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Predhovor
Pôvodný z|mer autora spracovať komparatívny príspevok o zodpovednosti
znalca za škodu bol ovplyvnený ned|vnymi českými rozhodnutiami o zodpovednosti znalca za škodu, ktoré ľahkosťou aplik|cie všeobecnej prevenčnej
povinnosti prekvapili dom|ce pr|vne prostredie. Autor predpokladal, že zahraničn| pr|vna prax bude podstatne podrobnejšia a pouk|že na potenci|lne
aplikačné problémy, a preto sa ju rozhodol priblížiť. S postupom pr|c vzr|stol
aj počet ot|zok a ponúknutých riešení. Kompar|cia pouk|zala na z|sadné odlišnosti v prístupe jednotlivých št|tov k uvedenej problematike, čo n|sledne
viedlo autora k ot|zke interakcie týchto úprav, teda do oblasti medzin|rodného pr|va súkromného, ktorej skúmanie zaberie druhú časť pr|ce.
Autor nepredpoklad|, že čitateľ bude mať podrobnejšie znalosti špecifík problému zodpovednosti za čistú majetkovú škodu či kolíznopr|vnych ot|zok. Z toho
dôvodu sa v úvode pr|ce zameriame aj na stručný úvod do problematiky zodpovednosti za čisté majetkové škody a v r|mci druhej časti sa podrobnejšie venuje
aj stručnému úvodu do matérie kvalifik|cie a systému noriem európskeho kolízneho pr|va. Snahou autora bolo ale vždy udržať rozsah takéhoto úvodu na akceptovateľnom minime. Naopak, myslíme si, že je namieste predpokladať, že
čitateľ m| poznatky o rozdieloch medzi zmluvnou a deliktnou zodpovednosťou
za škodu, preto sa osobitne tejto všeobecnej ot|zke venovať nebudeme.
Predkladan| štúdia nie je zameran| na rozbor slovenskej hmotnopr|vnej
úpravy zodpovednosti znalca za škodu spôsobenú nespr|vnym posudkom.
Predmetn| matéria bude totiž zapracovan| do pripravovanej osobitnej publik|cie, výsledku riešenia grantovej úlohy č. APVV-0381-07.
Z|merne je zvolen| aj forma internetového zverejnenia. Nestalo sa tak iba
z dôvodu lepšieho šírenia tu podaných inform|cií. Množstvo citovanej literatúry a judik|tov je totiž voľne prístupných na internete a z|merom autora bolo
využiť technické možnosti a z cit|cií urobiť skutočné funkčné odkazy na citované prim|rne pramene. Autor si dovolí neskromne dúfať, že takýto prístup
uľahčí pr|cu tým, ktorí budú mať z|ujem hlbšie skúmať tu načrtnutú problematiku a inšpiruje na cestu k prameňom.
Podstatn| časť pr|ce bola pripraven| počas študijného pobytu na Inštitúte
Maxa Plancka pre porovn|vacie pr|vo a medzin|rodné pr|vo súkromné v
Hamburgu, ktorého svetozn|ma knižnica je nevyčerpateľným zdrojom inšpir|cie a poznania. Chcel by som sa poďakovať recenzentom a vedeckému redaktorovi publik|cie za všetky postrehy a pripomienky. Autor uvíta ďalšie kritické
pripomienky, postrehy a n|vrhy na adrese: kristian.csach@upjs.sk. Predkladanú štúdiu venujem jej čitateľom. Sn|ď si ich n|jde.
Košice, november 2009
Kristián Csach
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1. Úvod a vymedzenie problému zodpovednosti za nesprávnu informáciu
1.1.

Vymedzenie znalca

V súvislosti s tým, ako rastie komplikovanosť spoločenských javov a zložitosť
inform|cií relevantných pre rozhodovanie ako aj ich vyhľad|vania, rastie aj
význam určitých „informačných prostredníkov“, osôb, ktorých dôkladn| znalosť veci alebo iné osobitné vlastnosti predurčuje, aby svoje poznatky ponúkali
ostatným, ktorí v dôvere v ich vedomosť prijímajú vlastné rozhodnutia.
Systém vyžadujúci zložité riešenia a rozhodovanie o zložitých problémoch
(pričom nie je nevyhnutné, aby sa poznatky a schopnosti posúdiť rozhodnutia
a opr|vnenie prijímať rozhodnutia zjednotili v jednej osobe).1 Vo všetkých
týchto prípadoch sa siaha k pomoci znalca. Znalca pritom neobmedzujeme iba
na osoby, ktorých za znalcov považuje slovenský pr|vny poriadok. Naopak,
vzhľadom na z|sadné rozdiely v postavení znalcov medzi jednotlivými, tu
skúmanými, pr|vnymi poriadkami musíme rezignovať na snahu o jednotné
a jednoznačné definovanie cieľovej skupiny, ktorých zodpovednosť podrobujeme skúmaniu. Za znalcov budeme považovať osoby, ktoré pod|vajú inform|ciu nestranne, čím sa odlišujú od poradcov, ktorí sledujú cieľ svojho mandanta.
Najčastejšie budú pod|vané rôzne inform|cie o hodnote, resp. cene posudzovaného predmetu. Vždy budú ale do popredia vystupovať dve z|kladné znaky:
odbornosť a samostatnosť (resp. nez|vislosť) znalca. Znaleck| činnosť tak
v z|sade bude predstavovať výkon slobodného povolania. Predstavitelia slobodných povolaní sú osobitnou a ťažko definovateľnou, profesijnou skupinou.
Zaujímavý pokus o charakteriz|ciu (nie však definíciu) slobodných povolaní
ponúka Súdny dvor Európskych spoločenstiev, keď uv|dza, že ich predstavitelia vykon|vajú činnosti, ktoré okrem iného:
- majú výslovne intelektu|lny charakter,
- vyžadujú vysokú úroveň kvalifik|cie,
- podliehajú presnej a prísnej profesijnej regul|cii a
- pri výkone činnosti je kladený osobitný dôraz na osobnú zložku výkonu a
- výkon činnosti predpoklad| vysokú mieru samostatnosti.2
Iné, nie však podstatne odlišné, vymedzenie slobodných povolaní obsahuje
nemecký z|kon o partnerstve slobodných povolaní, resp. partnerskej spoločnosti (Partnerschaftsgesellschaftsgesetz),3 podľa § 1 ods. 2 ktorého je predme1

2

3

Tu už ale zach|dzame do ot|zky, aký m|– najmä pre posúdenie zodpovednosti za
zlé rozhodnutia –spoľahňutie sa na poskytnutú inform|ciu pr|vny význam.
Rozsudok Súdneho dvora zo dňa 11. októbra 2001 vo veci C-267/99, Christiane
Adam, vydat| Urbing, proti Administration de l'enregistrement et des domaines. Zb.
2001, s. I-07467, bod 39.
K problematike partnerstva ako osobnej spoločnosti pozrí CSACH, K.: História
a súčasnosť nemeckého pr|va osobných (obchodných) spoločností. In: Bujň|kov|,
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tom slobodných povolaní vo všeobecnosti osobné a odborne nez|vislé poskytovanie služieb vyššieho druhu v z|ujme objedn|vateľa a verejnosti na z|klade
osobitej odbornej kvalifik|cie alebo tvorivého nadania na vlastnú zodpovednosť. Ako sme už uviedli, pokusy o opis slobodných povolaní stavajú na znakoch samostatnosti, resp. nez|vislosti a odbornosti. Pr|ve tieto vlastnosti ich
predurčujú, aby stanovisk|, ktoré znalci pod|vajú, požívali značnú dôveru.
Nevyhnutnosť znaleckých posudkov, stanovísk a r|d na jednej strane a potenci|lne riziko vzniku škody spôsobenej konaním v dôvere v tieto inform|cie na
strane druhej vymedzuje potrebu predkladanej štúdie. Budeme preto skúmať
režim zodpovednosti tých osôb, ktoré vzhľadom na ich osobitnú kvalifik|ciu, či
schopnosti požívajú zvýšenú dôveru, a osoby často konajú v dôvere v spr|vnosť, objektívnosť či nestrannosť ich úsudku.
Zo skúmania sa budeme snažiť vylúčiť zodpovednosť audítorov, a to najmä
z dôvodu pr|c na štúdii o obmedzení zodpovednosti audítorov na komunit|rnej úrovni.4 Činnosť audítorov je síce podobn| činnosti znalcov, z|roveň ale
pravidelne existuje špecifick| legislatíva (najmä z oblasti obchodného pr|va
a pr|va obchodných spoločností), ktor| sa vymyk| z bežných civilistických
konštrukcií. V z|ujme nenechať sa zmiasť špecifikami bude preto z|ujem koncentrovaný na všeobecný model zodpovednosti znalca.

1.2.

Zodpovednosť za nesprávnu informáciu v kontexte problému náhrady čistej majetkovej škody

Inform|cia, dôsledky nespr|vnosti ktorej budeme skúmať, môže mať rôzne
podoby. Môže sa pohybovať od jednoduchej rady až po komplexný posudok
riešiaci zložitú situ|ciu. Vych|dzame z toho, že podan| inform|cia bude mať
vplyv na rozhodnutie inej osoby, pričom toto rozhodnutie sa uk|že ako nespr|vne v dôsledku nespr|vnosti podanej inform|cie (poskytnutej rady, podaného znaleckého posudku). Iba zriedkakedy – v niektorých prípadoch, napríklad v oblasti medicínskeho pr|va, to ale bude pravidlom – bude mať nespr|vna inform|cia za n|sledok ujmu na živote či zdraví, alebo škodu na určitej veci.
Spravidla bude škoda spôsoben| nespr|vnou inform|ciou predstavovať iba
tzv. čistú majetkovú škodu.5 Čistú majetkovú škodu možno pritom ohraničiť
(asi iba) negatívne, ako škodu, ktor| nesúvisí s ujmou na zdraví a škodou na
majetku poškodeného, resp. tak|to ujma na zdraví či škoda na majetku ne-

4

5

M. (zost.): Aktuálne otázky práva. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šaf|rika
v Košiciach, 2007, s. 427.
Pozri Odporúčanie Komisie na obmedzenie zodpovednosti audítorov v oblasti pr|va
obchodných spoločností za škodu. SEC(2008), 1974. Resp. jeho zhrnutie v slovenskom
jazyku. Tieto a ďalšie dokumenty, spr|vy a odkazy sú prístupné na str|nke Komisie:
http://ec.europa.eu/internal_market/auditing/liability/index_en.htm.
V nemeckom jazyku sa hovorí o tzv. primäre alebo reine Vermögenschäden.
V anglickej spisbe sa používa pojem pure economic loss.
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predch|dza čistej majetkovej škode. Asi iba § 2 švédskeho z|kona
o zodpovednosti za delikty leg|lne definuje čistú majetkovú škodu (ren förmögenhetsskada) ako škodu, ktor| vznik| bez spojitosti s ujmou na zdraví alebo
škodou na majetku.6 Fenomén čistej majetkovej škody sa d| lepšie uchopiť
výpočtom jeho z|kladných prejavov tak, ako ich vymedzili Bussani a Palmer
(a Parisi),7 a to:
- Nepriame škody 8
Pod nepriamou škodou označujeme majetkovú škodu, ktor| vznikla tretej osobe v dôsledku toho, že poškodeného postihla škodn| udalosť a z|roveň v dôsledku určitého vzťahu tretej osoby k poškodenému.9 Prípadom nepriamej
škody sú situ|cie, kedy napríklad ujma na zdraví jednej osobe vedie
k poškodeniu (vzniku škody u) inej osoby. Napríklad v dôsledku nehody manželky, ktor| bola zavinen| treťou osobou, musí manžel prestať vykon|vať dobre platené povolanie, čím sa zníži jeho príjem. Do tejto skupiny patrí aj škoda,
ktorú utrpí športový klub v dôsledku zranenie jeho hr|ča.
- Prenesené škody10
Prenesené škody sú takým znížením majetku jednej osoby (prim|rneho poškodeného), ktoré sa na z|klade zmluvy prenieslo na iný subjekt (sekund|rne
poškodeného). Často uv|dzaný prípad je prípadn| povinnosť zamestn|vateľa
platiť n|hradu mzdy aj počas pr|ceneschopnosti zamestnanca.
- Poškodenia verejných služieb a infraštruktúry
Ďalšia podstatn| skupina čistých majetkových škôd vznik| napríklad v prípade
protipr|vneho prerušenia dod|vky elektrickej energie (napríklad v dôsledku
neodborných rekonštrukčných pr|c), pričom výpadok prúdu spôsobí výpadok
produkcie a obrovské hospod|rske škody.
- Konanie v dôvere v nesprávne informácie alebo služby
Uvedení autori uv|dzajú ako poslednú kategóriu prípadov zodpovednosti za
čistú majetkovú škodu zodpovednosť za nespr|vnu inform|ciu, teda za čistú
majetkovú škodu považujú tú škodu, ktor| vznikne v dôsledku konania
v dôvere v spr|vnosť inform|cie. Na tomto mieste sa žiada zúžiť, že o čistú
majetkovú škodu ide iba vtedy, ak by t|to nebola sprev|dzan| iným poškode6

7

8
9

10

BUSSANI, M., PALMER, V.,V. in: Bussani, M., Palmer, V.,V.(eds.): Pure economic loss in
Europe. Cambridge University Press. 2003, s. 6.
BUSSANI, M., PALMER, V.,V. in: Bussani, M., Palmer, V.,V.(eds.): Pure economic loss in
Europe. Cambridge University Press. 2003, s. 10 a nasl. Rovnako aj prístupnejšie
zverejnenie: BUSSANI, M., PALMER, V.V., PARISI, F.: Liability for pure financial loss
in Europe: An economic restatement. In: American Journal of Comparative Law, Vol.
51, No. 1, Winter 2003, s. 113-162.
Vžil sa pojem ricochet loss.
Pozri napríklad ELIÁŠ, K.: Obsah, způsob a rozsah n|hrady škody v soukromém
pr|vu I. In: Právní Rádce, 12/2007, s. 9/10.
Vžil sa pojem transferred loss.
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ním, resp. inou ujmou (napríklad voľba nespr|vneho lek|rskeho z|kroku).
Poškodený utrpí čistú majetkovú škodu, ak v dôvere v spr|vnosť podanej inform|cie napríklad kúpi určitý predmet za vyššiu cenu, akú by bol ochotný
zaplatiť, keby vedel o určitej inform|ciu, ktorú by bol býval dostal, nebyť (napríklad) nespr|vnosti pri vyhotovení posudku a pod|vaní inform|cie. Pr|ve
posledne menovan| skupina čistých majetkových škôd bude predmetom predkladanej štúdie.
Už prehľad situ|cií d|va tušiť, že pr|vne poriadky, resp. pr|vna prax budú kl|sť
prek|žky nahradzovaniu čistej majetkovej škody. Medzi dôvodmi, ktorými sa
vysvetľuje neprizn|vanie n|hrady za čistú majetkovú škodu, sa uv|dza:
a) Hierarchia chránených záujmov
Jedným z argumentov proti n|hrade čistej majetkovej škody je tzv. hierarchia
chr|nených z|ujmov, resp. statkov. Uv|dza sa, že niektoré statky (pravidelne
život, zdravie, vlastníctvo) sú hodné ochrany viac ako iné (opr|vnenia zodpovedajúce pohľad|vkam, prípadne potenci|lne statky ako je ušlý zisk). Najjasnejšie je hierarchia chr|nených z|ujmov identifikovateľn| v nemeckom deliktnom pr|ve, v úzkom vymedzení pôsobnosti § 823 ods. 1 Nemeckého občianskeho z|konníka (Bürgerliches Gesetzbuch – ďalej len BGB).11 V českom pr|ve
napríklad Petrov (značne ovplyvnený nemeckou a rakúskou úpravou) pléduje
pre takú interpret|ciu kritéria protipr|vnosti vyplývajúceho z gener|lnej prevenčnej povinnosti v § 415 českého Občianskeho z|konníka, podľa ktorej by
miera protipr|vnosti konania z|visela okrem iného aj od spôsobu (jasnosti a
jednoznačnosti), akým je poškodený pr|vny statok vymedzený, čo m| viesť
k tomu, že jasne vymedzené pr|vne statky (napríklad vlastníctvo) majú byť
chr|nené viac (resp. na protipr|vnosť z|sahu do vlastníctva sa majú kl|sť nižšie n|roky) ako nejasne vymedzené statky (najmä čistý majetok akým je finančn| strata v podnikaní). 12
b) Obmedzenie rozsahu (floodgates argument) a predvídateľnosť
Často zast|vaným argumentom proti prizn|vaniu n|hrady za čistú majetkovú
škodu je drastické zvýšenie zodpovednosti za škodu, ku ktorému by jej prizn|vanie viedlo. Z|roveň n|klady na výkon určitých pr|c, ktoré sú spojené s rizikami (prípadne aj s nepredvídateľnými rizikami, ak by sa mali podľa pr|vnej
úpravy nahr|dzať) by sa podstatne zvýšili. Je pritom možné, že niektoré činnosti (napríklad výkopové pr|ce) by sa prestali vykon|vať, ak by boli spojené
s neobmedzenou zodpovednosťou. Uvedené platí o to viac, ak v mnohých krajin|ch sa povinnosť nahradiť škodu neobmedzuje iba na predvídateľnú škodu,
ale uklad| sa povinnosť n|hrady aj nepredvídateľnej škody. 13 Na druhej strane
11
12

13

Pozri stať 3.2.1. tejto štúdie.
PETROV, J.: Protipr|vnost a obecn| prevenční povinnost. In: Právní rozhledy,
20/2007, s. 746 a nasl.
Pozri CSACH, K.: Predvídateľnosť vzniku škody a jej význam (nielen) v obchodnom
pr|ve. In: Bejček, J.: Historie obchodněprávnych institutů. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 129 – 146.
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netreba zabúdať, že aj mimo oblasti čistých majetkových škôd môže nastať
likvidačn| zodpovednosť za škodu (napríklad pri z|važných katastrof|ch na
životnom prostredí).
c) Ekvivalencia medzi spoločenskou a individuálnou škodou
Podľa Bishopa14 je čist| majetkov| škoda odlišn| od iných druhov škôd, nakoľko škodca často spôsobí škodu jednému subjektu ale z|roveň s tým prinesie
inému zisk. Pri výpadku elektrickej energie totiž jeden výrobca prestane produkovať určitý tovar, čím utrpí škodu, ale jeho miesto na trhu vyplní iný výrobca, ktorý pred| viac tovaru. Rovnako pri prehre športového klubu privodenej poranením kľúčového hr|ča sa zlepšilo postavenie konkurencie. Z toho
uvedený autor vyvodzuje, že čist| majetkov| škoda nie je spoločenskou škodou, ale iba transferom majetku jedného subjektu druhému. Škoda, ktorú utrpel jednotlivec je preto menšia ako škoda, ktorú utrpela spoločnosť (na rozdiel
od poškodenia veci, kde individu|lna škoda zodpoved| spoločenskej škode).
Extrapolujúc jeho myšlienku možno uviesť, že pravidl| zodpovednosti za škodu by mali byť nastavené tak, aby znižovali spoločenskú škodu. Kde niet spoločenskej škody, nie je miesto ani pre povinnosť takúto škodu nahradiť, nakoľko
tak|to povinnosť by viedla k nadmernej kompenz|cii.
d) Nedostatočná jednoduchosť pravidla (keep it simple)
S osobitým (skôr psychologickým) vysvetlením princípu, podľa ktorého sa
čist| majetkov| škoda nenahr|dza prich|dza Anita Bernstein.15 Podľa uvedenej
autorky m| deliktn| zodpovednosť za škodu ponúkať jednoduché riešenia
pochopiteľné aj bežnej osobe,16 a m| chr|niť statky, ktoré sú vizualizovateľné.17 Princíp, ktorý chr|ni neviditeľné statky, a nie je odôvodnený bežným
ľudským presvedčením, je podľa tejto tézy nespr|vny. Čist| majetkov| škoda
sa tak nem| nahr|dzať. Uveden| téza do určitej miery hraničí s tézou o odstupňovaní miery ochrany určitých statkov podľa jasnosti ich vymedzenia,
ktorej sme sa už venovali pod písmenom a).
Z načrtnutých klasických prípadov čistých majetkových škôd je zjavné, že veľmi často sa ot|zka čistých majetkových škôd prelína s ot|zkou n|hrady ušlého
zisku a jej hraníc. Zhrnujúc môžeme poeticky uviesť, že pri zodpovedaní nastolenej ot|zky o n|hrade čistej majetkovej škody sa skúmajú hranice povinnosti
nahradiť vzniknutú škodu.

1.3.

