10
Medzinárodný súdny dvor si zadefinoval spor ako územný spor , pre ktorého rozhodnutie je

3

Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of
1.5 June 1962: I.C. J . Reports 1962, p. 6. s. 14. POISSONNIER, Ghislain. Préah Vihéar : le temple
de la discorde. Journal du droit international (Clunet). roč. 2012, č. 1. s. 2.
4
Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 1.5
June 1962: I.C. J . Reports 1962, p. 6. s. 18.
5
Ibid. s. 25.
6
Ibid. s. 30-32.
7
Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Preliminary Objections,
Judgment of 26 May 1961: I.C. J . Reports 1961, p. 17. s. 6.
8
Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Preliminary Objections,
Judgment of 26 May 1961: I.C. J . Reports 1961, p. 17. s. 7. Case concerning the Temple of Preah
Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 1.5 June 1962: I.C. J . Reports 1962, p. 6. s. 7.
9
Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 1.5
June 1962: I.C. J . Reports 1962, p. 6. s. 8, 9.
10
Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Preliminary Objections,
Judgment of 26 May 1961: I.C. J . Reports 1961, p. 17. s . 9.
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11

nevyhnutné určiť ako prebieha štátna hranica v danej oblasti. Avšak to mu nebránilo, aby sa vo
výsledkom výroku držal smerovanie otázky, a rozhodol iba o tom, že sa chrám nachádza na území
12
nad ktorým vykonáva Kambodža územnú výsosť.
Spor medzi Thajskom a Kambodžou mal byť týmto výrokom vyriešený. Hoci Thajsko
spočiatku vystupovalo voči výsledku, nakoniec rešpektovalo všetky výroky rozhodnutia. Stiahlo
svoje jednotky z okolia chrámu a ani nenamietalo suverenitu Kambodže nad chrámom. Taktiež
počas prebiehajúceho občianskeho konfliktu v Kambodži Thajsko neriešilo otázku vymedzenia
štátnej hranice.
K novej eskalácii napätia medzi stranami došlo až po zmene politického systému v
Kambodži. Spočiatku obidve krajiny prejavili snahu o vyriešenie konfliktu. Kľúčovým sa stalo
zapísanie chrámu Preah Vihear do Zoznamu svetového dedičstva. Spočiatku sa obidva štáty
pripravovali na spoločný návrh na zápis chrámu. Avšak počas týchto jednaní opäť vyvstali
13
teritoriálne spory. Kambodža podala jednostrannú prihlášku do Zoznamu Svetového dedičstva. Je
pravdepodobné, že tento jednostranný akt Kambodže podnietil Thajsko k ostrejším reakciám, na
ktoré Kambodža zareagovala obdobne. Vzájomná eskalácia napätia následne vyústili do konfliktu,
ktorý prerástol až do ozbrojených stretov – medzinárodného ozbrojeného konfliktu, nie len v
14
samotnom okolí chrámu, ale aj na ďalších miestach spoločnej hranice . A je možné predpokladať,
že tento ozbrojený konflikt donútil Kambodžu opäť hľadať možné riešenie pred Medzinárodným
15
súdnym dvorom.
3

KONANIE O INTERPRETÁCII PÔVODNÉHO ROZHODNUTIA
V tomto prípade však už neexistuje možnosť predložiť nový spor Medzinárodnému
súdnemu dvoru, keďže strany sa nedohodli na predložení sporu Medzinárodnému súdnemu dvoru a
Thajsko neobnovilo svoju deklaráciu, ktorou by prijalo právomoc Medzinárodného súdneho dvora.
Takže Kambodži zostala len jediná možnosť ako znovu zahájiť konanie pred Medzinárodným
súdnym dvorom. A tou je zostatková právomoc, tj. právomoc preskúmať už raz vydané rozhodnutie,
16
či už v konaní o obnove alebo v konaní o interpretáciu.
Kambodža podala žiadosť o interpretáciu pôvodného rozsudku r. 2011, čo je skoro 50
rokov po vydaní pôvodného rozhodnutia. To je hneď prvá odlišnosť, ktorá odlišuje tento prípad od
predchádzajúcich prípadov žiadosti o interpretáciu. Hoci čl. 60 Štatútu neobsahuje časový limit, do
kedy je možné požiadať o interpretáciu (čo ho odlišuje od v čl. 61 uvedeného konania o obnove
konania), je zaujímavé, že žiada o interpretáciu rozhodnutia, ktoré strany akceptovali a do určitej
doby aj dodržiavali. Zároveň Thajsko namieta, že v tomto konaní nejde ani tak o interpretáciu
pôvodného rozhodnutia, ale o rozhodovanie o skutočnostiach, ktoré nastali až po vydaní tohto

11

Case concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 1.5
June 1962: I.C. J . Reports 1962, p. 6. s. 12, 15.
12
K rozsudku pripojenom stanovisku sudcovia Tanaka a Morelli sa vyjadrili jasne v tom zmysle, že
celý spor nie je len o chráme, ale o určení suverenity nad častou územia. Case concerning the
Temple of Preah Vihear (Cambodia v. Thailand), Merits, Judgment of 15 June 1962: I.C. J . Reports
1962, p. 6. s. 36.
13
POISSONNIER, Ghislain. Préah Vihéar : le temple de la discorde. Journal du droit international
(Clunet). roč. 2012, č. 1. s. 5-6.
14
Ibid. s. 6.
15
Application Instituting Proceedings: Request for Interpretation of the Judgment of 15 June 1962 in
the Case Concerning the Temple of Preah Vihear (Cambodia V. Thailand). 2011. Dostupné z:
http://www.icj-cij.org/docket/files/45/9249.pdf. §§12-16.
16
Application for Revision and Interpretation of the Judgment of 24 February 1982 in the Case
concerning the Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya) (Tunisia v. Libyan Arab
Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1985, p. 216, para. 43, Request for Interpretation of the
Judgment of 31 March 2004 in the Case concerning Avena and Other Mexican Nationals (Mexico
v.United States of America) (Mexico v. United States of America), Provisional Measures, Order of 16
July 2008, I.C.J. Reports 2008, p. 323, para. 44.
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17

rozhodnutia. Táto argumentácia súvisí so skutočnosťami, ktoré zdá sa podnietili Kambodžu zahájiť
toto konanie.
Ďalším zaujímavým prvkom je fakt, že žiadosť podal štát, ktorý pôvodné konanie vyhral.
Kambodži bola pôvodným rozhodnutím priznaná jurisdikcia nad územím chrámu, tak ako to
Kambodža žiadala v pôvodnom konaní. Žiadosť nepodal štát, ktorý prehral, aby dosiahol aspoň
čiastočnú úpravu výsledku vo svoj prospech. Thajsko pôvodne výsledok akceptovalo približne do r.
2007, ale následne najskôr diplomaticky a neskôr i vojensky napadol výsledok pôvodného
18
konania.
19
Hoci bolo toto konanie zahájenú už približne pred dvoma rokmi , zatiaľ ešte strany nemali
plnohodnotnú možnosť prejaviť svoje názory ohľadom prípadnej interpretácie. Popri žiadosti o
interpretáciu totiž Kambodža podala ešte aj žiadosť o vydanie predbežného opatrenia, ktoré by malo
20
zabrániť ozbrojeným stretom v okolí chrámu. Pojednávanie ohľadom predbežného opatrenia bola
zatiaľ jediná príležitosť, kedy strany prezentovali aspoň čiastočne svoje názory, keďže podmienkou
pre vydanie predbežného opatrenia je, že existuje aspoň prima facie spor medzi stranami, ktorý
môže prejednať Medzinárodný súdny dvor.
Interpretácia sa má týkať upresnenia toho, čo vlastne bolo stanovené v pôvodnom
21
rozsudku (významu alebo rozsahu pôvodného rozhodnutia). Ako už bolo uvedené vyššie, pôvodné
rozhodnutie stanovilo stanovilo, že chrám sa nachádza na území, nad ktorým vykonáva suverenitu
Kambodža. Avšak Kambodža v pôvodnom rozhodnutí vidí i rozhodnutie o vymedzení štátnej
hranice. Takže sa snaží z výroku o tom, že chrám je na území Kambodže a z časti odôvodnenia o
22
tom, že ide o teritoriálny spor pri ktorom musí určiť aj priebeh hranice. Avšak podľa zaužívanej
judikatúry sa zásadne výklad môže týkať len výrokovej časti veci rozhodnutej. Kambodža odkazuje
na rozhodnutia, podľa ktorých je možné interpretovať i časť odôvodnenia, ktoré je nevyhnutne
spojené s výrokovou časťou avšak je nevyhnutá. Na druhej strane však Thajsko počas ústneho
pojednávania ohľadom predbežného opatrenia namietalo, že nie je možné vyvodzovať z pôvodného
23
rozhodnutia i rozhodnutia ohľadom určenia štátnej hranice. Thajsko v takomto výklade vidí skôr
snahu o zmenu rozhodnutia z rozhodnutia o výsosti nad územím chrámu na rozhodnutie o určení
štátnej hranice. To by však znamenalo rozšírenie rozhodnutia na otázky (a najmä územie), ktoré
24
neboli predmetom pojednávania a ide o veci, ktoré nepatria do rozsahu res iudicata.
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4

ZÁVER
Hoci názov chrámu Preah Vihear či Phra Viharn je možné preložiť ako 'posvätná svätyňa',
25
v súčasnosti je príhodnejší nazvať ho ako 'chrám nezhody'. Desaťročia trvajúce nejasnosti
ohľadom vymedzenia územnej suverenity medzi Kambodžou a Thajskom, ktorej je centrálnym
bodom, vyústili až do ozbrojených stretov. Zároveň vyvolali aj odozvy v medzinárodnom práve
verejnom, konkrétne v oblasti právneho riešenia sporov, kedže jeho prípad sa už po druhý raz
dostal pred Medzinárodný súdny dvor.
V súčasnosti prebiehajúcom druhom pokračovaní prípadu pred Medzinárodným súdnym
dvorom vyvstali teoretické otázky o prípustnosti interpretácie rozhodnutia, ktoré bolo vydané pred
viac ako 50 rokmi, kde z pôvodného zloženia Medzinárodného súdneho dvora už nie je medzi
26
živými žiadny zo sudcov. Zároveň opäť vyvstala otázka, či tento typ konanie nie je použitý na
znovuotvorenie pôvodného sporu a prejednanie otázok, ktoré neboli priamo predložené v pôvodnom
konaní. Ako sa bude tento spor vyvíjať uvidíme behom nasledujúceho obdobia. Predpokladám, že
27
ústne pojednávanie v merite, ktoré bude zahájené niekoľko týždňov po konaní tejto konferencie ,
prinesie podrobnejšiu argumentáciu obidvoch zainteresovaných strán, a umožní Medzinárodnému
súdnemu dvoru doplniť judikatúru v oblasti interpretácie a obecne v oblasti možnosti znovuotvorenia
už raz rozhodnutých prípadov.
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ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY V MEDZINÁRODNEJ NÁKLADNEJ
DOPRAVE PODĽA DOHOVORU CMR
Kristína Szarková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa venuje analýze problematiky zodpovednosti dopravcu v medzinárodnej
cestnej nákladnej doprave upravenej Dohovorom CMR. Táto zodpovednosť je objektívna,
absolútna. Daný príspevok analyzuje zodpovednosť dopravcu jednak za stratu a poškodenie
zásielky, ale aj zodpovednosť dopravcu za prekročenie dodacej lehoty, čiže omeškanie sa
s dodaním zásielky oprávnenému príjemcovi. Na druhej strane sa príspevok venuje aj dôvodom,
ktoré keď nastanú, zbavujú dopravcu zodpovednosti za škody spôsobené na zásielke.
Kľúčové slová: dohovor CMR, zodpovednosť dopravcu, strata a poškodenie zásielky, prekročenie
dodacej lehoty, liberačné dôvody.
Abstract: This contribution analyzes the issue of liability of the carrier in the international carriage of
goods by road covered by the CMR Convention. This liability is objective, absolute.This contribution
analyzes both the liability of carrier for loss or damage of goods, and the liability of carrier for delay
in delivery of goods. On the opposite, the contribution also pays attention to the reasons which if
occur, deprive carrier of his liability for damage caused to the goods.
Keywords: CMR Convention, liability of carrier, loss and damage of goods, delay of delivery,
carrier´s defences.
1

DOHOVOR CMR AKO PRÁVNY ZÁKLAD MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ NÁKLADNEJ
DOPRAVY
Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) je právnym
aktom, ktorý predstavuje jednotnú medzinárodnú úpravu prepravnej zmluvy a ktorý sa stal súčasťou
právneho poriadku Slovenskej republiky vyhlásením v Zbierke zákonov a je publikovaný ako
vyhláška č. 11/1975 Zb. Dohovor CMR sa vzťahuje na každú zmluvu o preprave zásielok za odplatu
cestným vozidlom, ak miesto prevzatia zásielky a predpokladané miesto jej dodania, ako sa uvádza
v zmluve, ležia vo dvoch rôznych štátoch, z ktorých aspoň jeden je zmluvným štátom Dohovoru
1
CMR a to bez ohľadu na trvalé bydlisko a štátnu príslušnosť strán. Zo znenia vyššie uvedeného
ustanovenia je zrejmé, že pokiaľ dopravca uzavrie s odosielateľom zmluvu o preprave, bude sa táto
zmluva v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave prioritne riadiť Dohovorom CMR. Článok 1 ods.
5 Dohovoru CMR súčasne obsahuje záväzok zmluvných strán, že nebudú medzi sebou uzavierať
osobitné dvojstranné alebo viacstranné dohody, ktoré by obsahovali odchýlky od Dohovoru CMR,
ktoré by znamenali porušenie vecnej a územnej pôsobnosti Dohovoru CMR a tým de facto aj jeho
základných princípov. Výnimky sú pre zmluvné štáty Dohovoru CMR prípustné tam, kde je
dohodnutý tzv. malý pohraničný styk, čiže pohraničný styk len v obmedzenom pásme od hraníc
medzi zmluvnými štátmi, v ktorých dochádza k obmedzenej obchodnej výmene na základe
predpisov uľahčujúcich takýto osobný i obchodný styk. V zmysle článku 1 ods. 3 Dohovoru CMR sa
Dohovor CMR nevzťahuje na prepravy uskutočňované v rámci medzinárodných poštových
dohovorov, na prepravy mŕtvol a na prepravy sťahovaných zvrškov.
Na právny režim multimodálnej dopravy sa Dohovor CMR vzťahuje iba pod podmienkou
stanovenou článkom 2 Dohovoru CMR a to, že Dohovor CMR sa vzťahuje na celú prepravu, ak sa
naložené vozidlo prepravuje v niektorom úseku dopravnej cesty po mori, železnici, po
vnútrozemskej vodnej ceste alebo vzduchom, pokiaľ zásielka nebola preložená.

1

Článok 1 Dohovoru CMR
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V súvislosti s aplikovateľnosťou Dohovoru CMR je potrebné vymedziť právne otázky, ktoré
Dohovor CMR neupravuje a ktoré sú ponechané podpornej úprave vnútroštátnemu právu, ktoré je
pre prepravnú zmluvu rozhodné alebo konkrétnej dohode účastníkov prepravnej zmluvy. Pre
Slovenskú republiku platí Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych
predpisov (ďalej len „OZ“) a Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
právnych predpisov (ďalej len „OBZ“), ktoré upravujú podrobnosti týkajúce sa vzniku i zániku
prepravnej zmluvy, nárok na prepravné a jeho výšku, a pod.
2

ZÁKLADNÉ POJMY SPOJENÉ S PREPRAVNOU ZMLUVOU V MEDZINÁRODNEJ
CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE
Zmluvou o preprave veci sa dopravca zaväzuje odosielateľovi, že prepraví vec (zásielku)
z určitého miesta (miesto odoslania) do určitého iného miesta (miesto určenia), a odosielateľ sa
2
zaväzuje zaplatiť mu odplatu (prepravné). Ide o dvojstranný, zhodný prejav vôle odosielateľa
a dopravcu, ktorý smeruje ku vzniku, zmene alebo zániku práv a povinností, ktoré sú typickým
obsahom prepravnej zmluvy.
Odosielateľom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá má záujem na preprave tovaru a túto
prepravu spravidla u dopravcu objednáva a po vykonaní prepravnej služby zaplatí dopravcovi úplatu
3
tzv. prepravné.
Dopravcom je právnická alebo fyzická osoba, ktorá je oprávnená vo vlastnom mene a na
vlastný účet a zodpovednosť prevádzkovať medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu pre cudziu
4
potrebu a ktorá sa zaväzuje priamo odosielateľovi prepravu tovaru vykonať. Ako je zrejmé z vyššie
uvedeného, základnou povinnosťou dopravcu je prevziať zásielku k preprave na dohodnutom
mieste a v dohodnutom čase, túto zásielku prepraviť s odbornou starostlivosťou v dohodnutej lehote
alebo v primeranej lehote a vykonať aj ďalšie úkony, ku ktorým sa v prepravnej zmluve zaviazal,
pričom musí dodržiavať pokyny odosielateľa. Ďalší záväzok dopravcu je akcesorickým záväzkom
medzi dopravcom a odosielateľom, ktorý nastupuje v okamihu vzniku škody na tovare
prepravovanom dopravcom, ktorý zodpovedá za vzniknutú škodu.
Príjemcom je osoba oprávnená na dodanie a prevzatie zásielky podľa prepravnej zmluvy
alebo podľa pokynov odosielateľa v rámci jeho dispozičného oprávnenia so zásielkou. Príjemcom
5
môže byť aj sám odosielateľ alebo dopravca.
3

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU V MEDZINÁRODNEJ CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVE
PODĽA ČLÁNKU 17 DOHOVORU CMR
Právna úprava zodpovednosti dopravcu je kľúčovou časťou celého Dohovoru CMR, teda
medzinárodnej právnej úpravy zodpovednosti medzinárodného dopravcu, ktorá má donucujúcu
povahu, a ktorú teda musí každý podnikateľ v medzinárodnej kamiónovej doprave rešpektovať.
Zodpovednosť dopravcu je upravená v Kapitole IV Dohovoru CMR. Z článku 17 Dohovoru CMR
vyplýva, že predmetom jeho úpravy sú dva rozdielne druhy zodpovednosti dopravcu. Prvou je
zodpovednosť za hmotnú (faktickú) škodu, teda za stratu alebo poškodenie zásielky v dobe medzi
prevzatím a dodaním tovaru a druhou je zodpovednosť dopravcu za prekročenie dodacej lehoty.
V danom ustanovení článku je zakotvená zásadná povinnosť starostlivosti dopravcu o zásielku,
jednak zodpovednosť za jej neohrozovanie vlastnou činnosťou a tiež ochrana pred vonkajšími
vplyvmi. Ide teda o rozšírenú prevenčnú zodpovednosť dopravcu. Obe povinnosti dané článkom 17
Dohovoru CMR sú záväzné, kogentné a nemôžu byť menené dohodou strán.
Zodpovednosť dopravcu začína okamihom, kedy bola zásielka odovzdaná buď dopravcovi
samotnému, alebo jeho zástupcovi, ktorý je poverený jej prevzatím a končí okamihom dodania
zásielky príjemcovi. Okamih prevzatia zásielky dopravcom je potrebné spájať so skutočným
prevzatím zásielky za účelom prepravy, nie za účelom uskladnenia alebo balenia. Postup mnohých
logistických centier je taký, že dopravca prevezme zásielku za účelom uskladnenia, až potom sa
uzavrie prepravná zmluva a dopravca dostane pokyn na uskutočnenie prepravy uloženej zásielky.
Obdobie od prevzatia zásielky k uskladneniu do okamihu jej naloženia na dopravný prostriedok
2

§610 OBZ
KROFTA, J.: Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, s. 29
4
KROFTA, J.: Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, s. 30
5
KROFTA, J.: Přepravní právo v mezinárodní kamionové dopravě, s. 30
3
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nebude považované za dobu zodpovednosti dopravcu v zmysle Dohovoru CMR, ale za dobu jeho
zodpovednosti ako skladovateľa. To isté platí aj v prípade, že zásielka bola zverená dopravcovi za
účelom prebalenia, a pod. Naloženie zásielky na dopravný prostriedok nemožno považovať za
prevzatie v zmysle Dohovoru CMR, pokiaľ dopravca vykoná prepravu zásielky, ktorá bola u neho
uskladnená bez pokynu odosielateľa. Rovnako aj naloženie väčšieho množstva zásielok na
dopravný prostriedok ako bolo dohodnuté v prepravnej zmluve, neznamená riadne prevzatie
zásielky za účelom prepravy. Naopak, pokiaľ dopravca prevezme zásielku za účelom jej prepravy,
ale túto zásielku u seba z nejakého dôvodu uskladní, musí brať do úvahy, že mu za takto prevzatú
zásielku vzniká zodpovednosť v zmysle článku 17 ods. 1 Dohovoru CMR.
Zodpovednosť dopravcu končí okamihom, kedy bola zásielka dodaná príjemcovi. Dodanie
zásielky je potrebné považovať za dvojstranný, nie jednostranný akt, pretože dopravca je povinný
umožniť príjemcovi vykonávať faktickú kontrolu zásielky. Za vydanie zásielky teda nie je možné
považovať každé dovezenie zásielky do miesta určenia, pretože kým nebolo možné dodať zásielku
príjemcovi, prepravu nemožno považovať za riadne ukončenú a dopravca je stále zaviazaný
zodpovednosťou za zásielku. Aj v prípade, že príjemca odmietne zásielku od dopravcu prevziať
6
podľa článku 17 ods. 1 Dohovoru CMR, nejedná sa o dodanie zásielky. Ak by dopravca v takomto
prípade zložil zásielku na mieste určenia a oznámil príjemcovi, že si môže túto vyzdvihnúť, nezbavil
by sa dopravca zodpovednosti, pretože jednostranný úkon dopravcu by bol nedostačujúci.
Dohovor CMR upravuje zodpovednosť dopravcu len pokiaľ ide o stratu alebo poškodenie
zásielky a o prekročenie dodacej lehoty. Tento predpis však neobsahuje žiadnu konečnú úpravu
v tom zmysle, že dopravca nezodpovedá za iné porušenia prepravnej zmluvy. Dohovor CMR je
potrebné vykladať podľa jeho zmyslu a účelu tak, že na zodpovednosť dopravcu v ostatnom sa
aplikujú predpisy národného právneho poriadku, ktorému zmluva podlieha s výhradou použitia
7
Dohovoru CMR. Dopravca v bežných prípadoch teda nezodpovedá za škody následné ako sú ušlý
zisk, strata zárobku, pokles ceny, atď. Jediná výnimka je zhrnutá v článku 29 Dohovoru CMR a tou
je škoda spôsobená na zásielke dopravcom úmyselne alebo so zavinením, ktoré sa dá považovať
za rovnocenné úmyslu (vedomá nedbanlivosť). V prípade úmyselného zavinenia dopravcu sa rušia
všetky obmedzenia stanovené v článku 23 Dohovoru CMR, ibaže by ku škode na zásielke došlo
z dôvodu prekročenia dodacej lehoty, pretože v takom prípade by dopravca musel nahradiť škodu
len do výšky dovozného. Zodpovednosť podľa Dohovoru CMR je zásadne obmedzená na
bezprostrednú vecnú škodu na zásielke.
1.

Zodpovednosť dopravcu za stratu a poškodenie zásielky
Dohovor CMR neobsahuje legálnu definíciu stratenej zásielky. Za stratu zásielky však
môžeme považovať situáciu, keď sa zásielka zničí alebo značne poškodí do takej miery, že ju už
nemožno hospodársky využiť a jej oprava je nemožná alebo neekonomická, alebo ak zásielka
fakticky zmizne. Za stratu zásielky možno považovať situáciu, kedy je časť alebo celá zásielka
chýbajúca alebo nie je objaviteľná alebo ju nie je možné z iných vecných alebo právnych dôvodov
dodať v dohľadnej dobe oprávnenému príjemcovi. Za stratu zásielky považujeme zničenie,
zmiznutie, zabavenie, dodatočné zaobstaranie zásielky, dodanie inému a nedodržanie pokynov.
K zničeniu zásielky dôjde vtedy, keď zásielka stratí svoju pôvodnú fyzikálnu hodnotu. Ide aj
o prípad takej premeny zásielky, kedy je oprava či navrátenie do pôvodného stavu ekonomicky
alebo fakticky nemožné.
Zásielka spravidla zmizne vtedy, keď zmizne aj dopravný prostriedok, ktorý ju prepravoval,
alebo ak je odcudzená. Ak zmizne iba časť zásielky, ide o čiastočnú stratu v zmysle Dohovoru
CMR. Zásielku, ktorú považujeme za zmiznutú, spravidla nie je možné dohľadať. Ak by bola
zmiznutá zásielka predsa len nájdená, pričom nastala fikcia straty a za túto už bolo poskytnuté
odškodnenie, nie je odosielateľ ani príjemca povinný nájdenú zásielku prevziať.
Ak je zásielka zabavená colnými, policajnými alebo inými štátnymi orgánmi v príslušnom
štáte, je nutné ju považovať za stratenú, ak nie je predpoklad, že bude uvoľnená. Pokiaľ by dôvod
zabavenia zásielky bol na strane dopravcu, môže osoba oprávnená so zásielkou disponovať udeliť
dopravcovi pokyn, aby sa pokúsil v primeranej lehote odstrániť prekážky, ktoré spôsobili zabavenie
zásielky.
6
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Ak by nastala situácia, že stratená zásielka bude znovu nájdená alebo zabavená zásielka
bude uvoľnená môže oprávnený považovať takúto zásielku v súlade s článkom 20 Dohovoru CMR
za stratenú, pokiaľ mu nebola vydaná do 30 dní po dohodnutej lehote alebo 60 dní po prevzatí
zásielky dopravcom, ak lehota nebola dohodnutá. V takomto prípade sa môže rozhodnúť, či bude
požadovať náhradu škody ako v prípade úplnej straty zásielky alebo či si zásielku ponechá.
Ak bola zásielka doručená neoprávnenému príjemcovi, je nutné považovať zásielku za
stratenú, pokiaľ sa dopravcovi nepodarí zásielku od neoprávneného príjemcu uvoľniť a doručiť ju
oprávnenému príjemcovi.
Za poškodenie tovaru je považované buď zníženie kvality prepravovanej zásielky, a to
vplyvom vnútornej povahy tovaru, či vnútorných zmien alebo vonkajšieho poškodenia.
O poškodenie zásielky nepôjde vtedy, ak prepravovaná zásielka stratí na trhovej hodnote vplyvom
napríklad poklesu cien, poklesu (zmeny kurzu) meny, a i. pričom prepravou nedošlo k faktickej
zmene jej kvality. Poškodenie nemusí byť celkom nezvratné alebo neodstrániteľné. Oprave či
odstráneniu poškodenia však musí chýbať ekonomický význam alebo musí byť spojená so značne
vysokými nákladmi. Zvláštnym prípadom je poškodenie mrazených a chladených potravín. Ak sú
tieto naložené do chladiaceho kamióna pri nepredpisovej teplote, nie sú spravidla chladiace
zariadenia vozidiel schopné v priebehu niekoľkých hodín či dní dosiahnuť predpísanú teplotu. Pokiaľ
dopravca opomenie svoje povinnosti v súvislosti s prepravou mrazených a chladených potravín,
dochádza v nevhodnom prostredí k značnému skráteniu doby ich použiteľnosti a bohužiaľ
odstránenie vadného stavu už neodstráni vzniknutú škodu, zásielka je trvalo poškodená.
2.

Zodpovednosť dopravcu za prekročenie dodacej lehoty
Článok 17 ods. 1 spolu s článkom 19 Dohovoru CMR stanovujú dopravcovi okrem povinnosti
starostlivosti o zásielku a povinnosti nevystavovať ju nebezpečenstvu, tiež povinnosť prepraviť
zásielku v dohodnutej alebo primeranej lehote. V nadväznosti na to, udáva článok 20 Dohovoru
CMR konečné lehoty pre dodanie zásielky, a to 30 dní po uplynutí dohodnutej lehoty alebo 60 dní
po prevzatí zásielky k preprave, inak nastáva právna domnienka straty zásielky a oprávnený môže
uplatniť svoj nárok v zmysle článku 20 a 23 Dohovoru CMR. Môže sa však stať, že odosielateľ
nevyužije toto oprávnenie a bude chcieť dodanie tovaru aj keď oneskorené. Nie každé omeškanie
sa s prepravou však predstavuje prekročenie dodacej lehoty. Ak bude chýbať príčinná súvislosť
medzi vznikom škody a prekročením dodacej lehoty, nebude sa dať nárok z prekročenia dodacej
lehoty uplatniť. Napríklad, dodanie zásielky vianočných čokoládových kolekcii do obchodu až po
vianočných sviatkoch spôsobí, že tento tovar stratí svoju hodnotu oneskoreným dodaním. Naopak,
ak ide o zásielku kávy, ktorá má určitú burzovú cenu a nastane posun burzovej ceny smerom nahor,
môže oneskorené dodanie zásielky znamenať zvýšenie jej hodnoty, nie škodu z prekročenia
dodacej lehoty. Prekročenie dodacej lehoty nastane vtedy, keď zásielka nebola dodaná
v dojednanej lehote, a pokiaľ lehota nebola dojednaná, keď skutočný čas prepravy s prihliadnutím
na okolnosti a pri čiastkových nakládkach najmä s prihliadnutím na čas potrebný na zostavenie
8
vozovej zásielky presahuje čas, ktorý možno očakávať od starostlivého dopravcu. Dodaciu lehotu
je potrebné odlíšiť od lehoty nakládky. Pokiaľ dopravca nedodrží dohodnutú lehotu nakládky,
nespadá toto porušenie prepravnej zmluvy do zodpovednostného režimu Dohovoru CMR
a zodpovednosť dopravcu sa riadi platným, rozhodným vnútroštátnym právom. Pokiaľ by dohodnutú
lehotu nakládky nedodržal odosielateľ, malo by to vplyv nielen na zodpovednosť odosielateľa za
škodu spôsobenú týmto omeškaním dopravcovi, ale tiež by táto okolnosť mala vplyv na
zodpovednosť dopravcu za prekročenie dodacej lehoty.
Aj táto zodpovednosť má objektívnu povahu a dopravca sa môže zbaviť zodpovednosti iba
vierohodným dôkazom o existencii niektorého všeobecného liberačného dôvodu, to znamená, že
prekročenie dodacej lehoty bolo zavinené odosielateľom alebo príjemcom, ich príkazom, ktorý nebol
vyvolaný nedbanlivosťou dopravcu, vlastnou chybou zásielky alebo okolnosťami, ktoré dopravca
nemôže odvrátiť a ich následky odstrániť nie je v jeho moci.
Vzhľadom k tomu, že sa tzv. privilegované liberačné dôvody vzťahujú iba na zbavenie sa
zodpovednosti dopravcu za stratu alebo poškodenie zásielky, nemôže sa dopravca dovolávať týchto
liberačných dôvodov uvedených v článku 17 ods. 4 Dohovoru CMR. Tieto privilegované liberačné
dôvody môžu byť použité v súvislosti s prekročením dodacej lehoty iba v takom prípade, že došlo
8

Článok 19 Dohovoru CMR
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k stratám či škodám na zásielke, ale aj v takomto prípade pôjde primárne o zodpovednosť za stratu
alebo poškodenie zásielky.
3.

Dôvody, ktoré zbavujú dopravcu zodpovednosti za škody spôsobené na
prepravovanej zásielke
Dohovor CMR umožňuje dopravcovi na svoju obranu použiť niekoľko alternatív, ktoré
možno rozdeliť na dve základné skupiny a to všeobecné liberačné dôvody a privilegované liberačné
dôvody. Článok 17 ods. 2 Dohovoru CMR uvádza všeobecné liberačné dôvody, ktoré dopravcu
zbavujú zodpovednosti a to v súvislosti s článkom 18 ods. 1 Dohovoru CMR, v prípade, že
existenciu týchto okolností sám preukáže.
Prvým dôvodom je zavinenie oprávneného. Dohovor CMR za oprávneného považuje
každého, kto môže voči dopravcovi nadobudnúť právny nárok na náhradu škody (odosielateľ,
príjemca, atď.) Zavinenie oprávneného nemusí spočívať iba v porušení jeho zmluvných povinností.
Zodpovednosť oprávneného – odosielateľa je daná i tam, kde odosielateľ opomenie upozorniť
dopravcu na chúlostivosť zásielky na vlhko (tovary podliehajúce rýchlej korózii a pod.), pretože
9
odosielateľ má povinnosť upozorniť dopravcu na zvláštnu povahu zásielky. Odosielateľ je teda
povinný dopravcu upozorniť na také okolnosti či skutočnosti, ktoré dopravcovi nemôžu byť známe
alebo ktoré sú pre dopravcu nepredpokladateľné či nepredvídateľné. Zavinenie oprávneného
a vznik škody musia byť v príčinnej súvislosti.
Druhým dôvodom je príkaz oprávneného. Za príkaz oprávneného treba v súlade s článkom
12 Dohovoru CMR považovať výkon dispozičného práva, alebo pokyny v zmysle článkov 14 a 15
Dohovoru CMR. Príkazy musia byť splniteľné a musia sa pohybovať v medziach zákona.
Odmietnutie príjemcu prevziať zásielku nezakladá všeobecný liberačný dôvod dopravcu, pretože
príjemca nie je povinný zásielku prevziať. Pokyn k dodaniu na iné miesto a škoda vzniknutá na
zásielke pri plnení tohto pokynu zbavujú dopravcu zodpovednosti iba vtedy, ak nemožno dopravcovi
pričítať porušenie jeho starostlivosti o zásielku. Je povinnosťou dopravcu preukázať existenciu
10
takéhoto príkazu. Príkaz nesmie byť vyvolaný dopravcom, jeho deliktuálnym konaním, napríklad
ak dopravca vlastným konaním spôsobí autonehodu a musí časť nákladu z dopravného prostriedku
zložiť, pričom bude konať podľa pokynov odosielateľa, nebude môcť dopravca stratu trhovej ceny
tovaru v dôsledku omeškania s dodávkou, vyčítať odosielateľovi a jeho pokynom. Zodpovednosť
oprávneného je daná aj bez zavinenia.
Tretím dôvodom je vlastná chyba zásielky. Tieto chyby nie sú prirodzenými, teda
predpokladateľnými chybami zásielky v dôsledku prirodzenej povahy, ale neočakávanými prejavmi
vlastností zásielky. Ide o chyby, ktoré nie sú vlastné tomu istému druhu tovaru a ktoré spôsobujú
poškodenie, prípadne stratu zásielky. K prejavu týchto chýb a vzniku škody potom musí navyše
dôjsť v priebehu prepravy, aby sa dopravca mohol dovolávať tejto okolnosti alebo príčiny ako
11
dôvodu vzniku škody a zbavenia sa svojej zodpovednosti. Príkladom môže byť nečakaná
chemická reakcia prepravovaných chemikálii. Na zvláštnu povahu zásielky musí odosielateľ
dopravcu upozorniť.
Štvrtým dôvodom sú okolnosti, ktoré dopravca nemôže odvrátiť a ich následky odstrániť nie
je v jeho moci. Ide o jeden z najdôležitejších a zároveň najzložitejších všeobecných liberačných
dôvodov. Vzťahujú sa ku každej konkrétnej situácii a konkrétnemu dopravcovi. Z článku 17 ods. 2
Dohovoru CMR nevyplýva, že liberačným dôvodom môžu byť iba okolnosti vzniknuté tzv. vyššou
mocou, pretože táto skutočnosť z uvedeného článku ani z iných článkov Dohovoru CMR nevyplýva.
Z dikcie spomenutého článku Dohovoru CMR nemožno vylúčiť, aby okolnosti, ktoré dopravca
nemohol odvrátiť a ich následky odstrániť nie je v jeho moci, boli uvedené vedľa udalostí prírodného
12
charakteru i okolností majúcich pôvod v ľudskom konaní. Nemusia nutne vychádzať z vonkajších
príčin, ale môžu mať aj vnútorný pôvod, napr. choroba zamestnancov dopravcu. Za škodu
spôsobenú neodvrátiteľnou či neodstrániteľnou okolnosťou je nutné považovať takú škodu, ku ktorej
by došlo aj pri vynaložení odbornej starostlivosti, ktorú možno od dopravcu požadovať.
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Je dôležité poznamenať, že chyby dopravného prostriedku nebudú spadať pod tento liberačný
dôvod. Článok 17 ods. 3 Dohovoru CMR vylučuje možnosť zbaviť dopravcu zodpovednosti
s ohľadom na chyby vozidla či zavinenie alebo nedbanlivosť osoby, od ktorej dopravca vozidlo
prenajal. Dopravca sa môže zbaviť viny iba v prípadoch opravy prasknutej pneumatiky, rozbitého
čelného skla, atď. Dohovor CMR dopravcovi neustanovuje povinnosť skontrolovať technický stav
vozidla pred jazdou, i keď zodpovednosť za zlý technický stav vozidla zostáva zachovaná.
Popri všeobecných dôvodoch zbavenia zodpovednosti dopravcu, uvádza Dohovor CMR
v článku 17 ods. 4 výpočet konkrétnych rizík, ktoré svojim naplnením predstavujú skutkový základ
tzv. privilegovaných dôvodov zbavenia zodpovednosti dopravcu. Ide o vyvážený systém, v ktorom
na jednej strane sa od dopravcu požaduje maximálne možná odborná starostlivosť o zverenú
zásielku, ale na druhej strane sa mu poskytuje možnosť ľahšie sa zbaviť viny v konkrétnych
prípadoch a to tak, že dopravcovi je poskytnutá zjednodušená dôkazná povinnosť, keďže podľa
článku 18 ods. 2 Dohovoru CMR postačuje osvedčenie, že podľa okolností prípadu mohla strata
alebo poškodenie zásielky vzniknúť z jedného alebo z niekoľkých zvláštnych nebezpečenstiev.
Privilegované dôvody zbavenia zodpovednosti dopravcu sa vzťahujú iba na stratu a poškodene
zásielky, nie na prekročenie dodacej lehoty. Dôležité je tiež to, že v prípade privilegovaných
dôvodov zbavenia zodpovednosti dopravcu sa nepožaduje zavinenie na strane odosielateľa a iných
osôb. V zmysle článku 17 ods. 4 sa rozoznávajú nasledovné prípady privilegovaných dôvodov
zbavenia zodpovednosti dopravcu:
a) použitie otvorených vozidiel bez plachiet
Na použitie otvorených vozidiel bez plachiet je potrebné, aby dopravca uzatvoril s odosielateľom
dohodu a aby obsah tejto dohody bol poznamenaný v nákladnom liste. Nie je zakázané použiť
otvorené vozidlo v prípade, že chýba niektorá z vyššie uvedených podmienok, ale v prípade vzniku
škody sa dopravca nemôže brániť tým, že mu na to dal súhlas odosielateľ. Za otvorené vozidlo sa
považuje vozidlo, ktorého úložná plocha nie je zo všetkých strán zakrytá. Zjednodušená dôkazná
povinnosť dopravcu v tomto prípade privilegovaných dôvodov zbavenia zodpovednosti dopravcu je
vylúčená, ak ide o neobvykle veľkú stratu alebo stratu jednotlivého kusa zásielky a je nahradená
plnou dôkaznou povinnosťou dopravcu. Dopravca zásadne zodpovedá za škody spôsobené
premočením zásielky a nemôže sa zbaviť viny poukazom na poškodenú, zlú alebo nedostatočne
impregnovanú plachtu alebo na skutočnosť, že zásielka nebola proti vlhkosti chránená obalom.
Rovnako je to v prípade, že otvorené vozidlo prispelo k uľahčeniu krádeže, vzniku požiaru a pod.
b) chýbajúci obal alebo chybný obal zásielky
Dopravca bude zbavený viny, pokiaľ preukáže, že strata alebo poškodenie zásielky mohlo byť
kauzálne spôsobené chýbajúcim obalom alebo chybným obalom zásielky, ktorá je pre svoju povahu
a ktorá nie je riadne zabalená, vystavená stratám a poškodeniam. Dohovor CMR nehovorí
o povinnosti tovar zabaliť ani o osobe, ktorá za riadne zabalenie tovaru zodpovedá. Výnimkou je
článok 10 Dohovoru CMR, ktorý stanovuje zodpovednosť odosielateľa voči dopravcovi za škody
spôsobené osobám, na prevádzkových prostriedkoch alebo na iných zásielkach chybami obalu
zásielky, ako aj za všetky výdavky vzniknuvšie z tohto dôvodu, iba ak by chyba bola zjavná alebo
dopravcovi známa v čase prevzatia zásielky a dopravca nemal k tomu výhrady. Dohovor CMR
nehovorí nič o tom, ako by mal byť tovar zabalený, avšak vo všeobecnosti platí, že závisí od
samotnej potreby zásielky byť chránená obalom. Táto potreba vyplýva jednak zo samotnej povahy
prepravovaného tovaru a dopravných a časových nárokov pri jeho preprave po ceste. Z tohto
ohľadu sú niektoré typy tovaru, ktoré logicky žiadny obal nevyžaduje (napr. pšenica) a naopak sú
iné typy tovaru, ktoré vyžadujú kvalitný obal (napr. sklo). Bezpečným je iba také balenie, ktoré
dostatočne chráni prepravovanú zásielku proti prirodzeným vplyvom prepravy po cestách, najmä
proti otrasom spôsobeným zlým stavom vozoviek, ďalej proti následkom náhleho a masívneho
brzdenia, rovnako tak proti účinkom odstredivých síl na zásielku pri prejazde odbočiek, atď.
Odosielateľ nemôže požadovať od dopravcu, aby s ohľadom na vysokú citlivosť zásielky, jazdil
obzvlášť opatrne, pokiaľ sa na tom účastníci prepravnej zmluvy výslovne nedohodli. K riadnemu
baleniu zásielky patrí aj jej zaistenie, upevnenie jednotlivých kusov zásielky na paletách alebo
v kontajneroch. V súvislosti s tým je potrebné uviesť povinnosť dopravcu pri prevzatí zásielky na
prepravu preskúmať zjavný stav zásielky a jej obalu ako je to formulované v článku 8 ods. 1 písm. b)
Dohovoru CMR. Pokiaľ by počas evidenčnej kontroly dopravca zistil, že obal zásielky je natoľko
nedostatočný, nevhodný alebo porušený, že by to mohlo viesť k poškodeniu zásielky počas
prepravy, musí dopravca vyjadriť svoje výhrady k preprave takejto zásielky odosielateľovi a usilovať
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sa o to, aby ich odosielateľ čo najskôr odstránil. Rovnako je osádka vozidla povinná postupovať
v prípade, že zistí nedostatky obalu zásielky počas prepravy. Samozrejme platí, že dopravca nie je
tovaroznalcom disponujúcim dostatočnými znalosťami, skúsenosťami, personálnym a technickým
vybavením ako odosielateľ, ktorý lepšie pozná vlastnosti zásielky a ktorý teda by mal opatriť túto
zásielku vyhovujúcim obalom.
c) manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie zásielky odosielateľom, príjemcom alebo
osobami konajúcimi za odosielateľa alebo príjemcu
Ustanovenie článku 17 ods. 1 písm. c) Dohovoru CME zbavuje dopravcu zodpovednosti za škodu
na tovare, pokiaľ manipulácia, naloženie, uloženie alebo vyloženie tovaru bolo vykonané
odosielateľom, príjemcom alebo osobami, ktoré konali v mene odosielateľa alebo príjemcu.
V danom ustanovení nie je riešená otázka zavinenia dopravcu, pretože v prípade, keby bola škoda
na zásielke spôsobená chybnou nakládkou odosielateľom, dochádza k zbaveniu sa zodpovednosti
dopravcu podľa článku 17 ods. 2 Dohovoru CMR. Zaujímavé je, že toto ustanovenie je jediným
ustanovením, ktoré sa zaoberá otázkou nakládky a vykládky tovaru v rámci Dohovoru CMR.
Dopravca je v súlade s článkom 17 ods. 4 písm. c) Dohovoru CMR zbavený zodpovednosti aj v tom
13
prípade, že sa dôsledky zlej manipulácie so zásielkou prejavili až počas prepravy. Za chybu
nakládky možno považovať aj preťaženie vozidla, niektorej jeho nápravy alebo prekročenie ložných
profilov nakladacieho priestoru vozidla. Pri tomto liberačnom dôvode je podstatné určiť, kto je
povinný vykonať nakládku a vykládku tovaru a v ktorom okamihu nastupuje zodpovednosť dopravcu
za zásielku podľa článku 17 ods. 1 Dohovoru CMR. Pokiaľ povinnosť nakládky tovaru je na strane
odosielateľa alebo príjemcu, je veľmi dôležité rozlišovať, či ku škode na zásielke došlo počas
nakládky alebo až behom prepravy. Ak ku škode na zásielke dôjde pri nakládke alebo vykládke
zásielky vykonanej odosielateľom alebo príjemcom, nie je za túto škodu zodpovedný dopravca,
pretože nastupuje pravidlo obsiahnuté v článku 17 ods. 1 Dohovoru CMR a síce, že dopravca je
zodpovedný za zásielku od okamihu prevzatia zásielky na prepravu do okamihu jej dodania
oprávnenému príjemcovi. Nakoľko dopravca nakládku alebo vykládku nevykonáva, nie je v tomto
čase za zásielku zodpovedný. Ak by napríklad dopravca, z dobrej vôle, bez existencie výslovnej
dohody s odosielateľom alebo príjemcom, pomohol odosielateľovi alebo príjemcovi s nakládkou
alebo vykládkou zásielky, nie je zodpovednosť dopravcu v zmysle Dohovoru CMR založená, avšak
môže dopravca v tomto prípade zodpovedať za prípadné škody v súlade s vnútroštátnym právom.
Ak by za účelom vykonania nakládky alebo vykládky poskytol dopravca odosielateľovi alebo
prijímateľovi osoby, ktoré tieto činnosti vykonajú, nejde opäť o dopravcovu zodpovednosť, pretože
tieto osoby, aj keď poskytnuté dopravcom, konajú v mene odosielateľa alebo príjemcu. Bolo by to
iné, pokiaľ by nakládku alebo vykládku tovaru vykonal vodič alebo spolujazdec vozidla na základe
pokynu odosielateľa alebo dopravcu.
Ak ku škode na zásielke dôjde počas prepravy je jednoznačne daná zodpovednosť dopravcu
v zmysle článku 17 ods. 1 Dohovoru CMR. Pokiaľ však dopravca osvedčí, že škoda na tovare
vznikla z jedného alebo niekoľkých zvláštnych nebezpečenstiev spojených so zlou manipuláciou
s tovarom odosielateľom alebo príjemcom, je podľa článku 17 ods. 2 alebo článku 17 ods. 4 písm. c)
Dohovoru CMR zbavený zodpovednosti za túto škodu. Ak by to bol dopravca, čo zásielku nakladal
alebo vykladal, zodpovednosti za škody sa nezbaví. Ak by pri vykládke zásielky došlo nielen ku
škode na zásielke, ale aj na dopravnom vozidle, ktoré zásielku prepravovalo, zodpovedá za tieto
škody príjemca, ktorý vykládku vykonal. Ak by napríklad došlo k znečisteniu vozidla, ktoré
prepravovalo farby určené na cestné značenie, ktorých veká boli otvorené a sudy počas prepravy
14
neboli dobre zaistené proti pohybu. Ak by existovala dohoda medzi dopravcom a odosielateľom
o tom, že dopravca vykoná nakládku tovaru, je tento zodpovedný za škody spôsobené na zásielke.
Ak by na túto činnosť použil dopravca iné osoby, bol by dopravca zodpovedný za ich činnosť, ak by
tieto pracovali pod jeho priamym dohľadom a na základe jeho pokynov. Ak by v priebehu prepravy
bolo potrebné vykonať prekládku tovaru, je za škodu na prepravovanom tovare zodpovedný
dopravca, pokiaľ prekládku nevykonajú tretie osoby, za ktoré dopravca nezodpovedá.
d) prirodzená povaha určitej zásielky, pre ktorú podlieha úplnej alebo čiastočnej strate alebo
poškodeniu, najmä lomom, hrdzou, vnútorným kazením, vysychaním, unikaním,
normálnym úbytkom alebo pôsobením hmyzu alebo hlodavcov
13
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rozsudok Najvyššieho súdneho dvora Rakúska so sídlom vo Viedni z 6.3.1991 – 1 Ob 1502/91
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V prípade tohto ustanovenia Dohovoru CMR sa zodpovednosti za škody spôsobené na zásielke
zbaví ten dopravca, ktorý osvedčí, že i napriek tomu, že nezanedbal odbornú starostlivosť o zverenú
zásielku, tiež že preprava prebiehala štandardným spôsobom, t. j. bez mimoriadnych udalostí, za
bežných poveternostných podmienok, v obvyklom čase, v zaplachtovanom vozidle a zásielka bola
tiež riadne naložená a uložená vo vozidle, došlo k strate alebo poškodeniu zásielky počas prepravy,
pretože to vyplýva z jej prirodzenej povahy. V tomto prípade má primárnu povinnosť odosielateľ,
ktorý prirodzené vlastnosti zásielky pozná najlepšie, aby zvolil vhodné balenie a uloženie zásielky,
ktoré by ochránili zásielku pred rizikami vyplývajúcimi z jej prirodzenej povahy. Odosielateľ je
povinný tiež dať dopravcovi pokyny. Preukázanie neviny dopravcu v prípade vzniku škody na
takomto druhu zásielky môže byť značne komplikované a preto v systéme medzinárodnej dopravy
platí domnienka, že pokiaľ dopravca osvedčuje, že škoda na zásielke spočíva v zvláštnej povahe
prepravovaného tovaru, považujú sa jeho tvrdenia za pravdivé. Táto domnienka je vyvrátiteľná.
15
Príkladom možno uviesť zakalenie piva v dôsledku pôsobenia mrazu.
e) nedostatočné alebo chybné značky alebo čísla jednotlivých kusov zásielky
Dopravca je s prihliadnutím na článok 18 ods. 2 až 5 Dohovoru CMR zbavený zodpovednosti podľa
článku 17 ods. 4 písm. e) Dohovoru CMR, ak strata alebo poškodenie zásielky nastali v súvislosti
s nedostatočným alebo chybným značením alebo číslovaním jednotlivých kusov zásielky. Je jasné,
že označenie zásielky a jej popis v nákladnom liste bude spravidla povinnosťou odosielateľa.
Označenie zásielky musí byť zreteľné, ľahko rozpoznateľné a súhlasné s údajmi v nákladnom liste.
Nedostatočné označenie zásielky môže spôsobiť mnohé problémy, okrem iného aj dodanie zásielky
neoprávnenému príjemcovi, čo môže mať za následok, že oprávnený príjemca bude túto zásielku
považovať za stratenú a od dopravcu si bude nárokovať náhradu škody. Ak by dopravca sám
vypĺňal niektoré prepravné doklady, ktoré by neboli v súlade so skutočnosťou, môže byť
zodpovedný za dôsledky tohto konania. V súlade s článkom 8 ods. 1 písm. a) Dohovoru CMR je
dopravca povinný pri prevzatí zásielky na prepravu preskúmať správnosť údajov v nákladnom liste
o počte kusov a o ich značkách a číslach. Ak by sa dopravca dovolával ustanovenia článku 17 ods.
4 písm. e) Dohovoru CMR, musí najprv spochybniť právnu domnienku podľa článku 9 ods. 2
Dohovoru CMR, čím by súčasne spochybnil splnenie svojej povinnosti preskúmať správnosť údajov
v nákladnom liste. Ani v tomto prípade nejde o zodpovednosť založenú na zavinení. Extra význam
má riadne značenie zásielok v prípade, že dopravca vykonáva zbernú službu a zberné zásielky
ďalej distribuuje väčšiemu množstvu príjemcov. Nedostatočné značenie a evidencia zásielok môže
predstavovať prípad tzv. hrubého organizačného pochybenia a teda aj plnú zodpovednosť dopravcu
16
za vzniknutú škodu.
f) preprava živých zvierat
Aj v prípade prepravy živých zvierat je dopravca zbavený zodpovednosti v prípade vzniku škody,
pretože živé zvieratá patria ku značne rizikovej zásielke. Živé zvieratá patria medzi zvláštne druhy
zásielok, pretože majú isté potreby ako kŕmenie, podstielka, sú náchylné na výkyvy teplôt a na celý
rad iných vplyvom, a to s tragickými dôsledkami zahynutia či nenávratného zdravotného
poškodenia. V súlade s článkom 18 ods. 5 Dohovoru CMR sa dopravca môže zbaviť zodpovednosti
iba vtedy, ak osvedčí, že vykonal všetky opatrenia, ktoré podľa okolností musel vykonať a že sa
riadil zvláštnymi pokynmi, ktoré mu boli udelené. Podmienky prepravy ako aj pokyny dané
dopravcovi sa budú líšiť podľa prepravovaného živočíšneho druhu. Samozrejme, že dopravca
nebude zbavený zodpovednosti v prípade, že k uhynutiu zvierat došlo jeho vinou napr.
nebezpečnou jazdou. Dopravca je navyše povinný dodržiavať pravidlá stanovené Európskou
dohodou zo dňa 13.12.1968 o ochrane zvierat pri medzinárodnej preprave ako aj Európskou
dohodou zo dňa 10.5.1979 o ochrane jatočných zvierat. V prípade, že by prepravované zvieratá
počas prepravy trpeli, môžu nastúpiť aj trestnoprávne následky dotknutých vnútroštátnych právnych
poriadkov, ktoré sú vo väčšine prípadov týrania zvierat nekompromisné.
4

ZÁVER
Prepravné zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou obchodného styku a praktická realizácia
obchodu ako takého je bez ich prispenia nemožná. Vzhľadom na prehlbujúcu sa ekonomickú i
politickú integráciu najmä na európskej úrovni ako aj na pretrvávajúci a stabilný hospodársky rast
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rozsudok Spolkového súdneho dvora Nemecka z 30.3.2006 – I ZR 57/03
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ekonomiky Slovenskej republiky a susedných krajín je rozvoj medzinárodného obchodu
prirodzeným vyústením tohto vývoja. Prepravné zmluvy uzatvárané medzi odosielateľom
a dopravcom pri preprave zásielky vozidlami cestnej dopravy, ak miesto prevzatia zásielky na
prepravu a miesto dodania zásielky prijímateľovi sa nachádzajú na území dvoch rôznych štátov sú
upravované Dohovorom CMR. Za najzaujímavejší inštitút Dohovoru CMR považujem zodpovednosť
za škody, ktoré vzniknú na zásielke počas prepravy z jedného štátu do druhého. Efektívne
pôsobenie pravidiel upravujúcich zodpovednosť dopravcov je jedným z pilierov, na ktorých závisí
celá štruktúra prepravného práva. Zodpovednosť dopravcu za stratu, poškodenie či prekročenie
dodacej lehoty je azda najpálčivejším problémom nielen z pohľadu prijímateľa, ale i dopravcu
samotného. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že dopravca je v zmysle Dohovoru CMR
zásadne zodpovedný za každú stratu, poškodenie zásielky, či omeškanie sa s dodaním zásielky,
ktorá mu bola zverená. Táto zodpovednosť je objektívna a chráni práva príjemcu zásielky za
každých okolností, keď ide o medzinárodnú prepravu tovaru. Dohovor CMR dáva príjemcovi
neskutočne hodnotnú záruku, že svoju zásielku dostane riadne a včas a ak predsa sa vyskytnú na
jeho zásielke škody, ktoré boli spôsobené dopravcom, jeho škoda bude nahradená.
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PRÁVNA ÚPRAVA ZÁVÄZKOVÝCH VZŤAHOV S CUDZÍM,
MEDZINÁRODNÝM PRVKOM V OBCHODNOM ZÁKONNÍKU
Michal Ďuriš
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstrakt: Príspevok sa zaoberá právnou úpravou obchodno-záväzkových vzťahov s cudzím,
medzinárodným prvkom v slovenskom obchodnom zákonníku. Popri všeobecných princípoch
úpravy záväzkov v medzinárodnom práve súkromnom sa zaoberá aj osobitnou právnou úpravou v
Hlave III slovenského Obchodného zákonníka, najmä z hľadiska pôsobnosti tejto časti Obchodného
zákonníka.
Kľúčové slová: záväzkové vzťahy, obchodnoprávne vzťahy, cudzí prvok, medzinárodný prvok,
obchodný zákonník.
Abstract: The paper deals with the legislation of commercial – contractual relationships with foreign,
international element in Slovak Commercial Code. In addition to the general principles of regulation
of contractual relationships in private international law, it also deals with the specific legislation in the
Title III of the Slovak Commercial Code, particularly in terms of this part of the Commercial Code.
Keywords: contractual relationships, business and legal relations, foreign element, an international
element, commercial code.
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ÚVOD - VŠEOBECNE K PRÁVNEJ ÚPRAVE OBCHODNOPRÁVNYCH VZŤAHOV
S CUDZÍM, MEDZINÁRODNÝM PRVKOM
Záväzkové vzťahy (t.j. jednotlivé zmluvné vzťahy uzatvárané v rámci výkonu podnikateľskej
činnosti alebo v súvislosti s ním) tvoria významnú časť právnych pomerov upravovaných
obchodným právom. Väčšina obchodno-záväzkových vzťahov má vnútroštátnu povahu a nijakým
spôsobom sa nedotýka zahraničia. Takéto záväzkové vzťahy sa spravujú ustanoveniami Hlavy II
Tretej časti Obchodného zákonníka (ďalej len „ObZ“). Okrem takýchto, typicky vnútroštátnych
záväzkových vzťahov vznikajú aj také záväzkové vzťahy, ktoré prekračujú rámec domáceho,
slovenského právneho poriadku a ktoré sa dotýkajú aj právneho poriadku iného štátu. Takéto
právne pomery sa označujú ako právne pomery s cudzím, medzinárodným prvkom. Akonáhle sa
v obchodnom právnom pomere objaví cudzí, medzinárodný prvok, stáva sa takýto právny pomer
predmetom medzinárodného práva súkromného, ako samostatného odvetvia vnútroštátneho práva
daného štátu.
Medzinárodné právo súkromné je samostatným odvetvím vnútroštátneho práva, ktoré
upravuje súkromnoprávne vzťahy s cudzím, medzinárodným prvkom. Ide o právne vzťahy, v ktorých
1
je v tej či onej forme obsiahnutý cudzí, medzinárodný prvok. Medzi súkromnoprávne pomery
s cudzím, medzinárodným prvkom zaraďujeme aj obchodno-právne pomery s cudzím,
medzinárodným prvkom.
Cudzí prvok sa môže v právnom vzťahu prejavovať buď v subjekte tohto vzťahu (napr.
jedným z účastníkov obchodnej zmluvy je podnikateľ – fyzická osoba, ktorý je príslušníkom
cudzieho štátu alebo právnická osoba so sídlom v cudzom štáte), v predmete tohto právneho
vzťahu, ktorý sa nachádza na území iného štátu (napr. fyzická osoba podnikateľ uzatvorí zmluvu
o dielo, ktorej predmetom je prestavba nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v cudzine) alebo v právnej
skutočnosti rozhodnej pre vznik, zmenu alebo zánik právneho vzťahu, ktorá sa uskutočnila v
cudzine (napr. slovenská právnická osoba spôsobí výkonom svojej podnikateľskej činnosti škodu v
cudzine). Obdobne je cudzí medzinárodný prvok definovaný aj v judikatúre Slovenskej republiky a
1