14

15

16
17

Spôsob spracovania

BISHOP, W.: Economic Loss in Tort. In: Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 2, No. 1,
(Spring, 1982), s. 1-29.
BERNSTEIN, A.: Keep it simple: An explanation of the rule of no recovery for pure
economic loss. In: Arizona Law Review, vol. 48, 2006. s. 773 – 811.
Tamtiež, s. 776 a nasl., 793 a nasl.
Tamtiež s. 781.
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Ako sme už v predhovore načali, predkladan| štúdia m| dve z|kladné časti.
V prvej priblížime pr|vnu úpravu a jej aplik|ciu v dvoch pr|vnych súhvezdiach, v ktorých je zodpovednosť znalca podrobne analyzovan|, konkrétne
germ|nsku pr|vnu oblasť a pr|vnu úpravu št|tov common law. V r|mci germ|nskej pr|vnej oblasti sa zameriame nielen na nemeckú pr|vnu úpravu, ale
aj na úpravu švajčiarsku a rakúsku, ktoré ponúkajú mimoriadne zaujímavé
riešenia a prístupy k starým problémom a v porovnaní s nemeckou doktrínou
sú o poznanie pružnejšie. V r|mci pr|va common law sa sústredíme na anglické
pr|vo a pr|vo Spojených št|tov amerických. Ku Goli|šom prid|me aj D|vida
spoza našich z|padných hraníc, českú pr|vnu prax, ktor| podstatnou mierou
ovplyvnila rozhodnutie autora venovať sa problematike zodpovednosti znalca
za škodu. Pr|ve prirovnanie českej praxe s praxou iných št|tov môže pouk|zať
na problémy, ku ktorým môžu české riešenia viesť. Vedený snahou neobjavovať už objavené sa preto obmedzíme iba na opis zahraničných riešení pr|vnych problémov. Budeme sa snažiť vych|dzať a odkazovať na prim|rne pramene, a to v čo najdostupnejšej forme, ktor| uľahčí pr|cu pokračovateľom.
Komparatívny prehľad m| čitateľa uviesť do samotného problému, ktorý bude
riešený v druhej časti predkladanej štúdie. Rozdiely v hmotnopr|vnom prístupe k riešenej problematike totiž vyvol|vajú kolíznopr|vne problémy, spojené
s klasifik|ciou n|roku poškodenej osoby voči znalcovi, s hľadaním vhodnej
kolíznej normy a s posúdením spr|vnosti a vhodnosti vybraného kolízneho
riešenia. Druh| časť pr|ce m| preto ponúknuť odpoveď na ot|zku, ktorým
pr|vnym poriadkom sa zodpovednostný vzťah s cudzím prvkom bude spravovať.
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2. Historické korene problematiky
Slobodné povolania (artes liberales) a ich osobitný pr|vny štatút majú svoj
pôvod v starom Ríme. Slobodní Rimania si navz|jom poskytovali kvalifikované
služby bezodplatne, aby nedošlo k znev|ženiu ich pr|ce prímerom k otrokom,
hoci sa vyžadovalo, aby boli n|sledne čestne odmenení (honorarium). Poskytovanie služby bolo totiž prejavom spoločenskej slušnosti, aktom priateľstva.18
V z|ujme ich pr|vneho odlíšenia od remeselných služieb, ktoré boli uskutočňované na z|klade zmluvy o dielo alebo zmluvy o poskytnutí služby (locatio
conductio operis, resp. operarum) boli kvalifikované služby posudzované ako
činnosť na z|klade mand|tnej zmluvy (mandatum), ktor| je typickým bezodplatným vzťahom. Slovami Paula povedané, mand|tna zmluva ja vždy bezodplatn|, inak je neplatn|, keďže vznik| z povinnosti a priateľstva, takže odplata
odporuje povinnosti; pretože tam, kde sa d|vajú peniaze, je miesto pre n|jom.19 Poskytovanie týchto služieb a ich osobitn| pr|vna regul|cia dala vznik
slobodným povolaniam.
V prípade, ak poskytnut| rada slúžila iba z|ujmu osoby, ktorej bola rada alebo
odporúčanie dané (tzv. mandatum tua gratia), potom nespr|vnosť tejto dobre
mienenej rady nevyvol|vala povinnosť nahradiť škodu, ibaže by bola úmyselne nespr|vna (dolus malus). Platila totiž z|sada, že z dobrej rady nemôže
vzniknúť z|väzok – quia nemo ex consilio obligatur.20 Preto, ak bola dobr| rada
iba v prospech pýtajúceho sa (mandatum tua gratia), nešlo v prísnom slova
zmysle o mand|tnu zmluvu, a nevznikali z nej žiadne z|väzky.21 Na tomto myšlienkovom z|klade sa rozvinula priam scholastick| debata o hraniciach medzi

18
19

20

21

LAMMEL, S.: Zur Auskunftshaftung. In: Archiv für die civilistische Praxis, 1979, s. 345.
Mandatum nisi gratuitum nullum est: nam originem ex officio atque amicitia trahit,
contrarium ergo est officio merces: interveniente enim pecunia res ad locationem et
conductionem potius respicit. Paulus, Dig. 17.1.1.4.
Tua autem gratia intervenit mandatum, veluti si mandem tibi, ut pecunias tuas potius
in emptiones praediorum colloces quam faeneres, vel ex diverso ut faeneres potius quam in emptiones praediorum colloces: cuius generis mandatum magis consilium est
quam mandatum et ob id non est obligatorium, quia nemo ex consilio obligatur,
etiamsi non expediat ei cui dabatur, quia liberum est cuique apud se explorare, an expediat sibi consilium. Gaius, Dig. 17.1.2.6 (Zvýranenie K.Cs.). Pozri aj LORENZ, W.:
Das Problem der Haftung für primäre Vermögensschäden bei der Erteilung einer
unrichtigen Auskunft. In: Paulus, G., Diederichsen, U., Canaris, C.-W. (eds.): Festschrift für Karl Larenz. München : C.H.Beck, 1973, s. 578/579.
Mandatum inter nos contrahitur, sive mea tantum gratia tibi mandem sive aliena
tantum sive mea et aliena sive mea et tua sive tua et aliena, quod si tua tantum gratia tibi mandem, supervacuum est mandatum et ob id nulla ex eo obligatio nascitur. Gaius, Dig. 17.1.2 (Zvýraznenie K.Cs.).
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mandatum mea gratia, mandatum tua gratia a mandatum aliena gratia, prípadne medzi ďalšími odtieňmi uvedenej zmluvy.22
Ani počas recepcie rímskeho pr|va a ani v r|mci prirodzenopr|vneho učenia
sa na uvedenom vylúčení zodpovednosti za radu tua gratia v z|sade nič nezmenilo. Johannes Voet, jeden z predstaviteľov usus modernus dod|va ďalšie
odôvodnenie absencie zodpovednosti za škodu spôsobenú zlou radou, keď
uv|dza, že jednotlivec m| prirodzenú slobodu rozhodnúť sa, či mu podan|
rada vyhovuje, a či ju bude nasledovať alebo nie.23
Spoločn| úprava ius commune sa postupom času začala rozvíjať v jednotlivých
n|rodných pr|vnych poriadkoch, z ktorých v nasledovnom rozbore vyberieme
niekoľko uk|žok.

3. Zodpovednosť znalca v nemeckom práve
Kam by to viedlo, keby každý mohol byť v mimozmluvnom
záväzku žalovaný z dôvodu hrubej nedbanlivosti či priam aj
úmyslu. Ľahkovážne vyjadrovanie, bájenie, podávanie nesprávnych informácií a zlých rád, vyjadrenie neuváženého
súdu, odporúčanie nehodnej domácej, ktorú sám zamestnával, zodpovedanie otázky pocestného o ceste či čase a tak
ďalej, slovom všetko, ak vyjadrené hrubo nedbanlivo viedlo
by k zodpovednosti za škodu, bez ohľadu na akúkoľvek dobrú vieru konajúceho; a vo svetle takého takéhoto rozšírenia,
stala by sa actio de dolo skutočným bičom obchodného
a spoločenského styku, voľná konverzácia by bola podstatne
obmedzená, z každého slovka by sa stala pasca!
Rudolf von Jhering24

Prehľad pr|vnych úprav vybraných št|tov začneme nemeckou pr|vnou úpravou, ktor| často pôsobí ako vzor pre pr|vne úpravy iných št|tov. Nemecké
pr|vo súkromných deliktov je zložitým mechanizmom, tvoreným komplikovanými normami, ovl|daným viac či menej presvedčivejšími z|konitosťami
a popisovaným pr|vnou vedou, ktor| je tak z kvantitatívneho ako aj
z kvalitatívneho hľadiska výnimočnou. Pr|vna veda m| pritom v nemeckom
pr|vnom prostredí podstatný vplyv na tvorbu a aplik|ciu pr|vnej úpravy.

22

23

24

Pozri ZIMMERMANN, R.: The Law of Obligations. Roman Foundation of the Civilian
Tradition. 2. vydanie. Cape Town : Kluwer Law and Taxation Publishers, s. 423.
VOET, J.: Commentarius ad Pandectas. Den Haag, 1723, XVII,I, č. 4. Citované podľa
JANSEN, C.J.H., van der LELY, A.J.: Haftung für Auskünfte: ein Vergleich zwischen
englischem, deutschem und niederländischem Recht. In: Zeitschrift für europäisches
Privatrecht, 1999, s. 230.
von JHERING, R.: Culpa in contrahendo oder Schadenersatz bei nichtigen oder nicht
zur Perfektion gelangten Veträgen. In: Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts, 4. zväzok, r. 1861, s.12.
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3.1.

Zodpovednosť znalca voči objednávateľovi posudku

Nemecký občiansky z|konník z roku 189625 (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)
obsahuje osobitné ustanovenie, upravujúce zodpovednosť osoby pod|vajúcej
inform|ciu za škodu tým spôsobenú.
§ 675 BGB
(1)....
(2) Kto dá inému radu alebo odporúčanie, nie je povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla nasledovaním tejto rady alebo odporúčania, ibaže by bol zodpovedný zo zmluvného vzťahu, protiprávneho konania alebo z dôvodu nej právnej úpravy.

Historický pohľad lepšie osvetlí normu, ktor| stojí na pomedzí zmluvného
a deliktneho pr|va. Predpoklad| sa, že je čiastočným dôsledkom dezinterpret|cie rímskopr|vnej koncepcie mandatum tua gratia, z ktorej sa v stredoveku
vyvodila nez|väznosť akejkoľvek rady. Dr|žďanský n|vrh občianskeho z|konníka26 obsahoval v dvoch ustanoveniach zodpovednosť za porušenie osobitných profesijných povinností vr|tane zodpovednosti znalca.27 V r|mci prípravných pr|c na BGB prejavila druh| komisia n|zor, že poskytnutie rady alebo
odporúčania v z|sade nem| zakladať zmluvný z|väzok.28 Ustanovenie § 675
ods. 2 BGB (pred noveliz|ciou z roku 2000 ešte ustanovenie § 676 BGB starého
znenia) sa snažilo dosiahnuť systematicky a dogmaticky jasné riešenie medzi
podaním rady či inform|cie bez existencie zmluvného vzťahu a tým aj bez
zodpovednosti za vzniknutú škodu, a podaním rady v r|mci existujúceho
zmluvného alebo iného vzťahu, ktoré mohlo viesť k zodpovednosti.29 Zmluvný
25
26

27

28

29

RGBl. I s. 195.
Dr|žďanský n|vrh obligačného pr|va z r. 1866 (Dresdner Entwurf eines allgemeinen
deutschen Gesetzes über Schuldverhältnisse, označovaný aj ako Dresdner Entwurf
zum Obligationenrecht).
Podľa čl|nku 688 ods. 2 n|vrhu: „Ak bola spôsobená škoda tým, že niekto poslúchol
radu alebo odporúčanie inej osoby, je táto povinná ju nahradiť ak jej dala radu konala
ľstivo alebo za porušenia povinnej starostlivosti určenej vykonávaním úradu, povolania alebo zmluvou.“ Čl|nok 1030 n|vrhu ďalej ustanovoval, že „Verejne ustanovení
znalci alebo odhadcovia, ktorí v rámci svojej pôsobnosti v záležitosti svojho zručnosti
(umenia) alebo vedy podajú úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti nesprávny posudok
alebo nesprávne ocenenie, sú povinní nahradiť škodu, ktorá tým vznikla poškodenému.“ Obdobné ustanovenia obsahoval aj saský občiansky z|konník z r. 1865 v §§
1300 a 1508. Aj Pruské všeobecné zemské pr|vo (ALR) ustanovovalo v I, 13, 219:
„.Znalec však zodpovedá za hrubý omyl, ak dáva radu v záležitosti jeho zručnosti
(umenia) alebo vedy.“ K tomu pozri LAMMEL, S.: Zur Auskunftshaftung. In: Archiv für
die civilistische Praxis, 1979, s. 349, pozn|mka pod čiarou č. 76.
Protokolle II, 380/664. N|zvom „protokoly“ (Protokolle) sa označuje dôvodov|
spr|va k druhému n|vrhu BGB, dôvodov| spr|va k prvému n|vrhu sa označuje pojmom „motívy“ (Motive). Pozri aj LAMMEL, S.: Zur Auskunftshaftung. In: Archiv für
die civilistische Praxis, 1979, s. 352, pozn|mka pod čiarou č. 96.
Pozri HEERMANN, P., W. in kol. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 4. 5. Vydanie. 2009, § 675, marg. č 110 (s. 2505).
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vzťah medzi osobou pod|vajúcou radu a osobou žiadajúcou o radu môže byť
podľa Spolkového súdneho dvora (Bundesgerichtshof – ďalej len BGH)30 založený aj mlčky, ak podľa posúdenia všetkých okolností, požiadaviek a vnímaniu
praxe možno vyvodiť, že strany mali z|ujem na tom, aby sa podanie inform|cie, či rady stalo predmetom ich zmluvného vzťahu. Ot|zkami mlčky, či konkludentne uzatvorených zmlúv o podaní vyjadrenia sa budeme podrobnejšie
zaoberať v osobitnej stati.31
Ustanovenie § 675 ods. 2 BGB deklaruje, že osoba, pod|vajúca inform|ciu je
zodpovedn| za škodu, ak je medzi škodcom a poškodeným zmluvný vzťah. Tak
bude aj znalec zodpovedať za nespr|vny znalecký posudok voči jeho objedn|vateľovi.
Samotný pojem „znalec“ nie je z|konom vymedzený. Znalcom sa označuje osoba, ktor| m| schopnosti a znalosti preuk|zateľne presahujúce bežnú úroveň
schopností a znalostí v určitom obore.32 Rozlišuje sa pritom medzi troma skupinami znalcov: 33
-

Verejne ustanovení znalci (öffentlich bestellte Sachverständige) skladajú odbornú skúšku a sľub, a sú zapísaní v zoznamoch znalcov, čím m|
byť garantovan| ich odbornosť. Uv|dza sa taktiež, že disponujú okrúhlou pečiatkou. Verejne ustanovení znalci sa majú prednostne ustanovovať za znalcov v r|mci súdneho procesu.

-

Úradne uznaní znalci (amtlich anerkannte Sachverständige) sú osoby,
ktoré sú na z|klade ich vysokých odborných znalostí a schopností z|konom poverené na vykon|vanie určitých verejnopr|vnych úkonov
napríklad tým, že uskutočňujú pravidelnú prehliadku dodržiavania
pravidiel bezpečnosti (napríklad kontrola technického stavu vozidla).

-

„Slobodní“, resp. „voľní“ znalci (freie Sachverständige) sú osoby, ktoré
vykon|vajú činnosť bez osobitného verejnopr|vneho zmocnenia. Majú
z|kaz prezentovať sa ako verejne ustanovení alebo úradne uznaní
znalci a nesmú používať okrúhlu pečiatku.

Podľa nemeckej pr|vnej vedy a praxe sa za nespr|vny posudok považuje napríklad posudok, v ktorom znalec nepreviedol všetky potrebné zistenia alebo
nezohľadnil skutočnosti potrebné pre podanie úplného posudku. V prípade, ak
existuje na určitú vec viacero n|zorov, mal by znalec nasledovať prevl|dajúcu

30
31
32

33

Pozri napríklad BGHZ 123, 126.
Pozri stať 3.2.2.
PHILIPPSEN, G.: Zur Dritthaftung des privat beauftragten Gutachters für fahrlässig
verursachte Vermögensschäden. Karlsruhe : Versicherungswirtschaft. 1998, s. 10.
Pozri PHILIPPSEN, G.: Zur Dritthaftung des privat beauftragten Gutachters für fahrlässig verursachte Vermögensschäden. Karlsruhe : Versicherungswirtschaft. 1998, s.
10 – 16.
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mienku, alebo odôvodniť, prečo sa od nej odchyľuje, resp. prečo sa prikl|ňa
k menšinovému n|zoru a taktiež uviesť iné n|zory na danú problematiku. 34

3.2.

Zodpovednosť znalca voči tretím osobám

Zmluvný n|rok na n|hradu škody spôsobenú znalcom v z|sade n|leží iba osobe, ktor| m| so znalcom uzatvorenú zmluvu. Nespr|vny znalecký posudok ale
môže zapríčiniť škodu aj iným osob|m, ak sa tieto napríklad spr|vajú určitým
spôsobom pr|ve kvôli tomu, lebo dôverujú spr|vnosti znaleckého posudku
(napríklad osoby kupujúce dom sa spoliehajú na jeho znalecké ocenenie, ktoré
bolo ale uskutočnené v inej súvislosti). Tieto ostatné, resp. tretie osoby si môžu
voči znalcovi uplatňovať n|rok na n|hradu škody najmä v r|mci deliktnej zodpovednosti za škodu, nakoľko v prípade deliktnej zodpovednosti za škodu sa
pre vznik n|roku nevyžaduje existencia zmluvy medzi škodcom a poškodeným.
Spravidla majú poškodení – aj v dôsledku poistenia znalca za škodu, spôsobenú
pri výkone jeho činnosti – vačšiu motiv|ciu postupovať proti znalcovi ako proti
zmluvnej strane.35
V r|mci nemeckého pr|va sa ale, ako hneď uvidíme, zodpovednosť znalca voči
tretím osob|m konštruuje, alebo historicky konštruovala viacerými spôsobmi,
často v snahe reagovať na – niekedy až príliš – úzke legislatívne vymedzenia.
3.2.1. Deliktná zodpovednosť znalca za škodu voči tretím osobám
Nemeck| koncepcia zodpovednosti za škodu spôsobenú deliktom je vybudovan| na troch z|kladných skutkových podstat|ch, stelesnených v § 823 ods. 1,
ods. 2 a § 826 BGB, doplnených ďalšími špeci|lnymi skutkovými podstatami.
Moderné nemecké deliktné pr|vo je azda jedným z najzaujímavejších
a najprepracovanejších (dodajme, že aj najkomplikovanejších a najneprehľadnejších) pr|vnych mechanizmov n|hrady škody. Je tvorené množstvom pr|vnych noriem, ktorých kontúry boli formované dlhodobou a nie zriedkakedy
prevratnou judikatúrou a excelentnou pr|vnou vedou. Koncept nemeckej zodpovednosti za škodu spôsobenú protipr|vnym konaním je založený na nasledovných mechanizmoch:
-

po prvé, v zmysle § 823 ods. 1 BGB vedie poškodenie určitých vymedzených
statkov k povinnosti nahradiť škodu,

34

QUIRING, T.: Die Dritthaftung von Sachverständigen. Nach der Schuldrechtsreform
und der Neuregelung des § 839a BGB. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006, s. 181
a diela tam uvedené.
Je zaujímavé, že BGH v niektorých prípadoch dokonca explicitne odôvodňuje zodpovednosť znalca voči tretím osob|m poukazom na jeho poistenie za škodu. Pozri
rozhodnutie BGH z 23.1.1985, publikované v Juristenzeitung, 1985, s. 951/952.

35
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-

po druhé, v zmysle § 823 ods. 2 BGB vedie spôsobenie škody porušením
pr|vneho predpisu, ktorého účelom je ochrana pred vznikom takejto škody,
k povinnosti nahradiť škodu a

-

po tretie je podľa § 826 BGB osoba, ktor| spôsobí škodu úmyselným konaním proti dobrým mravom povinn| ju nahradiť.

Uvedené je možné vyvodiť z nasledovného z|konného textu:
§ 823 BGB
Povinnosť nahradiť škodu
(1) Kto úmyselne alebo z nedbanlivosti protiprávne spôsobí inému škodu na živote,
telesnej integrite, zdraví, slobode, vlastníctve alebo na obdobnom práve, je povinný
tým vzniknutú škodu tejto osobe nahradiť.
(2) Rovnaká povinnosť zaväzuje toho, kto poruší právny predpis, ktorého účelom je
ochrana poškodeného. Ak z obsahu tohto predpisu vyplýva, že ho je možné porušiť aj
bez zavinenia, tak povinnosť naradiť škodu nastupuje iba pri zavinenom porušení
tohto predpisu.
§ 826 BGB
Úmyselné konanie v rozpore s dobrými mravmi
Kto úmyselne spôsobí inému škodu konaním v rozpore s dobrými mravmi, je povinný
tým vzniknutú škodu tejto osobe nahradiť.

Už načrtnut| konštrukcia d|va tušiť špecifik| nemeckého pr|va. Absencia
gener|lnej klauzuly sp|jajúcej protipr|vne konanie s povinnosťou nahradiť
škodu viedla k nevyhnutnosti konštruovať osobité skutkové podstaty. Zjednodušujúc načrtnuté môžeme povedať, že protipr|vnym konaním (v zmysle určitej abstraktnej kategórie), ktoré v zmysle nemeckého pr|va vedie k povinnosti
nahradiť škodu sa rozumie buď porušenie určitých pr|vnych statkov, porušenie ochranného predpisu alebo úmyselné konanie contra bonos mores. Už
z podaného n|črtu je možné vyvodiť, že nemeck| pr|vna úprava vykazuje
určité nedostatky, ktoré sú napravované judikatúrou alebo pr|vnou vedou.
Emmerich radí medzi tieto nedostatky neexistenciu všeobecnej zodpovednosti
za prim|rne (čisté) majetkové škody,36 nakoľko sa čistý majetok v dôsledku
úzkeho vymedzenie chr|nených statkov v § 823 ods. 1 BGB deliktne nechr|ni.
Ďalšími nedostatkami je chýbajúca pln| zodpovednosť subjektu za osoby, ktoré strana použila na plnenie, ako aj úplné uloženie dôkazného bremena na
poškodeného.37 Môžeme spoločne s Choiom silno zjednodušene uviesť, že
v r|mci nemeckého pr|va deliktov nie je chr|nený majetok na rozdiel od vlastníctva (Vermögen na rozdiel od Eigentum).38 Na z|klade § 823 ods. 1 BGB mož-

36
37

38

Pozri stať 1.2. tejto štúdie.
Pozri napr. EMMERICH, V: Das Recht der Leistungsstörungen. 4. vydanie. München:
C.H.Beck, 1997, s. 36, pozn|mka č. 3.
CHOI, H.-S.: Die vorvertragliche Haftung (culpa in Contrahendo) und der deliktsrechtliche Schutz primärer Vermögensinteressen. (Rechtsvergleichende Untersuchung zum
deutschen, englischen und französischen Recht). Frankfurt am Main : Peter Lang,
1990, s. 63.
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no síce žiadať n|hradu majetkovej škody, ale iba v prípade, ak vznikla ako
ďalší dôsledok porušenia niektorého z katalógu pr|v, uvedených v tomto ustanovení.39 N|vrhy, podľa ktorých by sa v r|mci § 823 ods. 1 BGB mali zohľadňovať pravidl| povinného spr|vania sa, resp. pravidl| obozretnosti (Verkehrspflichten), resp. osobitné pravidl| spr|vania sa, resp. pravidl| obozretnosti
určitých profesijných skupín (Berufspflichten), ktorých porušenie by malo viesť
k povinnosti nahradiť (akúkoľvek) škodu, sa v prevl|dajúcej mienke nepresadilo.40 Jasný katalóg chr|nených statkov uvedený v § 823 ods. 1 BGB tak zväzuje ruky v niektorých prípadoch vzniku škody, ktor| nepostihuje takto vymedzené statky. Ďalej môžeme uviesť, že do noveliz|cie z|väzkového pr|va
v roku 2002 platili aj odlišné premlčacie lehoty pre n|roky zo zmluvnej zodpovednosti oproti zodpovednosti za delikt. Preto nie je prekvapujúce, že pr|vna
veda a prax vytvorili nové, resp. doplnili existujúce pr|vne mechanizmy tak,
aby poskytli riešenia najčastejších problémových situ|ciií, pri ktorých by inak
n|roky vyplývajúce z deliktnej zodpovednosti neboli úspešné.
Uvedené m| pre prípad zodpovednosti znalca zdrvujúce dôsledky. Poškodený,
ktorý nie je stranou zmluvy o vyhotovení znaleckého posudku nebude podľa
textu nemeckého BGB spravidla úspešný pri uplatňovaní si n|roku na n|hradu
škody spôsobenú znalcom, nakoľko spoľahnutie sa na posudok mu spôsobí
spravidla iba čistú majetkovú škodu, na ktorú sa § 823 ods. 1 BGB nevzťahuje.
Poškodený by neuspel ani s odvolaním sa na ustanovenie § 823 ods. 2 BGB,
ktoré uklad| povinnosť nahradiť škodu z dôvodu porušenia určitej ochrannej
normy, resp. ochrannej povinnosti (Schutzpflicht). Za ochrannú normu sa považujú ustanovenia §§ 154 a 153 nemeckého trestného z|kona (Strafgesetzbuch)41 o skutkovej podstate nedodržania sľubu (Falscheid)42 vr|tane podania

39

40

41

CHOI, H.-S.: Die vorvertragliche Haftung (culpa in Contrahendo) und der deliktsrechtliche Schutz primärer Vermögensinteressen. (Rechtsvergleichende Untersuchung zum
deutschen, englischen und französischen Recht). Frankfurt am Main : Peter Lang,
1990, s. 63. Okrem pr|vnych statkov uvedených v § 823 ods. 1 BGB sa ochrana poskytuje aj pr|vu na ochranu osobnosti a pr|vu spojenom so zariadeným a prev|dzkovaným podnikom. Týmto ot|zkam sa ale z dôvodu obmedzeného rozsahu štúdie
nemôžeme venovať.
Pozri HAGER, J.: Das Recht der unerlabten Handlungen. In: kol.: J. von Staudingers
Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch mit Einführung und Nebengesetzen. Eckpfeiler des Zivilrechts. Berlin : Sellier – De Gruyter, 2008, s. 933. V prospech aplikovania konceptu Verkehrspflichten: BAR, von, Ch.: Entwicklungen und Entwicklungstendenzen im Recht der Verkehrs(sicherungs)pflichten. In: Juristische Schulung,
3/1988, s. 169 – 174. Proti ich použitiu pozri napríklad trakt|t: CANARIS, C. W.:
Schutzgesetze – Verkehrspflichten – Schutzpflichten. In: Canaris, C. W., Diederichsen, U. (eds.): Festschrift füt Karl Larenz zum 80. Geburtstag. München : C. H. Beck,
1983, s. 27 – 110, osobitne s. 82 a nasl.
Z|verom roku 2008 došlo k zmen|m v nemeckom trestnom z|kone (Strafgesetzbuch), ktoré predmetné ustanovenia zmenili. Vzhľadom na účel tohto rozboru a na
posun v súkromnopr|vnej úprave sa týmto na tomto mieste nebudeme zaoberať.
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nespr|vneho znaleckého posudku, čo ale prich|dza do úvahy iba vtedy, ak by
znalec zložil sľub (pričom povinnosť tvrdiť pravdu stelesnen| v prehl|sení
v zmysle § 410 nemeckého súkromného procesného poriadku 43 sa nepovažuje
za normu s ochranným účinkom)44 o spr|vnosti svojho posudku, ktorý by porušil tým, že posudok je nespr|vny. Znalec, ktorý sľub nezložil, nie je podľa
BGH zodpovedný za škodu spôsobenú jeho nespr|vnym posudkom v zmysle §
823 ods. 2 BGB.45
Posledný klasický deliktný n|rok je založený na porušení § 826 BGB, zodpovednosti za škodu spôsobenú úmyselným konaním v rozpore s dobrými
mravmi. Poškodený spravidla neuspeje ani pri uplatnení zodpovednosti za
škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom, nakoľko pravidelne nebudú splnené predpoklady § 826 BGB, resp. poškodený nebude
schopný preuk|zať ich splnenie. Príkladmo môžeme uviesť, že podľa BGH
nespr|vny znalecký posudok s|m o sebe neodporuje dobrým mravom.46
Judikatúra a pr|vna veda tak čoskoro narazili na hranice možného výkladu
predmetných ustanovení BGB o zodpovednosti za škodu spôsobenú deliktom.
Na ochranu poškodených a v snahe o rozumné a presvedčivé usporiadanie
súkromnopr|vneho vzťahu preto bola v niektorých prípadoch rozšíren|
zmluvn|, resp. kv|zizmluvn| zodpovednosť a to najmä na prípady, kedy jediným porušeným statkom je nehmotný majetok, resp. samotn| možnosť jeho
nadobudnutia, teda čist| majetkov| škoda. Zodpovednosť znalca za spôsobenú
škodu sa tak z deliktnej oblasti presunula do iných, nezn|mych krajov. Na vyriešenie problémových situ|cií zodpovednosti znalca sa v priebehu času vykryštalizovali tri mechanizmy:
- zodpovednosť za porušenie konkludentne uzatvorenej zmluvy,
- zodpovednosť za poškodenie subjektu chr|neného zmluvou
s ochranným účinkom voči tretím osob|m a
- zodpovednosť za zavinenie pri rokovaní o uzatvorení zmluvy (culpa in
contrahendo).

42

43

44

45
46

QUIRING, T.: Die Dritthaftung von Sachverständigen. Nach der Schuldrechtsreform
und der Neuregelung des § 839a BGB. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006, s. 176.
Podľa § 410 ods. 1 nemeckého Obianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung
– ZPO) m| znalec prehl|siť, že posudok vyhotovil alebo vyhotoví nestranne, podľa
najlepšieho vedomia a svedomia.
Pozri KATZENMAIER, Ch.: Haftung des gerichtlichen Sachverständigen nach neuem
Recht – Zweifelsfragen und Streitgegenstände zu § 839 a BGB. In: Zivil- und Wirtschaftsrecht im europäischen und Globalen Kontext. Festschrift für Norbert Horn.
Berlin : De Gruyter Recht, 2006, s. 69.
Pozri napríklad BGHZ 42, 313.
BGH, publikované v Neue Juristische Wochenschrift, 1991, s. 3282.
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3.2.2. Konkludentne uzatvorená zmluva medzi znalcom a treťou
osobou
Spočiatku sa judikatúra snažila preklenúť nedostatky deliktného pr|va tým, že
medzi znalcom a treťou osobou (poškodeným) hľadala zmluvný vzťah. Účelom
bolo uniknúť z obmedzenia deliktnej zodpovednosti do zmluvnej zodpovednosti, ktor| je pre poškodeného omnoho priaznivejšia. Zisťovalo sa, či medzi
znalcom a poškodeným nebola konkludentne, alebo mlčky uzatvoren| zmluva.
Určitým míľnikom v týchto snah|ch bolo rozhodnutie Ríšskeho súdu z roku
1902 v spore, v ktorom dal not|r na popud svojho mandanta banke nespr|vne
vyjadrenie o (ne)zaťažení mandantovho pozemku. Relevantn| pas|ž rozhodnutia znie: „Ak niekto, do obchodnej činnosti koho patrí poradiť iným osobám pri
právnych úkonoch predmetného druhu, a ktorý mal vedomosť o tom, že iná osoba potrebovala v tejto situácii spoľahlivé vyjadrenie, podá tejto osobe
o predmetnej záležitosti písomné vyjadrenie adresované tejto osobe, tak tým
uzatvára zmluvu s osobou, želajúcou si vyjadrenie.“47 Koncom dvadsiateho storočia ale BGH z tejto pozície ustúpil a pre prípad uzatvorenia zmluvy
s advok|tom odôvodňoval, že uzatvorenie zmluvy je možné predpokladať iba
vtedy, ak konkrétne preuk|zané skutočnosti prípadu jasne preukazujú vôľu
advok|ta uzatvoriť zmluvu s treťou osobu.48 Ďalej bolo špecifikované, že aj
okolnosti prípadu, akými sú predmet činnosti vyvol|vajúci dôveru, osobitné
znalosti experta, zjavný význam vyjadrenia pre prijímateľa sú iba indíciami pre
z|ver o tom, že medzi osobou, ktor| vyjadrenie podala a prijímateľom vyjadrenia je zmluvný vzťah.49 V súčasnosti, vzhľadom na iné a pohodlnejšie riešenia, už judikatúra nesiaha ku konštruovaniu zmluvného vzťahu medzi treťou
osobou a znalcom.
3.2.3. Zmluva s ochranným účinkom pre tretie osoby.
Účelom, resp. účinkom konštrukcie zmluvy s ochranným účinkom pre tretie
osoby je vytvoriť zmluvné n|roky tretích osôb, ktoré nie sú zmluvnými stranami, ale sú vzhľadom na im podobné postavenie rovnako ochrany hodné
a deliktné pr|vo im neposkytuje dostatočnú ochranu. Týmto spôsobom (konštrukcia zmluvného n|roku) sa pr|vna veda a pr|vna prax snaží o zjemnenie
príliš prísneho deliktného pr|va a garantuje n|rok tam, kde by inak nebol.
Prostredníctvom konštrukcie zmluvy s ochranným účinkom pre tretie osoby
získavajú osoby, ktoré nie sú stranami zmluvy, postavenie chr|nených subjektov a opr|vnenie postupovať proti zmluvnej strane, ktor| porušuje svoj z|väzok, hoci tento z|väzok prim|rne smeruje voči druhej zmluvnej strane. Zmluva

47
48
49

RGZ 52, 365 (367).
BGH, publikované v Wertpapiermitteilungen 1978, s. 576 a nasl.
BGH, publikované v Neue Juristische Wochenschrift 1992, s. 2080 a nasl., osobitne s.
2082.
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s ochranným účinkom pre tretie osoby vznikla analogickým aplikovaním úpravy zmluvy v prospech tretej osoby. Tretia osoba (chr|nený subjekt) ale
v zmysle teórie ochranného pôsobenia nebude mať priamy n|rok na plnenie
voči zmluvnému dlžníkovi (tak ako pri zmluve v prospech tretej osoby), ale
zmluvný dlžník je povinný (iba) určitej miery starostlivosti voči tejto osobe,
nakoľko čelí riziku n|hrady škody, ktorú spôsobí nedodržaním zmluvy uzatvorenej so svojim zmluvným partnerom. Ako sme uviedli, konštrukciu zmluvy
s ochranným účinkom pre tretie osoby je potrebné odlíšiť od zmluvy
v prospech tretej osoby. Pri zmluve v prospech tretej osoby m| tretia osoba
n|rok na plnenie, zatiaľ čo pri zmluve s ochranným pôsobením voči tretej osobe m| tretia osoba iba n|rok na n|hradu škody, ak sa porušia jej pr|va, priamy
n|rok voči zmluvnej strane však nem|.
Koncept zmluvy s ochranným pôsobením voči tretej strane bol aplikovaný už
v staršej judikatúre Ríšskeho súdu, 50 prvýkr|t v rozhodnutí z 5. októbra 191751
o n|roku na n|hradu škody voči prenajímateľovi bytu za ujmu na zdraví spôsobenú dcére n|jomcu bytu z dôvodu, že byt nevyhovoval po zdravotnej
a hygienickej str|nke. Teoreticky bola koncepcia podrobne vypracovan| až
v druhej polovici dvadsiateho storočia. Pr|vny z|klad zmluvy s ochranným
účinkom vidí judikatúra nemeckých súdov v mechanizme tzv. doplňujúceho
výkladu zmluvy (ergänzende Vertragsauslegung),52 podľa ktorej by mal byť
obsah zmluvy doplnený podľa toho, ako by sa strany pri poctivom spr|vaní sa,
resp. pri primeranom zohľadnení ich z|ujmov podľa Treu und Glauben ako
poctivé zmluvné strany dohodli, keby predvídali situ|ciu, ktorú v zmluve neupravili, pričom nedoch|dza k hypotetickej rekonštrukcii pravdepodobného
procesu uzatv|rania zmluvy.53 Postupne sa ust|lili štyri z|kladné predpoklady
vyžadované na to, aby sa zmluve mohol pripísať ochranný účinok v prospech
tretích str|n, resp. na to, aby si tretie strany mohli odvodzovať pr|va zo zmluvy, konkrétne:
- úzka súvislosť s plnením zmluvy a samotnou zmluvou (Leistungsnähe),
- z|ujem veriteľa na ochrane tretej osoby,
- z|ujem na poskytnutí ochrany tretej osobe (poškodenému) a napokon
- rozoznateľnosť pre dlžníka (Erkennbarkeit).
Pôvodne bolo rozšírenie ochranného pôsobenia zmluvy založené na osobitnom
vzťahu medzi zmluvným veriteľom a treťou osobou, ktor| bola poškoden|
50
51
52

53

RGZ 91, s. 24, RGZ 102, 232, RGZ 127, s. 222.
RGZ 91, 21.
Pozri PALANDT, O (Begr.) a kol.: Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen insbesondere mit Einführungsgesetz. 68. Auflage. München : C. H. Beck, 2009, marg. č. 14, s. 537.
Pozri BGHZ 16, 71, najmä s. 76. BGHZ 84, 1, najmä s. 7. O mechanizme doplňujúceho
výkladu aj z komparatívneho pohľadu pozri CSACH, K.: Miesto dispozitívnych
a kogentných pr|vnych noriem (nielen) v obchodnom pr|ve, II. časť – rozbor dispozitívnych noriem a vybraných problémov (nielen) Obchodného z|konníka. In: Právny obzor, 3/2007, s. 248 a nasl.
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konaním zmluvného dlžníka (škodcom). Tento osobitný vzťah bol daný vtedy,
ak bol zmluvný veriteľ s poškodenou osobou vo vzťahu popisovanom vzletným
označením „v dobrom aj v zlom“ (Wohl und Wehe) a škodu, ktorú utrpela tretia
osoba pocítil zmluvný veriteľ ako vlastnú škodu. Spočiatku negarantoval BGH
tretím osob|m voči znalcovi n|rok na n|hradu škody z titulu zmluvy
s ochranným účinkom voči tretím osob|m, keďže mal medzi týmito osobami
chýbať uvedený vzťah „v dobrom aj v zlom“ („Wohl und Wehe“).54 Vzhľadom na
postupné upúšťanie od tejto podmienky neprekvapuje, že BGH svoju pozíciu
zmenil a aplikoval z|sady zmluvy s ochranným účinkom aj na prípad, kedy
osoba zadala znalcovi úlohu oceniť nehnuteľnosť s inform|ciou, že ju chce
kúpiť buď t|to osoba alebo in| skupina z|ujemcov, ktor| ju nakoniec v dôvere
v nespr|vny znalecký posudok kúpila. BGH v rozhodnutí z 2. novembra 1983
n|rok voči znalcovi na n|hradu škody pripustil.55 Naopak, ochrana prostredníctvom zmluvy s ochranným účinkom pre tretie osoby sa neposkytuje vtedy,
ak posudok slúži ako podklad pre rozhodnutie objedn|vateľa posudku, a nie
tretích osôb, alebo inak povedané, ak m| síce na tieto tretie osoby majetkový
dopad, ale neslúži ako z|klad pre ich rozhodnutie (napríklad o investovaní
majetku).56 Rovnako neprekvapuje, že v prípade, ak je osoba zahrnut| do
ochranného účelu zmluvy, nie je rozhodujúca miera jej dôvery. Slovami BGH:
„Ak spadá tretia osoba do ochranného poľa zmluvy o vyhotovení znaleckého
posudku, nie je pre účely určenia rozsahu škody, ktorá bola spôsobená porušením
zmluvy rozhodujúce, v akom rozsahu, alebo či vôbec existoval substrát dôvery
a či dôvera tretej osoby bola sklamaná.“57 Podľa BGH nie je potrebné zužovať
rozsah chr|nených osôb vtedy, ak sa jeho rozšírením nezmení rozsah zodpovednosti znalca za spôsobenú škodu.58
54

55
56

57

58

BGH, publikované v Neue Juristische Wochenschrift 1973, s. 321. BGH, publikované v
Betriebsberater 1976, 855. K tomu pozri aj QUIRING, T.: Die Dritthaftung von Sachverständigen. Nach der Schuldrechtsreform und der Neuregelung des § 839a BGB. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006, s. 50 a nasl.
BGH, publikované v Neue Juristische Wochenschrift 1984, s. 355.
Napríklad manželka poisteného zosnulého nem| n|rok na n|hradu škody voči lek|rovi, ktorý pre nespr|vne vyhotovil spr|vu o úmrtí pre poisťovňu a tým bol spoluzodpovedný za to, že pozostalý dostali iba 25 % poistného plnenia. BGH zo dňa 17.
septembra 2002, Neue Juristische Wochenschrift 2002, 3625.
BGH, rozsudok zo dňa 14.11.2000, sp. zn. X ZR 203/98, publikované v Zeitschrift für
Wirtschafts- und Bankrecht, 10/2001, s. 529 – 532.
BGHZ 159, 1. V prípade išlo o nespr|vne ocenenie pozemku. Rozsah zodpovednosti
znalca je rovnaký a obmedzený na rozdiel medzi skutočnou hodnotou a ocenením
bez ohľadu na to, koľko je poškodených. Preto by malo byť z pohľadu znalca jedno,
či zmluva ponúka ochranu jednému alebo veľkému množstvu poškodených. Na n|klady spojené so súdnou ochranou proti viacerým n|rokom sa tu nemyslelo. Inak
napríklad Lord Griffiths: „Môže byť, v určitých prípadoch, nebezpečnejšie čeliť potenciálnym nárokom dvoch žalobcov, ktorí sú samostatne zastúpení, (...) ako čeliť jedinému nároku...“ Pozri Omega Trust Company Ltd & Anor v. Wright Son & Pepper & Anor,
[1997] 18 EG 120.
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Postavenie tretej osoby je pritom priamo z|vislé od obsahu zmluvného vzťahu
medzi zmluvnými stranami. Z toho vyplýva, že zmluvné strany môžu úplne
vylúčiť tretie strany z ochranného účinku alebo obmedzia ich možné n|roky
tým, že si zmluvné strany dohodnú mieru povinnej starostlivosti pod úrovňou
bežnej starostlivosti, čo sa prekvapivo považuje za prípustné,59 pričom BGH
pripúšťa aj konkludentnú dohoda o obmedzení ochranného účinku zmluvy,
resp. takúto dohodu urobenú mlčky.60
BGH doteraz pravidelne siahal pri odôvodnení zodpovednosti znalca na doktrínu zmluvy s ochranným účinkom voči tretím osob|m.61 Vzhľadom na skutočnosť, že ochrana tretej osoby je do veľkej miery v ruk|ch zmluvných str|n,
považuje sa niekedy ochrana poskytovan| prostredníctvom mechanizmu
zmluvy s ochranným účinkom pre tretie strany za nedostatočnú. Za riešenie
problému, mimo dosahu zmluvných str|n, sa považuje ochrana poškodeného
prostredníctvom tzv. predzmluvnej zodpovednosti (culpa in contrahendo).
3.2.4. Zodpovednosť z titulu culpa in contrahendo
Pr|vna veda, najhlasnejšie jeden z nestorov súčasného nemeckého súkromného pr|va Canaris,62 kritizuje postup BGH a navrhuje aplikovať doktrínu culpa
in contrahendo na prípady zodpovednosti znalcov za škodu. Inštitút zodpovednosti za culpa in contrahendo sa používa aj pri trojstranných situ|ci|ch súvisiacich s aktivitou tretieho subjektu pri uzatv|raní zmluvy medzi dvoma stranami.
Pokiaľ v prípade zmluvy s ochranným účinkom pre tretie strany, kde bola tretia strana (nezúčastnen| na zmluve) chráneným subjektom, je v prípade zodpovednosti za culpa in contrahendo tretia strana subjektom zodpovedným za
škodu. Pri ochrane prostredníctvom zmluvy s ochranným účinkom pre tretie
strany je chr|neným subjektom investor dôverujúci vo výsledky auditu/ocenenia. Ochrana je mu poskytovan| prostredníctvom rozšírenia ochranných krídel zmluvy medzi inými osobami, v tomto prípade medzi audítorom,
resp. znalcom a auditovaným subjektom. „Treťou osobou“ je poškodený.
59