Porovnaj Tomko, J. – Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), Bratislava
1978 str. 5 a nasl.
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Českej republiky. Prostredníctvom tohto cudzieho prvku sa konkrétny obchodno-právny vzťah viaže
nielen na domáci právny poriadok, ale sa dostáva do úzkej súvislosti aj s právnym poriadkom, na
ktorý sa viaže cudzí prvok. Takéto právne pomery sa prostredníctvom v nich obsiahnutého cudzieho
3
prvku dostávajú do vzťahu k právnym poriadkom dvoch (prípadne i viacerých) štátov.
Takýto jav, kedy sú na riešenie konkrétneho právneho pomeru povolané dva (prípadne
viaceré) právne poriadky, nazývame v medzinárodnom práve súkromnom kolízia, stret zákonov
4
(právnych poriadkov). Ako je už vyššie uvedené, dôvodom, prečo vzniká kolízia, stret zákonov
práve pri obchodno-právnych vzťahoch s cudzím medzinárodným prvkom a nevzniká v prípade
obchodno-právneho pomeru, ktorý cudzí, medzinárodný prvok neobsahuje, je práve tento cudzí,
medzinárodný prvok (ten viaže k právnemu pomeru okrem domáceho práva aj cudzie právo).
V súvislosti s kolíziou, stretom právnych poriadkov treba upozorniť na dôsledky, ktoré môžu nastať
a ktoré si vyžadujú osobitné riešenie.
Samotná situácia, keď sa na určitý obchodno-právny pomer s cudzím, medzinárodným
prvkom vzťahujú dva alebo viaceré právne poriadky by neznamenala žiaden problém, ak by
dotknuté právne poriadky obsahovali rovnakú právnu úpravu (ak by tieto vzťahy a pomery boli
upravované rovnakým spôsobom). V takomto prípade by v podstate nezáležalo na tom, podľa
ktorého z kolidujúcich právnych poriadkov by sa právny pomer posudzoval, nakoľko by výsledok bol
stále rovnaký a súd by vždy došiel k rovnakým záverom. V takomto „ideálnom“ prípade zhodnosti
kolidujúcich právnych poriadkov by nebolo vôbec potrebné vyberať z nich jeden, ktorým sa daný
právny pomer bude riadiť a nebola by teda ani potrebná existencia medzinárodného práva
súkromného ako samostatného právneho odvetvia, ktorého úlohou je riešiť takéto kolízie, strety
právnych poriadkov. Reálna situácia v oblasti právnej úpravy obchodno-právnych pomerov v
právnych poriadkov jednotlivých štátov je však odlišná. Právna úprava jednotlivých otázok v rámci
súkromného práva (a teda aj obchodného práva) býva v mnohých právnych poriadkoch často veľmi
odlišná. Z tohto dôvodu bude otázka, ktorým z dvoch alebo viacerých kolidujúcich právnych
poriadkov sa bude určitý súkromnoprávny (obchodno-právny) vzťah s cudzím, medzinárodným
prvkom spravovať, otázkou zásadnou. V prípade odlišnej hmotnoprávnej úpravy totižto môže od
tejto otázky závisieť konečné rozhodnutie vo veci (napr. podľa jedného právneho poriadku je osoba
spôsobilá na právne úkony a zmluva, ktorú osoba uzavrie bude považovaná za platnú, kým podľa
druhého právneho poriadku osoba napr. z dôvodu nedostatku veku nebude spôsobilá na právne
úkony a preto zmluva ňou uzavretá podľa tohto právneho poriadku nebude považovaná za platnú;
ako druhý príklad možno uviesť situáciu, kedy by podľa jedného právneho poriadku bola ako
nevyhnutná podmienka platnosti obchodnej zmluvy vyžadovaná písomná forma zmluvy a podľa
iného právneho poriadku by postačovala aj iná ako písomná forma zmluvy; ak by sa posudzovala
zmluva uzatvorená len ústnou formou, nebola by podľa prvého právneho poriadku považovaná za
platnú, kým podľa druhého právneho poriadku by bola za platnú považovaná). Ako vyplýva
z uvedeného, ak existujú podstatné obsahové rozdiely v hmotnoprávnej úprave jednotlivých
kolidujúcich právnych poriadkov, bude otázka určenia rozhodného práva otázkou nosnou a
podstatnou pre konečné riešenie daného obchodno-právneho pomeru s cudzím, medzinárodným
prvkom. Táto otázka môže mať zásadný vplyv na právne postavenie účastníkov týchto vzťahov
(bude mať vplyv na otázku, či bude zmluva považovaná za platnú a pod.). Z toho, čo som zatiaľ
načrtol, je nepochybné, že vzhľadom na spomínané odlišnosti hmotnoprávnych úprav jednotlivých
štátov, nebude možné rozhodnúť podľa jedného právneho poriadku tak, aby vzniknutý (založený)
právny pomer zodpovedal aj podmienkam druhého dotknutého právneho poriadku (prípadne
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V rozhodnutí Najvyššieho súdu ČSSR uverejnené v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk pod
č. R 26/1987 je uvedené: „Cudzí prvok ovplyvňujúci právne posúdenie konkrétneho spoločenského
vzťahu je daný v tom prípade, ak účastníkom právneho pomeru je cudzí štátny príslušník alebo
zahraničná organizácia (zahraničná právnická osoba), ak je predmetom hnuteľná alebo nehnuteľná
vec v zahraničí, alebo ak k vzniku, zmene alebo zániku právneho vzťahu došlo v zahraničí, prípadne
aj vtedy, ak má účastník právneho pomeru bydlisko v cudzine.“
3
Porovnaj, Tomko, J. – Valentovič Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), Bratislava
1978, str. 5 a nasl.
4
Porovnaj, Tomko, J. – Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), Bratislava
1978, str. 9 a nasl.
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5

ostatných viacerých dotknutých právnych poriadkov). Ako naznačím neskôr, takýmto konfliktom
vzniknutým z rozdielností jednotlivých právnych poriadkov sa vzhľadom na súčasnú úpravu
medzinárodného práva súkromného v rámci jednotlivých štátov nedá zabrániť.
V súvislosti so vznikom kolízie, stretu právnych poriadkov vystáva otázka, ako túto situáciu
vyriešiť, t.j. ako určiť jeden rozhodný právny poriadok z dvoch alebo viacerých kolidujúcich právnych
6
poriadkov, ktorým sa bude daný právny vzťah riadiť. V podstate však ide o otázku, ako upraviť
obchodno-právne pomery s cudzím, medzinárodným prvkom tak, aby ich právna úprava
zodpovedala pokiaľ možno všetkým dotknutým právnym poriadkom. Kolízna metóda výberu
rozhodného právneho poriadku z dvoch alebo viacerých kolidujúcich právnych poriadkov totižto nie
je jedinou možnou metódou úpravy obchodno-právnych pomerov s cudzím, medzinárodným
prvkom, hoci stále prevláda vo väčšine právnych poriadkov. Medzinárodné právo súkromné
upravuje súkromnoprávne pomery s cudzím, medzinárodným prvkom prostredníctvom dvoch
základných metód úpravy súkromnoprávnych vzťahov s cudzím, medzinárodným prvkom.
Priama metóda úpravy súkromnoprávnych vzťahov s cudzím prvkom vlastne
neuskutočňuje výber rozhodného práva, ale právny predpis (zákon, prípadne medzinárodná
zmluva) priamo, bezprostredne ustanoví rozsah práv a povinností účastníkov určitého
súkromnoprávneho pomeru s cudzím, medzinárodným prvkom. Aj keď je možné používať priamu
metódu vo vnútroštátnych predpisoch určitého právneho poriadku, používa sa predovšetkým v
medzinárodných zmluvách normatívneho charakteru, ktoré upravujú určité špecifické oblasti
vzťahov súkromných osôb (fyzických alebo právnických) presahujúcich hranice štátu, kde je potreba
jednotnej právnej úpravy osobitne naliehavá. V súčasnosti je významným príkladom takejto priamej
hmotnoprávnej úpravy a súčasne príkladom unifikácie určitej špecifickej oblasti medzinárodného
práva súkromného (a aj medzinárodného práva obchodného) Dohovor OSN o zmluvách o
medzinárodnej kúpe tovaru, podpísaný vo Viedni v roku 1980 (ďalej len „Viedenský dohovor“)
uverejnený v zbierke zákonov pod č. 160/1991 Zb. Tento dohovor predstavuje v rámci štátov, ktoré
sú ním viazané, unifikáciu právnej úpravy niektorých otázok týkajúcich sa tzv. medzinárodnej kúpy
tovaru (t.j. uzatvárania kúpnych zmlúv medzi stranami, ktoré majú miesto podnikania v rôznych
7
štátoch). Aj keď priama metóda vylučuje väčšinu komplikácií spojených s aplikáciou a využívaním
kolíznej metódy (napr. zväčša odpadajú problémy súvisiace s konfliktom kvalifikácie a riešením
kvalifikačného problému a rovnako nedochádza k potrebe riešiť otázky súvisiace so spätným
odkazom a odkazom na ďalší zákon) a zabezpečuje aj väčšiu predvídateľnosť rozhodovania
(vzhľadom na jednoznačnosť právnej úpravy a na neexistenciu problémov spojených s niektorými
inštitútmi súvisiacimi s využitím metódy kolíznej) a tým prináša aj väčšiu istotu účastníkov právneho
pomeru je v praxi v medzinárodnom práve súkromnom využívaná len v obmedzenej miere. Na
tomto mieste je však potrebné pripomenúť, že unifikácia právnej úpravy medzinárodného práva
obchodného, ale aj súkromného práva všeobecne, v jednotlivých štátoch práve prostredníctvom
medzinárodných zmlúv (bez ohľadu na skutočnosť, či by šlo o unifikáciu kolíznych noriem alebo
unifikáciu hmotnoprávnych noriem) by mohla byť tou cestou, ktorá by odstránila problémy
vznikajúce v súvislosti s kolíziou, stretom právnych poriadkov. Bohužiaľ však, väčšina štátov zatiaľ
neprejavila taký záujem tieto právne pomery jednotným spôsobom upraviť, ktorý by sa prejavil
reálnymi výsledkami v podobe prijímania významných unifikačných medzinárodných zmlúv. Zatiaľ
8
sa však podarilo unifikovať len niektoré špecifické oblasti.
Pre úpravu záväzkových vzťahov v slovenskom medzinárodnom práve súkromnom
predstavujú kolízno-právnu úpravu ustanovenia § 9 až 15 zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom
práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZMPSP“) ako aj
ustanovenia § 31 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní, za podmienky, že sa zmluvné
strany záväzkového vzťahu dohodli na riešení vzťahov v rámci rozhodcovského konania. Pre
5

Porovnaj, Tomko, J. – Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), Bratislava
1978, str. 10
6
Poredoš, F. – Ďuriš, M. – Lysina, P.: Základy medzinárodného práva súkromného , Bratislava
2005, str. 20
7
Porovnaj Kanda, A.: Mezinárodní kupní smlouva, Praha 1988, str. 17 a nasl.
8
Príkladom unifikácie prostredníctvom medzinárodnej zmluvy je oblasť zmenkového práva, pričom
k unifikácii svojich vnútroštátnych právnych úprav zmenkového a šekového práva sa jednotlivé štáty
zaviazali v medzinárodnej zmluve.
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slovenský právny poriadok, rovnako ako aj pre právne poriadky väčšiny iných štátov je pre právnu
úpravu záväzkoch charakteristická autonómia vôle strán, ktorá sa prejavuje v oblasti kolízneho
práva uplatnením možnosti voľby rozhodného právneho poriadku. Základným spôsobom určenia
rozhodného právneho poriadku pre záväzkový vzťah je aj podľa ZMPSP ako aj podľa zákona
o rozhodcovskom konaní voľba práva. Účastníci zmluvy si môžu zvoliť právny poriadok, ktorým sa
ich zmluva (ich vzájomný záväzkový vzťah) bude spravovať. Ak si rozhodný právny poriadok
nezvolia (voľba práva je možnosť, nie povinnosť zmluvných strán), určí rozhodný právny poriadok
orgán, ktorý rozhoduje spor, t.j. súd v súdnom konaní alebo rozhodca v rozhodcovskom konaní
podľa príslušných kolíznych noriem.
Úloha justičného orgánu určiť rozhodný právny poriadok, ktorým sa bude spravovať určitý
obchodno-právny pomer s cudzím, medzinárodným prvkom nie je úlohou jednoduchou. Justičný
orgán (súd, prípadne rozhodcovský súd) musí niektoré otázky posudzovať podľa niekoľkých typov
prameňov práva, t.j. v prvom rade musí vyriešiť aj v rámci procesu určenia rozhodného právneho
poriadku, podľa akého prameňa práva toto určenie vykoná. Okrem vnútroštátneho zákona musí totiž
prihliadať aj na medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná a na právne záväzné
akty Európskej únie a Európskych spoločenstiev. Podľa ustanovenia § 2 ZMPSP sa ustanovenia
tohto zákona použijú, len pokiaľ neustanovuje niečo iné medzinárodná zmluva ktorou je Slovenská
republika viazaná alebo zákon vydaný na vykonanie medzinárodnej zmluvy. Justičný orgán musí
teda prednostne použiť medzinárodnú zmluvu pred ustanoveniami zákona. Pred právnymi
predpismi Slovenskej republiky majú podľa Ústavy Slovenskej republiky prednosť aj právne záväzné
akty Európskej únie a Európskych spoločenstiev. Otázku určenia rozhodného právneho poriadku
môžu ovplyvniť hlavne nariadenie Rady (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky
(Rím I.), ktoré sa bude medzi členskými štátny Európskeho spoločenstva uplatňovať od 17. 12.
2009 a nariadenie Rady (ES) č. 864/2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (Rím II.).
Podrobnejšie rieši otázku určenia rozhodného právneho poriadku, ktorým sa bude spravovať
záväzkový vzťah v medzinárodnom obchode, medzinárodné právo súkromné. Špecifickú úpravu
obchodno-záväzkových vzťahov s cudzím, medzinárodným prvkom predstavuje aj právna úprava
v Obchodnom zákonníka.
2

ZÁVÄZKOVÉ VZŤAHY S CUDZÍM, MEDZINÁRODNÝM PRVKOM A ICH ÚPRAVA V
OBCHODNOM ZÁKONNÍKU
Osobitnú právnu úpravu obchodno-záväzkových vzťahov predstavujú ustanovenia Hlavy III
Tretej časti ObZ. Tieto ustanovenia sa použijú popri ostatných ustanoveniach tohto základného
predpisu obchodného práva len na úpravu niektorých špecifických otázok, ktoré sa týkajú práve
záväzkových vzťahov v medzinárodnom obchode a nie sú vzhľadom na svoj osobitný charakter
upravované v prípade vnútroštátnych obchodno-právnych vzťahov. Všeobecné ustanovenia tejto
hlavy (§ 730 až 738) upravujú niektoré osobitosti, ku ktorým dochádza pri realizácii obchodných
záväzkov v medzinárodnom obchode ako sú vývozné povolenie, povolenie tranzitu alebo dovozné
povolenie, mena peňažného záväzku, prepočet mien, obvyklá cena alebo odplata alebo okolnosti
vylučujúce zodpovednosť. V osobitnej časti tejto hlavy (§ 739 až 755) sú upravené jednak osobitné
dojednania používané v rámci niektorých typov zmlúv – zákaz ďalšieho vývozu, dojednanie
o obmedzení predaja a menovú doložku ako aj osobitné zmluvné typy typické pre medzinárodný
obchod – zmluva o výhradnom predaji a zmluvy o viazaných obchodoch, ku ktorým sa zaraďujú aj
viacstranné výmenné obchody. Ako to vyplýva z dôvodovej správy k ObZ, účelom týchto ustanovení
bolo zachovať niektoré právne inštitúty, ktoré boli v minulosti upravené v Zákonníku
medzinárodného obchodu (zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom
obchodnom styku), ktorý bol zrušený práve ObZ. Táto hlava tak mala v podstate nahradiť niektoré
ustanovenia zrušeného Zákonníka medzinárodného obchodu.
Ustanovenia Hlavy III Tretej časti ObZ sa však použijú len v presne stanovených
prípadoch, t.j. pôsobnosť tejto hlavy je presne vymedzená v § 729 ObZ, ktorý má kogentný
9
charakter . Ustanovenia upravujúce priamo niektoré záväzkové vzťahy v medzinárodnom obchode
(t.j. obchodno-právne vzťahy s cudzím, medzinárodným prvkom) obsiahnuté v § 729 až 755 ObZ sa
použijú na právnu úpravu záväzkov v prípade, ak sa na ich vzniku podieľa aspoň jeden
účastník, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko na území iného štátu
9

Ku kogentnému charakteru ustanovenia § 729 ObZ porovnaj ustanovenie § 263 ObZ
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ako ostatní účastníci, pokiaľ sa tieto vzťahy spravujú slovenským právom. Aby sa vyššie
spomínané normy Obchodného zákonníka mohli použiť na úpravu určitého obchodno-záväzkového
vzťahu s cudzím, medzinárodným prvkom, musí byť (okrem splnenia základnej podmienky, že sa
bude jednať o záväzkové vzťahy tak ako sú vymedzené v § 261 a 262 ObZ) slovenské právo
určené za rozhodné pre daný záväzkový vzťah, pričom nezáleží na tom, či bolo za rozhodné určené
voľbou účastníkov alebo na základe príslušnej kolíznej normy. Určenie rozhodného právneho
poriadku vykonávajú vyššie spomínané právne normy medzinárodného práva súkromného. Druhou
podmienkou aplikácie týchto ustanovení je, že sa na vzniku takéhoto záväzkového vzťahu musí
podieľať aspoň jeden účastník, ktorý má sídlo alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko na území
iného štátu ako ostatní účastníci. Pri fyzickej osobe je teda rozhodujúce miesto jej podnikania alebo
bydliska, a nie štátna príslušnosť. Obidve vyššie uvedené podmienky (resp. všetky tri vyššie
uvedené podmienky) aplikácie týchto osobitných noriem ObZ musia byť splnené súčasne. Táto
osobitná právna úprava obchodno-záväzkových vzťahov sa teda použije v prípade, že ide o vzťah
medzi subjektmi, ktoré nemajú sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko na území toho istého štátu
a pre ich úpravu je na základe kolíznych noriem rozhodujúce slovenské právo a súčasne sú to
10
obchodno-záväzkové vzťahy v zmysle § 261 a 262 ObZ.
Ako to vyplýva z vyššie uvedených ustanovení, chápanie obchodnoprávneho vzťahu
s cudzím, medzinárodným prvkom je v ObZ pri stanovení účinnosti Hlavy III Tretej časti ObZ
odlišné, ako v ustanoveniach medzinárodného práva súkromného. Na rozdiel od všeobecných
pravidiel a princípov medzinárodného práva súkromného, podľa ktorých sa cudzí prvok môže
v obchodno-právnom pomere vyskytovať v troch formách – v subjekte, v predmete alebo v právnej
skutočnosti, v ObZ sa na účely určenia pôsobnosti Hlavy III Tretej časti ObZ za obchodno-právny
pomer s cudzím, medzinárodným prvkom považuje len taký obchodnoprávny pomer, resp.
obchodno-záväzkový vzťah, v ktorom je obsiahnutý cudzí prvok v len subjekte. Podobne to
konštatujú aj niektorí predstavitelia českej právnej teórie, kde platí rovnaká právna úprava, keď
uvádzajú, že cudzí prvok rozhodujúci pre aplikovateľnosť Hlavy III Tretej časti ObZ môže spočívať
len v bydlisku alebo sídle na inom území, ako sa nachádza bydlisko alebo sídlo ostatných
účastníkov, pričom sa nevyžaduje, aby bolo bydlisko alebo sídlo aspoň jedného z účastníkov bolo
v Slovenskej republike (resp. Českej republike). Ustanovenia hlavy III Tretej časti ObZ sa tak budú
môcť použiť aj na obchodno-záväzkový vzťah dvoch spoločností, ktoré majú sídlo každá v inom
členskom štáte, samozrejme za podmienky, že bude za rozhodujúci právny poriadok určený
11
slovenský právny poriadok. K uvedenému záveru sa možno jednoznačne prikloniť. K takejto
situácii by mohlo dôjsť napr. vtedy, ak by uzatvorili obchodnú zmluvu spoločnosť so sídlom
v Maďarsku so spoločnosťou so sídlom v Rakúsku a v tejto zmluve by sa dohodlo, že sa zmluva
bude spravovať slovenským právnym poriadkom (napr. preto, že plnenie zmluvy sa bude vykonávať
na území Slovenskej republiky).
3

ZÁVER
Záverom možno k právnej úprave obchodno-záväzkových vzťahov v ObZ uviesť
nasledovné:
o tom, či sa na právnu úpravu určitého obchodno-záväzkového vzťahu s cudzím,
medzinárodným prvkom použije slovenské právo, rozhodujú právne normy
medzinárodného práva súkromného; ak bude podľa príslušných ustanovení
medzinárodného práva súkromného určené slovenské právo za rozhodujúce právo,
aplikujú sa na daný vzťah príslušné hmotnoprávne predpisy platné v Slovenskej republike,
teda aj príslušné ustanovenia Hlavy I a Hlavy II Tretej časti ObZ,
ustanovenia Hlavy III Tretej časti ObZ sa na úpravu sa použijú na právnu úpravu určitého
obchodno-záväzkového vzťahu s cudzím prvkom len vtedy, ak sú splnené podmienky
ustanovené v § 729 ObZ, ktorý má kogentný charakter; musí ísť o záväzkové vzťahy
uvedené v § 261 a § 262 ObZ na ktorých sa podieľa aspoň jeden účastník, ktorý má sídlo
alebo miesto podnikania, prípadne bydlisko na území iného štátu ako ostatní účastníci a to
10

Porovnaj Suchoža, J. a kolektív: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy Komentár, Eurounion,
Bratislava 2003, str. 960 a nasl.
11
Porovnaj Pelikánová, I.: Komentář k obchodnímu zákonníku, 5. díl §566-775, Linde Praha, Praha
1999, str. 575 a nasl.
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za podmienky, že sa tieto vzťahu na základe noriem medzinárodného práva súkromného
spravujú slovenským právnym poriadkom. Za splnenia vyššie uvedených podmienok sa na
daný obchodno-záväzkový vzťah s cudzím, medzinárodným prvkom budú vzťahovať aj
ustanovenia Hlavy III Tretej časti ObZ.
Použitá literatúra:
KANDA, A.: Mezinárodní kupní smlouva, Praha 1988
PELIKÁNOVÁ, I.: Komentář k obchodnímu zákonníku, 5. díl §566-775, Linde Praha, Praha 1999
TOMKO, J. – Valentovič, Z.: Medzinárodné právo súkromné (Všeobecná časť), Bratislava 1978
POREDOŠ, F. – ĎURIŠ, M. – LYSINA, P.: Základy medzinárodného práva súkromného , Bratislava
2005
SUCHOŽA, J. a kolektív: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy Komentár, Eurounion, Bratislava
2003
Kontaktné údaje:
JUDr. Michal Ďuriš, PhD.
michal.duris@flaw.uniba.sk
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Šafárikovo námestie 6
810 00 Bratislava 1
Slovenská republika
Recenzenti:
doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.
JUDr. Miroslava Vozáryová, PhD.

967

ZAHRANIČNÁ SEKCIA
(ROKOVACÍ JAZYK ANGLICKÝ)

Reviewers/Recenzenti:
prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD.
JUDr. Lýdia Tobiášová, PhD.
JUDr. Tomáš Ľalík, PhD.
JUDr. Katarína Gešková, PhD.

968

THE NEW HUNGARIAN CRIMINAL CODE
László Kőhalmi
University of Pécs
Abstract: The current Criminal Code has been modified for more than a hundred times since it has
come into effect, from which the legislature has modified it more than ninety times over the past
three decades, and more than ten decrees of the Constitutional Court has affected it. The priority of
the Government is to restore order in Hungary, and to improve the citizens’ sense of security. One
way to ensure this is to enact strict laws, that guarantee the safety and security of the law-abiding
citizens, while ensure the effective and dissuasive punishment for criminals. According to the
regulation of the current Hungarian criminal law, merely one act contains the positive and negative
terms of impeachment, the punishable acts and the sanctions that can be imposed. The advantage
of the unified regulation is that it enables the citizens to recognize the terms of punishment of
different acts, and also who can be punished for being involved in a criminal act.
Key words: criminal code, criminal offense, harmful to society, perpetrator, imprisonment
1

INTRODUCTION
The Act IV of 1978 in the Criminal Code (the current Criminal Code) has been modified for
more than a hundred times since it has come into effect, from which the legislature has modified it
more than ninety times over the past three decades (thus more than once in a year on average),
and more than ten decrees of the Constitutional Court has affected it. These changes have
modified, initiated, and withdrawn more than 1600 provisions.
The large number of changes could be reasoned by the fact, that since the change of the
regime, the transition, the different governments have applied different criminal law policies – often
contradicting each other – and have modified the ruling and provisions of the criminal law in this
sense, and therefore it has changed the original state and system of the law significantly.
The transition state has greatly affected the Particular Part of the Criminal Code.
This can be seen in the chapter that regulates the economic crimes, and in the chapter of a
traditional legal field, the crimes against persons. Further novels of the law were affected by the
acceleration of the scientific development and the harmonisation of the law aligned with the joining
of the European Union. New modifications that are proving to be more effective against organized
crime have appeared lately, as well as provisions of more severe punishment as a result of the
changes in the structure of criminality.
The priority of the Government is to restore order in Hungary, and to improve the citizens’
sense of security. One way to ensure this is to enact strict laws, that guarantee the safety and
security of the law-abiding citizens, while ensure the effective and dissuasive punishment for
criminals.
One of the most important expectations of the new Criminal Code is therefore the severity
that not necessarily means the increase in the penalty limit, but the emphasis on the punishment as
proportional to the crime reflected by more severe criminal law. The severity would manifest in the
provisions for the recidivists, while in case of those involved in criminal acts for the first time, the
preventive aspects of the Act C of 2012 of the Criminal Code would be applied. The objective of
these reforms is to create a unified, modern, consistent and effective code, by which the criminal law
can restore its role as the „keystone” in the regulatory system.
2
2.1

THE NEW HUNGARIAN CRIMINAL CODE
The structure of the new Criminal Code
According to the regulation of the current Hungarian criminal law, merely one act contains
the positive and negative terms of impeachment, the punishable acts and the sanctions that can be
imposed. Although the Act CIV of 2001 on the criminal law provisions that can be applied against
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legal entities is an exemption from the unified regulation, the reason is that according to the
dogmatic system of the Hungarian criminal law only a natural person may be criminally liable or
impeached, while legal person may not, only a provision can be applied for the criminal act carried
out by the officer, employee, member etc. of an executive.
The advantage of the unified regulation is that it enables the citizens to recognize the terms
of punishment of different acts, and also who can be punished for being involved in a criminal act.
The current Criminal Code comprises of two main parts: one is the General Part that
concerns with the provisions of scope and effect, responsibility, sanctions, and with the declaratory
statutes, and the other is the Particular Part.
Based on the new legislative drafting requirements, the act comprises of three parts in
which the provisions are contained in chapters, sections and headlines.
The General Part follows the structure of the current one, since it is logical, long standing
and therefore does not require any modification.
The partitioning of the Particular Part is outdated, since based on the Constitution itself the
Criminal Code must also underline and signify the importance of the highly protected legal subjects
(human life, liberty, etc.). In the Final Part of the Code, the declaratory provisions and the provisions
that put into force, withdraw, etc. are disposed.
Due to these above mentioned structural modifications, the code becomes more
transparent, more comprehensible, and easily manageable.
2.2

The new provisions of the General Part of the Criminal Code
According to the Act XII 14 of the 61/2009 decree of the Ministry of Justice, in case of the
draft of Act that are novel from a societal or political perspective a preamble could be applied. Due
to the aspects of the new Criminal Code (hereinafter: CC) the new act will start with a preamble.
The law – similarly to most of the foreign criminal laws – defines the most important
principles of the criminal law: the principle of nullum crimen sine lege (what the law does not
consider as culpable of punishment that cannot be considered as indictable offence) and the
principle of nulla poena sine lege (for criminal acts only those penalties can be applied that are
defined within the law).
1
The law defines a new exemption from the prohibition of retroactive effect (in accordance
with the Fundamental Law): the acts that are considered as indictable offences based on the
generally agreed rules of international law. Besides this, the law provides with the possibility to
extend the Hungarian criminal jurisdiction to those acts as well, that are carried out against nonHungarian citizens, foreign Hungarian citizens, or against a legal entity (based on the Hungarian
law), or other legal subject (not considered as a legal entity) based on the passive personality
2
principle.
3
The law maintains the current definition for criminal offense (without altering it), while it
4
5
updates the definition for harmful to society. The law keeps the current provisions for the stages
(experimentation, preparation) therefore while the experimentation is always punished, the
preparation is considered punishable only in case of a particular legal provision.
Based on the traditions of the Hungarian criminal law, with regards to the established
judicial practice, the law divides the perpetrators into culprits and confederates, while it still
1

GELLÉR, B. A büntetőtörvény hatálya [The Effecte of Criminal Code], s.149.
Act of 2012 on the Criminal Code (CC) Section 2 (3) “The new criminal law shall apply with
retroactive effect in connection with acts which are punishable under universally acknowledged rules
of international law, if such acts did not constitute a criminal offense under Hungarian criminal law at
the time when they were committed.”
3
CC Section 4 (1) “Criminal offense means any conduct that is committed intentionally or - if
negligence also carries a punishment - with negligence, and that is considered potentially harmful to
society and that is punishable under this Act.”
4
POLT, P. A büntetőjogi felelősség [The Criminal Liability], s.58.
5
CC Section 4 (2) “An ‘act harmful to society’ means any activity or passive negligence which
prejudices or presents a risk to the person or rights of others, or the fundamental constitutional,
economic or social structure of Hungary provided for in the Fundamental Law.”
2

970

considers the parification principle as the normative, namely that, it applies the same punishment or
penalty for the culprit and the confederate.
Culpability refers to the criminal accountability due to the conduct of criminal acts. The
criminal accountability can be hindered by different circumstances (culpability barriers), with different
legal, societal, and procedural impacts.
Two different categories of culpability barriers can be distinguished. The first comprises of
those circumstances, where due to these circumstances even with crossing the legal state of affairs
no criminal act is carried out. The other category includes those causes, where despite these
barriers or circumstances the criminal act is already carried out, however the perpetrator cannot be
punished, due to the causes of termination.
Between these two categories lie the circumstances that are culpability exclusive,
equivalent to the causes of termination, what hinder the criminal accountability by their lack of
presence rather than their happening.
The law transforms the system of culpability barriers, and based on this, it distinguishes:
the causes that exclude or restrain the guilty of the act and the culpability of the
perpetrator,
6
the causes that terminate the culpability ,
other barriers of criminal accountability that hinder the culpability and the criminal
procedure.
The causes that exclude or restrain the guilty of the act and the culpability of the
perpetrator exclude or limit the criminal accountability with regards to the circumstances when the
act is carried out. In these cases one element of the criminal act concept (state of affairs, the
harmful to society, or guilt) is missing.
The law lowers the age limit of culpability in case of specific criminal acts (deliberate
homicide, homicide carried out in discomposure, life threatening or fatal assault, robbery, pillage) to
twelve years, as the most severe sanction against individuals below fourteen years of age the court
could dispose the person into penitentiary, which can range from one to four years. The culpability in
case of under-fourteen individuals is related to the analysis of discretion (possibility of being illjudged).
7
The law extends the justifiable defense situation in order to ensure a more effective action
against the severe, violent criminal acts, and establishes a legal presumption in cases when the
illegal assault is carried out in a way, that the victim rightly assumes that the assault threatened his
or her life, then the circumstances of the illegal assault creates the possibility to go beyond the
8
necessary extent of (self) defence.
Criminal consequences must be applied against the perpetrator who carries out the
culpable act. The law sustains the dual system of criminal consequences, therefore separating
punishments and provisions. The punishment is a liability sanction or enforcement, and the court
9
can take punishment actions only against indictable or punishable perpetrators , while the basis of
the provisions is the culpability of the act itself.
According to the current Criminal Code the only punishment that results in the deprivation
10
11
of liberty is imprisonment , which lasts for a fixed duration or for a life term.
6

Upon the death of the perpetrator; statutory limitation; clemency; voluntary restitution and other
grounds defined by law.
7
CC Section 21 “Any person who uses such means of defense, which are not recognized as a
deadly weapon, installed for his own protection and/or for the protection of others against the peril
with which he is threatened in the event of an unlawful attack shall not be prosecuted for the injury
the aggressor sustained in consequence, provided that the person on the defensive has done
everything within his power to avoid the injury.“
8
CC Section 22 (2) “The unlawful attack shall be construed to pose an imminent danger of death if
committed: a) against a person aa) at night, ab) by displaying a deadly weapon, ac) by carrying a
deadly weapon, or ad) in a gang; b) by way of intrusion into the victim’s home ba) at night, bb) by
displaying a deadly weapon, bc) by carrying a deadly weapon, or bd) in a gang; or c) by way of
illegal and armed intrusion into the fenced area of a home.“
9
ELEK, B. A büntetés kiszabása [Aim of Punishment], 117.
10
GÁL, I. A szabadságvesztés [The Imprisonment]. s.14.
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Besides this, the law introduces seclusion, which is an alternative to short-term deprivation
of liberty (from five days to up to three months, in case of teen-age individuals it can last from one
day to up to one month), however the exemption rules are more favourable in case of seclusion.
With regards to the maximum duration of the seclusion, the shortest duration of imprisonment will be
modified from two months to three months.
With regards to the increase of criminal acts in, and related to sports events, in accordance
with the necessary modifications of acts in provisions of the Act CIV of 2011, with the purpose to
take actions against the sports hooliganism phenomenon, the law introduces the banning from
attending sports events as a new punishment type. The shortest duration of the banning will be one
12
year, while the longest will be five years.
The law contains two new provisions: the reparations work and the inaccessibility of
electronic data.
Reparations work – similarly to probation – can be applied as a form of remedy, in case of
misdemeanour or committing a criminal act that results in the punishment of three years of
imprisonment or less. In this case the court can postpone the punishment imposition by one year, if
the perpetrator carries out reparations work in a state or municipal institution (like hospital or school)
in at least 24 up to 150 hours during that year, and that work is certified, then the culpability of that
person becomes terminated. However if the perpetrator cannot verify the reparations work properly
(with the signature of the executive of the institution) then the court imposes the punishment.
Those criminal acts, which are committed via internet sharing and computer networks, are
disposed as punishment in the Criminal Code (like the misuse of illegal pornographic recording),
however there is no current statutory regulation that orders the proceeding authorities to make the
illegal contents inaccessible. In order to provide more effective actions, the law enables those data
shared or published via electronic computer networks that are considered as criminal acts or used
for committing criminal acts to be made inaccessible.
The current Criminal Code stipulates the most severe imprisonment for definite term in 15
years although – concerning the state of affairs of the Particular Part – the longest term is actually
20 years.
The law corrects this and states – concerning the more firmly actions against perpetrators
committing severe or numerous criminal acts – that in case of criminal conspiracy, or acts carried
out numerously, or as a recidivist, the cumulative punishment and the total punishment is 25 years.
In case of life imprisonment, the court can decide on the earliest date of release, the
probation (currently 20 years, and 30 years in case of criminal act that cannot be terminated since it
does not expire), or the court can completely rule out the possibility of probation (in case of life
13
imprisonment).
The law raises the limit of communal work, both the lowest (from 42 hours to 48 hours) and
the highest (from 300 hours to 312 hours).
Since the termination of the accessory financial penalty on 1 May, 2010 the term financial
penalty fills the role as a function of both prime and accessory penalties in the enforcement system

11

CC Section 22 (2) “The minimum and the maximum duration of a fixed-term imprisonment shall
be three months and twenty years, respectively; for crimes committed in the framework of a criminal
organization, if the perpetrator is a repeat offender or a habitual recidivist, as well as in the case of
cumulative sentences or the merger of sentences it shall be twenty-five years.“
12
CC Section 58 (3) “The duration of the ban shall begin when the sentence becomes enforceable.
Where a ban from visiting sport events is ordered in addition to a term of imprisonment, the period of
time of imprisonment served, and the period of time during which the convict withdraws himself from
the execution of the imprisonment shall not be included in its duration. If the parole is not withdrawn,
the time spent on parole shall be included in the duration of the ban from visiting sport events.“
13
CC Section 42 “In the event a sentence of life imprisonment is imposed, the court shall specify the
earliest date of eligibility for parole, or shall preclude any eligibility for parole.“ CC Section 43 “ (1) If
the court has not precluded eligibility for parole with a sentence of life imprisonment, the earliest
date of release on parole shall be after serving twenty-five years, or at least forty years. The earliest
time of release on parole shall be determined in years.í(2) The duration of parole in the case of life
imprisonment shall be not less than fifteen years.“
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(can be used independently and with other punishment as well), but this does not work properly in
14
practice.
According to the law the banning from occupation (or trade) as a punishment will be
amended with a new par, according to which those perpetrators that commit sexual, venereal, or
unethical criminal acts against individuals under 18 years of age can be banned from any
occupations (or trades) or any activities, that involves the nursing, superintendence, care, or
treatment of these (under 18) individuals, or involves any kind of relationship with them.
The modification complies with the struggle and efforts against the sexual abuse,
maltreatment and bullying of children, as well as against child pornography, and complies with the
2011/93/EU directive of the European parliament that has withdrawn the decision of the 2004/68/IB
deliverance (from now on: the 2011/93/EU guideline).
With regards to the sectoral lowering of the age limit of culpability, the law ascertains a new
rule that only a provision can be applied against those perpetrators under the age of 14 at the time
of the commitment of the criminal act, while punishment is inappropriate and cannot be applied in
this case.
2.3

The new provisions of the Particular Part of the Criminal Code
In the Particular Part there will be more but shorter chapters than in the current one, and
the criminal acts under each chapter will be more closely related based on the protected legal
interest.
Specific conducts that are considered as criminal acts are subject to decriminalization in
the law, due to the fact that in these cases no criminal threat is justified, therefore these acts shall
be enforced (or sanctioned) as an offence. Therefore the public indecency (indecent exposure and
violation), the impairment of boundary markers (border markers), the impairment of survey signals,
false statistical data service, the abuse of senior officer or executive of an economic organization,
the lesion of customers, the violation of entry and residential prohibition, and the press offenses are
excluded from the Particular Part.
The arbitrage as a criminal act is also excluded from the law therefore it can only be
committed as an offence in the future. The law also excludes the breach of liabilities towards the
customs authority.
Compared to the current Criminal Code, the law determines new state of affairs, while
some are contracted and some are broken down into further states of affairs. Therefore poaching is
no longer part of cruelty to animals (also called animal abuse or animal neglect). The law contracts
rape and indecent assault, and rallies these criminal conducts under the term sexual crime.
A new crime will be the forced labour, performance-enhancing drug abuse, the counterfeit
of pharmaceutical products (medicines, drugs), the abuse of respective public tasks, the
contravention of the liabilities related to genetically modified organisms.
Regarding some specific sections the law implements the following changes compared to
the current regulation.
The section concerning the crimes against humanity defines the criminal acts with respect
to the provisions of the International Criminal Court Statute (from now on: Statute), which was
th
accepted on the 17 of July, 1998, during the diplomatic conference of the United Nations in
15
st
Rome. The Statute came into effect on the 1 of July, 2002. It was signed by Hungary as well, and
14

CC Section 50 “(1) When imposing a fine, the amount shall be determined in view of the severity
of the criminal offense and divided evenly among a specific number of days, each day representing
the same amount of money, determined in accordance with the financial situation and income, and
the everyday needs of the perpetrator. (2) The person who is sentenced to a fixed-term
imprisonment for a criminal offense committed with the purpose of financial gain and has sufficient
income or property shall also have a fine imposed. (3) The minimum and the maximum number of
days representing a fine shall be between thirty and five hundred forty days, respectively. The
amount of fine for one day shall be minimum one thousand and maximum five hundred thousand
forints. (4) In its ruling the court may authorize the perpetrator - on account of his financial situation to pay the fine in monthly installments within a maximum period of two years. “
15
Genocide; Crimes Against Humanity; Apartheid; Criminal Responsibility of Superior Officers and
Public Executives.
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the Parliament enforced it with the Decree of 72/2001. (XI. 7.) OGY. With this act our country made
a covenant to harmonise its law, specifically its substantive law with the Statute.
The section of the war crimes aims at creating harmony with the ruling and provisions of
16
the Statute.
The Statute defines those circumstances and conditions that establish and
substantiate in full details the demonstration of the criminal acts that are considered as war crimes
under each point.
The law carries out only slight modifications in the sections of the crimes against human life
and health and the dignity of the individual, therefore, in case of a single count of endangerment
committed during the line of duty, it becomes evident that it is not a required condition of the criminal
act for the perpetrator to carry out that duty professionally, any kind of occupational violation or
17
violation on “duty” can be the reason to impeachment.
Medical procedures and criminal offenses against the order of research are defined by the
medical (departmental) regulations. The law merely specifies the state of affairs (for example
‘’Producing genetically identical human individuals’’ will be featured under a completely new and
18
separate title ).
The law will terminate the specific (lenient) regulations on individuals addicted to drugs, but
the court will be able to weight the extent to addiction in the imposition of the punishment.
An independent and separate criminal conduct will be the consumption (subsidiary
misdemeanour, equivalent to the acquiring of less substantial amount of drugs), besides this – with
respect to the unified regulation, considered as pathological addiction – the inducing, seducing or
persuading of individuals under the age of 18 to the consumption of drugs will become a punishable
act (considered as felonious act), even if the act does not result in the actual consumption of drugs
of these individuals.
The law will provide the chance of diversion and distraction only once in two years,
however the collaboration with the authorities, regarding the consumers of drugs and with the
purpose of identifying the drug dealer(s), can result in the unlimited mitigation of the imposed
punishment.
Regarding traffic offences the law will extend the state of affairs of the traffic
endangerment, making it possible for the most common traffic offences that do not result in the
harm of the individuals involved to be committed on private roads that are not closed from the public

16

Illegal Recruitment; Breach of Armistice; Assault Against a War Emissary; Assault on Protected
Person; Command to Liquidate Survivors; Human Shield; Unlawful Enlistment; Assault on Protected
Property; War-Time Looting; Use of Weapons Prohibited by International Convention; Assault
Against a Humanitarian Organization; Criminal Offenses with Internationally Protected Signs and
Marks; Other War Crimes; Criminal Responsibility of Superior Officers and Public Executives.
17
CC Section 165 “(1) Any person who engages in misconduct in the course of engaging in his
profession, thus causing imminent danger to the life, bodily integrity or health of another person or
persons by his failure to act with reasonable care, or causes bodily harm, is guilty of a misdemeanor
punishable by imprisonment not exceeding one year. (2) The penalty shall be: a) imprisonment for
up to three years if the criminal offense results in permanent physical disability or a serious health
impairment, or a mass catastrophe; b) imprisonment between one to five years if the crime results in
death; c) imprisonment between two to eight years if the criminal offense results in the death of two
or more persons or in a fatal mass catastrophe. (3) Any person who is responsible for causing
imminent danger willfully is guilty of a felony punishable by imprisonment not exceeding three years
in the case of Subsection (1), or by imprisonment between one to five years, between two to eight
years, or between five to ten years in the case of Subsection (2), taking into account the distinction
made therein. (4) For the purposes of this Section, rules of a profession shall also cover the rules
relating to the use and handling of firearms, blasting agents and explosives. “
18
CC Section 174 ‘‘(1) Any person who produces genetically identical human individuals during
experimental research or during a medical procedure is guilty of a felony punishable by
imprisonment between five to ten years. (2) Any person who engages in preparations for the
criminal act described in Subsection (1) is punishable by imprisonment not exceeding three years.‘‘
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traffic (e.g. in the parking lot of hypermarkets, gas stations, service stations). This will be considered
19
as “dangerous driving”.
The driving in a dazed condition will become a separate and independent state of affairs.
Regarding driving under the effects of alcohol, the law punishes the perpetrator if he or she drives in
a condition that is caused by the consumption of alcoholic drinks, above the ranges of 0.50
gram/litre blood alcohol concentration, or 0.25 mg/litre breath alcohol concentration. The ranges are
based on the blood alcohol concentration and the breath alcohol concentration that are detected in
the (perpetrator’s) body.
Regarding the denial of justice and crimes against jurisdiction, the violation of confidentiality
related to jurisdiction, and the state of affairs of escape from captivity will be modified. Furthermore,
the unauthorized denial of confession or attestation will be indictable and punishable in the new
state of affairs.
The law regulates the crimes against national and international public order and morality in
one chapter, as opposed to the two separate titles in the Chapter XV of the current Criminal Code.
The criminal conduct of the crimes against the international public order and morality is in
accordance with the current state of affairs as well, while the punishment types are also similar.
Based on this, the law implies at the end of each respective state of affairs in a separate
paragraph, that those acts regulated by these state of affairs are indictable and punishable even in
the case of international administrative persons or public (official) persons, if considered as
necessary based on the international conventions and the legal Acts of the European Union, leading
to a greatly simplified structure of the chapter.
The law modifies the chapter of the administrative crimes in a way that it adjusts the penalties
of the state of affairs to the penalties of the violence against public persons. The violence of public
persons in legal proceedings, the malfeasance, and the execution of unauthorized reliability testing
will be introduced as new criminal acts.
The law ensures the improved criminal protection of public officials and public persons by
imposing aggravating and more severe penalties (with regards to the respective state of affairs) on
the violence against public officials and against public persons.
The law clarifies the regulation of terrorism in the current Criminal Code by dividing it into
three separate states of affairs. With respect to the report of The European Observatory on
Counterfeiting and Piracy conducted of Hungary in 2010, the financing of terrorism will be
formulated under a separate state of affairs, which will include not only the case of ensuring the
personal conditions, but the assistance and support of the activities of any terrorist group by
ensuring personal and other conditions.
The crimes against property will be regulated in three different chapters: the violent crimes
against property, the crimes against property, and the crimes against intellectual property.
The law clarifies, that it is also considered as fraud or deception, when the damage is
caused as or in the terms of the quid pro quo (e.g. resorting a hotel room without paying, renting a
flat without paying the rental fee).
The crimes against consumers and unfair competition will be regulated in a separate
20
chapter in the law.
The law aims at creating a new regulation based on the current rules and
regulations of the criminal law, with consumer protection as the starting point of this regulation.
19

CC Section 234 ‘‘(1) Any person who causes direct endangerment to the life or physical integrity
of another person or persons by the violation of traffic regulations on a public road or a publicly
accessible private road is guilty of a felony punishable by imprisonment not exceeding three years.
(2) The penalty shall be: a) imprisonment between one to five years if the criminal offense results in
grievous bodily injury; b) imprisonment between two to eight years if the criminal offense results in
permanent physical disability or a serious health impairment, or a mass catastrophe; c)
imprisonment between five to ten years if the criminal offense results in death; d) imprisonment
between five to fifteen years if the criminal offense results in the death of two or more persons or in
a fatal mass catastrophe.‘‘
20
‘Marketing of Substandard Products‘ Section 415 “(1) Any person who places on the market
substandard products as if they were good quality is guilty of a felony punishable by imprisonment
not exceeding three years. (2) The penalty shall be imprisonment between one to five years if the
criminal act is committed: a) in respect of a substantial quantity or value of substandard products; b)
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The state of affairs of the false designation (of origin) of foods is under the term competition
imitation, highlighting the fact that the plaintiffs of such criminal acts are the competitors of the
21
perpetrator company.
The illegal and unauthorized acquisition of data and the criminal acts against information
rd
systems are based on the Accord of the European Council on Cybercrime, dated on the 23 of
November, 2001, in Budapest (which came into effect in the Act LXXIX of 2004 on Cybercrime) and
the Council provisions of the Decree of 2005/222/IB on the threats and attacks against information
22
systems.
3

CONCLUSION
The new Criminal Code – as opposed to the fragmented regulation of the current Criminal
Code – locates the declaratory statutes on multiple chapters or on the law as a whole in the Final
Part, with the addition of the alignment clause.
One part of the declaratory statutes define the content of the definitions in the chapters of
the General Part or in numerous chapters of the Particular Part, while the other part of the
declaratory statutes only apply to the sections (or a complete chapter) of the Particular Part.
The legal concepts and definitions shall be interpreted according to their common meaning
(or in common parlance) however the law cannot go without the use of concepts with specific
content that are applied in the criminal law.
With the use of these concepts the provisions and regulations of the criminal law become
simple to be phrased and formulated, and their use simplify the context of the state of affairs of the
law.
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FORMALISATION OF THE TESTAMENT IN THE LIGHT OF THE
FAVOR TESTAMENTI PRINCIPLE
PHD. MACIEJ RZEWUSKI
University of Warmia and Mazury in Olsztyn
Abstract: The article presents the problem of formalisation of will in the Polish law. The author has
made an attempt to present the subject matter from the perspective of one of the most fundamental
interpretation principles in the succession law, namely: favor testamenti. Referring to the selected
examples, as well as practice of issuing rulings, the paper depicts general assumptions of the Polish
legislator in that area with reference to the principle of testamentary freedom. The discussion is
concluded with de lege ferenda postulate on rationality to consider the principle of favor testamenti
through the prism of a legal rule having a system value. Also, an attempt was made in the article to
meet expectations of the society related to administration of assets in case of death.
Key words: testamentary freedom, favor testamenti principle, testator, will, form of a will
1

INTRODUCTION
In the Polish succession law, two alternative types of succession are distinguished, namely
intestate and testate succession. It is indisputable that succession ex testamento has definite
priority. The proof of it is art. 926 § 2 of the Civil Code, according to which successio ex lege applies
only when the testator did not make a valid disposition mortis causa.
The concept of "testament" has not been strictly defined by the legislator. Then, in the
doctrine this mechanism has two fundamental meanings:
 the testament as an act in law by which a person makes a disposition of their property to
take effect after their death.
1
 the testament as a document which presents the testator's intentions .
At this point it should be stressed that regardless of adopting a specific way of understanding the
testament, it is commonly assigned a number of its cumulative characteristics. Testaments are
2
unilateral, revocable and are mortis causa in nature . It seems justified to supplement the above
list with one more attribute, i.e. the personal nature of the testator's statement. This view needs
approval for a few fundamental reasons:
 the personal character results from the nature of the undertaken legal act mortis causa;
 drawing up and revoking of a will requires personal involvement of a testator (contrariwise,
3
it is not possible for the testator's representative to make such a disposition) .
In addition, when analysing individual provisions of the Civil Code dealing with testate
succession (successio ex testamento), we have to notice a great emphasis put on the formal regime
regarding a will. The obligation to make a disposition in the form stipulated by the law explicitly
4
results from art. 958 of the Civil Code .
It is extremely important in practice, in particular with regard to the validity of a specific
document, to satisfy formal requirements provided for in the law. Despite the fact that in the Polish
1

E. Skowrońska, Forma testamentu w prawie polskim, Warsaw 1991, p. 11.
J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, Warsaw 1990, pp. 96-97; J. S. Piątowski, Prawo
spadkowe. Zarys wykładu, Warsaw 1979, pp. 118-119.
3
E. Skowrońska, Forma..., pp. 16-17.
4
J. S. Piątowski, Prawo spadkowe..., pp. 124-125; J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe..., pp. 102104; idem, Formy testamentu, NP 1966, no. 6, p. 713 et seq.
Cf.: J. Kosik, Testamenty holograficzne i inne a niegodność spadkobierców w prawie cywilnym [in:]
Zagadnienia dowodu z ekspertyzy pisma ręcznego, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego,
Katowice 1976, no. 148, p. 41 et seq.
2
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civil law a principle is in force according to which an act in law can be executed in any form, however
the definite majority of deficiencies in form as a rule result in the invalidity of legal acts performed.
Certainly, such a situation can be observed in the case of testaments. The only exception is the
5
provision of art. 949 § 2 of the Civil Code .
The provisions dealing with the form of a will are relatively elaborate (art. 949-955 of the
Civil Code). However, the legislator did not specify how the "form of a will" should be understood.
According to E. Skowrońska-Bocian, this term means "a set of formalities provided for by the law
6
which have to be satisfied to deem the testator's declaration of the last will valid" . This definition
should be approved since it clearly illustrates the essence of the concept.
2

CONSIDERATIONS
All legal regulations regarding the form of a will are mandatory legal provisions. In the
opinion of the majority of the doctrine representatives, making them peremptory in nature is
necessary due to the recognition of only the actual intentions of the testator. With such a state of
affairs, failure to keep the form of a will being ad solemnitatem, as a rule results in the invalidity of
the performed act mortis causa. At this point it should be stressed that the legal status at the
moment of drawing up the document has a definite role for the assessment of the formal regime. Its
potential further modifications are not important for the validity of a will made under a previously
7
binding legal regulation .
What is undisputed is that introducing formal requirements impedes the process of drawing
up a will. A sign of liberalisation of the laws in question, and at the same time a positive change for a
8
testator, is the multiplicity of the acceptable forms of the will provided for by the legislator . Practice
shows that this, however, is not fully satisfactory.
The Polish legislator makes a distinction between two fundamental types of testaments:
ordinary and special ones. The ordinary testament may be drafted by the testator at any time. A
special testament, on the other hand, may be prepared only under the circumstances specified by
the law and its validity is limited in time (art. 955 of the Civil Code).
It can be added by the way that the Napoleonic Civil Code referred to ordinary testaments,
which could be drawn up under normal circumstances, as well as special testaments, which were
9
allowed under extraordinary circumstances of a war or an epidemic and only to specific persons .
According to the currently binding Polish civil law, ordinary testaments include: a
10
holographic testament referred to as a handwritten testament, a testament drawn up as a notarial
deed and an allographic testament. Special testaments include: a verbal testament, a testament
drawn up on a Polish sea vessel or an aircraft, and a military testament.
The form which is most common in the Republic of Poland for dispositions mortis causa is
currently a handwritten testament. This fact results mainly from the numerous advantages of such a
form of a will. The most obvious ones include: its cheapness, possibility to draw up, change and
revoke a will at any time, lack of necessity of participation of others while drawing up a will and the
possibility to keep it secret. Unfortunately, such a form has also its weaknesses. In particular, these
11
include a danger for the document to be concealed or destroyed by a third party .
Another ordinary form of dispositions mortis causa is a notarial testament (art. 950 of the
Civil Code). Such a disposition makes it sufficiently probable that its contents reflect solely the actual
intentions of the testator. Such a circumstance guarantees the presence of a lawyer when drawing
up a will. This offers the sense of observing the law while performing an act in law, and also the
5

Z. Radwański, Teoria umów, Warsaw 1977, p. 101 et seq.
E. Skowrońska-Bocian, Testament w prawie polskim, Warsaw 2004, p. 60.
7
More E. Skowrońska-Bocian in the compilations referred to above.
8
Idem, Forma testamentu..., p. 22.
9
Cf. E. J. Barwiński, Prawo spadkowe obowiązujące w byłym Królestwie Kongresowym w zarysie,
Warsaw 1938, p. 19.
10
From Greek: "holos" – "whole", "grafien" – "write". Cf. J. S. Piątowski, Prawo spadkowe. Zarys
wykładu, Warsaw 2003, p. 105. From Latin: "holographus" – "handwritten". Cf. M. Kuryłowicz,
Słownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego,
Zakamycze 2002, p. 44.
11
Cf. J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe..., pp. 104-105.
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sense of protection against any potential flaws in the declaration of the testator's last will. In addition,
depositing the document at the notary's office in general excludes the possibility of its concealing,
12
counterfeiting or destroying by third parties .
Although the Civil Code does not directly specify the formal requirements to be observed by
the form of a will being analysed, however such a regime can be formulated based on adequate
13
provisions of the notary public law . Any violation of such provisions makes an act mortis causa
invalid. Some representatives of the doctrine are of the opinion that the invalidity of a specific
disposition should depend on the type of the specific provision of the notary public law which was
14
violated, however, in my opinion such an attitude is too liberal and may, in a number of cases, lead
to in fraudem legis. In addition, we cannot ignore the provision of art. 958 of the Civil Code which
seems to be explicit about the subject matter in question.
An allographic testament (art. 951 of the Civil Code) offers the same benefits as a notarial
testament. Similar to the latter, an allographic testament is an official document. Due to the fact that
such a declaration of the testator's will is not as a rule made in the presence of a person with legal
15
knowledge, these testaments are quite often invalid .
Having that in mind, we have to state that each of the ordinary forms of testament
mentioned above has some flaws:
1) a handwritten testament bears a high risk of being concealed, destroyed or counterfeited by
a third party;
2) a notarial testament is drawn up for a fee,
3) and an allographic testament, due to the fact that it is as a rule made in the presence of a
person lacking legal knowledge and education, is often invalid.
The above circumstances severely limit the principle of testamentary freedom. Sometimes
they give rise to the distortion, or even foiling the actual intentions of the testator. Such a risk is by
no means mitigated by special forms of testamentary dispositions.
The most common special form used in practice is a verbal testament (art. 952 of the Civil
Code). Attempts to counterfeit the documents confirming such a form of testation are quite common
(and successful unfortunately). Due to the verbal form of a disposition and the lack of officials
present during its preparation, it has become extremely susceptible to the attempts aimed at its
modification, counterfeiting and also destruction. Therefore, a proposal has been formulated in the
16
doctrine to eliminate this form of disposition from the Polish succession law .
Due to the limited subjective and objective scope of the remaining special forms of
testament, a detailed analysis seems pointless.
In addition, we should remember that the validity of special testaments has been limited in
time (art. 955 of the Civil Code). This results from the fact that the enumerated forms of dispositions
made in the event of death do not offer such a guarantee of reflecting the testator's actual intentions
as ordinary testaments. The six-month period the lapse of which results in the expiry of a special
testament, starts to run from the moment when the reasons for making the same cease to exist. In
practice, of course, establishing a specific date may prove difficult, and sometimes even impossible.
This, in turn, may give rise to the risk of "artificial" prolongation of the binding force of a given
17
testament .
The above considerations explicitly show that the provisions on the form of testament do
not give a testator the certainty that their testamentary disposition will be fully executed post
mortem. There is no doubt that a notarial testament guarantees the highest safety. However, this
form of disposing of the property is not available to all testators. The reason for such a state of
affairs is the notarial fee which encourages testators to search for alternative legal solutions. If, de
facto, no acts in law offer a full guarantee as to the implementation of the testator's actual intentions,
12

E. Skowrońska, Forma testamentu..., p. 102; J. Ignaczewski, Prawo spadkowe. Art. 922-1088 of
the Civil Code. Komentarz, Warsaw 2004, pp. 131-132.
13
Act of 14 February 1991 - Notary Public Law (J.L. of 2002, no. 42, item 369 as amended).
14
Cf. F. Błahuta [in:] the Civil Code. Komentarz, Warsaw 1972, p. 1873.
15
E. Skowrońska-Bocian, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga czwarta. Spadki, Warsaw
2005, p. 106.
16
J. Ignaczewski, Prawo spadkowe..., p. 141; E. Skowrońska-Bocian, Komentarz..., p. 112.
17
E. Skowrońska-Bocian, Komentarz..., p. 124; J. Ignaczewski, Prawo spadkowe..., pp. 153-154.
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we should find such a general mode of handling the available forms of testament which will offer the
maximum possible guarantee. What is the solution? In my opinion, this is a liberal interpretation of
"stiff" regulations on the form of a testament in the light of the primacy of two mechanisms: favor
testamenti and animus testandi.
The intention to dispose of the property, which results from a broader, although not
expressed explicitly in the law, term of the testamentary freedom, constitutes condictio iurisdictionis
for the existence of a valid testament. Lack of animus testandi results in the lack of the act in
question. This legal structure is composed of two cumulative components:
the awareness of making a will and
18
the intention to perform an act in law .
Lack of at least one of the elements mentioned above theoretically leads to the invalidity of
a testament. It is undisputed that the testator stating their wishes for the disposition of their property,
must be aware of the significance of an act being performed which regulates the fate of their
property post mortem. Secondly, the testator's behaviour should be the consequence of having such
an intention. We should point here that the aspect of referring the testator's intentions to a
19
specifically chosen form of a testament or the lack of such a specification, makes no difference .
It is undisputed that the intention to make a disposition in the event of death has to be
made or expressed in a correct way. Pursuant to art. 945 § 1 of the Civil Code, incorrect
circumstances lead to the invalidity of a testament. Among the flaws in the declaration of intent
which play a fundamental role for the validity of a disposition mortis causa, the legislator has
included: the condition which excludes making a conscious or free decision or expressing a
20
conscious and free intention, a mistake and a threat .
The provision of art. 945 § 1 of the Civil Code severely limits the intention to dispose of the
property. The negative consequences of such a state of affairs most frequently affect the
successors of a given person usually being of good faith. However, observing this provision is
necessary to fulfil only the actual intentions of the testator. On the other hand, such intentions
should be fulfilled to the maximum extent possible. Another legal mechanism in the succession law,
i.e. favor testamenti, provides such an opportunity.
While the representatives of the doctrine do not question the validity of this mechanism in
the Polish succession law, numerous doubts arise when defining the limits of its application. Here
we can mention several dominating views:
1. a strict one according to which this rule applies only to valid testaments;
2. a relatively liberal one which allows for favor testamenti at the stage of assessing the
testator's behaviour and the declaration of intent made by the same;
3. an extremely liberal one which allows for admitting evidence against the content of the
disposition mortis causa made.
4. a moderate one which calls for the application of the principle of favor testamenti to the
21
whole succession law .
Personally, I agree with the last option of understanding the principle of favor testamenti.
As K. Osajda aptly noticed, the proposal to apply this principle to the whole succession law results
from the following circumstances:
 legal international regulations regarding broadly defined succession (e.g.. Hague
Convention of 5 October 1961 on the conflicts of laws relating to the formof testamentary
22
dispositions or the Washington Convention of 1973 to which, in fact, Poland is not a
party),

18

E. Skowrońska-Bocian, Testament..., p. 35.
Ibid., pp. 35-36.
20
The provision of art. 77 of a decree of 8 October 1946 - Succession Law (J.L. no. 60, item 328 as
amended) mentioned another reason being the lack of intention to produce legal effects. However,
including such a flaw in art. 945 § 1 of the Civil Code would be, as E. Skowrońska-Bocian aptly
noticed, the unnecessary repeating of concepts.
21
K. Osajda, Testamenty wspólne [in:] Monografie prawnicze, Warsaw 2005, pp. 44-46.
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23




established judicature of the Supreme Court ,
including art. 948 of the Civil Code among the general provisions on testaments (systemic
interpretation),
 lack of any appropriate restrictions introduced by the legislator in the scope of use of favor
24
testamenti (teleological interpretation) .
In my opinion, the above-mentioned reasons which justify the broad application of favor
testamenti should be supplemented with the already mentioned principle of animus testandi which
the first one obviously follows from.
Having that in mind, we could assume that the principle of favourable interpretation of the
will has the nature of a legal principle within the meaning of the elements of a given legal system.
For this reason, all the specific legal norms lower in the legal system hierarchy (e.g. these regarding
the form of a testament) should be adequate to the superior mechanism of favor testamenti and fully
respect the same. Of course, we should agree with the view according to which interpretation of a
testament may not lead to supplementing or modifying the contents of a disposition made. However,
such conduct should enable "fair" judgements, first of all when the traditional methods of
25
interpretation fail .
Summing up, we should recognise that the Polish succession law is based on several
fundamental principles, among which the principle of protection of the right of succession and
respect for the last will of the deceased are top priorities, then the principle of favourable
interpretation and finally specific legal norms established based on individual provisions of the Civil
Code and special legal acts. In this state of affairs, fully justified and legally relevant, a sign of the
humanisation of testate succession is the liberal interpretation of the provisions dealing with the form
of a testament, based on the unwritten principle of animus testandi and the code-based principle of
favor testamenti.
Favor testamenti principle is extremely significant for the aggregate testamentary law. Its
advantages are emphasized also in international legal regulations. The Convention of 5 October
26
1961 on conflict of laws regarding the form of testamentary dispositions and the Washington
Convention of 1973, both founded evidently on the broadly defined favor testamenti principle, are
good examples. This fact is explicitly confirmed by the Polish judicature which admits, that: "the
content of art. 1 of the Convention on conflict of laws regarding the form (...) was worded in the way
27
to uphold the dispositions performed so far in the widest possible scope" .
The fact that the principle in question generally functions in European legal systems cannot
be neglected here. As an example, we may consider the provision of § 2084 of BGB (German Civil
Code) according to which, if testamentary dispositions can be construed variously, in case of doubt
the option allowing to meet the purpose intended by the testator should be chosen. The provision of
art. 675 of the Spanish Civil Code is also worth mentioning. According to this regulation, decisions
expressed in the will shall be understood in a literal sense, unless a clearly different will of the
testator results from their wording. In doubtful situations, one has to assume interpretation which
comes as close as possible to the testator's intent.
Here, I would like to refer to examples of the Supreme Court rulings, in which favor
testamenti principle played an important, and in fact, a decisive role in defining whether the form of a
will chosen by the testator was maintained. Due to a considerable number of rulings, I have focused
on the decisions related to the form of a holographic will.
28
In the ruling of the Supreme Court of 23 April 1960, 3 CO 8/60 it was stated that in certain
situations a holographic will shall be binding only if signed with the testator's name. However, we
have to stress that the above refers to extraordinary situations where a handwritten will was