60

61

62

PINGER, W., BEHME, C.: Der Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte als Rechtsgrundlage
der Gutachterhaftung gegenüber Dritten. In: Juristiche Schulung, 8/2008, s. 677.
BGHZ 127, 378. V literatúre sa proti tomuto n|zoru postavili prominentné hlasy.
Pozri CANARIS, C. W.: Schutzwirkungen zugunsten Dritter bei Gegenläufigkeit der
Interessen. In: Juristenzeitung 9/1995, s. 441, osobitne s. 444. Je zaujímavé, že BGH
v nasledujúcom rozhodnutí na tohto autora a jeho dielo pouk|zal a uviedol, že napriek týmto hlasom je potrebné na predch|dzajúcom stanovisku a prípustnosti takýchto dispozícii mlčky zotrvať. Pozri rozhodnutie BGH publikované v Neue Juristische Wochenschrift 1998, 1059.
FINN, M.: Zur Haftung des Sachverständigen für fehlerhafte Wertgutachten gegenüber Dritten. In: Neue Juristische Wochenschrift 52/2004, s. 3752.
Pozri pozn|mku pod čiarou č. 60.
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Ochrana prostredníctvom inštitútu zodpovednosti za culpa in contrahendo je
konštruovan| odlišne. Chr|nený subjekt (napríklad investor) je stranou zmluvy, resp. perspektívnou stranou zmluvy a kon| pod vplyvom tretej osoby napríklad audítora, dôverujúc v jej spr|vny postup. „Treťou osobou“ je v tomto
prípade audítor, resp. znalec.
Znalec ako tretia osoba vplýva na proces kontrakt|cie a dôvodom pre jeho
zodpovednosť za škodu m| byť skutočnosť, že chr|nený subjekt (poškodený)
uzatv|ra zmluvu na z|klade dôvery v objektívnosť a odborné znalosti znalca.63
Spolkový súdny dvor napríklad judikoval, že inštitút culpa in contrahendo n|jde svoje uplatnenie aj v prípade zodpovednosti audítorov voči investorom za
škodu spôsobenú ich nespr|vnym postupom. Podľa BGH totiž v prípade, ak
audítor nevykon|va svoj audit v rozsahu, aký bol investorom sľúbený, hoci vo
svojich posudkoch potvrdil riadne hospod|renie auditovaného subjektu, zodpoved| neskorším investorom za škodu spôsobenú zavinením v r|mci kontrakt|cie (culpa in contrahendo), ak títo investori konali v dôvere v spr|vnosť
týchto starších posudkov a audítor s tým mohol počítať. Ak nemohol vykonať
svoj audit riadne a starostlivo, resp. mohol audit uskutočniť iba v obmedzenom
rozsahu, musí uskutočniť všetky opatrenia, aby odstr|nil ním vytvorený substr|t dôvery (posudok, v ktorý investori dôverovali).64 V uvedenom rozhodnutí
zohr|vala úlohu aj skutočnosť, že audítor (Wirtschatsprüfer) je osoba
s osobitnou, št|tom uznanou kvalifik|ciou, ktor| je spôsobil| vyvolať vysoký
stupeň dôvery u tretích osôb. Ost|va ale ot|zne, prečo BGH v tomto prípade
výnimočne neaplikoval doktrínu zmluvy s ochranným účinkom pre tretie strany, hoci už v nasledovnom rozhodnutí rovnakého sen|tu o zodpovednosti
znalca (ktorý ale nebol úradne ustanovený) za škodu sa k tejto koncepcii vr|til.65
Teória zodpovednosti za culpa in contrahendo nie je jednotne odôvodnen|.
Pravdepodobne dnes najširšie (no určite nie gener|lne) akceptovaný je n|zor
Canarisa, ktorý zasadzuje predmetnú zodpovednosť do systému zodpovednosti za škodu spôsobenú sklamanou dôverou (Vertrauenshaftung). Uvedený autor
uv|dza myšlienku určitej ochrany dobrej viery (besonderes Vertrauen).66 Pr|vno-technicky ide o predpokladanie z|väzkového vzťahu pred vznikom (resp.
mimo) zmluvného vzťahu. Nejde teda svojim charakterom o zmluvný z|väzkový vzťah, ale o z|konný z|väzkový vzťah. Takto konštruovaný z|väzkový vzťah
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PINGER, W., BEHME, C.: Der Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte als Rechtsgrundlage der Gutachterhaftung gegenüber Dritten. In: Juristiche Schulung, 8/2008, s.
678.
BGHZ 145, 187.
Pozri QUIRING, T.: Die Dritthaftung von Sachverständigen. Nach der Schuldrechtsreform und der Neuregelung des § 839a BGB. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006, s.
68
Pozri habilitačnú pr|cu CANARIS. C.-W.: Die Vertrauenshaftung im deutschen Privatrecht. München, 1971.
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obsahuje iba ochranné povinnosti, a neobsahuje prim|rny z|väzok plniť.67
Veľk| noveliz|cia nemeckého z|väzkového pr|va z roku 200268 priviedla novú
vodu na mlyn obhajcom zodpovednosti za culpa in contrahendo (a odporcom
konceptu zmluvy s ochranným účinkom pre tretie osoby) a opätovne rozvírila
stojaté vody akademickej spisby zavedením nového ustanovenia § 311 ods. 3
BGB, podľa ktorého:
§ 311 BGB
(1)...
(2)...
(3) Záväzkový vzťah s povinnosťami vyplývajúcimi z § 241 ods. 2 BGB69 môže vzniknúť aj medzi osobami, ktoré nie sú zmluvnými stranami. Takýto záväzkový vzťah
vzniká najmä vtedy, ak tretia osoba požíva v osobitnej miere dôveru vo svoje konanie
a tým podstatne vplýva na rokovanie o uzatvorení zmluvy alebo na uzatvorenie
zmluvy.

Vyjadrenie z|konodarcu v dôvodovej spr|ve, že zodpovednosť znalca za škodu
spôsobenú jeho nespr|vnym znaleckým posudkom sa spravuje podľa z|sad
pre culpa in contrahendo70 potvrdzuje, že aplik|cie inštitútu zodpovednosti za
culpa in contrahendo na nami skúmané zodpovednostné situ|cie ešte nie je
uzavretou z|ležitosťou, a že myšlienkový prúd vyvierajúci u Canarisa získava
čoraz väčšiu podporu.

3.3.

Zodpovednosť súdom ustanoveného znalca

Súdom ustanovený znalec nem| v zmysle nemeckého pr|va uzatvorenú zmluvu s niektorou zo sporových str|n, a strany ani nekonajú v dôsledku dôvery
v jeho konanie. Súdom ustanovený znalec m| za úlohu doplniť nedostatočné
znalosti, vedomosti a možnosti sudcu pri posudzovaní konkrétnej skutkovej
ot|zky. Ustanovením znalca súdom sa medzi ním a št|tom vytv|ra osobitný
verejnopr|vny vzťah obmedzený na predmetné konanie, pričom znalec nie je
v žiadnom pr|vnom vzťahu ku konajúcemu súdu ani voči stran|m sporu.71
Z týchto dôvodov nie je možné konštruovať zodpovednosť znalca voči účastníkom konania za škodu spôsobenú nespr|vnym posudkom na z|klade vyššie
uvedených zmluvných spôsobov riešenia, teda či už ako n|rok z konkludentnej
67

68
69

70
71

BROX, H., WALKER, W.-D.: Allgemeines Schludrecht. 29 vydanie. München : C. H.
Beck, 2003, s. 60.
BGBl. I, 3138.
Ustanovenie § 241 ods. 2 BGB znie: „Záväzkový vzťah môže v závislosti od svojho
obsahu zaväzovať jednu stranu brať ohľad na práva, právne statky a záujmy druhej
strany“.
BT-Dr 14/6040, s. 163.
ZIMMERMANN, P.: Sachverständigenhaftung für Mangelfolgeschäden einer falsch
durchgeführten Begutachtung- Teil III: Die Schadensersatzhaftung des gerichtlich
ernannten Sachverständigen nach § 839a BGB. In: Der Sachverständige, 12/2007,
s.368.
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zmluvy, n|rok zo zmluvy s ochranným účinkom voči tretím osob|m alebo ako
n|rok z culpa in contrahendo. Spolkový súdny dvor ďalej potvrdil, že n|rok na
n|hradu škody spôsobenej výkonom verejnej moci (Amtshaftungsanspruch)
podľa čl. 34 Z|kladného z|kona v spojitosti s § 839 BGB je vylúčený, nakoľko
súdom ustanovený znalec nevykon|va verejnú moc.72
Z toho vyplýva, že n|rok na n|hradu škody spôsobenú nespr|vnym znaleckým
posudkom znalca ustanoveného súdom bol dlho mysliteľný iba vtedy, ak sa
aplikovala deliktn| úprava. Ako sme vyššie uviedli, nemecké deliktné pr|vo
vykazuje vlastnosti, ktoré sa v niektorých prípadoch (vr|tane zodpovednosti
znalca) prejavujú ako nedostatky. Súdom ustanovený znalec by totiž spravidla
podľa všeobecnej deliktnej úpravy za spôsobenú škodu nezodpovedal, lebo:73
-

Deliktný n|rok podľa § 823 ods. 1 BGB nebude v drvivej väčšine prípadov existovať, nakoľko neprich|dza do úvahy v prípade čistých majetkových škôd.

-

Rovnako neúspešný by bol aj deliktný n|rok z dôvodu porušenia
ochrannej normy v zmysle § 823 ods. 2 BGB, pričom – ako sme uviedli
– za ochrannú normu sa považujú ustanovenia §§ 154 a 153 nemeckého trestného z|kona (Strafgesetzbuch) o skutkovej podstate nedodržania sľubu (Falscheid)74 vr|tane podania nespr|vneho znaleckého
posudku, čo ale prich|dza do úvahy iba vtedy, ak by znalec zložil sľub
o spr|vnosti svojho posudku, ktorý by porušil tým, že posudok je nespr|vny (opakujeme, že povinnosť tvrdiť pravdu stelesnen| v prehl|sení v zmysle § 410 nemeckého súkromného procesného poriadku75
sa nepovažuje za normu s ochranným účinkom).76

-

Aj súdom ustanovený znalec by ale v zmysle § 826 BGB zodpovedal za
škodu spôsobenú úmyselným konaním proti dobrým mravom.

Z uvedeného vyplýva, že znalec v súdnom konaní zodpovedal iba v prípade, ak
zložil sľub, a to aj za škodu spôsobenú z nedbanlivosti. Znalec, ktorý sľub nezložil, nie je podľa BGH zodpovedný za škodu spôsobenú jeho nespr|vnym
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BGH, publikované v Neue Juristische Wochenschrift 1973, s. 554.
VOLZE, H.: Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen nach § 839a BGB. In: Der
Sachverständige, 5/2008, s. 140.
QUIRING, T.: Die Dritthaftung von Sachverständigen. Nach der Schuldrechtsreform
und der Neuregelung des § 839a BGB. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006, s. 176.
Podľa § 410 ods. 1 nemeckého Obianskeho súdneho poriadku (Zivilprozessordnung
– ZPO) m| znalec prehl|siť, že posudok vyhotovil alebo vyhotoví nestranne, podľa
najlepšieho vedomia a svedomia.
Pozri KATZENMAIER, Ch.: Haftung des gerichtlichen Sachverständigen nach neuem
Recht – Zweifelsfragen und Streitgegenstände zu § 839 a BGB. In: Zivil- und Wirtschaftsrecht im europäischen und Globalen Kontext. Festschrift für Norbert Horn.
Berlin : De Gruyter Recht, 2006, s. 69.
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posudkom v zmysle § 823 ods. 2 BGB,77 mohol by byť ale zodpovedný za úmyselné konanie proti dobrým mravom podľa § 826 BGB. Znalci by samozrejme
mohli byť zodpovední za poškodenie statkov, uvedených v § 823 ods. 1 BGB
(uvedené ustanovenie chr|ni najmä život, zdravia a vlastníctvo, čist| majetkov| škoda je z ochrany podľa § 823 ods. 1 BGB vylúčen|).
Judikatúra ešte viac obmedzila deliktné n|roky voči súdom ustanovenému
znalcovi, keď v zaujímavej kauze advok|ta menom Weigand ustanovila určitú
imunitu súdom ustanoveného znalca pre prípady zodpovednosti za škodu
podľa § 823 ods. 1 BGB.
P|n Weigand bol rodinou iného zosnulého advok|ta požiadaný o objasnenie
prípadu jeho úmrtia. Opakovane a neúspešne sa pritom snažil primäť org|ny
činné v trestnom konaní k iniciovaniu trestného stíhania vo veci vraždy
a verejne
tieto
obviňoval
z utajovania
relevantných
skutočností
a zahmlievania. Uvedený advok|t bol z toho dôvodu stíhaný za ohov|ranie,
vzpieranie sa št|tnej moci a podobných deliktov (písal sa rok 1963) a bol
umiestnený v zdravotníckom zariadení za účelom zistenia jeho duševného
stavu (príčetnosti). Niečo viac ako mesiac bol držaný v psychiatrickej
a neurologickej klinike, kde bol podrobený vyšetreniu. Znalec v rozsiahlom
písomnom posudku obžalovaného označil za abnorm|lnu osobnosť
s kverulantným vývinom a zistil u neho „psychopatické progresívne kverulanstvo jednoznačne chorobného charakteru“, hoci jeho trestnú spôsobilosť
v konečnom dôsledku potvrdil. N|sledne bol kverulant umiestnený na tri mesiace do zdravotníckeho zariadenia a neskôr pr|voplatne odsúdený na trest
odňatia slobody. Kverulant žaloval súdneho znalca za to, že svojim nespr|vnym posudkom zasiahol do jeho pr|va na ochranu osobnosti a osobnej slobody. V tomto jedinečnom prípade sa tak súd musel vysporiadať s ot|zkou, ako
posúdi zodpovednosť znalca podľa § 823 ods. 1 BGB. Uvedené ustanovenie
bolo v tomto prípade použiteľné, lebo poškodený si uplatňoval n|hradu škody
z dôvodu porušenia chr|neného statku – svojej osobnej slobody. Nešlo teda iba
o čistú majetkovú škodu, ktor| je z ochranného pôsobenia § 823 ods. 1 BGB
vylúčen|. N|rok podľa § 823 ods. 2 BGB bol vylúčený, nakoľko nešlo o verejne
ustanoveného znalca, ktorý by skladal odbornú skúšku a s tým spojený sľub.
Spolkový súdny dvor koncipoval určitú imunitu znalca, keď v rozsiahlom rozbore zhrnul dôvody, ktoré vedú k imunite znalca za škodu:78
-

77
78

Znalec je pomocníkom sudcu a preto je dôležit| jeho nez|vislosť,
a preto by nemal byť konfrontovaný hrozbou zodpovednosti za škodu.
Z|ujem na pr|vnej istote vedú k obmedzeniu možností, ktorým by sa
dal fakticky zmeniť výsledok pr|voplatného rozhodnutia súdu.
Hroziaca neúmern| prietrž sporov, ktor| by sa spustila, ak by sa
umožnilo žalovať znalca.

Pozri napríklad BGHZ 42, 313.
BGHZ 62, 54, s. 57 – 63.
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-

Vyjadrenie znalca je splnením si verejnopr|vnej (konkrétne – št|toobčianskej) povinnosti, ktorej musia súkromné z|ujmy ustúpiť, ibaže by
boli chr|nené aj verejným pr|vom (napríklad trestnopr|vny postih
verejne ustanovených znalcov pod sľubom).

Podľa BGH sú tieto dôvody rovnako p|dne tak pri ľahkej, ako aj hrubej nedbanlivosti, a tak by znalec nemal byť zodpovedný za škodu spôsobenú ani
ľahkou ani hrubou nedbanlivosťou. BGH tak z prísneho pôsobenia § 823 ods. 1
BGB vyňal osobitnú skupinu osôb. Asi neprekvapuje, že kverulant sa
s výsledkom neuspokojil a podal ústavnú sťažnosť na Spolkový ústavný súdny
dvor (Bundesverfassungsgericht – ďalej len BVerfG). Ten najprv vyjadril pochybnosti nad tým, či je rozumný dôvod rozlišovať medzi svedkom/znalcom
pod sľubom a svedkom/znalcom bez sľubu – čo možno považovať za určitý
apel na z|konodarcu, aby rozumným spôsobom zmenil deliktné pr|vo – a vo
veci samej rozhodol, že BGH prekročil ústavné kompetencie súdnej moci, ak
ustanovil, že znalec nie je podľa § 823 ods. 1 BGB zodpovedný ani za škodu
spôsobenú hrubou nedbanlivosťou.79 Imunita súdneho znalca tak bola konštruovan| iba pre posudky, ktoré sú nespr|vne z dôvodu ľahkej nedbanlivosti.
Nemecký z|konodarca zodvihol hodenú rukavicu a na nedostatočný pr|vny
stav reagoval. S účinnosťou od 1. augusta 2002 bolo do BGB za ustanovenie
o zodpovednosti za škodu spôsobenú nespr|vnym úradným postupom
a rozhodnutím (§ 839 BGB) zavedené nové ustanovenie upravujúce špeci|lne
zodpovednosť súdom ustanoveného znalca za škodu.
§ 839a BGB
Zodpovednosť súdom ustanoveného znalca
(1) Ak podá súdom ustanovený znalec úmyselne alebo z hrubej nedbanlivosti nesprávny posudok, je povinný nahradiť škodu, ktorá vznikla účastníkovi konania rozsudkom, ktoré spočíva na tomto posudku.
(2) § 839 ods. 3 sa použije primerane.80

Pri analýze uvedenej pr|vnej normy sa sústredíme na skúmanie príčinnej súvislosti medzi nespr|vnym znaleckým posudkom a vznikom škody ako tej
podmienky uvedenej pr|vnej normy, ktor| by mohla v praxi spôsobiť najväčšie
ťažkosti. Pri skúmaní kauzality je potrebné zohľadniť, že znalecký posudok je
iba jedným z dôkazných prostriedkov a podlieha voľnému hodnoteniu dôkazov
súdom. Škodu väčšinou nevyvol|va samotný posudok, ale až rozhodnutie súdu,
ktoré bolo na jeho z|klade prijaté. Podľa nového ustanovenia postačuje, ak sa
rozhodnutie zaklad| na výsledku znaleckého posudku (beruhen). Z procesných
z|sad vyplýva, že sa súd musí vysporiadať so všetkými predloženými dôkazmi,
79

80

BVerfGE 49, 304. Je zaujímavé, že štyria sudcovia ústavného súdneho dvora dokonca považovali už aj imunitu za ľahkú nedbanlivosť za vec z|konodarcu
a nepodporovali takýto súdny aktivizmus.
Ustanovenie § 839 ods. 3 BGB znie: „Povinnosť nahradiť škodu nenastupuje, ak poškodený úmyselne alebo z nedbanlivosti opomenul odvrátiť škodu uplatnením opravného prostriedku.“
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teda aj s tým, nakoľko zohľadnil súd znalecký posudok.81 Pr|vna veda z toho
vyvodzuje z|ver, že rozsudok spočíva na znaleckom posudku, ak sa podľa odôvodnenia rozsudku súd týmto rozhodnutím aspoň čiastočne riadil, 82
a v prípade, ak nie je možné vylúčiť, že by rozhodnutie súdu vyznelo pre poškodeného priaznivejšie bez znaleckého posudku, alebo s posudkom s iným
obsahom a výsledkom.83 Rovnako nebude znalec zodpovedný podľa uvedeného ustanovenia za nespr|vny posudok, ak na jeho z|klade strany dospeli
k zmieru, a teda konanie nebolo spečatené rozsudkom o spore.84
Z reprodukovaného ustanovenia vyplýva, že § 839a ods. 2 BGB obsahuje odkazovaciu normu, vylučujúcu zodpovednosť za škodu. Znalec v zmysle § 839a
ods. 2 BGB v spojitosti s § 839 ods. 3 BGB nezodpoved| za škodu vtedy, ak
poškodený úmyselne alebo z nedbanlivosti opomenul možnosť škodu odvr|tiť
uplatnením opravného prostriedku. V takomto prípade sa rozsah n|hrady
škody neznižuje, ale celý n|rok na n|hradu škody zanik|.
Vzhľadom na formul|ciu § 839a BGB sa núka ot|zka, akým spôsobom bude
zodpovedať znalec ustanovený rozhodcovským súdom za škodu spôsobenú,
resp. vyvolanú svojim posudkom. V roku 1964, teda ešte v čase, kedy nemecké
pr|vo nepoznalo § 839a BGB, rozhodol BGH,85 že znalec ustanovený rozhodcovským súdom zodpoved| rovnako ako znalec ustanovený súdom, teda nezodpoved| za posudok, ktorý je chybný z dôvodu ľahkej nedbanlivosti. Podľa
BGH kon| rozhodca v r|mci príkaznej zmluvy, teda nie vo vlastnom mene, ak
ustanovuje znalca. Je možné taktiež vych|dzať z toho, že strany sporu sa mlčky
dohodli na tom, že znalec ustanovený rozhodcom zodpoved| za škodu
v rovnakom rozsahu ako znalec ustanovený súdom, čo je argument|cia siahajúca až do čias Ríšskeho súdu.86 Spolkový súdny dvor tu odk|zal na paralelu so
zodpovednosťou rozhodcov, nakoľko je možné vych|dzať z toho, že ak sa
zmluvné strany nedohodli inak, môžeme predpokladať že súhlasili, aby roz-

81
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86

QUIRING, T.: Die Dritthaftung von Sachverständigen. Nach der Schuldrechtsreform
und der Neuregelung des § 839a BGB. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006, s. 183
a diela tam uvedené.
SPRAU, H. in Palandt, O (Begr.) a kol.: Bürgerliches Gesetzbuch mit Nebengesetzen
insbesondere mit Einführungsgesetz. 68. Auflage. München : C. H. Beck, 2009, § 839a,
marg. č. 4.
Pozri KATZENMAIER, Ch.: Haftung des gerichtlichen Sachverständigen nach neuem
Recht – Zweifelsfragen und Streitgegenstände zu § 839 a BGB. In: Zivil- und Wirtschaftsrecht im europäischen und Globalen Kontext. Festschrift für Norbert Horn.
Berlin : De Gruyter Recht, 2006, s. 78/79.
VOLZE, H.: Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen nach § 839a BGB. In: Der
Sachverständige, 5/2008, s. 141.
BGHZ 42, 313.
Ríšsky súd svojho času uviedol, že určit| tolerancia chýb znalca zodpoved| úmyslu
str|n pri uzatv|raní rozhodcovskej doložky. Pozri rozsudok publikovaný v Juristische Wochenschrift, 1911, s. 217.
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hodca nebol zodpovedný za škodu vo väčšom rozsahu ako sudca.87 Takýto
rovnost|rsky prístup BGH bol zo strany pr|vnej spisby podrobovaný podstatnej kritike z toho dôvodu, že znalec ustanovený rozhodcom m| podstatne väčší
rozsah zmluvnej slobody ako súdom ustanovený znalec, najmä si môže dohodnúť odmenu za poskytnutie služby88 ale taktiež si môže dohodnúť obmedzenie
rozsahu svojej zodpovednosti za škodu.89 Predpoklad| sa, že po zavedení §
839a BGB sa t|to úprava bude aplikovať v súlade s jej jazykovým vyjadrením
iba pre prípady zodpovednosti súdom ustanoveného znalca za škodu. Uv|dza
sa, že nie je dôvod, garantovať rozhodcom ustanovenému znalcovi obdobnú
úľavu zo zodpovednosti za škodu.90

4. Zodpovednosť znalca v rakúskom práve
Rakúske pr|vo je v kontinent|lnom priestore špecifické tým, že obsahuje explicitné ustanovenie o zodpovednosti znalcov, § 1300 rakúskeho Všeobecného
občianskeho z|konníka (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ďalej len
ABGB), ktoré sp|ja prvky zmluvnej a mimozmluvnej zodpovednosti za škodu.
1299 ABGB
Kto sa verejne priznáva k výkonu určitého úradu, umenia, remesla alebo povolania, alebo kto sa bez toho, aby to bolo nevyhnutné dobrovoľne podujme k činnosti, ktorá vyžaduje zvláštne umelecké znalosti alebo neobyčajnú opatrnosť, dáva tým najavo, že si prisvojuje potrebnú opatrnosť a potrebné, nielen obyčajné znalosti; preto zodpovedá za ich
nedostatok. Pokiaľ ten, kto mu prenechal konanie, vedel o jeho neskúsenosti, alebo o nej
pri obyčajnej opatrnosti mohol vedieť, pričíta sa mu spoluzavinenie.
1300 ABGB
Znalec je zodpovedný aj zo škodu spôsobenú nedbanlivosťou, ak za odplatu podá škodlivú radu vo veci svojho umenia alebo znalosti. Okrem tohto prípadu zodpovedá osoba za
škodu, ktorú spôsobila vedome podaním rady inému.

Pod pojmom znalci (Sachverständige) sa v uvedenom kontexte myslia odborníci (najmä slobodné povolania akými sú lek|ri, advok|ti, not|ri, ako aj iné osoby
v zmysle § 1299 ABGB).91 Povinn| miera starostlivosti, ktorú sú znalci v zmysle
§ 1300 veta prv| ABGB povinní dodržiavať je vymedzen| v § 1299 ABGB. Podanie rady v zmysle ustanovenia § 1300 ABGB zahŕňa aj podanie inform|cie, či

87
88

89
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91

Pozri BGHZ 15, 12.
SCHWAB, R.: Zur Haftung des vom Schiedsgericht hinzugezogenen Sachverständigen. In: Der Sachverständige, 3/2006, s. 66.
WAGNER, R.: Das Zweite Schadensersatzrechtsänderungsgesetz. In: Neue Juristische
Wochenschrift, 29/2002, s. 2063.
SCHWAB, R.: Zur Haftung des vom Schiedsgericht hinzugezogenen Sachverständigen. In: Der Sachverständige, 3/2006, s. 67.
HARRER, F. in Schwimann, M.(Hrsg.): ABGB Praxiskommentar. 6. Band. 3. Vydanie.
Wien : LexisNexis, 2006, § 1298, marg.č. 20 (s. 141).
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vyjadrenia, resp. posudku.92 Napriek zdaniu, ktoré môže vytv|rať pojem „za
odplatu“ sa ustanovenie neaplikuje iba vtedy, ak je poskytnutie rady altruisticky nezištné. Nie je pritom podstatné, či každ| jednotliv| rada je uskutočnen| za
odplatu a postačuje, ak je vyjadrenie pod|vané s cieľom budúceho odplatného
vzťahu.93 Znalec nezodpoved| za škodu iba vtedy, ak bola rada poskytnut|
úplne nezištne.
Aj v rakúskom pr|ve sa rozlišuje medzi deliktu|lnom a zmluvnou zodpovednosťou za škody. Norma uveden| v § 1300 veta prv| ABGB sa podľa prevl|dajúcej pr|vnej mienky použije za podmienky existencie určitého (prim|rne
zmluvného) vzťahu medzi poškodenou osobou a škodcom94 a preto môžeme
predmetnú úpravu zatriediť skôr do systému zmluvnej zodpovednosti za škodu, z ktorej nevyplývajú priame n|roky tretej osobe. 95 Aplik|cia ustanovenia §
1300 veta prv| ABGB ale prich|dza do úvahy aj vtedy, ak znalec nie je už
z iného dôvodu povinný poskytnúť spr|vnu radu, resp. vyjadrenie, 96 nakoľko
pre jeho aplik|ciu nie je potrebné, aby mal znalec povinnosť radu poskytnúť.97
Aj v Rakúsku sa zakorenila koncepcia zmluvy s ochranným účinkom pre tretie
osoby, a tak sa môžu tretie osoby odvol|vať na zodpovednosť za škodu podľa §
1300 veta prv| ABGB vtedy, ak objedn|vateľ posudku pri objedn|vaní posudku sledoval aj z|ujmy tretej osoby, a tieto z|ujmy objedn|vateľ znalcovi prezentoval.98 Takýto n|rok sa ale pravidelne považuje za nedostatočný kvôli
92

93
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REISCHAUER, R. in Rummel, P. (Hrsg.): Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuch. 2. Band, 1. Teil, 3. Vydanie. Manz : Wien, 2002, § 1300 marg. č. 1 (s.
552).
REISCHAUER, R. in Rummel, P. (Hrsg.): Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuch. 2. Band, 1. Teil, 3. Vydanie. Manz : Wien, 2002, § 1300 marg. č. 7(s. 556).
Pozri líniu rozhodovania od OGH 30.03.1927 2 Ob 226/27. SZ 9/76 po OGH
23.03.2007 2 Ob 191/06m. REISCHAUER, R. in Rummel, P. (Hrsg.): Kommentar zum
Allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch. 2. Band, 1. Teil, 3. Vydanie. Manz : Wien, 2002,
§ 1300 marg. č. 9 (s. 557). Pozri aj SEDLÁČEK, J. in Rouček, F., Sedl|ček, J. a kol.: Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému a občasné právo platné
na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 5. Díl. Praha : V. Linhart, 1937. § 1300 (s. 782)
Inak ale Völkl, ktorý ako kritik prevažujúcej doktríny, považuje § 1300 vetu prvú
ABGB za pr|vny z|klad (kv|zi-zmluvnej) všeobecnej zodpovednosti za škodu spôsobenú nespr|vnou inform|ciou bez ohľadu na existenciu zmluvného vzťahu. Pozri
VÖLKL, C.: § 1300 Satz 1 ABGB als Grundlage einer allgemeinen zivilrechtlichen Informationshandlung. In: Österreichische Juristen Zeitung, 3/2006, 97 – 108. Pozri aj
VÖLKL, W., VÖLKL, C.: Beraterhaftung. Wien : Manz. 2007.
REISCHAUER, R. in Rummel, P. (Hrsg.): Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuch. 2. Band, 1. Teil, 3. Vydanie. Manz : Wien, 2002, § 1300 marg. č. 4 (s.
553).
REISCHAUER, R. in Rummel, P. (Hrsg.): Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen
Gesetzbuch. 2. Band, 1. Teil, 3. Vydanie. Manz : Wien, 2002, § 1300 marg. č. 7(s. 555
a nasl.).
OGH 10.07.2008, 8 Ob 51/08w.
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nevyhnutnosti existencie súladu v z|ujmoch objedn|vateľa posudku a tretej
strany (osoby, ktor| v dôvere v posudok uskutoční pr|vny úkon) a požiadavke
prezent|cie tohto súladu znalcovi. Ak sú z|ujmy zad|vateľa posudku a tretej
osoby odporujúce (čo je, ako sa zd|, pravidlom), tak sa doktrína o zmluve
s ochranným účinkom v rakúskom pr|ve neuplatní.
Ohľadne deliktných n|rokov sa žiada povedať, že rakúske pr|vo je napriek
široko koncipovanej gener|lnej klauzule deliktného pr|va (§ 1295 ABGB) blízke nemeckému tým, že chr|ni prim|rne iba určité statky, ale nie čistý majetok,99 a preto sú spravidla n|roky zo zodpovednosti znalca za škodu založené
na všeobecnej klauzule deliktného pr|va neúspešné. Tretie osoby majú
v zmysle § 1300 veta druh| ABGB n|rok voči znalcovi iba vtedy, ak tento konal
úmyselne.100 Ďalším deliktným n|rokom je n|rok na n|hradu škody spôsobenú
porušením normy s ochranným účinkom v zmysle § 1311 veta druh| ABGB.
Vzhľadom na to, že deliktn| ochrana nie je dostatočn| a pôsobenie zmluvy
s ochranným účinkom pre tretie strany je obmedzené iba na určité situ|cie
(súlad v z|ujmoch objedn|vateľa posudku a tretej strany a prezent|cia tohto
súladu znalcovi) ani neprekvapuje, že aj v Rakúsku sa vytvoril osobitný mechanizmus kv|zizmluvnej zodpovednosti za škodu spôsobenú tretej osobe
nespr|vnymi vyjadreniami znalca. Podľa novšieho prúdu v judikatúre je totiž
tretia strana chr|nen| pred nespr|vnym posudkom aj vtedy, ak m| znalec
objektívno-pr|vnu povinnosť starostlivosti (objektiv-rechtliche Sorgfaltspflicht) voči tretej osobe, čím sa tretia osoba zo z|kona dost|va do ochranného pôsobenia zmluvy.101 Takúto povinnosť m| znalec vtedy, ak je jeho vyjadrenie zjavne určené pre tretiu osobu, a tým existuje substr|t dôvery, ktorý m|
slúžiť ako podklad pre rozhodnutie tretej strany. Rozhodujúci je tak účel posudku.102 Určenie osôb, ktoré spadajú do ochranného pôsobenia zmluvného
vzťahu medzi znalcom a objedn|vateľom znaleckého vyjadrenia, a pre ktoré
m| vyjadrenie predstavovať relevantný substr|t dôvery a podklad pre rozhodnutie sa pritom uskutočňuje podľa vžitej trhovej praxe (Verkehrsübung),
osobitne ale podľa spomenutého účelu posudku, z čoho vyplýva, že napríklad
aj potenci|lni poskytovatelia úveru alebo kupujúci sa považujú za chr|nené
subjekty.103 Znalec m| voči tretej osobe objektívno-pr|vnu povinnosť starostlivosti, ak vedel o tom že jeho vyjadrenie bude odovzdané alebo sa dostane do
99

100

101
102
103

HARRER, F. in Schwimann, M.(Hrsg.): ABGB Praxiskommentar. 6. Band. 3. Vydanie.
Wien : LexisNexis, 2006, § 1295, marg. č. 1 a nasl. (s. 56/57)
WILHELM, G.: Unrichtiges Gutachten – Haftung gegenüber Dritten. In: ecolex, 1991,
s. 87. OGH 11.07.1985 8 Ob 542/85. OGH 20.10.2005 3 Ob 67/05g. Pozri aj SEDLÁČEK, J. in Rouček, F., Sedl|ček, J. a kol.: Komentář k československému obecnému zákonníku občanskému a občasné právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. 5.
Díl. Praha : V. Linhart, 1937. § 1300 (s. 783).
OGH 20.11.1996, 7 Ob 513/96. SZ 69/258.
OGH 14.08.2007, 1 Ob 78/07p.
OGH 21.02.2002 6 Ob 81/01g. Pozri aj OGH 20.11.1996, 7 Ob 513/96. SZ 69/258.
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dispozície tretej osoby,104 alebo ak s touto možnosťou mal in abstracto počítať.105
Vzhľadom na to, že znalec m| zodpovedať za škodu iba v tom rozsahu, v akom
spočíva jeho úloha,106 je jeho zodpovednosť obmedzen| iba voči osob|m, ktorých obozn|menie sa s jeho vyjadrením predpokladal alebo mal predpokladať.
Rovnako je zodpovednosť obmedzen| aj samotným účelom posudku, čím doch|dza k aplikovaniu teórie ochrannej normy, podľa ktorej zodpovednosť za
škodu vyvol|va iba porušenie tej normy, ktorej účelom je ochraňovať pr|ve tie
statky, ktoré boli porušené, resp. zabraňovať vzniku pr|ve tej škody, ktor|
v dôsledku porušenia vznikla. V tomto zmysle napríklad rozhodol rakúsky
Súdny dvor, že znalecké ocenenie vkladu slúži iba z|ujmom spoločnosti, jej
veriteľom a prípadne tretím osob|m, nie však spoločníkovi, ktorý vložil vklad,
a preto neprich|dza zodpovednosť znalca za škodu spôsobenú vkladateľovi
vôbec do úvahy.107
Z|verom kr|tkeho expozé dod|vame, že podľa rakúskeho pr|va zodpoved|
tretím osob|m za spôsobenú škodu aj súdom ustanovený znalec priamo
v r|mci deliktnej zodpovednosti.108 Už d|vnejšia judikatúra potvrdila zodpovednosť znalca v zmysle § 1299 ABGB, keď znalec vo svojom postavení pomocníka verejného org|nu zavinene vyhotovil pre tento org|n nespr|vny posudok.109 Znalec zodpoved| aj za nespr|vne ocenenie predmetu exekúcie, 110
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OGH 20.11.1996, 7 Ob 513/96. SZ 69/258.
OGH 30.06.1988, 8 Ob 667/87.
OGH 20.11.1996, 7 Ob 513/96. SZ 69/258.
OGH 09.03.2006, 6 Ob 39/06p. SZ 2006/35. Inak ale pri posudzovaní výročných
spr|v a účtovných z|vierok audítorom. Zmluva medzi spoločnosťou a audítorom je
zmluvou s ochranným účinkom voči tretím osob|m a chr|nenými sú aj akcion|ri
(OGH 27.11.2001, 5 Ob 262/01t, SZ 74/188), vr|tane majoritných akcion|rov (OGH
23.01.2008, 7 Ob 269/07w).
Pozri OGH 05.11.1929 3 Ob 907/29 (SZ 11/225), OGH 30.06.1977, 6 Ob 634/77 (SZ
50/98), OGH 4.02.2006, 4 Ob 228/05s. Harrer in PraxisKomm, § 1300, č. 105 (s.
191).
OGH 05.07.1934, 4 Ob 111/34 (SZ 16/143).
OGH 13.06.2000, 1 Ob 79/00z. SZ 73/96. N|rok voči súdom ustanovenému znalcovi
vyplýva aj z § 141 ods. 5 Exekučného poriadku (Exekutionsordnung, RGBl. Nr.
79/1896), ktorý bol zavedený novelou z roku 2000 (BGBl. I Nr. 168/1999) a podľa
ktorého zodpoved| znalec podľa § 1299 ABGB vydražiteľovi ako aj ostatným zúčastneným za majetkovú škodu, ktorú spôsobil porušením svojich povinností pri
výkone svojej činnosti. Podľa dovtedajšej judikatúry bol majetok poškodený statkom chr|neným normami, ktoré mal súdom ustanovený znalec pri oceňovaní
predmetu exekúcie dodržiavať, a preto zodpovedal aj za nedbanlivosť (aplik|ciou §
1311 ABGB). Pozri OGH 13.06.2000, 1 Ob 79/00z, OGH 13.11.2002, 7 Ob 247/02b.
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a taktiež v trestnom konaní.111 Zodpovednosť znalca za škodu nie je vylúčen|
ani tým, že rozsudok, vydaný na jeho z|klade nadobudol pr|voplatnosť.112

5. Zodpovednosť znalca v švajčiarskom práve
Švajčiarske pr|vo patrí viac-menej tiež do germ|nskej pr|vnej oblasti. Vzhľadom na osobitý a kreatívny prístup judikatúry k ot|zke zodpovednosti za škodu spôsobenú znalcom považujeme za vhodné upriamiť pozornosť čitateľa na
širšie súvislosti švajčiarskeho deliktného pr|va. Z|kladom švajčiarskeho deliktného pr|va je všeobecn| klauzula uveden| v čl|nku 41 z|kona
o obligačnom pr|ve (Obligationsrecht –ďalej len OR):113
Článok 41 OR
(1) Kto inému protiprávne spôsobí škodu, či už úmyselne alebo z nedbanlivosti, je
povinný ju nahradiť.
(2) Rovnako je povinný nahradiť škodu ten, kto inému spôsobil škodu úmyselným
konaním proti dobrým mravom.

Švajčiarske deliktné pr|vo je napriek existencii gener|lnej klauzuly podobné
nemeckému. Súčasn| pr|vna veda a judikatúra114 totiž pri posudzovaní protiprávnosti vych|dza z tzv. objektívnej teórie protiprávnosti, podľa ktorej je spôsobenie škody iba vtedy protipr|vne, ak je spôsoben| porušením absolútneho
pr|va alebo chr|neného absolútneho pr|vneho statku, pričom čistý majetok sa
za takto chr|nený statok nepovažuje (tzv. protipr|vnosť vo výsledku - Erfolgsunrecht),115 resp. vtedy, ak konanie, ktoré škodu spôsobilo porušuje písanú
alebo nepísanú ochrannú normu, ktor| slúži ochrane poškodeného pred presne takým porušením (protipr|vnosť v spr|vaní sa – Verhaltensunrecht).116
Švajčiarske deliktné pr|vo trpí obdobnými nedostatkami ako nemecké, medzi
ktoré patrí najmä nižšia miera zodpovednosti za škody spôsobené pomocnými
osobami,117 podstatne kratšími premlčacími lehotami ako pre zmluvné n|roky
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OGH 05.09.2000, 5 Ob 18/00h.
OGH 10.04.1986, 8 Ob 505/86.
Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht). Obligačné pr|vo je piatou časťou
švajčiarskeho súkromného kódexu.
Napríklad BGE 123 III 312. BGE 122 III 192, BGE 119 II 18. BGE 115 II 18. BGE 108
II 311. BGE 102 II 88. BGE 101 II 255. BGE 82 II 28.
Pozri TARMAN, Z., D.: Die Gutachterhaftung gegenüber dem Dritten im deutschen und
schweizerischen Recht. Konstanz, 2007, s. 92 a diela tam uvedené.
BGE 115 II 18. Pozri aj SCHNYDER, A.K. in: Honsell, H., Vogt, N.,P., Wiegand, W.
(eds.): Obligationsrecht I. Art. 1-559. Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht. 3. Vydanie. Basel : Helbing & Lichtenbahn, 2003, s. 329, Art. 41, marg. č. 31.
Porovnaj čl. 55 OR pre deliktu|lnu zodpovednosť a čl|nok 101 OR pre zmluvnú
zodpovednosť za škodu.
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na n|hradu škody118 a v dôkaznom bremene ohľadne zavinenia, ktoré zaťažuje
veriteľa,119 teda poškodeného.120 K určitým deficitom úpravy môžeme pridať aj
úzke vymedzenie chr|neného statku prostredníctvom objektívnej teórie protipr|vnosti. Preto neprekvapuje, že sa pr|vna veda ako aj judikatúra snažili obmäkčiť prísnu pr|vnu úpravu deliktnej zodpovednosti únikmi do zmluvnej
alebo osobitných konštrukcií zodpovednosti za škodu mimo zmluvy a deliktu,
resp. hľadaní nepísaných noriem spr|vania sa, ktorých porušenie sa považuje
v zmysle objektívnej teórie protipr|vnosti za protipr|vne. Stranou dodajme, že
n|vrh na zmenu švajčiarskeho pr|va zodpovednosti za škodu z roku 2000121
nebol úspešný.
Švajčiarske pr|vo, pr|vna veda a aj judikatúra uzn|va okrem deliktnej
a zmluvnej zodpovednosti aj tretí prúd zodpovednosti za škodu, ktor| je
v r|mci skúmanej problematiky osobitne dôležit|, konkrétne tzv. zodpovednosť
za vyvolanú dôveru (Vertrauenshaftung), a to dokonca jednoznačnejšie ako
nemeck| pr|vna veda a prax.122 To, že dôvera zaväzuje, vyplýva aj zo samotnej
teórie prejavu vôle, keď Spolkový súd uv|dza, že osoba sa zaväzuje nie
z dôvodu „že by konajúci mal určitú vôľu, ale preto, lebo prejavil určité správanie, z ktorého mohla protistrana v dobrej viere odvodiť, že táto strana takúto
vôľu má.“123 Podľa niektorých pokusov o zovšeobecnenie je možné uviesť, že
dôvodom zodpovednosti je sklaman| dôvera v určitom osobitnom vzťahu,
ktorý síce nie je zastrešený zmluvným konsenzom, ale aj tak buď k nemu smeruje, alebo z neho vyplýva.124 Zodpovednosť za porušenie dôvery bola konštruovan| Spolkovým súdom v rozhodnutiach, v ktorých bola napríklad materskú spoločnosť uznan| za zodpovednú za z|väzky dcérskej spoločnosti (v sku118
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Porovnaj čl. 60 OR pre deliktu|lnu zodpovednosť a čl|nok 127 OR pre zmluvnú
zodpovednosť za škodu.
Porovnaj formul|ciu čl|nku 41 OR a čl|nok 97 OR pre zmluvnú zodpovednosť za
škodu.
WALTER, H., P.: Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages. In: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, 4/1996, s. 277.
Pozri zhrňujúcu spr|vu o predn|vrhu Spolkového z|kona o reforme a zjednotení
pr|va zodpovednosti za škodu (Vorentwurf für ein Bundesgesetz über die Revision
und Vereinheitlichung des Haftpflichtrechts) z roku 2004.
Pre prístupný rozbor pozri: BUCHER, E.: Was man aus einem Fall von "PutativVertrauenhaftung" lernen kann.... In: recht, 2001, s. 76/77. Bucher poukazuje na
skutočnosť, že aj zodpovednosť za culpa in contrahendo našla v švajčiarskom pr|ve
odozvu a akcept|ciu už v roku 1883, teda podstatne rýchlejšie ako v pr|ve nemeckom. Dôkladný rozbor zodpovednosti za škodu vyvolanú sklamaním dôvery
v švajčiarskom pr|ve ponúka vo svojej habilitačnej pr|ci LOSER, P.: Die Vertrauenshaftung im schweizerischem Recht. Bern : Stämpfli Verlag, 2006, osobitne s. 511
a nasl.
BGE 69 II 319.
WALTER, H., P.: Vertrauenshaftung im Umfeld des Vertrages. In: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, 4/1996, s. 295.
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točnosti to ale bola skôr vnučka ako dcéra) z dôvodu prezent|cie ich prepojenosti prostredníctvom priameho informovania klientov dcérskej spoločnosti,
čím sa vytvoril dojem, že matersk| spoločnosť garantuje solventnosť dcérskej
spoločnosti.125 Rovnako bol priznaný n|rok na n|hradu vynaložených n|kladov športového klubu spojených s prípravou na reprezent|ciu Švajčiarska,
keďže napriek prezent|cii jeho účasti nebol nakoniec ako reprezentant krajiny
vyslaný.126 Taktiež bol zamestn|vateľ, ktorý vystavil zamestnancovi prepustenému kvôli sprenevere prostriedkov zamestn|vateľa vynikajúci pracovný
posudok, zodpovedný za škodu spôsobenú ďalšiemu zamestn|vateľovi, ktorý
tohto prepusteného zamestnanca, aj s ohľadom na výborný pracovný posudok,
zamestnal.127 Ako je z uvedeného možné vidieť, zodpovednosť za narušenú
dôveru je v švajčiarskom pr|ve hlboko zakorenený koncept, 128 ktorý zatiaľ
pravdepodobne nem| paralelu, a to nielen v kontinent|lnom pr|ve.129

5.1.