23

See the ruling of the Supreme Court of 22 December 1951, C 1325/51, OSNC 1952, no. 3, item
84, and also the decision of the Supreme Court of 16 April 1999, II CKN 255/98, OSNC 1999, no.
11, item 194.
24
K. Osajda, Testamenty..., pp. 46-59.
25
Ibid., pp. 47-48.
26
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29

contained in the testator's letter. Resolution of the Supreme Court of 28 April 1973, III CZP 78/72 ,
entered into the rules of law register, referred to analogous circumstances. The reasoning contained
therein shall be quoted in full: "a handwritten will included in the testator's letter addressed to the
successor, signed in a way determining only the family relationship between the testator and the
successor, is valid if circumstances do not raise doubts as to the seriousness and intent to make
30
such a disposition" .
The Supreme Court based its justification of the resolution on three arguments, including in
31
particular onfavor testamenti principle . It was indicated that achievement of the objectives, the
fulfilment of which is supported by keeping a special form of the disposition, should prove the
necessity to apply the rule of favourable interpretation while interpreting all of the legal provisions on
the form of the will. In addition, referring to the previously analysed resolution of 23 April 1960, 3 CO
8/60, the Supreme Court interpreted the words: "signature" and "will sign". While accepting
arguments raised in its justification, the Supreme Court noticed that the legislator, being aware of
diversification of views regarding the meaning of "will sign" in the light of art. 79 § 1 of succession
law, did not specify the notion in question when codifying the civil law. Thus, we should conclude
that the testator's name has no 'exclusive' right to execute the legislator's intention in the matter in
question. That is why, in the light of art. 949 of the Civil Code, and also regulations provided in art.
951-953 of the Civil Code, a signature should be a handwritten mark which identifies a person
32
drawing up a will, adequate to the form of a letter which includes testamentary dispositions .
Another ruling of the Supreme Court where the rule of favourable interpretation had a
material impact on settling the matter as to the substance is a resolution of 29 May 1987, III CZP
33
25/87 . The subject matter of the dispute was the problem of a lost disposition mortis causa.
Finally, the use of all evidence was admitted which is aimed at reconstructing the disposition of a
lost handwritten will. In concreto, the testatrice first drew up a notarial will, and then a holographic
one, which was destroyed soon before she died, however with no intention to revoke it. When
examining the presented legal issue, it was analysed whether interpretation should take account of
the fact that the Polish legislator did not incorporate in the content of the Civil Code the provision of
art. 94 of succession law which provided that anyone who invokes the fact of destroying, losing or
changing a written will or a letter which included the content of an oral will pointing to their
revocation, not by the bequeather or indeed a testator, but without the intention to revoke it, shall
prove their statement (onus probandi regarding the content of such a document). Referring to the
provision of art. 6 of the Civil Code, the Supreme Court explicitly strengthened protection of the
34
testator's last will .
A German regulation of § 2255 of BGB is close to the view presented above, whereby the
impossibility to find the original will cannot be seen as a presumption that the testator has destroyed
the document with the intention to revoke the same. The fact of drawing up a holographic will
keeping the form and content of a will which cannot be found shall always be established with the
35
use of all available evidence .
29
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The decision of the Supreme Court of 16 April 1999, II CKN 255/98, referred to similar
36
matter . In the light of the existing facts, the possibility was admitted to prove that a will was drawn
up and to reconstruct its contents with the use of Xerox copies of the handwritten will available. The
37
basis for the decision in question was favor testamenti principle .
38
The next resolution of the Supreme Court of 30 September 1971, III CZP 56/71 regarded
a statement which has no characteristics of a will, which in concreto indicated which of the wills
drawn up on the same day was the last one. The cause of the problem was imprecise dating of the
document (the time when the legal act was completed was not indicated). Deciding on the
admissibility of treating such a statement as evidence sensu stricto reflected endeavours to take
account of the actual intent of the testator. The resolution finally decided that if on the same day
several wills were drawn up, which appointed the same person as the successor and it is impossible
to establish the correct order, these shall be valid as a whole. Aptness of the decision was
39
axiologically justified in the principle of favor testamenti .
3

CONCLUSION
The above considerations on the principle of favor testamenti may seem to be too
extensive. However, with the subject matter of this article in mind, they are, in my opinion,
indispensable since they materially affect the interpretation of the provisions regarding the form of
the will. Unfortunately, the significance of the matter in question seems to be minimised in the
doctrine. We should assume that in the Polish succession law, but also in the majority of European
legal frameworks, the significant principle of favor testamenti is in use, and it should always be
40
treated as a priority .
We should remember that the entirety of legal norms binding in a given country compose a
legal system, which usually takes up the form of a catalogue numerus claussus. In general, legal
systems are three-fold, and the values which are decisive for the legislator's attitude are top
priorities. Then, legal principles go, and finally specific legal norms. In a perfect legal system, all
41
these levels should correlate and be mutually inclusive . Having in mind that the Polish, but also the
European system of succession law is composed of three cumulative elements, among which the
principle of protection of the right of succession and respect for the last will of the deceased are top
42
priorities , then the principle of favor testamenti, and finally individual legal norms, a liberal
interpretation of the provisions regarding the form of the will seems to be justified.
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ELECTRONIC PROCEDURE BY WRIT OF PAYMENT IN POLAND
Monika Odrowska-Stasiak
University of Lodz, Faculty of Law and Administration
Abstract: In Poland parliament adopted the Amendment of the Act – Code of Civil Procedure and
some other Acts containing provisions that regulate electronic proceedings by writ of payment for a
lesser value (Polish abbreviation: Epu). The proposal to create electronic proceedings in the Polish
Code of Civil Procedure refers to the adopted and successfully implemented solutions for e-judiciary
operating in the UK and Germany. The laws of these countries in terms of promoting electronic
judiciary are widely recognized for excellence, both legally and technically. This streamlined
procedure will enable a creditor to file a claim against a debtor via the Internet, thereby reducing the
associated cost of litigation and court fees, the reduction of which should act as an incentive for
entrepreneurs (and not only for them) to use electronic proceedings to enforce payment of a past
due debt.
Key words: judiciary, electronic technology, writ of payment, e-court
1

INTRODUCTION
Like other branch of the government judiciary is using information and communications
technology for the benefit of the citizen. If judiciary fails to go hand in hand with the latest
development it cannot garner peoples confidence. Judiciary must use information and
communications technology in its operation. If judiciary uses information and communications
technology efficiently it can foster peoples faith and maintain rule of law. Human right protection
1
becomes easier with efficient management that is technology friendly .
2
2.1

ELECTRONIC PROCEDURE BY WRIT OF PAYMENT
The amendment to the Code of Civil Procedure
The recent development of electronic technology of communications is reflected in and has
2
been influencing the Polish civil justice system . The possibility to use sources and techniques of
electronic communications in Polish civil procedure has been in force since January 1st, 2010. In
3
this day the amendment to the Code of Civil Procedure was passed. Polish parlament adopted the
amendment under the Act of January 9th, 2009 on amendment of the Act – Code of Civil Procedure
4
and some other Acts . Electronic proceedings by writ of payment are of innovative character in
5
Polish civil law procedure . The proposal to create electronic proceedings in the Polish civil
procedure refers to the adopted and successfully implemented solutions for e-judiciary operating in
the UK and Germany. The laws of these countries in terms of promoting electronic judiciary are
widely recognized for excellence, both legally and technically.
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Electronic proceedings by writ of payment are basically regulated by provision of the Code
28
37
of Civil Procedure (especially art. 505 – 505 of the Code of Civil Procedure). Beside of the said
regulation, executive orders are in force (resolutions of the Ministry of Justice) which refer to the
manner of submitting statement of claims under electronic proceedings by writ of payment, manner
of court fee payment, creating the account, manner of using the electronic signature and electronic
deliveries in these proceedings.
2.2

The importance of IT technologies
Electronic proceedings by writ of payment make it possible to settle civil cases with the use
if IT technologies and through the agency of the e-court. These proceeding introduce further
improvements and facilitation to civil law procedure. The said is possible thanks to the development
6
of modern IT technologies and importance of internet popularization . Information technology is
being used in almost every field now and judiciary should not be an exception. There is a need right
now to make judiciary more equitable, transparent, speedy and economic. This, in researcher’s
view, is not possible without the use of information technology in judicial sectors.
According to T. Zembrzuski, the fact that procedural law has been opened to new
technologies, as well as the fact that legal instruments have been adjusted to requirements and
expectations of a growing information society will contribute to the increase of effectiveness of legal
7
protection in civil court procedure . Electronic proceedings by writ of payment apply a new metod of
communication, i.e. electronic, whose benefits lie in its simplicity and in the fact that the use of this
metod leaves evidence.
2.3

E-court
Cases under electronic writ of payment proceedings considers the Court, known as the
th
electronic court (the e-court). In Poland it is VI Civil Division of the Lublin-West Regional Court – in
Lublin. It was inaugurated on the fourth of January 2010. The jurisdiction of the e-court covers the
8
whole territory of Poland regardless of the defendant’s domicile or seat . It is competent to examine
civil pecuniary claims (including commercial and labour claims). The cases are considered under
electronic writ of payment proceedings irrespective of the total amount of the dispute, which means
that some of them would otherwise fall within the competence of District Courts. The Court lacks
9
competence over non-pecuniary claims and family law claims .
It needs to be stressed that bringing a case before the e-court is just an alternative to the
traditional proceedings. In other words, the introduction of the e-court did not compromise citizens’
access to the traditional court.
2.4

Electronic forms
The claimant communicates with the Court exclusively electronically by means of a system
dedicated to the electronic writ of payment proceedings. Once registered on the platform
http://www.e-sad.gov.pl, the claimant can edit and send the claim form and further pleadings to the
e –court. The new proceedings are characterised by the fact that they are entirely conducted in
electronic forms. Electronic forms in this kind of proceedings make it easier to draft statement of
10
claims, moreover danger of formal mistakes in such statement shout decrease significantly .
6
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Electronic procedural writs are entered in the IT system – including statements of claims, and it is
11
also in electronic form that e-courts issue orders of payment . Writs are also serviced through the
IT system. Actions taken by the court, court clerk and presiding judge shall only be recorded in the
electronic communication system, and the electronic data generated as a result of those actions
shall bear a secured electronic signature in the meaning of Article 3 (2) of the Act on Electronic
Signature of 18 September 2001.
Servicing and submission of writs in electronic form is only compulsory for the plaintiff. Any
pleadings filed by the plaintiff otherwise than by electronic means shall not have the legal effects
31
associated by the Code of Civil Procedure with the filing of a pleading with the court (art. 505 § 1 of
12
the Code of Civil Procedure) . The defendant may choose the manner of participation in the
proceedings: electronic or traditional – through the use of traditional writs and service forms. But if
31
the defendant decides to file his pleadings by electronic means, the provisions of art. 505 § 1 of the
Code of Civil Procedure is applied to the defendant from the moment he files a pleading by
electronic means. Its means that any pleadings filed by the defendant otherwise than by electronic
means shall not have the legal effects associated by the Code of Civil Procedure with the filing of a
pleading with the court.
2.5

Complaint
Electronic proceedings by writ of payment is a particular track to demand money claims
connected with performed services, delivered goods, damages and other incidents causing an
obligation of payment. The electronic proceedings by writ of payment based on the plantiff’s
statement. In electronic proceedings by writ of payment, evidence is not attached to the statement of
13
claims but is merely indicated in the content of the statement . Therefore circumstances justifying a
recognition of claims and an issue of a garnishee order should be beyond any doubt and arise from
invoices, contracts, acknowledgements of receiving goods etc.
In the electronic writ-of-payment proceedings the proxy also does not enclose their power of
attorney, but they should make a reference to it, indicating the date of authorization, scope and
required in the Code of Civil Procedure.
32
According to art. 505 § 1 of the Code of Civil Procedure the plaintiff should refer in his
complaint to evidence in support of his allegations. Evidence shall not be enclosed to a complaint.
Moreover, a complaint should contain:
1) a personal identification number (PESEL) if the plaintiff is a natural person and is obliged to
have a PESEL number,
2) a tax identification number (NIP) if the plaintiff is not a natural person and is obliged to have a
NIP number, and a National Court Register (KRS) entry number, or number from another applicable
14
register.
2.6

Decision taken in the e-court
The most common type of decision taken in the e-court is writ of payment. The court official
conducts an „in camera” examination of the well-foundness of the claim as set forth in the lawsuit. If
the official concludes that the claim is well-grounded the electronic system prepares a draft of the
order which is subsequently signed by the official using the electronic signature (special individual
15
code assigned to court officials considering cases) . Writ of payment shall order the defendant to
satisfy the entire claim, including the related costs, within two weeks from being served with the
order, or alternatively file an objection with the court. Writ of payment is automatically served on the
claimant by means of the electronic system whereas the service of the lawsuit. It is delivered to a

11
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16

defendant in traditional, paper form with a caution that there is a possibility to complain this order
17
within 14 days from a day of a delivery . A defendant receives also a personal code, which allows
18
him to log in an e-court system in order to check whether such an order exists at all .
In the event where the claim appears groundless, no writ of payment follows. According to art. 499
of the Code of Civil Procedure writ for payment may not be issued if the content of the complaint
suggests that:
1) the claim is evidently unfounded;
2) the facts brought raise some doubts;
3) the satisfaction of the claim depends on a reciprocal performance;
4) the place of stay of the defendant is not known or the order may not be served on the defendant
in Poland.
In such a situation case is transferred to a competent court of general jurisdiction for detailed
19
consideration . According to art. 27 of the Code of Civil Procedure an action shall be brought
before the court of the first instance in whose region the defendant's place of residence is located.
The place of residence shall be determined according to the provisions of the Act of 23 April 1964 –
20
Civil Code . Provision of art. 25 of the Civil Code provides that the domicile of a natural person is
the place where that person resides and where the person intends to remain permanently. The
domicile of a child being under parental authority is the domicile of his parents or of that one parent
who is exclusively vested with parental authority or who has been entrusted with the exercise of
parental authority. If both parents are equally vested with parental authority and have separate
domiciles, the domicile of a child shall be with the parent with whom the child resides on a
permanent basis. If the child does not reside on a permanent basis with either parent, his domicile
shall be determined by the guardianship court.
If the defendant does not have a place of residence in Poland, general jurisdiction shall be
determined on the basis of their place of stay in Poland, or where the latter place is not known or is
not located in Poland, on the basis of the defendant's last place of residence in Poland.
Where an order for payment cannot be served because the place of stay of the defendant
is not known or the order may not be served on the defendant in Poland the court shall, ex officio,
set aside an order for payment and refer the case to a competent court of general jurisdiction,
21
unless the plaintiff timely removes the obstacle preventing the service of the order for payment . In
addition, if, after the issuing of an order for payment, it is discovered that the defendant did not have
the capacity to be a party to court proceedings or to conduct court proceedings, or did not have a
representative authority upon the filing of the complaint, provided that such defaults are not
corrected within a determined time limit in accordance with the provisions of the Code of Civil
Procedure, the court shall, ex officio, set aside an order for payment and refer the case to a
competent court of general jurisdiction, unless the plaintiff timely removes the obstacle preventing
the service of the order for payment.
2.7

An objection to an order for payment
The defendant can submit an objection in writing to an order for payment within two –
22
weeks’ time counted from the date of the effective service of the order . An objection to an order for
payment need not be justified or supported by evidence, however the defendant's allegations should
be specified therein and submitted before defending on the merits of the case, failing which they
16
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23

shall be forfeited . A notice of objections is filed with the court that issued an order for payment or,
where the order was issued by a court clerk, with the court before which the action was brought (art.
503 of the Code of Civil Procedure). The court shall reject objections which are filed after the time
limit, are not paid for or are otherwise inadmissible as well as oppositions whose defaults are not
timely corrected by the defendant.
The effective submission of the statement of opposition by the defendant annuls the
payment order and results in the case being transferred for consideration to the competent court of
general jurisdiction.
The court to which a case is referred shall not be bound by the decision to refer the case if
the defendant's objection contains an allegation concerning court jurisdiction determined in
accordance with Article 46 § 1 of the Code of Civil Procedure. This provision provides that parties
may agree in writing to bring to the court of the first instance which, according to the Code of Civil
Procedure, is not a territorial jurisdiction, a dispute that has already arisen or disputes that might
arise in the future under a specific legal relationship. Thereupon, said court shall have exclusive
jurisdiction, unless the parties decide otherwise or unless the plaintiff files a claim in electronic
proceedings by writ of payment. The parties may also, by written agreement, limit the plaintiff's right
24
of choice between several courts of competent jurisdiction over such disputes .
As it has already been mentioned, a case may be referred to a competent court of general
25
jurisdiction . This occurs in the following cases:
33
1. where there are no grounds to issue an order for payment (art.505 of the Code of Civil
Procedure),
2. where an order for payment can not be served because the place of stay of the defendant
34
is not known or the order may not be served on the defendant in Poland (art. 505 of the
Code of Civil Procedure) and in addition, if, after the issuing of an order for payment, it is
discovered that the defendant did not have the capacity to be a party to court proceedings
or to conduct court proceedings, or did not have a representative authority upon the filing of
the complaint, provided that such defaults are not corrected within a determined time limit
in accordance with the provisions of this Code,
36
3. where an objection is duly filed (art. 505 of the Code of Civil Procedure).
When it comes to one of these situations the presiding judge shall order the plaintiff to
correct any formal deficiencies and supplement the complaint as may be appropriate for the
applicable proceedings within two weeks from the date of the order being served. If any formal
26
deficiencies of a complaint are not corrected, the court shall terminate proceedings .
A copy of the decision to terminate proceedings shall only be served on the defendant if he
was served with a copy of the petition. If the plaintiff supplements his complaint, the presiding judge
shall order the defendant to supplement his objection as may be appropriate for the applicable
proceedings, within two weeks of being served with the order.
If the defendant refrains from submitting the statement of opposition – writ of payment
27
becomes final and the enforcement clause is issued in the electronic system by the court official .
On this basis a creditor is entitled to direct a case to an executor in order to begin an enforcement.
He is allowed to do it in one of two ways. Firstly, he may file a motion to an executor in a paper form.
Secondly, he may use e-court electronic system and begin an enforcement. Irrespective of the form
it is equally binding for an executor. Worth stressing is a fact that an executor publishes all of
information concerning enforcement procedure in the e-court electronic system. Any time it is
necessary, it is possible to log in and check a status of a case and last executor’s acts.

23
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2.8

A fee
28
In accordance with amended provisions of the Civil Case Court Fee Act on a lawsuit filed
through electronic proceedings by writ of payment will be charged a fourth element of a fee. A
29
lawsuit is filed together with the fee .
3

CONCLUSION
In general, electronic proceedings by writ of payment may be defined as civil procedure
which is: simple, which means accessible, cheap and fast. Electronic proceedings by writ of
payment will shorten the excessively lengthy period of time necessary to obtain court protection of
rights in traditional proceedings.
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THE PHENOMENON OF DISCRIMINATION
FROM A EUROPEAN LAW PERSPECTIVE
Mgr Stanisław Woda
The Jagiellonian University in Krakow, Faculty of Law and Administration
Abstract: The topic of the paper concerns the phenomenon of discrimination from a perspective of
European law, regarded here rather as an idea, some quantum of European principles – the
perspective of that paper is then developed, qualified by and embedded in philosophical reflection
from the field of philosophy of law. The paper is based on paradigm of Buddhist philosophy, more
and more significant trend in European philosophical discourse. The paper articulates an ambition to
decode the notion of discrimination as the relevant legal term. From the perspective of Buddhist
philosophy the text illustrates the relation between the primary sense of discrimination and legal
implications of this term under evolution of historic formations. That background constitutes the
space for the contemporary diagnosis of legal actors’ situation under European law and its
teleology. The reflection of that kind may be regarded as some important material for lawyers
dealing with specialised dogmatic areas as a philosophical implement protecting from too automatic
and schematic interpretation of specialised legal norms, in isolation from their rationale.
Key words: discrimination, phenomenon, European law, Buddhist philosophy, ego, ideale
Sprechsituation, space
For the purposes of that paper I will be considering the term of European law in a widely
manner as the emanation of these virtues, goals and assumptions that now – in our epoch –
synthesise into some new quality, the European Union. Indeed, the European Union can be
regarded as the most concentrated and efficient emanation of these virtues, goals and assumptions
yet created in history of European legal thought. And in that sense I would like to analyse the
phenomenon of discrimination, in the context of European legal heritage the modern qualified
emanation of which the European Union is. The same formula can be evoked in relation to the work
of the Council of Europe that together with the European Union constitute the modern shape and the
1
reservoir of some ideas that were always inherent in European legal reflection. From that wide
perspective – that enables such comprehensive interpretation of the notion of European law – I
would like to depict the phenomenon of discrimination then.
Discrimination – against somebody or in favour of somebody – organises the whole history of
law all over Europe. The factor of discriminating may be regarded as a useful implement in the
process of constructing legal norms, irrespectively of procedural requirements for that construction;
and the primary sense of the notion of discrimination as ability to distinguish or discern seems to
correspond with the genealogy of numerous legal norms as some expression of people’s needs that
2
had converted into that norms. Just in this way the system of legal norms may be regarded – law
does not exist in a social vacuum and, if we abstract from totalitarian concepts of social engineering,
3
it reflects specific human properties, the source of which is just their human nature. This
assumption involves the necessity of philosophical exploration of that human nature in order to
display these legal regulations’ reason and rationale. Of course, human nature as the source of law
– as the formally recognised system – may be explored from many perspectives. For this paper’s
purposes I will be exploring that question, as the implement of dealing with it, from the perspective

1

KENIG-WITKOWSKA, M., ŁAZOWSKI, A., OSTRIHANSKY, R.: Prawo instytucjonalne Unii
Europejskiej, Warszawa 2006, pp. 3-7; SZYSZKOWSKA, M.: Teoria i filozofia prawa, Warszawa
2008, p. 85.
2
vide for example: STANISŁAWSKI, J.: Wielki słownik angielsko-polski, t. 1 [A-N], Warszawa 1977,
pp. 222-223.
3
SZYSZKOWSKA, M.: Granice zwierzeń, Warszawa 2001, pp. 167-168.
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Buddhist philosophy, that in my opinion has some potential of this question’s explication, on the
basis of Buddhist paradigm I found my paradigm then.
Man in the process of constructing their sense of existence manifests the strong tendency to
distinguish isolated components in the space they were situated; this common phenomenon serves
to build the illusion of ego as the proof of individual existence. All the spectrum of distinctions
appears, the more, the better – for the constructing of dualistic conception that demands distinction
between creators of that conception and the space they are situated as the best way to indicate their
4
own significance or at least the identified presence in that space. Law becomes the useful method
of such distinction – in the context of its properties it makes very convenient frames for organisation
and classification of all components of space into, by definition, the inevitably hierarchical system
5
under which each an identified element can be placed. Such system makes background for an
individual, makes very compulsive illusion of a separated existence, thereby the sense of existence
regarded as an abstract idea. Of course, that non-egalitarian arrangement can develop under
conditions that do not favour any different way of constructing by humans their sense of existence –
free from attitudes that compel individuals to distinguish or, in other words, just to discriminate in the
primary, non-legal sense of this word, themselves from the space into which they were situated.
However – and the perspective of gender studies in legal sciences corresponds with the Buddhist
paradigm of my interpretation (what does not mean that there is complete concord with the
conception presented by me here) – patriarchy (but, it is worth pointing out that matriarchy as well)
regarded as an abstract frame for the concept of non-egalitarian system feeds illusion of ego as the
implement to define by actors of such non-egalitarian arrangement their own significance or at least
6
their own presence in the process of the sense of existence’s management. Law constitutes the
formal frames of institutionalisation of such non-egalitarian – distinguishing, discriminating – order,
the way of detecting and experiencing of the space that man is situated into.
There is no astonishment that until the Great French Revolution for the law of European area
(regardless whether we mean it as the whole complex, the resultant of particular tendencies, or we
discern this particular tendencies separately) discrimination was an inherent component, the
inherent institution for people functioning in realities of formation of slavery, feudalism and early
capitalism – all these formations were imbued with patriarchal non-egalitarian attitude towards the
conception of existence that demanded the whole complex of protections and guarantees of
7
individual social status. The social status under these circumstances constitutes a criterion of
existence, the sense of it. The important facet of all these steps is just – as the symptom of dualistic
perception – the fear of humiliation and degradation against which people construct from the
institutions of law a shield that certifies their status, their position in the system of stratifications. This
position must produce its own dialectical reverse under these conditions – and by that means the
figure of the second being appears, as someone that represents inferior, lower components of the
space, the legal space as well, then; in numerous cases some of this components become
stigmatised, they become a target onto which the shield projecting fears of degradation and
8
humiliation can be directed. General history of European law exemplifies such numerous legal
specimens of discrimination, irrespectively how narrow definition of discrimination would be
assumed for purposes of the illustrating my view, and the gamut of exemplifications will be always
wide. The state of discrimination – despite of even its formal abolishment – has been lasted up to
now, out of different reasons anyhow.
The first reason is determined of course by the contemporary reality that does not
correspond with optimal requirements for the reduction of destructive egocentric phantasmagorias –
but, it is worth indicating, it does not correspond to the smallest degree in history of European law
yet. The second important reason of this situation is connected with the fact that under conditions of
deficient correspondence with the model requirements that constitute potentiality to abandon
4

KABAT-ZINN, J.: Gdziekolwiek jesteś, bądź, transl. H. Smagacz, pp. 213-215, 220-224.
vide for example NYDAHL, O.: O naturze rzeczy. Współczesne wprowadzenie do buddyzmu,
transl. W. Tracewski, Warszawa 2009, pp. 16-17.
6
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Europejski alfabet, transl. A. Rosenau, Wołowiec 2008, pp. 45-51.
7
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distinguishing/discriminating perception of legal space the process of gradual eradication of
discrimination from legal system is correlated with transformation of forms that discrimination –
surely the most lenient in history one – can (under contemporary conditions) assume. However, the
very institution of discrimination has not been removed yet, it still serves – with considerably
proportionally weaker intensity – for the satisfaction of the said egocentric discriminating needs,
merely the target of discrimination is altered and former victims occupies the place of former
9
oppressors that exchange one another ; the spectacular example of the process when former
victims ascend the position of former oppressors can be evoked on the basis of ideologies that
derive from the tradition of the Great French Revolution that can be regarded as the first purely
egalitarian project – of course in a theoretical aspect, as we know from the modern perspective that
having not been called as discrimination, numerous forms of such discrimination had been coded in
the legal system of the revolutionary France. If we assume very simplified and schematic model of
dialectical tension between the legal systems that were derived from the heritage of the Great
French Revolution on the one hand and the temporally and spatially equivalent to them legal
systems rooted in the tradition against which the Great French Revolution directed its egalitarian
counter-vision of social system, we can find the experience of Fascism as the most total, extreme
and defiled incarnation of that tradition contested by the movement of 1789, synthesising with an
unprecedented intensity the most destructive properties of these systems and abandoning these
restrictions of theirs that had the power to limit destructive effects through some sacred sanctions of,
in the first place, Christian genealogy – that universally has the power of limiting the work of
10
discriminating ego, the idolatry .
In my opinion today we function in the world of somewhat shambles after the experience of
Fascism – as the concentrated emanation of the most egocentric tendencies of former formations,
i.e. slavery, feudalism and capitalism – and with complex heritage of the Great French Revolution
that induced different experiences of egocentric discrimination (sometimes assuming very severe
forms like Stalinism that intensity of its is often compared with Fascism) but concurrently determined
the modern shape of European law as a complex of institutions orientated towards elimination of the
phenomenon of discrimination, and what was mentioned above, the resultant of multifarious
tendencies that conventionally derive (themselves) from the heritage of the Great French
Revolution. They were completed by some ideas from the field of Christian philosophy as the
European Union was primarily a project founded on Christian philosophy that mitigated extreme
11
strands of patriarchal narrative.
Law of the European Union – inter alia the Charter of Fundamental Rights of the European
Union as the specialised sector of that law dealing with the question of discrimination – prohibits all
discrimination including on basis of disability, age and sexual orientation (the third title of the
Charter) and this formula can be regarded as the development – both in a substantial and formal
aspect – of the regulations of European Convention on Human Rights from 1950 that are still
binding for all the countries of the European Union, furthermore, there is a legal connection between
the status of a signatory of the European Convention on Human Rights and the potentiality of
obtainment of a member status of the European Union.
As I emphasised it above, we have never been witnesses of such non-discriminative
relations in legal European history but discrimination is still present, more camouflaged and lenient,
in some cases it is employed under the guise of fight just against itself. In my opinion, the best and
complete solution of the problem of discrimination lies at its base – and that base is, on an
accordingly abstract level, ego, that formulates claims that demanding intervention of discriminating
9

Some good illustration of this process from a psychological perspective of Buddhist philosophy
gives for example W. Eichelberger – DZIURDZIKOWSKA, R., EICHELBERGER, W.: Siedem
boskich pomyłek, Warszawa 2000, pp. 67-76.
10
This argument actualises itself today for example in modern Polish Christian narration,
emphasising such a significant role of Christianity in some different context of contemporary
challenges, the legal challenges too, that Christianity encounters in Poland and from a Christian
perspective often regarded as discrimination, vide for example the blog of DRĄŻEK, D.:
http://www.naszdziennik.pl/blogaid/prawda-istnieje-wymysla-sie-tylko-klamstwo.html
11
vide for example IZDEBSKI, H.: Historia myśli politycznej i prawnej, Warszawa 2007, pp. 38, 5659.
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mind. European law ought to ensure the realisation of such legal situation when actors of legal
discourse would not expand their egocentric visions upon legal system and thereby limit the equal
space of freedom that is – according to Kant – the necessary condition of the state of equality. On a
basis of different philosophies – their cosmologies especially – the best solution of that question
from a legal perspective is simply to enable all human beings, as living beings that are able to
sustain suffering, to live through several dozen years of their lives without unnecessary, unjust and
destructive suffering institutionalised in the process of formal discrimination as a source of that
suffering. From the Buddhist perspective the only way is annihilation of ego as the ultimately source
of suffering what would free humans from discrimination but of course it is (fortunately) impossible to
decree some substantial pattern of the elimination of the phenomenon of discrimination. Only some
purely procedural solution remains then, and in my opinion the best, the most faultless proposition
that corresponds with the paradigm of that paper and enables all human beings to realise their own
visions of happiness for several dozen years of their lives in the world – even or rather of course: the
egocentric ones as well – under conditions free from discrimination is the conception by Jürgen
Habermas of ideale Sprechsituation that provides people with the frame for discourse that can take
12
place even in a situation when all actors of that discourse display egocentric attitudes. Of course,
this model constitutes an ideal vision but/so – some important guideline in the process of creating
and execution of law on the European level. I think that in it the teleology of law realises itself, its
service role in the process of human beings’ life.
I think that this reflection, this perspective should accompany European PhD. candidates and
young scientists operating in the field of law sciences.
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SOVEREIGNITY IN THE EROPEAN UNION – END OF THE
NATIONAL STATE?
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Abstract: In the focus of the current discussion about the European Union stand national identity
1
and sovereignty of the Member States. The European sovereign debt crisis has led to a polarization
of the positions. While one side considers the transfer of more competences to the European
2
3
Union , others see a solution in withdrawing the EU. The author sketches the stresses between
Member States and EU that result from the allocation of competencies to bodies of the Member
State as well as to the European Union. In the focus stand judgments of the ECJ that have in
consequence DE-FACTO-amendments of the law of Member States, "as-if" competences had been
transferred. The author comes to the result that “suprema potestas” remains with the Member States
although sovereignty is touched. The sovereign national state remains important.
Kľúčové slová: suverenita, pracovné právo v EÚ
Key words: Sovereignty, EU, EU-Labor Law, EU and Member State
1

INTRODUCTION
Three elements characterize the national state: Territory of state, people of state and
4
authority of state. The state is described as "unit of settled people equipped with ruling power.”
5
Sovereignty is state authority that negates “authority, over, in and beside the state.” State authority
6
must be based exclusively on the states own laws, its own administration and its own jurisdiction.
7
When sovereignty of states is discussed the name BODIN is always mentioned, BODIN formulates
the definition of the term sovereignty connecting all elements of independence and suprema
8
potestas. According BODIN Sovereignty is the “highest not time limited authority over citizens and
9
subordinates.” When one or several persons have absolute power only for a limited time one
10
cannot speak of sovereignty.
The Member States have transferred parts of their sovereign rights to the EU. Have they
remained sovereign states? Has the transfer of parts of legislation and jurisdiction to the bodies of
the EU as consequence the dissolution of the Member States’ sovereignty?

1
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2

STRUCTURAL CHANGES – THE PHENOMENON
Structural changes of the modern states are researched in legal sciences as well as in
11
12
13
philosophy, political sciences and sociology.
The sociological description of the current status
of the EU with its empirical and analytical methods makes the findings of sociology interesting for
the legal sciences. Do jurisdiction and legislation prove the result of sociology?
2.1

Allocation of competences as starting point
14
Political institutions have to solve five basic problems when they want to withstand a while.
These are the problems of allocation: The allocation of competencies (who has to decide), the
allocation of resources (who makes the disposition on the means), the allocation of legitimacy (who
15
justifies the system with which ideas), the allocation of control, the allocation of valid procedure.
Referring to a model of Lepsius sociologists are convinced that the allocation of the single areas to
different institutions and the symmetry or asymmetry of the allocation to different institutions
enlarges or reduces the influence on these areas. The fight for resources, legitimacy and the
16
authority to sanction is content of institutional conflicts and in the consequence for social dynamic.
2.2

National state – symmetric structures of competencies
The classical national state is a model of great symmetry and acceptance. Each single area
and each basic problem is allocated to the national state. The European Union led to an asymmetric
model. The single areas are allocated to national as well as to European institutions. That leads to
conflicts, a lack of legitimacy and in the consequence either to new models of legitimacy the
17
sovereign national state as fundamental for legitimacy. One main problem is that the European
Parliament does not elect and control a government and even does not have the competence to
18
make proposals for laws.
2.3

Asymmetric structures in the European Union
The relation between European Parliament and the principle of the sovereignty of the people is
19
problematic. When one sees the people as bearer of sovereignty a definition of the people is either
20
linked with “Ethnos” or “Demos”. A single European “Ethnos” does not exist. The European Union
21
22
is multinational structured. Also a European “Demos” is not unproblematic. The “Demos” needs a
collective of citizens with a social reference plane of a cultural homogeneity that bears a “We”23
24
identity. This does not exist on European level. The European citizenship does not suit as an
25
aspect for an appropriate relation.
Competencies are concentrated in the European Commission . The European Commission
26
27
has the exclusive competence for proposals of law, but is a body without democratic legitimacy.
The members of the European Commission governments are appointed by the governments of the
11
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Member States. On the other side the Council of Ministers has no direct democratic legitimation,
28
although he has not only the power to decide about European Directives alone but also the
29
ultimate competence in European legislation. The chains of legitimation are long.
The development breaks the authority of the national state and leads to the allocation on
supranational level. The link between competencies, resources, legitimacy and the sovereignty of
30
31
the people is destroyed. Sociology asks for new theoretical concepts.
2.4

Result
The idea to analyze the situation under five aspects of allocation adds to the classical three
aspects of sovereignty that are legitimacy (will), administration (action) and jurisdiction (control) the
aspects resources and procedure to examine the allocation of this aspects leads to the clear finding
32
in sociology that the national state with undivided sovereignty has stopped to exist. Otherwise is
the national state today is fundamental for legitimacy of political power. It is the missing link to close
the gap of legitimacy today. Asymmetry of resources of competences and a missing European
33
budget and finance policy is meanwhile described in German legal theory. It is proposed to
strengthen the democratic legitimation of the EU and to rule a budgetary ceiling as part of a
34
European economic and monetary union.
3

ADJUDICATION OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE AND SOVEREIGNTY EXAMPLES
3.1
Criticism and accusations
Exist similar findings in the legal sciences? They do. Some examples may prove this. In the
center of the discussion several times stood the interpretation of European Directives that led to
changes in the law of the Member States: Cases that seemed to touch European law had been
referred to the ECJ. The ECJ decided. The result was comparable to a legal earthquake. The
adjudication of the European Court has been criticized several times for violating the German
sovereignty. The accusations against the European Court have been
35
- judgment without competence,
36
- interpretation of law without grounding in the Council Directive and in German Law,
37
38
- exceeding competences that cannot be justified alteration of the EU-Treaties, violation of
39
sovereignty,
- extension of European basic rights into the laws of the member states and so becoming a
40
court of appeal dealing with points of law but immune to any critics,
- using arbitrary methods and creating unwritten principles of European Law to skip legal terms that

28
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41

had been decided in parliaments
42
- accepting a scandalous legal procedure and performing a piece of pure lunacy,
43
- violation of the principle of separation of powers,
44
- put upside down the for decades grown understanding of legal terms to make it to junk
45
- commitment to the EU at the expense of a reasonable legal methodology.
In fact one can observe massive influence of the European Court on German adjudication and
legislation. Some examples from labor law prove the influence on German labor law. On the one
side stand rules that according judgments of the ECJ infringe Community Law. On the other side
46
stand legal amendments in the consequence of decisions of the ECJ.
3.2
Void labor law regulations
According the European Court diverse labor law regulations infringe Community Law. The ECJ
allows the courts of the Member States expressively not to apply provision of law of the Member
47
State, when the court considers the provision to be contrary to Community Law. ECJ held for void
- a regulation of the fixed-term-employment-contract law that made possible fixed-term
employment contracts without having objective reasons for the fixed term of employment if
the employee had already reached the age of 52 on commencement of the employment
48
relationship (MANGOLD),
- a provision of notice periods in the case of dismissal of employees that took not into account
periods before the age of 25 when the notice period increased progressively according the length of
49
the employment relationship(KÜCÜKDEVCI),
- the employer notifying his intention in the case of mass layoffs to the Labor Office only after the
dismissals, because the term dismissal (“Kündigung”) has to be seen as the first act bringing the
employment relationship to an end; the contract of employment may therefore be terminated only
after the conclusion of the consultation procedure, as had been
opinion of the Federal Labor ourt
50
(JUNK);
- national legislation or practices which provide that, on termination of the employment relationship,
no allowance in lieu of paid annual leave not taken is to be paid to a worker who has been on sick
leave for the whole or part of the leave year and/or of a carry-over period, which was the reason why
he could not exercise his right to paid annual leave. For the calculation of the allowance in lieu, the
worker’s normal remuneration, which is that which must be maintained during the rest period
51
corresponding to the paid annual leave, is also decisive (SCHULTZ-HOFF).
Result is that these decisions replace the rules that had infringed Community Law but had been the
result of a legislation procedure. Legislation did not replace all the legal rules. The rules about the
period of notice are part of the BGB as before. Also the legal rules about allowance in lieu of paid
annual leave in the case of disability to work have not been changed. Written law and valid rules
differ. But the judgments of the ECJ led also to amendments law terms. A current example is the
ALBRON-decision.
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3.3

De-facto amendments – as if the law was changed
Judgments of the ECJ changed a grown understanding of law terms. Effect was the same as
52
if the parliament of the Member State had changed the law. Widely discussed have been the
judgments based on problems of discrimination and to the safeguarding of employees in the case of
53
st
a transfer of the undertaking. With a decision from 21 October 2010 the ECJ enlarged the sector
of persons that are safeguarded in the case of the transfer of an undertaking. The ALBRONdecision led not only to a protection of temporary agency workers in user undertakings in transfer
cases. The term “employee” was solved from a contractual connection between employer and
employee.
3.4

Enlargement of the provisions on the transfer of undertakings
In the ALBRON-case the ECJ decided that non-contractual workers that worked as
temporary agency workers in a user undertaking should be protected like contractual-workers in the
case of the transfer of the user undertaking. Although the decision first led to a discussion in
54
55
literature , the result has been quietly accepted. In the current commentaries to § 613a BGB the
56
decision is reported without critics. In single commentaries is noted that the user undertaking was
57
part of the concern of the contractual employer.
3.5

Legislative procedure 1972 and DE-FACTO-amendment procedure 2010
The European court had to answer in the ALBRON-decision the question, whether European
Directive 2001 /23 had to be applied on the employment relationship of temporary agency worker
that had the contractual employment relationship to another employee when the user undertaking
was transferred. The European directive rules the same subject as § 613a BGB that exists in
German law since 1972. Employees are safeguarded in the case of the transfer thereof and taking.
For a period of nearly 40 years each commentary to § 6 13a BGB it was common opinion, that the
provision
is
only
applied
on
contractual
employments.
This changed with the ALBRON-decision. In the legislative procedure in 1972 the German
parliament discussed § 613a BGB widely. Question was, whether that provision should be part of
the work Council Constitution act from 1972. The political discussion to the safeguarding of
employees in the case of the transferred of an undertaking had begun in the 1920s.
3.6

The ALBRON-Decision – the As-If-Effect
The European Court changed the rule with one decision. The amendment of the rule is not
comparable to a usual legislation procedure. The ECJ did not order what to understand under the
term “employee”. The ECJ stresses in long grown adjudication that he has no competence for the
58
interpretation of the Law of the Member States. Nonetheless the result was the same as if the ECJ
had enlarged the definition. Question was whether the provision was to apply on non contractual
employment relationships. That made it necessary to discuss this issue. The European Directive
speaks of the “transferor's rights and obligations arising from a contract of employment or from an
59
employment relationship.” This leads to the starting point of the ECJ that beside a contractual
employment stands a non-contractual employment. Both employment relationships have the same
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range. The result is underlined from reason and scope of the directive. The provision must be
applied on non contractual employment relationships. The judgment brought the same result “as-if”
the competence had been transferred.
3.7

CHANGES
In the aftermath the ALBRON-decision the Federal Labor Court decided in October 2011
that temporary agency workers counted for the value of the threshold according the Works Council
60
Constitution Act. In January 2013 the German Federal Labor Court expounded the problem
whether a temporary agency worker counted for the value of the threshold of the Employment
61
Protection Act. In both decisions the Federal Labor Court did not mention the ALBRON-decision.
Deciding argument had been scope and reason of rule. It is not clear whether the ECJ opened the
door to this interpretation. The quiet change of a long grown adjudication to temporary agency
workers solved the problem without referring a case to the ECJ. In current literature is discussed
whether the transfer of temporary agency workers or non- contractual employees with know-how
62
has for consequence a transfer of the economic entity.
3.8

PROCEDURE OF THE DE-FACTO AMENDMENT – ALBRON –CASE
The DE-FACTO amendment of the rule shows a procedure different from legislation in a
sovereign national state. Last act of the amendment was the judgment of the ECJ. It started with an
EC-Directive based on Article 94 EC Treaty. Article 94 EC Treaty has been criticized because of its
blanket clause-charakter. The Treaty establishing the European Community (Nice consolidated
version ruled that the “Council shall, acting unanimously on a proposal from the Commission and
after consulting the European Parliament and the Economic and Social Committee, issue directives
for the approximation of such laws, regulations or administrative provisions of the Member States as
directly affect the establishment or functioning of the common market.” The subject of Article 94 EC
Treaty is the approximation of the law of the Member States. Labor law is not subject of the
provision. In the European Directive is expressive said that “employee" shall mean any person who,
63
in the Member State concerned, is protected as an employee under national employment law.
Subject of this directive was to safeguard the rights of the employees in the case of the
transfer of the undertaking of the contractual employer. Pursuant to the directive ““employee" shall
mean any person who, in the Member State concerned, is protected as an employee under national
64
employment law.” The text of the directive seems clear. The competence to define the term
“employee” remains at the Member State. But the text of the directive contains a paragraph that sets
“contractual” employment relationship beside employment relationship. This became the starting
point for the argumentation of the ECJ. First act of the amendment procedure had been the proposal
from the Commission. The next steps in the legislative procedure had been to regard the opinions of
the European Parliament, and the Economic and Social Committee. The participation of the
European Parliament was reduced on an opinion. The parliament of the Member States had no
direct participation.
The allocation of competences led to DE-FACTO-amendments beside the sovereign. The
court of the community decided on the fundament of community law with the consequence of an
amendment of national law. The Member States´ participation in this process took place in the
Committee, where every government is represented with a delegated commissioner. Neither the
national state nor the people in their function as sovereign are participated in a measurable way.
4

END OF THE NATIONAL STATE – END OF SOVEREIGNTY?
The influence of the Member States is remarkable reduced. The ECJ allows the Courts of the
Member States not to apply law, when law infringes community law according the court´s opinion.
The ECJ applies European Directives, even when the effect of application has amendments of the
60
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law of the Member State for consequence. European Directives as fundament of judgments of the
ECJ have no measurable connection to the people as sovereign. A gap of legitimacy exists. The
Member States have transferred competences to the EU. But the allocation of competences had the
effect that the EU absorbs functions of the national state that have not been transferred. The ECJ
65
has been criticized. In the ALBRON-case the decision was based on the text of the European
Directive. Should secondary law be more exact? Has the Member State the possibility to avoid
community law?
Does this mean the end of sovereignty? According BODIN sovereignty is the “highest not
66
time limited authority over citizens and subordinates.” Article 50 TEU allows withdrawing the
European Union. Sovereign competences have not been transferred without time limit. Each
Member State has the possibility to stop the influence of Community Law. The sovereign decision to
leave the EU is possible.
The DE-FACTO-amendments and the legislation procedure based on executive bodies may
cause serious doubts whether the Member States have no “authority, over, in and beside the
67
state.” The European Court proved in the PRINGLE-decision that the Members States have
68
competences with great economic and political weight. The Member States may act without
legitimacy of the EU even when the area of the decision is connected to fundamental European
69
70
questions.
The ECJ requires that the subject is not under the Union’s exclusive competence.
71
The ECJ stressed that the Treaty should not affect common rules. The Treaty should not constitute
an amendment which fundamentally subverts the legal order governing the economic and monetary
72
73
union. New tasks must be compatible with their powers as defined in the Treaties.
Amendments of the Union Treaties are not possible against the will of a Member State. The
amendment of the treaties “shall enter into force after being ratified by all the Member States in
74
accordance with their respective constitutional requirements.”
The German Federal Constitutional Court stressed in several decisions that the consent act
will not be accepted when the identity is touched as protected in Article 79 III Basic Law or when the
transfer of constitutional power is planned that gives the EU an own constitutional authority.
The DE-FACTO amendments are tangible. The legal procedure has a measurable distance to the
sovereign. It must be discussed how future DE-FACTO-amendments can be avoided. As the
ALBRON-decision prove, moved the ECJ within the spectrum of interpretation that the Federal
Labor Court claimed. The “suprema potestas” remains with the Member States.
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POSITIVE COMPLEMENTARITY AND THE INTERNATIONAL
CRIMINAL COURT
Gabriela Augustínyová
Comenius University, Faculty of Law
Abstract: The principle of complementarity lies at the heart of the operations of the International
Criminal Court. According to this principle enshrined in the Preamble and Article 17 of the Rome
Statute, Court’s jurisdiction is only complementary to national jurisdictions, and the Court shall
proceed only in cases where the states with jurisdiction are “unwilling or unable genuinely to carry
out the investigation or prosecution”. In the period leading to the Rome Statute Review Conference,
which took place in Kampala (Uganda) in June 2010, the so called ”positive approach to
complementarity” gained predominance in the complementarity discussion. This approach is based
on the notion that the Court should actively encourage prosecutions by national governments of
crimes within the Court’s jurisdiction. The article discusses the development of the concept of
positive complementarity and discusses some practical issues related to the implementation of the
concept on the ground in the situation countries.
Key words: International Criminal Court, Rome Statute, principle of complementarity, positive
complementarity, national prosecutions of international crimes
1

INTRODUCTION
The International Criminal Court (“the ICC” or “the Court”) is the first permanent international
criminal court set up in order to put an end to impunity for the perpetrators of the most serious
1
crimes of concern to the international community as a whole . The jurisdiction of the Court is based
on the principle of complementarity. According to this principle Court’s jurisdiction is only
complementary to national jurisdictions and the Court should act as the Court of last resort for the
prosecution of the crimes within its remit.
Positive complementarity is a concept, which developed shortly after the first Prosecutor of
the ICC assumed office in 2003 and quickly was endorsed by the Court and the states parties as an
inherent part of the Rome Statute system. Based on this principle the Court should not only step in
when a state fails to prosecute the Rome Statute crimes but should actively encourage prosecutions
by national governments of crimes within the Court’s jurisdiction. This paper will discuss the
development of this principle and will highlight some practical issues related to the implementation
of positive complementarity on the ground in the situation countries.
2
2.1

PRINCIPLE OF COMPLEMENTARITY IN THE ROME STATUTE SYSTEM
Legal Framework
The principle of complementarity lies at the heart of the operation of the ICC. It is enshrined
in the Preamble, Articles 1 and 17 of the Rome Statute, which establish the admissibility procedure
for the cases at the ICC. The Preamble to the Rome Statute states that “it is the duty of every State
to exercise its criminal jurisdiction” over international crimes and the ICC shall be only
“complementary to national criminal jurisdictions”. The clear intention of the drafters of the Rome
Statute was to reinstate that even within the wider context of international criminal justice the main
responsibility for the investigation and prosecution of international crimes remains with the States.
The states have clear obligation under the Rome Statute to introduce relevant legislation and
establish national procedures to be able to conduct trials in respect of the Rome Statute crimes. The
ICC should be the court of last resort and step in only when the State is unwilling or unable
genuinely to investigate or prosecute the crimes (Article 17) in order to ensure that the primary
1
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objective of the Court, “to put an end to impunity for the perpetrators of the most serious crimes of
concern to the international community as a whole” (Preamble), is achieved. The determination of
admissibility of a case is ultimately subject to judicial assessment and the decision is rendered by a
respective Chamber of the Court. In this respect a decision by the Court to proceed with a case
would clearly indicate a judgment about the quality of local justice and, at least implicitly, a
2
condemnation of the state for its failure to fulfil its duty to prosecute .
The principle of complementarity at the ICC can be put in direct comparison with the ad hoc
international criminal tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda, whose jurisdiction takes
precedence over national criminal jurisdictions. The ICC, as a permanent international criminal court
has clearly been envisaged by the drafters of the Rome Statute as an institution with broader
function than merely rendering judgments in the limited number of cases arising from the conflicts in
specific countries during a specific period of time. The mission of the ICC is to achieve that the most
serious crimes of concern to the international community as a whole do not go unpunished. This can
only be achieved if the whole system of international criminal justice, starting with national
prosecutions and ending with effective deterrence, functions well, with the Court acting as the court
of last resort if other levels of the system fail to fulfil their respective role.
2.2

Need for Complementarity on the Ground
At present there is a wide spread discussion on how the system of international criminal
justice should look like in order to deliver timely and effective justice to victims and punishment for
the perpetrators of the most serious international crimes. This discussion revolves around strong
criticism of the functioning of the international criminal judicial bodies over the last two decades,
mainly the length and cost of the trials and their detachment from the victims and affected
communities. In order to encourage peace and bring reconciliation to the affected regions, the
victims must gain a feeling that justice was served. This is very hard to achieve if the trials happen
thousands of kilometres away from these communities which are very seldom kept informed about
the progress made in The Hague. The reasons for the length of the trials which mostly take years to
deliver final judgment are incomprehensible to the communities where justice is often based on the
local traditions. As a result, the victims lose ownership of the trials and consequently also lose faith
in justice.
The realities of the international criminal justice are clearly defined by its limited resources
and capabilities. The budget of the Court allows it to conduct only limited number of investigations
and prosecutions at a given point of time. In this respect, the Rome Statute gives the Court the
mandate to bring to justice only the perpetrators of the most serious crimes and in general the Court
should conduct trials of the most responsible individuals which tend to be on the top of the
hierarchical structure. The lower-level perpetrators and therefore left for the national jurisdictions,
what creates a serious threat of creating an impunity gap, in which the majority of perpetrators are
left untouched. The fact that the Rome Statute is by definition dealing with widespread violations,
3
involving a multitude of victims and perpetrators, means there will always be an impunity gap . In
general the perpetrators face a very low probability of prosecution unless the national legal system
is capable of delivering effective, timely and fair trials.
In addition, the Court is fully dependent on the cooperation of states in order to be able to
conduct effective trials. As stated by the Office of the Prosecutor: “National investigations and
prosecutions, where they can properly be undertaken, will normally be the most effective and
efficient means of bringing offenders to justice. States themselves will normally have the best
4
access to evidence and witnesses.” In addition, in the situation countries successful national
prosecutions have strong potential to have positive effect on reconciliation, general development of
2
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the country’s judicial and security system as well as general rule of law standards in the country.
More national prosecutions in the countries which are capable to conduct national trials also mean
more resources on the side of the ICC for cases where there is no prospect for prosecutions at the
national level.
As a result of the shortcomings of the system of international criminal justice, the general
focus has gradually shifted towards the domestic courts, which many consider to be better fitted to
deliver tangible results, reconciliation and long-lasting peace to the affected regions. Upon taking
office on 16 June 2003, the first Chief Prosecutor of the ICC Luis Moreno-Ocampo stated: “As a
consequence of complementarity, the number of cases that reach the Court should not be a
measure its efficiency. On the contrary, the absence of trials before this Court, as a consequence of
5
the regular functioning of national institutions, would be a major success.” However, the problem
remains that the states where mass atrocities occur are in most cases not in a position to conduct
genuine investigations and prosecutions of the crimes because of the state of their judicial and
security infrastructure and, as is often the case, the general state of their governmental structure
and society. In this respect, the concept of positive complementarity could be a part of the answer at
the disposal of the international community in order to enable it to create a system which would
ensure that effective assistance is provided to the States in order to encourage and enable them to
conduct effective, timely and fair prosecutions of the Rome Statute crimes at the national level.
3
3.1

“POSITIVE APPROACH TO COMPLEMENTARITY”
Development of the “positive approach to complementarity”
The principle of complementarity as envisaged in Rome was that the Court, where seized of
6
jurisdiction, would merely step in where national courts fail to act. In contrast, positive
complementarity suggests a far more active role for the Court, not merely stepping in where national
courts fail to prosecute, but actively encouraging prosecutions by national governments of crimes
7
within the ICC’s jurisdiction.
The first mention of ‘positive complementarity’ as a policy concept was formulated by the
Office of the Prosecutor in its 2003 Informal Expert Paper on the Principle of Complementarity. The
paper specified two guiding principles to inform the Office’s approach to complementarity. Firstly, the
partnership and generally positive and constructive relationship with the States which are “genuinely
investigating and prosecuting”, and secondly, vigilance in order to allow the Prosecutor to gather
8
information in order to verify that national procedures are carried out genuinely . In 2006, positive
complementarity was pronounced as one of the essential principles of the Prosecutorial Strategy.
The Office proclaimed that it “has adopted a positive approach to complementarity, meaning that it
encourages genuine national proceedings where possible; relies on national and international
9
networks; and participates in a system of international cooperation”
In the period leading to the Review Conference of the Rome Statute that took place in
Kampala (Uganda) in 2010, the states parties of the ICC took ownership of the issue of positive
complementarity and initiated discussions within the Hague Working Group, a subsidiary body of the
Assembly of States Parties to the Rome Statute. These discussions culminated in the Report of the
Bureau, which was meant to provide a background for discussion on complementarity at the
Kampala Review Conference. In the report the states parties endorsed the concept of positive
complementarity as an integral part of the Rome Statute system, while highlighting the judicial
nature of the Court’s mandate and function and stressing that activities aimed at strengthening

5
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national jurisdictions should be carried out by states, together with international and regional
10
organisations and civil societies.
11
The Resolution on Complementarity adopted by the states parties at the Kampala Review
Conference in June 2010 did not contain a specific mention of the term ‘positive complementarity’
but all the main aspects of this approach were included in the Resolution. It recalled the primary
responsibility of states to investigate and prosecute the most serious crimes of international concern
and emphasised the principle of complementarity as laid down in the Rome Statute. The States
Parties also recognised the need for enhancement of international assistance to effectively
prosecute perpetrators at the national level and the desirability for States to assist each other in
strengthening domestic capacity to ensure investigations and prosecutions at the national level.
Upon reading of both the Bureau report and the Review Conference Resolution, it becomes
clear that the states parties envisaged only limited role for the Court in the activities whereby
national jurisdictions are strengthened and enabled to conduct genuine national investigations and
trials of crimes included in the Rome Statute, such as in capacity building, financial support and
12
technical assistance . Instead the focus was shifted to the international community as a whole and
the respective stakeholders to ensure that the assistance needed was provided to the states. This
approach was also adopted by the Office of the Prosecutor in its Prosecutorial Strategy 2009 – 2012
which stated that “the positive approach to complementarity means that the Office will encourage
genuine national proceedings where possible, including in situation countries, relying on its various
networks of cooperation, but without involving the Office directly in capacity building or financial or
13
technical assistance”.
4
4.1

HOW TO MAKE POSITIVE COMPLEMENTARITY WORK ON THE GROUND
Unwilling vs. Unable to Genuinely Investigate and Prosecute
The question of how to make positive complementarity work on the ground is undoubtedly a
complex one and depends heavily on the specific situation in each country where mass atrocities
within the jurisdiction of the Court occur. One of the main aspects which determine the nature of the
positive action to be taken to encourage the state to conduct genuine investigations and trials is to
ascertain whether the state is unwilling or unable to do so on its own.
4.1.1 Unwillingness
Unwillingness of a state to investigate and prosecute Rome Statute crimes despite having
the capacity to do so may have number of causes, such as legal obstacles on the national level,
14
objections to investigation, prosecution or arrest or a general lack of political will. The Court can
enter into dialogue with the state concerned, in order to ascertain the specific causes of the state’s
unwillingness and possibly use complementarity to identify norms and principles that domestic
jurisdictions must meet in order to comply with their obligation to investigate and prosecute core
15
crimes .
In the cases where unwillingness arises from more political rather than legal obstacles, the
Court must try to motivate the state to undertake the investigation and prosecution. Firstly, it can use
the threat of investigation and prosecution by the Court to encourage national governments to
prosecute. Such a possibility of international prosecution is likely to make the alternative of domestic
prosecutions appear far less costly and preferable to the high sovereignty costs imposed by ICC
intervention. In order to make such a threat credible, the Court needs to develop a strong track of
such investigations and prosecutions of international crimes in order to create real pressure on the

10

Report of the Bureau on stocktaking: Complementarity, ICC-ASP/8/51, 18 March 2010, para. 4.
Review Conference of the Rome Statute: Resolution on Complementarity, RC/Res.1, 8 June
2010.
12
Report of the Bureau on stocktaking: Complementarity, ICC-ASP/8/51, 18 March 2010, para. 16.
13
ICC Office of the Prosecutor: Prosecutorial Strategy 2009-2012, 1 February 2010, para. 17.
14
STAHN, C.: Taking Complementarity Seriously. In: STAHN, C. and EL ZEIDY, M.: The
International Criminal Court and Complementarity: From Theory to practice. Vol. I. New York:
Cambridge University Press, 2011, p. 270.
15
Ibid, p. 270.
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16

unwilling states. This approach can however be problematic because, as pointed out by professor
White-Burke, the use of the Court’s powers of political persuasion runs the risk of making the Court
17
appear political. Another option for the Court in certain cases is to make a finding of noncooperation pursuant to Article 87(7) of the Rome Statute and refer the matter to the Assembly of
States Parties or, where the Security Council referred the matter to the Court, to the Security
Council. The procedure of non-cooperation carries a particular stigma and increases the pressure
on states parties or the Security Council to take the finding of the Court into account in their relations
18
with the relevant state .
4.1.2 Inability
The second set of circumstances arises when a state might be willing to conduct national
prosecutions, but it is unable to do so, mainly due to it lacking the capacity, often as a result of a
prolonged conflict or civil war. In such situations, the states often lack basic judicial and enforcement
infrastructure and the effective assistance in such cases normally needs to focus on capacity
building, financial and legislative assistance and generally enhancing the capacity of the state to
undertake complex prosecutions of international crimes. As mentioned previously, the position of the
states parties and the Office of the Prosecutor envisages only limited role of the Court in this
process. Given the limited resources of the Court and the Office of the Prosecutor, this position
might well be justified. In addition, as stressed out by the states parties in the Bureau report, the
mandate of the Court is mainly judicial one and this is the area where the expertise of the Court lies.
19
The Court is not a development agency and should not directly engage in this kind of activities .
Other actors and stakeholders, such as international and regional organisations, civil society and
other states might be in much better position to assess, finance and deliver the specific type of
effective assistance needed in order to enable the states concerned to conduct fair trials of the
Rome Statute crimes.
In practice, it is essential that any provision of assistance is preceded by thorough and
detailed needs assessment in order to identify the specific needs of each country. This initial needs
assessment subsequently provides the basis for the exercise of prioritisation of the limited resources
20
available. The extent of the assistance required might differ considerably depending on the
situation on the ground in each country. A country arising from a decade-long violent conflict with no
effective government and literally non-existent judicial and enforcement infrastructure requires
different type and scale of assistance than a country which experienced only a short-lasting civil war
and previously had well-functioning judicial and enforcement system. While the former requires the
whole-scale across the board development assistance, the later might require mainly specific
technical assistance in order to provide capacity for trying such complex crimes, which require
analysis-based, multidisciplinary investigations and often result in lengthy trials with multiple
defendants. Investigations and prosecutions of these crimes differ considerably from those in other

16

WHITE-BURKE, W. W.: Implementing a Policy of Positive Complementarity in the Rome System
of Justice. In: Criminal Law Forum, Vol. 19, 2008, p. 71.
17
WHITE-BURKE, W. W.: Reframing Positive Complementarity. In: STAHN, C. and EL ZEIDY, M.:
The International Criminal Court and Complementarity: From Theory to practice. Vol. I. New York:
Cambridge University Press, 2011, p. 347.
18
STAHN, C.: Taking Complementarity Seriously. In: STAHN, C. and EL ZEIDY, M.: The
International Criminal Court and Complementarity: From Theory to practice. Vol. I. New York:
Cambridge University Press, 2011, p. 272.
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Report of the Bureau on stocktaking: Complementarity, ICC-ASP/8/51, 18 March 2010, para. 4.
20
th
Speech of Mr. David Tolbert at the 11 session of the Assembly of States Parties to the
International Criminal Court, 19 November 2013, p. 2, available at: http://ilawyerblog.com/wpcontent/uploads/2012/12/DT_ICC_ASP_Speech_20121119-FINAL.pdf-6.pdf. Mr. Tolbert is the
President of the International Center for Transiational Justice. His speech was based on the series
of discussions looking at how to make positive complementarity work on the ground, known as the
“Greentree Process”.
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21

types of crimes. Therefore the prioritisation exercise is of crucial importance in order to deliver the
exact type of assistance needed. In addition, part of the prioritisation exercise might also require
targeting the focus of the criminal justice system on the most responsible individuals. In practice, in
most situations it is not possible to prosecute everyone who committed a crime and this is one of the
realities which should be made understood by both the state representatives, as well as the victims
and general public.
4.2

Delivery of Effective Assistance
In practice, positive complementarity is inherently interlinked with the international
development, which proved to be essential in order to provide assistance to transitional and postconflict countries so that they are able to conduct genuine trials of international crimes. Given the
general state of the countries, where mass atrocities mostly occur, effective assistance naturally
does not involve only direct assistance to the national criminal justice systems but requires broader
support involving capacity building, financial support and technical assistance.
th
In her speech during the plenary discussion on complementarity at the 11 session of the
22
Assembly of States Parties to the Rome Statute in November 2012 , the Administrator of the United
Nations Development Programme (UNDP), Ms. Helen Clark emphasised the link between
international criminal justice and international development in general and between the work of the
UNDP and the objectives of the ICC in particular. As she stated: “through our rule of law and
governance work, we help strengthen the capacity of governments to deliver justice and the
capacities of citizens to access it“ because “it is only when national governments take responsibility
for dealing with crimes and atrocities that justice can be delivered at the scale required. National
action is essential to thwart cycles of violence and conflict, and to lay a foundation for reconciliation,
peace, and human development“.
The provision of effective assistance to any country must be adjusted to the specific
requirements and realities on the ground. There are however some general principles which should
be observed in all the situations in order to ensure the best results. In this article I would like to
mention shortly three such principles. Firstly, effective assistance can never be narrow-minded but
23
must adopt the whole government approach . The positive complementarity needs to be the keystone of development programming and rule of law strategies and development activities need to be
aligned with justice priorities. National capacity building in criminal justice cannot be limited to
judicial or legislative reform but must include broader security sector reform, police reform, reform of
law enforcement mechanisms, as well as general democratic changes in the society, especially in
the areas of human rights and the rule of law. The efforts of various development actors must also
be well coordinated in order to avoid duplication, waste of scarce resources or potentially even
contra-productivity arising from competing activities.
Secondly, all the assistance must be provided with consideration for the sovereignty of the
24
nation, especially for its national legal culture and the independence of judiciary . At the same time,
21
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Speech of Ms. Helen Clark at the 11 session of the Assembly of States Parties to the
International Criminal Court on “Human Development and International Justice”, available at:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/presscenter/speeches/2012/11/19/helen-clark-humandevelopment-and-international-justice-/.
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Speech of Mr. David Tolbert at the 11 session of the Assembly of States Parties to the
International Criminal Court, 19 November 2013, p. 2, available at: http://ilawyerblog.com/wpcontent/uploads/2012/12/DT_ICC_ASP_Speech_20121119-FINAL.pdf-6.pdf.
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See CHEHTMAN, A.: Developing Bosnia and Herzegovina’s Capacity to Process War Crimes
Cases: Critical Notes on a ‘Success Story’. In: Journal of International Criminal Justice, Vol. 9, 2011,
para. 556. The need for international courts to respect national judiciaries was strongly stressed also
by Ms. Shireen Avis Fisher, President and Judge of the Special Court for Sierra Leone and
th
previously an international judge in the Court of Bosnia and Herzegovina, in her speech to the 11
session of the Assembly of the States Parties to the International Criminal Court. See also American
Non-Governmental Organizations Coalition for the International Criminal Court: Report on the
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however, the international community must ensure that the trials are fair and maybe even more
importantly that they are perceived as fair by the victims and the affected communities. In order to
encourage reconciliation, the society must take ownership of the results of the trials and the victims
must feel that the justice has been served in their name. And thirdly, the importance of outreach
should not be overlooked in order to gain support from the people of the country which is crucial for
the sustainability of the whole process, which will require a lot of time and effort to be completed.
The capacity of international community to engage in each country is limited. It would be naive to
think that no other country will witness commission of mass atrocities in the near future, which would
call upon attention of the international community. As a result, the sustainability of the process
should be one of the main considerations behind every single major and minor decision made.
5

CONCLUSION
The concept of positive complementarity has developed as a practical response to the
realities and shortcomings of the international criminal justice system. The International Criminal
Court, as the only permanent international criminal judicial body, has limited resources and
capabilities to investigate and prosecute perpetrators of all mass atrocities committed in the world.
As a result, the complementarity regime inherent in the Rome Statute system is of essential
importance in order to avoid a wide-spread impunity gap. In this respect it is right and natural that
the Court interpreted the principle of complementarity as encompassing the positive approach to be
adopted by the Court and its respective organs, as well as the states parties.
The positive approach to complementarity as interpreted by the states parties and the Office
of the Prosecutor however creates only limited role for the Court and shifts the main burden to other
international actors to provide the assistance to states in order to enable them to conduct effective,
timely and fair trials of the Rome Statute crimes. This is also a logical development given the judicial
nature of the Court. International developments actors are much better placed to address the
specific needs of these states. At the same time however, the assistance in order to be effective
must be well coordinated and carefully targeted. There is a role to play for all the stakeholders and
is up to the international community as a whole to stand up to the challenge and make the
complementarity regime work on the ground in order to put an end to impunity for the most serious
crimes of a concern to the international community as a whole and bring justice and peace to the
victims and affected communities.
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NEGLECTED CHALLENGES OF LAW IN THE 21ST CENTURY:
FOCUS ON POST-SOCIALIST CENTRAL EUROPE
Prof. Tibor Tajti (Thaythy) ©
Central European University
Abstract: While libraries have been filled with publications devoted to the impact of globalization
and the European integration on law, much less was written on the challenges law and lawyers face
because of the world changing with unprecedented speed – the scholarly example of which is the
birth of internet law. Many of these survive unnoticed until the outbreak of calamities as it was the
case with the 2007 Credit Crunch originating in the United States and soon leading to a major global
financial crisis. Bearing this in mind, this paper is focused on such perplexing fundamental changes
the true dimensions of which have so far largely remained uncharted. Although their presence is at
some level noted, they virtually slip from our hands and consequently no panacea has been forged
against the risks generated by them. They not only plague comprehension but may lead to fatal
errors as amply demonstrated by the post-1990 transitory period of the post-socialist countries of
Central and Eastern Europe. Herein, the challenges caused by the following phenomena will be
focused upon: 1/ the heightened role of foreign languages, legal terminology and etymology; 2/ the
expanded and more direct role of foreign (comparative) law as well as of 3/ interdisciplinarity; and 4/
the growing speed of social-economic changes.
Key words: globalization, transplantation, European Union law, comparative law, legal terminology,
etymology, interdisciplinarity, parochialism, legal imperialism, legal innovation, law and economics,
pyramid and Ponzi schemes, self-help and private debt collection, secured transactions law reforms,
investment companies, horizontal application of human rights.
1

INTRODUCTION
The main postulate of this brief account is that the post-socialist countries of Central
Europe face numerous common challenges, many of which escape attention and as a result are
neither properly researched nor are devoted sufficient attention to in education or by regulators.
Furthermore, irrespective of the common problems, in this niche of the Old Continent still it not
1
customary to learn from the experiences of the neighbors and therefore the cross-border reaching
academic discourse is far from the desired. The price paid is repetition of mistakes, failures and
calamities just in differing forms. The often blind deference to the pet major western jurisdiction(s) or
uncritically taken over presumptions – like the incompatibility of AngloSaxon and civil laws –
additionally not only limits the vistas of law reformers but may be the catalyst of unwanted
consequences. This paper aims not only to back up these thoughts with concrete – admittedly
2
eclectic – examples from the region but also to highlight that the last twenty-some years of
transition in CEE-cum-globalization and the many other linked changes asks for a completely new
perception of some fundamental legal concepts and a new approach to law, legal education and
research. These range from the need for a novel attitude to foreign legal terminology and foreign
1

th

I regretfully noted this already back in 2006 delivering a speech at the 10 General Meeting of the
Common Core of European Private Law Project in Trento, Italy. See Tibor Tajti, the Trento Project:
the Way to Rediscover each other in Europe and Beyond, in: Mauro Bussani & Ugo Mattei, Opening
Up European Law (Stämpfli, Sellier, Carolina Academic Press, 2007), at 141. Among the very few
positive examples is the conference series the Milestones of Law in the Area of Central Europe
organized by the Comenius University Faculty of Law.
2
As unfortunately the literature devoted to the region is scarce and given that a huge number of
interesting local phenomena have thus fully escaped attention, it is next to impossible to provide
long lists of especially English language references. This is the main reason that I relied to a great
extent on my own research and publications.
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law, a tested method for handling the pressure caused by the increased role of interdisciplinarity
through the many challenges brought to the surface by the unprecedented speed of changes.
2
LAW and the NEW ROLE OF FOREIGN LANGUAGES, LEGAL TERMINOLOGY AND
ETYMOLOGY
2.1
What has Changed in Post-Socialist Central Europe?
The post-socialist jurisdictions of Central Europe are the best examples of the volte face
these systems were forced to make with respect to their attitude to foreign languages. To start with,
socialist (communist) systems were introvert, disinterested in the laws especially of western
capitalist systems and instead had tried, but had failed, to forge properly functioning idiosyncratic
3
solutions. Consequently, there was no need and ideologically it was highly undesirable to learn
foreign languages let alone foreign legal terminology; except for the dominance of Russian language
within the Warsaw Pact (but not the former Yugoslavia). This stance had to be given up virtually
overnight somewhere after the fall of the Berlin Wall and the beginning of the transition towards
market economy and multi-party democracy. These first few years were filled with some peculiar
kind of romanticism – including sudden thirst for foreign languages and a renewed interest in
western laws – what unfortunately was later followed by gradual decline and eventual apathy. The
enthusiasm for learning languages has changed parallel with the prevailing opinion of the society at
all times. Notwithstanding the deviations, today the rule of the day is once again that law students
are expected to learn foreign languages. International law firms invariably recruit their staff by
placing heavy emphasis not just on foreign language proficiency of candidates but also on
knowledge of the legal terminology and law of some of the western major jurisdictions.
Yet the law’s encounter with foreign languages does not end here. While it was easy to
introduce teaching of English language, to promote courses devoted to English legal terminology, or
even to teach a course or two on English or US law, it would still be exaggerated to claim that things
have radically changed for the better no matter that more than twenty years have passed in the
meantime. The repercussions of such state of affairs go well beyond the incapability of a significant
part of faculty and scholars to meaningfully contribute to or join international research circles. As
there is a great degree of truth in this presumption, one may as well legitimately speculate whether
and to what extent were the failed reforms – not a few in CEE – attributable to miscommunication or
4
language-linked problems? It seems additionally that there is consensus, neither on how local
languages should react to the arrival of such new terms for which no perfect local equivalents are
available, nor seems there to be a settled formula for teaching the new terminology. In the lack of
properly formulated policies and methods, precious time is lost, resources are wasted and not
infrequently entire reform projects could go astray because of the seemingly unimportant language
& terminology considerations. Here are a few examples from Central and Eastern Europe (CEE).
2.2

Illustration Number One: the Case of CEE Secured Transactions Law Reforms
5
Secured transactions law - i.e., use of movables, rights and claims as collateral – was
undoubtedly one of those fields of private & commercial law that ranked high on the reform agendas
in the entire region. The reason was pretty mundane: in CEE this branch of law was limited to the
rudimentary possessory pledge ill-suited to modern financing needs. Yet as no market economy can
3

For a brief encounter with the largely forgotten yet genuinely unparalleled creatures of ex-Yugoslav
company law see, e.g., Tibor Tajti, Corporate Governance: An Oversold Elitist Idea of no Interest to
or for the Central European Transitory Economies?, the Corp. Gov. Law Rev., vol. 1, No. 1, at 2-99
(2005).
4
Some of the scholars who were earlier at the forefront of promoting secured transactions reforms
in CEE have turned to skeptics. See, e.g., Roderick A. Macdonald, Transnational Secured
Transactions Reform: Book IX of the Draft Common Frame of Reference in Perspective (2009),
15(4) Zeitschrift für Europäisches Privatrecht 745.
5
The designation ‘secured transactions law’ is used primarily in the United States though the phrase
is now internationally known. In Australia, Canada, New Zealand, the United Kingdom as well as in
other earlier English law-influenced jurisdictions this branch is rather known as ‘personal property
security law.’ In civil law systems, the books dealing with this topic are named as the law of credit
security, the law of security payment and performance or pledge law.
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be built without access to credit – be it loan- or sale credit – and as no financier is willing to extend a
credit without an easily and cheaply enforceable security, more international organizations have
added to their agendas the creation of a modern secured transactions system. In CEE, it was the
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) that had set the ball rolling, an
6
initiative that was later followed by others. In a sense, this culminated on the EU level in Book IX of
the unique soft-law instrument called the Draft Common Frame of Reference (DCFR). Each of these
projects departed from the Unitary Model in Article 9 of the Uniform Commercial Code (UCC) of the
United States (US) – including the DCFR that in a sense recommends for Europe a system resting
7
on the pillars of the Unitary Model. Irrespective of the common building blocks, the resulting
national systems tend to differ from each other quite meaningfully. For example, different
organizations were entrusted with the operation of the newly introduced registry of security interests
8
on movables: while in Hungary and Slovakia the National Organization of Public Notaries and in
Poland commercial courts were chosen, in Estonia privately run entities were entrusted with the
task. This, as it was realized mainly ex post facto, made registration expensive what eventually
negatively affected the popularity of the new system. Romania, assisted by the American USAID,
seems to have ventured the farthest as it introduced without any further ado self-help repossession,
a concept that is despised by all Continental European laws yet which is an indispensable building
block of the mentioned Unitary Model; though the country was later forced to back-pedal in that
9
respect.
As said,the common denominator of the overwhelming part of these projects was that they
all are all based on the Unitary Model enshrined into UCC Article 9. The quintessential novelty of
this model is that – similarly to the numerus clausus of property rights known to civil laws – a
proprietary (in rem) effect is afforded only to those security devices which are agreed upon
10
(attachment) and then perfected as required by it. This, in particular, denotes a priority position
both, within and outside the context of bankruptcy. In other words, the system does not tolerate
bypassing of its rules and consequently no matter how the parties name their transaction, if they
would like to have a security with a guaranteed priority position and would otherwise benefit from the
system, they have to comply with the rules. This justifies characterizing the model also as
comprehensive. As the Americans had had a considerable number of distinct security devices in
the pre-UCC era, each with its own peculiar terminology, and as there was a need to somehow
break with the past when drafting the UCC, it was inevitable to simplify and unify the terminology as
11
well. This is the very reason because of why the earlier less frequently used term ‘security
6

See, e.g., UNCITRAL Legislative Guide on Secured Transactions (2010); Unidroit Convention on
International Interests in Mobile Equipment (Cape Town, 2001); or the documents produced by the
Washington DC-based Center for Economic Analysis of Law < http://www.ceal.org >.
7
The document was drafted by leading experts from the member states of the European Union and
as such one of its weaknesses is exactly that it is ‘Professorenrecht’ or a law made predominantly
by scholars. See, e.g., Luisa Antoniolli & Francesca Fiorentini, A Factual Assessment of the Draft
Common Frame of Reference – Preface (Sellier, 2011), at 5. The influence of US law is not
mentioned in the comments to DCFR Book IX and the related welter of scholarly publications
escape that details as well. The Comments to the DCFR are a valuable source for researching and
teaching European private law in my opinion. The title of the six volumes Comments is Christian von
Bar & Eric Clive (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law (DCFR)
(Oxford Press, 2010).
8
See, e.g., Frédérique Dahan & John Simpson, Publicity of Security Rights – Setting Standards for
Charges Registries, in: Law in Transition (EBRD, 2005), at 16.
9
See, e.g., Alexandra Horvathova, Catalin Gabriel Stanescu and Klaudia Fabian, Is Self-Help
Repossession Possible in Central Europe?, 4 Duke Journal of Eurasian Law 83 (2011);
downloadable at < http://www.SSRN.com >.
10
‘Perfection’ is a terminus technicus of UCC Article 9 denoting provision of public notice on the
creation and existence of security interests to the other participants of the market by way of
registration, transfer of possession of the assets used as collateral or by control (e.g., bank accounts
or dematerialized securities). However, the term is used quite widely also by international scholars.
11
For example, instead of [chattel] mortgagor and mortgagee or lessor and lessee the new terms of
secured creditor and debtor replaced all the earlier terms.
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interest’ came to be the designation of the central category of the Unitary Model. EBRD, as a
London-based financial organization, chose to name the central category of its Secured
Transactions Model Law not as ‘security interest’ but as a ‘charge’ – undoubtedly following the
designation of the two most popular security devices of English law, the fixed and floating charge.
Now, when the Unitary Model originating in UCC Article 9 reached via EBRD the CEE
countries, the cavalcade of overlapping yet often conceptually differing terminology, turned to be
genuine obstacles for civil lawyers accustomed to the duet of possessory pledge and mortgage of
immovables. Poland, for example, opted for the oxymoron of ‘registered pledge.’ True, EBRD had
felt that legal terminology might be a real hurdle and had drafted a simplified vocabulary
nonetheless of what it is still a challenge not to get lost in the quagmire of terms being in use in
Europe. As a result, it was not unusual to hear proposals that a new local language designation
should be invented for the term of ‘security interest’ as none of the locally known categories seemed
12
to be appropriate. Some authors even today feel more comfortable using the English terms in the
13
local language texts or use the local names in English language publications. What is striking,
however, is that nobody seems to admit that terminology was and is one of the causes of the
14
mistakes made in the context of secured transactions reforms; though the emphasis afforded to
terminology by the drafters of the DCFR seem to denote a new beginning.
Another source of terminology problems is that civil lawyers often forget that English and
US law (or other common law systems) have become radically different by now and the resembling
terms as a rule have different connotation. One of such sticky points for civil lawyers is, for example,
the differentiation of the English ‘floating charge’ from its US kin, named as the [concept] of
‘floating lien.’ In this case one can superbly realize that terminology means always more than mere
selection of terms and that there is always also a conceptual discrepancy in the penumbras. In case
of the ‘floating securities’ this importantly means that while a perfected US floating lien creates
simultaneously with its perfection a priority position that is not the case under English law where the
priority point arises solely at a later point in time – when the charge crystallizes and transforms into a
fixed charge. As the English floating charge was widely employed in business life in Australia,
Canada (the common law provinces) and New Zealand prior to the taking over of the American
Unitary Model – which was thus incompatible with the inherited laws in these countries – these
systems were forced to find a reconciling solution. The end result was the floating charge’s
15
“conver[sion] into a fixed charge with an implied licence to the debtor to carry on business.” Now,
12

See, e.g., András Hanák, Magyar zálogjog nemzetközi kitekitéssel, in: Gazdaság és Jog, vol. 7,
No. 9, at 3-6 (1999) proposing that in addition to or rather instead of the already known ‘lien’
(“zálogjog”) a new term of (“biztosítéki jog”) should be introduced for the sake of simplification of the
language used by lawyers and bankers.
13
See, e.g., Edita Čulinović Herc, Ugovorno osiguranje tražbina zalaganjem pokretnih stvari bez
predaje stvari u posjed vjerovnika [Securing Obligations by way of Contracts Pledging Movables
without Transfer of Possession] (Published by the Law School of the University of Rijeka, 1998), a
publication in Croatian language yet which quite often used the English terms rather than finding a
Croatian equivalent. For example, a separate section was entitled as 'Floating Charge' instead of
'Lebdeća zaloga;' a term that later became routinely used in Croatian texts. Id. at 270. This is
nothing unusual but rather something quite normal yet indicative of the importance terminology
played during the earlier phases of transition.
14
For example, while the local kin of the UCC Art. 9 ‘floating lien’ or the English fixed & floating
charge were introduced in Hungary with the amendments of the Civil Code in 1996 – named as
‘property encumbering charge’ (“vagyont terhelő zálogjog”) – nine years were needed to clarify the
legal nature of the device and to fix its priority position by the Supreme court (decision Gfv. IX.
30.247/1005). See István Mándoky, A vagyont terhelő zálogjog ranghelye [the Priority Position of
the Property Encumbering Charge], in: Bulletin of Public Natories, Nos. 7-8, July-August 2006, at
14. I have also expressed my doubts already in 2001 claiming that borrowing the features of a legal
institution from two otherwise differing legal systems cannot lead but to problems. See Tibor Tajti,
Comparative Secured Transactions Law (Akadémiai könyvkiadó, 2002), at 310 et seq.
15
See Jacob S. Ziegel, Benjamin Geva and R.C.C. Cuming, Commercial and Consumer
rd
Transactions (Emond Montgomery, 3 ed., Toronto 1995), at 387. The same occurred in Australia
that with the passage of the Personal Property Securities Act 2009 (Cth) also transformed the
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when CEE countries, not knowing for any kind of floating security, had first faced this
comprehensive security device, they could have easily been mislead by the resembling designations
actually meaning incompatible things in the said English-speaking jurisdictions.
To make things worse, German scholars tend to use the established English vocabulary
when writing in English about their idiosyncratic security devices (i.e., the so-called kautelarische
16
Sicherheiten or contracts-based security devices) even though these are not subject to any kind of
registration – yet what is a sine qua non requirement under the Unitary Model. That the terminology
was misleading and that many things were unclear in the early days of the reforms is well illustrated
by the autochthonous introduction of the mentioned latent security interests of German law by
German and Austrian banks spreading to CEE and the parallel imposition of registration and
common law-based secured transaction systems by local legislators. The most expressive examples
of the many problems the resulting conflicting systems of security devices caused were Hungary
17
and Poland. In these countries, few precious years were lost because of such uncontrollable
borrowing of irreconcilable concepts; obviously partly due to incomprehension and ignorance of
foreign laws. Although the moneys lost as a result could hardly be quantified, still that should not
lead to the conclusion that thus no harm was done.
2.3

Illustration Number Two: Imperfect Terminology in other Fields
Another problem is that often terminology is not the result of conscious choice but rather is
the result of hectic organic growth where the selection is resulting from ad hoc improvisations of the
affected industries. While the earlier hinted at terminology innovations of Grant Gilmore and the
other drafters of UCC Article 9 could be an example of perfection, the designations of the main
actors in the world of banking, capital markets and financial services, for instance, are the exact
opposites. This disorder not only causes quite a headache but requires substantial time for
mastering the terminology and comprehending of how such state of affairs affects the content of the
pertaining law. For example, the designation of one of the main actors of contemporary global
financial markets is a misnomer because ‘investment banks,’ (like Goldman Sachs) in fact, are not
‘banks’ given that they “do not accept deposits and, apart from selling securities, [do] not deal with
18
the public at large.” Irrespective of what no major initiative seems to have been launched to find a
more fitting designation for them. Further, in common law systems – especially in the US – a
separate diverse category of financial organizations living from secured transactions law exists: the
so-called ‘non-banks’ or ‘non-banking financial organizations.’ This deserves mentions as to
Continental Europeans accustomed to universal banks reigning the world of finances this may
sound strange, to say the least.
The related field – the law of investment companies – is another illustration of the
hardships terminology may generate. Here, it is not the designation of these specific types of
companies that causes unease but that the paradigm investment company in the United States (US)
19
is the entity with the generic designation of ‘mutual fund;’ yet ‘fund’ means (even in the US)
something qualitatively different from a ‘company.’ Similarly puzzling is the story of nowadays often
st
mentioned ‘hedge funds’ which have grown into systemic risk-generating behemoths by the 21
century. Their designation is due to that fact that they manage to escape from under the reach of the
Investment Companies Act (1940) and thus may engage in much riskier yet potentially more
profitable investment activities than the other forms of investment companies. If one forgets about
floating charge into fixed security interest. See section Anthony Duggan & David Brown, Australian
Personal Property Securities Law (LexisNexis, Butterworths, 2012), 1.36 at 14.
16
See, e.g., Tibor Tajti, Testing the Equivalence of the new Comprehensive Australian Personal
Property Securities Act, its Segmented European Equivalents and the Draft Common Frame of
Reference, 24 Bond L. Rev. 85-148 (June 2012), available electronically at <
http://epublications.bond.edu.au/blr/vol24/iss1/4/ >.
17
See Krzysztof Kaźmierczyk & Filip Kijowski, Enforcement of Contracts in Poland, in: Stefan
Messmann & Tibor Tajti, the Case Law of Central and Eastern Europe – Enforcement of Contracts
(Eur. Univ. Press, Bochum – Germany, 2009), at 609 et seq.
18
Quoted from the Black’s Law Dictionary (United States).
19
Black’s Law Dictionary defines mutual funds as “[a]n investment company that invests its
shareholders’ money in a usu. Diversified selection of securities.”
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the generally valid caveat that crossing the borders normally means different terminology and
different law, then further obstacles would obscure easy comprehension as EU law would speak of
20
‘UCITS funds’ and on national level funds would as a rule be only ‘funds’ and not separate
business vehicles known to company law. Because of these reasons passing of local regulations
and in particular coining of the new vocabulary for all these key terms in local languages would be a
real yet inevitable challenge to deal with.
The list of terminology & etymology queries does not end, however, with these few
examples. The point stressed here is that heightened attention should be given to foreign
terminology and that it pays devoting some attention to etymology of key legal terms as that is the
token of proper comprehension. Without clarifying the meaning of key concepts the chances that
mistakes would be made by local reformers are heightened. There are also a number of
misconceptions like that the meaning of key terms used by common laws is the same (e.g., the
above-mentioned English floating charge versus the US floating lien) or that the closeness of two
languages (e.g., French and Romanian) is the guarantee of accuracy. Sometimes the designations
resemble but cover categories of different breadth like the extremely narrow concept of self-help of
21
civil laws versus its developed powerful kin in common laws.
3
FROM THE REIGN OF CONFLICTS OF LAW THROUGH COMPARATIVE LAW TO
TEACHING FOREIGN LAW?
3.1
What has Changed since Socialism?
Given that the socialist systems of CEE were introvert, parochial and largely disinterested
in western capitalist law, the main window to the West was in those days through conflicts of law
(i.e., private international law as known by civil law systems). The relatively developed comparativist
movements in some and the quite intense involvement of socialist states in the work on various
international legal instruments, like the Vienna International Sales Convention (CISG), were the
exceptions that corroborate rather the negate this claim. For the overwhelming part of the legal
community, in other words, it was conflicts of law that meant some connections to foreign capitalist
law notwithstanding that the statistical numbers on the actual resort to this branch of law in
courtrooms in reality was very low.
With the start of transition, a radical change was inevitable as western capitalist law
became of top importance overnight what presumed heavy borrowing from the earlier despised
West. Simultaneously, the process of the dethronement of conflicts of law and the ascension of
comparative law with a pragmatic edge has begun. What was virtually unconceivable earlier is not
unheard of anymore: teaching of foreign law in (some) law schools of the region. The prestige of
foreign law further increased with every step made towards the European Union (EU). As a
consequence, at least, courses on EU law have been added to the curricula of many law schools.
The same could be said also vis-à-vis the impact of the jurisprudence of the European Court of
Human Rights (ECHR), the spreading of international commercial arbitration, or the impact of such
successful international conventions as the CISG. Still, depending on various local factors from
availability of lecturers, foreign language proficiency of the faculty and students through opposition
to the intrusion of foreign law (i.e., “legal imperialism”), the outcomes differ widely in the region.
These changes have occurred in a peace-meal manner and were often of experimental nature. The
analysis of the gained experiences is, however, lacking and open questions abound.
This, however, does not mean that the state of perfection has been reached.
Notwithstanding the courses – which tend to remain of introductory nature and limited to the single
20

The acronym UCITS stands for ‘undertakings for collective investments in transferable securities,’
which are mutual funds in the US. See, e.g., Hal S. Scott, International Finance (Foundation Press,
2009), at 238.
21
For example, the German concept of self-help is limited to self-defence [“Besitzwehr”] (§859(1))
and the right “to recover the object from the dispossessor immediately after the interfering act”
[“Besitzkehr”] (§859(2)). See, e.g., Sjerf van Erp and Bram Akkermans, Cases, Materials and Text
on Property Law (Hart 2012), at 115. As opposed to German law, English law looks upon self-help
as one of the eight principles of the ‘philosophy of commercial law’ or something that should not be
curbed (like in German law) but encouraged. See Roy Goode, the Codification of Commercial Law
(1988) 14 Monash L. Rev. 136, 148.
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jurisdiction from where the guest lecturers stem from – and the increased availability of information
on foreign law due to the Internet, legal education is overwhelmingly still parochial. Though, Central
Europe ranks comparatively high in the respect: Europeans often shockingly realize that – especially
– top US law experts have never even been outside of their home country let alone having studied
foreign laws. The intellectual response of Europeans not infrequently is ignorance US law; what
might not necessarily be the wisest solution in all situations. Apart from these excesses, the legal
history of the last few decades amply illustrates the risks the ignorance of the omnipresent foreign
law presents. Not only court cases have been lost because of it, but – as the data supporting the
EU’s recent Common European Sales Law (CESL) project show – especially small and mid-scale
businesses do not engage in cross-border business because of fear from foreign law (and
language).
On a macro level, reform projects have been given up because of incomprehension and fear from
foreign law – suffice to mention UNCITRAL’s dropping of the idea of dealing with secured
transactions law in 1980 or the putting aside of the Draft Common Frame of Reference by the EU
today.
3.2

Novel Reasons Making Resort to Foreign Law Inevitable
Borrowing from the others is hardly a new development. It has been ongoing throughout
th
th
the capitalist era irrespective that the 19 and 20 centuries were characterized by the triumph of
national states each trying to forge its own distinct law. Globalization has changed that and made
study of foreign law a top priority again: what differs now is the more direct role foreign law plays.
Put simply, the enhanced cross-border activities and the increased speed of changes presumes
knowledge of foreign law and not only of – what used to be somewhat mistakenly referred to as –
‘international’ law. As opposed to even the 1990s, thanks to technology this is becoming
increasingly possible. The price paid for ignorance of foreign law has many facets from lost court
cases to failed reform projects. A good illustration of the former is the unhappy fate of non-registered
German security devices before US and courts of those other common law jurisdictions that look
22
upon registration of security interests as such a public policy issue that cannot be waived. Yet more
dangerous are the ill-suited substitutes that are resorted to when no mature legal categories or rules
are available for imminent real problems; what was often the case in post-socialist CEE countries. In
the lack of tailor-made laws, resort was typically made to classical branches of law; a practice that
could not but lead to dissatisfactory, if not disastrous, results – though these were not talked of but
behind the coulisses. The same applies to moneys lost during the socialist and transitory era by
23
local businesses caused by ignorance of foreign law in this or that form. Yet as opposed to
corruption and the lack of the rule of law – those weak points of post-socialist (and emerging
markets) about what libraries have already been written and many projects have been launched –
the many unhappy consequences of the ignorance of foreign law have essentially escaped
attention.
Now, a few further thoughts on why there is a need for a new approach to foreign law. First
of all, many areas of life change so fast that the local law’s catching up with the developments
cannot be left to organic growth of law anymore. Hastily passed laws are not unheard of either even

22

See the leading US case of the Hong Kong and Shanghai Banking Corp., Ltd., v. HFH USA
Corporation (805 F.Supp. 133, W.D.N.Y. 1992). In the case, the German supplier’s retained title was
subordinated to the security interest duly perfected for the benefit of the Bank in the US because the
retained title validly created under German law was a latent (secret) security. This notwithstanding
that the German supplier and the US buyer have agreed on the application of German law.
23
As the author of this paper used to be a corporate counsel of a former Yugoslav major company
prospering from being capable of manufacturing products that were saleable in western markets, I
remember some such examples ranging from the failure to ship goods to a foreign buyer without
any kind of security (albeit reliance on letters of credits had been something quite common already
in the 1980s in Yugoslavia) or an attempt to understand and prepare a defense against a products
liability claim of a US machine operator by resort to local Act on Obligations and local Yugoslav civil
procedure law.

1020

24

in leading systems. Yet postponement of the passage of needed laws or failing to heed to the
experiences of those who had already faced the same challenges is still quite characteristic to the
CEE region. The direct effects of cross-border reaching pathological phenomena just adds another
layer of novel risks. Takeover law might be a good example from and for the region: while this
branch of law is as a rule underdeveloped here – typically not going much beyond than what EU law
requires – financially strong and by experts heavily supported private equity or other types of
institutional investors are already very much present and are looking for lucrative investment
opportunities in the region. Once control of a pearl of a national economy is taken over by a hostile
bidder, the prospect of a local court potentially deciding against the deal after a number of years is
hardly more than a painful delusion for local regulators, businessmen and politicians alike. The
novel challenge is posed by the fact that understanding takeover law and formulating appropriate
defense strategies based on the freshly imported and untested local law is next to impossible: the
token of success in such situation is resort to mature foreign laws.
The financial pathology known as pyramid and Ponzi schemes is yet another example
though of a different sort. Their example is especially telling because no emerging market is immune
25
to them. Additionally, typically they are not looked upon as phenomena belonging to the bailiwick
of lawyers what is most unfortunate as economists tend to be of the same opinion as well. Yet when
they emerge they generate lots of headaches to prosecutors, regulators, bankruptcy lawyers and
courts – professions and offices predominantly filled exactly by lawyers. Irrespective of the risk that
the same or similar version of a pyramid of Ponzi scheme would reemerge in a neighboring country,
the interest in the related experiences of the neighbors is normally minimal and cross-border
reaching analysis of these does not even seem to exist. This is to certain extent driven by the
positivistic traditions of Central Europe which – by focusing on written law organized into a
seemingly perfect system – tends to ignore pathology, at least, more than case law-oriented
common laws.
4

THE REPERCUSSIONS OF THE INCREASED ROLE OF INTERDISCIPLINARITY
Another buzzwords of our times is ‘interdisciplinarity;’ suggesting its increased importance
as well. Not infrequently though interdisciplinarity is equated with the US-originated ‘law and
economics movement’ that has long ago reached Europe as well. Not much time was needed to
realize, however, that its mainstream versions’ obsession with mathematics and incapability to keep
the too abstract theories characteristic to modern time economics at bay make it too distant from
real life. The reaction of market needs-sensitive schools was the introduction of masters programs
featured as ‘law and business,’ indeed, to express that the curriculum is more down-to-earth. It is a
strange twist of fate that this experimentation and failure to find the properly balanced mixture of
elements from law, business and economics resembles the struggle with the imposition of Marxist
political economy on law schools during socialism. However, apart from this macro-level aspect,
more concrete examples of the imprint interdisciplinarity leaves on law could be found in recent
times. While it might seem far-fetched to speak of a trend, these changes do occur and often survive
unnoticed by legal scholars.
From that perspective, one may differentiate the narrower intra-law from the fartherreaching meta-law type of interdisciplinarity. The first denotes the increased infiltration of public
law into the domain of private law. In fact, all branches of law that may qualify as a form of
26
‘regulation’ represent such a mixture of public and private law elements starting with the fact that
24

The US Sarbanes-Oxley Act (2002) [full title: the Public Company Accounting Reform and
Investor Protection Act of 2002] is a good example. See, e.g., John C. Coffee, Jr. & Joel Seligman,
Securities Regulation – 2003 Supplement (Foundation Press, New York, 2003), at 1.
25
For the main Ponzi schemes of CEE see the introductory sections in each of the chapter in Stefan
Messmann & Tibor Tajti, the Case Law of Central and Eastern Europe – Enforcement of Contracts.
See also, Tibor Tajti, Central European Contribution to the American Debate on the Definition of
‘Securities’ or Why does the Definition of ‘Security’ Matter?: the Fiasco of the Hungarian Real Estate
Investment Cooperative, Pyramiding, and Why Emerging Markets should be Equipped to ‘Act’ rather
than ‘React’, 15 Transnat’l L. & Contemp. Probs. 111 (Fall 2005).
26
As defined by MacNeil “[t]he term ‘regulation’ is nowadays understood more specifically to refer to
rules and procedures created by statute and administered by dedicated agencies. […]. [M]odern
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they grew out of administrative (thus: public) law and the basic tools with which they operate stem
as well primarily from public law. This is most readily visible in case of mature systems though (i.e.,
regulatory states). For example, US federal environmental law relies not only on the substantial
powers of the Environmental Protection Agency (EPA) but also on tort law inclusive strict tortious
liability. Likewise, one of the quintessential building blocks of the US federal capital markets and
securities regulation – Europe has already embarked on borrowing it – is private securities litigation
with the law of collective actions. Though one may legitimately wonder also where European-type
labor law should be also added to the list as it is a branch of law primarily characterized by limits and
duties imposed by the state rather than by freedom of contract – collective bargaining agreements
obviously being in nature closer to legislative or administrative acts than to contracts. The so-called
27
‘horizontal application of human rights’ may be an equally important, in Europe increasingly
present, example. This indirectly is the expression of the limits of private law which is often not
capable of providing appropriate remedies and protection to parties what requires resort to public
law.
Stepping beyond the strict confines of law (i.e., meta-law), instances where economics,
accounting or other disciplines infiltrate are myriad. Let us mention a few. For example, while
company law is looked upon as the bailiwick primarily of lawyers, corporate governance - the postEnron worldwide success discipline – is hardly that anymore as it gives extremely wide room to
accounting and ethics. The already mentioned US federal Sarbanes and Oxley Act (SOX), passed
to tackle the calamities caused by the fall of Enron and other companies in 2001, properly displays
this. Whistleblowing, for example, is a tool that plays an important role in SOX and yet which
primarily relies on the presumed sensitivity of injustice of individuals; the role of law here is limited to
providing protection to whistleblowers. Further, while Continental European company laws still
maintain their legal capital rules, American corporate laws have almost completely done away with
28
them and as the concomitant result the role of accountants has visibly increased. The decision on
whether and how much dividends should be paid to shareholders, for example, has by now been
mainly transferred into the hands of accountants.
A similar yet different type of encounter of law and other disciplines is increasingly
becoming the rule of the day in courtrooms where generalist judges are expected to pass decisions
on issues that require expertise in subjects not taught in law schools. The dimensions and
characteristics of the new expectations imposed on courts and judges vary. The recent NML v.
29
Republic of Argentina decision of the federal District Court for Southern District of New York
might be an example of these challenges because here the court ordered Argentina to pay hedge
fund creditors in full on Argentina’s defaulted bonds irrespective that these creditors were earlier
unwilling to accept any haircut (i.e., reduction) – i.e., they were uncooperative. Such a position
would obviously serve justice to this limited category of creditors only yet what would be a clear
injustice to the remaining 93% of creditors whose payments would thus be endangered irrespective
that they were cooperative and were willing to enter into compromises that would have benefitted all
sides. It is also a question how just it is to threaten the solvency of the Argentine Republic itself for
form of regulation started in the United States in the early 1930s, largely as a response to the events
that culminated in the Wall Street Crash of 1929.” See Iain G MacNeil, the Law on Financial
Investment (Hart Publishing, 2005), at 20.
27
See Aurelia Colombi Ciacchi, European Fundamental Rights, Private Law and Judicial
Governance, in: H. Micklitz (ed.), the Constitutionalisation of European Private Law(Oxford
University Press, forthcoming in 2013, text on file with author).
28
The role of lawyers, in the context of US corporate law, has been reduced rather to “ensur[ing]
that a directorial decision does not inadvertently give rise to personal liability.” Hamilton & Macey,
Cases and Materials on Corporations Including Partnerships and Limited Liability Companies
th
(Thomson-West, 9 ed., 2005), note 1, at 414.
29
See NML Capital, Ltd. v. Republic of Argentina 11-4065-cv (L); decision on appeal downloadable
at
<http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/2fae9c4c-fc39-4dbd-9b3d34cda3e3d449/2/doc/114065_opn.pdf#xml=http://www.ca2.uscourts.gov/decisions/isysquery/2fae9c4c-fc39-4dbd-9b3d34cda3e3d449/2/hilite/ >; last visited on 14 March 2013. See also Robin Wigglesworth and Jude
Webber, Argentina Angered at Hedge Fund Court Win, in: Fin. Times, 23 Nov. 2012 issue, at 1.
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debts incurred long time ago. Another example may be a German labor law case from the 1990s in
which a German court adjudicated that the employer of an elevator-serviceman has to pay the
addition to basic wage for staying alert also for the period when the employee-serviceman had been
30
on vacation. The common denominator of the two cases revolves around the question whether
judges are to serve justice in a case without taking into account the effects of their decisions on the
wider economy or on other stakeholders: a fundamental legal issue the contours of which are often
being obviously reshaped, or at least questioned, exactly in cases involving considerations dictated
by other disciplines but law.
5

LAW, EFFICIENCY AND THE INCREASING SPEED OF CHANGES
It should be uncontested that the speed with which changes are occurring has increased
st
dramatically by the 21 century. Suffice to compare, to the extent imaginable, the times when the
great European civil codes were drafted with what we eyewitness on a daily basis nowadays.
Although this is something obvious especially to generations of lawyers born into these swiftly
moving times, hardly have these challenges – brought to the surface by this metamorphosis – been
systematically tackled. We simply do not realize that the balance among the basic functions of law
that had gained their shape somewhere during the earlier phases of capitalism underwent major
changes by now. This multi-faceted phenomenon has myriad repercussions of varying nature.
One of the common burning issues is the intensifying incapability of lawmakers to
catch up with the developments; admittedly more of a problem in civil laws that still refuse to give
up the dogma that it is only the legislature that is empowered to make law. Irrespective that it is
normal nowadays to plan the number of statutory acts a parliament is foreseen to pass a year, there
is a constant lag complained of typically by the opposition and constitutional lawyers. Apart from the
false presumption underlying this technique according to which it is not life that dictates the tempo of
changes but rather humans, it is becoming clearer year by year that there is an increasing mismatch
between what should be and what has been regulated. Oftentimes the political preferences of the
governing political forces admittedly further reshuffle the priorities. What civilian systems refuse to
recognize in that respect is that in-depth systemic changes have already been under way for years
in particular related to the increased role of court decisions and regulations as distinct sources of
law.
For example, the already mentioned famous German security devices, the kautelarische
Sicherheiten, have come into existence and have survived successfully to this date without being
enshrined into the venerable German Civil Code: innovative lawyers invented them and courts gave
green light to their exploitation later. The related law, in other words, is essentially an amalgam of
court made law and industry as well as banking practices. Another example pointing in the same
direction is hidden in the reasoning of the German Constitutional Court’s decision in the renowned
31
32
Princess Soraya case indirectly recognizing the power of courts to make law. Less known is,
however, that the increased role of court decisions as a source of law is a reality also in many CEE
33
countries. In some, these changes are modest yet in others more daring moves have been made

30

The case was commented upon in the magazine ‘Wirtschaftswoche’ No. 41, of 5 Oct. 1995, at 2728 in the article entitled “Völlig losgelöst.” As the journalists opinioned, even though in Germany
court judgments do not have the strength of authoritative precedents, the major decisions of high
courts are being followed on the basis of what they concluded that the peppercorn value involved in
this single case (272 German Marks plus interest) led to increase of prices in the service industry
what had negative effects eventually on the competitiveness of German economy.
31
Princess Soraya Case, Fed. Constitutional Court of Germany, 34 BVerfGE 269 (1973).
32
As the Constitutional Court stated in the judgement “[t]he judge’s task is not confined to
ascertaining and implementing legislative decisions. […]. Where th[e written law fails], the judge’s
decision fills the existing gap by using common sense and ‘general concepts of justice established
by the community. […]. [T]he judge’s freedom to creatively develop the law necessarily grows with
the ‘aging of codifications’ with the increased distance in time between the enactment of the
legislative mandate and the judge’s decision in an individual case.”
33
For examples from CEE see, e.g., Editors’ Introduction to Stefan Messmann & Tibor Tajti, the
Case Law of CEE – Enforcement of Contracts; available also via < http://www.SSRN.com >. Ukraine
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to a great extent because the legislation is incapable of reacting in due time to the novel challenges.
On the other side of the Atlantic, in the United States, precedents remain important source of law yet
regulations – of increasing size – are equally important, if not more important, tools for solving
burning problems. This systemic rapprochement is, however, not the outcome of deliberate human
action but rather a set of changes dictated by the exigencies of our times.
Speedier business life also requires “speedier” law or a law based on which private parties
can more efficiently enforce or protect their rights. It should not come as a surprise that exactly
those laws that have developed such mechanisms are also the most favored ones when choosing
the law applicable to cross-border transactions. It is not without reason, for example, that the
English ‘Mareva Injunction’ was apostrophized by commentators as the “nuclear weapon of the
law” as it gave general creditors the right to freeze assets of debtors virtually instantaneously and ex
parte. Although the US Supreme Court refused to follow the suit and introduce a similarly powerful
34
device in the Grupo Mexicano case, Justice Scalia formulating the reasoning found it important
to stress that there is a tension between the old law that aimed to “secure a just result in an age of
slow-moving capital and comparatively immobile wealth” and the postulates of modern times. Thus,
in more business-friendly jurisdictions the problem is noted and reacted upon. The irony is that
some jurisdictions possess equally efficient devices as the mentioned Mareva Injunction yet they are
not thought to be of importance and are not “advertised” as investor or creditor-friendly mechanisms.
Last but not least, if there is a degree of truth in this train of thought, then effectuation changes in
the priorities of what is being taught as part of courses like civil procedure would be necessary to
make the law on preliminary and provisional measures a priority.
In the context of capital markets, financial services and corporate finance characterized by
intensive innovation and pathological phenomena from isolated pyramid and Ponzi schemes to burst
of bubbles of systemic dimensions (e.g., the 2007 Credit Crunch), prevention or at least timely
reaction is quintessential. In this domain, in addition to the protection of investors and the integrity of
the system it is of pivotal to assure ex ante rather than ex post protections – the latter denoting
years-lasting court proceedings of little or no use to investors having lost their investments in a
bubble. The drive to innovate coupled with globalization and insensitivity to these problems by local
regulators and legal communities invariably results in new risky financial products seamlessly
crossing national borders and problems becoming visible only after the harm has been done or
when already it is too late. This extreme vulnerability would require teaching of these disciplines in
law schools what has been so far the exception rather than the rule. Coverage of EU law – which
due to the subsidiarity principle is inherently limited and thus not functioning as a comprehensive
shield – is insufficient similarly to a personal computer protected solely by an antivirus program but
not a firewall system. Similar considerations apply in other areas of regulation. In fact, ‘regulation’
came into being and lives from the incapability of classical branches of law of providing ex ante
protection. In brief, all fields of regulation from environmental through even labor law that are
characterized by interference by way of mandatory rules presents yet another facet of the uneasy
relationship of speed and law.
6

CONCLUSIONS
It is hoped that the above elaboration is thought-provoking and that it properly illustrates
that Central Europe has such fundamental and yet shared problems which have largely escaped
attention. It is most unfortunate that international conferences where experiences, positive or even
the disheartening ones, could be more freely talked of are scarce in the region. This is regretful
given that – as the post-1990 experiences of this niche of Europe amply prove – serious mistakes
and quantifiable losses could have been avoided had discourse rather than disinterest in foreign law
been the rule of the day. What matters the most is that each of the challenges pointed at is at our
doors, is multi-faceted and generates questions not just for lawmakers or scholars but puts question
marks to presently employed teaching methods as well.

seems to lead the way as it made uploading of all court cases to a centralized database mandatory
by a law in 2006.
34
Grupo Mexicano de DeSarrollo, S.A. v. Alliance Bond Fund, Inc. 527 U.S. 308 (1999).
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COMPARATIVE ANALYSIS OF VOIDABLE TRANSFERS UNDER
THE US, CZECH AND ROMANIAN BANKRUPTCY LAW
Petr Sprinz, Catalin-Gabriel Stanescu
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta; Central European University,
Department of Legal Studies
Abstrakt: Příspěvek se věnuje odporovatelným úkonům dle amerického, českého a rumunského
insolvenčního práva. Americké právo hraje roli měřítka s odkazem na postavení insolvenčního
správce dle federálního a národního práva, funkční roli jeho práv a jejich opodstatnění. Autoři dále
analyzují právní českou a rumunskou právní úpravu, včetně doktríny a soudních rozhodnutí. V
závěrečné části článek shrnuje podobnosti a hlavní rozdíly mezi jednotlivými jurisdikcemi a aspekty,
které by z pohledu amerického modelu mohly být přehodnoceny.
Kľúčové slová: Odporovatelné úkony, zkracující úkony, úkony bez přiměřeného protiplnění,
zvýhodňující úkony, americké, české a rumunské insolvenční právo, insolvenční správce
Abstract: The paper deals with voidable transfers under the US, Czech and Romanian Law. By
using the American Law as a benchmark the paper focuses on the powers of the bankruptcy trustee
under federal and state law, the functional importance of such powers and the policies supporting
them. It then analyses in detail the respective provisions of the Czech and Romanian law referring
both to the doctrine and the relevant case law. In the concluding part, the article identifies main
similarities and differences between the three jurisdictions and the aspects which might be
reconsidered based on the American model.
Key words: Voidable transfers, fraudulent transfers, undervalues, preferences, US, Czech and
Romanian bankruptcy law, bankruptcy trustee.
1

INTRODUCTORY WORDS
As it is noted, there seems to be a common feature of behavior throughout the modern
history of mankind: the debtors have the tendency to succumb to the feeling that persons attached
1
to the debtor rather than the creditors should benefit from the debtor’s assets. Whereas the debtor
and his creditors may at first maintain a good relationship, the scenario may change when it reveals
2
that the debtor is not in the position (or does not want) to repay his debts. The debtor may then give
his house to a sister and sell his car to his friend below market price. This fear is reflected in the
World Bank Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems of April
2001 that inter alia set forth that “The law should provide for the avoidance or cancellation of prebankruptcy fraudulent and preferential transactions completed when the enterprise was insolvent or
3
that resulted in its insolvency.” Such transfers may be called voidable transfers.
At the outset it is important to note that for the sake of this paper voidable transfers
encompasses the following three types of transactions that can be avoided: fraudulent transfers,
undervalues and preferences. The paper deals with comparative analysis of the definition and
application thereof under the US, Czech and Romanian law. First, the paper introduces the concept
of voidable transfers. The second part deals with the US law on voidable transfer, which serves also
as a benchmark for comparison of the Czech and Romanian law that are further described in the
1

st

RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1 ed. Prague: ASPI Wolters Kluwer, 2008, p. 318.
ADLER, Barry A., BAIRD, Douglas G., JACKSON, Thomas H. Cases Problems and Materials on
th
Bankruptcy. 4 ed. New York: Foundation Press Thomson/West, 2007, p. 276.
3
WORLD BANK. Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems
[online].
World
Bank,
2001
[cited
on
16
March
2013].
Available
at
<http://www.worldbank.org/ifa/ipg_eng.pdf>, p. 9.
2
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fourth and the fifth part respectively. Finally, the paper sums up conclusions that can be drawn from
the analysis.
2
2.1

VOIDABLE TRANSFERS AND POLICY ISSUES
Fraudulent conveyance law – general remarks
Fraudulent transfers are understood to be transfers undertaken with the intention to defraud
(hinder or delay) creditors. From a more general perspective, fraudulent conveyance law is
4
considered to be among the oldest set of rules for the protection of creditors. Rules against
fraudulent transfers have nothing to do with the collective nature of the bankruptcy proceedings and
5
apply generally outside as well as inside bankruptcy. In simplified terms, the function of these rules
6
is to attack transfers that are undertaken under circumstances that are unfair to creditors. Typically,
fraudulent transfers are gifts made with the intention to defraud creditors.
In some states, fraudulent transfer law encompasses also constructive fraud, i.e.
7
transactions that are not truly fraudulent but which are tainted with the so-called “badges of fraud”.
2.2

Undervalues
Undervalues may be described as transfers for less than reasonably equivalent value.
Undervalues do not contemplate intention of the debtor to defraud its creditors. The debtor may
8
have candid intentions toward his creditors but was merely generous. Still, undervalues appear to
be unfair to creditors if they lead to non-satisfaction of the creditors’ claims. One of the rationales for
9
rules against undervalues is that creditors would arguably ex ante agree to prohibit such transfers.
As it is often noted, solvent debtors may do what they please, however, once they are
insolvent (or would be rendered insolvent as a result of the transfer), they should not undertake a
transaction for less than a reasonably equivalent value. What matters is the actual economic
10
position of the creditor. In this respect, the principle of legal predictability dictates that assessment
of (in-)solvency must be made as of the time of the transfer. If it, for instance, appears only later that
11
the transfer was undertaken while the debtor was bankrupt, the transfer should not be voidable.
2.3

Preferences
In bankruptcy, general creditors do not, as a rule, receive 100 cents on a euro claim.
Pursuant to the underlying parri passu principle every general creditor obtains the same portion of
dividend on its claim. In other words, each creditor is paid pro rata in accordance with the amount of
his claim (i.e. "equally and without preference“). If one creditor of a bankrupt debtor obtains full
payment on its antecedent debt, there is obviously less to be distributed among the rest of the
creditors.
Preferential transfers are transfers undertaken usually in the due course of business which,
however, conflict with the mentioned pari passu principle. It follows that rules against preferences

4

ALLEN, William, T., KRAAKMAN, Reinier. Commentaries and cases on the law of business
organization. New York: Aspen Publishers, 2003, p. 140. Historically, the so-called Actio Pauliana
serves as a basis how to execute a claim against a property that was transferred in fraudem
creditorum.
5
JACKSON, Thomas H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Washington: Beard Books, 2001,
p. 68. In bankruptcy, its underlying function is to protect the value or the integrity of the bankruptcy
estate. Idem, p. 69.
6
ALLEN, William, T., KRAAKMAN, Reinier. Commentaries and cases on the law of business
organization. New York: Aspen Publishers, 2003, p. 140.
7
This is the case in the US. See bellow.
8
ADLER, Barry A., BAIRD, Douglas G., JACKSON, Thomas H. Cases Problems and Materials on
th
Bankruptcy. 4 ed. New York: Foundation Press Thomson/West, 2007, p. 277.
9
th
BAIRD, Douglas G. The Elements of Bankruptcy. 5 ed. New York: Foundation Press, 2010, p.
143.
10
Idem, pp. 141-142.
11
Idem, p. 145.
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are bankruptcy-specific norms. Fundamental feature of preferences is that they prejudice other
12
creditors of the debtor (who obtain a lower dividend as a result).
In this respect, it may be noted that the prospect of bankruptcy may induce creditors to take actions
13
that would impair the advantages of collective nature of the bankruptcy proceedings. Particularly
sophisticated creditors may push their debtors to repay their debts or to provide them with a security
interest. To tackle this issue, the bankruptcy law needs norms that have “the effect of turning back
14
the clock and returning people to the positions they were in before bankruptcy was on the horizon”.
15
Rules against preferences are exactly such norms as they tend to discourage strategic behavior.
Accordingly, justification of the policy against preferences includes equality and prevention of
16
harassment of debtors.
2.4

Policy behind voidable transfers
There are two basic rationales of the existence of voidable transfers. First, from an
economic standpoint, it may be generally argued that the rules protect the debtor’s unsecured
creditors from the illegitimate actions that lead to the decrease of the debtor’s property which would
17
be otherwise used for the satisfaction of the claims of the debtor’s creditors. Consequently, such
18
rules should arguably lead to cost-efficiency by virtue of the decreased need to monitor the debtor.
19
Second, as Clark argues, there is a moral dimension of the problem. From a moral view,
the relationship of a debtor and creditor has a moral dimension which implies that the debtor should
20
observe the ideal of Truth, Respect, Evenhandedness and Nonhindrance. The ideal of Truth
entails the prohibition to tell lies that will lead to non-satisfaction of claims. The ideal of Respect may
be described as the imperative to prefer the conventional satisfaction of the claims before other
options how to use the property, whereas the ideal of Evenhandedness may be expressed as the
prohibition to prefer any creditors before other creditors if there is not enough property. Finally,

12

WORLD BANK. Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems
[online].
World
Bank,
2001
[cited
on
16
March
2013].
Available
at
<http://www.worldbank.org/ifa/ipg_eng.pdf>, p. 39.
13
JACKSON, Thomas H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Washington: Beard Books, 2001,
p. 68. Professor Jackson noted that preference law is essentially a transitional set of norms created
to “prevent individual creditors from opting-out of the collective proceeding once the event becomes
likely.” JACKSON, Thomas H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Washington: Beard Books,
2001, p. 124.
14
ADLER, Barry A., BAIRD, Douglas G., JACKSON, Thomas H. Cases Problems and Materials on
th
Bankruptcy. 4 ed. New York: Foundation Press Thomson/West, 2007, p. 307. Professor Baird
specifically notes that preference law “prevent creditors from receiving preferences – eve-ofbankruptcy transfers that distorts bankruptcy’s pro-rata sharing rule”. BAIRD, Douglas G. The
th
Elements of Bankruptcy. 5 ed. New York: Foundation Press, 2010, p. 163.
15
JACKSON, Thomas H. The Logic and Limits of Bankruptcy Law. Washington: Beard Books, 2001,
p. 124.
16
Idem.
17
st
RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1 ed. Prague: ASPI Wolters Kluwer, 2008, p. 321
18
st
RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. 1 ed. Prague: ASPI Wolters Kluwer, 2008, p. 321 referring
th
to Bond Financial Services v. European American Bank, 838 F.2d 890, 892 (7 Cir. 1988).
19
The word “credit” comes from Latin in which it means “to believe”. See McINTYRE, Lisa J.
Sociological Perspective on Bankruptcy. Indiana Law Review, 1989, Vol. 65, No. 1, p. 136. Black's
Law Dictionary inter alia defines that credit means trust or belief. BLACK, Henry C., GARNER,
th
Bryan A. Black’s Law Dictionary. 8 ed. St. Paul: West, 2007, p. 396.
20
The latter is viewed as the general expression of all of the abovementioned ideals. See Clark,
Charles. The Duties of the Corporate Debtor to its Creditors, 90 Harvard Law Review, 1977, Vol. 3,
pp. 506-513.
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Nonhindrance implies not to hinder the satisfaction of claims from the debtor’s property by e.g.
21
transforming the property to less liquid assets.
Yet, the policy against voidable transfers is not associated solely with advantages.
Particularly in case of transfers when the debtor’s counter-party is not aware of the debtor’s
bankruptcy, the rules may bring about significant drawbacks. The outcome of the successful
challenge of transfers is usually that the transfer is ex post considered to be not binding. Therefore,
22
the predictability of contractual relations may be, among others, impaired.
In order to mitigate such concern the law sets forth that the precondition that only transfers
that occurred in the specified time frame may be attacked. This period is called the suspect period.
23
However, as a bright-line rule, such qualification is naturally both under- and over-inclusive. The
rules tend to catch ordinary transactions (particularly with respect to preferences and undervalues
24
where there is no intention to defraud creditors) while leaving certain suspicious transfers
untouched.
3

FRAUDULENT TRANSFERS UNDER THE US LAW
The policies behind voidable transfers are set into practice by the bankruptcy trustee, who
25
may subrogate himself to the claims of creditors under state law . His duties are to marshal the
assets of the debtor, convert them into cash and pay out the money to the creditors according to the
26
distribution scheme of the Code . Such duties serve the goals of equitable distribution among
27
28
similarly situated creditors and maximization of the estate’s value . For this particular reason, the
Code has provided the trustee with several avoidance powers with which to attack and invalidate
pre-bankruptcy transfers. These extended powers granted to the trustee represent the most
important peculiarity of the US bankruptcy law.
Under US fraudulent conveyances law several aspects must be regarded. On one hand
29
there is the avoidance (by which the transfer or the obligation is set aside) , then the recovery (by
21

st

Idem, p. 512-513. See also Richter, Tomáš. Insolvenční právo. 1 ed. Prague: ASPI Wolters
Kluwer, 2008, p. 321.
22
See WORLD BANK. Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights
Systems [online]. World Bank, 2001. Available at <http://www.worldbank.org/ifa/ipg_eng.pdf>, pp.
39-40 [cited on 16 March 2013].
23
th
Cf. BAIRD, Douglas G. The Elements of Bankruptcy. 5 ed. New York: Foundation Press, 2010,
p. 168
24
It is suggested that in case of preferences the suspect period should be is up to 6 months. See
WORLD BANK. Principles and Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems
[online].
World
Bank,
2001
[cited
on
16
March
2013].
Available
at
<http://www.worldbank.org/ifa/ipg_eng.pdf>, p. 40.
25
It must be emphasized that a fraudulent conveyance or fraudulent transfer is a civil cause of
action. It arises in debtor-versus-creditor relations, particularly with reference to insolvent debtors.
This is why the cause of action is typically brought by creditors or by bankruptcy trustees. In a
successful suit, the plaintiffs are entitled to recover the property transferred or its value from the
transferee. As this article is dedicated to a comparative analysis of bankruptcy laws, we will not refer
to non-bankruptcy causes of action belonging to the creditors under state laws, but focus on the way
the bankruptcy trustee may use such causes of action during bankruptcy proceedings by stepping
into the shoes of the creditors.
26
rd
KING, Lawrence P., COOK, Michael L. Creditor’s Rights, Debtor’s Protection and Bankruptcy , 3
ed. New York: Matthew Bender, 1997, p. 963.
27
Powers serving such goal are power to avoid preferences, power to avoid statutory liens, “strong
arm” clauses which allow the trustee to avoid secret liens.
28
Power serving such goal is avoidance under state laws.
29
st
TABB, Charles J, BRUBAKER Ralph. Bankruptcy Law: Principles, Policies, and Practice, 1
Edition, Cincinnati, Ohio, Anderson Publishing Co, 2003, p. 383. “Avoidance is a concept that is
distinct from “recovery”. A transfer is avoided under one of the specific avoiding powers, such as […]
preferences, […] fraudulent transfers, and so forth. Avoidance is a judicial declaration that the
transfer or obligation should be invalidated. Avoiding a transfer itself, however, does not bring
money or value into the bankruptcy estate […]. After avoidance (or in conjunction with the avoidance
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30

which, as a result of the avoidance, the good, or its value, are brought back) and finally the
31
preservation (by which, both avoidance and recovery, are done for the benefit of the estate ).
With respect to who is entitled to bring such actions, under US law it is the bankruptcy
trustee or, in reorganization cases, the debtor in possession. The trustee must bring action under
one of the avoidance powers, evidently, before bankruptcy statute of limitations. The time limit to
bring suit is generally two years after the entry of the order for relief or 1 year after the appointment
32
of the first trustee . In deciding and handling the administration of the estate, the trustee is
entrusted with a large discretion, which is governed by a business judgment standard rule, but that
does not mean that the trustee can not be removed by the bankruptcy judge for cause (e.g. for a
breach in his fiduciary duties). It simply means that a trustee will not be removed for mistakes in
judgment when the judgment is discretionary and reasonable under the circumstances, but in case it
33
is removed, he will be held personally liable .
3.1
Trustee as Judicial Lien Creditor, Unsatisfied Execution Creditor or Good Faith
Purchaser. Strong Arm Clause
A judicial lien creditor is a creditor who has obtained a lien on property of the debtor
34
through a judicial process , i.e. a money judgment, and is trying to enforce it through procedural
steps provided by the state law. Pursuant to Section 544 (a) the trustee is granted with the powers
35
of such creditor holding a judicial lien on personal property of the debtor and a bona fide purchaser
36
of real property from the debtor . The purpose is to subject the validity of pre-bankruptcy transfers

action), the trustee also must bring an action […] to recover either the transferred property itself or
its value.”
30
st
TABB, Charles J, BRUBAKER Ralph. Bankruptcy Law: Principles, Policies, and Practice, 1
Edition, Cincinnati, Ohio, Anderson Publishing Co, 2003, p. 383 (see note 27).
31
As a result of the voidance, the good or its value becomes part of the bankruptcy estate and
benefits all creditors in accordance with distribution rules. Idem, p. 384. “This rule ensures that the
bankruptcy estate actually will reap the benefits of avoidance. An example illustrates this point.
Assume that property of the estate worth $20,000 is subject to two liens: a senior lien that secures a
debt of $10,000 and a junior lien that secures a $25,000 debt. Assume further that the senior lien is
avoided by the trustee. What happens? Without preservation of the avoided transfer, the previously
junior lienholder would become the senior lien, and nothing would be left for the estate; the entire
$20,000 in collateral vaue would go to the unavoided second lien. With [preservation], however, the
estate takes the place of the avoided senior lien. In other words, the estate now would be entitled to
the first $10,000 of the value in the property (the amount of the senior lien avoided) and the junior
lien takes the residue”.
32
Idem, p. 384. “The proceeding to avoid the transfer must be brought before the expiration of the
bankruptcy statute of limitations. The limitations period for actions […] is the later of two years after
the entry of the order for relief, or one year after the appointment or election of the first trustee
appointed or elected under any chapter, if that appointment occurs before the two year period […].
In any event, the action may not be brought after the time the bankruptcy case is closed or
dismissed […]”.
33
For a detailed discussion see AUNGST, Kristopher Edward, Trying to Remove the Trustee? A
Tough
Road
Ahead!,
available
online
at:
http://www.bergersingerman.com/files/articles/Aungst/Federal%20Lawyer-%20trustee.pdf
(last
visited 25.05.2013).
34
Idem, p. 965.
35
st
TABB, Charles J, BRUBAKER Ralph. Bankruptcy Law: Principles, Policies, and Practice, 1
Edition, Cincinnati, Ohio, Anderson Publishing Co, 2003, p 430. “If an unperfected security interest
would lose to a “lien creditor” under Article 9, then Section 544 (a) (1) empowers the bankruptcy
trustee to avoid that unperfected security interest”.
36
Idem, p. 432. “The trustee may set aside unrecorded real estate interests under Section 544 (a)
(3). That section vests the trustee with the rights and powers of a bona fide purchaser (BFP) of the
debtor’s real property. Thus, if under applicable non-bankruptcy law a BFP would prevail over an
unrecorded interest, that unrecorded interest may be avoided under Section 544 (a) (3)”.
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37

to the test of state law as against a judicial lien creditor (if personal property was transferred) or as
against a bona fide purchaser (if the transfer was of realty).
The Strong Arm Clause is one of the most important avoiding powers as it enables the trustee to
avoid secret (unrecorded) liens and conveyances. Such secret interests raise the issue of ostensible
ownership given the concern that creditors continue to make business with the debtor under the
false impression that the debtor has enough unencumbered goods in its property to satisfy any
claim, when in reality it does not (if the secret liens are taken into consideration and are considered
valid). The strong arm clause bars those creditors holding secret interests from asserting those
interests during the bankruptcy procedure.
3.2

Trustee as Successor to Creditors’ Rights
Under Section 554 (b) the trustee is also given the right of an unsecured creditor in order to
avoid pre-bankruptcy transfer, under state law. In order to exercise such right, the Code has
established certain requirements: 1) the rights must exist, 2) the unsecured creditor must be a)
actual and b) existing. By such means the trustee is empowered with rights arising out of the state
law referring to fraudulent transfers. Such right might not be different than those granted by the
Code, but the real gain is the avoidance of any statute of limitations that would preclude the
creditors, and implicitly, the trustee’s action. This effect is due to the fact that state laws have more
38
extensive terms for such actions than the Code . Another important effect consists in the fact that
the entire transfer is actually voided, regardless the value of the creditor’s claim, and all creditors
share the recovery, not only the creditor in whose shoes the trustee has stepped. There are certain
limitations. Thus under these powers the entire transfer is voided and all creditors share recovery,
which would not happen outside bankruptcy.
3.3

Preferences
The power to void preferences is the most important power under US law, as preferences
39
are the most litigated issue in bankruptcy procedures in US . It permits the avoidance of prebankruptcy transfers which were perfectly legal when made, but were made shortly before
40
bankruptcy and in a way that favors one or more creditors over others thus hindering the equality
principle mentioned above.
Avoidance of preferences takes place in two steps. First, the trustee must prove the
existence of all legal elements required (less one as Section 547 (f) establishes a presumption of
insolvency): 1) a transfer, 2) of property of debtor, 3) to the benefit of a creditor, 4) for an account of
an antecedent debt, 5) made while debtor was insolvent, 6) made during preference period – 90
days -,7) which enables the creditor to receive more than it would receive in bankruptcy. Secondly
there is a shifted burden of proof for safe harbors (contemporaneous exchange of new value,
ordinary course transfers, enabling loans, floating liens, statutory liens, small consumer transfers). In
this respect, it is presumed that the debtor was insolvent for the 90 days prior to bankruptcy is in

37

“Fraudulent conveyance law is a feature of state law that the trustee can use by invoking Section
554 (b). Most states have adopted the Uniform Fraudulent Transfer Act; some still follow its
predecessor, the Uniform Fraudulent Conveyances Act, and a few, such as New York, have their
own versions of fraudulent conveyance law. The Bankruptcy Code has its own version of fraudulent
conveyance law as well, in Section 548. When transactions span a number of different jurisdictions,
the trustee is able to invoke bankruptcy’s fraudulent conveyance rules without having to identify
which state’s fraudulent conveyance law governs. The reach of these laws is largely the same,
except that Section 548 reaches back only two years, while its state law counterparts reach back as
long as the relevant statute of limitations permits.” See BAIRD, Douglas G.. Elements of Bankruptcy,
th
5 Edition, New York: The Foundation Press, Inc., 2010, p. 139
38
Idem, p. 427.
39
st
TABB, Charles J, BRUBAKER Ralph. Bankruptcy Law: Principles, Policies, and Practice, 1
Edition, Cincinnati, Ohio, Anderson Publishing Co, 2003, p. 441.
40
rd
KING, Lawrence P., COOK, Michael L. Creditor’s Rights, Debtor’s Protection and Bankruptcy, 3
ed. New York: Matthew Bender, 1997, p. 978.
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place and is meant to aid the trustee in proving insolvency at the moment when the transfer took
41
place .
3.4

Setoff of Claims
Generally, creditors owing a debt to the debtor are entitled to set if off before the petition for
bankruptcy is filed against what they are owed to by the debtor. To the extent of the set off’s value,
the creditors are receiving dollar for dollar on the claim, instead of the lower percentage obtained in
the distribution resulting from bankruptcy. This has again an effect over the equality principle, similar
to preferences, which is why the Code has granted the trustee with analogous powers against set
42
offs .
4

VOIDABLE TRANSFERS UNDER THE CZECH LAW
The Czech bankruptcy law is embodied in Act No. 182/2006, Insolvency Act, as amended
(hereinafter referred to as “IA”). The IA allows a challenge to fraudulent transfers, undervalues as
well as preferences which hinder satisfaction of creditors or prefer some creditors to the detriment of
43
others.
Under the Czech law only a trustee may challenge voidable transfers. The trustee may be,
however, essentially compelled to file such action if the creditors’ committee holds so [Sec. 239(2) of
44
the IA]. There is, however, one exception. If the bankruptcy estate does not consist of necessary
funding to cover the expenses of litigation, the trustee may subject submission of the action to the
45
provision of the funding.
There is no explicit obligation to submit an action on the part of the trustee. Yet, the trustee
is under a general duty to act diligently and with professional care. Furthermore, he shall use all
efforts to achieve the highest-possible satisfaction of the creditors’ claims. It follows that he should
46
review the debtor’s files and challenge transfers he reasonable believes are voidable. In this
regard, Professor LoPucki remarks that the remuneration scheme should motivate trustees to be
47
48
effective. Indeed in case of Chapter-7 like liquidation , the remuneration of the trustee under the
Czech law is dependent on the amount of dividends which provides the incentive to the trustee to
seek to set aside suspicious transfers.
The action to set aside a transfer is to be filed with the bankruptcy court (i.e. the court that
deals with the bankruptcy case in question) within one year from the time when the decision on the
bankruptcy became effective [(239(3) of the IA]. In effect, the trustee generally has one year to
inspect the debtor’s transfers and decide whether to submit an action or not. Otherwise, the action
would be dismissed. If the court finds the action grounded, the transfer in question shall be
considered ineffective for the sake of the bankruptcy proceedings (i.e. not invalid). This is declared
by the judgment of the bankruptcy court. In other words, the transfer is valid but it is not binding.