Zodpovednosť znalca za škodu pri súkromne zadováženom posudku

Vo vzťahu k ot|zke, či medzi osobou, ktor| sa dotazuje o inform|ciu a osobou,
ktor| inform|ciu pod|va je zmluvný, a teda pr|vny vzťah, alebo nie pristupovala švajčiarska judikatúra konzervatívne. Spolkový súd považuje podanie
inform|cie, ktoré nie je uskutočňované ani v r|mci výkonu podnikania, ani za
odplatu za tzv. l|skavosť, čím sa označuje konanie, ktoré nem| zmluvný charakter a nie je ani pr|vne relevantné.130 Nadväzuje tak na – už popísaný – rímskopr|vny koncept mandatum tua gratia, predpokladajúc, že tak|to inform|cia, resp. rada m| význam iba pre jej príjemcu.
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BGE 120 II 331 „Swissair“. Pozri aj rozhodnutie BGE 124 III 297, v ktorom bola pr|ve zamietnut| pasívna legitim|cia materskej spoločnosti z dôvodu chýbajúceho
substr|tu dôvery.
BGE 121 III 350 „Freistilringer Grossen“.
BGE 101 II 69.
Potvrdzuje to aj skutočnosť, že sa na neho odvol|vajú aj sudcovia Spolkového súdu,
pozri čl|nok sudcu Spolkového súdu: WALTER, H., P.: Vertrauenshaftung im Umfeld
des Vertrages. In: Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins, 4/1996, s. 273-295.
Pozri BUCHER, E.: Vertrauenshaftung: Was? Woher? Wohin? In: Forstmoser et al.
(eds.): Richterliche Rechtsfortbildung in Theorie und Praxis. Festschrift für Hans Peter
Walter zum 60. Geburtstag. Bern : Stämpfli, 2005, S. 231-262. Podľa uvedeného autora (s. 252/253) sa v Švajčiarsku rozozn|va sedmoro dôvodov vzniku z|väzku
(causae obligationum). Ku klasickým štyrom (zmluva, delikt, condictio ako bezdôvodné obohatenie a negotiorum gestio ako konanie bez príkazu) pristupujú ďalšie
tri: culpa in contrahendo, faktické zmluvné vzťahy (prelomové rozhodnutie BGE 110
II 245) a zodpovednosť za sklamanú dôveru (Vertrauenshaftung).
BGE 112 II 350. BGE 30 II 274.

Zodpovednosť znalcov v komparatívnom a kolíznoprávnom kontexte

39

Pri osobitných profesi|ch, ktorých výkon je spojený so zvýšeným stupňom
profesionality a teda aj predpokladom dôvery v jej odbornosť zo strany spoločnosti ale Spolkový súd vymedzil podmienky zodpovednosti za škodu spôsobenú nespr|vnou radou, inform|ciou či odporúčaním. Spolkový súd pritom
vytvoril koncept, podľa ktorého je osoba zodpovedn| za škodu podľa čl. 41 OR
vtedy, ak je t|to osoba z dôvodu svojich odborných vedomostí požiadan|
o inform|ciu, túto inform|ciu v súlade so žiadosťou pod| alebo vykon| l|skavosť, a pritom v rozpore so svojimi najlepším vedomím a svedomím (wider
besseres Wissen) alebo z ľahkov|žnosti uvedie nespr|vne údaje, alebo zamlčí
jej zn|me podstatné skutočnosti, pričom musela predpokladať, že vedomosť
o inform|cií môže ovplyvniť predmetné rozhodnutie príjemcu inform|cie.131
Spytovan| osoba tým preber| pozíciu garanta (Garantenstellung), ktor| zaklad| mimozmluvnú povinnosť opatrnosti, resp. starostlivosti (Sorgfaltspflicht)
a taktiež zodpovednosť za škodu spôsobenú jej zavineným porušením. 132 Podanie nespr|vnej inform|cie tak predstavuje porušenie povinnej miery opatrnosti a vyvol|va zodpovednosť za škodu, ak bola sklaman| opr|vnen| dôvera,
a boli splnené aj ostatné predpoklady zodpovednosti za škodu, osobitne zavinenie, príčinn| súvislosť a škoda.133 Inak povedané, ten, ktorý je požiadaný,
aby poskytol inform|cie, o ktorých m| vzhľadom na svoje postavenie osobitné
znalosti, je povinný na požiadavku pravdivo odpovedať, ak je spoznateľné, že
pre adres|ta vyjadrenia pravdepodobne m| alebo môže mať predmetné vyjadrenie z|važný význam. V inom prípade bolo rozhodnuté, že osoba nemôže
úmyselne podať nespr|vne skutočnosti alebo ľahkov|žne poskytnúť údaje,
ktorých nespr|vnosť alebo nepresnosť jej bez dlhšieho skúmania musí udrieť
do očí.134 Z toho sa odvodzuje existencia nepísanej normy, ktorej porušenie
spĺňa podmienky objektívnej teórie protipr|vnosti.
Už z uvedeného je možné odvodiť, že neexistuje písomne ustanoven| povinnosť vyhotoviť spr|vny znalecký posudok, ale pr|vna veda a judikatúra poukazuje na existenciu nepísanej ochrannej normy, ktor| takúto povinnosť uklad|, pričom podľa niektorých m| t|to povinnosť vyplývať zo zn|meho čl|nku 2
ods. 1 švajčiarskeho súkromného kódexu ZGB, podľa ktorého: „Každý sa má pri
výkone svojich práv a plnení svojich povinností správať podľa Treu und Glauben.“135 Zd| sa ale, že prevl|dajúca pr|vna mienka takýto pohľad nesleduje. 136
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BGE 111 II 474. BGE 116 II 695 „Paradieserhof“.
BGE 116 II 695 „Paradieserhof“, a odkazy na ďalšiu literatúru tam uvedené.
TARMAN, Z.D.: Die Gutachterhaftung gegenüber dem Dritten im deutschen und
schweizerischen Recht. Konstanz, 2007, s. 94.
BGE 111 II 475.
TARMAN, Z.D.: Die Gutachterhaftung gegenüber dem Dritten im deutschen und
schweizerischen Recht. Konstanz, 2007, s. 100/101 a diela tam citované v pozn|mke
č. 421.
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Zodpovednosť za škodu spôsobenú zlým informovaním sa tak môže posudzovať deliktne aj vtedy, ak je príjemca inform|cie v priamom kontakte s osobou,
ktor| inform|ciu pod|va. Podľa spolkového súdu je ďalej podanie vedome
nespr|vneho vyjadrenia, ktoré môže tretie osoby zmiasť protipr|vne aj vtedy,
ak osoba, ktor| vyjadrenie pod|va, nem| úmysel zmiasť a v prípade predvídateľnosti využitia vyjadrenia tretími osobami napĺňa uveden| skutočnosť podmienku zavinenia v r|mci deliktnej zodpovednosti.137
Postupne sa ale judikatúra odkl|ňa od posudzovania zodpovednosti za škodu
cestou čl. 41 OR a prech|dza k aplikovaniu inštitútu zodpovednosti za sklamanú dôveru (Vertrauenshaftung).138 Uk|žkovým rozhodnutím, ktorému je vhodné sa bližšie venovať, je predvianočné rozhodnutie z 23. decembra 2003,139
týkajúce sa zodpovednosti znalca za nespr|vne vyhotovený posudok. Znalec na
objedn|vku majiteľov domu a za účelom získania hypotek|rneho úveru ohodnotil v roku 1994 nehnuteľnosť s tým, že v jeho posudku nebolo zmienky
o vad|ch nehnuteľnosti. Neskôr, v roku 1996, použili majitelia nehnuteľnosti
tento posudok pri rokovaniach o predaji nehnuteľnosti, pričom kupujúci,
v dôvere v tento posudok nehnuteľnosť kúpili. Neskôr kupujúci objavili vady
nehnuteľnosti a dom|hali sa od pred|vajúcich a od znalca n|hrady škody vo
výške n|kladov na ich opravu. Rozhodnutie je zaujímavé z viacerých hľadísk.
Spolkový súd sa ani nesnaží o posúdenie zodpovednosti znalca podľa všeobecnej klauzuly deliktného pr|va a ani samotný čl|nok 41 OR nie je v rozhodnutí
spomenutý ani raz. Pr|vny z|klad zodpovednosti znalca hľad| Spolkový súd v
teórii zmluvy s ochranným účinkom pre tretie strany a v zodpovednosti za
sklamanú dôveru. Spolkový súd analyzuje možnosť n|roku zo zmluvy
s ochranným účinkom pre tretie strany podľa nemeckého vzoru (hoci t|to
teória nebola doteraz v švajčiarskom pr|ve predmetom vrchnoinštančného
súdneho rozhodnutia) a uzatv|ra, že n|rok zo zmluvy s ochranným účinkom
pre tretie strany by bol mysliteľný iba vtedy, ak by pred|vajúci so súhlasom
žalobcov vo vlastnom mene zadov|žil znalecký posudok a žalovanému znalcovi
prezentoval tento spoločný z|ujem str|n. Strany mali ale protichodné z|ujmy,
čo zodpovednosť zo zmluvy s ochranným účinkom pre tretie strany vylučuje.
Dôkladnejšie sa súd vyjadril k možnosti n|roku na n|hradu škody v r|mci
zodpovednosti za sklamanú dôveru. Vzhľadom na nosné myšlienky súdu
a eleganciu švajčiarskeho súdneho vyjadrovania sa, ktoré d|vajú lepší prehľad
nar|bania s inštitútom zodpovednosti za sklamanú dôveru prezentujeme preklad relevantných častí rozhodnutia (početné odkazy na literatúru, ktoré doka-
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TARMAN, Z.D.: Die Gutachterhaftung gegenüber dem Dritten im deutschen und
schweizerischen Recht. Konstanz, 2007, s. 105 a diela citované v pozn|mke pod čiarou č. 447.
BGE 89 II 248
BGE 130 III 345. Pozri aj BGE 133 III 449.
BGE 130 III 345.
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zujú skutočne podrobnú, priam akademickú pr|cu súdu sú ale na tomto mieste
opomenuté):
„Zodpovednosť za vyvolanú a sklamanú dôveru predpokladá, že zúčastnení vstúpili
do takzvaného „osobitného právneho vzťahu“, až ktorého vznik odôvodňuje uloženie
ochranných a informačných povinností, vyplývajúcich z povinnosti správať sa podľa
Treu und Glauben v zmysle článku 2 ZGB. Takýto osobitný vzťah vzniká z vedomého
alebo normatívne pričítateľného správania sa osôb, voči ktorým je uplatňovaný nárok. Náhodný a nechcený stret, ktorý je spravidla vlastný deliktnej zodpovednosti za
škodu založenej na nedbanlivosti, nezakladá takýto osobitný vzťah. (...) Postačí, ak
osoba, voči ktorej je nárok uplatňovaný explicitne alebo normatívne pričítateľným
spôsobom prejavila, že zodpovedá za správnosť určitých vyjadrení a že príjemca tejto
informácie v oprávnenej dôvere uskutočnil úkony, ktoré mu uškodili. (...) Z toho vyplýva, že aj znalec, ktorého príkazná zmluva spravidla vždy spočíva v zodpovedaní
určitých otázok z jeho odborného poľa pôsobnosti, môže byť voči tretej osobe,
s ktorou je iba v nepriamom vzťahu, zodpovedný za škodu, ktorú táto osoba utrpela
z dôvodu sklamanej dôvery. (...) Znalec, ktorý vyhotoví písomnosť, ktorú následne jej
objednávateľ ďalej odovzdá tretej osobe, vstupuje vždy vtedy do nepriameho vzťahu
k jej príjemcovi, ak je ďalšie odovzdanie písomnosti uskutočnené s jeho skutočným
súhlasom, alebo so súhlasom pričítateľným na základe teórie dôvery. Skutočnosť, či
znalec tretiu osobu pozná, alebo aspoň vie, o koho sa jedná alebo nie, nezohráva
žiadnu úlohu, nakoľko riziko jeho zodpovednosti sa posudzuje podľa samostatných
kritérií obsahu posudku a jej účelu použitia. Či znalec mal počítať s možnosťou odovzdania svojho posudku tretej osobe sa posudzuje podľa konkrétnych okolností prípadu, podľa spoločenského a profesijného kontextu a sociálnej role dotknutých. Tieto
kritériá určujú aj intenzitu osobitného vzťahu, podľa ktorého sa následne určí rozsah
zodpovednosti za škodu. (...) (Znalec) síce nemôže vylúčiť, že jeho posudok sa stane
podkladom pre rozhodnutie určitej osoby v určitých súvislostiach niekedy
v budúcnosti. Samotná možnosť, že sa tretia osoba náhodne oboznámi s posudkom
ale ešte nepostačuje na založenie zodpovednosti za sklamanú dôveru....“

Pri rozhodovaní prípadu súd pouk|zal na to, že od vyhotovenia posudku po
kúpu ubehli dva roky, neexistuje žiadny osobitný vzťah medzi znalcom
a kupujúcimi, znalec ani nemohol predpokladať, že sa niekto bude spoliehať na
jeho posudok ešte dva roky po jeho vyhotovení a v z|ujme toho, aby sa zodpovednosť za sklamanú dôveru úplne nevybrežila z koryta jej pôvodného účelu,
bol n|rok na n|hradu škody zamietnutý. Medzi znalcom a treťou osobou
v takomto prípade neexistuje taký vzťah, ktorý by mohol založiť legitímnu
ochrany hodnú dôveru. Znalec by mal mať prehľad o rizik|ch, ktorým sa vystavuje a vystavenie ho n|rokom bez obmedzenia by mu takéto predvídanie
znemožnilo. Súd tak efektívne obmedzil rozsah osôb, ktorý sa môžu odvol|vať
na sklamanie dôvery v posudok znalca a z|roveň si vytvoril mimoriadne pružný koncept posudzovania osobitného pr|vneho vzťahu, ktorý umožňuje uplatnenie ad hoc spravodlivosti. Či je takýto prístup – pochopiteľný v svete nepísaného pr|va a judikatórnych pravidiel – životaschopný, nedok|žeme posúdiť.
Z|verom môžeme pouk|zať na posudzovanie zavinenia a kauzality
v švajčiarskej pr|vnej vede a praxi. Porušenie povinnej miery opatrnosti sa
podľa prevl|dajúcej pr|vnej mienky skúma v r|mci kritéria zavinenia a nie
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protipr|vnosti.140 Judikatúra pritom povinnú mieru opatrnosti posudzuje podľa očak|vaní, ktoré sú spojené s profesijnou činnosťou osoby, pod|vajúcej
radu.141 Čo sa týka kauzality, švajčiarska pr|vna veda a judikatúra sleduje z|sadu adekv|tnej kauzality, odmieta však použitie ochranného účelu normy
v r|mci skúmania kauzality, na rozdiel od posudzovania protipr|vnosti, kde
ochranný účel konkrétnej normy vplýva na to, či konanie škodcu spĺňa voči
konkrétnemu prvky protipr|vnosti.142

5.2.

Zodpovednosť súdneho znalca v švajčiarskom práve

V švajčiarskom hmotnom ani procesnom pr|ve nen|jdeme osobitnú úpravu
zodpovednosti súdom ustanoveného znalca za škodu. Švajčiarsko dosiaľ nepoznalo jednotný súkromný procesný poriadok, ale jednotlivé kantóny majú ešte
st|le vlastnú procesnopr|vnu úpravu. Procesné poriadky niektorých kantónov
obsahovali ustanovenia o tom, že tieto procesné predpisy nemajú vplyv na
súkromnopr|vne n|roky na n|hradu škodu voči súdom ustanovenému znalcovi.143 Iba procesný poriadok kantónu St. Gallen účinný do roku 1990 obsahoval
ustanovenie § 259 ods. 1, akúsi skutkovú podstatu zodpovednosti súdneho
znalca za škodu, podľa ktorého súdom ustanovený znalec zodpovedal iba za
hrubú nedbanlivosť.144 Dňa 19. decembra 2008 (pravdepodobn| účinnosť od r.
2011) bol prijatý švajčiarsky súdny poriadok (ZPO),145 ktorý taktiež neobsahuje žiadne ustanovenie o zodpovednosti súdom ustanoveného znalca za škodu,
pričom posolstvo z|kona (dôvodov| spr|va) uv|dza, že pr|va a povinnosti
znalca ost|vajú nezmenené.146 Preto sa v z|sade vych|dza z toho, že aj na prípady súdom ustanoveného znalca platia rovnaké princípy deliktnej zodpovednosti podľa všeobecnej klauzuly čl. 41 OR, ako v prípade znalca, ktorého posudok si vyžiadal súkromný subjekt. Je pochopiteľné, že z|sady Vetrauenshaftung
sa na prípady súdom ustanoveného znalca nevzťahujú, nakoľko nie je to poškodený, kto kon| v dôvere v znalecký posudok, ale súd.
Nie všetkými je ale doktrin|lne zaradenie zodpovednosti za škodu súdneho
znalca prijímané jednoznačne. Vzťah medzi znalcom a súdom je podľa spr|v140
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TARMAN, Z.D.: Die Gutachterhaftung gegenüber dem Dritten im deutschen und
schweizerischen Recht. Konstanz, 2007, s. 110.
LAMMEL, S.: Zur Auskunftshaftung. In: Archiv für die civilistische Praxis, 1979, s. 354.
BGE 101 II 73, BGE 112 II 442, TARMAN, Z.D.: Die Gutachterhaftung gegenüber dem
Dritten im deutschen und schweizerischen Recht. Konstanz, 2007, s. 95 a diela tam citované.
Pozri ORTHMANN, A., C.: Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen im Zivilprozess in Deutschland, der Schweiz und USA (diss.). Aachen : Shaker, 2005, s. 59/60.
ORTHMANN, A., C.: Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen im Zivilprozess in
Deutschland, der Schweiz und USA (diss.). Aachen : Shaker, 2005, s. 203.
Schweizerische Zivilprozessordnung (Zivilprozessordnung, ZPO), BBl. 2009, 21.
Botschaft zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), BBl. 2006, 7221, s. 7324.
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neho súdu v St. Gallen verejnopr|vnym príkazným vzťahom, pričom št|t je
príkazcom a o sporných n|rokoch rozhoduje – vzhľadom na verejnopr|vny
charakter pr|vneho vzťahu – spr|vny súd.147 Niektorí predstavitelia pravdepodobne z toho dôvodu navrhujú použitie judikatúry o zodpovednosti znalca
za škodu spôsobenú zad|vateľovi znaleckého posudku – teda strane príkaznej
zmluvy,148 aj na zodpovednosť súdne ustanoveného znalca za škodu voči št|tu
(ako príkazcovi) s tým, že procesné strany by si mohli taktiež priamo od znalca
n|rokovať n|hradu škody za porušenie verejnopr|vnej príkaznej zmluvy podľa analogického uplatnenie úpravy zmluvy v prospech tretej osoby.149 Zd| sa
ale, že tento prúd nenašiel v švajčiarskej vede širšiu odozvu.
V súčasnom švajčiarskom písanom pr|ve sa nenach|dza ani osobitné explicitné obmedzenie zodpovednosti súdom ustanoveného znalca, aké sme popísali
pri skúmaní nemeckého pr|va. Pred rokom 1990 ale obsahoval občiansky
procesný poriadok kantónu St. Gallen ustanovenie § 259 ods. 1, podľa ktorého
zodpovedal súdom ustanovený znalec iba za hrubú nedbanlivosť. 150 Vzhľadom
na nedostatok judikatúry v oblasti zodpovednosti súdom ustanovených znalcov za škodu švajčiarska pr|vna veda aj v oblasti imunity znalca poukazuje na
aplik|ciu čl. 41 OR, s obmedzeniami tu už analyzovanými, čím sa dospieva
k z|veru, že súdom ustanovený znalec zodpoved| iba za škodu na osobitne
chr|nenom pr|vnom statku (čl. 41 ods. 1 OR) a za škodu spôsobenú úmyselne
(čl. 41 ods. 2 OR).151 Za škodu na inom statku spôsobenú ľahkou nedbanlivosťou súdny znalec – na rozdiel od súkromného znalca, ktorý zodpoved|
z dôvodu zodpovednosti za sklamanie vyvolanej dôvery (Vertrauenshaftung) –
nezodpoved|.
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Rozhodnutie VGE zo dňa 24.8.2000, sp. zn. BR/DC 3/2001, s. 126 (455). Citované
podľa: BRAENDLI, R.: Der Liegenschaftsschätzer als gerichtlich bestellter Experte
(anhand der Regelungen im Kanton Bern), s. 5. Prístupné na: http://www.lwp.ch/pdf/liegenschaftsschaetzer.pdf.
Pozri napríklad BGE 127 III 328.
BRAENDLI, R.: Der Liegenschaftsschätzer als gerichtlich bestellter Experte (anhand
der Regelungen im Kanton Bern), s. 10. Prístupné na: http://www.lwp.ch/pdf/liegenschaftsschaetzer.pdf.
ORTHMANN, A., C.: Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen im Zivilprozess in
Deutschland, der Schweiz und USA (diss.). Aachen : Shaker, 2005, s. 203.
ORTHMANN, A., C.: Die Haftung des gerichtlichen Sachverständigen im Zivilprozess in
Deutschland, der Schweiz und USA (diss.). Aachen : Shaker, 2005, s. 204. Uveden| autorka odkazuje na dizertačnú pr|cu Klopfera z roku 1977, ktorý údajne ako jediný
pléduje za existenciu všeobecnej povinnosti vravieť pravdu, čím dospieva k z|veru,
že znalec zodpoved| za škodu spôsobenú už aj ľahkou nedbanlivosťou. KLOPFER,
R.: Die Haftung des Zeugen und des gerichtlichen Sachverständigen im Zivil- und
Strafprozess von Bund und Kanton Zürich (diss.). Zürich, 1977, s. 78 a nasl.
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6. Zodpovednosť znalca v angloamerickej právnej oblasti
V angloamerickej pr|vnej praxi sa rozlišuje medzi znalcami ustanovenými
súdom (expert appointed by court, court expert/court witness) a znalcami, ktorých posudky si vyžiadavajú jednotlivé strany sporu (expert witness, friendly
witness). V anglickom pr|ve asi od 17.-teho storočia dramaticky upad| význam
znalcov, ustanovených súdom,152 preto nenach|dzame mnoho rozhodnutí zaoberajúcich sa zodpovednosťou súdom ustanoveného znalca. Rovnaký posun
je možné badať v pr|vnej praxi prevl|dajúcej v USA, keďže podľa niektorých
prieskumov iba 20 % opýtaných sudcov niekedy ustanovilo znalca
a nadpolovičn| väčšina z týchto sudcov tak urobila iba raz.153
Zodpovednosť znalca za škodu spôsobenú svojmu klientovi ako zmluvnému
partnerovi sa posudzuje podľa klasických pravidiel pre zmluvné vzťahy, pričom ako osobitn| podmienka zmluvy sa vyžaduje consideration, akési protiplnenie, ktoré v r|mci pod|vania rady, vyjadrenia či posudku zabezpečuje, obdobne ako pri kontinent|lnych pr|vnych systémoch, rozlíšenie medzi nez|väznou radou (podľa myšlienky mandatum tua gratia) a zmluvou o poskytnutí
rady. Okrem toho pozn| anglické zmluvné pr|vo osobitný viac-menej zodpovednostný mechanizmus v podobe konceptu „ujednaní“. Obsahom zmluvy sú
totiž dva z|kladné druhy ujednaní: explicitné (express terms) a implicitné (implied terms). Explicitné ujednania sú tie, ktoré si strany explicitne dohodli.
Implicitné ujednania sú také, ktoré si strany nedohodli priamo, ale aj tak sú
súčasťou úpravy zmluvného vzťahu. Delia sa na faktické (také, ktoré nezúčastnen| tretia osoba považuje sa samozrejmú súčasť dohody), právne (na z|klade precedensov alebo z|kona) a zvykové (ujednania, ktoré sú na z|klade obyčaje považované za súčasť zmluvy).154 Anglické pr|vo pri ujednaniach rozlišuje
medzi tzv. podmienkami (conditions) a z|rukami (warranties). Každé zmluvné
ujednanie (explicitné alebo implicitné) predstavuje z|ruku (warranty), pričom
porušenie z|ruky vedie k povinnosti n|hrady škody. Niektoré (z|važnejšie)
ujednania sú však aj podmienkami (condition) a ich porušenie vedie
k možnosti dom|hať sa, aby strana už nebola viac viazan| zmluvou, teda k
n|roku zrušiť zmluvu.155 Judikatúra doplnila aj tretí druh dojednania (innomi152
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NIEBERDING, F.: Sachverständigenhaftung nach deutschem und englischem Recht.
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002, s. 170.
CECIL, J.S., WILLGING, T.E.: Accepting Daubert's Invitation: Defining a Role for Court-Appointed Experts in Assessing Scientific Validity. In: Emory Law Review,
3/1994, s. 1004/1005. Prieskumu sa zúčastnilo 431 sudcov.
TREITEL, G. H.: The Law of Contract. 11. vydanie. London: Sweet and Maxwell, 2003,
s. 191 – 214.
Podmienka bola judikatúrou definovan| nasledovne: „[a] stipulation [which] goes to
the root of the matter, so that a failure to perform it would render the performance of
the rest of the contract... a thing different in substance from what [had been] stipulated for“. Podmienka je teda niečo ako podstatn| skutočnosť pre zmluvu. Bettini v.
Gye, (1876) QBD 183 na s. 188.
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nate alebo intermediate term) pre prípady, kedy sa ned| k času uzavretia
zmluvy určiť, či ide o condition alebo warranty, ale pr|vny n|sledok variuje
podľa v|žnosti porušenia zmluvy.156 V týchto intenci|ch sa žiada vnímať zodpovednosť znalca za škodu spôsobenú jeho klientovi porušením zmluvy.
Príbeh zodpovednosti znalca za škodu, spôsobenú tretím osob|m, je
v angloamerickom pr|vnom prostredí príbehom vzniku pr|vneho prostriedku
ochrany negligence, jeho rozšírenia na čisté majetkové škody a konkretiz|cie
vyžadovaného vzťahu medzi znalcom a treťou osobou.