41

st

TABB, Charles J, BRUBAKER Ralph. Bankruptcy Law: Principles, Policies, and Practice, 1
Edition, Cincinnati, Ohio, Anderson Publishing Co, 2003, p. 447.
42
The powers are described in Section 553 (b). For details and cases see Idem, p. 1033.
43
Sec 235(1) of the IA. It is worth noting that the IA employs both the test of insolvency as well as
liquidity. Therefore, from the general definition it follows that actions to void transfers may be availed
of only in case of equity test. Cf. KOTOUČOVÁ, Jiřina et al. Zákon o úpadku a způsobech jeho
st
řešení (insolvenční zákon). Komentář. 1 ed. Prague: C. H. Beck, 2010, p. 504.
44
See the decision of the Supreme Court in re Oděvní podnik, case No. 29 ICdo 3/2013 (KSBR 39
INS 398/2010) of 28 February 2013.
45
If the action is successful, creditors who provide the funding may receive it back by filing a claim.
Such claim is satisfied with preference. See Sec 239(2) of the IA.
46
The trustee may be held responsible for failure to meet his duties. In high-stake bankruptcy cases
trustees are most presumably under a thorough scrutiny. Yet, in small cases, the trustees are
expectedly under lesser degree of the creditors’ supervision.
47
th
LoPUCKI, Lynn, WARREN, Elizabeth.Secured Credit. A Systems Approach. 5 ed. New York:
ASPEN Publishers, 2006, p. 501.
48
Similar rules apply to discharge of debts when the creditors are satisfied from the sale of the
debtor’s assets.
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Ineffectiveness is mostly of no use, unless there is true recovery. If the successful
challenge concerns a security interest, such security interest is generally ineffective (unenforceable)
49
and the status of the creditor is considered to be unsecured. Otherwise, the obligated person has
50
to generally return the debtor’s original asset (value) to the bankruptcy estate. Provided that it is
not possible (i.e. it is no longer in the possession of the obligated person or the transfer consisted of
services), the equivalent must be handed over (usually the respective monetary value). If the
transfer consisted of the mutual exchange of values, the trustee shall also give back the value in
51
question.
However, if such performance is not recognizable (i.e. money on the account) or it does no
longer form part of the bankruptcy estate, the entitled person has a claim against the respective
debtor instead. Naturally, this is less advantageous because given the bankruptcy is in question,
such claim is mostly not fully satisfied.
Trustee may recover the transferred property (or the value thereof) either from the
transferee or from the person for whose benefit the transfer was made. In addition to that, simply
said, the trustee may recover the value from the heirs or legal successors (to whom the transfer was
made) on the condition that (i) at the time when they acquired the value they must have been aware
of circumstances which substantiate the voidability of transfers, or if such persons are affiliated to
52
the debtor.
As to the definition of avoidable transfers, the trustee may only avail of specifically drafted
53
bankruptcy-law provisions. Naturally, this is not surprising as regards preferences because they
are not forbidden outside bankruptcy. However it is important to draw a line between fraudulent
conveyance law and laws against undervalues outside and inside bankruptcy as they contemplate
54
distinct scope of application.
Finally, it may be noted that an invalid transaction may not be declared to be voidable
(ineffective). Such actions are dismissed and the trustee should not file an action to enlist the
respective asset (claim) as a part of the bankruptcy estate. Similarly, the rules on voidability do not
affect validity of transfers. Therefore, the trustee should carefully consider whether any transfer is
valid at first place. The case-law reveals that it may be sometimes difficult to assess whether the
55
transfer is invalid or simply avoidable.
As it has been already mentioned, particularly rules regarding preferences disrupts legal
certainty and predictability. Therefore, the legislature needs to consider the potential time-scope of
the rules. Under the Czech law, the rules governing preferences and undervalues encompass
transactions undertaken one year prior to the commencement of the bankruptcy proceedings. In
case of transfers made between the debtor and its affiliated persons, the scope of the provisions is
broadened by two additional years. The distinction is consistent with the general recommendation of
56
the World Bank. In case of fraudulent transfers, the rules catch transactions undertaken up to five
years before the filing for bankruptcy.
49

Ruling of the Regional Court in Brno No. 39 ICm 720/2010-354 (KSBR 39 INS 1490/2010) of 1
October 2012).
50
Cf. RICHTER, Tomáš. Insolvenční právo. Prague: Wolters Kluwer, 2008, s. 338.
51
In this respect, see ruling of the High Court in Prague No. 2 VSPH 712/2012-P45-10 (KSCB 26
INS 10715/2010) of 19 December 2012.
52
In terms of the IA, affiliated persons form part of a corporate group or are in close relationship as
defined by Sec 116 of the Czech Civil Code (Act No. 40/1964 Coll., as amended).
53
See inter alia KOTOUČOVÁ, Jiřina et al. Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
st
zákon). Komentář. 1 ed. Prague: C. H. Beck, 2010, p. 503.
54
st
As of 1 of January 2014 new Civil Code takes effect that provides for different sets of rules on
voidable transfers outside bankruptcy.
55
This is the case of transaction when there is an intention to defraud creditors on sides of both the
parties to the transaction. See e.g. ruling of the Supreme Court No. 29 Odo 1027/2006 of 1 July
2008.
56
“The suspect period prior to bankruptcy, during which payments are presumed to be preferential
and may be set aside, should normally be short to avoid disrupting normal commercial and credit
relations. The suspect period may be longer in the case of gifts or where the person receiving the
transfer is closely related to the debtor or its owners.” See WORLD BANK. Principles and Guidelines
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4.1

Fraudulent transfers under the Czech law
Under the Czech law, fraudulent transfers are regulated outside as well as inside
bankruptcy. The rules are, however, different. The rules outside bankruptcy, do not operate
effectively in practice. The major barrier is that the creditor must have an enforceable claim. Yet, this
requirement entails time and money.
Inside bankruptcy, fraudulent transfers are transfers (i) undertaken by the debtor with the
intent to defraud its creditors, (ii) if the counter-party was aware of or could not have been unaware
of the debtor’s intent, and which (iii) occur in the 5-year suspect period.
The law protects the counter-parties by setting a precondition that the transfer is voidable
only if the counter-party was aware of or could not have been unaware with regard to all the
circumstances of the debtor’s intent to defraud the creditors. In case of transfers with affiliated
persons, the IA assumes that the affiliated persons have the knowledge of the debtor’s intent.
Since the parties that could not have been unaware of the debtor’s intention to defraud the
creditors do not truly deserve the protection, the trustee may challenge fraudulent transfer that
occurred up to 5 years prior to the commencement of the proceedings. Obviously, a lot of transfers
that could not be caught under the non-bankruptcy law may be attacked in bankruptcy.
It must be noted, though, that if the debtor’s counter-party had also the intention to defraud
the debtor’s creditors, the transfer is considered invalid. Hence, the trustee does not have to
challenge the transaction and he should simply enlist the transferred assets as the debtor’s property
(if practicable).
It seems that an equivalent transfer is not fraudulent even if it changes the substance of the
57
assets. Therefore, it a change of liquid to illiquid assets would not be arguably fraudulent under the
Czech law. This would conflict with the abovementioned ideal of Nonhindrance.
4.2

Undervalues under the Czech law
Undervalues undertaken prior to the end of 2013 may not be attacked outside bankruptcy
58
unless they are fraudulent. The Czech IA describes undervalues as transfers (i) made gratuitously
or for substantially less than current value; (ii) while the debtor is bankrupt or which rendered the
debtor bankrupt, and which (iii) occur in the suspect period (one or three years).
Test implies a comparison of values exchanged. The crucial criterion is whether the debtor
received “substantially less”. The knowledge of the counter-party regarding the financial conditions
of the debtor is not relevant. Hence, predictability of contractual relations may be undermined.
The law provides safe harbors for certain transactions such as (i) transfers mandated by
law (e.g. payments of alimonies), (ii) occasional gifts of reasonable value, or (iii) transfer with nonaffiliated persons which have been undertaken by the debtor with the reasonable expectation that it
would bring about appropriate benefit and the person for whose benefit the transfer was made could
not with due care have been aware of the debtor’s bankruptcy or that it would render the debtor
59
bankrupt. The test is objective as all the circumstances must be considered.
As the law stands, not every unequal transfer is avoidable. Only those transfers, which are
60
for substantially less than ordinary value, are considered undervalues. Naturally, the court should
be cautious in assessing the value of the transfer. Of course, monetary terms of the challenged
transfer should not be decisive alone and the court should look at the transaction in the context. The
court e.g. held that even though the lease payment under the lease agreement executed by the

for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems [online]. World Bank, 2001 [cited on 16 March
2013]. Available at <http://www.worldbank.org/ifa/ipg_eng.pdf>, p. 10.
57
Cf. ruling of the Supreme Court No. 29 Cdo 4886/2007 of 29 April 2010.
58
st
As mentioned above, since 1 January new Civil Code provides for different rules which also
incorporate rules against undervalues.
59
Cf. ruling of the Regional Court in Brno No. 29 ICm 797/2012 (KSBR 29 INS 4416/2011) of 3 July
2012.
60
Ruling of the High Court in Prague No. 103 VSPH 36/2011 (KSPH 39 INS 4800/2009) of 1
st
February 2012 cited in KUČERA, Zdeněk. Sbírka insolvenční judikatury. 1 ed. Prague, C. H. Beck,
2013.
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debtor was rather low, the transfer was held to be equal since the lessee provided the debtor
61
(landlord) a loan with no interest fee.
The case-law reveals that undervalues include:
accession to the loan agreement of a third company and provision of security interest to secure
62
such agreement; or
establishment of encumbrances consisting of the use of the burdened real estate for the 40-year
63
period for low price which resembled a secret sale.
On the contrary, the court of the first instance held that the agreement on management of
an undertaking forming part of the debtor was not voidable because the debtor sought to handle its
64
financial issues. Also, the fact that a counter-party of a debtor has not paid the purchase price
65
does not itself mean that the contract is voidable.
4.3

Preferences under the Czech law
By definition, preferences cannot be set aside outside bankruptcy. Inside bankruptcy, the
trustee may under Sec 241 of the IA challenge as preferences transfers (i) on the basis of which a
creditor receives higher dividend than it would otherwise receive in straight liquidation to the
detriment of other creditors; (ii) undertaken while the debtor is bankrupt or which rendered the
debtor bankrupt; and which (iii) occur in the suspect period (one or three years).
The test implies a comparison of the received dividend on one hand and the dividend that
would be otherwise obtained in liquidation. As in the case of undervalues, the knowledge of the
counter-party regarding the financial conditions of the debtor is generally not relevant.
The IA provides a non-exhaustible list of examples which encompasses (i) satisfaction of a
pre-mature debt; (ii) modification or substitution of a debt to the debtor’s detriment; (iii) debtor’s
waiver of its claim or agreement to otherwise enable the termination of the debtor’s right (claim); and
(iv) provision of a security interest for antecedent debt (unless the establishment of a security
interests follows from the internal change of collateral).
On the other hand, Sec 241(5) of the IA provides safe harbors for (i) establishment of a
security interest in exchange for a concurrent provision of an appropriate value; (ii) transfer in the
ordinary course of business for appropriate exchange of goods or other values if the counter-party
could not with due care have been aware of the debtor’s bankruptcy or that it would render the
debtor bankrupt (whereas this case does not apply to transfers with affiliated persons). The court
held that the issue whether a transaction is in ordinary course of business or not is the objective
66
question and should not be assessed (solely) with respect to the particular debtor. In this respect,
the decision not to enforce rights from drafts does not constitute such appropriate value (since the
67
creditor may avail of its rights in the future). Nor does the creditor’s decision not to enforce
contractual penalties, to allow the debtor to pay in installments or to continue to order goods from
68
the debtor constitute an appropriate value. The court on the other hand rightly held that a mere
69
acknowledgement of debt is not a preference even if it later led to the later execution lien. The
reason is that the acknowledgement serves role rather in further proceedings and does not itself
constitute a secured (or preferred) position in bankruptcy.
61

Ruling of the Regional Court in Brno No. 26 ICm 2156/2011-34 of 25 February 2011.
Ruling of the High Court in Prague No. 101 VSPH 42/2011-33 (KSPH 41 INS 2804/2010) of 2
June 2011.
63
Ruling of the High Court in Prague No. 102 VSPH 34/2012-190 (KSPL 29 INS 11008/2010) of 15
March 2012.
64
Ruling of the Municipal Court in Prague No. 78 ICm 209/2010-66 of 28 June 2011.
65
Ruling of the High Court in Olomouc No. 13 Cmo 2/2010-93 of 19 October 2010.
66
Ruling of the High Court in Olomouc 13 VSOL 8/2012-114 (KSBR 26 INS 7484/2009) of 28
August 2012.
67
Ruling of the High Court in Olomouc No. 3 VSOL 6/2011-96 (KSBR 40 INS 6055/2009) of 13
October 2011.
68
Ruling of the High Court in Olomouc No. 3 VSOL 5/2011-144 (40 ICm 118/2010) of 13 October
2011.
69
Ruling of the Regional Court of Prague No. 40 ICm 776/2012-36 of 17 September 2012.
62
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4.4

Set-off against an antecedent claim
A specific issue that has arisen in the Czech case-law is the following situation. A creditor A
having a claim against a bankrupt B as a buyer executes a purchase agreement (or other type of
agreement) on the basis of which the creditor A becomes obliged to pay a purchase price to the
bankrupt B. Further, the creditor A and the bankrupt B set-off their mutual claims (i.e. claims of B to
receive the purchase price from A and previous claim of A against B). Consequently, the creditor’s
initial claim is satisfied, the bankrupt B has less liability as the initial claim is set off, yet he also has
less (or no) assets left as he transferred some of his assets to creditor A.
The courts have taken different approaches how to assess the abovementioned transfers.
Certain courts dismissed the action of the trustee to set aside the respective transfer as a voidable
transfer, whereas other courts noted that it is an undervalue because the debtor in bankruptcy did
not receive real value in connection with the second transfer. Also, it is possible to take a slightly
different view and consider the transfer to be a preference.
In the absence of the intention to defraud the creditors, it seems that the transfer should be
in theory considered a preference. If the bankrupt debtor B hypothetically sells his assets and gives
the value to the creditor, the transfer would most likely be a preference. Similarly, it appears the setoff has the same economic effect and thus should be (in the absence of the intention to defraud
creditors) considered to be a voidable preference. Obviously, the abovementioned example should
be distinguished from the case when there is no antecedent debt and the set-off is a part of the
concurrent exchange of values between A and B. In other words, if two persons simultaneously
execute two agreements and they concurrently set-off their mutual claims, the transfer is obviously
not a preference. There is one key element missing – an antecedent debt that is to be satisfied.
5

VOIDABLE TRANSFERS UNDER THE ROMANIAN LAW
At the beginning of the insolvency procedure, there is a strong possibility that the estate
was already deprived of all assets by the debtor who took advantage of the fact that he knew about
70
the imminent occurrence of insolvency. Thus, the Romanian Insolvency Law no 85/2006 has
regulated measures and provided for actions which are available to the trustee or the liquidator in
their attempt to bring assets back in the estate.
Such actions target fraudulent transfers, undervalues and preferences and benefit from legal
71
incentives such as judicial fees exemptions . According to the law, the measures shall be available
both in cases of reorganization and winding up plans as well as in case in both versions of
72
73
bankruptcy procedure . The actions fall in the competence of the bankruptcy judge .
Under the Romanian law, only the trustee (or liquidator) has the right to bring action in order to
challenge transfers. It is important to underline that bringing action is a right and not an obligation of
the trustee who enjoys total discretion in deciding whether to act or not. In cases where the trustee
74
decides not to exercise its right then the Creditor’s Committee may bring such an action on its own
75
with the authorization of the bankruptcy judge . Yet, the Creditor’s Committee is not entitled to ask

70

In Romanian original: Legea 85/2006 privind procedura insolventei, published in the Official
Gazette of Romania no 359/26.04.2006.
71
See Art 77 of Law no 85/2006. The exemption refers to the action itself which means it does not
matter if it is one brought directly by the trustee or by the Creditor’s Committee with the authorization
of the bankruptcy judge.
72
See Art 78 of Law no 85/2006.
73
See Art. 79 and 80 of Law no 85/2006.
74
The possibility belongs only to the Creditor’s Committee and not to single creditors. In this regard
see Decision no 395/12.03.2002 of Cluj Court of Appeals, reproduced by Ion Turcu in Tratat de
insolventa, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2007, p. 415. In the case one of the creditors had brought
action to have one of the debtor’s transfers annulled. The action was dismissed as inadmissible.
The bankruptcy judge contained that according to the wording of the legal provisions, only the
trustee or the Creditor’s Committee (authorized by the bankruptcy judge) may bring such actions.
Thus, it meant that the action cannot be brought by a single creditor, not even with the authorization
of the bankruptcy judge.
75
See Art. 81, Par. 2 of Law no 85/2006.
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76

for any additional remedies or measures such as the replacement of the trustee , in case the
trustee does not exercise the right to challenge transfers.
Action may seek to recover the transferred property (or the value thereof) from either the transferee
or sub-acquirers (with exceptions) within 16 months from the beginning of the procedure, but not
more than 1 year since the expiry of the term to finalize its initial report (60 days since the trustee’s
77
78
appointment) . Generally the suspect period is 3 years for fraudulent transfers, undervalues and
79
preferences, though in some cases it might be 2 years and even 120 days (in case of certain
80
preferences ).
5.1

Fraudulent Transfers
According to the law, the trustee (or the liquidator) may bring action before the bankruptcy
judge to annul fraudulent transfers made by the debtor that impair the creditors’ interests within 3
81
years before the opening of the procedure . Fraudulent transfers are deemed those transfers
undertaken by the debtor, in bad faith, with the purpose of harming another person (a creditor).
Thus, the transfers covered by the law are those: 1) undertaken by the debtor, 2) in bad faith, 3) with
a double purpose: on the one hand to harm the creditors’ rights or to elude the provisions of the law
and on the other hand to obtain a profit for itself or for another person, 4) occurred in the 3-year
suspect period. It is not relevant whether the counter-party was or not aware of the debtor’s intent to
defraud its creditors.
Fraudulent transfers can also be challenged outside bankruptcy under the provisions of the
82
general law (New Civil Code) regulating actio pauliana (actiunea revocatorie) . The doctrine has
underlined the similarities and differences between the two actions. Thus the main similarity lies in
the common purpose, which is to repress the debtor’s fraud. The differences refer to their effects
and procedural conditions: The action based on Art 79 of Law no 85/2006 (bankruptcy law) tends
not only to sanction the fraud but also to restore the equilibrium between the creditors. Thus, its
effects spread wider than those of actio pauliana, reaching judicial partitions and payments and
profiting all creditors. Also it may be brought only with the county court (having a specialized panel),
in front of the bankruptcy judge and it is exempted from judicial fees. Actio pauliana may be brought,
according to the general competence established by the New Code of Civil Procedure, either in front
83
of a low court or a county court . The panels are not specialized, the action is subjected to
84
substantial judicial fees and, in case of success, it will profit only the creditor that has brought it
(limited effects). On the positive side, the actio pauliana is not conditioned by the prior establishment
of the debtor’s insolvency.
In conclusion, the legal characters of the action regulated by Art 79 of the Insolvency Law
no 85/2006 are the following: a) it is facultative for the trustee/liquidator, b) may be brought only in
16 months since the date when the procedure was opened, c) if the trustee/liquidator refuses to
bring it, the creditor’s committee may bring such action itself with the authorization of the bankruptcy
76

Decision no 533/02.04.2002 of Cluj Court of Appeals, reproduced by Ion Turcu in Tratat de
insolventa, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2007, p. 414-415. The claimant has brought action in front of
the bankruptcy judge to have the trustee replaced for reasons of lack of expertise and
professionalism. Among others, the claimant argued that the trustee has failed to challenge the
debtor’s transfers under the provisions of the law. The action was dismissed. In its decision the court
reasoned that bringing action to annul the debtor’s transfers under the law is not an obligation but a
mere possibility, left to the appreciation of the trustee. On the other side, the Creditor’s Committee
was entitled to ask the bankruptcy judge an authorization to bring such actions on its own.
77
See Art. 81 corroborated with Art 20, Par 1, letter b) of Law no 85/2006.
78
See Art. 79, Art 80, Par 1, letters a), b), c) and Art 80, Par 2 of Law no 85/2006.
79
See Art. 80, Par. 1, letters g) of Law no 85/2006.
80
See Art. Art 80, Par 1, letters d), e), f) of Law no 85/2006.
81
See Art. 79 of Law no 85/2005.
82
See Art. 1562-1565 of the New Civil Code, published in the Official Gazette no. 409/10.06.2011.
83
General competence of Romanian courts is determined by the value of the litigated object. See
Art. 94 and 95 of the New Code of Civil Procedure.
84
Judicial fees are established by algorithm according to Art. 2, Par. 1 of Law no 146/1997. The
approximate fee will amount around 10% of the claim’s value.
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judge, within the same 16 months, d) the transfer harmed the creditors, e) the date of the transfer
shall be within 3 years before the date the procedure was opened, f) the transfer defrauded the
creditors, g) notwithstanding the value of the transfer’s object, the action falls in the competence of
the county court and shall be heard by the bankruptcy judge. In order to establish the existence of
fraud it suffices that the debtor knew that by concluding the transfer it harms its creditors. The law
does not require proof for dole or the counter party’s complicity to the fraud. If successful the good
or its value shall return in the bankruptcy estate and for the restitution of its performance the
counter-party shall have a claim against the estate, as any other creditor, unless it was an
85
accomplice to the fraud .
Romanian law has also established a special case of fraudulent transfer for which the suspect
period shall be only 2 years. This is the case in which 1) the transfer or the new obligation was
undertaken with the intention: a) to hide or delay insolvency or b) defraud a natural or legal person
which was, at the date of the transfer its creditor as part of a netting agreement or part of a transfer
of derivatives on the basis of a qualified financial agreements, 2) which occurred in 2 years suspect
86
period .
5.2

Undervalues
Under the Romanian bankruptcy law undervalues cover any transfers which: 1) were made
87
88
gratuitously or for substantially less than the current value , 2) while the debtor was bankrupt or
which rendered the debtor bankrupt, and which 3) occurred in the 3-year suspect period.
In the case of gratuitous transfers, the law does not distinguish between the transfer of movable and
89
immovable, both categories being covered . The logic lies in the fact that the debtor is free to be
generous only when it is able to fulfill all its obligations toward its creditors. But the beneficiary of the
transfer must stand in the trial brought by the trustee/liquidator, so that the decision will apply to him.
The law has established a safe harbor in case of gratuitous transfers. Thus, any sponsorship made
with humanitarian purpose shall be exempted from annulment action brought under Art 80, par. 1,
letter a). The doctrine took the position that the legal text shall be interpreted to refer strictly to
humanitarian sponsorships and not to any other commercial transfers which appear to be gratuitous,
90
such as leases, patronage, or any other kind of sponsorships .
Similar conditions shall be applicable to all commercial operations made for less than the
current value, under which the debtor’s performance is substantially bigger than the value received.
Romanian case law took the position that “commercial operations” include also any transfers related
91
to any immovable goods contained in goodwill . The rationale behind the possibility to set aside
such transfers, which are valid under the general conditions of the Civil Code, is two folded: 1) the
principle of legal order of creditors according to the rank of their claims which governs the insolvency
procedure would be contradicted by unbalanced contracts and 2) the substantial unbalance
represents a clue of the creditor’s bad faith whom, in order to obtain a privileged situation, has
ensured an exaggerated advantage.

85

See Art. 83, Par 2 of Law no 85/2006.
See Art 80, Par 1, letter g)
87
In such case the action is brought under the provisions of Art 80, par. 1, letter a) of Law no
85/2006.
88
In such case the action is brought under the provisions of Art 80, par. 1, letter b) of Law no
85/2006.
89
The provisions of Art 80, par. 1, letter a) cover all donations, gifts, disguised donations, remittance
of debt or renunciation of a right without consideration.
90
See Ion Turcu in Tratat de insolventa, Ed. CH Beck, Bucuresti, 2007, p. 425.
91
Decision no 1851/2002 of Cluj Court of Appeals, reproduced by Ion Turcu in Tratat de insolventa,
Ed. CH Beck, Bucuresti, 2007, p. 428. The case regarded an annulment action brought by the
trustee against an asset transfer made for 400 million lei when the actual value of the goods
(buildings) was beyond 6,1 billion lei. Even more, from the total price, the counter-party paid only
120 million lei, the rest being paid in installments. The court has retained a substantial and evident
disproportion between the price paid and the actual value of the goods (both movable and
immovable). The action was affirmed.
86
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The legal conditions for exercising an action under Art 80, par 1, letter b) are: 1) the
contract must be commutative and not aleatory, 2) the substantial unbalance must be in the
detriment of the debtor and 3) the obligations undertaken by the debtor under the transfer must be
substantially disproportionate towards the counter-value given by the other party.
Undervalues can be challenged and set aside also outside bankruptcy law by using the actions
provided by the New Civil Code, but such actions are not advantageous for an unpaid creditor,
92
mainly because of the judicial fees that need to be paid .
5.3

Preferences
93
The law provides the possibility to challenge any transactions concluded by the debtor
with the purpose of hindering the creditor’s rights. Unlike in the case of fraudulent transfers covered
by Art 79, mentioned above, in this case it is necessary to prove the intention of all parties involved
in the transaction to either peculate the good or to deter in any way the right of the creditor.
The Romanian law empowers the trustee to challenge: 1) any property transfers, 2) concluded
within 120 days before the opening of the procedure, 3) which might be justified by the total or
94
partial satisfaction of a debt towards that creditor, born before the 120 days suspect period , on the
95
basis of which a previously unsecured debt becomes secured or by which non-due debts are paid
96
with anticipation , 4) on the basis of which the creditor receives a higher dividend than it would
have otherwise received as a result of the procedure, to the detriment of other creditors.
In order to determine whether a preference has occurred or not courts usually apply a comparison
test of the received amounts and the amounts which would have been obtained in liquidation. The
knowledge of the counter-party regarding the financial condition of the debtor is generally irrelevant
97
and fraud is presumed .
There are also special cases of preferences sanctioned by the Romanian Bankruptcy law.
In this case it is usually the quality or the status of one of the involved parties that determines the
existence of a preference. Thus, the trustee may challenge: 1) any transfers made by the debtor to
the detriment of its creditors, 2) concluded in the year preceding the opening of the procedure, 3)
with certain categories abusing their dominant position in relationship with the debtor such as: a) a
partner or an associate holding more than 20% of the subscribed capital or voting power, b) a
member or an administrator when the debtor is part of an Economic Interest Group, c) a shareholder
holding more than 20% of the stock or of the voting rights, d) an administrator, a manager or a
98
member of the supervisory body of the debtor , e) any other natural or legal person having a
dominant position over the debtor or its activity, or f) co-owner over a common good. In all cases,

92

Supra footnote no. …
See Art. 80, par. 1, letter c) of Law no 85/2006.
94
See Art 80, par 1, letter d) of Law no 85/2006.
95
See Art 80, par 1, letter e) of law no 85/2006.
96
See Art 80, par 1, letter f) of Law no 85/2006.
97
See Decision no 571/3.07.2001 of Cluj Court of Appeals, reproduced by Ion Turcu in Tratat de
insolventa, Ed. C. H Beck, Bucuresti, 2007, p. 434. The case regarded the annulment of several
asset transfers made towards one of the seller’s creditors, by public auction in the suspect period.
The problem resided in the fact that after the conclusion of the transfers, the payments were
successively postponed and in the end the parties resorted to compensation. The court reasoned
that the fact that the transfers’ prices were established by public auction was irrelevant, even more,
given that it was not the result of a judicial strict foreclosure, it represented a way of dissimulating
the agreement between the debtor and the creditor. The court added that the law does not
distinguish between voluntary public auctions and contracts concluded by mere agreement of the
parties. Last but not least, the court stated that lack of proof with respect to parties’ bad faith is also
irrelevant, as the law established the possibility to annul all transfers, without mentioning the
necessity to prove the bad faith of those involved in the transfer.
98
For all cases covered by letters a-d the law presumes that the damaging transfers were possible
due to the abuse of the interested person which took advantage in the same time of both the
position held in the company and the information regarding future insolvency to which it had access,
to obtain an unjust advantage for itself to the detriment of other creditors.
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the purpose of the action is to recover the value for the bankruptcy estate, in order to protect the
interest of all creditors.
In all cases mentioned (fraudulent transfers, undervalues and preferences) the time period
99
for bringing action is one year calculated from the expiry of the date established for the initial
100
report of the trustee , but no later than 16 months since the opening of the procedure. The prior 3
year terms or 120 days terms shall be calculated also from the actual date when the procedure was
opened, in full accordance with the provisions of the New Civil Code concerning the calculation of
101
judicial terms .
6

CONCLUSIONS
Given that all jurisdictions analyzed have comprised in their national law rules with respect
to voidable transfers it is obvious that all have recognized the importance of this area of law. The
extensive case law of each jurisdiction also underlines the need for such rules and for their
effectiveness. But this does not mean there is no place for improvement and that one should not
look to foreign jurisdictions for comparisons and lessons to be learned. In the authors’ opinion, the
powers and the obligations of the bankruptcy trustee are one aspect of fraudulent conveyances law
which could benefit from the American example. That is because although all jurisdictions have
empowered the trustees with different set of legal abilities allowing them to void certain transfers,
there are still differences with regard to both the extent of such powers and the trustee’s position
towards them.
In US the bankruptcy trustee is not only delegated with the rights belonging to the creditors in order
to extend its powers and to make those powers more far-reaching, but he is also obliged to act,
owes a fiduciary duty to his constituents and may be held personally liable in case it is proven he
broke the business judgment standard. Thus it may be inferred that the bankruptcy trustee has a
mandatory obligation to exercise its powers for the benefit of the bankruptcy estate and its creditors.
Such standards, duties or personal liability are not present in Romania where creditors have to go
on their own, with the judge’s prior approval. In the Czech Republic, the trustee has an obligation of
a duty of care and bears potential liability.
In the same time the possibility provided by the American law to the trustee to
benefit from the right of the creditors under the laws outside bankruptcy, underline the
concern for more effectiveness by maximization of results. We have not been able to identify
a similar concern in the Central and Eastern European jurisdictions discussed.
Last but not least, comparing the underlying principles, the mechanisms and the tools
engaged in the area of fraudulent conveyances law, will help developing a better understanding of
the topic, which would benefit both academics and practitioners. As our article is far from being
exhaustive, we hope we have at least created the curiosity for others to dedicate more time and
attention to the subject.
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JUDICIAL PROTECTION OF THE POSSESSION
Milica Vučković, LL.B.
Faculty of Law, University of Niš
Abstract: Protection of the possession is the most important legal consequence of the possession
as real (factual) power over a thing. In legal systems which have accepted the objective theory of
possession, the right to the possessory protection belongs to every possessor. A legal procedure for
protection of possession has been established in the Roman law. This provisional protection,
independent of the subjective right and the quality of the possession, has been taken over in legal
systems which were under the influence of Roman culture and legal tradition. Judicial protection of a
possession is regular way of legal possessory protection which is in Serbian Law regulated with the
orders of the Statute of the basic property relations from the 1980 and the Statute on civil procedure
from the 2011. A court gives protection accordingly to the last state of the possession and the
present disturbance of the possession. A right to possession, just title of possession and good faith
of possessor are of no importance in that legal procedure. This paper mainly deals with basic
features of the judicial protection of possession in the Republic of Serbia.
Key words: possession, protection of the possession, copossession, direct possession, indirect
possession
1

INTRODUCTION
A remarkable feature of the possession that it can exists independently of any subjective
right gives it a special position in the law of property. The law gives it numerous legal consequences
independently of the fact if it is contents of a subjective right (right to a possession) or only real
power over thing. The most important legal consequence of the possession is its judicial protection.
Judicial protection of the possession has been established in Roman law. Basic features of that
procedure have remained the same. Brevity, urgency, temporarily and the most important, that in
the legal procedure for the protection of a possession a court isn’t deciding of the right, but only
about two facts – the last state of possession and present disturbance of the possession. For judicial
protection of possession of great importance is which theory of possession has been accepted in a
legal system. On that theory, whether it is subjective or objective, depend a number of subjects of
the possessory protection. Because of that fact this work starts with theories of the possession. After
that we have analyzed basic features of judicial protection of possession in Serbian Law, with
special review about protection of direct and indirect possession and protection of copossession.
The goal of this paper is the understanding of the essence of the judicial protection of possession
and the analyses of rules of Serbian Law about possessory protection.
2

THE POSSESSION AND ITS FUNCTIONS IN THE LAW
1
The possession is legally acknowledged and regulated real power over a thing . The
Romans have considered as the possession only that kind of real power over a thing that was a
2
consequence of the will of the possessor to keep the thing for himself as an owner . This conception
3
of the possession has been known as the subjective theory of the possession. Accordingly to that
theory there are two constitutive elements of the possession – real (factual) power over a thing
(corpus possessionis) and the will to keep a thing for oneself, as the owner (animus domini). That
means that in subjective theory the possessor can only be a person who expresses the will of the
owner. The one who doesn’t have that will is just an occupant and doesn’t have the right to
1

SCHULZ, F.: Classical Roman Law, Oxford, 1950, page 428.
SCHULZ, F.: op.cit, p. 435-438.
3
CORNU, G.: Droit civil, Paris, 1991, p.362-366.
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possessory protection. A legal consequence of subjective theory of the possession is that the legal
4
protection of the possession enjoy only owner, thief and usurper . Much later the boundaries of the
subjective theory have been moved through the conception of the possession of intangible property
5
(quasi possession) . In that way, some other persons gained a possessory protection, even if they
didn’t want to be an owner of the thing, like subjects of easements (servitudes). The objective theory
of the possession considers as the possession just a factual (real) power over thing. Accordingly to
that theory, every holder (possessor) of a thing has a right to a possessory protection. The
possession has three functions in the law – acquisition function, the function of the publicity and the
6
function of the continuity. The acquisition function of possession lies in its role in the acquisition of
rights in rem on movables and in some cases on immovables. In contractual acquisition a delivery of
a thing in acquirer’s possession is a way of acquisition (modus acquirendi) of the real rights on
movables. For the acquisition of the right of a property through positive prescription the main
condition is a possession of certain quality and duration. One of the terms to acquire the right to a
property from the non-owner is the possession of a movable thing. The function of publicity consists
of making the rights which have in its content the right of a possession visible. That is of special
importance for the right in rem because of its erga omnes effect and passive obligation of third
persons to respect the others rights in rem. The function of the continuity is in the role of the
possession in keeping the stability of the human relations regarding things. Through legal protection
of the possession legal system enables realization of certain interests of legal subjects regarding
things and preserves the established law and order in the society. Because of that judicial protection
of the possession is considered the most important legal consequence of the possession.
3

JUDICIAL PROTECTION OF THE POSSESSION
A legal procedure for possessory protection was established in Roman law. The role of a
judge belonged to a praetor. Possessory protection could be obtained through use of special actions
– action when a person has been deprived of possession (interdictum recuperande possessionis)
7
and action when possession is disturbed (interdictum retinende possessionis). With the interdictum,
like its name tells (in Latin interdictum means to prohibit), praetor prohibited the disturbance of a
possession. Praetor ordered a returning of a thing or ending of a disturbance and prohibited
8
repetition of disturbance. A protection in a procedure before praetor was provisional, as much as it
was necessary to keep the order in peace, until it was decided about the right on that thing. This
provisional protection independent of the subjective right and the quality of possession has been
taken over in legal systems which were under the influence of Roman culture and legal tradition. In
the Law of the Republic of Serbia a judicial protection of the possession is regulated with the Statute
9
10
of the basic property relations from the 1980 and with the Statute on civil procedure from the
2011. In Serbian Law is accepted the objective theory of possession. The right to possessory
protection enjoys every holder of a thing or a right (art. 78 of Statute of basic property relations). A
legal protection of a possession can be obtained through the self-redress and in a procedure in front
of the competent judge (judicial protection). Judicial protection of possession is regular way of
possessory protection. Disturbance of a possession is a factual act of a third person that changes
the way in which a possessor holds a thing until the disturbance. Dependent on the way of
disturbance it can be a total deprivation of possession or a disturbance of a possession which
means partial limitation of factual power over the thing. In most cases it consists of material acts –
disabling or hindering a passing over ones land, occupation of an apartment which holds another
person, changing the lock on the doors of joint apartment, throwing garbage into neighbor’s yard,
letting the cattle into the field that belongs to another person etc. Exceptionally, a disturbance can
be done through verbal act, through serious threats directed to a possessor, who, under the
4

PUHAN, I.: Roman Law, Belgrade, 1969, p. 228-229.
STOJČEVIĆ, D.: Roman Private Law, Belgrade, 1983, p. 150.
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GAVELLA, N. et al.: Property Law, Volume one, Zagreb, 2007, p. 227-263. KOVAČEVIĆKUŠTRIMOVIĆ, R. – LAZIĆ, M.: Property Law, Niš, 2009, p. 56-58.
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KOVAČEVIĆ-KUŠTRIMOVIĆ, R. – LAZIĆ, M.: op.cit, p. 47.
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SCHULZ, F.:, op.cit, p. 444-445.
9
Official Newspaper of the Republic of Serbia, number 115/2005.
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influence of that threats gives up a possession or changes his usual way of holding the thing. By
analogy with ways of disturbance there are two possessory actions – action when a person has
been deprived of a possession and action when possession is disturbed. The court decides whether
it was deprivation or disturbance and accordingly to the factual state orders to defendant certain
acts for removal of state made with disturbance. Disturbance must be unlawful. `When a disturbance
was done with the consent of a holder or was based on a decision of an agency of the state, it
11
wasn’t unlawful, so there is no place for the possessory protection`` . A liability for disturbance isn’t
an object of deciding. Guilt of a disturber isn’t the condition for possessory protection. For judicial
protection of possession a quality of a possession is also of no importance. The disturbance must
be real, already done or has to last at the moment of filling a possessory action. In principle, a future
disturbance can’t be a reason for possessory protection. The court gives protection accordingly to
the last state of the possession and present disturbance with no importance of the right to a
possession, just title of possession or good faith of the holder (art. 78 of Statute of basic property
relations). In possessory procedure a court decides whether there was a peaceful possession of the
plaintiff and whether there has been a disturbance of a possession. Duration of the disturbed
possession is also of no importance. The terms of instituting proceedings are substantive periods of
limitation, and there are two periods of limitation – subjective and objective. Subjective period lasts
thirty days starting from the day when the holder has founded out for the disturbance and for the
disturber. Objective period is one year long starting from the moment when a disturbance has been
done. In the case of extended disturbance (for example copossessor changed the lock on the doors,
or neighbor throw rocks onto the passage which plaintiff uses every day regularly), the subjective
period is counted from the day when plaintiff founded out for the disturbance and for the disturber,
and the objective is counted from the day when permanent state of disturbance has been
established. In case of successive disturbance (for example, someone occasionally crosses with his
agricultural vehicle a field which another person holds in his possession), if acts of disturbance are
basically the same, time periods for instituting proceedings are counted from the first act of
disturbance. If acts of disturbance are basically different, periods are counted for every act of
disturbance separately. In Statute on civil procedure a possessory procedure is regulated as special
civil procedure with articles 448-454. Court decision in possessory procedure is in the form of
resolution. That shows a provisional feature of a possessory protection. A defendant who has lost in
possessory proceedings and had to stop the disturbance, and claims that he has right on the thing
has to start a petitory proceedings on which the judge will decide about his right. In his decision in
possessory proceedings a judge is adjusting disturbance, stating precisely from what it consisted of,
orders cessation of disturbance and prohibits further disturbance under a threat of pecuniary
penalty. A court decision orders the establishment of a former state of a possession and a judge has
to state precisely the way of establishing a former state of a possession. Every possession, no
matter what are its qualities, enjoys a legal protection. Even a faulty possessor enjoys the right to a
possessory protection, with one exception. That is an objection of faulty possession (exceptio
vitiosae possessionis ab adversario). If plaintiff has earlier got the possession from the defendant in
a faulty way (with force, fraud or abuse), and after that the defendant has taken it back in a period
for possessory protection, a defendant can object of faulty possession. That objection causes a
rejection of possessory action as unfounded (groundless). In relation with any other third person a
faulty holder enjoys full possessory protection. For example, a thief can bring possessory action
against anybody who disturbs him as a holder of a thing. But only a person from who he has stolen
12
the thing can object faulty possession. In that way is prevented that the biggest right becomes the
biggest injustice – Summum ius summa iniuria. A defendant could not successfully object that a
13
plaintiff had faulty possession from a third person. The object of a discussion cannot be a right to a
possession or just title of a possession. Even an unlawful possession that has no just title enjoys
possessory protection. Exceptionally, a defendant can file objection of right to possess. That is a
rule petitorium apsorbet possessorium. A defendant can claim his right to a possession if parallel to
possessory proceedings a petitory procedure took place and ended before possessory procedure

11
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with the decree absolute in a benefit of a defendant in a possessory procedure. In that way the
efficiency and suitability in resolving possessory disputes are achieved.
4

PROTECTION OF THE DIRECT AND INDIRECT POSSESSION AND THE
COPOSESSION
The Statute of basic property relations has no special regulations about the protection of
direct and indirect possession. Protection of direct possession isn’t in dispute. Legal relationship
between direct and indirect possessor has its title in a certain contract. On the basis of that contract
(for example lease, loan for use, usufruct etc.) indirect possessor passes the right to possession on
direct possessor. Direct possessor gains factual power over a thing, while indirect possessor has so
called ``spiritual`` possession. ``Spiritual`` possession is a possession with no factual power but with
a protection as if it is real possession. A disturbance of direct possession with acts of an indirect
possessor isn’t different from a disturbance of the possession with acts of a third person. A
possibility of possessory protection of indirect possession with acts of disturbance of direct
possessor wasn’t widely accepted in legal theory and judicial practice, and that question, whether
indirect possessor enjoys possessory protection in relation to direct possessor, caused many
discussions. A great majority considered that this kind of possessory protection couldn’t be possible,
because in that case it would be necessary to discuss and decide about legal claims in a
14
possessory dispute resolution. To adjust whether there was a disturbance it would be necessary to
investigate contents of a legal relation between direct and indirect possessor. On a Conference of
Civil and Civil-Commercial departments of Federal court, republic and provincial Supreme courts
and Supreme military court held in Belgrade, on May 15th and 16th in the 1985 was adopted a
Conclusion: “Indirect holder enjoys the right to judiciary protection of a possession in relation to
direct holder and all third persons accordingly to the last state of a possession established on the
basis of a legal contract, with no importance of validity of contract and the fact that the third person
disturbed an indirect holder with a consent of direct holder.” Direct possessor disturbs indirect
possessor when he exercise his factual power over thing in different way from the contract terms,
when he breaches the contract on basis of which his possession was established. The indirect
possessor will have to prove that his possession was disturbed, and with that purpose he has to
present to a judge contents of legal contract. That isn’t an exception from the rule that in possessory
proceedings one can’t discuss about the right but only about facts, because in this case the contract
is in function of proving the existence of the possession, not its range and contents, it isn’t in the
15
service of proving rights. In the case of protection of copossession the Statute of basic property
relations has a rule that copossessors has a right to possessory protection in relation with third
persons but also in relation with other copossessor or copossessors if one of them disables another
16
in his usual way of exercising factual power on the thing that he has in his possession. In legal
theory we can find different views about possibility of possessory protection in relations of
copossessors. Some have an opinion that copossessors don’t have a right to possessory protection
in their mutual relations because in that case would be necessary to discuss about their legal
relation and the main rule of possessory proceedings is that court can’t decide about rights only
17
about facts. From the regulation of article 80 of Statute of basic property relations a conclusion
could be drawn that a possessory protection could also be possible in relations of copossessors. A
space for that conclusion gives us a formulation ``disabling usual way of exercising factual power
over thing``. In Serbian judicial practice is considered that a copossessor has a right of possessory
protection if other copossessor with his acts of disturbance basically changes a usual way of
exercising factual power over thing to a disturbed copossessor and makes it very hard to him to
18
exercise that power in usual way.

14
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5

NOVELTIES IN THE JUDICIAL PROTECTION OF POSSESSION UNDER THE DRAFT
CODE ON OWNERSHIP RIGHT AND OTHER REAL RIGHTS IN THE REPUBLIC OF
SERBIA
19
The Draft Code on Ownership and other Real Rights provides a detailed regulation of the
judicial protection of possession by defining the actions interfering with possession, determining the
content of legal claims concerning possession and specifying the objections which may be raised
by the defendant in response to the plaintiffs complaint in the possessory proceedings. It has
accepted the objective theory of possession. Accordingly to the article 38 of the Draft, a possessor
is a person which has or could have a factual power over thing or over right, who behaves as an
owner, the holder of some other right or obligation. That definition is rather confusing. The Draft
Code regulates in the article 69 that the possession is under a civil law protection and that it can be
protected through self-redress and in a special civil procedure. The Draft gives a detailed definition
of a disturbance of possession in the article 70. It also provides regulations on the contents of
possessory actions and of the court decision about those actions. In the article 82 was regulated
that in a possessory procedure court gives protection accordingly to the last state of possession and
present disturbance, with no importance of a right to possession, good faith of possessor, fairness
or just title of possession. Individual correction of these rules has been given through regulation of
certain objectives. There is a greater number of objections than in the Statute of basic property
relations. They are precisely enumerated in the Draft. These objections are – the objection of legal
self-redress, the objection of lawful disturbance, the objection of stronger right to possession, the
objection that the plaintiff has no hereditary possession, objection that the right in relation between
direct and indirect possessor hasn’t been exceeded and the objection that the right in relation
between copossessors hasn’t been exceeded. The objection of legal self-redress has certain
20
similarities with the objection of faulty possession from Statute of basic property relations . The
objection of lawful disturbance can be used when a defendant does a disturbance on the basis of
the statute or a decision of an agency of the state. The objection of stronger right to possession is
an exception from the basic rule of possessory procedure, that in this kind of procedures a court
can’t decide about rights, it can only decide about facts. This objection means that a defendant can
claim that he has a right to hold the thing, but only if that doesn’t mean dragging out a lawsuit.
Because of that defendant has a short time period to prove his claims. The objection of stronger
right to possession has certain similarities with the objection petiorium apsorbet possessorium, but
has wider range of application, because petitorium apsorbet possessorium can be claimed only in
case of parallel petitory and possessory procedures. The objection petitorium apsorbet
possessorium is not regulated in Statute of basic property relations and in any other code in the
Republic of Serbia. The judicial practice has no answer to the question until which moment during
the civil procedure could defendant successfully use it. A defendant can also prove that plaintiff
doesn’t have a hereditary possession and doesn’t enjoy a legal protection of “spiritual” possession.
An heir becomes possessor in the moment of opening a hereditary property. From that moment he
has a ``spiritual`` possession, possession with no real power over thing, both which is also
protected. That ``spiritual protection `` lasts until the division of the hereditary property and until heir
gain a ``real`` possession over things and rights that belonged to him in the division. The most
important novelties are objections concerning direct and indirect possession and copossession. The
Draft Code explicitly regulates that possessory protection can be obtained even if the right to
possession in relation of direct and indirect possessor has been exceeded. The same is applied to
the copossessors. It is regulated that copossessors have a right to possessory protection in their
relations in the case of violation of a contract that is a just title for copossession, no matter in what
way the disturbance was done. The Draft also unites substantive and procedural rules on judicial
protection of possession. It regulates that a plaintiff can be every possessor and also the air of the
possessor, if the disturbance has been done during the lifetime of a possessor. A defendant can be
a person who directly disturbs a possession of another, a person in whose benefit some other
person directly disturbs possession and also successors of these persons, if they knew or could
have known for the disturbance. New rules on the possessory procedure give a chance to make this
19
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mode of dispute resolution more flexible, efficient and just. The Draft Code gives rules for resolution
of disputes between direct and indirect possessors and also between copossessors. The suggested
rules can provide that the exception turns out to be a rule. In our legal theory there have been some
different suggestions for a regulation of possessory protection in relations of direct and indirect
possessor which could also be applicable in the case of possessory disturbance between
copossessors. Professor Orlić gave the most acceptable solution: “Direct possessor has a right to
protection of possession also from indirect possessor. Indirect possessor has a right to a protection
of a possession from direct possessor when a direct possessor obviously exceeds the range of his
21
usual usage of the thing.” We think that these rules allow violation of the essence of possessory
protection that in possessory procedures court can’t decide about rights, only about facts. That is a
serious shortage of Draft Code, when we talk about judicial protection of possession. Evidently the
basic idea of that kind of regulation was to make things easier to copossessors and to direct and
indirect possessor, and that allowing discussion about right in possessory dispute resolution is only
way to enable possessory protection in relations of these possessors. We consider that Serbian Law
needs a solution which can satisfy both demands – to keep the rule that in possessory procedures
can’t be discussed legal questions, only factual ones, and on the other hand, to enable possessory
protection in relations between direct and indirect possessor and in relations between copossessors.
6

SUMMARY
The institute of possession (Lat. possessio), as an actual control over some property, has a
special position among the real law institutes. Its distinctive feature is that it may exists and be
exercised independent from (and even in contravention of) the subjective right. Possession is a
factual power over thing to which the Law gives certain legal consequences. In subjective theory of
possession there are two constitutive elements – factual power over thing (corpus possessionis) and
a will to keep a thing to oneself as an owner (animus domini). In objective theory of possession,
possessor is a person who exercise factual power over thing which is result of natural will to
exercise that power in one’s own interest, but not as an owner. In Serbian Law is accepted an
objective theory of a possession. Possession is associated with numerous legal consequences.
Accordingly to the legal consequences of possession, it has three functions in the law – acquisition
function, function of publicity and of continuity. The most important is function of continuity which is
accomplished through the possibility of transforming a possession of certain quality and duration
into right of property through the positive prescription, and through the possessory protection. The
most important legal consequence of possession is judicial protection of a possession. The legal
proceedings for possessory protection have been established in Roman law and since then haven’t
been changed. The basic features of that procedure are efficiency and temporality, and the main
feature – that possession is protected independently of the right. In modern Serbian Law the judicial
protection of a possession is regulated with the Statute of basic property relations and the Statute
on civil procedure. The possession is protected independently of the right, just title and good faith of
the holder. The rules of these statutes have proved to be functional in practice with great creative
help of judicial practice, because of lots of emptiness in Serbian civil law and especially law of
property. But, that is not enough for suggesting that this area is completely regulated in Serbian
Law. We consider that Serbian Law needs a reform in regulating judicial protection of possession,
and especially much more precise and much better regulation of the protection of direct and indirect
possession and copossesssion. The basic feature, that the possession is protected independently of
right, has to remain. The Draft Code on Ownership Right and other Real Rights in the Republic of
Serbia gives us certain hope that the present shortcomings of our law can be exceeded in closer or
further future. But, there is also a great place for a fear that certain problems of judicial protection of
possession will remain. That is specially case with the protection of direct and indirect possession in
relations of direct and indirect possessors and with the protection of copossession in relations
between copossessors.
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FLOATING SECURITY INTEREST - COMPARATIVE ANALYSIS
OF US, ENGLISH AND CROATIAN APPROACHES1
Patricia Živković
Central European University
Abstract: The author compares floating security interest under three jurisdictions: US, English and
Croatian. The article introduces the genesis of the floating security interest, its creation, and, most
importantly, the priority rules under these three jurisdictions according to which floating security
interests will be ranked among secured claims in enforcement or bankruptcy proceedings. Croatia
has introduced floating security interest by the Law on the Registry of Court and Public-Notary
Security Interests on Movables and Rights in 2006. In this article it will be shown how the
introduction of this new security device affected the German model of the secured transactions
which Croatia initially adopted and which still prevails in its legal system.
Key words: floating charge, floating lien, floating security interest, secured transactions
1

INTRODUCTION
This paper elaborates the similarities and differences of the floating security devices known
to the following jurisdictions– English, US and Croatian. As it will be shown, although the idea
behind the security interest which is “floating” over the assets is the same – to enable the debtor to
continue to run its business as a going concern without interference by the secured creditor – the
creation and priority of this security interest differs significantly under the targeted jurisdictions.
This paper is divided in two parts. The first part will compare the solutions under American
and English law. There are three main groups of considerations for both creditor and debtor when it
comes to this security interest. These are (1) the moment of attachment, perfection and
crystallization of the security interest, (2) the extent of the debtor’s control over the collateral and,
finally, (3) the priority point of the claim secured by this security interest. After short introduction of
genesis and definition of the floating charge in English law and floating lien in US law, that part will
deal with these three considerations on comparative basis. The second part of this paper will
introduce and elaborate the solution provided by Croatian law.
2
2.2

THE ENGLISH FLOATING CHARGE VERSUS THE AMERICAN FLOATING LIEN
Genesis and Definition of Floating Charge and Floating Lien
Under both American and English law, there were two developments which together
enabled the
creation of a security interest which is “floating” over the assets. These two developments were
introduction of the creation of the security interest over the after-acquired property and the possibility
2
for the debtor to retain the control over the collateral.
Under English law, first development which recognized the possibility for the fixed charged
3
to be granted over the after-acquired property was settled in Holroyd v Marshall case. Under
American law, the after-acquired property clauses were finally accepted and given full effect under

1
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4

Article 9 of the Uniform Commercial Code (hereinafter UCC). Section 9-204(a) states that “a
security agreement may create or provide for a security interest in after-acquired collateral”.
Nevertheless, allowing the security interest to extend not only to present, but also afteracquired assets is not enough for security interest to “float”. If the transactions related to both
present and future assets are controlled by the creditor, the security interest is not “floating”.
Instead, debtor’s freedom to continue to deal with the assets (unfettered dominion) under the charge
5
or a lien is the “hallmark” of a floating security interest.
English and American law had different avenue through which they have allowed debtor to
continue to control the assets. On the one hand, English law recognized the so-called security with
6
postponed attachment. Under this security the debtor retained the control and right of management
7
of the assets and the security would not attach until this right came to an end. In other words,
retention of the control with the debtor was explained with the postponed attachment. On the other
hand, in US, the Benedict v. Ratner rule did not allow the retention of the control by the debtor until
8
the adoption of the UCC. Retention of the control was considered to be “inconsistent” with the
9
nature of the security and fraud on creditors. However, UCC overruled this solution and its Section
9-205(a) states: “A security interest is not invalid or fraudulent against creditors solely because the
debtor has the right or ability to: use, commingle, or dispose of all or part of the collateral, including
returned or repossessed goods; collect, compromise, enforce, or otherwise deal with collateral;
accept the return of collateral or make repossessions; or use, commingle, or dispose of proceeds”.
These developments led to the current definition of the floating charge in UK and the
concept of the floating lien in US, which, as we shall see resemble each other. One of the most
recognized and used definitions of the floating charge under English law states following three
characteristics: (1) it is a charge on a class of present and future assets of a company, (2) this class
of assets is subjected to the changes of its composition from time to time in the ordinary course of
business and (3) it should be contemplated that, until some further step is taken, the company may
10
carry on its business in the ordinary way concerning that class of assets.
In the US, it is considered that certain provisions of Article 9 of the UCC combined together
11
enable the debtor to create the floating lien. Next to the already mentioned sections which allow
the creation of the security interest over the after-acquired property and the one which abolished the
Benedict v. Ratner rule, other provisions considered to be relevant are the one which allows giving
present security for the future advances and the one which allows “notice filing” for all kinds of
12
collateral.
In conclusion, one can state that definitions of the floating charge and floating lien are
similar, both requiring the retention of the control over the collateral by the debtor and covering both
the present and future assets. Nevertheless, floating security interests are radically different under
these jurisdictions. That is due to the differences regarding the point at which the security interest
attaches, is perfected and gets crystallized.
2.3

Attachment, Perfection and Crystallization of the Security Interest
Attachment and perfection are two processes in creation of any security interest, while
crystallization is characteristic only of the English floating charge.

4
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2.2.1

Attachment and Crystallization
Attachment is a moment when the security interest becomes enforceable between creditor
13
and debtor. Attachment usually supposes the agreement for security and the secured party to give
a value to the debtor. Nevertheless, attachment of the “floating” security interest comes at different
points in time under these two jurisdictions.
Under American law the floating lien attaches to the collateral as any other security interest
and this is when “the parties have agreed that it attaches, value has been given by the secured
14
party and the debtor has acquired rights in the collateral”. (see: Graph 1) It is considered that the
15
lien “floats” from one piece of collateral to another. Consequently, the collateral is specified at the
moment of default. (see: Graph 1)
English law, generally, adopts the same approach regarding attachment of security interest
as under US law, unless it is a floating charge. As already has been mentioned, floating charge is
16
considered to be a security in which the attachment is postponed. Under this jurisdiction, the
17
floating charge attaches to the assets at the moment of crystallization. (see: Graph 2) Namely, the
floating charge is a “floating mortgage applying to every item comprised in the security, but not
specifically affecting any item until some act or event occurs or some act on the part of the
18
mortgagee is done which causes it to crystallize into a fixed security”.
19
Crystallization is characteristic of the English floating charge only. It is a moment when
the “floating” security interest becomes fixed as a consequence of what the debtor loses its right to
20
control the assets. As it was already mentioned above the moment of the crystallization in UK is
the moment of the attachment as well. Also, one of the consequences of the crystallization will be
the creation of the priority point for the holder of the floating charge. The issue of the priority is
treated differently in US. (see 2.3.1.)
i. Perfection
Perfection is the process by which security interest becomes effective towards third
21
parties. Under both jurisdictions floating security interest is perfected through the process of
22
registration (filing). (see: Graphs 1 and 2) By filing or registering its floating security interest,
secured party acquires a proprietary right valid against third parties. This, however, says nothing
regarding the priority of the claim of the secured party or the specification of the assets which are
covered by such a security interest.
2.4

Priority Status of the Floating Charge and Floating Lien

2.4.2

Priority of the Floating Lien

13

WARREN, W. and WALT, S., Secured Transactions in Personal Property, s. 21.; GOODE, supra
n. 3, s. 59.
14
TAJTI, T. Comparative Secured Transactions Law, s. 38.
15
COOGAN, supra n. 11, s. 839.
16
GOODE, supra n. 3, s. 112.
17
Ibid. at s. 117.
18
Ibid. at s. 114.
19
TAJTI, supra n. 14, s. 258.
20
GOODE, supra n. 3, s. 134. Crystallization can occur on three occasions. First, crystallization is
implied in the occurrence of an event such as liquidation or cessation of trading, which are not
compatible with continuance of the company as a going concern. Second, secured party may cause
crystallization by taking control over the assets. Most obvious ways for taking the control over the
assets are: taking the possession over the assets, issuing an order for possession or sale,
appointing receiver out of the court or by the court.Third, crystallization may occur as a
consequence of the actions specified in the debenture. (see more: GOODE, supra n. 3, s. 135-144.)
21
De LACY, J. The Reform of UK Personal Property Security Law: Comparative Perspective, s. 87.
22
GOLDSBERRY, J.L. Perfection of Non-possessory Security Interests under Revised Article 9:
Consequences of the Practical and Conceptual Incompatibility of US and English Secured
Transactions Law, s. 245.
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2.4.2.1 Floating Lienee against Subsequent Purchaser and the Issue of Proceeds
Benedict v Ratner rule required as a condition for enforcement of the security interest
the policing of the debtor’s actions, meaning that if the creditor had permitted its debtor to act like
there is no security interest created, it would have not been able to enforce its security interest
23
against other creditors. UCC abolished this rule (see 2.1), which means that debtor can retain
unfettered dominion over the assets covered by floating lien, and creditor will still be able to enforce
its security interest.
If the debtor can freely dispose of the assets in the ordinary course of business, two
questions can arise before the default and enforcement of the security interest. First, can the debtor
dispose with the assets free of any interest in the ordinary course of business? Second, can creditor
protect himself from over-dissipation of the assets?
The answer to the first question is positive. Floating lienee will lose its priority against third24
party buyer who purchases inventory in the ordinary course of business. It is considered that rules
25
on after-acquired property would not work if there were a requirement to account for proceeds. In
other words, debtor can freely dispose with the proceeds which it got from the sale in the ordinary
course of business. However, these proceeds will still be subjected to UCC rule which allows that
26
the secured creditor may reclaim the proceeds in bankruptcy proceedings, if they are identifiable.
Therefore, the security interest in the proceeds acquired under the floating lien, will be lost
27
for the creditor in two situations: if they have been disposed of or because they are not identifiable.
A secured creditor has broad scale of methods in which it can protect itself. Namely, UCC permits
28
the secured creditor to decide what magnitude of the control the debtor should have. Therefore,
although Benedict v Ratner rule was abolished, this still does not mean that the creditor cannot
29
include policing provisions in the security agreement. Therefore, secured creditor can protect itself
by including the policing method into the contract, which may prevent proceeds from becoming
unidentified. (see: Graph 1)
2.4.2.2 Floating Lienee against Other Secured Creditors
In US, Article 9 adopts general, catchall rule by “stating that when there is more than one
perfected security interest, the security interest ranks according to priority in time or perfection or
30
filing and in case of conflicting unperfected security interests, the first to attach has priority” . This
means that in a case where the floating lien is a perfected security interest, the secured party which
was first to file will have priority regardless of the time of the advance or the execution of the security
31
agreement and also, regardless of the knowledge about competing interest. (see: Graph 1)
Since floating lien presents a “blanket” security interest over the assets and it also has
priority according to the first-to-file-rule, it can discourage future creditors from giving a debtor credit.
This was overcome by granting superpriority to the so-called purchase money security interests
32
(hereinafter PMSI).(see: Graph 1) Section 9-324 of UCC deals with priority of both inventory and
33
non-inventory PMSI. Although non-inventory PMSI imposes stringent requirements in order to
23
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33
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ecure priority status, it can be considered that both of these rules serve the purpose to assure
34
subsequent financers.

Graph 1: Floating Lien – Creation and Priority Point
(Taken and adapted from: Prof. Tibor Tajti , CEU, slides on English Collateral Law, 2012)

2.4.3

Priority of Floating Charge
English rule states following regarding the rank of the floating charge: “assuming that the
charges have been duly registered, fixed charges rank ahead of floating charges irrespective of the
35
order of creation” . The moment when the floating charge becomes fixed is the moment of the
crystallization (see 2.2.1). Therefore, crystallization will be a dividing point in discussion regarding
the ranking of the floating charge. (see: Graph 2)
2.4.3.1 Priority of Floating Charge before Crystallization
It has already been mentioned several times that under floating charge debtor retains the
power to deal with the assets. This is considered to mean for debtor to be free to dispose of its
36
assets in ordinary course of business. This includes sale, hire-purchase, specific mortgage or
37
charge and other forms of ordinary business dealings. Knowledge of the existence of the floating
38
charge is not an obstacle for the priority that these dealings will have over the floating charge.
This is the main difference from the US approach. In US dominion over the assets remains
with the debtor, while the creditor retains its priority set at the moment of filing. In order to protect
himself, creditor might contract for some policing methods. This is done in order for the debtor not to
dissipate the assets. In the UK, the situation prior to crystallization is different. The creditor retains
interest in the same inventory, has priority over a conflicting security interest in chattel paper or an
instrument constituting proceeds of the inventory and in proceeds of the chattel paper, if so provided
in Section 9-330, and, except as otherwise provided in Section 9-327, also has priority in identifiable
cash proceeds of the inventory to the extent the identifiable cash proceeds are received on or before
the delivery of the inventory to a buyer, if:
(1) the purchase-money security interest is perfected when the debtor receives possession of the
inventory;
(2) the purchase-money secured party sends an authenticated notification to the holder of the
conflicting security interest;
(3) the holder of the conflicting security interest receives the notification within five years before the
debtor receives possession of the inventory; and
(4) the notification states that the person sending the notification has or expects to acquire a
purchase-money security interest in inventory of the debtor and describes the inventory.”
34
TAJTI, supra n. 14, s. 180.
35
De LACY, supra n. 21, s. 88-89.
36
GOODE, supra n. 3, s. 175.
37
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38
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no priority regarding the subsequent charges or proceeds from the sale of assets. Therefore, it is not
enough for creditor only to contract the policing, but instead it needs to contractually restrict debtor’s
dealing with assets, for example, by way of adding of negative pledge covenants.(see: Graph 2)
Enforcement of such restrictions is, however, dependent on the knowledge of the third
party. In a case of, for example, negative pledge clause, subsequent charge will not be ranked in
priority to the floating charge only if the subsequent chargee was given notice on the negative
39
pledge clause. Moreover, the clause will be enforceable only after the crystallization, the same as
40
the claim against the dealing outside of the ordinary course of business.
2.4.3.2 Priority of Floating Charge after Crystallization
As it was stated above it can be stated that “assuming that the charges have been duly
41
registered, fixed charges rank ahead of floating charges irrespective of the order of creation”. This
rule resolves the situation among the fixed charges created after the creation of the floating charge
and before the crystallization. After the crystallization, floating charge is treated as fixed and the rule
is that, except for preferential creditors, it has priority over subsequent purchaser or secured
42
creditor.

Graph 2: Floating Charge - Creation and Priority Point
(Taken and adapted from: Prof. Tibor Tajti , CEU, slides on English Collateral Law, 2012)

“LEBDEĆE ZALOŽNO PRAVO” IN CROATIA
.1 Genesis and Definition of Floating Security Interest under Croatian Law
Croatian law introduced “floating” type of security interest in 2006. The law which provided
creditors
with this type of security was Law on the Registry of Court and Public-Notary Security Interests on
43
Movables and Rights (hereinafter: Law on Registry). Today, Article 38(1) of the Law on Registry
states that creditor can secure its claim by an agreement with the debtor to create security interest in
collection of goods or in specific group of goods which are situated in or on specified space. This
security interest is under Article 38(3) of the Law on Registry subjected to registration. The main
characteristic of the floating security interest is for debtor to retain control over the assets. The same
characteristic is adopted in Croatian law: debtor is given freedom to dispose with the assets covered
by floating security interest (Article 38(4)).
Croatian law imposes as an obligation for the debtor to substitute assets disposed of in
ordinary course of business (Article 38(5)). This obligation can be excluded by the agreement of the
39

FERRAN, E. Floating Charges -The Nature of the Security, p. 235.; GOODE, R. Legal Problems
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40
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42
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43
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parties. Nevertheless, by making this debtor’s obligation applicable by default, Croatian law shows
its more strict approach. This provision clearly serves the creditor by making easier for it to claim
44
breach of the contract and possible damages. However, certain further policing methods by the
creditor will be needed. English and American law do not impose such an obligation, they leave it on
creditor to secure himself from complete dissipation of the assets by the debtor either through the
policing methods (see: 2.3.1.1) or through restrictions (see: 2.3.2.1). They do restrict its disposals to
be in the ordinary course of business, but they in no way impose the obligation to substitute assets.
Substitution required by the Croatian law should not be mistaken for item-by-item
substitution. Item-by-item substitution requires assets “not to be disposed of free from the charge
except on terms that they are replaced on a unit-by-unit basis, replacements then becoming subject
45
46
to the charge”. In the case of such stipulation, the charge would be considered to be fixed.
Croatian law imposes no such obligation to substitute item by item, but this provision can be
47
understood to require the debtor to cover so-called recoverability margin.
.2 Attachment and Perfection of Floating Security Interest under Croatian Law
Attachment and perfection as terms are not familiar to Croatian law. However, there are
points in
creation of security interest that might resemble attachment and perfection in the common law
systems. Voluntary security interest becomes effective between creditor and debtor at the moment
of the agreement. In a case of floating security interest, this agreement needs to be concluded as a
court or public-notary security interest (Article 38(2)). In rem right arising from the security
agreement will be obtained by the creditor at the moment of the registration (Article 17(1) and Article
38(3)). The final identification of the assets is done only afterwards, at the moment of the
enforcement or bankruptcy (Article 38 (6) and (7)). (see: Graph 3)
.3 Priority Status of the Claim secured by Floating Security Interest
Prior to the default, the debtor is allowed to freely dispose with assets. This means that it
can sell
them freely in the ordinary course of business and the subsequent purchaser will obtain the title free
of any security interest once the sold assets leave the space specified in the security agreement
(Article 38(4)). Therefore, the purchaser should make sure that he takes the assets prior to the
default.
Regarding the priority status of the holder of the floating security interest in the proceedings
of the enforcement and bankruptcy, priority is determined in accordance to the moment of the
registration (Article 38 (6) and (7)). Therefore, floating security interest will retain priority over all
security interests created after its creation and before the default. However, due to German legal
tradition which is followed in Croatian law, there are certain transactions, which, eventhough they
are subjected to registration, do not represent security interest. Two of them are: transfer of
ownership by way of security and the retention of title. Under current solution of Croatian law they
will retain priority over floating security interest.( see: Graph 3)
Law on Registry indirectly gives priority over floating security interest to the holder of the
title who has obtained it through the transfer of the ownership by the way of the security or retained
it as a ROT (retention of the title). Transfer of the ownership by the way of security on movables is
subjected to registration under Article 6(1) of Law on Registry. The same Article gives the
opportunity for the transfer of the ownership to be registered for assets which are already subjected
to security interest other than floating one (Article 6(1) subpara. 6). This means that transfer of the
ownership by the way of security can only be created prior to registration of floating security interest
and in that way it will preserve its priority as first in time.

44
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ROT does not have status of security interest under Croatian law. This can be concluded
48
on the basis of the Article 79 of Bankruptcy Act . This Article states that person who can prove that
certain assets are not a part of bankruptcy estate on the basis of either right in rem or in personam,
it can demand separation of those assets from bankruptcy estate. Law on Registry requires
registration of the ROT if it lasts for more than one year (Article 6(7)). This requirement, in
connection with the fact that holder of the ROT in bankruptcy will still have right for separation,
seems to have only declarative function. Publicity made through the registration serves to protect
the subsequent buyers and creditors, who can obtain this information more easily, but it mostly
protects the holder of ROT since under Article 21(4) of the Law on Registry, third parties cannot
claim that they were not aware of the registration. Assets covered by ROT can enter the assets
covered by floating security at any time. However, the holder of ROT will preserve its “priority”, since
he has a right to seek separation.

Graph 3: Floating Security Interest under Croatian Law – Creation and Priority Point
CONCLUSION
Floating security interest under all three jurisdictions has the same function – it enables the
debtor to dispose with the assets without interference of the creditor. In that way, this security device
allows the debtor to pay the debt from the proceeds acquired throught the disposal. Nevertheless,
the same purpose can be achieved through different mechanisms of creation and ranking of the
floating security interest in enforcement or bankruptcy proceedings.
Floating lien under US law provides more protection to secured party by creating its priority
position earlier (at the moment of perfection) than it is created under English law (at the moment of
crystallization). However, both these jurisdictions provide mechanisms for the creditor to obtain more
control (policing methods) and to preserve the assets from over-dissipation (restrictions on
dealings).
Croatian law, in principle, adopts American approach. This approach is, however,
diminished with the fact that Croatian law preserves priority for certain transactions not recognized
as security interests as they would be under US law. In that respect, Croatian law requires further
clarification.
In conclusion, without entering the discussion of cross-border transactions and
enforcement of these security interests in jurisdiction different than the one in which are created and
duly registered, it can be stated that these devices serve their purpose in their own jurisdictions,
notwithstanding the differences among themselves.

48
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RESEARCH METHODS FOR EMPLOYMENT LAW – STUDY ON
THE EXAMPLE OF THE ISSUE OF THE BURDEN OF PROOF
Aneta Tyc
University of Lodz, Faculty of Law and Administration
Abstract: The aim of the article is to describe the most important research methods used in
employment law. The author focuses on selected methods in the context of the burden of proof in
employment law. The paper analyses the following: the comparative legal method (diverse
approaches to the burden of proof in different countries), the logical-linguistic method (legal fictions),
the historical method (on the example of the impact of prima facie evidence on the distribution of the
burden of proof). Moreover, the author conducts the analysis of the sociological, psychological,
statistical and cybernetic methods. Taking into account the specificity of the employment law, the
author does not omit the axiological method, for example the interpretation of the phrase "as far as
possible" (articles no.: 29 with index 2 § 2, 67 with index 7 § 3 sentence 2, 67 with index 8 § 2, 53 §
5, 229 § 3 of the Polish Labour Code).
Key words: research methods, employment law, burden of proof
1

THE COMPARATIVE METHOD
The comparative method is not limited to the analysis of the foreign regulations. It is also
connected with the cognition of the foreign doctrine and case law. Confronting two or more legal
systems (or a part of them) is a conditio sine qua non to consider certain study as comparative1. I
would stress the fact that the above-mentioned method enables the comparison of certain issues in
Poland and abroad in order to see the similarities and differences2. The latter facilitate a critical
approach to our domestic legal regulations. It is important to note that we can distinguish the terms
macro- and micro-comparison3. „Macro-comparison refers to the study of two or more entire legal
systems; micro-comparison generally refers to the study of topics or aspects of two or more legal
systems”4.
In my opinion, in the era of European integration, the comparative method could serve to
transfer selected Polish solutions, which are considered to be effective, to the level of European
Union. Adapting Polish solutions in EU would mean the lack of need for passing national legislation
incorporating for instance European directives (the process of implementation sometimes seems to
be rash). A. Mączyński expressed his regret that Poland is a passive participant of the process of
European integration and does not try to influence the development of European law5. I will attempt
to illustrate the micro-comparative approach with the issue of the burden of proof in employment law
in selected countries.
“In Anglo-Saxon systems, the burden of proof for a specific issue remains with one party
throughout the trial”6. The comparative perspective shows the greater flexibility of the Spanish
burden of proof resulting from the rule according to which the court should have regard to the
availability of evidence and the relaxation of the burden of proof concerning one of the parties to the

1

JAKUBOWSKI J., Z problematyki metodologicznej badań prawno-porównawczych, p. 4.
KASPRZAK S., Metody badawcze w prawie i prawie kanonicznym, p. 320.
3
JAKUBOWSKI J., Z problematyki metodologicznej badań prawno-porównawczych, p. 6.
4
DE CRUZ P., Comparative law in a changing world, p. 227.
5
KAMELA P., Posiedzenie Komitetu Nauk Prawnych PAN (Warszawa, 16 XII 2010), p. 122.
6
VAN HOOIJDONK M., EIJSVOOGEL P., Litigation in the Netherlands. Civil procedure, Arbitration
and Administrative Litigation, p. 191.
2
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dispute7. Even more flexible is Dutch regulation, according to which the burden of proof may shift
between the claimant and the defendant during the proceedings, as a result of evidence submitted8.
Another example is connected with the contracts on the burden of proof. For instance in Italy and
Portugal such contracts bear absolute nullity. The lack of regulation in Poland raises disputes in the
literature9.
From the standpoint of searching for the similarities, I would like to draw my attention to the
convergence of national legal systems which results from the European and international law.
Focusing on the reversal of the burden of proof I will mention the rebuttable presumptions of law:
formal – such as the presumption of innocence stated in article 6 paragraph 2 of The European
Convention on Human Rights10 and article 14.2 of the 1966 International Covenant on Civil and
Political Rights, which also applies to employment law; and material – the presumption of
employment relationship in directive 2009/52/EC of the European Parliament and of the Council of
18 June 2009 providing for minimum standards on sanctions and measures against employers of
illegally staying third-country nationals.
Article no. 4 of Council Directive 97/80/EC of 15 December 1997 on the burden of proof in
cases of discrimination based on sex11 and other European Union directives provide the “shared”
burden of proof – between employee and employer. The latter proves that there has been no breach
of the principle of non-discrimination. We can observe the influence of above-mentioned regulations
on the national legal systems.
The obligation to provide information to the other party can facilitate the burden of proof.
The harmonisation is reached by the Council Directive of 14 October 1991 on an employer's
obligation to inform employees of the conditions applicable to the contract or employment
relationship (91/533/EEC).
I would not omit the Convention no. 158 concerning termination of employment at the
initiative of the employer (Article 9. 2a12 concerning the burden of proof). 36 countries have ratified
the convention. Its impact on the national regulations (even in the countries which have not ratified
the convention) should be highlighted.
7

Article 217.7 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, Boletín Oficial del Estado, no. 7, 8
January 2000, p. 575-728.
8
VAN HOOIJDONK M., EIJSVOOGEL P., Litigation in the Netherlands. Civil procedure, Arbitration
and Administrative Litigation, p. 191.
9
More: TYC A., Ciężar dowodu we włoskim prawie pracy – wybrane zagadnienia, p. 120.
10
Everyone charged with a criminal offence shall be presumed innocent until proved guilty
according to law.
11
Article no. 4 of the above-mentioned directive states that: "Member States shall take such
measures as are necessary, in accordance with their national judicial systems, to ensure that, when
persons who consider themselves wronged because the principle of equal treatment has not been
applied to them establish, before a court or other competent authority, facts from which it may be
presumed that there has been direct or indirect discrimination, it shall be for the respondent to prove
that there has been no breach of the principle of equal treatment". We can meet similar regulations
in the following documents: article no. 10 of Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000
establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation (OJ L 303,
2.12.2000, p. 16–22); article no. 8 of Council Directive 2000/43/EC of 29 June 2000 implementing
the principle of equal treatment between persons irrespective of racial or ethnic origin (OJ L 180,
19.7.2000, p. 22–26); article no. 9 of Council Directive 2004/113/EC of 13 December 2004
implementing the principle of equal treatment between men and women in the access to and supply
of goods and services (OJ L 373, 21.12.2004, p. 37–43); article no. 19 of Directive 2006/54/EC of
the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the principle of
equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of employment and
occupation (recast), (OJ L 204, 26.7.2006, p. 23–36).
12
Article 9. 2 provides that: In order for the worker not to have to bear alone the burden of proving
that the termination was not justified, the methods of implementation referred to in Article 1 of this
Convention shall provide for one or the other or both of the following possibilities: (a) the burden of
proving the existence of a valid reason for the termination as defined in Article 4 of this Convention
shall rest on the employer.
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2

THE LOGICAL-LINGUISTIC METHOD
The logical-linguistic method enables a detailed explanation and interpretation of the
content of the terms used in the provisions of law. It facilitates to eliminate the doubts appearing
against this background. By this method we can profoundly analyse the law-making process, the
13
process of interpretation and application of law . Legal fictions are favorite instruments of the
logical-linguistic method. Legal fiction does not require a proof. There is only a need to declare the
existence of the conditions specified in law for the realization of this legal structure. I will give some
examples of legal fictions below.
1
Article 23 § 4 of Polish Labour Code states that: If an establishment or a part thereof is
transferred to another employer, an employee may terminate his employment relationship without
notice, upon prior notification 7 days in advance, within 2 months after the date of the transfer. This
procedure of termination of an employment relationship shall have the same effects for an employee
as the termination of an employment relationship by an employer with notice, pursuant to the
applicable provisions of labour law.
1
Another example of the legal fiction we can find in article 25 § 1 of Polish Labour Code:
Conclusion of another fixed-term contract of employment shall have the same legal effect as the
conclusion of an indefinite-term contract if the parties have already concluded two fixed-term
contracts of employment for two consecutive terms, unless there was a break between the date of
termination of a previous contract of employment and the date of conclusion of another contract of
employment of more than one month.
I would like to indicate the legal fiction regulated in article 42 § 3 of Polish Labour Code.
Article 42 § 1 states that: The provisions on the termination of a contract of employment with notice
shall apply accordingly to the termination of the terms and conditions of work and pay arising from
the contract. According to § 2 of this article: Termination of the terms and conditions of work and pay
with notice is considered effective if new terms and conditions are proposed to an employee in
writing. As it was mentioned above, the legal fiction is in § 3: If the proposed terms and conditions
are rejected by the employee, the contract of employment is terminated upon the expiry of the
period of notice. Unless the employee rejects the proposed terms and conditions in writing within
half of the period of notice, those terms and conditions are deemed to be accepted; the employer's
notice of termination of the terms and conditions of work or pay should contain an instruction to that
effect. If no such instruction is provided, the employee may submit a refusal to accept the proposed
terms and conditions by the end of the period of notice.
Article 51 § 1 of Polish Labour Code also introduces the legal fiction: If an employee resumes
work as a result of reinstatement, the period out of work for which remuneration is due counts
towards the employee's period of continuous employment. The period out of work for which no
remuneration is due is not considered an interruption of employment and does not result in a loss of
any entitlements that depend on the continuity of employment.
Article 55 § 1 of Polish Labour Code provides that: An employee may terminate a contract
of employment without notice if he has obtained a medical certificate confirming the harmful effect of
the current work on his health and the employee is not transferred by the employer by the date
specified in the medical certificate to another position that is more appropriate given the health
1
condition and professional qualifications of that employee. § 1 : An employee may also terminate a
contract of employment according to the provisions of § 1 when the employer has committed a
serious breach of duty with regard to the employee; if this be the case the employee is entitled to
compensation of the amount of remuneration due for the period of notice or, in the case of a fixedterm contract of employment or a contract of employment for a period necessary to perform a
specific task, the amount of 2 weeks' pay. § 2: The employee's statement of will on the termination of
a contract of employment without notice must be made in writing, giving the grounds for contract
termination. The provision of Article 52 § 2 shall apply accordingly. Finally, we find the legal fiction in
§ 3: Termination of a contract of employment on the grounds referred to in § 1 and 11 has the same
effects as the termination of a contract of employment by an employer with notice, pursuant to the
applicable provisions of law.

13

WRÓBLEWSKI J., Metody logiczno-językowe w prawoznawstwie, p. 51.
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3

THE HISTORICAL METHOD
The historical method requires that the author perceives the law as a social phenomenon
with a dynamic character. The researcher should take into account not only the changes in the law,
14
but also a dispute about the law, its application and interpretation .
In the history of Polish employment law, the prima facie evidence played a crucial role in
cases of shortages and deficiencies. It is particularly interesting to trace the historical development
of the theories connected with the impact of the prima facie evidence on the burden of proof. There
are considerable differences in legal doctrine concerning the influence of the prima facie evidence
on onus probandi. Some of them maintains that the prima facie evidence shifts the burden of proof
15
16
17
upon the adverse party. L. Morawski , K. Piasecki and H. Dolecki have expressed such a view.
18
19
20
A different position has been taken by M. Nesterowicz , J. Ignatowicz and A. Stefaniak . These
authors have concluded that the prima facie evidence does not shift the burden of proof. It just
facilitates the plaintiff's situation in the process before the court.
4

THE AXIOLOGICAL METHOD
2
Article 29 § 1 of Polish Labour Code states as following: Conclusion of a contract of
employment for part-time work must not result in conditions of work and pay being established which
are less favourable for the employee compared with other employees who perform the same or
similar work based on full-time employment, subject to the provision that remuneration and other
work-related benefits must be in proportion to the employee's working time. In § 2 of this article we
can find the expression “as far as possible”. It indicates that: As far as possible, an employer should
consider requests by employees to change the length of their working time defined in their
respective contracts of employment.
The structure of the above-mentioned provision is designed to privilege the employee, who is
the weaker party to the employment relationship. Some of the authors think that the employer is
obliged to take into account the employee's request21. In case of a dispute, the employer proves
that taking into account the employee's request was not possible. Other examples are given below.
7
Article 67 § 1 of Polish Labour Code: The parties to a contract of employment may agree
5
that work is performed in the manner referred to in Article 67 :
1) when the contract of employment is concluded, or
2) during the period of employment.
§ 2: If the performance of work in the form of telework is agreed when concluding a contract
of employment, the contract of employment shall additionally define the terms and conditions of
5
work performed pursuant to Article 67 .
§ 3: During the employment, any change of the terms and conditions of work to those
5
referred to in Article 67 may be introduced by agreement of the parties at the employer's or
employee's initiative. As far as possible, the employer shall consider the employee's request to
perform work in the form of telework.
§ 4: Assignment of work in the form of telework pursuant to Article 42 § 4 shall not be
allowed.
We can infer from the last sentence of paragraph 3 that in case of a dispute, the employer
proves that taking into account the employee's request to perform work in the form of telework was
22
not possible .

14

OLSZEWSKI H., Podejście historyczne w prawoznawstwie, p. 17.
MORAWSKI L., Ciężar dowodu – niektóre problemy dowodowe, p. 207-208.
16
PIASECKI K., Praktyka dowodu prima facie w procesach mankowych, p. 63.
17
DOLECKI H., Postępowanie cywilne: zarys wykładu, p. 189-190; DOLECKI H., Ciężar dowodu w
polskim procesie cywilnym, p. 176-179.
18
NESTEROWICZ M., Ciężar dowodu winy w procesach lekarskich, p. 680.
19
IGNATOWICZ J., Ciężar dowodu, p. 30.
20
STEFANIAK A., Dowód prima facie w procesie cywilnym, p. 1460 and 1462.
21
PISARCZYK Ł, Zmniejszenie wymiaru czasu pracy – odpowiedź na potrzeby pracowników i
kryzys przedsiębiorstwa, p. 2.
22
GERSDORF M., Zatrudnianie pracowników w formie telepracy, p. 11.
15
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8

Article 67 § 1 of Polish Labour Code gives the further example where the expression “as far
as possible” is used: Within 3 months from the date of the commencement of work in the form of
7
telework in accordance with Article 67 § 1 (2), either party may submit a binding request to opt out
of telework and to restore the former terms and conditions of work. The parties shall agree on a date
from which the former terms and conditions of work are to be restored, no later than 30 days from
the date of receipt of the request.
§ 2: If the request is submitted by a teleworker after the date referred to in § 1, the employer
shall consider that request as far as possible.
§ 3: After the date referred to in § 1, the former terms and conditions of work may be restored
by the employer under Article 42 § 1 to 3.
Article 53 § 1 of Polish Labour Code: An employer may terminate a contract of employment
without notice:
1) if the employee's incapacity for work due to an illness lasts:
a) longer than 3 months - if the employee's length of service with that employer is less than 6
months,
b) longer than the total period for which the employee has received remuneration and
sickness allowance on that account and rehabilitation benefit for the first 3 months - if the
employee's length of service with that employer is at least 6 months, or if the employee's incapacity
for work was caused by an accident at work or occupational disease,
2) in the event of the employee's justified absence from work for reasons other than those
referred to in subparagraph (1), lasting longer than 1 month.
§ 2 A contract of employment cannot be terminated without notice in the case of an
employee's absence from work while taking care of a child during the period when the employee is
receiving childcare benefits on that account and, in the event of an employee's isolation due to a
contagious disease, during the period when the employee receives remuneration and benefits on
that account.
§ 3 A contract of employment cannot be terminated without notice after the employee has
returned to work when the reason for his absence has ceased to exist.
§ 4 The provisions of Article 36 § 11 and Article 52 § 3 shall apply accordingly.
§ 5 As far as possible, an employer shall reinstate an employee who is ready to return to
work within 6 months after his contract of employment was terminated without notice on the grounds
referred to in § 1 and 2, as soon as those grounds have ceased to exist.
5

OTHER METHODS
In Poland the burden of proof in bullying cases is on the employee. This is the most probable
reason of a small number of court proceedings in this regard23. The sociological method shows that
the employees refrain from bringing actions under such circumstances. In Poland, in 2005, 95
women and 101 men brought an action on bullying cases. Only 3 of them won the case. In 2006,
229 women and 205 men brought an action on bullying cases. Only 10 of them won the case. In
2007, 376 women and 304 men brought an action. Only 35 of them won the case. In 2008, 428
complaints were initiated by women, 270 by men. 32 women and 11 men won the case. In 2009,
168 emploees brought an action on bullying and only 5 of them won the case24. The statistical
method shows that the employees almost never win before the court.
25
The psychological method determines the level of public awareness on law . We can
wonder if people are aware of anti-discrimination legislation, especially the laws providing the
“shared” burden of proof.
The cybernetic method employs the ability to use computer programs such as LEX, HeinOnLine, Springer and others26.
23

ROMER M.T., NAJDA M., Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym, p. 242.
ROMER M.T., NAJDA M., Mobbing w ujęciu psychologiczno-prawnym, p. 215-216.
25
KASPRZAK S., Metody badawcze w prawie i prawie kanonicznym, p. 324-325. More: BORUCKAARCTOWA M., Podejście psychologiczne, p. 92-107.
26
More: STUDNICKI F., Ujęcie cybernetyczne w dziedzinie prawa, p. 162-180; WRÓBLEWSKI J.,
Informatyka prawnicza – możliwości zastosowania cybernetyki, p. 639-655.
24
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CODIFICATION OF ADMINISTRATIVE PROCEDURE AS A
MILESTONE IN DEVELOPMENT OF LAW IN CENTRAL
EUROPEAN STATES
Robert Siuciński
University of Lodz, Faculty of Law and Administration
Abstract: Codifications of administrative procedure in Central European countries allows us to
understand that the phenomenon of convergence occurs at several different levels. The article
indicates a more specific areas of convergence of administrative procedure based on Austrian
model. Potential of Central Europe can be very useful in a process of europeanization of
administrative procedure and preparation of code of good administration for all EU officers, bodies
and institutions.
Key words: law on administrative procedure, codification, Central Europe, good administration
1

INTRODUCTION
At the begining must be recalled the role of Austro-Hungarian monarchy administration for all
Central European countries. Administrative Tribunal in Vienna started its activity in the 19th century.
On its case law was based the first codification of administrative procedure in Central Europe (and
second in the world) Austrian General Administrative Procedure Act (Allgemeines
1
Verwaltungsverfahrensgesetz) . That codification inspired the authors of Czechoslovak, Polish and
Yugoslav codifications in twenties and indirectly in second half of fifties and sixties: again in
2
3
4
Czechoslovakia – in 1955 , 1960 and 1967 , again in Poland in 1960 (kodeks postępowania
5
6
7
administracyjnego) , again in Yugoslavia in 1965 , for the first time in Hungary (1957) and also in
8
Switzerland (1968) . All countries from region codifed administrative procedure very early – for
comparision Germany in 1976, Italy in 1990, France and United Kingdom have not done that yet.
9
Thus, our current applicable laws in this materia: Bosnian (zakon o upravnom postupku) from 2002 ,
10,
Montenegro's (zakon o opštem upravnom postupku) from 2003
Hungarian (törvény a
11
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) from 2004 , Czech (správní
12
13
řád) from 2004 , Macedonian (zakon o opštem upravnom postupku) from 2005 , Bulgarian (code

1

Official Gazette (Bundesgesetzblatt) no. 51/1991.
Official Gazette (Zbierka) no. 20/1955.
3
Zb. č. 65/1960.
4
STAROŚCIAK J., WIERZBOWSKI M. (ed.), Ustawodawstwo o postępowaniu administracyjnym
europejskich krajów socjalistycznych, p. 29-57.
5
Official Gazette (Dziennik Ustaw) from 2000, no. 98, item 1071.
6
Official Gazette (Službeni list) from 14 April, no. 18. See also: STAROŚCIAK J., WIERZBOWSKI
M. (ed.), Ustawodawstwo..., op. cit., p. 59-127.
7
Official Gazette (Magyar Közlöny). See: STAROŚCIAK J., WIERZBOWSKI M. (ed.),
Ustawodawstwo..., op. cit., p. 181-207.
8
Federal law from 20 December (Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren), Official Gazette
172.021.
9
Official Gazette (Službene novine Federacije BiH) no. 29/02.
10
Službeni list no. 60/03.
11
Magyar Közlöny no. CXL.
12
Zakon č. 500/2004 Sb., law from 24 June 2004, entered into force 1 January 2006. Available on
the website of the Supreme Administrative Court (Nejvyšši Správni Soud) – http://www.nssoud.cz.
2
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14

of administrative procedure) from 2006 and Croatian (zakon o općem upravnom postupku) from
15
16
2009 or others older like Slovakian from 1967 (zakon o spravnom konani) , Serbian (zakon o
17
18
opštem upravnom postupku) and Slovenian (zakon o splošnem upravnem postopku) – continues
the same legal tradition. In the context of Central Europe we can speak about Austro-Hungarian
succesion countries or tradition of Austrian model of administrative procedure. It should be noted
that the Austrian law from 1925 has been in force till now with many amendments.
2

CENTRAL EUROPEAN ACQUIS
Relationship between the Central European codifications of administrative procedure
manifests itself in a number of common institutions. The most relevant of them are: scope of
application, catalog of the principles of administrative procedure, concept of party and concept of
decision. The principles of the administrative procedure have been included in a special chapter in
the laws such as in Bulgaria, the Czech Republic, Poland, Slovakia and all postyugoslavian
19
republics . Each of them provide the principles: of lawfulness, protection of civil rights and public
interest, efficiency, hearing of the parties, evaluation of the evidence – principle of material truth or
the principle of truthfulness, principle of impartiality of administrative bodies, right of appeal and
connected with it the structure of procedure as an two instance administrative procedure.
Principle of material truth (principle of truthfulness, principle of establishing the substantive
truth) provides that in administrative proceedings it is necessary to establish the true state of the
matter and to that end all the facts and circumstances which are of importance for the lawful and
correct resolution of the administrative matter shall be established. It is art. 9 in Bosnia, art. 8 in
Croatia, Serbia, Slovenia, art. 7 in Poland, Macedonia, Montenegro, art. 3 in Czech Republic and
Slovakia.
The same situation is with concept of party. For us parties are private persons involved in the
matter on the grounds of a legal title or a legal interest.
I hope that the example of an administrative decisions can illustrates the scale of the problem
with differences in terminology. Characteristic for Central Europe is concept of the decision as an
individual administrative act that finishes the procedure in the whole or in part and which must
include some relevant elements. For example in Poland that elements are: date, signature,
indication of administrative body, indication of party or parties, appointment of legal basis with
explanation of it, conclusion of decision, explanation of motivations, indication of avalible remedies
and signature of responsible public official (art. 107 section 3 of Polish code of administrative
procedure). In comparision Italian codification Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di acesso ai documenti amministrativi (act which has only 40 articles) uses
interchangeably the terms atto, provvedimento and decisione more than 30 times without defining it.
For us an administrative act, conclusion of the decision and decision are the terms which are very
precise. Many of recommendations of the Committee of Ministers of the Council Europe uses the
term decision as an general act.
Relevant is also character of final decisions. For example art. 13 of Serbian law (principle of
sustainability of final decisions) states that: “A decision against which no appeal may be filed or no
administrative procedure instituted (a final decision) and which grants certain rights or imposes
13

Was passed on 26 May, Official Gazette of the Republic of Macedonia no. 38/2005. See also:
DAVITKOVSKI B., PAVLOVSKA-DANEVA A., The Novelties in the Macedonian Law on General
Administrative Procedure, Facta Universitatis. Series: Law and Politics 2008, vol. 6, no. 1, p. 21-28.
14
Official Gazette (Drżven Vestnik) no. 30 from 11 April. Available on the website of the Supreme
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STAROŚCIAK J., WIERZBOWSKI M. (ed.), Ustawodawstwo..., op. cit., p. 11-27.
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Adopted by the Croatian Parliament at its session on 27 March 2009, no. 71-05-03/1-09-2.
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Zb. č. 71/1967.
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Republic of Serbia, Facta Universitatis. Series: Law and Politics 2010, vol. 8, no. 1, p. 34.
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certain obligations on a party may be annulled, cancelled or amended only in the cases specified
under the law.” The same provision we can find in the art. 16 section 1 of the Polish Code of
administrative procedure.
Nowadays, the debate on the codification of administrative procedure on EU level goes on.
List of rights, along with existing guidelines on good administration, forms a basis upon which this
proposal is to be transformed into regulation. One good example of such guidelines is the European
Code of Good Administrative Behaviour, which was drafted by the European Ombudsman and
approved by the European Parliament in 2001. The Council of Europe’s recommendations on good
administration could also be used as a source text for the regulation.
The article 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union defines the right
of citizens to good administration. According to the article, every person has the right to have his or
her affairs handled impartially, fairly and within a reasonable time by the institutions, bodies, offices
and agencies of the Union. The Article also sets out the rights of citizens to be heard, to have
access to their own files, to receive compensation for damage and to contact the institutions in one
of the languages of the Treaties, as well as the obligation of the administration to give reasons for its
decisions.
Trust in the administration could be significantly increased by preparing an administrative
code which applies to all of the EU’s institutions and which defines the principles and practices of
good administration. Since the Treaty of Lisbon entered into force, the new Article 298 of the Treaty
on functioning of the EU provides for the drafting of such a regulation, stating that ‘In carrying out
their missions, the institutions, bodies, offices and agencies of the Union shall have the support of
an open, efficient and independent European administration. In compliance with the Staff
Regulations and the Conditions of Employment adopted on the basis of Article 336, the European
Parliament and the Council, acting by means of regulations in accordance with the ordinary
legislative procedure, shall establish provisions to that end.’
The last activity in that materia is the REPORT of the European Parliment Committee on
legal Affairs from 12 November with recommendations on a Law of Administrative Procedure of the
European Union.
3

CONCLUSION
We can indicate two main advantages of early codification of administrative procedure in
Central Europe. In case that European regulation in this area arises changes in our general
administrative proceudre acts are not considerable. For us European Union's Code will be only a
frame regulation. In the other hand many countries of the region are member states of the
Eueopean Union (Poland, Austria, Czech Republic, Hungary, Poland, Slovakia, Slovenia, in the
near future Croatia and I hope other West Balkan states) and may promote their own legal
provisions by paying much more attention to the legislative process on the EU level.
Nowadays we speak more about europeanisation, globalisation and convergence on the field
of law. Austro-Hungarian or we can call Central European acquis is very important in that context.
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THE MODERN MODEL OF INTEGRATED FINANCIAL
SUPERVISION IN POLAND AND IN GLOBAL PERSPECTIVE DOES IT WORK?
Dominik Horodyski
Jagiellonian University Faculty of Law and Administration
Abstract: This paper presents the model of integrated financial supervision in European perspective
based particularly on examples of Poland. Not only is financial supervision a key factor in fostering
national markets but it has immense influence on national economies. In past financial supervision
was organized around specialist agencies for the banking, securities, capital and insurance sectors,
but in recent years the a number of European countries have decided to integrate these different
supervisory functions in a single agency. This tendency has a long history, but the needs to
introduce integrated model appeared recently more as a response to the process of globalization
and internationalization which speeds up everywhere but it is especially visible in unified Europe.
Key words: integrated financial supervision, European System of Financial Supervision
INTRODUCTION
In recent years Poland moved from the sector model - in which each segment of the financial
market (banking, insurance and capital) was supervised by a separate agency, to a model of one,
main authority which is responsible for supervising all sectors of financial system. This concept
1
needed many years to be conducted and full transformation was completed in 2008. However
discussion as to the integrated model of financial supervision has been developed through the years
– in different European countries this model was introduced in different dates - this matter still needs
elaboration especially from the European perspective.
This paper examines the integrated model from the perspective of present years that have
passed after the introduction of new model especially in Poland, France but also in other European
countries. Not only do past arguments need to be reviewed but also there is a new light that should
be cast on that process – European level of integrations requires verification of old opinions and
should be seen as an invitation to prepare for new challenges and new possibilities connected with
2
deepen level of integration.
This article contains 5 chapters. Chapter 1 presents brief historical overview of how the
integrated model of financial supervisions has evolved through the years and through different
countries. In chapter 2 I will review presented in doctrine from different counties advantages and
disadvantages of integrated model and I will try to answer if they have turned out to be a real
menace for counties that had introduced integrated model of financial supervision. Then, I will move
on to European projects of main financial supervisor. Chapter 5 sets some light on the future
challenges that may be associated with integrated financial supervision for separate countries but
also in European perspective. In conclusions I present my approach to this issues and give brief
remarks of the further road that may be taken to lift the financial supervision to a higher level.
1

FROM SEPARATE FINANCIAL SUPERVISION TO INTEGRATED MODEL
Integrated supervision was first introduced in the United States in 1934 as a Securities and
Exchange Commission. The SEC was established by United States President Franklin D. Roosevelt
in 1934 as an independent, quasi-judicial regulatory agency during the Great Depression that
followed the 1929 crisis. The main reason for the creation of the SEC was to regulate the stock
1

ZACHARZEWSKI K., Prawo giełdowe, Warszawa 2010, p. 92-101.
Recent developments in supervisory structures in EU and acceding countries, European Central
Bank, October 2006, p. 1-2.
2
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market and prevent corporate abuses relating to the offer and sale of securities and company
reports. The SEC was given the power to license, regulate exchanges of shares and exchange
3
traded securities. Until now the SEC remains stable and solid agency that guards national markets
and monitors the flow of information between investors and companies. Its activity is fostered by
new regulations that implement current system (for example Sarbanes-Oxley Act of 2002, DoddFrank Wall Street Reform and Consumer Protection Act of 2010 or most recent Jumpstart Our
4
Business Startups (JOBS) Act).
In Europe on the other hand, the experiences as to state agencies created to monitor financial
markets are different. It should be pointed out, that European countries were dominated by a
5
structure of separate authorities predestinated to supervise different sectors of financial system.
The main sectors that are distinguished almost everywhere were banking, insurance and capital.
These three spheres were considered to be distinct enough that they deserved separate treatment.
In Poland for example there were many agencies that dealt with supervising each sector of financial
system. They were specialized and had different connection with governmental bodies, central bank
and other governmental and non-governmental state institutions. This system was very complicated
but for years it worked out properly and had many successes on its account. Eventually, after strong
discussion Poland decided to introduce a financial supervision that unifies all precedent authorities
into one body. This body is called Commission of Financial Supervision and it is in charge of
monitoring financial markets (banking sector included) as a whole. The Commission is an authority
set up to carry out the tasks of the public administration. It is the central authority for its jurisdiction
covers the whole country, but it is not the governmental authority. The Commission was established
under the law of 21 July 2006 on the supervision of financial markets. The second law which
6
governs the CSF is the law of 29 July 2005 on the supervision of the capital market.
It can be argued that Poland has adopted other European solutions as to this matter. Few years
before France changed its financial system by creating one body to monitor all financial system.
Firstly French legislation has created two authorities to control financial markets: Commission des
Operations de Bourse (COB) in 1967 and Conseil des Marchers Financiers (CMF) in 1996. COB
was established by Ordinance No. 67-833 of 28 September 1967. The creation of the COB was
inspired by the American model which introduced Securities and Exchange Commission. The
French legislature entrusted a dual mission to the COB, on the one hand, this authority was
responsible for monitoring the information of holders of public securities and companies that make
public offerings, on other hand, it should have ensured the proper functioning of market itself. The
CMF was introduced by the law on modernization of financial activities No. 96-597 of 2 July 1996.
This body replaced previous authorities, as for they no longer corresponded to financial reality. CMF
was a professional authority with legal personality, this qualification legally insignificant could be
explained by the fact that it was led by market professionals and it was intended to provide a public
service mission. In fact, it provided the statutory and prudential supervision of financial market
activities as well as of the flow of information between shareholder, investors and companies.
Eventually on 2003 the financial supervision in France was integrated into one body called Financial
Market Authority (Autorité des Marchés Financières). This organ took over competences and tasks

3
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of its predecessor and created stable and firm institution, however supplemented by the aid of some
7
minor authorities.
In the same years German model of financial supervision was also modified. The Federal
Financial Supervisory Authority (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) is the German
financial regulatory authority. It is an independent federal institution that falls under the supervision
of the Federal Ministry of Finance. It supervises about 2,700 banks, 800 financial services
institutions and over 700 insurance undertakings. It was formed on 1 May 2002 with the passing of
the Financial Services and integration Act on 22 April 2002. The aim of this legislation was to create
one integrated financial regulator that covered all financial markets. This authority was created by
the merger of the three supervisory agencies, the Federal Banking Supervisory Office the Federal
Supervisory Office for the Securities Trading and the Federal Insurance Supervisory Office. This
meant there was uniform national supervision of banks, credit institutions, insurance companies,
financial service companies, brokers and stock exchanges. This model was designed to provide
transparency and manageability and to make sure all financial activity was regulated. In 2003
changes to the Banking Act gave to the Federal Financial Supervisory Authority further responsibility
to monitor the credit worthiness of financial institutions and to collect detailed information from those
8
institutions. The aim was to increase customer protection and the reputation of the financial system.
Other European examples of a single way from different authorities of supervision to one body
9
come from Scandinavian countries. In Norway was created one single regulatory agency - the
Kredittilsynet. It was established in 1986 through a merger of the Bank Inspection Agency, the
Broker Control Agency and the Norwegian Insurance Council. It has took over the regulation of
banks, non-bank investment firms, and insurance companies, primarily in respect of their solvency.
The Kredittlsynet is in charge of the regulation of real estate brokers and auditing firms, financial
companies within Norway based on law and regulations from Storting, the Norwegian Ministry of
Finance and international accounting standards. However, it does not have responsibility for
supervising the Oslo Stock Exchange. In Denmark, two years after Norwey, was establishd the
Danish Financial Supervisory Authority - Finanstilsynet. It was erected on the 1 Jan 1988 with the
merger of the Supervisory Authority for Banks and Savings Banks and the Insurance Supervisory
Authority. As in Norway, the banking supervisory authority had enjoyed a long history as an agency
outside the central bank. It had also combined the prudential supervision of non-bank securities
firms as part of its responsibilities prior to the creation of a fully integrated agency. Sweden
institution of financial supervision, was established in 1991. Finansinspektionen is the Swedish
government agency responsible for financial regulation in Sweden. It is responsible for the
oversight, regulation and authorization of financial markets and their participants. The agency falls
under the Swedish Ministry of Finance and regulates all organizations that provide financial services
10
in Sweden.
As it is presented above, in Europe the model of integrated financial supervision is dominant. Of
course there are many differences as to details in architecture of each system. The differences
concern inter alia the supervisory body that controls the supervising authority, the scope of powers,
competences, legal personalities, legal procedure before each organ. There are some countries like
Poland and Germany, who decided to confer all powers as to supervision of financial markets to one
body, while some other countries like France deemed it proper to maintain some additional
authorities who possess some distinguished competences in the process of establishing fair and
11
equal financial stability. In general there are three models that can be adopted by countries :

7
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1) the sector model - in which each segment of the financial market (banking, insurance
and capital) is supervised by a separate agency. This model was used firstly in all
European countries.
2) the dual model (Twin Peaks) - responsibilities are allocated on the basis of the
supervisory objectives, with prudential supervision and conduct of business regulation
attributed to two different authorities.
3) the integrated model - all the supervisory functions are allocated to a single authority,
which covers both prudential supervision and investor protection supervision of an
integrated model (universal) financial market creating a single supervisory authority, to
oversee wholes sectors of the financial system.
2

WHY DO WE NEED INTEGRATED FINANCIAL SUPERVISION? PROS AND CONS OF
INTEGRATED MODEL
The most important arguments for integrated supervision relate to the efficiency, effectiveness,
and issues arising from the creation of financial conglomerates. The merging of several supervisors
should increase efficiency, even if it is only by eliminating duplicate support functions, not to mention
wider synergies. Blurring of boundaries between financial sectors and the creation of conglomerates
in many industrialized countries have created an additional incentive to integrate supervision to
12
avoid regulatory gaps and to ensure competitive neutrality.
While the need to take an overview look and assess risks across the group may not exist at a
lower level of conducting business, the existence of financial conglomerates has increased the
importance of regulatory framework and supervision that is consistent and free of gaps. In modern
business transactions and ways of creating business entities, the possibility of mutual influencing
different types of financial instruments are limitless. Not only is at certain level impossible to
distinguish the type of financial activity, but also and first of all the new financial instruments cease
to be separated and determined. Banking, capital and assurance market are now mixing and create
risks that are hard to assess and control. It appears that a single body that supervises only one
13
branch of market just cannot proceed properly in present, complicated financial reality.
The basic advantages of integrated model include the fact that supervision is an integrated
response to the emergence of the increasing complexity of financial products and there is a wide
erasure of boundaries between different segments of the financial market. Integrated supervision
has a higher position in the institutional structure of the country than sectoral system. The
introduction of the integration of supervision into one body avoids duplication and overlapping
responsibilities of supervisors. In addition, the introduction of integrated model carries the advantage
of scale and contributes to a more efficient use of available resources and monitoring mechanisms.
Another advantage of the integrated model is a single line of settlement administrative matters
relating to the supervision of financial institutions, regardless of market segment in which the
14
institution operates.
The integrated financial supervisor can be also more flexible. A single authority may deal more
effectively with possible difficulties than a supervisory system based on sectoral supervisors.
Integrated supervisor may be also better placed to answer more promptly and effectively to the
emergence of new products and services, which is important not only for financial innovation in
industrialized countries, but also for financial systems in emerging and developing economies, which
15
undergo substantial structural changes.
Another argument for integrating supervision in one body consist in fostering the transparency
of the state role in such delicate sphere of business as financial markets. It is argued that the role of
state should be viewed only as a necessary integration in the market by introducing precise rules. Of
course the influence of state is unavoidable but it needs to be as limited as it is possible, otherwise
the free market rules may by hindered. In the system of integrated financial supervision it is more
12
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clear which institution acts and what kind of powers it disposes. Actors of financial markets on one
hand must be protected by state institutions but on the other side that protection cannot go too far.
With many supervisors it might be rather hard to establish the line between the competences of
16
different institutions than with one body.
The reasons to establish integrated model have also economic sources. It is argued that one
administrative body is less expensive than many authorities with different, many times double
competences. It is worth mentioning that some countries with rather strong banking sector conferred
the role and mission of the main financial supervision to the Central Bank, who took over the
17
competences concerning supervision of capital market, banking system and assurance.
In the end, the internationalization must be placed as crucial factor that leads to integrated
financial supervision. Not only has globalization affected national economies by creating new risks
and new financial products, unknown to former, individual supervisors, but also it leads to creation
one European financial market, which with other multiregional markets (Asian financial market,
North American etc.) tends to connect national markets in a form of a network that enables
unimaginable flow of capital across the world. Now, former boundaries cease to exist and especially
on European level it can be observed the creation of one common market with easy access to
financial products and common rules set up by European Union directives and regulations as well
18
as by common European institutions.
However integrated model is now accepted and dominant in Europe (there is not known a
situation of coming back to sectoral supervision), there are some voices of criticism towards the
system of one supervisor. First of all it is pointed out that each sector of financial market has its own
characteristics, so it is hard to embrace all of them and create one model of controlling different
financial products. There is a risk that such model will not recognize properly modern problems
related typically to each sector and instead it will propose some general solutions that can be
19
insufficient for specialized financial activities.
Another problem concerns the harmonization between different segments of financial system. If
the services of banking, assurance and securities are not harmonized it might be extremely difficult
to grant stable and effective supervision. In case of disruptions and differences in development
between for example banking and capital market it might turn out to be counterproductive to provide
similar level of supervision.
Consequently it is postulated that placing all sectors under one uniform regulation may be
ineffective. It is necessary to analyze differences between all sectors, financial products and
concerned entities as well as individuals. It is pointed out that one agency who supervises all
financial market must be furnished by people who are familiar with specifics of each financial
20
segment.
There is also a risk that an agency who possesses all powers concerning financial markets may
be too complicated and too large to be managed effectively. Huge organizations are said to be more
bureaucratic and inflexible, compared to smaller sectoral supervisors. If board of directors will be too
21
managers based it might lead to misunderstood the full scope of liabilities of such institution.
Moreover supervision unified in one agency can be easier corrupted and overtaken by people,
indicated upon political interests. It is obvious that managerial posts in an agency who controls
financial markets and has major impact on the situation on markets are especially endangered and
susceptible to different form of political pressure. That is why it is postulated that the executive
positions in integrated supervisors should be taken by specialists who are resistant to political
22
pressure and have necessary knowledge of the financial market to perform their work properly.