6.1.

Vzostup inštitútu negligence ako základu zodpovednosti
znalca za škodu

Anglické deliktné pr|vo je vysvetliteľné historicky. Pozost|va z množstva jednotlivých skutkových podst|t nežiaducich javov (civilných deliktov), pred ktorými sa m| spoločnosť alebo jednotlivec mať možnosť br|niť. Takýto civilný
delikt (civil wrong) je označovaný ako tort. Inštitút tort predstavuje osobitné
spojenie hmotnopr|vnych a procesnopr|vnych aspektov, pričom mechanizmy
obrany nemajú iba charakter n|hrady škody, ale aj zdržania sa protipr|vnej
činnosti či odstr|nenia protipr|vneho stavu. V súčasnosti existuje nie menej
ako 80 skutkových podst|t jednotlivých torts.157 Neexistuje pritom žiadna gener|lna klauzula, ktor| by delikty postihovala. V pr|ci sa sústredíme na deliktný rozmer tort-ov a preto budeme používať aj pre tieto prípady pojem delikt.
Pre predkladanú štúdiu hr| osobitný význam skutkov| podstata označovan|
ako negligence (nedbanlivosť), ktor|, v dôsledku svojho revolučného vývoja,
do určitej miery nahr|dza gener|lnu klauzulu zodpovednosti za škodu.
Delikt negligence sa vyvinul zo žaloby trespass, ktorou sa označovalo porušenie, resp. nepr|vo spôsobené porušením pokojného pr|vneho stavu silou (vi et
armis contra pacem), pričom vznik škody sa nevyžadoval (trespass per se).
V priebehu času sa pripustilo rozšírenie dovtedy prísne formulovaných žalobných dôvodov a sl|vnostných formúl tým, že sa pripustili žaloby trespass on the
case, teda žaloby na z|klade osobitne formulovaného n|vrhu, ktorý individu|lne zodpovedal okolnostiam sporu, pričom vždy bolo potrebné preuk|zať vznik
škody. Z trespass on the case sa tak najneskôr koncom osemn|steho storočia
vyšpecifikovali viaceré žalobné n|roky, medzi najzn|mejšie patrí assumpsit
(porušenie sľubu – z|klad zmluvného pr|va), defamation (ohov|ranie) deceit
(podvod) a pre naše účely najdôležitejší, negligence. Žalobný n|vrh - a tým aj
skutkov| podstata deliktu – spočíval na tom, že škodca porušil, resp. nesplnil
156
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Pozri rozhodnutie Hong Kong Fir Shipping Co Ltd. v Kawasaki Kisen Kaisha [1962]
QB 26, CA.
RUDDEN, B.: Torticles. In: Tulane Civil Law Forum, 6/7 (1991-92), s. 105-129. Uvedený autor prezentuje abecedný zoznam jednotlivých existujúcich a historických
skutkových podst|t na s. 111 –120 uvedeného príspevku.
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pr|vnu povinnosť. Neskôr, v priebehu devätn|steho storočia sa zmenila perspektíva nazerania na negligence. Pokiaľ pôvodný koncept predpokladal porušenie pr|vnej povinnosti, novší prístup vyžaduje porušenie povinnej miery
starostlivosti, resp. opatrnosti,158 s čím bolo spojené rozširovanie povinnej
miery starostlivosti, resp. opatrnosti. Vo všeobecnosti môžeme povedať, že
zodpovednosť na z|klade negligence je dan|, ak sú splnené nasledovné znaky:
- existencia povinnej starostlivosti voči poškodenej osobe (duty of care),
- porušenie povinnosti starostlivosti
- vznik škody
- kauzalita medzi porušením povinnosti a vznikom škody
V nasledujúcom rozbore sa sústredíme na prvé dve podmienky, ktorých aplik|cia predstavuje nosnú odlišnosť angloamerického konceptu deliktnej ochrany od kontinent|lneho modelu.
6.1.1. Povinnosť starostlivosti voči poškodenej osobe (duty of care)
Z|kladnou podmienkou n|roku na n|hradu škody titulom negligence je existencia povinnosti starostlivosti / povinnosť dbať na z|ujmy poškodeného (duty of care). Duty of care pôvodne postihovala iba špecifické situ|cie, ale približne od devätn|steho storočia sa sudcovia snažili formulovať duty of care na
z|klade všeobecnej klauzuly.159 Asi prvým pokusom je akési votum separatum
sudcu Williama Bretta v prípade Heaven v. Pender: „(V)ždy, ak je jedna osoba
okolnosťami postavená do takej pozície voči inej osobe, že každej rozumne zmýšľajúcej osobe by bolo zjavné, že, ak by nedodržala starostlivosť a nevyužila
schopnosti v súvislosti s týmito okolnosťami, spôsobila by nebezpečenstvo vzniku
ujmy tejto osobe alebo škody na jej majetku.“160 Už päť rokov po rozhodnutí
Heaven v. Pender v prípade Cann v. Willson161 rozhodla Chancery Division (súčasť súdu High Court), že znalec, konajúci na príkaz potenci|lneho príjemcu
úveru, ktorý zle ocenil nehnuteľnosť je zodpovedný z deliktu negligence za
škodu spôsobenú poskytovateľovi úveru, lebo odoslaním nespr|vneho posudku prebral na seba voči tejto osobe povinnosť starostlivého posúdenia, nakoľ158
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V pr|ve USA sa uv|dza prelomové rozhodnutie z roku 1850 Brown v. Kendall. 60
Mass. (6. Cush.) 292 (1850). Citované podľa POLLACK, K.: Schutzgesetzverletzung
und „negligence per se“. Eine rechtsvergleichende Untersuchung zwischen dem deutschen und dem U.S.-amerikanischen Recht. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2003, s.
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VAN DAM, C.: European Tort Law. Oxford University Press. 2007. s. 90 – 91 (503 – 1).
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ordinary care and skill to avoid such danger.“ William Brett MR in Heaven v. Pender
(1883) 11 QB 503, 509.
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ko mu bolo zn|me, že posudok slúži poškodenému ako z|klad pre rozhodnutie
o poskytnutí pôžičky zabezpečenej z|ložným pr|vom na tejto nehnuteľnosti.
Dodajme, že v prípade znalec explicitne (na žiadosť pr|vnych z|stupcov poškodeného) potvrdil spr|vnosť svojho posudku. Zmluvn| zodpovednosť znalca
pritom bola vylúčen| z dôvodu nedostatku consideration (akéhosi protiplnenia) medzi znalcom a poskytovateľom úveru. Z|roveň je zrejmé, že rozhodnutím bola umožnen| aj n|hrada čistej majetkovej škody. Po ďalších piatich rokoch sa ale situ|cia vr|tila do starých koľají. Ten istý sudca William Brett, medzičasom pod titulom Lord Esher M.R., korigoval svoju širokú koncepciu povinnej starostlivosti, ktorú presadzoval v rozhodnutí Heaven v. Pender. V spore
Le Lievre v. Gould162 o zodpovednosť znalca za škodu spôsobenú tým, že pod|val nespr|vne stanovisk| o postupe pr|c na stavbe, ktoré viedli objedn|vateľa
stavby k zaplateniu väčšieho rozsahu pr|c, ako bol v tom čase skutočne vykonaný, sudca argumentoval, že povinn| miera starostlivosti, ktorej porušenie
vedie k povinnosti nahradiť škodu, existuje iba vtedy, ak je medzi osobami
alebo pr|vnymi statkami vzťah blízkosti.163 Rozhodnutím bolo upustené od
myšlienky presadzovanej v rozhodnutí Cann v. Willson s odôvodnením, že takéto rozšírenie negligence zasahuje do iného deliktu deceit (podvod),164 čo viedlo
k z|veru, že zlé rady/vyjadrenia/posudky nezakladajú n|rok, ak je ich chyba
spôsoben| iba nedbanlivosťou (Negligent misstatements can never give rise to
a cause of action).165
Všeobecný koncept duty of care bol konštruovaný ako povinnosť dodržiavať
určitú mieru opatrnosti voči svojim susedom 166 (tzv. tzv. neighbour principle
ako susedský princíp, alebo test) až v prelomovom rozhodnutí Donoghue
v. Stevenson.167 Z|roveň ale nezohr|val tento koncept pre posudzovanie zod162
163
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Le Lievre v. Gould [1893] 1 QB 491.
„If one man is near to the property of another, a duty lies upon him not to do that
which may cause a personal injury to that other, or may injure his property.“ Lord Esher in Le Lievre v. Gould [1893] 1 Q.B., s. 497. Pozri aj NIEBERDING, F.: Sachverständigenhaftung nach deutschem und englischem Recht. Frankfurt am Main : Peter Lang,
2002, s. 116/117.
Pozri NIEBERDING, F.: Sachverständigenhaftung nach deutschem und englischem
Recht. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002, s. 133.
Heskell v. Continental Express [1950] 1 All ER 1033. Derry v Peek (1889) 14 App Cas
337.
„... in English law there must be, and is, some general conception of relations giving
rise to a duty of care, of which the particular cases found in the books are but instances. (...) You must take reasonable care to avoid acts or ommissions which you can reasonably foresee would be likely to injure your neighbour. Who, then, in law is my neighbour? The answer seems to be-persons who are so closely and directly affected by my
act that I ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when
I am directing my mind to the acts or omissions which are called in question.“ Lord Atkin in Donoghue v. Stevenson [1932] AC 562, 580.
Donoghue v. Stevenson [1932] AC 562.
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povednosti znalca za škodu až taký význam, nakoľko podľa prevl|dajúceho
n|zoru nebolo v intenci|ch z|verov rozhodnutia Donoghue v. Stevenson možné
uplatňovať si n|hradu čistej majetkovej škody. Susedský princíp, zakladajúci
povinnosť starostlivosti sa postupne rozširoval až do takej miery, že sa povinnosť starostlivosti voči tretím osob|m mala predpokladať vždy, ak je medzi
škodcom a poškodeným taký dostatočný vzťah blízkosti alebo susedstva, že
škodca mohol rozumne predvídať, že v dôsledku jeho nezodpovednosti druhý
utrpí škodu, ibaže by existovali v|žne dôvody na jeho nepoužitie. 168 Takýto
široký koncept duty of care bol ale n|sledne autoritatívne opustený (tzv. overruling) v rozhodnutí Murphy v. Brentwood District Council.169
Pre zodpovednosť znalcov za škodu zohr|val omnoho dôležitejšiu úlohu druhý
prúd v judikatúre, ktorým sa duty of care posudzovala podľa dôvery, ktorú
mohli mať poškodený v konanie určitej osoby. Ešte v roku 1951 zamietol síce
Court of Appeal v rozhodnutí Chandler v. Crane Christmas & Co.170 n|rok zo
zodpovednosti za čistú majetkovú škodu za nespr|vne vyjadrenie, nakoľko
princíp Donoghue v. Stevenson takúto n|hradu neumožňoval. V uvedenom prípade audítor nedbanlivo vypracoval spr|vu o účtovníctve, o ktorej vedel, že
bude slúžiť ako podklad pre rozhodnutie potenci|lneho investora, s ktorým
mal osobne spr|vu prekonzultovať, a ktorého investícia skončila neúspešne –
konkurzom spoločnosti. N|rok na n|hradu škody voči audítorovi bol zamietnutý. Lord Denning vo svojom nesúhlasnom stanovisku formuloval myšlienky,
ktoré mali ovplyvniť interpret|ciu duty of care, a to už o niekoľko rokov neskôr. Argumentoval, že povolanie účtovníkov, audítorov, resp. znalcov vyžaduje osobitné znalosti a schopnosti, a je zjavné, že tretie osoby uskutočňujú pr|vne úkony pr|ve spoliehajúc sa na výstupy audítorov či znalcov. Preto by mal
mať takýto audítor či znalec povinnosť dodržiavať povinnú mieru starostlivosti voči všetkým tretím osob|m, o ktorých vedel, že im bude jeho posudok predložený, hoci zodpovedať za škodu by mal iba vo vzťahu k tým, pr|vnym úkonom, o ktorých vedel, že ich uskutočnenie z|visí na jeho posudku.171
Najpodstatnejším míľnikom v interpret|cii duty of care ako povinnosti starostlivosti pre zodpovednosť znalca za škodu bol prípad Hedley Byrne & Co v Heller.172 Žalobca, Hedley Byrne & Co, mal realizovať veľkú z|kazku pre potenci|lneho klienta, objedn|vateľa reklamných služieb. V snahe zistiť mieru solventnosti svojho kontrahenta (a tým aj mieru rizika transakcie) sa spoločnosť
Hedley Byrne obr|tila na svoju banku so žiadosťou získať od banky potenci|l168