16
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3

EUROPEAN LEVEL OF FINANCIAL SUPERVISIONS
Of course the main level of financial integration concerns national systems. Now in majority of
countries integrated model of financial supervision has been introduced and is working. However
there is another system, created on the European level of integration. This system was created as a
response to global crisis. The stabilization of financial markets became a priority and financial sector
reform a crucial instrument to achieve it. Filling in the gaps in financial sector regulation and
strengthening the supervision of the financial sector in Europe have been the two main strands of
work. To this end, the European Union has established European supervisory authorities.
23
In February 2009 the Larosiere report was issued. In this documents specialists from all
Europe elaborated on current economic crisis, explained why the crisis occurred and what are the
solutions. They proposed several recommendation to the European Union to deal with crisis and
maintain stability and prosperity in financial markets. The recommendations contain a set of well
thought ideas as well as precise actions to be taken and new European institutions to be created.
New institutions were to replace previous system of European financial supervision established by
24
Lamfallussy report. Today, after 4 years that have passed since the Larosiere report was issued, it
should be pointed out that many of the solutions and proposals presented in that document have
been introduced as well as core institutions on European level have been erected.
General idea of the report is to strengthen the internal supervision and provide more discipline
to the financial sector. Not only should this rigor be implemented by national supervisors on national
level, but what is even more important there should be more integration and discipline on European
level to prevent national financial markets from falling and provide more stability and balance. Some
of the ideas presented in the report aim at strengthening the control over banks, adopting a common
definition of regulatory capital, clarifying whether, and if so which, hybrid instruments should be
considered as tier 1 capital, regulating the functioning and influence of Credit Rating Agencies,
founding solutions to the remaining accounting issues concerning complex products. Moreover,
accounting standards should not bias business models, promote pro-cyclical behavior or discourage
long-term investment; competent authorities in all Member States must have sufficient supervisory
powers, including sanctions, to ensure the compliance of financial institutions with the applicable
rules; competent authorities should also be equipped with strong, equivalent and deterrent sanction
regimes to counter all types of financial crime. Member States should also extend appropriate
regulation to all firms or entities conducting financial activities of a potentially systemic nature,
improve transparency in all financial markets by imposing, in all EU Member States and
internationally, registration and information requirements on hedge fund managers, concerning their
strategies, methods and leverage, including their worldwide activities; introduce appropriate capital
requirements on banks owning or operating a hedge fund or being otherwise engaged in significant
proprietary trading and to closely monitor them; simplify and standardize over-the-counter
derivatives; introduce and require the use of at least one well-capitalized central clearing house for
credit default swaps in the EU; guarantee that issuers of securitized products retain on their books
for the life of the instrument a meaningful amount of the underlying risk; further develop common
rules for investment funds in the EU, notably concerning definitions, codification of assets and rules
for delegation. This should be accompanied by a tighter supervisory control over the independent
role of depositories and custodians. Additionally efficient Single Market should have a harmonized
set of core rules; Member States and the European Parliament should avoid in the future legislation
that permits inconsistent transposition and application; the risk management function within financial
institutions must be made independent and responsible for effective, independent stress testing;
senior risk officers should hold a very high rank in the company hierarchy, and internal risk
assessment and proper due diligence must not be neglected by overreliance on external ratings;
supervisors are called upon to frequently inspect financial institutions' internal risk management
25
systems.
23
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A coherent and workable regulatory framework should be set up. All relevant authorities in the
EU should be equipped with appropriate and equivalent crisis prevention and crisis intervention
tools. Legal obstacles which stand in the way of using these tools in a cross-border context should
be removed, with adequate measures to be adopted at EU level. In view of the absence of an EUlevel mechanisms for financing cross-border crisis resolution efforts, Member States should agree
on more detailed criteria for burden sharing than those contained in the existing Memorandum of
26
Understanding (MoU) and amend the MoU accordingly.
It is argued that the general objective is to guarantee that the rules related to the financial
markets are properly implemented. Only in this way the financial stability and confidence in financial
system may be preserved, which has direct impact on efficient customer protection. It must be
secured that to all entities subject to supervision are applicable to a high minimum set of core
standards. On the other hand supervisors in different EU Member States must realize a crucial
constraints which are to allow the financial markets to function with the greatest efficiency and thus
contribute to sustainable economic growth. That is why the regulation, although firm, cannot be
excessively disrupting normal financial activity on the market.
Apart from giving advices how to deal with crisis and ensure financial discipline on national
level, the Larosiere report goes further. It sets up a new architecture of European institutions
appointed to perform certain actions which aim at granting a new level of financial supervision. The
specialists suggest that the European Central Bank could play significant role in creating a new
European supervisory system, however it is not recommended that EBC take over these missions. A
new body called the European Systemic Risk Council (ESRC) should be appointed. This authority
should be chaired by the ECB President and should be set up under the auspices and with the
logistical support of the ECB. The ESRC should be composed of the members of the General
Council of the ECB, the chairpersons of CEBS (Committee of European Banking Supervisors),
CEIOPS (European Insurance and Occupational Pensions Authority) and CESR as well as one
representative of the European Commission. The ESRC should pool and analyze all information,
relevant for financial stability, pertaining to macro-economic conditions and to macro-prudential
developments in all the financial sectors. A proper flow of information between the ESRC and the
27
micro-prudential supervisors must be ensured.
Another organization to be created is called European System of Financial Supervisors (ESFS).
This ESFS should be a decentralized network. Existing national supervisors should continue to
carry-out day-to-day supervision. Three new European Authorities would be set up, replacing CEBS,
CEIOPS and CESR, with the role to coordinate the application of supervisory standards and
guarantee strong cooperation between the national supervisors. The ESFS will need to be
independent of the political authorities, but be accountable to them. It should rely on a common set
of core harmonized rules and have access to high-quality information.
It must be pointed out that the proposals included in the report have been consequently
realized. The European Systemic Risk Board (ESRB) was established on 16 December 2010. The
ESRB is responsible for the macro-prudential oversight of the financial system within the Union in
order to contribute to the prevention or mitigation of systemic risks to financial stability in the Union
that arise from developments within the financial system and taking into account macro-economic
developments, so as to avoid periods of widespread financial distress. It shall contribute to the
smooth functioning of the internal market and thereby ensure a sustainable contribution of the
28
financial sector to economic growth.
The ESRB completes new framework of the European System of Financial Supervision. This
European financial architecture introduced on 1 January 2011 new institutions European
Supervisory Authorities (ESAs): a European Banking Authority (EBA, taking over from the former
Committee of European Banking Supervisors), a European Insurance and Occupational Pensions
Authority (EIOPA, succeeding the Committee of European Insurance and Occupational Pensions
Supervisors) and a European Securities and Markets Authority (ESMA, succeeding the Committee
of European Securities Regulators). Main tasks of these new authorities are: legally binding
mediation between national supervisors, adoption of binding supervisory standards, adoption of
26
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binding technical decisions applicable to individual institutions, oversight and coordination of
colleges of supervisors, licensing and supervision of specific EU-wide institutions, binding
cooperation with the ESRC to ensure adequate macro-prudential supervision, and strong
29
coordinating role in crisis situations.
ESA does not exercise direct supervision of financial institutions, but has the ability to issue
decisions in certain situations involving national supervisors. In addition, ESA will continue to
develop guidelines to advise the European Commission to take action on the convergence of
supervisory practices. One of the main tasks of the ESAs is to develop projects involving regulatory
technical standards to be approved by the European Commission. These standards precise the
specific issues related to supervision, and their main objective is to ensure the convergence of
supervisory practices between Member States authorities and the uniform application of EU law.
ESA was also granted the powers relating to the protection of consumers, such as collection
and analysis of information on trends in consumer behavior and the submission of relevant reports,
analyzing and coordinating financial literacy and education initiatives by the competent authorities,
the possibility of temporary prohibition or restriction of certain types of financial activities that
threaten the orderly functioning and integrity of financial markets or the stability of the whole
financial system in the Union or in part.
The regulation provides for ESA responsibilities in identifying and measuring systemic risks,
developing and coordinating the recovery plan for financial institutions, strengthening the guarantee
schemes specific to a sector participation in the development of methods for the resolution of failing
financial institutions, particularly those that may pose a risk for financial system. In addition, on the
basis adopted by the European Parliament on 15 December 2010, the Regulation amending the
Regulation of the European Parliament and Council Regulation (EC) No 1060/2009 of 16
September 2009 on credit rating agencies, the European Supervisory Authority is responsible for
Current registration and supervision of credit rating agencies operating in the EU (including among
others the right to request relevant information, conduct investigations and on-site inspection,
suspension of the ratings in some cases, penalties for violation of the provisions of the
30
Regulation).
4

FINAL OUTCOME AND PERSPECTIVES FOR THE FUTURE
When it comes to assessing integrated financial supervision, the final outcome is positive.
Doubts and menaces of critics have not been confirmed, while the situation on financial markets,
their stability and transparency have improved.
The scientific research has shown that countries with integrated model of financial supervision
are awarded with greater consistency in quality of supervision across supervised institutions. For
banking the higher quality can be explained by a higher level of economic development in the
countries that have adopted integrated model. For insurance and securities markets the higher
quality of supervision can be explained by other than economic factors, like integration of
supervision, which means that integration itself has good impact on regulation of these sectors. The
research has shown that it is not important in the view of quality if the supervision is exercised by
Central Bank or some other institutions. Surprisingly, with the integrated supervision is not
connected the reduction of supervisory stuff. It means that the number of workers needed in sectoral
model of supervision remains almost the same in a system of one organization. This may be
because central supervisor took over all functions and competences of its predecessors but also it
took new responsibilities and new missions. It is pointed out that integrated supervision may lead to
31
potential benefits particularly in fields of increased consistency and quality.
The example of Poland shows that all aforementioned conclusions are confirmed by reality.
Polish authority of supervision - the Commission of Financial Supervision has properly carried out its
functions, which has had a direct and positive influence on functioning of financial sector. The years
29
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2006-2011 is the first term of the Supervisory Board in the financial market when none financial
institution fell. During the global crisis Polish financial sector has remained safe and stable. The
number of listed companies increased by about 40%, the number of entities engaged in stock
market activity and securities accounts rose from 61 in 2006 to 78 in 2010, the number of funds of
241 in 2006 to 417 in 2010. This data shows that the supervisory powers of the CSF are not too
restrictive and allow the free development of market mechanisms among participants of the capital
market. The basic objective of the Commission is to eliminate risk factors that do not come from
market activities, but they stem mostly from irregular and illegal activities, leading to imbalances and
inefficiencies in the financial market. The CSF has the power to take measures that are direct acting under the powers conferred by the various provisions of the scope of their duties, or indirect the Commission may pass relevant information on violations and irregularities to entities authorized
32
to initiate appropriate mechanisms affecting the security of the capital market.
Moreover, after years of crisis and hints set up in Larosiere report it is highly recommended to
create integrated financial supervision. Most of developed European countries enjoy integrated
model of financial supervision and enjoy as well cooperation with European institutions. This
European network of supervision has already been established and it requires strict exchange of
information in all European Union. This system may be effective only when all elements work
properly, which means that each national supervisor has to respond to certain requirements.
When it comes to the approach that Member States take towards the European level of
integration, it should be pointed out that their attitude is generally enthusiastic. In Poland on 14
September 2009 a statement of CFS was introduced, which approves proposals presented in the
Larosiere report concerning creation of European Systemic Risk Board and European System of
Financial Supervision. However when it comes to the possibility of transferring powers to the
European level supervisors CFS fully shares the position of Government of the Republic of Poland
on the Communication from the Commission - European financial supervision, according to which:
“At the same time, in the opinion of the Polish government transfer of certain supervisory powers on
the level of the European institutions should be associated with transfer of responsibility for their
33
actions by these institutions”. French opinion is also positive. On 12 February 2009 AMF gives its
34
consent as to creation of ESRB and ESFS.
The future of integrated supervision is rather clear and this issue does not create controversy
any longer. It is a matter of fact that nowadays developed countries, especially in Europe, are bound
to each other with many connections. This situation is even strengthened by the presence in
European Union and for many countries also presence in common monetary system with common
currency. The further development of integration of integrated supervision becomes a key part of
financial EU policy. It is postulated that only by tightening up financial discipline Member States can
avoid consequences of crisis and prevent its economics from occurring further disruption. Not only
can this be done by providing a set of hints to national supervisors but also a system of strict
coordination with transfer of certain powers should be established. This system aims at creating a
set of core rules that should be applied by national supervisors to set up a coherent, deprived of
holes, system. Of course it is much easier to do so, if in each Member State there is one authority
appointed to embrace all financial sectors. That is why European system of financial supervision is
based upon a model in which a rule is that national supervisors keep all their powers but at the
same time they cooperate with each other on the European level and transfer some of their
competences to sustain efficacy towards the financial markets and through their cooperativeness
another goal is achieved which is monitoring the slightest traces of possible crisis and preventing
them from bursting into serious menace.
5

CONCLUSIONS
The model of integrated financial supervision has changed. Previous solutions elaborated by
American or Scandinavian experiences have been transformed, and although the core idea to
integrate financial supervision is the same, the mechanisms, adopted in recent years, are different in
almost every country. The emphasis is put especially on specificity of each country, in another
32
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words there are many factors that must be taken into consideration in the process of establishing
integrated supervision. Moreover this process must be conducted on different levels and, what is
very important, the harmonization of regulations on national level is crucial to establish firm and solid
system ready to effectively perform its missions.
It must be pointed out that generally this system works and provides up to date solutions to
changing financial reality. As it has been already indicated, the process of moving from sectoral
supervision to integrated system is one way road. This means that, without differentiating if the
national supervision is centralized in central bank or in other specialized institution, integrated
supervisor remains now as a sign of modern times in which creating one, complex organization and
furnishing it with complex competences can foster financial stability and improve financial discipline.
Nowadays there are still issues that need to be reviewed, for example the role of central banks who
operate the function of integrated supervisor versus a situation in which financial supervision
belongs to specialized agencies.
Another meaningful matter concerns the role of European level of financial supervision. This
issue is flagrant especially now, because the progress that has been made since February 2009
(issuance of Larosiere report) cannot be overestimated. The national supervisors are now strongly
influenced by European Supervisory Authorities and it can be predicted that this impact will only
grow. The loss of national competences and transferring them to the European institutions must be
seen as another factor of growing integration between Member States, which will in my opinion
foster the cooperation on associated fields of integration.
All this shows that financial supervision is a complex issue that cannot be viewed only from
national perspective. However integrated model is not as uniform as it may appears. In each country
the structure of integrated supervision is different and built up on national experiences, current
development of financial markets and national, political visions.
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THE CHANGES IN THE PARLIAMENATARY MODEL –
THE TRANSFER OF LEGISLATIVE POWER AND THE
INFLUENCE OF INTERNATIONAL BODIES AND COURTS
AT LAW-MAKING PROCESSES.
Krzysztof Kozlowski
Jagiellonian University in Krakow, Department of Constitutional Law
Abstract: Globalisation means that the world has become very small. Everything is becoming more
and more standardized, more and more similar. This also applies to legal systems. The processes of
globalization, the chances of them arising, but also the benefits of these significant threats, resulted
in the need for more and deeper integration of, often combined with the unification of the legal
system. The result is a large number of international organizations, which are equipped with the
privilege of law. However, these actions have caused, however, that the powers of the national
parliament in this area have been significantly depleted. Most laws are no longer constituted in
specific country, but there is at the level of international institutions. The revolutionary is the fact that
these organizations have not only the right regulation of normative acts, but also through
international tribunals monitor compliance by and between countries. This trend will become even
worse. We will continue to observe the transfer of legislative powers to an international level,
thereby depleting the already low national chambers of legislative powers. This article attempts to
explain the change in the functioning of the parliamentary model over the past fifty years. It draws
attention to the process of transferring legislative powers to an international level. Also discussed is
the impact of legislative institutions and the mechanism of international courts on the national
legislative process. Moreover, it also identifies the reasons for this state of affairs and the risks that
may arise there from.
Keywords: changes in constitutional system, parliament, transfer of legislative power, international
law, international courts, law-making process
1

INTRODUCTION
The last fifty years have witnessed significant changes in constitutional law. It redefined the
concept of the state and its sovereignty. Reforms in the legislative process has been introduced and
they increased role of the judiciary. However, this is not all. All over the world we have to deal with a
very strong process of globalization. This trend will unify the rules of business and trade. There are
close society and their culture. There are also challenges related to the need to protect fundamental
human rights, counter-terrorism and the protection of the environment and respect for cultural
heritage. For all these challenges the legal system said, "globalization of law." Stating the
application and enforcement of the law has been transferred to the international level. Transfer of
powers to international bodies to legislate to the detriment of national parliaments. Limited in their
autonomous position in law, depriving the exclusive exercise of this branch of the public authority.
They are no longer located in the heart of the legislative process, therefore more and more can be
found on its outskirts. National legislators now focus their attention on the adaptation of law to the
requirements of international law and the principles following from it. Furthermore, in their business,
they must adapt the decisions of international courts. On the other hand, international organizations,
as opposed to national legislative chambers, have little democratic legitimacy to legislate.
2

THE EVOLUTION OF THE PARLIAMENTARISM
Parliamentary institution, close to the current meaning of the institution, was born in the
thirteenth century in England. The Assembly, however, did not immediately take on its present form.
Keeping in mind that it has been established initially only as a private council, made up of people
trusted the Monarch and his appointed. Not performed on behalf of any people - in a defined
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territory, because they were not a sovereign entity. Only - in some cases - Parliamentary Assembly
was the site of articulation and political representation of individual rulers territorial (land). The
Assembly did not, however, serves as a representative function. In view of the monarch, in the times
of absolute monarchy, mainly acted in an advisory and support, especially during the war.
Parliament could also perform along with the king of the judiciary, but then acted as an advisory
body, not as an independent decision-making body. It was not expected to collect the legislative
functions, which were exclusively reserved for the monarch. Over time, this model has undergone a
significant revolution. Without consent of parliament monarch could not raise or impose taxes.
Increased the control functions of a parliamentary assembly to the king and his subordinate officials.
MPs gained the right to supervise public spending and accounting accuracy of the expenditure
incurred.
For the next three hundred years the parliament has become a representative assembly. It
began to represent a sovereign nation, having electoral legitimacy. This contributed to the formation
of representative democracy. Since then, all decisions of parliament began to be considered as
made by the whole nation and the essence of its operation was confined to the principle that
parliament represents the people, giving the public the level of their commitment. Parliament finally
became a substitute of the nation, established in order to carry out the mandate given by the
election. This was the reason why parliaments have become almost, but not exclusively, in principle,
the only regulators in individual countries. In most countries, there is a rule of statutory exclusivity
matter. It means that the selection of important issues, such as constitutional issues, limiting civil
rights, budget and tax issues must be dealt with in a legislative act. In practice, it determines
assemblies’ monopoly in the field of law. This does not preclude governments and the subsidiary
role of the judiciary in co-shaping the legal system of the state.
Over the last fifty years it has become an important issue in the framework of the
constitution scene parliamentary activity. This past half-century has been a period of intense
transformation in the field of constitutional law. This time assumed a new basic law, or made a
thorough review of existing regulation. All procedures have escaped law-custom regulations outside
1
yet still vital constitutional “convenance culture” in the UK. They were however very carefully
regulated by the rules of parliamentary chambers or special legislative acts. Thanks to this
procedural aspect of the legislation it has become much more transparent. The same violation of the
principle of law is often the reason for the recognition of the law which was null and void. Regulate
legislation was largely due to new threats for the accuracy and transparency of lawmaking
processes. Risk associated with undisclosed lobbying and attempts to settle other special interests
in the legislative process.
In the contemporary constitutional states can be attributed to three types of powers to
national parliaments. This typology will be common and shared most countries. In this respect, the
legislative function, the control function, feature and creative should be noted. It should be noted
that these categories of competence are nothing new. Nothing new as parliaments were not already
fixed fifty years ago. This is what constitutes news is a matter of redefinition of these rights, to give
them a new meaning and change their meaning. It is also important, completely new, the
phenomenon of transfer of legislative power to an international level. It all adds up to a revolution in
the functioning of the parliament in the last half-century.
The first issue is the already mentioned legislative powers which belong to almost all
parliamentary assemblies that operate in democratic countries. In this area there are many changes
that are downright revolutionary. First of all, we are dealing with the phenomenon of transfer of
some legislative powers to international bodies. By international agreement, they gained the right to
enact legally binding rules that must be followed in the Member without validation. This
phenomenon occurs widely in the European Union. Such undertaking shall be accompanied by a
serious threat, however, the principle of democracy, quite often a crisis of democracy. It is not only
at the same time to ensure the legitimacy of the institutions of direct election. Equally important is to
ensure the right of access to information, the right to co-operative in decision-making and the right to

1
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2

court and administrative procedures appropriately shaped (good governance) . International
authorities have no direct representation because usually representative, who on the basis of
3
electoral cards could empowered various authorities to exercise legislative powers. Also, individual
citizens are not involved in the activities of the institution, and most decisions are taken behind
closed doors. International organizations are increasingly aware of such problems, hence the
growing popularity of parliamentary assemblies. It should be also noted the progressive
professionalization of public life, including the law-making process. This phenomenon is a pictorial
called meritocracy. Regulating public life requires the construction of relevant facilities, factual
parliament and the recourse to external expertise. Moreover, the legislative process is multicomplex, if only because of increasing participation in the exercise of public power by „non-state
actors (international organizations, non-governmental organizations [NGOs], and multi-national
4
enterprises [MNEs]) that are increasingly taking over the implementation of public tasks” . Some of
the mentioned issues will be further discussed in the following sections of this article, which was
entirely devoted to them. Further considerations in this section, are only signal and should be the
subject of a separate study.
Evolution has brought the realization of control functions. It is worth noting that this is the
most traditional authority of parliament, made for centuries. Typically, this control is carried out on
two levels. The first area is the supervision of the proper implementation of the budget and the
possibility of accountability, legal and political officials defrauding public funds. The second area
concerns the control over the executive. This is achieved by a series of instruments of a right or by
substantive investigators. We primarily talked about special committees, which operate on the
principles of conducted investigation. The role of these committees is increasing more and more.
Basically, this is related to the need to ensure public control over the activities of the state and often
the lack of effectiveness of the authorities responsible for the investigation of fraud or crime. In
addition to that, the parliamentary debates that are being carried out on single issues of government
policy are gaining importance. Not without significance is also an instrument of the current questions
asked by the administration of individual MPs. This requires the understanding of the complex
processes of public governance in the country. Essential to this is knowledge. This in turn forces a
far-reaching professionalization of the same members and their advisers and assistants.
Similar changes have taken place in the field of creative performance of the functions. It is
most commonly defined as the power to appoint top officials of the state. The creative function
allows parliament to make an impact on appointing positions in both the judiciary and above all in
government. It is worth noting that the power is exercised by the parliamentary chambers usually
independently. On the other hand, there is no shortage of modern constitutional regimes such a
situation, in which only the parliament co-decides with the cast of the office - for example, could only
5
accept or reject the nomination. Of course, the most common is the appointment by the parliament
members of the government, with the Prime Minister at the helm. This is due to political
considerations and is directly related to the form of a parliamentary system - for example,
parliamentary and cabinet. However, an important role is played by the deputies involved in the
judicial staffing in the country's highest judicial instances, for example in the highest courts. Over the
last twenty years the trend has intensified to a very thorough examination of individual applications.
A manifestation of this practice is to invite applicants for the position at the meeting of the
parliamentary committees. During such meetings, questions about the views that are candidates for
the office of judge are not uncommon. MPs interviewing the candidates about quite particularly

2
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6

philosophical issues. Twenty years ago, these questions could be considered inappropriate.
Currently, in addition to examining the substantive competence and ethical qualifications of the
candidate, becomes one of the main preoccupations of parliament.
3

THE TRANSFER OF LEGISLATIVE POWER AT INTERNATIONAL LEVEL
In the last fifty years there has been a very intense transformation in the legal system. It
appeared in "new actors", the new common rules and procedures, as well as new international
7
courts - all this is a testament to change. This was also the principles of law and the source of its
origin. Into national law is made extensive absorption regulations of international law. It seems that
international law starts to displace the law laid down in the respective countries. The change is also
a way of understanding the Constitution, its reading and redefinition of its content. This is done
taking into account the perspective of the principles under international law, or even - in another
8
context - will accept „the structural rules of transnational law” . The Constitution is often lacking
attribute supreme act in the national political system. It remains only to execute the functions of its
current functioning of the government ordering and delimitation of state administration. Determine
the standards of the law, at the expense of parliament, is transferred to supranational bodies. „A
Constitution whose meaning could be changes by changes in international law would be a ‘loose9
leaf’ Constitution” . Furthermore, it appears that more and more we are dealing with parallel
jurisdictions and the national system and international system. In some cases, external law shall be
construed as part of national law - such an approach is quite widely accepted in the legal system of
the European Union. Following the enlargement of the scope of international law regulating the
order undergone interpretation of statutory law in the country in such a way as to not offend
international obligations and the objective laid down in the treaties. The result has been not only the
internationalization of the law in force in the country, but also change in the way it has been read.
Perhaps one way of understanding the law is also a result of the internationalization of the same
lawyers who, as venerable researchers are looking for solutions for problems in other jurisdictions.
„This latest trend is a consequence of ‘globalization’, including easier access to foreign materials
10
through the Internet, and increased interaction among judges at international conferences” .
Change is a direct consequence of the recognition of the principle of the sovereignty of the
new states. Up to now, it has been considered a sovereign state attribute that prevented any
interference from the outside, even in public governance processes, including the regulation. The
second half of the twentieth century, however, brought the world a lot of events and processes that
led to the need to redefine the principle of sovereignty – „the new reality of total interdependence off
11
states” . It was given its new shape, weakened its current connotation, and for what - is it fair to
note - there was the partial exclusion. Affected by the bitter experience of the two great world wars.
It also forced the processes of economic globalization, the progressive unification of cultures and
the need to fight terrorism. Globalization has forced us into a new way of thinking about the country,
12
in every aspect of its operation. It has noticed the need of unification of law. The international
community, so individual states, have recognized that this will contribute to more efficient and more
6

The examples of issue may be: federal power and state sovereignty, abortion rights, process of
euthanasia, discrimination on the basis of sexual orientation, the gender impact on law-making
process, regulation of hate speech and religious freedom. Look at the discussion taking place in
problem-leading book: AMAR, V. – TUSHNET, M.(eds.): Global Perspectives on Constitutional Law.
New York – Oxford: Oxford University Press: 2009, p. 34-47, 73-87, 116-129, 130-145, 146165,181-197, 214-227.
7
See also: SANDS, P.: Turtles and Torturers: The Transformations of International Law, op. cit. p.
527.
8
See also: DODGE, W.: The Structural Rules of Transnational Law. In: American Journal of
International Law, Issue 97, Year 2003, p. 317-319.
9
GOLDSWORTHY, J.: Australia: Devotion to Legalism. In: GOLDSWORTHY, J. (ed.): Interpreting
Constitution. A Comparative Study. New York: Oxford University Press, 2007, p. 135.
10
GOLDSWORTHY, J.: Australia: Devotion to Legalism, op. cit., p. 135.
11
HOBE, S.: The Challenge of Globalisation – Some Introduction Remarks (at:) Stephan Hobe,
Globalization – the State and International Law. Stuttgard: Franz Steiner Verlag, 2009, p. 10.
12
See also: HOBE, S.: The Challenge of Globalisation – Some Introduction Remarks, op. cit., p. 9.
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universal protection of human rights. The result is the emergence of human rights protection, under
the order of Strasbourg, Pan-American, and recently introduced in Africa and the European Union.
Deepening of the economic globalization, and thus the financial integration, and the influence on the
need for international regulation of trade in goods and services and cash flows. This was necessary
to create a legal environment that would be able to create a legal infrastructure that is capable to
13
provide adequate facilities regulating the flow of money and the exchange of goods and services.
Intensification of economic processes intensified the need to protect the environment and cultural
heritage. It was also necessary to ensure the protection and promotion of fundamental human
rights. These values are universal, does not recognize the border, and their performance is
improved by using the community method. For this reason, they have become subject to regulation
at the level of international law.
So far, of the phenomenon can be described as the internationalization of law. This
phenomenon also applies to the formation of regional and global institutions that administer the
14
law. They are the result of the unification of the economies and cultures as well as societies in
15
different countries. In terms of institutional, discussed internationalization of law, resulted in a
marked increase in the number of international organizations. Their level of ability was transferred to
articulate national interests, but also resulted in a "shallowing" and unification in the positions
16
presented in the plane of interstate relations. Also have increased its role that „recognized as
17
derivative and very limited subjects of international law” . They became a place of reconciliation for
the content of the treaties, which later by ratification, become part of national law. However, their
role does not end in this. Typically, courts authorize the various international conventions, which are
part of these organizations, to test the correctness of compliance with the agreements. They fill the
same role, not only legislative but also enforce adopted international obligations. Recently they
developed a separate category of international organizations, referred to as supranational
organizations. An important example of this is the European Union, which not only brings together
the Member States, but is equipped with a number of legislative powers. Their uniqueness lies in the
fact that it has its own legal system, which came into force in the Member States directly and
immediately. It does not require that any transposition process and a legal right granted by the EU
order can be enforced before any national authority, without waiting for a national act of an
implementation.
Previously described the phenomenon of internationalization of law and the extent of the
impact of international organizations strongly influenced the position of national parliaments. What
has changed over the last half-century, it is primarily the loss of the monopoly on parliamentary
chambers regulation and transfer of legislative powers to the level of international („the vertically
18
integrating international system” ). As a result, national parliaments have been substantially limited
in capabilities law or their activities began to boil down to the issue of laws that implement
international regulations. Lawmakers often become only adaptors of legislative decisions that were
set outside the country and its parliament. Thus, the scope of matters that may regulate the
legislative chambers on an exclusive basis, without the international legal environment has become
very small. Even such matters, such as defense and foreign policy, public health, immigration policy
and finances that were traditionally reserved for the state, are no longer covered by the monopoly of

13

See also: KOROMA, A.: The Effects of Globalization on the Development of International Law. In:
HOBE, S.: Globalization – the State and International Law. Stuttgard: Franz Steiner Verlag, 2009, p.
26.
14
See also: SANDS, P.: Turtles and Torturers: The Transformations of International Law, op. cit., p.
530.
15
A social aspect was pointed out by: GOODMAN, R. – JINKS, D.: Toward the Institutional Theory
of Sovereignty. In: Stanford Law Review, Issue 55, Year 2003, p. 1761.
16
See also: KOROMA, A.: The Effects of Globalization on the Development of International Law, op.
cit., p. 28-29.
17
DELBRUCK, J.: The Effects of Globalization on (Modern) Statehood, op. cit., p. 22.
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19

the legislative activities of Parliament. The trend towards the internationalization of law, and thus
reduction of the role of parliaments, will continue to grow. You can even venture to say that this
trend over the years will be accompanied by „[...] an exclusionary intergovernmental model, which
20
typified the traditional approach to international law-making” .
Transfer of legislative powers to an international level usually has its proper legitimacy,
which is provided for in international agreements. This means that the transfer of these powers is
not illegal, and takes place with the consent of the individual countries that are parties to the
agreements. It is necessary to note in this regard the postulate that all treaties that provide for the
transfer of legislative powers were formulated in a clear and precise way. Remember the fact that no
international organization, as opposed to the state authorities have direct democratic legitimacy,
taking its source in the electoral act. Any transfer of powers on the international level can be
considered to be reasonable and justified by circumstance, but still a drain on the nation's
sovereignty. Member States agree to such actions because it requires changing the reality and the
need to actively participate and benefit from globalization processes. „But the concepts of
interdependence and of the new sovereignty signify [...] new paradigms of global governance that
21
also indicate the changed role of the states” . It also promotes increased efficiency and protects the
value of disseminating most common legal systems. However, this should be done taking into
account the principles of a democratic form of government, which - as already stated - it is a
fundamental feature of the activities of international organizations possess. In this context, of
particular importance to formulate such treaties to international organizations could not in any way
extend its powers. This would happen because the detriment of the citizens themselves, because it
would have done without their consent, and more precisely - beyond the scope expressed by them
in line. Delegation of powers to the international level usually requires the consent of parliament. As
the guardian of state sovereignty it should pay special attention to the study contents of an
international agreement, which is subject to ratification made by it. It is also associated with the
postulate of an appropriate design of the ratification processes. They should take into account the
implementation of the guarantee function. This would ensure the transparency of the procedure
itself and the appropriate level of study of the Treaty, which then would be accepted. It is clear that
at the stage of the ratification of the treaty is possible to give a proper shape, even through the use
of process of claims. After approval by the state, often due to the international conditions, any
changes in, or are not allowed (pacta sunt servanda), or significantly impeded.
The content of the current discussion was noted that international organizations are
characterized by a relative lack of direct democratic legitimacy. Critics of internationalization
processes of law rightly reproach that international law is artificial, without proper democratic
legitimacy. But this is not the result of irregularities in the appointment of international organizations
and are granting them certain legislative powers. At the international level the ability treaty (ius
contrahendi) and the right of representation (proxy) is not because individual citizens or groups, and
only the states and their official representatives. Citizens do not have their own empowerment on
the international stage. As a result, individual members of the nation does not have a direct
influence on the activities of international organizations.
However, it is hard to accept a situation in which a supranational organization is right, and
then protects the implementation of each of its provisions, but it does not have the democratic
legitimacy to this. Although it may have an indirect character, although, of course, would prefer to
have direct attachment model, which comes from the will of the voters. Member States, establishing
or reforming international organizations seek to ensure that the members of its organization. The
representative institutions included in the treaties usually called parliamentary assemblies. Currently,
these institutions operate in 45 international organizations, in all regions of the world, usually unite
22
from 27 to 2000 members . The essence of the operation is reduced to ensure the democratic
19
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legitimacy of the activities of the organization. Such mechanisms are, for example, the Assembly of
Inter-Parliamentary Union, Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Parliamentary
Assembly of the Organization for Security and Cooperation in Europe or NATO Parliamentary
Assembly. The purpose of these institutions is to ensure better democratic legitimacy and greater
23
transparency in the activities of international organizations. You can add to that another function,
namely ensuring the pluralism of decision-making and control of the compromise decision-making
process. The assemblies typically include members of national parliaments. Chamber of
parliamentary delegate some of its members to carry out the mandate of a member of the
Parliamentary Assembly of the international organization. It should be clearly noted that in this case,
it represents the deputy parliament at the international level from which it originates, or from which it
was nominated. From this point of view, however, it is not a direct representative of the citizens who
24
elected him or her. Moreover, in most cases, the parliamentary assemblies do not have their own
legislative powers, and at most, share them with other authorities, having generally be
25
enforceable. This mechanism can be observed at the level of the relationship, the European
Parliament and the Council, or UN General Assembly and Security Council. In some cases, the
powers of these institutions can be classified as decorative rather than allowing for a real impact on
the functioning of the international organization. Despite this, the role of parliamentary assemblies
significantly increased. It is believed because of their specific remedy for the crisis of democracy at
the level of activities of international organizations.
Perhaps the most in-depth reflection on the lack of parliamentarism in the activities of
international institutions has been carried out at the level of the European Union. The
democratization of the action takes place primarily in the area of the current functioning of the
European Parliament. As the sole authority of the institution has a direct democratic legitimacy,
derived from the act of voting. Members are representatives of the citizens of the European Union
and do not represent the Member States, as exemplified by the fact that co-operation in the
framework of the political, rather than national groupings. In other words, the European Parliament
has a very strong fixing, taking its origin in the will of the sovereign nations of Europe. Provided by
the scope of the EU treaties, however, the legitimacy of Parliament is still strongly limited the scope
of its competence. There is a clear gap between the very strong legitimacy of the election of
deputies to the parliament, and the scope of their powers. Any extension of the more is the result of
a political practice, a strong enforcement of granted powers, rather than systemic legitimacy of the
European Parliament in the provisions of the EU Treaties. The second step in the democratization of
the European Union took place in the provisions of the Treaty of Lisbon. It provides for a special
procedure for the inclusion of national parliaments in the co-participation process in EU lawmaking.
It is still more consultative in nature, because it does not set national institutions an equal partner in
the legislative process.
4

THE INFLUENCE OF INTERNATIONAL BODIES AND COURTS AT LAW-MAKING
PROCESSES
International organizations increasingly influence the legislative process by national
parliaments. This essentially draws on two levels. First, individual states reproduce the written word
to his legal practice and standards, which are derived from legislation issued by international
organizations. This phenomenon usually takes the form of a treaty or convention ratified. The
second form is associated with the commitment of States to the recognition and enforcement of
judgments of international courts (tribunals). Judgments would not only settle specific problem, but it
would also introduced new normative content of legal marketing, often guarding „the progressive

ULFSTEIN, G.: The Constitutionalization of International Law. New York: Oxford University Press,
2009, p. 319-320.
23
See also: FLORCZAK-WATOR, M. – CZARNY, P.: Międzynarodowa współpraca Sejmu RP [The
International cooperation of Polish Sejm], Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe 2012, p.62-84.
24
Similar: PETERS, A.: Membership in the Global Constitutional Community, op. cit., p. 322-323.
25
This observation was set by: ULFSTEIN, G.: Institutions and Competences. In: KLABBERS, J. –
PETERS, A. – ULFSTEIN, G.: The Constitutionalization of International Law. New York: Oxford
University Press, 2009, p. 60.
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development of international law” . In both cases, either by ratification, as well as by law, there is a
strong implementation of the law and international standards into national law. Important in this
regard is the perception that only the adoption of an international agreement falls within the
competence of Parliament, and therefore remains under his control. In this respect, the recent
amendments, however, quantitatively important, did not affect the independence of the legislative
chambers in defining the limits of the right external interference into domestic law. Parliaments are,
however, almost completely prevented from interfering with the obligation to comply with the
judgment of an international court. In this area they are powerless. It happens that in the case of the
controversial decision issued by the tribunal conventionally, attempt to experience opposition to
such a decision. However, it is not legally binding, but merely a political dimension, as they usually
take the form of a resolution or a resolution of the motu proprio. In such cases, there is also to
strengthen and consolidate political discourse antagonistic attitudes towards the integration
processes.
The development of international law over the last fifty years is the source of the
phenomenon of displacement legislative powers to the supranational level. At the expense of
national parliaments, which thus lose the privilege of exclusivity in law. What is more, constitutional
principle of openness was entered in the national legal order of international law. In some cases
they are even clauses found favor for him. The latter regulations require the optimization of national
law to the fullest practicable extent it meets international standards. This means that the competition
will not be made between the parliaments and international bodies. Quite often it is seen almost fully
open direction, favors, national policy on external regulations. This makes losing national
competition this legislative chambers. International organizations gain the same basis for widening
the scope of their legislation. It shall at the same time on an absolutely binding, and the national
parliaments impose a number of obligations that arise from the recorded supremacy. First of all, they
are addressed to the obligation to perform an international agreement or a binding act of achieving
the desired effect (the Directive). Nevertheless, their role does not end. Most of the instruments of
international law contain directional clauses, which provides that the state must do everything
possible to not only implement a given regulation into national law, but also take other legislative
action that will contribute to achieving that objective. Legislative chambers often are faced with the
need to rebuild the entire branch of the legal system, only to meet the implementation of the
convention.
In this case is easy to note that parliaments are deprived thereby shaping the state policy.
They cannot perform the function of the program. Yet another issue that requires movement is a
matter of harmonizing the law in terms of the criteria introduced by the law of international
organizations. In a short time, leading to the standardization of national legal systems, their
prominent approximation. The result is the same blurring of personalized local legal systems, often
autonomous and have their own centuries-old tradition and axiological justification. Even a brief
analysis of the basic institutions of civil, commercial or criminal, occurring in Europe, the U.S.,
Southeast Asia (especially Japan, South Korea), the Australian continent, causing a sense of
familiarity individual adjustment. They are not surprising for a reader, because it quickly identifies
them with their legal order. As a result, it is legitimate to conclude that as a result of the loss of
exclusivity of national parliaments in law and transfer of competencies to the international law,
particularly in the area of basic standards are very similar to each other. Although the national
legislative chambers still have control over the implementation of the international legal regulations,
it can be noted that this surveillance is becoming weaker. This is mainly due to the opening of the
constitutional system to the international organizations. Secondly it is the result of strong volume the
same processes of political integration, monetary and economic policies of particular countries,
which is part of the wider globalization of societies, economies and the disappearance of the
concept of boundaries. „Thereby, globalisation is, as will also be shown in the following – not
confined to the economic sector. Rather, although the economic field is certainly in the center and
27
the driving force of globalisation, other areas are influenced as well by this phenomenon” .
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Limitation of the legislative activity of Parliament is also taking place in connection with the
growing role of international courts of law. Jurisprudence has a very strong influence on the national
legislative decisions, setting standards, national legislation, and even setting the boundaries of
parliamentary chambers. „While the national legislature May adjust the law as understood by
national courts through law-making, this avenue is not available when it comes to decisions by
28
international tribunals” . This is usually done with the tacit approval of the national courts, which
29
indicate the need to respect the rules of international law in the domestic legal order. This claim is
a request that results from observing the practice of public life. It should be noted that it is very
difficult to grasp is a legal principle which is the basis for such a relationship. In this respect it is
necessary to recognize that none of the international agreements make international law for the
courts to exercise control validation instruments of international law. The various treaties provide for
the courts and the statutory authority to consider whether the state does not violate the provisions of
the treaty. Consequently, it is concluded that the national legislation is not compatible with an
international agreement, and thus would be invalid. This competence is still - even though we do not
know how long - is left to the national constitutional courts. What is more, there is a clear tendency
that the same national supreme courts (Constitutional Court) require parliament to increase the
openness of the rules of international law - „[...] when the Constitution is ambigious, the Court
30
should adopt whatever interpretation best conforms with principles of international law” . The
conventional state courts, however, state that a specific action, the legislature, does not fall within
the limits set by the regulations or purpose of the treaty. As a result, each member is allowed to
discontinue the infringements found. In fact, this is equivalent to the need to adjust the national
legislation to the standards set out in the judgment of an international court. The result is that the
treaty judgments begin to be of legal-shaping, because the basic principle determines which later
has to be transferred into national law. Currently, parliament cannot legislate in a manner abstracted
from it shaped the international order. It should also be noted that the various legislative chambers
do not have freedom of choice in the field of international jurisprudence transfer into their national
legal systems. Any departure from this principle is closely connected with the payment of
compensation by the next state, which is always associated with the stigma internationally and is
then verified by the method of implementation of the mandate of deputies themselves.
5

SUMMARY
The process of globalization seems to forever change the face of the various countries,
their economies and their legal systems. It has also changed the parliamentary model. First of all
national legislative chambers have been deprived of exclusivity in the field of law. These powers
were transferred to the international level. International organizations are equipped with the
possibility of regulation, what is more, have the right to supervise compliance with the code.
Parliaments are obliged to adjust the national legal system to international requirements. Standing in
the same contractors decisions that are passed outside the authorities of the Member States.
Moreover, the legislative chambers of legislative activity has been checked by international courts.
Currently there may be questions of the form of further activities of national parliaments. First of all,
it seems that the process will deepen further depriving the legislative chambers of the competence
to legislate and carry them to the international level. This is due to the conviction of the greater
efficiency of the Community method and the need to engage countries in the processes of
globalization. On the other hand, parliaments should be included in the direct operation of
international organizations, by deepening the co-decision procedures or consultation in the
legislative process. It probably will increase the role of the same MPs who will participate in the work
of international bodies. They will thus guarantee even indirect democratic legitimacy for the action
taken by the institutions.
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MEANS OF PROTECTION PROVIDED TO PURCHASERS
OF RESIDENTIAL APARTMENTS UNDER THE POLISH
DEVELOPMENT ACT
Jarosław M. Szewczyk
Jagiellonian University in Kraków, The Chair of Civil Law
Abstract: Undoubtedly, the enactment of the Development Act (“Ustawa Deweloperska”)
constitutes a milestone in the evolution of the Polish real estate market. Protection measures
provided for by the Development Act are meant to strengthen position of individuals deciding to
invest in their own dwelling units (detached houses). Before the effective date of the new regulation,
prospective buyers were exposed to the significant risk of losing all invested funds if a developer
went bankrupt or turned out to be fraudulent. The aim of the Development Act is to improve legal
protection for residential customers. It is the subjects of controversy how effective are the introduced
measures. Nonetheless, it is certain that an introduction of the Development Act is a step in the right
direction, making the development process more civilized and more secure.
Key words: development process, protection measures, acquisition of dwelling units, civil law,
customers protection, trust accounts.
1

INTRODUCTION
On April 29, 2012, a new regulation concerning protection of rights of purchasers of dwelling
units and detached houses came into force (J.L. 2011, No. 232, Item 1377). It is popularly known as
the “Development Act”. It is an attempt to improve legal protection of residential customers (natural
persons) to whom a developer committed to: (i) establish an ownership right to a dwelling unit and
transfer it to the customer, or (ii) develop a detached house and transfer the ownership right to the
purchaser. The new act regulates many aspects of legal relations between developers and their
customers. Most importantly though, is that the new act introduces significant changes to the
investment process, operating models of financing and to legal documentation.
The purpose of safeguarding the customers’ interests is meant to be achieved by imposing
certain (quite demanding) duties on real estate developers. The overarching concept of providing
protection against unreliable developers is specified in several provisions aiming to secure mainly
buyers’ advance payments. Making customers’ funds safe seems to be the predominant goal of the
new regulation. However, it is also worth mentioning that a knock-on effect of the new regulation
may be the elimination of small and medium developers from the real estate market. All those
developers who will not be able to obtain an external financing will be pressured to leave the market.
Inevitably, it will mean higher costs of new apartments for customers as well.
2

BACKGROUND OF THE DEVELOPMENT ACT
It is worth reminding that before introducing the new act developers could finance
development process through funds collected from prospective buyers. The buyers would transfer
their money and later on the developer commenced the building process. In the case of developer’s
bankruptcy more often than not customers were left with empty hands. Since the development
process was financed partially by customers and partially by external financing, by and large
customers were satisfied from bankruptcy estate at the very end. If the external financing was
provided by a bank or other financial institution, it agreed to extend funds only if its claims were
sufficiently secured. Therefore, in the case of the developer’s bankruptcy the bank enjoyed the
privileged to be satisfied in the first place. Banks required developers to establish mortgage over the
relevant real estate, registered pledge over bank accounts, movable assets and rights from
construction work agreements. As a result, after satisfaction of banks the customers had no property
to claim for. The situation was even more risky when we take into account, that most of development
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projects were performed through SPV (Special Purpose Vehicles) established just with a view to a
given project. Such entities had a real property and it was more or less all what they had. The
chances to recover advance payments by customers were close to nil. Because more and more
people were deprived of both their money and apartments they wished to acquire, the lawmaker
decided to introduce the act which would put an end to deceitful practices.
3

THE RESIDENTIAL TRUST ACCOUNTS
The Act determines measures of protections of payments made by the buyer under the
development agreement, specifies basic rights of the parties to the development agreement,
regulates terms of execution of development agreements, the pre-contract obligations of developers
as well as sets the rules of proceeding with payments made by the buyer in case of developer’s
bankruptcy. Under the Development Act all payments made by the buyers have to be transferred to
special trust accounts (“rachunki powiernicze”). Having regard to the above, developers are obliged
to provide buyers with at least one of the following means of protection: (i) the residential “closed”
trust account (ii) the residential ”open” trust account and the insurance guarantee, (iii) the residential
“open” trust account and the bank guarantee, or (iv) just the residential “open” trust account.
The residential trust accounts should reflect individually all payments and disbursements
realized by each buyer. The difference between the “open” and the “closed” trust accounts is that
from the “open” account the customer’s payments are released to the developer in stages, step-bystep, after completion of a given stage of construction works, while from the “closed” trust account
customer’s payments are disbursed after completion of the whole apartment.
Pursuant to Article 10 of the Development Act from the residential “closed’ trust account
funds can be released only if the developer submits to the bank a notarial copy of the agreement
conveying ownership title to the apartment. The transfer of ownership title should be free of any
encumbrances unless the purchaser has explicitly agreed to them. As regards the “open” trust
account it is regulated by, among others, Articles 11 and 12 of the Development Act. According to
Article 12 of the Development Act, the Bank in which the “open” trust account is opened is obliged to
verify whether a particular stage of construction works is finished. All costs of such verification shall
be borne by the developer. The Bank is entitled to release an appropriate sum of money upon
stating that a given stage of construction work is completed. Additionally, the developers can also
provide the buyers with bank or insurance guaranties which allow buyers to demand disbursement
of guaranties in case of the announcement of developer’s bankruptcy or in case of the withdrawal
from the development agreement by the buyer as a result of the failure to transfer of the ownership
title in the agreed timeframe.
Unfortunately as result of developers’ lobbying, the initial bill was changed by allowing
developers to provide customers with just the “open” trust account. In the original proposal
developers could provide prospective buyers either with “closed” trust account, or “open” trust
account but only together with the bank or insurance guarantee. If this initial proposal had been
signed into the law, developers would have a real dilemma what to choose: (i) the residential
“closed” account or (ii) the “open” account but reinforced by the bank or insurance guarantee,
Presently, since developers can elect just the “open’ trust account it is quite likely that they will
refrain from providing additional guarantees to the customers. If a developer wants to fulfill the act’s
requirements it is enough if it provides just the “open” trust account. We should expect that save for
some extraordinary situations, most developers will choose just the “open” trust account. The
“closed” trust account will be provided if a developer wants to cajole customers through providing
some “extra” security, so solely for marketing purposes.
4

INFORMATION PROSPECTUS
Having regard to the fact that, by and large, the buyer is a final customer, while the developer
always is a professional entity, the contractual position of the parties is significantly skewed. The
contractual position of the developer is much stronger. Therefore, according to the Development Act
the developer is obliged to provide the buyer with a wide scope of information regarding
development project. Requisite information shall be delivered in a form of an information
memorandum (information prospectus). Each development project should have a separate
information prospectus. It should follow the format prescribed by the Development Act and include
among others information on the developer’s professional and financial standing, the land where the
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building it to be constructed, any encumbrances on the land, standards of constructed apartments
(detached houses).
5

THE AGREEMENT IN THE NOTARIAL DEED
Under Article 26 of the Development Act, the development agreement shall be executed in
the form of a notarial deed. Furthermore, the Development Act specifies the content of the
development agreement. Content of development agreement for last few years gave rise to many
controversies. Normally, under such name agreements of a mixed nature were hidden combining
the features of a standard preliminary agreement and the agreement for a specific work. The
Development Act defines the development agreement and indicates obligatory components thereof.
The introduction of the obligation to conclude development agreements in notarial deeds is of great
importance from the perspective of customers’ protection. In the event of developer’s refusal to
transfer the ownership title to the buyer, the latter has an exercisable claim for transferring the tile
which can be enforced in the court. Nevertheless, it is worth noting that such claim will have a
practical value only if a relevant apartment (detached house) has been already established.
Otherwise this protection measure may appear to be worthless.
6

BANKRUPTCY PROCEEDING
A serious subject of controversy is the issue of insolvency and potential bankruptcy of
developers. Under the Development Act, in case of announcing the developer’s bankruptcy, the
funds deposited on trust accounts constitute a separate bankruptcy estate. In this way, claims of
purchaser are satisfied in the first place. This solution brought up many controversies since it
prioritizes interest of purchasers over interests of other creditors. Currently, the most vulnerable are
developers’ contractors who are not in a position to negotiate effective securities and in case of
developer’s bankruptcy are satisfied after banks and from limited bankruptcy estate.
7

CONCLUSION
The Development Act is devised to protect interests of customers. In spite of the fact that the
solution with “closed” and “open” trust bank accounts is not perfect, certainly it enhances the
position of customers vis-à-vis developers. There is no doubt that the effect of introduction of the
Development Act is a greater security of customers’ advance payments. By reason of imposing the
duty to prepare the information prospectus the whole development process has been made more
civilized and more transparent. Of course there are also some downsides of this act. The most
important regards medium and small entrepreneurs who will probably get driven out of the market.
Since the funds deposited on the trust accounts cannot be used until a given stage (or the whole) of
construction works are finalized, developers have to finance the building process on their own. If
they do not manage to obtain loan facilities from banks they will not be able to continue their
operations. Nonetheless, the main goal of the act seems to be achieved. As of the day of taking
effect of the new regulation customers are better safeguarded. Although obligations imposed on
developers by the Development Act result in the higher apartments’ costs it seems that this is a
price worth paying for.
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HUNGARIAN LEGISLATION FOLLOWING THE SOCIAL EFFECT
OF OVERLENDING AND OVERINDEBTEDNESS
Gabriella F. Kiss
ELTE Faculty of Law, Budapest
Abstract: As a result of the negative experiences of recent years, i.e. mass appearance of
overlending on creditor side and overspending on consumer side, several new measures have been
introduced. Such measures include the moratoria on eviction and sale to protect consumers
intended to avoid mass sales and evictions affecting the group concerned until the governmental
programmes aimed at assisting home loan borrowers enter into effect. It should be avoided that an
excessively high proportion of the housing stock is put on the real estate market within a very short
time and that an excessively high burden is imposed on the social benefit system due to loss of
homes. Having drawn the conclusions of the problem of overlending, the general requirements for
1
prudent retail lending have been laid down in legislation , and the process of lending to consumers
has been circumscribed. As a consequence of insolvency proceedings and the rather low level of
2
satisfaction of creditors’ claims prevailing due to overindebtedness , more and more Hungarian legal
regulations adopted in recent years contain provisions on piercing of the veil (i.e. piercing of the
limited liability veil of the owners of debtor companies). In this study the above topics are
addressed only in outline, non-exhaustively, and highlighting the most important regulations
on a subjective basis.
Key words: overlending, oversaving, indebtedness, insolvency proceedings, fixed exchange rate,
forced sale quota, borrowing limit, executive officer’s liability and liability resulting from ownership,
piercing of the liability veil
1

KEY MEASURES TO PROTECT DEBTORS
Act LXXV of 2011 on the Fixing of the Repayment Exchange Rate of Foreign Currency
Loans and the Rules for Forced Sale of Homes was adopted with the view to handle the problem
emerged at social level as a result of FX borrowings in the previous period, to mitigate temporarily
the considerable effect of fluctuation in certain foreign exchange rates and so to make the position of
FX borrowers more predictable, as well as to prevent simultaneous forced sale of homes in masses
and the harmful effects thereof on the real estate market.
According to the provisions of the Act relating to exchange rate fixing, natural persons who
have loans denominated in foreign currency and who are to repay such loans in forint were allowed
to initiate fixing of the exchange rate of repayment instalments until the end of 2014 by submitting an
application until 31 December 2012. Creditors grant(ed) an “accumulation credit line” to debtors for
the difference between the fixed exchange rate and the actual repayment rates covered by joint and
several guarantee of the Hungarian State.
The mandatory quarterly scheduling and restriction of forced sales initiated by creditors for
the period between 1 October 2011 and 31 December 2014 have been introduced so that the
factoring system is allowed to operate in full scope again from 1 January 2015. The forced sale
quota relevant for this period defines the percentage of homes of a value below 30 million forint
creditors are allowed to transfer for forced sale in a quarterly basis. (Forced sales quotas for Q1-4
2011, Q1-4 2012, Q1-4 2013 and Q1-4 2014 are: 2%, 3%, 4% and 5%, respectively.)
In order to ensure housing of socially needy debtors who are natural persons and their
close relatives, a company (Nemzeti Eszközkezelő Zrt – National Asset Management Company)
was established in August 2011 to purchase their homes and then to rent the same to those debtors
while granting them a right to repurchase them.
1

361/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a
hitelképesség vizsgálatáról
2
below 5%
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2

REQUIREMENTS FOR RETAIL LENDING
Having drawn the conclusions from the experiences of the problem of overlending, the
„general requirements for prudent retail lending” were summarized in Government Decree
361/2009. (XII. 30.) entered into force to regulate the process of lending to consumers.
According to the Decree, no lender is permitted to extend loans taking only the real estate
serving as a collateral as a “credit risk collateral” into consideration, rather the creditability and
borrowing capacity of the consumer (natural person) should also be examined upon credit
evaluation. The creditability and borrowing capacity are based on the earnings position of the
applicant and the applicant’s household, as well as on the borrowing limit to be determined based
on it. The borrowing limit is denominated in forint according to the lender’s internal regulations and
3
shows the amount of the maximum instalment the borrower is able to repay in a month .
The exposure – i.e. the value as at the date of evaluation of loan application – should not
exceed 80% of the real estate’s market value in the case of loans extended in forint and covered by
a mortgage established on the real estate, 60% thereof in the case of loans denominated in euro
and 45% thereof in the case of loans denominated in other currencies. In the case of loans
denominated in foreign currencies, there is an additional requirement that such loans may be
extended only to such creditable natural persons whose gross monthly income denominated in the
currency of the loan as at the date of submission of the loan application exceeds fifteen times the
4
mandatory basic minimum wage.
3

PIERCING OF THE LIMITED LIABILITY VEIL IN INSOLVENCY PROCEEDINGS
The fact that in recent years (mostly from March 2012) more and more legal regulations
include provisions describing the procedure to be followed by executive officers in insolvency
5
proceedings subjected to formal rules as expected in business relations and sanction the lack of
appropriate approach might be a consequence of spreading insolvency proceedings in Hungary.
The behaviour of executive officers has a priority in protecting creditors’ interests and is affected,
in any case, by the will of the owner, primarily by the dominant member. As a consequence, the
issue of liability resulting from ownership, i.e. piercing of the limited liability veil and the liability of
executive officers appear simultaneously and jointly in our insolvency law.
6
Act on Economic Associations starts from the point that the economic association will be
held liable for a damage which has been caused to a third party by its executive officer acting
7
within his/her own authority . Executive officers should perform management of the company with
8
the due care and diligence expected from persons in such positions and in the event of
occurrence of any situation carrying the danger of insolvency, they must give priority to the
creditors’ interests. In the event that non-compliance with this obligation is verified and if the
economic association has become insolvent or has been terminated without a legal successor, the
9
executive officers may be subject to financial liability under specific other legislation toward the
10
company's creditors .
As concerns this issue from the owner’s perspective, according to the provisions of the
same Act relating to protection of creditors, in the event of termination of a company without a
11
legal successor, any member of the company who has abused his/her limited liability or the
12
company’s legal personality may not rely on his/her limited liability . Such abuse applies in
particular if the owner disposed over the assets of the company as if they had been his/her own,
3

2. § (6.)
6-6/A.§
5
In this legal study insolvency proceedings mean first of all bankruptcy and liquidation proceedings.
6
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (hereinafter referred to as ”Gt”).
7
Gt. 30. § (1)
8
Gt. 30. § (2)
9
This specific other legislation constitutes the Bankruptcy Act and Act on the Register of
Companies.
10
Gt. 30. § (3)
11
I.e. a shareholder of a company limited by shares and holder of a business share in a limited
liability company.
12
Gt. 50. § (1)
4
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or if he/she reduced the assets of the company that he/she knew that the company would not be
able to satisfy its obligations towards third parties as a result thereof. In such a case the owner
13
holds unlimited liability for the unsatisfied debts of the terminated company .
Below we give a brief review of the cases in respect of which a court may establish the
unlimited liability of an executive officer, first of all of an owner with limited liability, or such liability
may be established in bankruptcy or liquidation proceedings upon initiative of the creditors and in
other cases (e.g. in the course of “forced cancellation”). Considering that a great part of the
relevant regulations came into force in March 2012, the judicial practice is just being established in
this issue. There are only a few cases available for the moment even in the cases of liability which
took effect several years before (from 2005) and which are relevant for our topic.
The purpose of all cases of piercing of the liability veil with respect to the executive officer
is that he/she should act in line with the statutory requirements and the provisions of the articles of
association (memorandum of association) giving priority to the interests of the company and its
creditors rather than those of private interests arising from ownership. If an obligation is infringed,
the executive will be held liable up to his private property – as the case may be, even jointly and
severally with a former executive of the company – for an attributable decrease in the company's
assets and for payment of unsatisfied creditors' claims. From the owner’s perspective, in respect
of the transfer of certain liabilities it is intended to achieve that if one establishes a company and
makes up his/her mind to pursue business activities, he/she must do so in a responsible way.
Such person should not undertake too risky transactions directly on account of his/her enterprise
and indirectly on account of his/her creditors, and should not spend too much at his/her creditors’
expense bearing his/her unlimited liability in mind. Such person should ensure that the persons
duly authorized to represent his/her company should also act in a responsible and regular way and
to circumscribe his/her private assets and his/her company’s assets. Should he/she nevertheless
fail to do so, he/she will be held liable for the consequences of such conduct and approach, for the
loss of the company's assets attributable to him/her, and for satisfaction of the claims not paid, as
the case may be, jointly with the company's representatives or former owners.
The effective cases (statutory conditions) of piercing of the liability veil according
to Act XLIX of 1991 on Bankruptcy Proceedings, Liquidation Proceedings: (The detailed
14
rules for transfer of liability are to be covered by a separate study , so they are only listed in this
study.)
In the course of bankruptcy proceedings (i.e. reorganization), the executive officer and
owner of the debtor company may be held liable if the application for bankruptcy proceedings
15
contains untrue data ; if the debtor company makes any payment during the period of the payment
16
moratorium of the pending bankruptcy proceedings or gives priority to any of its creditors; both the
executive and the owner shall be held liable for payment of the fees and costs of the bankruptcy
17
administrator .
Liability of the executive officer and owner established by the court for creditors’
claims not satisfied during the liquidation proceedings:
2 An executive officer may be held liable, under the conditional guarantee of the member
holding majority influence, for the outstanding debts of the debtor company and the losses
arising from improper economic management after the imminent insolvency has occurred
18
in the company's assets .
3

In the course of the liquidation proceedings or after final termination thereof, creditors may

13

Gt. 50. § (2)
F. KISS, G.: „Kinél kopogjon a hitelező? A korlátolt felelősség áttörése a fizetésképtelenségi
eljárásokban.” in English: The responsibility of the members to the companies with limited liability for
the debts of these companies in bankruptcy processes.
http://www.ajk.elte.hu/file/THEMIS_2012_okt.pdf
15
A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (hereinafter referred to
as Csődtv.) 9. § (10)
16
Csődtv. 11. § (7)
17
Csődtv. 21/B. § és 24/A. §
18
Csődtv. 33/A. §
14
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apply for establishing that one single member or a member holding qualified majority of the
debtor holds unlimited and full liability – in the light of the debtor company’s business policy
applied permanently to the detriment of the debtor company (indirectly to the detriment of
the creditors) – for such payment obligations of the company satisfaction of which is not
covered by the company’s assets or which have not been satisfied during the liquidation
19
proceedings .
4

Legislation imposes sanctions on the mala fide transfer by the owner of the proportion of
assets in the event the debtor company's outstanding debts exceed fifty percent of its
20
registered capital .

4

CHAPTERS NOT INCLUDED IN THIS STUDY
As this study gives only an outlined, rather than a thorough presentation, the detailed
review of the contents of any chapter of this study might constitute the topic of a separate study,
with special regard to the legal regulations for the piercing of the liability veil and the related
judicial practice. The criminal regulations relating to the topic, including condemnation in a civil law
claim, might also be an interesting topic.
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THE QUESTION OF THE LIABLE PERSONS IN THE CONTEXT
OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS IMPOSED ON LEGAL
PERSONS
Zuzana Kiselyová
Comenius University in Bratislava, Faculty of Law
Abstract: The article discusses the issue of responsible persons in the context of administrative
sanctions for legal persons. The author focuses on sanctioning of legal persons performing an
activity on a contractual basis for another legal person. The author analyses the decision of the
Court of Justice of the European Union, which is subject to imposition of sanctions on consulting
company.
Key words: responsible person, personality, liability for offences, a consultancy firm, Commission of
the European Communities, the Court of Justice of the European Union
1

INTRODUCTION
Administrative offence is one of the types of offences. The concept of administrative offence
in the Slovak legal order is not legally defined. The offense is in the legal theories generally
characterized as unlawful conduct, the features of which are provided by law, and for which a public
1
authority (administrative body) imposes penalties provided administrative legal norm. From the
above definition, the general conceptual features an administrative offense are derived, namely
illegal conduct, sanctionability, responsible person (in the sense of a person that bears liability), fault
(except for administrative offense where fault is not examined) and the stipulation of the facts
constituting the offence in the law2
The responsible person is therefore one of the general conceptual feature of an offense. If
the conceptual feature of an offense is conduct, it must have its “bearer” (i.e. actor). For
administrative offences applicable to legal persons the bearer is a legal person, however, it is the
3
employees of the legal person that perform the actual conduct.
A legal person is not legally defined in a Slovak law, legislation only assumes that it exists
and that it is a subject of the law. Act No. 40/1964 Coll. Civil Code, as amended (the "Civil Code") in
sections 18 to 21 defines legal persons, their personality, characteristic signs, their creation,
termination, the manner of acting... A necessary condition for the existence of a legal person is its
personality. In terms of the legal personality the Civil Code does not distinguish whether personality
is based on the standards of private or public law. The legal capacity of legal persons may be
restricted only by law. A personality of legal person is comprehensive; the law does not distinguish
legal capacity and the capacity to violate the law by means of its actions. The capacity to be liable
for offences (in Slovak: deliktuálna zodpovednosť) of a legal person is an integral component of its
personality and comprises its ability to be a subject of obligations incurred as a result of breach of
duty, but also to commit a relevant breach of such obligations. Legal person has the capacity to be
liable for offences from the moment of its establishment until his termination, i.e. is connected to its
existence. Establishment and termination of a legal person is governed by law. Unlike natural

1

ŠKULTÉTY,P. a kol. Správne právo hmotné Všeobecná časť. Bratislava: Univerzita Komenského
v Bratislave, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie. 2006. s.149
2
MACHAJOVÁ,J. Všeobecné správne právo- 5.aktualizované vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX,
s.r.o. 2010 s. 257
3
PRÁŠKOVÁ,H. Správní delikty právnických osob. In: Acta Universitatis Carolinae- Iurudica 4-5.
Praha: Kolokvium. 1993. s. 17
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persons, legal persons cannot be deprived of their legal capacity or have it limited by a court. As
4
mentioned above, the legal capacity may be limited only by law.
If the administrative offence is committed by two or more legal persons, each is responsible
for its unlawful conduct individually. In practice, such situation often occurs when a legal person
enters into contract with another legal person (or natural person), whereby the latter then carries out
certain work activities for the former (e.g. the relationship of an investor and a supplier). The
question then arises, who is liable, if the contractor in performing the work for the customer
breaches a duty imposed by the law. Whether it is the supplier as the one who violated the
5
obligation, or the customer, on whom the obligation is imposed by the law or both.
6
In the opinion of the academics both are responsible. The supplier is responsible because of
its immediate action or omission of a breach of duty. The customer is responsible because it violated
its obligations to act with due care and therefore remains responsible. Liability is imposed on him by
law and it cannot get rid of it by pointing out that it had been “subcontracted” to another legal
person. The sanctioning of the supplier equally does not rule out the sanctioning of the customer, as
their sanctioning can be parallel. This interpretation is justified where the law expressly foresees this
7
possibility.
An example would be an area of personal data protection. The new Act on the Protection of
Personal Data, which shall enter into force on 1 July 2013, includes liability provisions. Personal
data may be processed only by controller or processor. Controller processes personal data on their
own behalf. The controller is entitled to authorize processor to process personal data on controller’s
behalf by means of a written contract. The processor is obliged to comply with the obligations laid
down in the Act on the Protection of Personal Data imposed on the controller. Controller and
processor shall in contract expressly agree to extend other obligations of the controller, which can
be performed by the processor (i.e. in addition to other duties prescribed by law). The processor is
then responsible for meeting these obligations within the agreed contract concluded with the
controller. The new Act on Personal Data Protection regulates separately the types of offenses that
may be committed by controller as responsible person and separately types of offenses that may be
committed by the processor as the responsible person. The law expressly provides that if the
processor finds out that the controller committed an apparent violation of the law in the processing
of personal data, he is obliged to request the controller by written notice to take corrective action
and perform only the operations of personal data that cannot be postponed. The controller is obliged
to immediately rectify the shortcoming; in any case no later than within one month from the date of
receipt of the written notice, otherwise the processor is obliged to inform without delay inform the
Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic. In the event that the processor does not
perform this obligation, is it liable for the breach of duty and damages caused by the breach of this
obligation jointly and severally liable with the controller. This means that the law expressly allows for
a joint and several liability. The law also provides that this shall not affect the liability of the
processor under the Act on the protection of personal data or special law. An important provision in
the new Act on protection of personal data, which responded to application problems in practice, is
the provision governing the subcontractor. Under the Act intermediary performs the processing of
personal data in person, unless the operator agrees in writing in the contract that the processing of
personal data carried out by another person ("subcontractor"). The Act explicitly provides that the
subcontractor processes personal data and ensures their protection under the responsibility of the
processor. The provisions regulating the processor shall also apply to subcontractors, while the
Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic looks at the subcontractor as a
8
processor.

4

PRÁŠKOVÁ,H. Základy odpovědnosti za správní delikty. Praha: C:H.Beck. 2013. s. 279,280.
PRÁŠKOVÁ,H. Správní delikty právnických osob. In: Acta Universitatis Carolinae- Iurudica 4-5.
Praha: Kolokvium. 1993. s. 41
6
Bičovský, J., Prášková H.
7
PRÁŠKOVÁ,H. Správní delikty právnických osob. In: Acta Universitatis Carolinae- Iurudica 4-5.
Praha: Kolokvium. 1993. s. 41
8
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2

T-99/04 AC-TREUHAND AG V COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
Related to the issue of administrative sanctions imposed on legal persons is an interesting
judgment of the Court of Justice of the European Union. It is the case T-99/04 AC-Treuhand AG v
Commission of the European Communities, Action for annulment of Commission Decision under
Article 81 [EC] and Article 53 of the EEA Agreement.
In this proceeding the Court of Justice of the EU9 (the “Court”) was deciding on an appeal
against a decision of the Commission of the European Union concerning cartel formed and
implemented on the European market for organic peroxides – chemicals used in the plastics and
rubber industry. I would like to analyse this judgment closer.
The cartel was founded in 1971 by a written agreement between three producers of organic
peroxides, namely AKZO, Luperox GmbH, which later became Atochem/Atofina, and PC/Degussa
(‘the cartel’). The aim of that cartel was, inter alia, to preserve the market shares of those producers
and to coordinate their price increases. Under the cartel, Fides Trust AG (‘Fides’), and subsequently,
from 1993, the applicant, AC-Treuhand AG, were entrusted, on the basis of agency agreements with
AKZO, Atochem/Atofina and PC/Degussa, with, inter alia, storing certain secret documents relating
to the cartel, collecting and treating certain information concerning the commercial activity of the
three organic peroxide producers.
The Commission had initiated an investigation into the cartel following a meeting on 7 April
2000 with AKZO’s representatives, who informed it of an infringement of the Community competition
rules in order to gain immunity under the Commission notice on the non-imposition or reduction of
fines in cartel cases (the so-called ‘Leniency Notice’). Subsequently, Atochem/Atofina and
PC/Degussa also decided to cooperate with the Commission and provided it with additional
information.
On 3 February 2003 the Commission sent a request for information to the applicant. In that
request, the Commission essentially stated that it was in the process of investigating a putative
infringement of Article 8110 EC and Article 53 of the Agreement on the European Economic Area
(EEA) by the European organic peroxide producers. It also requested the applicant to provide an
organogram of its undertaking, to describe its activity and its development, its activity as the
‘secretariat’ for the organic peroxide producers and its turnover for 1991 to 2001. The applicant
responded to that request for information by letter of 5 March 2003.
On 20 March 2003 a meeting was held between the representatives of the applicant and
the Commission’s staff in charge of the case-file, at the end of which the latter stated that the
applicant was also concerned by the proceedings initiated by the Commission, without however
specifying the offences alleged against it. The Commission finally adopted the contested decision on
10 December 2003, which it served on the applicant on 9 January 2004, and by which it imposed a
fine on it of EUR 1 000 (recital 454 and Article 2(e) of the contested decision). The adoption and the
notification of the contested decision were accompanied by a press release in which the
Commission stated, inter alia, that, as a consultancy firm, the applicant had played, from the end of
1993, an essential role in the cartel by organising meetings and covering up evidence of the
infringement. Therefore, the Commission concluded that the applicant had also infringed the
competition rules and stated:
‘The sanction taken [against the applicant] is of a limited amount due to the novelty of the
policy followed in that area. The message is clear however: those who organise or facilitate cartels,
thus not only their members, must henceforth fear being caught and having very heavy sanctions
imposed on them’.
By application lodged at the Registry at the Court of First Instance on 16 March 2004, the
applicant brought the present action.
The Court points out that, in support of its action, the applicant relies on five pleas in law: (i)
infringement of the rights of the defence and of the right to a fair hearing; (ii) infringement of the
principle of nullum crimen, nullapoena sine lege ; (iii) infringement of the principle of the protection of
9

The actual court deciding the case was the Court of First Instance, which since the Lisbon Treaty
has been known as the “General Court“.
10
Following there numbering introduced by theTreaty of Lison, the former Article 81 of the Treaty
Establishing the European Communities is nowadays the Article 101 of theTreaty on the Functioning
of the European Union.
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legitimate expectations; (iv) in the alternative, infringement of the principle of legal certainty and the
principle of nullapoena sine legecerta ; and (v) infringement of the principle of legal certainty and the
principle of nullapoena sine legecerta as regards the second paragraph of Article 3 of the contested
decision.
The applicant claimed that the Court should:
– annul the contested decision in so far as it concerns the applicant;
– order the Commission to pay the costs.
The Commission contended that the Court should:
– dismiss the action;
– order the applicant to pay the costs.
The Court ruled:
In the context of the administrative procedure under Regulation No 17, it is only after the
notification of the statement of objections that the undertaking concerned is able to rely in full on its
rights of defence, because it is not until then that it is informed of all the essential evidence on which
the Commission is relying at that stage of the procedure and that it has a right of access to the file in
order to ensure that its rights of defence are effectively exercised. If those rights were extended to
the period preceding the notification of the statement of objections, the effectiveness of the
Commission’s investigation would be compromised, since the undertaking concerned would already
be able, at the preliminary investigation stage, to identify the information known to the Commission,
hence the information that could still be concealed from it.
The fact nevertheless remains that the measures of inquiry adopted by the Commission
during the preliminary investigation – in particular, the measures of investigation and requests for
information under Articles 11 and 14 of Regulation No 17 – suggest, by their very nature, that an
infringement has been committed and may have a significant impact on the situation of the
undertakings suspected. Consequently, it is necessary to prevent the rights of the defence from
being irremediably compromised during that stage of the administrative procedure since the
measures of inquiry taken may be decisive in providing evidence of the unlawful nature of conduct
engaged in by undertakings for which they may be liable.
It follows that when the first measure is taken in respect of an undertaking, including in
requests for information under Article 11 of Regulation No 17, the Commission is required to inform
the undertaking concerned, inter alia, of the subject-matter and purpose of the investigation
underway. In that regard, the reasoning does not need to be so extensive as that required for
decisions ordering investigation, owing to the more restrictive nature of the latter and the particular
intensity of their impact on the legal situation of the undertaking concerned. That reasoning must,
however, enable the undertaking to understand the purpose and the subject-matter of that
investigation, which means that the putative infringements must be specified and, in that context, the
fact that the undertaking may be faced with allegations related to that possible infringement, so that
it can take the measures which it deems useful for its exoneration and, thus, prepare its defence at
the inter partes stage of the administrative procedure.
A Commission decision establishing that a consultancy firm shares liability for an
infringement of Article 81(1) EC where it contributes actively and intentionally to a cartel between
producers which are active on a market other than that on which the consultancy firm itself operates
does not exceed the limits of the prohibition laid down in that provision and, consequently, by
imposing a fine on that firm, the Commission does not exceed the powers conferred on it under
Article 15(2) of Regulation No 17.
If the attribution of the infringement as a whole to such an undertaking is to be in line with
the requirements of the principle of individual liability, two conditions – one objective, one subjective
– must be met. The first condition is that the undertaking concerned must have contributed to the
implementation of the cartel even if only in a subsidiary, accessory or passive role, since the
potentially limited importance of that contribution may be taken into consideration for the purposes
of determining the level of the penalty. The second condition is that the undertaking must have
manifested its own intention, showing that it is in agreement, albeit only tacitly, with the objectives of
the cartel. The latter condition constitutes the justification for holding that the undertaking concerned
shares liability, since it intends to contribute through its own conduct to the common objectives
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pursued by the participants as a whole and is aware of the anti-competitive conduct of the other
participants, or is in a position reasonably to foresee that conduct, and is ready to accept the
attendant risk.
Lastly, even though the Commission’s decision-making practice prior to the contested
decision could appear to conflict with the above interpretation of Article 81(1) EC, the principle of the
protection of legitimate expectations cannot stand in the way of the reorientation of the
Commission’s decision-making practice, based on a correct interpretation of the full implications of
the prohibition laid down in Article 81(1) EC and even more foreseeable, given the existence of a
precedent.
3

CONCLUSION
From my point of view this court decision establishes two important precedents:
First, the Court expressly recognised that a consultancy firm is liable for an infringement of
Article 81(1) EC where it contributes actively and intentionally to a cartel between producers which
are active on a market other than that on which the consultancy firm itself operates (the consultancy
firm does not act as in market for organic peroxides or in the plastic and rubber industry). Under the
decision any undertaking which has adopted collusive conduct, including consultancy firms which
are not active on the market affected by the restriction of competition, could reasonably have
foreseen that the prohibition laid down in Article 81(1) EC was applicable to it in principle.
Second, the decision is also relevant in terms of the right of defence. The applicant
maintained that the Commission was late in informing it of the proceeding which had been initiated
and the complaints made against it. It first learned of this when the formal investigation procedure
was initiated and the statement of objections of 27 March 2003 adopted. Before that, the applicant
had received only the request for information dated 3 February 2003, to which it had duly responded
by letter of 5 March 2003. It was not until 20 March 2003, at the meeting with the Commission, that
the applicant learned that it was also concerned by the investigation, without, however, receiving
any precise information on the extent of the accusations made against it. In the applicant’s view,
under Article 6(3)(a) of the European Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms (the ‘ECHR’), signed at Rome on 4 November 1950, anyone charged with a
criminal offence has the right to be informed promptly, in a language which he understands and in
detail, of the nature and cause of the accusation against him.
Under the decision the Commission is required to inform the undertaking concerned of the
subject-matter and purpose of the investigation underway. But the reasoning does not need to be as
extensive as that required for decisions ordering investigation, owing to the more restrictive nature
of the latter and the particular intensity of their impact on the legal situation of the undertaking
concerned. It is only after the notification of the statement of objections that the undertaking
11
concerned is able to rely in full on its rights of defence.
In relation to the identification of the responsible person in the context of administrative
sanctions for legal persons is giving its opinion Prášková, claiming that it is not possible to express
a flat, a general model, but should be based primarily on the formulation of the material, which has
been filled and the nature of the obligation:
 most of the obligations, breach of which the law punishes, refers generally to a legal
person, regardless of whether the activity in question is carried out for the purpose of
achieving their targets or for someone else on a contractual or other legal reason. If a
person violates a legal obligation to be responsible for the consequences of their actions.
 certain obligations under the law relating to legal persons that provide specific activity, even
though its own making, performance may be entrusted to another legal entity (e.g., an
obligation to ensure an opinion). In this case, the responsibility rests with the addressee of
12
the obligation - i.e. the customer, which is a legal entity that provides activity...

11

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62004TJ0099:EN:HTML videná
dňa 20.3.2013
12
PRÁŠKOVÁ,H. Správní delikty právnických osob. In: Acta Universitatis Carolinae- Iurudica 4-5.
Praha: Kolokvium. 1993. s. 41,42.
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TRANSFER OF PERSONAL DATA TO THIRD COUNTRIES
– PRACTICAL ISSUES
Agata Cebera
Jagiellonian Uniwersity, Faculty of Law and Administration
Abstract: The main issue of this lecture is transferring of personal data to a third countries which do
not ensure adequate level of protection. It is well known that such transfer is generally prohibited,
but not completely impossible, because in certain circumstances Directive 95/46 establish
exemptions. It means that, the European policy on personal data protection seeks to strike a
balance between a high level of protection for the privacy of individuals and the free movement of
personal data
Key words: Transfer of personal data
1

INTRODUCTION
It is said that the right to personal data protection is one of the most important rights
existing in today’s society, probably that is why the Charter of Fundamental Rights of the European
1
Union in it’s very beginning sets out the right to persona data protection. In accordance to article 8
“Everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her”.
The most significant international legal act connected with personal data protection is
Directive 95/46 of the European Parliament and the Council on the protection of individuals with
2
regard to the processing of personal data and free movement of such data . Directive 95/46 was
transformed into national laws of UE and contains specific regulations concerning personal data
transferring to third countries.
In accordance to this Directive, Member States shall protect the fundamental rights and
freedoms of natural persons, and in particular their right to privacy with respect to the processing of
personal data. That means that, the Directive 95/46 has been established to:

set up the conditions for free movement of data within the framework of European
Community. In light of Article 1 of Directive 95/46 Member States shall neither restrict nor
prohibit the free flow of personal data between Member States for reasons connected with
the protection afforded under paragraph 1,
3

set up the conditions for transfer of data into the third countries ,
The term “personal data” has been controversial from the very beginning of its operation.
In accordance to Article 2 of Directive 95/46, “personal data” shall mean any information relating to
an identified or identifiable natural person. An identifiable person is one who can be identified,
directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors
specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity.

1

Charter of Fundamental Rights of the European Union - TITLE II - FREEDOMS - Article 8 Protection of personal data, Official Journal 303 , 14/12/2007 P. 0004 – 0004.
2
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the
protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data,Official Journal L 281 , 23/11/1995 P. 0031 – 0050, “Directive 95/46”.
3
J. Barta, P. Fajgielski, R. Markiewicz, Ochrona danych osobowych. Komentarz, wyd. 4, Kraków
2007, p. 83-84.
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2

INTERNATIONAL DATA TRANSFER
On the one hand transferring personal data across national borders is essential to the
expansion of international trade, especially it is necessary to simplify running business for
4
multinational companies , but on the other, the protection of individuals guaranteed in the
Community Directive does not stand in the way of transfers of personal data to third countries which
ensure an adequate level of protection. It means that, the European policy on personal data
protection seeks to strike a balance between a high level of protection for the privacy of individuals
and the free movement of personal data.
In the light of Article 1 of Directive 95/46, Member States shall neither restrict nor prohibit
the free flow of personal data between Member States, but reference to this, there is still an opened
question regarding to data transfer to countries beyond the borders of the EU and EEC.
3

TRANSFER OF PERSONAL DATA TO COUNTRIES BEYOND THE BORDERS OF
THE UE AND EEC
According to Article 25 of Directive 95/46 the Member States shall provide that the transfer
to a third country of personal data which are undergoing processing or are intended for processing
after transfer may take place only if, the country of destination ensures adequate level of personal
data protection. The adequacy of the level of protection afforded by a third country shall be
assessed in the light of all the circumstances surrounding a data transfer operation or set of data
transfer operations; particular consideration shall be given to the nature of the data, the purpose and
duration of the proposed processing operation or operations, the country of origin and country of
final destination, the rules of law etc.
So far, the adequacy of national data protection standards has only been recognized by EU
Commission for:

Switzerland,

Canada,

Argentina,

Guernsey,
5

Isle of man, the US Department of Commerce’s Safe Harbor privacy principals ,

Israel.
Surprisingly, the Commission did not recognize the adequate level of protection, while
transferring personal data to United States of America. Therefore US and EU had established
resolutions facilitating transfer of personal data to US. As a result both parties drafted “Safe Harbor
6
Privacy Principles” .
In consequence the transfer of personal data to a third country which does not ensure an
adequate level of protection is prohibited.
7
It is criticized, that under the provision of polish act on the Protection of Personal Data
there is no procedure regarding to appraisal of the level of protection of personal data. In
consequence, controller – a body, an institution, an organizational unit, who decides on the
8
purposes and means of processing of personal data, has to made this appraisal by it self , because
the supervisory authority for the protection of personal data – the Inspector General for Personal
Data Protection does not issue any administrative decisions regarding to this appraisal.
It must be also mentioned, that where the Commission finds, under the procedure provided
for in Article 31, that a third country does not ensure an adequate level of protection within the
meaning of paragraph 2 of this Article, Member States shall take the measures necessary to prevent
any transfer of data of the same type to the third country in question.
4

A. Bullensbach, [w:] Personal data protection, yesterday, today, tomorrow, Binding Corporate
Rules, Warszawa 2006, p.77.
5
A. Bullensbach, Personal data protection, …, p. 79.
6
M. Kręcisz, [w:] Międzynarodowe aspekty prawa administracyjnego – publikacja, pokonferencyjna,
Zasady ochrony prywatności w transferach danych osobowych między Unią Europejską a
państwami trzecimi na przykładzie Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kraków 2011, p. 189
7
Jurnal of laws of October 29, 1997, No. 133, item 883 with later amendments.
8
A. Drozd, ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Wzory pism i przepisy, Warszawa
2004, p. 288.
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4

TRANSFER OF PERSONAL DATA TO A THIRD COUNTRY WHICH DOES NOT
ENSURE AN ADEQUATE LEVEL OF PROTECTION
The transfer of personal data to a third country which does not ensure adequate level of
protection is generally prohibited, but not completely impossible, because in certain circumstances
Directive 95/46 established exemptions. We can distinguish two basic groups of exemptions.
4.1

The transfer of personal data may take place in cretin circumstances set out in
Article 26 of Directive 95/46
By way of derogation from Article 25 of Directive 95-46, Member States shall provide that a
transfer or a set of transfers of personal data to a third country which does not ensure an adequate
level of protection may take place on condition that:

the data subject has given his consent unambiguously to the proposed transfer;
Disadvantages of this resolution: this possibility require high efforts of administration and
could not cover all data, because of the voluntary character of the consent. What is more
9
the consent may be revoked .

the transfer is necessary for the performance of a contract between the data subject and
the controller or the implementation of precontractual measures taken in response to the
data subject's request; or

the transfer is necessary for the conclusion or performance of a contract concluded in the
interest of the data subject between the controller and a third party; or
This resolution is applicable only to certain situations, for example in case of performing
contracts by travel agents.

the transfer is necessary or legally required on important public interest grounds, or for the
establishment, exercise or defence of legal claims; or

the transfer is necessary in order to protect the vital interests of the data subject;
This provision is helpful in case of medical disorders, when there is a need of processing
UE medical records.

the transfer is made from a register which according to laws or regulations is intended to
provide information to the public and which is open to consultation either by the public in
general or by any person who can demonstrate legitimate interest, to the extent that the
conditions laid down in law for consultation are fulfilled in the particular case.
For example: Personal data set out in public registers.
4.2.

Consent of the national authorities for transfer of personal data
In other cases than those referred previously - a Member State may authorize a transfer or
a set of transfers of personal data to a third country which does not ensure an adequate level of
protection when public authorities (in Poland it is Inspector General for Personal Data Protection),
10
11
give prior consent . To obtain such consent it is good to use safeguards . We can distinguish two
categories of safeguards.
First of all, enterprisers can enter into Safe Harbor Principles or use standard contractual
clauses set out in appendages to Commission Decision of 15 June 2001, or to Commission
Decision of 27 December 2001 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to
third countries, under Directive 95/46/EC. The greatest disadvantage of this resolutions is a fact,
12
that all contractual clause must be approved by the respective authority .
The second resolution is implementation of binding corporate rules (BCR). In accordance to
Directive 95/46 Member States and the Commission, in their respective spheres of competence,
must encourage the trade associations and other representative organizations concerned to draw
up codes of conduct so as to facilitate the application of this Directive, taking account of the specific
characteristics of the processing carried out in certain sectors, and respecting the national
provisions adopted for its implementation/
9

A. Bullensbach, Personal data protection, …, p.80.
G. Sibiga, Postepowanie w sprawach ochrony danych osobowych, Warszawa 2003, p. 204.
11
A. Bullensbach, Personal data protection, …, p.80.
12
A. Drozd, ustawa o ochronie..., p. 291.
10
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This internal provisions sets out the corporate standards of conduct in the field of data
protection and data security. The main advantage of this option is that Binding Corporate Rules
contain generally recognized data protection principles, therefore they provide a comprehensive
13
answer to challenges arising from globalization .
One disadvantage of this resolution is the procedure of getting data transmissions
approved on a community – the company has to apply for the approval in each Member State (from
which comes personal data), what is far from being a practical resolution.
It must to be mentioned, that The European data protection authorities, the Article 29
Working Party (WP29), have at their 88th plenary meeting decided to launch Binding Corporate
Rules for processors (not only controllers!) from 1 January 2013. BCR for processors are internal
codes of conduct regarding data privacy and security, to ensure that transfers of personal data
outside the European Union by a processor (not controller), who acts on behalf of his clients and
under their instructions, will take place in accordance with the EU rules on data protection. The use
of a BCR for processors is not obligatory and each company acting as a processor, for example in
the context of outsourcing activities or cloud computing, may decide to file an application at the data
protection authority. It will however bring benefits to both processors and controllers. Once a BCR
for processors is approved it can be used by the controller and processor, thereby ensuring
compliance with the EU data protection rules without having to negotiate the safeguards and
14
conditions each and every time when a contract is entered into .
5

CONCLUSION
The recent years of the operation of the Directive 95/46 on the protection of personal data
has indicated how needed it was. The number of court decisions with regard to this issue, as well as
the extensive literature on the subject prove the same. Why this issue is so important nowadays?
In my opinion it is a result of the process of globalization.
As far as I am concerned, provisions of Directive 95/46 are quite effective. Sometimes it is
said that presented regulations are even more restrictive that it is required.
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BRIEF INTRODUCTION INTO CHINESE CONTRAT LAW
CONTRACT OF SALE
Dávid Tarčák
Faculty of Law, Commenius University in Bratislava
Abstract: It is said, that although the commercial contracts in China encounter skepticism of foreign
investors, written contracts are necessary for realization of a business activity, represented by
mutual cooperation of domestic or international enterprises and institutions on the Chinese market.
Regarding general principles of a commercial law in the Slovak and in the Chinese legal system,
Chinese contract law is similar to the nature of law stipulated in the Slovak Commercial Code, in the
Slovak Civil Code and internationally related to the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts 2010. Depending on a concrete contract, there are differences in legislation,
which understanding may facilitates success in legal dispute. We would like to briefly introduce
commercial contract, contractual parties, its rights and liabilities, business habits and legal practices,
which have its own specifications under China´s conditions. In the first part of this article we will
discuss main aspects of the Chinese Contract law and relevant legal principles. In the second part
we will provide knowledge of legal as well as practical aspects of the Sale of Contract with Chinese
characteristics.
Key words: Chinese Civil Law, GPCL, contractual parties, property ownership, principles of
Chinese law, Chinese Contract Law, contract, contract of sale, requirements of written contract with
Chinese characteristics
1

GENERAL RIGHTS AND LIABILITIES OF THE CHINESE CONTRACTUAL PARTIES
1
General Principles of the Civil Law of the People´s Republic of China (hereinafter “GPCL”) is
2
legal act in the same nature as the Civil Code of the Slovak Republic , which regulates civil legal
relationships and their protection, as well as basic civil rights and liabilities, with focus on property
relationships of individuals and legal entities. For the purpose to better understand legal parts of the
contract with Chinese characteristic please refer to the premises below:
The Principles of GPCL declare, that the parties to the civil activity shall have equal status.
In the civil activities, the principles of voluntariness, fairness, making compensation for equal value,
honesty and credibility shall be observed. Activities must be in compliance with the law. Where there
are no relevant provisions in the law, they shall be in compliance with State policies.
The citizen of the People´s Republic of China shall have the capacity for civil rights from
birth to death and shall enjoy civil rights and assume civil obligations in accordance with the law. A
citizen aged 18 or over shall be an adult and he/she has full capacity for civil conduct. He/she may
independently engage in civil activities and shall be called as a person with full capacity for civil
conduct. A citizen who has reached the age of 16 but not the age 18 and whose main source of
3
income is his own labor shall be regarded as a person with full capacity for civil conduct .
The Chinese legal person is an organization, which has capacity for civil right and capacity
for civil conduct which begin when legal person is establish and shall end when the legal person
terminates. A Chinese legal person shall have the following qualifications, which are important for
the purpose to properly verify official information about entity as a potential contractual party.
Qualifications: 1) establishment in accordance with the law, 2) possession of the necessary
property or funds, 3) possession of its own name, organization and premises, and 4) ability to
independently bear civil liability. In accordance with the law or the articles of association of the
1

Adopted at the Fourth Session of the Sixth NPC on April 12, 1986 and promulgated by Order No.
37 of the PRC on April 12, 1986
2
Act of the Slovak Republic No. 40/1964 Coll. Civil Code
3
GPCL, Chapter II. Citizen (Natural Person)
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legal person, the responsible person who acts on behalf of the legal person in exercising its
4
functions and powers shall be its legal representative . Generally legal persons are an enterprises
5
6
owned by the whole people or under collective ownership , an independently funded official organ
7
8
or economic association . According The Company Law of the PRC which regulates organization
and operation of companies on the Chinese market, legal persons are usually formed as a limited
liability company or a joint stock limited company. Foreign investors usually use these legal entities
9
for the purpose to operate in China: Wholly Foreign Owned Enterprise , Foreign Invested
10
Partnership Enterprise and Representative Office, which has limited legal capacity. Very popular
11
for foreign investors is to start their business in Mainland China via Hong Kong companies ,
which enjoy benefits of offshore jurisdiction.
Article 71 of GPCL regulates property ownership as one of the fundamental civil right.
Unless the law stipulates otherwise or the parties concerned have agreed on other arrangements,
the ownership of property obtained by contract or by other lawful means, shall be transferred
simultaneously with the property itself. A citizen's personal property includes his lawfully earned
income, housing, savings, articles for daily use, objects of cultural relics, books, reference
12
materials, trees, livestock, as well as means of production and other lawful property . Property
13
may be owned jointly by two or more citizens or legal persons . Article 84 of GPCL defines a debt
as a special relationship of rights and obligations established between the parties concerned, either
according to the agreed terms of a contract or legal provisions. The party entitled to the rights shall
be the creditor, and the party assuming the obligations shall be the debtor. The creditor shall have
the right to demand that the debtor fulfill his obligations as specified by the contract or according to
legal provisions. According to article 106 of GPCL Citizens and legal persons who break a contract
14
or fail to fulfill other obligations shall bear civil liability . Civil liability shall not be borne for failure
to perform a contract or damage to a third party if it is caused by force majeure, except as
otherwise provided by law. Debts shall be cleared. If a debtor is unable to repay his debt
immediately, he may repay by installments with the consent of the creditor or a ruling by a people's
court. If a debtor is capable of repaying his debt but refuses to do so, repayment shall be
15
compelled by the decision of a people's court .
Except as otherwise stipulated by law, the limitation of action regarding applications to the
16
people's court for protection of civil rights shall be two years . The parties to a contract
involving foreign interests may choose the law applicable to settlement of their contractual
disputes, except as otherwise stipulated by law. If the parties to a contract involving foreign
4

GPCL, Chapter III. Legal Persons, Section 1, General Stipulations
Article 41 GPCL
6
Article 50 GPCL
7
Article 51 GPCL
8
Order of the President of the PRC No. 42, amended and adopted at the 18th session of the
Standing Committee of the Tenth NPC of the PRC, October 27, 2005
9
Minimal capital starts from 30 000 RMB. WFOE can only conducts business within its approved
business scope, which ultimately appears on the business license. Any amendments to the
business scope require further application and approvals. Using for business in specific industry:
trading, consulting, manufacturing ect. WFOE is limited to amount of registered capital.
10
No minimum capital is required. It is using in specific industries according to the Foreign
Investment Industrial Guidance Catalogue. Company has unlimited liability or limited liability in
a limited partnership enterprise.
11
Minimum capital is 1 HKD. All business activities are allow, general it is trading. Limited to amount
of equity participation.
12
Article 75 GPCL
13
There shall be two kinds of joint ownership, namely co-ownership by shares and common
ownership. Each of the co-owners by shares shall enjoy the rights and assume the obligations
respecting the joint property in proportion to his share. Each of the common owners shall enjoy the
rights and assume the obligations respecting the joint property.
14
Civil liability shall still be borne even in the absence of fault, if the law so stipulates.
15
Article 108 GPCL
16
For more see Chapter VII of GPCL Limitation of Action
5
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interests have not made a choice, the law of the country to which the contract is most closely
17
connected shall be applied . Time periods referred to in the Civil Law shall be calculated by the
Gregorian calendar in years, months, days and hours. If the last day of a time period falls on a
18
Sunday or an official holiday, the day after the holiday shall be taken as the last day
2

CHINESE CONTRACT LAW IN GLANCE
The development of the contract law in China reflects recent changes in the Chinese legal
system because autonomous contracts and transactions between economic actors are basic to
market oriented economy. “The extend to which autonomous contracts are allowed under PRC law
will reflect the progress that China is making in its efforts to implement a legal system to support its
transition from a planned economy to a mixed or transition economy with some free market
19
features ”. The law enacted for the purpose to protect the lawful rights and interests of the
contracting parties is the Order of the President of the People's Republic of China No. 15 which has
been adopted at the Second Session of the Ninth National People's Congress on March 15, 1999,
and came into force on October 1, 1999, coll. Contract Law of the People's Republic of China
(hereinafter “CL”), it is also called Unified Contract Law, because it had replaced the three pillars of
20
contract law: I) the Economic Contract Law of the People’s Republic of China(1982) , II) the
21
Foreign-related Economic Contract Law of the People’s Republic of China(1985) , 3) the
22
Technology Contract Law of the People’s Republic of China(1987) . CL compared with its
predecessors reflects market oriented economy, freedom of contracts, it has restricted government
interference and protected better contractual rights.
In accordance with article 85 GPCL at seq. a contract is an agreement whereby the parties
establish, change or terminate their civil relationship. Lawfully established contracts shall be
23
protected by law . The parties to a contract shall fully fulfill their obligations pursuant to the terms
24
of the contract . If a contract contains ambiguous terms regarding quality, time limit for
performance, place of performance, or price, and the intended meaning cannot be determined from
the context of relevant terms in the contract, and if the parties cannot reach an agreement through
consultation, the provisions below shall apply: 1) If quality requirements are unclear, state quality
standards shall apply, if there are no state quality standards, generally held standards shall apply.
2) If the time limit for performance is unclear, the debtor may at his convenience fulfill his
obligations towards the creditor. The creditor may also demand at any time that the debtor perform
his obligations, but sufficient notice shall be given to the debtor. 3) If the place of performance is
unclear, and the payment is money, the performance shall be effected at the seat or place of
residence of the party receiving the payment. If the payment is other than money, the performance
shall be effected at the seat or place of residence of the party fulfilling the obligations. 4) If the price
agreed by the parties is unclear, the state-fixed price shall apply. If there is no state-fixed price, the
price shall be based on market price or the price of a similar article or remuneration for a similar
service. With respect to article 2 of CL a contract is an agreement among natural persons, legal
17

For more see Chapter VIII of GPCL Application of Law in Civil Relations with Foreigners
Article 154 GPCL
19
CHOW, D.C.K. and others: The Legal System of the People´s Republic of China, In a Nutshell. 2th
edition, St. Paul: WEST A Thomson Reuters business, 2009, page 342
20
Contracts for economic purposes between the Chinese legal persons, other economic
organization, individual business households or leasehold farming households.
21
Contracts between the Chinese enterprises (or other economic organization) and foreign
enterprises.
22
Contracts for tech. development, trans., consult., or other tech. services between the Chinese
legal persons or citizens.
23
When there are two or more creditors to a deal, each creditor shall be entitled to rights in
proportion to his proper share of the credit. When there are two or more debtors to a deal, each
debtor shall assume obligations in proportion to his proper share of the debt.
24
If the contract does not contain an agreed term regarding rights to patent application, any party
who has completed an invention-creation shall have the right to apply for a patent. If the contract
does not contain an agreed term regarding rights to the use of scientific and technological research
achievements, the parties shall all have the right to use such achievements.
18
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persons or other organizations as equal parties for the establishment and modification of a
25
relationship involving the civil rights and obligations of such entities. “Defining contract as
involving „civil rights and obligations“ apparently resolves the longstanding debate over the nature
by providing that contracts are a matter of civil and not economic law and thereby outside the
26
mandate of state plans and state economic policy .
General civil liability for breach the contract is governed in Chapter VI, section 2 of the
GPCL. If a party fails to fulfill its contractual obligations or violates the terms of a contract while
fulfilling the obligations, the other party shall have the right to demand fulfillment or the taking of
remedial measures and claim compensation for its losses. The party that breaches a contract shall
be liable for compensation equal to the losses consequently suffered by the other party. The parties
may specify in a contract that if one party breaches the contract it shall pay the other party a certain
amount of breach of contract damages, they may also specify in the contract the method of
assessing the compensation for any losses resulting from a breach of contract. If both parties
breach the contract, each party shall bear its respective civil liability. If one party is suffering losses
owing to the other party's breach of contract, it shall take prompt measures to prevent the losses
from increasing; if it does not promptly do so, it shall not have the right to claim compensation for the
additional losses. A party's right to claim compensation for losses shall not be affected by the
alteration or termination of a contract. If a party fails to fulfill its contractual obligations on account of
a higher authority, it shall first compensate for the losses of the other party or take other remedial
measures as contractually agreed and then the higher authority shall be responsible for settling the
losses if sustain.
The Supreme People‘s Court‘s Interpretations of Certain Issues Concerning the Application
of the Contract Law of the People‘s Republic of China (Part One), clause 10: “Where the parties
entered into a contract the subject matter of which was outside their scope of business, the People‘s
Court shall not invalidate the contract on such ground, except where conclusion of the contract was
in violation of state restriction concerning, or licensing requirement for, a particular business sector,
or in violation of any law or administrative regulation prohibiting the parties from participation in a
particular business sector”.
Structure of the Contract Law: Ch.1 General Provisions, Ch.2 Formation of Contracts,
Ch.3 Validity of Contracts, Ch.4 Performance of Contracts, Ch.5 Modification and Assignment (&
Delegation) of Contracts, Ch.6 Discharge of Contractual Rights and Obligations, Ch.7 Liabilities for
Breach of Contracts, Ch.8 Other Provisions, Provisions of Specific Contracts, Ch.9 Sales Contracts,
Ch.10 Contracts for Supply of Power, Water, Gas , or Heat, Ch.11 Gift Contracts, Ch.12 Contracts
for Loan of Money, Ch.13 Leasing Contracts, Ch.14 Financial Leasing Contracts, Ch.15 Contracts of
Hired Works, Ch.16 Contracts for Construction Projects, Ch.17 Carriage Contracts, Ch.18
Technology Contracts, Ch.19 Safekeeping Contracts, Ch.20 Warehousing Contract, Ch.21 Agency
Appointment Contracts, Ch.22 Trading-Trust Contracts Ch.23 Brokerage Contracts, Supplementary
Provisions.
27
Fundamental Principles of the Contract Law are : Principle of Party Equality said contracting
28
parties shall have equal legal status, and no party may impose its will on the other party . Principle
of Contract Freedom. The parties have the right to lawfully enter into a contract of their own free
29
will in accordance with the law, and no unit or individual may illegally interfere therewith . A party
30
should only be bound when consent is free from any constraints by the other party. Principle of
25

Agreements concerning personal relationships such as marriage, adoption, guardianship, etc.
shall be governed by the provisions in other laws.
26
CHOW, D.C.K. and others: The Legal System of the People´s Republic of China, In a Nutshell. 2th
edition, St. Paul: WEST A Thomson Reuters business, 2009, page 347
27
Zhang, X.: Chinese Contract Law: A Brief Introduction (Lecture), East China University of Politics
and Law, 2007.
28
Article 3 CL
29
Article 4 CL
30
Exceptions: requirements of good faith and fair dealing, mandatory transactions, form contracts,
contracts concluded contrary to mandatory law, public order or bonas mores, juridical effects
resulting from the law, usages or the requirements of reasonableness and equity, according to the
nature of the contract, protection of those considered by statutes or courts to be weaker parties.
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Fairness and Good Faith said the parties shall adhere to the principle of fairness in decision their
31
respective rights and obligations . The parties shall observe the principle of honesty and good faith
32
in exercising their rights and performing their obligations . Principle of public Interest. In
concluding and performing a contract, the parties shall comply with the laws and administrative
regulations, respect social ethics, and shall not disrupt the social and economic order or impair the
33
public interests . This provision creates a significant window for state intrusion into contracts as a
number of existing regulations allow state agencies to intervene in the formation and performance of
contracts. The broad and vaguely worded limitations based upon social economic order and public
interests also provide a potential avenue for invalidating or restricting contracts which have conflicts
34
with government interests .
Scope of mandatory law regarding enforceability. The Supreme People‘s Court‘s Interpretations
of Certain Issues Concerning, Clause 4 say “After the Contract Law became operative, a People‘s
Court may only invalidate a contract in accordance with laws adopted by the National People‘s
Congress or its Standing Committee, or administrative regulations adopted by the State Council,
and may not invalidate a contract in accordance with any local statutes or administrative rules”.
Formation of Contracts. In entering into a contract, the parties shall have appropriate
capacities for civil rights and civil acts, which is governed by GPCL on nature and legal persons.
The parties may use written, oral or other forms in entering into a contract, although certain
35
36
contracts need to be in writing e.g. technology transfer agreement or a loan contracts . According
to the UPC all contracts should generally include following clauses: 1) titles or names and domiciles
of the parties, 2) subject matter, 3) quantity, 4) quality, 5) price or remuneration, 6) time limit, place
and method of performance, 7) liability for breach of contract, and 8) method to settle disputes. The
parties may conclude a contract by reference to a model text of each kind of contract.
The parties shall conclude a contract in the form of an offer and an acceptance. An offer is an
expression of an intent to enter into a contract with another person. Such expression of intent shall
comply with the following: 1) its contents shall be specific and definite, 2) it indicates that the offeror
37
will be bound by the expression of intent in case of acceptance by the offeree . An invitation for
38
offer is an expression of an intent to invite other parties to make offers thereto . An offer becomes
effective when it reaches the offeree. An offer may be withdrawn. The withdrawal notice shall reach
the offeree before or at the same time when the offer arrives. An offeree´s power of acceptance may
39
40
41
be terminated by: 1) revocation by the offeror , 2) lapse of time , 3) rejection by the offeree , or 4)
counteroffer.
42
A contract is established when the acceptance becomes effective . An acceptance
becomes effective when its notice reaches the offeror. If notice of acceptance is not required, the
acceptance shall become effective when an act of acceptance is performed in accordance with
transaction practices or as required in the offer. The party shall be liable for damage if it is under
31

Article 5 CL
Article 6 CL
33
Article 7 CL
34
CHOW, D.C.K. and others: The Legal System of the People´s Republic of China, In a Nutshell. 2th
edition, St. Paul: WEST A Thomson Reuters business, 2009, page 347
35
Article 342 CL
36
Article 197 CL
37
An offer may be made to one or more persons or to the public. A proposal to supply goods or
services at stated prices made by a professional suppliers in a advertisement or by a display of
goods, is presumed to be an offer to sell or supply at that price until the stock of goods, or the
supplier’s capacity to supply the service becomes exhausted. Different intentions communicated in
the proposal prevent the presumption.
38
Mailed price lists, public notices of auction and tender, prospectuses and commercial
advertisements, etc. are invitations for offer. Where the contents of a commercial advertisement
meet the requirements for an offer, it shall be regarded as an offer.
39
For more see article 19 and article 26 CL.
40
See article 23 CL
41
According to article 20 CL
42
Article 25 CL
32
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one of the following circumstances in concluding a contract and thus causing losses to the other
party: 1) pretending to conclude a contract, and negotiating in bad faith, 2) deliberately concealing
important facts relating to the conclusion of the contract or providing false information, 3) performing
43
other acts which violate the principle of good faith .
Validity of Contracts. The contract established according to law becomes effective upon its
establishment. With regard to contracts that are subject to approval or registration as stipulated by
44
relevant laws or administrative regulations, the provisions thereof shall be followed . This means
that the contracts are valid once formed and that approval and registration procedures will be
followed. Many contracts mainly involving sino-foreign joint ventures still require PRC authority
approval under applicable law before becoming legally effective. According to article 52 CL a
contract is null and void if, 1) a contract is concluded through the use of fraud or coercion by one
party to damage the interests of the state, 2) malicious collusion is conducted to damage the
interests of the state, a collective or a third party, 3) an illegitimate purpose is concealed under the
guise of legitimate acts, 4) damaging the public interests, and 5) violating the compulsory provisions
of laws and administrative regulations.
Performance, Modification and Termination of Contracts. Each party shall fully perform its
own obligations as agreed upon. The parties shall abide by the principle of good faith, and perform
obligations of notification, assistance, and confidentiality, etc. in accordance with the nature and
45
purpose of the contract and the transaction practice . A contract may be modified if the parties
reach a consensus through consultation. If the laws or administrative regulations so provide,
approval and registration procedures for such modification shall be gone through in accordance with
46
such provisions . The rights and obligations under a contract shall be terminated under any of the
following circumstances: 1) the obligations have been performed as agreed upon, 2) the contract has
been rescinded, 3) the obligations have been offset against each other, 4) the obligor has escrowed
the subject matter accordance with the law, 5) the obligee has released the obligor of its obligation,
6) the rights and obligations have vested in one party, 7) any other circumstances for termination as
47
stipulated by the laws or agreed upon by the parties .
3

CONTRACT OF SALE
Contract of sale is an essential and fundamental type of agreement applicable in international
trade. Countries around the world approved many legal rules and commitments for the purpose to
simplify differences between business cultures and made the commercial relations more transparent
and perspective for the future deals. Even if there are many similarities, mainly in the nature of the
commercial affaires and its legal regulation, there are also special characteristics those knowledge
could be useful for a lawyer, to manage interests of the contractual parties. This part of the paper
will focus your attention to legal requirements of a contract of sale with respect to Chinese contract
law and to commercial advises which guide final version of an agreement with Chinese
characteristics. Due to basic comparison with contractual obligation stipulated by the Slovak
Commercial Code and Chinese Contract law we will show similarities and differences between two
legal and business environments.
Managing contracts in China is not like managing contract in countries with developed legal
system and enforceable government regulations. In the EU or the USA after signing the contract the
parties will know what will happen. In China signing contracts means something different, it mainly
signifies the beginning of negotiations. “By signing a contract in China, parties agree that they
want to do business with one another, that the goals of the contract are desirable, and the terms of
48
the contract are reasonable.” And as the Chinese saying has it: “Everyone knows that life is
43

Article 42 CL
In prior practice (three pillars of the contract law) some contracts had to be approved by relevant
authorities. For example, foreign commercial contracts under the Foreign-related Economic Contract
Law of the People’s Republic of China (1985).
45
For more see Chapter 4 CL
46
For more see Chapter 5 CL
47
For more see Chapter 6 CL
48
SCHUSTER,
C.:
How
to
Manage
a Contract
in
China,
available
at:
http://www.questia.com/library/1P3-783330581/how-to-manage-a-contract-in-china
44
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unpredictable, that the future is uncertain, and that specific activities do not always happen
as planned!”. This is also kind of Chinese philosophy, which has influenced Chinese citizens,
buyers and sellers every day during thousands of years.
Many international business men and lawyers say: “Chinese contracts are hardly worth the
49
paper on which they are written ” The use of contracts in China is met with skepticism and
aversion. At the other hand, there are business opportunities and big Chinese market which provide
European enterprises great opportunities. Central and eastern European small and medium
companies should understand, that the times when Europe was on rise are gone and now we are
living in the global society which is more and more influenced by developing countries.
Regarding frequent changes of local and central regulations in Chinese commercial law, special
policies applying in various sectors and regions or municipalities, weak law enforcement, It can be
said, that contracts in China are not always performed to the letter, but the presence of a contract
decreases the risk that a counterpart will break the agreement. Without written contract it is almost
impossible to enforce rights against business partner.
Contract Sale in respect to art. 130 et seq. Order No. 15/1999 Coll. Contract Law of the
People´s Republic of China: The contents of a contract according to arc. 12 of the Chinese
Contract Law shall be agreed upon by the parties, and shall generally contain the following
clauses: 1) titles or names and domiciles of the parties; 2) subject matter; 3) quantity; 4) quality; 5)
price or remuneration; 6) time limit, place and method of performance; 7) liability for breach of
contract; and 8) method to settle disputes. Art. 131 follows, that sales contract may also contain
such clauses as package manner, inspection standards and method, method of settlement and
clearance, language adopted in the contract and its authenticity.
SELLER / BUYER. Chinese citizen or Chinese legal person who have the capacity for civil
rights regarding GPCL. In accordance with the law or the articles of association of the legal person,
the responsible person who acts on behalf of the legal person in exercising its functions and powers
50
shall be its legal representative . Every company legally formed in China possesses a business
License. It is official document issued by the State Administration of Industry and Commerce in
each province or municipality, which acts as the company´s base identification card. It is more than
important to properly check at least company name, company address, registered and paid up
capital, form of incorporation, business scope, shareholder, term of business, date of establishment,
and legal representative, who is the person authorized to represent the company to the third
parties. Legal representative is allowed to sign contracts on behalf of the company and affix the
official company stamp. Official company stamp of relevant Administration of Industry and
Commerce on the business license certifies that the company passed the annual inspection.
Company Stamp is considers as an „official signature“ of the company. It is said that, the importance
and use of the company stamp in China is the same as the signature of the CEO or general
51
manager in Europe. Without it, the document can be easily questioned as not being official .
OBJECT In accordance with art. 85 et seq. of the GPCL a contract is an agreement whereby
the parties establish, change or terminate their civil relationships. With respect to special provision to
GPCL, art. 130 et seq. of the Chinese Contract Law the contract is defined as an agreement
whereby the seller transfers the ownership of a subject matter to the buyer, and the buyer pays the
price for it. This definition is in nature the same as § 409 et seq. of the Slovak Commercial code..
SUBJECT MATTER The subject matter to be sold shall be owned by the seller or of that the
seller shall have the right to dispose. Where the transfer of a subject matter is prohibited or
52
restricted by laws or administrative regulation, such provision shall be applied . The ownership of a
subject matter shall be transferred upon the delivery of the object.
QUALITY & QUANTITY It is recommended to confirm valid certificate issued by the
independent international survey company SGS (Societe Générale de Surveillance).The quantity of
49

ROSS, M.: Chinese Commercial Law, A Practical Guide, Alphen aan den Rijn: Kluwer Law
International, 2010, ISBN: 978-90-411-3254-3, page 7
50
GPCL, Chapter III. Legal Persons, Section 1, General Stipulations
51
EU SME Centre, Know your partner, Guidline: Sales contracts when exporting to China, available
at http://www.eusmecentre.org.cn/
52
Article 132 ULC
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goods stated in the Bill of Lading shall be conclusive evidence of the quantity of goods delivered. If
the buyer refuses to accept the subject matter or terminate the contract, the risk of damage or
53
missing of the subject matter shall be borne by the seller .
PRICE & PAYMENT In China deals between westerners and Chinese are usually closed in
United States Dollars or Euro. Chinese currency CNY is not convertible. For example the price of
goods can includes all costs incurred by seller up to and including delivery, base on CIF/FOB. There
may be an exception where the contract specifically provides for a cost to be borne by the buyer,
54
port demurrage charges, tariffs, and export/import fees . Payment will be usually guaranteed by an
irrevocable transferable automatically revolving Letter of Credit. Letters of credit are used
extensively when selling into China and tend to be the preferred method of payment for most
transactions. Only letters of credit from well-established banks in China should be accepted.
Advance payments can be combined with payments under letter of credit in favor of the European
SMEs as exporters. Advance payments could be difficult for the buyer to arrange, taking into
account the foreign exchange control in China. However, such terms are not impossible to
negotiate, especially for custom-built equipment. The usual amount of advance payment is 10 - 20
% of the contract price. Likewise, it is possible to request progress payments for orders with a long
production cycle.
TIME LIMIT, PLACE & METHOD OF PERFORMANCE The seller shall deliver the subject
matter within the time limit. Where a time period for delivery is agreed upon, the seller may deliver at
55
any time within the said time period . The seller may deliver the total quantity of goods in
accordance with the contract delivery schedule, usually stated in the appendix. The seller frequently
deliver the goods under delivery conditions CIF or FOB in accordance with INCOTERMS 2010,
where should be stated loading port, country of export and port of destination. Delivery acceptance
depends on used INCOTERMS 2010.
LIABILITY FOR BREACH CONTRACT If a party fails to perform its obligations under a
contract, or its performance fails to satisfy the terms of the contract, it shall bear the liabilities for
breach of contract such as to continue to perform its obligations, to take remedial measures, or to
56
compensate for losses. SELLER LIABILITY: Seller may attest to have all export licenses to deliver
the goods. Seller may has the obligation to make consignment complete, deliver the full quantity and
will only be paid for what is delivered at the time. Failure to deliver full quantity may entail penalties
(for example: 0.3% pro rata temporize of the value of the undelivered goods). Buyer may decide,
that at any time during the period of delivery, he will take a partial delivery rather than wait for the full
quantity. BUYER LIABILITY: Buyer may attest to have all import licenses to unload the goods at
ports. The scheduled date of arrival may be stated. It can be stated, that the payments of the
storage costs in port have no connection with the payment penalties, which are paid separately to
the Seller.
METHOD TO SETTLE DISPUTES The parties of an international sales contract are basically
free to choose the governing law on execution and interpretation of the contract, as well as the
settlement of disputes arising out of a contract or in connection with a contract. Accordingly it is
possible to draft the sales contract in accordance with the laws of EU member states, the Chinese
law or also the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG).
All EU member states have joined the CISG except for Ireland, Malta, Portugal and the United
Kingdom. It is important to specify clearly the choice of law in the contract. Whether it is possible to
choose European law, International rules or Chinese law depends certainly on the negotiation
situation. Commonly Chinese companies do not accept foreign laws as the governing law, but often
57
agree to choose the CISG . The China International Economic and Trade Arbitration Commission
(CIETAC) is one of the major permanent arbitration institutions in the world arbitrated disputes
53

Article 148 ULC
Zhu, P.: A Sales Agreement or Contract For Sale to be Used In China, available on:
http://www.chinalawblog.org/law-topics/legal-counsel/142-a-sales-agreement-or-contract-for-sale-tobe-used-in-china
55
Article 138 ULC
56
Article 108 ULC
57
Applies only to contracts for the supply of goods.
54
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arising from contracts between westerners and the Chinese. Headquarter is situated in Beijing, subcommissions are in Shenzhen, Shanghai, Tianjin and Chongqing.
DATE Time periods referred to in the GPCL and it is calculated by the Gregorian calendar in
years, months, days and hours. SIGNATURES: see company stamps and legal representative.
4

CONCLUSION





Knowing your Chinese business partner is important for the purpose to eliminate negative
aspects arising from breach the commercial contracts in China. Lawyers insist on official
verification of contractual parties and focus on its age, positions, legal form and relevant
documents declaring their truth, such as business license, company stamp and legal
representative.
During negotiating and closing contracts in China be open to multi-cultural communication.
Complications between Chinese and European companies arise usually due to diverse
business customs, languages barriers and poor communication on both sites. Food, drink
and presents are negotiating tools used to close deals and agreements.



Regarding Chinese Contract Law, obligatory clauses in the contract are: titles or names
and domiciles of the parties, subject matter, quantity, quality, price or remuneration, time
limit, place and method of performance, liability for breach of contract, and method to settle
disputes.



It is highly recommended to confirm closed deal in written contract. Although contract in
China are not always performed to the letter, without written contract it is almost impossible
to enforce rights arising from breaking the agreement against your counterpart.



Establish formal procedures for dispute resolution in the contract. This may involve
announcement of breach and demands for correction, third-party appraisals, mandatory
consultation period and valid arbitration clause.



Before signing any document in Chinese, make sure that the Chinese and English versions
are identical.
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VIOLENCE AGAINST ELDERLY - PRACTICAL
AND THEORETICAL CONSIDERATIONS
Joanna Paulina Kufel
PhD candidate, University of Łódź
Faculty of Law and Administration
Abstract: The elderly population merits more sustained sociological and criminological investigation
because in our societies the general population is both ageing and growing in size rapidly. This
article analyses issue of old people as a victim of violence and crime. I describe definitions and
forms of elder abuse, and factors which causes violence against elderly. The prevention process
had been described as well.
Key words: old person, violence, elder abuse, victim, physical abuse, sexual abuse, neglect, selfneglect, psychological abuse, financial exploitation, abandonment, victimization, prevention.
1

INTRODUCTION
The situation of old people in present, dynamically changing realities is extremely difficult.
What is contributing to this is both the necessity of continuous adaptation to rapidly following socioeconomical changes and problems of medical, social or psychological nature which are difficult to
solve. Simultaneously there are - especially in high industrialized societies - changes in status, role
and place of old person in family and society, the number of negative mental stereotypes against
seniors is growing. Thus we have so to deal with the obvious depreciation of the old age, both in the
social-family and economic aspect. Growing unwillingness to the old people and increasing violence
towards them are deepening these processes.The maltreatment and negligence of people after their
65 have become the social problem and the subject of interdisciplinary discussions all around the
world.
In the public consciousness the issue of violence against the old people has firstly appeared
in mid 70s in Britain . The famous article A. A. Baker’s “Granny battering", which was published in
1977, contributed to the interest in the problem of violence against the old people.
Very quickly "granny bashing" became a notion of violence against seniors and not only the subject
of research but also the social issue demanding as rapid intervention as possible from all countries.
Additionally, the matter of growing old societies and more and more disturbed proportions between
the working and retirement age in population cause that the issues of violence against people after
65 are becoming the problem not only social or political but also criminological.
2

DEFINING VIOLENCE
Violence (or interchangeably abuse) is a worldwide social phenomenon that has its
implications both in individual sphere and in public (moral, social, cultural or political) one. It refers
not only to legal and ethical fields of our lives, but also medical and psychological, thus it lies in the
range of interests of many kinds of science.
Violence has different forms. It occurs not only as physical, to some extent perceptible and difficult
to detect, but also very often as psychical. However, the most often the word "violence" is
1
associated with physical abuse and this kind is exhibited in mass media in majority of cases.
Violence against the old people is not a novelty in developing countries, however, the idea of
abuse against these people is still an important matter connected with the growing rate of population
1
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of people in their after 65 and the pressure on civil rights, equality and justice.
The key events in gaining attention to the issue of abuse against the old people was the creation of
International Network handicap the Prevention of Elder Abuse (INPEA) in 1997 and proclamation of
World Elder Abuse Awareness Day and the Global Day of Consciousness about the Violence
2
against the Old People (15 June 2006).
Violence against the old people, as mentioned before, was firstly distinguished as so-called
"granny damping", the label which is clearly defined in case of gender. In 1974 Erin Pizzey
published unprecedented book, graphic exposition of an ill-treated woman, entitled "Scream Quietly
or the Neighbors Will Hear", which at the beginning caused the acknowledgement of the existence
of abuse against the old people, generally, as domestic violence against old women. However,
"granny battering" has rapidly become treated as violence against the old people regardless of the
gender.
The attempt at defining the notion of violence against the old people in literature was not simple,
firstly because of the need of creation of the universal definition, but also because of the variety of
many factors, which can violence, the establishment of violence and its intensity and also its
3
consequences.
There is much discussion in the elder abuse literature about the need for a universally
accepted definition of abuse and neglect of older people that will apply both to situation involving kin
and to those involving non-kin, and to both maltreatment that occurs in community settings and that
4
which occurs in institutional setting. Three definitions are in fairly common use around the world.
5
The first, found on the US National Center on Elder Abuse website, definies it as:
“...any kwnowing, intentional, or negligent act by a caregivers or any other person that causes
harm or a serious risk of harm to a vulnerable adult”.
A second defnition, used by the US National Research Council’s Panel to Review Risk and
Prelevance of Elder Abuse and Neglect, places less importance on determining intentionality and
draws attention to the relationship between the victim and perpetrator, defining “elder mistratment”
as:
...”(1) intentional acions that cause harm or create a serious risk of harm (whether or not
harm is intended) to a vulnerable elder by a caregiver or other person who stands in a trust
relationship to the elder or (2) failure by a caregiver to satisfy the elder’s basic needs or to protect
6
the elder from harm”.
The third, and perhaps the most commonly used, was developed by the UK’s Acton on Elder Abuse
in 1995 and subsequently adopted by the World Health Organization (WHO): ...
...” a single or repeated act or lack of appropriate action, occuring within any relationship
7
where there is an expectation of trust, which causes harm or distress to an older person”.
Definitions of elder abuse are criticized because of ambiguous qualification; phrases: abuse,
maltreatment, violence are very often used in different context or interchangeably to qualifications of
8
the same word.
3

FORMS OF ELDER ABUSE
Regardless of the relationship between the victim and the abuser, many of the forms of
abuse are similar. In general, the seven main types of elder abuse include physical abuse, sexual
abuse, emotional abuse, financial exploitation, neglect, self-neglect, and abandonment. Research

2
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9

shows that in most cases of abuse, multiple tactics are used against the victim. For example,
10
89,7% of the time, psychological abuse was accompanied by other types of abuse.
The studies conducted by Community and District Nursing Association (CDNA) in Britain
11
showed that abuse is most often committed against women between their 80 - 84.
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Physical abuse is definied as the use of physical force that may result in bodily injury,
physical pain, or impairment. Physical abuse may include, but is not limited to, such acts of violence
as striking (with or without an object), hitting, beating, pushing, shoving, shaking, slapping, kicking,
9
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pinching and burning. In addition, inappropriate use of drugs and physical restrains, force-feeding,
and physical punishment of any kind also are examples of physical abuse.The ultimate form of
14
physical abuse is homicide.
Sexual abuse is defined as non-consensual sexual contact of any kind with elderly person.
Sexual contact with any person incapable of giving consent is alco considered sexual abuse. It
includes, but is not limited to, unwanted touching, and all types of sexual assault or battery, such as
rape, sodomy, coerced nudity, and sexually explicit photographing.
Sexual abuse constitute less than 1% of all forms of elder abuse. Perpetrators of elder sexual
assault fall into four categories: (1)strangers or acquaintances; (2) caregivers; (3)family members,
including spouses and intimate partners, other relatives, and adult sons; and (4) fellow residents in a
residential care setting. Although only a few studies have examined elder sexual assault, nearly all
the victims studied were woman, and all but one identified perpetrator were male. Research
indicates that being healthy and and active, married, or living in an institution does not protect
15
woman from being sexual abused.
Psychological or emotional abuse is defined as the infliction of anguish, pain, or distress
through verbal or nonverbal acts. Emotional/ psychological abuse include, but is not limited to,
verbal assault, insults, threats, intimidation, humiliation, and harassment. In addition, trating an older
person like an infant, isolating an elderly person from family, friends or regular activities, giving an
older person the “ silent treatment”, and enforcing social isolation are examples of emotional and
psychological abuse. Psychological abuse can result in depression, nervous disorders, fearfulness,
physical illness, and even suicide. Psychological abuse includes repeated verbal attacks against the
victim’s worth as an individual or in his or her role as a parent, family member, friend, co-worker, or
community member. Abuser often humiliate their victims in front of family members, friends, or
16
strangers.
Financial exploitation is defined as the illegal or improper use of an elder’s funds, property, or
assets. Examples include, but are not limited to, forging an older person’s signature; misusing or
stealing an older person’s money or possessions; coercing or deceiving an older person into signing
any document (e.g. contracts or will). A number of elders become victims of financial exploitation
simply because they lack capacity and are unable to participate in their own decision making. Those
who do have decision-making capacity or wo have diminished capacity are sometimes subject to
17
undue influence.
Neglect is defined as the refusal or failure to fulfill any part of a person’s obligations or duties
to an elder. Neglect may also include failure of a person who has fiduciary responsibilities to provide
care for an elder, or the failure on the part of an in-home service provider to provide necessary care.
Neglect typically means the refusal or failure to provide an elderly person with such life necessities
as food, water, clothing, shelter, personal hygiene, medicine, comfort, personal safety, and other
essentials included in an implied or agreed-uppon responsibility to an elder.
Self-neglect is condition in which the older person is no longer willing or able to provide basic
care for byself. Self-neglect is defined as an adult’s inability, due to physical or mental impairment or
diminished capacity, to perform essentail self - care tasks. Choice of lifestyle or living arrangements
18
is not, in itself, evidence of self-neglect.
Abandonment is defined as the desertion of an older person by an individual who has
assumed responsibility for providing care for an elder, or by a person with physical custody of an
19
elder.
The other group, violent crimes, are offenses that are officially defined as criminal and include
those offenses which are often committed by strangers. Broadly speaking, they include homicide,
robbery, assault, and variations on each of these offenses (e.g., aggravated assault and simple
assault). Statistics shows, that the victimiazation rates for violent and property offenses broken down
by age, gender, and race categories. It seems important to note that the majority of offenders
14
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reported in these stastistics were strangers to the victims. Statistics reports that older violent crime
victims “are more likely than younger victims to face assailants who are victim” and that older
robbery victims “ are more likely than younger victim to be particularly vulnerable to offenders whom
they do not know”. Younger persons seem to be victimizes by robbery, assault, and rape more often
than older persons. It has already been established that official stastistics can not be used to gauge
20
to true extent of crime commited against elderly people. For example, findings from the National
21
Crime Victimization Survey show that:
1. People aged sixty-five to seventy-four have a higher victimization rate than those seventy-five
or older.
2. Elderly persons with the lowest incomes have higher rates of violence than elderly with high
incomes.
3. Separated and divorces elderly persons are more likely to be victmis of violent offenses then
married elderly people are.
4. Elderly victmis of violence are almost twice as likely to be victimized at or near their home.
22
Literature (Joseph Soos) distinguish five types of homicide against elderly persons:
(1)murder for profit killings; (2) revenge killing; (3) eldercide;(4) gerontophella; and (5) relief of
burden killings.
Murder for profit killings occur when an offender kills an older or vulnerable old person for some
profit. Profits are generally minimal, but these offenses nonetheless occured because of the profit
sought by the offenders.
Revenge killings occur when offenders kill the older or vulnerable adult in order to get even with the
victim or his or her family for some perceived injustice. When it is a family member killing his or her
relative, these killings are believed to be a result of abuse the offender experienced at the hands of
the victim earlier in life.
Eldercide entails the killing of elderly persons simply out of prejudice against older person.
Gerontophella refers to homicides that are commited in order to cover up an offender’s sexual
assault against the older victim.Usually, geronophella cases, are never detected.
Graphs 3 and 4 illustrate patterns surrounding the homicides of elderly persons.
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As shown in these graphs, while older persons are less likely than younger persons to be victim of
homicide, patterns of homicide vary between age groups. In particular, older persons are far less
likely than younger persons to be victimized by firearms. More often, other strategies are used,
making it easier for offenders to conceal their offense. Firearms are used in three-fourths of
homicides involving victims between the ages of seventenn and thirty-nine. Alternatively, just one25
third of homicide involving elderly victims entail the use of firearms.
4

THE OLDER VICTIM
While senior citizens are the victims of the same types of crimes as younger individuals,
crime tends to have more profound and lasting effect on the older victim than on the younger one.
26
The elderly victim should be viewed as a special and distinctive case for a number of reasons.
1.The elderly usually have a reduced or low income. Thus, the impact of any loss of
economic resources is relatively great.
2.Older people are more likely to be victimized time and again, often by the same offender.
3.Older people are more likely to live alone, and social isolation increases vulnerability to
crime.
4.Older people are weaker physically and have less stamina. Therefore, they are less able to
defend themselves, less able to escape from threatening situations, and less able to resist
attackers. They are also more likely to suffer from physical ailments, such as loss of hearing or sight,
arthritis, and circulatory problems which further increase their vulnerability.
5.Criminals, aware of this fragile physical condition and, thus, the vulnerability, are more likely
to seek out an elderly target.
6.Older people are more likely to live in high crime neighborhoods as a result of diminished
income and of being rooted in central cities. Thus, they find themselves living among the group most
likely to victimize them - the unemployed, teen-age dropouts.
7.The dates when monthly pension is received, and hence the dates when older people are
most likely to have cash on their person or in their homes, are widely known.
8. For physical financial, or other reason, older people are less likely to drive or own a private
car. They depend on walking or on public trasportation.
9.Older people are particularly susceptible to fraud and confidence games.
24
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10.Older people most often fall victim to the crime of personal larceny with contact, the theft
of purse, wallet, or cash taken directly from the person of the victim.
11.Older people are aware of their increased vulnerability to criminal behaviour, and this
awareness often has a chilling effect upon their freedeom of movement. Fear of victimization may
cause self-imposed “house arrest” among old people. Even in situation where the fear of being
victimized may be exaggerated or unwarranted, the effect on the older persons can be just as
severe as when the fears are justified.
12.Because the culture associates loss of status and decreased sense of personal efficacy
with being old, older people may be less likely to process complaints through the criminal justice
27
bureaucracy and to draw upon available community resources for protection and redress.
The devasting effects of crime against the elderly are only begining to be recognized by law
28
enforcement official as to their seriousness in affecting almost all areas of the older victim’s life.
5

CONCLUSION
Violence should not occur against both the old people and people in any other age. Seniors
according to normative rules should be surrounded with respect, care and regard. The phenomenon
of violence denies those normative expectations, nevertheless, health and psychosocial
29
conditionings can be conducing to bad treatment of the older.
Violence against people after their 65 is still a problem demanding analyses and
investigations on the scale of the whole world. It is very difficult to recognize - both the perpetrator
and the victim can perceive it in different way, what may be caused by certain cultural patterns of
behavior. What is needed to recognize violence is the existence of consciousness about what this
phenomenon means and the acquaintance with the risk factors and the rates that are behind
violence.
The level of non-notified violence is very high and can result from many reasons: anxieties and fears
that the perpetrator will find out about this, embarrassment, shame or from inhibition (internal
blockage). Additionally, the old people who are the victims of abuse do not often know where they
should ask for help. The isolation from the environment, solitude, shame and powerlessness cause
that the older victims are not able to cope with the occurrence of abuse.
Many researchers argue that violence against the elderly is the continuation of abuse against all
people in a given society, regardless of the age. It conjoins this maltreatment with the view of
stressful occurrence, if the senior was already a victim of earlier abuse in his or her previous stages
of life. Violence against the old people can be treated as an expression of social inequality in
reference to the differences of gender and also as a marker of differences depending on socioeconomical status and structural ones that are directly and indirectly connected with various rates of
30
risk of negative changes in health status.
Thus it is necessary to determine precisely the factors of risk connected with maltreatment of
the older, which is the condition sine qua non of the creation of rational programmes bases that
would protect and prevent from violence against this age group. Therefore, it is crucial to listen
carefully to what the abused senior wants to confess us. If the discovery of the risk factors of
maltreatment is possible, it will probably cause the reduction in unbeneficial phenomena, or it will
eliminate it. The recognition of the problem of violence against the old people is a good starting point
for further research initiatives and utilitarian activities with the thought of the elderly and with the
31
thought of own safe old age.
Crime pervention for the elderly should be developed with the following points: the police alone can
not control crime; citizen participation in crime prevention is essential to preventing crime; and, if
given opportunity, senior citizens have the desire and ability to work with law enforcement agencies
32
in developing and implementing programs to make their communities a safer place in which to live.
Currently the relation between crime and the elderly is open to question...
27
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