169
170
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Pozri napríklad Lord Leid v prípade Dorset Yacht Co. Ltd. v. Home Office [1970]
AC1004, na s. 1027, alebo Lord Simon v prípade Arenson v. Casson, Beckman, Rutley
& Co. [1977] AC 405 na s. 419 a prevratné rozhodnutie Anns v. Merton London Borough Council [1978] AC 728.
Murphy v. Brentwood District Council [1990] 2 All ER 908.
Chandler v. Crane Christmas & Co. [1951] 1 KB 164.
Lord Denning in Chandler v. Crane Christmas & Co. [1951] 1 KB 164, s. 179 a nasl.
Hedley Byrne & Co v. Heller [1964] AC 465.
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neho kontrahenta inform|ciu o jeho solventnosti. Opýtan| banka Heller &
Partners Ltd. odpovedala listom, ktorý obsahoval foruml|ciu „bez zodpovednosti na strane tejto banky“ a stanovisko, že považuje solventnosť svojho klienta za dobrú na účely jeho bežných obchodných transakcií. Objedn|vateľ však
neskôr zbankrotoval. Hedley Byrne & Co zažalovala banku Heller & Partners
Ltd. z titulu deliktu negligence,173 s poukazom na porušenie povinnosti starostlivosti. House of Lords síce považoval vzťah medzi žalobcom a žalovaným
v zmysle testu Donoghue v. Stevenson za dostatočne blízky, ale vzhľadom na
formul|ciu banky o vylúčení zodpovednosti za spr|vnosť svojho stanoviska
nepriznal žalobcovi n|hradu škody, nakoľko ten sa nemal spoliehať na vyjadrenie banky. Žiada sa vyzdvihnúť, že povinnosť starostlivosti (duty of care)
bola explicitne priznan| v určitej všeobecnej formul|cii a tým bola založen|
zodpovednosť za spr|vnosť vyjadrení, ak je možné predpokladať, že sa druhé
osoby budú podľa týchto vyjadrení spr|vať a to aj v prípade, ak medzi týmito
subjektmi nebola uzatvoren| zmluva. Slovami lorda Morrisa of Borth-y-Gest: „...
povinnosť starostlivosti vyvstáva, ak niekto, kto disponuje osobitnými schopnosťami použije tieto schopnosti v prospech inej osoby, ktorá sa na tieto schopnosti
spolieha. (...) Povinnosť starostlivosti vzniká okrem toho vtedy, ak sa niekto, kto
je v takom postavení, že iné osoby sa môžu rozumne spoliehať na jeho stanovisko,
vlastnosť či na schopnosť uskutočniť dôkladnú kontrolu rozhodne podať informáciu alebo radu, alebo umožní, aby sa jeho informácia alebo rada postúpili
osobe, o ktorej vedel, alebo mal vedieť, že sa na ňu bude spoliehať.“174 Týmto
rozhodnutím sa dokonca umožnilo žalovať n|hradu čistej majetkovej škody
z titulu negligence. Možnosti uplatniť zodpovednosť voči znalcovi tak principi|lne nič nest|lo v ceste.
V prípade Yianni v. Edwin Evans & Sons175 chceli z|ujemcovia financovať kúpu
domu hypotékou, o ktorú požiadali stavebnú sporiteľňu. Stavebn| sporiteľňa
nechala oceniť predmetnú nehnuteľnosť znalcom, za čo si vyžiadala od budúcich poškodených poplatok. Znalecký posudok bol vyhotovený pre potrebu
banky, nebol poškodeným odovzdaný, ale sporiteľňa poskytnutie úveru vo
výške 80 % kúpnej ceny schv|lila. Z tohto schv|lenia bankou vyvodzovali poškodení z|ver, že znalec banke potvrdil cenu nehnuteľnosti. Znalec však
z nedbanlivosti nezaregistroval podstatné vady, ktoré dramaticky vplývali na
výšku ceny (ako sa malo uk|zať, odhadované n|klady na opravu boli o 20 %
vyššie ako pôvodn| kúpna cena). V r|mci rokovaní o poskytnutie úveru dostali
budúci poškodení od sporiteľne let|ky, v ktorých sa uv|dzalo, že banka nie je
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Vzhľadom na skutočnosť, že opýtan| banka podala svoje stanovisko bezodplatne,
nebolo možné žalovať na z|klade kontraktu, keďže chýbal predpoklad existencie
consideration – hodnotného protiplnenia.
Lord Morris of Borth-y-Gest v prípade Hedley Byrne & Co v. Heller [1964] AC 465, s.
502.
Yianni v. Edwin Evans & Sons [1982] QB 438.
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zodpovedn| za škody spôsobené nespr|vnym posudkom a z|ujemcovia sa
samy majú obr|tiť na znalca ohľadom určenia kúpnej ceny.
Sudca Park prehl|sil, že existuje vzťah blízkosti (proximity) medzi znalcom,
financujúcou bankou a z|ujemcami o úver, hoci z|ujemcovia nikdy znalecký
posudok nevideli. Znalec totiž mohol predpokladať, že jeho posudok bude
podkladom pre rozhodnutie poškodeného a že nespr|vne ocenenie môže spôsobiť poškodenému škodu. Rovnako neexistuje ani žiadny pr|vnopolitický
dôvod zamietnuť zodpovednosť znalca.176 V priebehu sporu sa taktiež preuk|zalo, že iba približne 10 % kupujúcich v danom segmente si nech|va vypracovať osobitný – vlastný – znalecký posudok, a tak že všeobecne panuje dôvera
v činnosť banky, resp. jej znalca. Od nízkopríjmových z|ujemcov nie je podľa
slov sudcu Parka spravodlivé žiadať vyhotovenie dodatočného posudku. Spoluzodpovednosť poškodených bola vylúčen|. Z uvedeného je možné badať, že
soci|lne pozadie prípadu zohr|valo pri pr|vnej argument|cii súdu podstatnú
úlohu.
Po rozhodnutí Yianni v. Edwin Evans & Sons sa stalo zvykom predkladať z|ujemcom o úver znalecké posudky, ktoré obsahovali klauzulu o vylúčení sa zodpovednosti za škodu spôsobenú nespr|vnym posudkom. Takýmto spôsobom
sa potenci|lne zodpovední snažili vylúčiť existenciu duty of care, a tým vylúčiť
aj ich zodpovednosť za škodu. Súdy ale museli riešiť, či sú takéto doložky prípustné, alebo nie. Ešte v rozhodnutí vo veci Stevenson v. Nationwide Building
Society177 roku 1984 bola klauzula o vylúčení zodpovednosti za škodu podroben| testu neprimeranej podmienky podľa Unfair Contract Terms Act 1977 178
a aj vzhľadom na to, že s|m kupujúci bol realitný maklér, bola považovan| za
rozumnú (reasonable) a platnú. Obdobný výsledok (zamietnutie n|roku na
n|hradu škody) s poukazom na platnosť klauzuly o vylúčení zodpovednosti za
škodu v zmluve medzi bankou a znalcom, ktor| vylučovala existenciu duty of
care medzi znalcom a uch|dzačmi o úver, vyplynul aj z rozhodnutia Court of
Appeal vo veci Harris v. Wyre Forest District Council.179 Naopak, v paralelnom
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Žiada sa poznamenať, že v prípade Yianni v. Edwin Evans & Sons sa ešte st|le aplikovalo pravidlo o predpoklade existencie duty of care vo vzťahu blízkosti medzi
škodcom a poškodeným, ibaže by pr|vnopolitické dôvody takúto povinnosť starostlivosti vylučovali. Rozhodnutie Murphy v. Brentwood District Council, ktorým sa od
takéhoto predpokladu upustilo bolo prijaté až neskôr. Pozri Murphy v. Brentwood
District Council [1990] 2 All ER 908. Pozri aj text tejto štúdie pri pozn|mke pod čiarou č. 168.
Stevenson v. Nationwide Building Society (1984) 272 EG 663. Pozri aj NIEBERDING,
F.: Sachverständigenhaftung nach deutschem und englischem Recht. Frankfurt am
Main : Peter Lang, 2002, s. 141. K posudzovaniu klauzúl vylučujúcich zodpovednosť
pred prijatím z|kona Unfair Contract Terms Act 1977 pozri rozhodnutie Odder v.
Westbourne Park Building Society (1955) 165 EG 261.
Pozri CSACH, K.: Štandardné zmluvy. Plzeň : Aleš Čenek, 2009, s. 297.
Harris v. Wyre Forest District Council [1988] QB 835.
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rozhodnutí Court of Appeal vo veci Smith v. Eric S. Bush180 bola klauzula
o vylúčení zodpovednosti za škodu považovan| za neprimeranú a preto neplatnú. Znalec zodpovedal za škodu spôsobenú tehlami padajúcimi
z rozpadnutého komína. V oboch posledne menovaných prípadoch boli podané
opravné prostriedky a vzhľadom na podobnosť sporov boli veci v konaní pred
House of Lords spojené do jedného konania, ktorého výsledok sa stal ďalším
jasným míľnikom úpravy zodpovednosti znalcov za škodu.
Z rozhodnutia House of Lords vo veci Smith v. Eric S. Bush, Harris v. Wyre Forest
District Council 181 vyplýva, že nie je nerozumné, ak sa kupujúci skromného
príbytku spolieha na ocenenie (a teda aj posúdenie technického stavu) znalcom. Opätovne – ako v spomenutom prípade Yianni v. Edwin Evans & Sons – sa
sudcovia skôr zamerali na soci|lny rozmer sporu a uviedli, že v prípade n|kupu domu, ktorý sa uskutoční raz za život je spravodlivejšie, ak zodpovednosť
zn|ša profesion|lny znalec ako kupujúci, ale v prípade, ak by takýto soci|lny
kontext chýbal – napríklad v prípade n|kupu priemyselných stavieb, veľkých
bytových domov alebo veľmi drahých sídiel 182 – tak by klauzula o vylúčení
zodpovednosti za škodu nemusela byť nerozumn|. Okrem toho súd jasne poprel z|very rozhodnutia Harris v. Wyre Forest District Council a aj v tomto smere potvrdil z|very rozhodnutia Yianni v. Edwin Evans & Sons, že znalec m|
povinnosť opatrnosti (duty of care) nielen voči banke, ale aj voči iným osob|m,
o ktorých mohol vedieť, že sa na jeho posudok budú spoliehať. Uloženie povinnosti ohľaduplnosti voči poškodeným je tak spravodlivé a rozumné. Naopak, rozumnosť klauzuly o vylúčení zodpovednosti sa m| posudzovať individu|lne, pričom Lord Griffiths ponúka nasledovné štyri kritéria: porovnanie
vyjednávacej pozície (sily) strán, primeranosť možnosti zaobstarať si posudok
z iného zdroja pri zohľadnení potrebného času a nákladov, náročnosť činností
znalca, pre ktoré sa vylučuje zodpovednosť za škodu a praktické následky takého
rozhodnutia.183 V prípadoch, kedy nie je soci|lny dôvod na ochranu taký dôležitý (napríklad pri drahých nehnuteľnostiach alebo v r|mci podnikateľského
vzťahu) sa klauzula o vylúčení zodpovednosti považuje za platnú (za rozumnú), a znalec tretím osob|m, konajúcim v dôvere v jeho posudok za škodu nezodpoved|.184
Z teoretického pohľadu je v tejto súvislosti zaujímavé, že súd posudzuje jednostranné vyhl|senie znalca vo vzťahu k tretej osobe (poškodenému) podľa kritérií zmluvného pr|va, teda do určitej miery konštruuje obmedzený zmluvný
180
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Smith v. Eric S. Bush [1988] QB 743.
Smith v. Eric S. Bush, Harris v. Wyre Forest District Council, [1990] 1 AC 831.
Lord Griffiths in Smith v. Eric S. Bush, Harris v. Wyre Forest District Council, [1990] 1
AC 831, s. 859.
Lord Griffiths in Smith v. Eric S. Bush, Harris v. Wyre Forest District Council, [1990] 1
AC 831, s. 858/859.
Pozri Omega Trust Company Ltd & Anor v. Wright Son & Pepper & Anor, [1997] 18 EG
120.
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vzťah a skúma, či v takomto zmluvnom vzťahu mohol znalec vylúčiť svoju
zodpovednosť. To poukazuje na hmlisté hranice medzi zmluvou a deliktom.
Napriek určitým podobnostiam, ale možno v týchto prípadoch iba ťažko hovoriť o zmluve s ochranným účinkom pre tretie osoby po vzore nemeckého pr|va.
Zaujímavú zmenu v ponímaní duty of care prinieslo rozhodnutie Caparo Industries plc v. Dickman.185 Akcion|r, spoločnosť Caparo, sa pri nadobudnutí rozhodovacieho podielu verejne obchodovateľných akcií spoliehal na z|very auditu,
ktorý nespr|vne vykazoval značný zisk spoločnosti, hoci t| utrpela podstatnú
stratu. Spoločnosť Caparo Industries plc zažalovala audítora na n|hradu škody,
pričom ot|zne bolo, či audítor m| voči potenci|lnemu kupujúcemu duty of
care. Žalobca mal úspech až pred Court of Appeal, podľa ktorého m| audítor
povinnosť starostlivosti (duty of care) voči akcion|rovi, z čoho vyplýva, že ak
by spoločnosť Caparo nebola akcion|rom, ale akoukoľvek inou treťou osobou
mimo spoločnosti, nemal by audítor voči nej povinnosť starostlivosti. Najvyšší
súd, House of Lords žalobu zamietol z dôvodu neexistencie duty of care. Uloženie duty of care ako povinnosti starostlivosti, ohľaduplnosti voči tretím osob|m totiž musí byť férové, spravodlivé a rozumné (imposing must be fair, just
and reasonable)186 V rozhodnutí Caparo konštatoval House of Lords, že špecifický vzťah medzi žalobcom a žalovaným (predvídateľnosť a blízkosť) je daný
iba vtedy, ak žalovaný (audítor) vedel alebo mal vedieť, že výsledky auditu
budú ozn|mené žalobcovi či už ako jednotlivcovi, alebo ako členovi identifikovateľnej skupiny, obzvl|šť v súvislosti s osobitnou transakciou určitého druhu,
a že žalobca sa veľmi pravdepodobne bude spoliehať na výsledky auditu pri
rozhodovaní o tejto transakcii, alebo transakcií tohto druhu. 187 Podľa Lorda
Bridge of Harwich m| audítor povinnosť starostlivosti voči spoločnosti samej,
resp. celku jej akcion|rov/spoločníkov a nie voči jednotlivému akcion|rovi,
ktorý m| iniciovať uplatnenie n|roku na n|hradu škody samou spoločnosťou.188
6.1.2. Porušenie povinnosti patričnej opatrnosti
(breach of duty of care)
Osoba je zodpovedn| za škodu spôsobenú inej osobe, ak m| voči nej duty of
care a túto poruší. Porušenie povinnej miery starostlivosti je kategória, stojaca
medzi kontinent|lnymi kategóriami zavinenia a protipr|vneho spr|vania sa.
Samotn| duty of care upravuje osobný rozsah povinnosti starostlivosti, teda
ot|zku, na koho každého musí byť braný ohľad, a kto každý m| n|rok na n|185
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Caparo Industries plc v. Dickman [1990] 2 AC 605.
Caparo Industries plc v. Dickman [1990] 2 AC 607.
Pozri aj VAN DAM, C.: European Tort Law. Oxford University Press. 2007, s. 94 (503-3).
Lord Bridge of Harwich in Caparo Industries plc v. Dickman [1990] 2 AC 605.
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hradu škody spôsobenú iným. Obsah duty of care je – zdanlivo paradoxne –
možné skúmať na z|klade toho, ako anglické súdy posudzovali ďalšiu podmienku zodpovednosti za negligence, a to porušenie duty care. Obsahom duty of
care je povinnosť dodržať určitý štandard konania. Z|kladným štandardom
konania je starostlivosť / ohľaduplnosť typického rozumne uvažujúceho človeka.189 V prípade, ak bola škoda spôsoben| nespr|vnym výkonom určitého
povolanie, tak sa n|roky na mieru starostlivosti zvyšujú. Pri výkone povolania
je totiž potrebné dodržiavať mieru starostlivosti vyžadovanú v r|mci výkonu
tohto povolania. V týchto prípadoch je duty of care porušen|, ak škodca konal
v rozpore s tým, ako by konal typický predstaviteľ tej – ktorej profesie, pričom
starostlivosť typického rozumne uvažujúceho človeka nepostačuje (tzv. Bolam
test podľa rozhodnutia Bolam v Friern Hospital Management Committee190).
Z toho ale nie je možné vyvodiť, že škodca nie je zodpovedný, ak dodržiaval
štandardné postupy v r|mci povolania, v ktorom panuje mimoriadne laxný
prístup k výkonu povinností, a naopak, že by bol škodca automaticky zodpovedný za škodu spôsobenú nedodržaním neprimerane prísnych pravidiel vyžadovaných v r|mci určitej profesie.191 Povinn| miera starostlivosti sa tak
posudzuje objektívne, podľa n|rokov, ktoré sú kladené na znalcov pôsobiacich
v danej oblasti,192 a nie subjektívne, na z|klade miery starostlivosti, ktorú dodržiava ten – ktorý škodca. Sporným je, či sa v prípadoch výnimočne kvalifikovaných osôb v r|mci ich povolania, alebo naopak v prípade osôb, začínajúcich
výkon povolania, ktorí ešte nemali možnosť nazbierať dostatočné životné
a profesné skúsenosti, m| zohľadňovať vždy ten istý štandard miery povinnej
starostlivosti. Pr|vna spisba poukazuje na skutočnosť, že napriek panujúcej
objektívnej teórii miery povinnej starostilivosti sa konkrétna miera povinnej
starostlivosti v sporných prípadoch posudzuje podľa štandardných n|rokov na
schopnosti a znalosti primerané tým členom profesie, ktorí majú rovnaký status a form|lne postavenie ako škodca.193
Uvedené je možné zhrnúť tak, že v anglickom pr|ve zodpoved| znalec za škodu spôsobenú nespr|vnym posudkom zadov|ženým na žiadosť tretej osoby
vtedy, ak existuje medzi stranami určitý vzťah blízkosti, posudok znalca musel
byť vyžiadaný za určitým účelom, ktorý je znalcovi zn|my alebo musel byť
zn|my, znalcovi muselo byť ďalej zn|me, že jeho posudok bude slúžiť ako
189

190
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192
193

V anglofónnej oblasti sa pre typického rozumne uvažujúceho človeka vžilo označenie „man on the clapham omnibus“.
Bolam v Friern Hospital Management Committee [1957] 1 W.L.R. 583.
United Mills Agencies Ltd. v. Harvey Bray & Co. [1951] 2 Lloyd's Rep. 631. Pozri taktiež CANNON, M., SAVAGE, A., CHAPMAN, G. in kol.: Jackson & Powell on Professional
liability. 6. Vydanie. London : Sweet & Maxwell, 2007. 2-120 a nasl. (s. 72 a nasl.).
Strover v Harrington [1988] 1 All ER 769.
CANNON, M., SAVAGE, A., CHAPMAN, G. in kol.: Jackson & Powell on Professional
liability. 6. Vydanie. London : Sweet & Maxwell, 2007. 2-122 (s. 74/75).

54

Štúdia o zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou informáciou

podklad pre rozhodnutie určitej osoby, alebo určitej, definovateľnej skupine
osôb a poškodený utrpel škodu v dôsledku konania v dôvere v posudok. Ako
sme uviedli, v niektorých prípadoch dôvody soci|lnej spravodlivosti vedú
k sprísneniu zodpovednosti znalca tým, že mu neumožňujú vylúčiť svoju zodpovednosť za škodu prostredníctvom klauzuly v znaleckom posudku.

6.2.

Zmluvnoprávne mechanizmy riešenia zodpovednosti
znalca voči tretím osobám?

Ako sme už uviedli vyššie, anglickému zmluvnému pr|vu dlhodobo dominuje
doktrína consideration a neskôr aj z|sada privaty of contract, teda že zmluva
zaväzuje iba jej strany, a tretie osoby z nej nemôžu odvodzovať ani pr|va ani
povinnosti. Tretia osoba tak nemôže zo zmluvy vyvodzovať pr|va a jej n|rok je
zamietnutý aj v prípade, ak je v samotnej zmluve uveden|.194 Zd| sa pritom, že
doktrína privaty of contract sa vykryštalizovala až v devätn|stom storočí,195
a to konkrétne po rozhodnutí Tweddle v. Atkinson (1861)196 ako priamy n|sledok doktríny consideration.197 Revolučn| časť súdnej praxe sa snažila ponúknuť tretej strane riešenie vytv|raním rôznych modelov zastúpenia, ale neúspešne.198 Judikatúra do určitej miery ale predsa pripúšťala výnimky zo z|sady
privity of contract, osobitne inštitútmi ako trust (osobitný vecnopr|vny režim
v prospech tretej osoby), undisclosed principal (nepriame zastúpenie), unilateral contract (fikcia konkludentne uzatvorenej zmluvy s treťou osobou
194

195

196

197

198

Podstatn| rozhodovacia línia vyznačujúca sa stupňujúcou kritikou koncepcie privaty of contract: Tweddle v. Atkinson (1861) 1 B&S 39, Dunlop Pneumatic Tyre Co Ltd v.
Selfridge & Co Ltd [1915] AC 847, Beswick v. Beswick [1968] AC 58.
Pozri NIEBERDING, F.: Sachverständigenhaftung nach deutschem und englischem
Recht. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002, s. 130. Pozri tamtiež, pozn|mka pod
čiarou 615.
Predmetom sporu vo veci Tweddle v. Atkinson bola dohoda otcov nevesty a ženícha
zaplatiť ženíchovi po svadbe určitú sumu, pričom ženích mal mať v zmysle tejto dohody priame pr|vo súdne vym|hať plnenie od str|n tejto dohody. Po smrti svokra
zažaloval zať spr|vcu dedičstva na zaplatenie sľúbenej sumy. Súd žalobu zamietol
z dôvodu, že tretia strana nem| n|rok na plnenie zo zmluvy uzatvorenej medzi inými osobami.
V rozhodnutí Tweddle v. Atkinson (1861) 1 B&S 39, ktoré sa považuje za z|kladný
stavebný kameň doktríny privaty of contract viedla k zamietnutiu n|roku argument|cia, že tretia osoba nespĺňa požiadavku consideration.
V rozhodnutí odvolacieho súdu (Court of Appeal) vo veci Beswick v Beswick presadzoval zn|my reform|tor Lord Denning nasledovný koncept: „Zmluva uzatvorená
v prospech tretej osoby, ktorá má legitímny záujem na jej vymáhaní, môže byť touto
osobou vymáhaná v mene zmluvnej strany alebo spoločne s ňou, a v prípade, ak by sa
zmluvná strana odmietala pripojiť k návrhu, môže byť táto strana tiež žalovaná.
V tomto zmysle, a je veľmi reálny zmysel, má tretia osoba právo vyplývajúce z povahy
zmluvy.“ Asi neprekvapuje, že lordi House of Lords Lorda Denninga nenasledovali.
Pozri rozhodnutie House of Lords, Beswick v Beswick [1968] AC 58.
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s obsahom určeným medzi stranami pôvodnej zmluvy – napríklad obmedzenie
zodpovednosti za škodu), či postúpenie pohľad|vky (derivatívne nadobudnutie n|roku zo zmluvy treťou osobou), alebo rozširovaním rozsahu osôb chr|nených deliktom negligence, a taktiež existovali viaceré z|konné výnimky
z pravidla privity of contract.199
Prelom v ch|paní opr|vnení tretích str|n priniesla až legislatíva, revolučným
z|konom o pr|vach tretích osôb Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999,
čím sa zavŕšili legislatívne pr|ce trvajúce od polovice tridsiatych rokov dvadsiateho storočia. V zmysle uvedeného z|kona môže tretia osoba vyvodzovať
pr|va zo zmluvy buď vtedy, ak je takéto opr|vnenie explicitne v zmluve dohodnuté,200 alebo, ak z určitého ustanovenia zmluvy vyplýva pre túto stranu
určit| výhoda,201 ibaže s ohľadom na rozumný výklad zmluvy vyplýva, že strany takéto pr|vo tretej osobe priznať nechceli.202 Tretie osoby musia byť ale
v zmluve podrobne identifikované menom, príslušnosťou k určitej skupine
osôb alebo ako osoby zodpovedajúce určitému opisu,203 čím sa znemožňuje,
aby zo zmluvy mohol vyvodzovať pr|va neurčitý okruh tretích osôb.
Je ale ot|zne, či sa týmto z|konom zaviedol koncept zmluvy s ochranným účinkom pre tretie strany aj do anglického pr|va, a či je je využiteľný pri posudzovaní zodpovednosti znalca za škodu. Podľa ideového pôvodcu z|kona204 sa m|
n|rok tretej osoby obmedziť na prim|rne plnenie a preto napríklad nem| pokrývať prípady n|hrady škody spočívajúcej v porušení povinnosti zo zmluvy
medzi inými stranami, pričom konkrétne je spomenutý n|rok potenci|lneho
dediča na n|hradu škody voči advok|tovi z dôvodu nespr|vneho spísania z|vetu (prípad White v. Jones).205 Vzhľadom na rozvinuté deliktné riešenie zodpovednosti za škodu možno preto vysloviť n|zor, že judikatúra sa bude naďalej
držať deliktného riešenia problematických prípadov a nepustí sa do rozširova-

199

200
201
202
203
204

205

Pozri MÜLLER, H.F.: Die Einführung des Vertrages zugunsten Dritter in das englische Recht. Eine vergleichende Betrachtung aus deutscher und gemeineuropäischer
Perspektive. In: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht,
1/2003, s. 142 – 148.
Pozri s. 1 (1) (a) z|kona o pr|vach tretích osôb.
Pozri s. 1 (1) (b) z|kona o pr|vach tretích osôb.
Pozri s. 1 (2) z|kona o pr|vach tretích osôb.
Pozri s. 1 (3) z|kona o pr|vach tretích osôb.
Prijatý z|kon v podstatnej miere vych|dza zo z|verov pr|c Law Commission – st|lej
verejnej inštitúcie na skúmanie a prípravu pr|vnych predpisov – publikovaných pod
n|zvom: Report of the Law Commission on Privity of Contract: Contracts for the Benefit of Third Parties, Law Com No 242 (1996). Prístupné na:
http://www.lawcom.gov.uk/docs/lc242.pdf.
Report of the Law Commission on Privity of Contract: Contracts for the Benefit of
Third Parties, Law Com No 242 (1996), s. 81 a nasl. (odsek 7.19 a nasl.) Prístupné
na: http://www.lawcom.gov.uk/docs/lc242.pdf.
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nia pôsobnosti z|kona o pr|vach tretích osôb.206 Naďalej tak majú platiť slov|
lorda Mustilla, podľa ktorého: „Aj v prípade podstatne rozšíreného zmluvného
práva je ťažké nájsť odpoveď na námietku, že to, čo zamýšľal poručiteľ prenechať dedičom je jeho majetok, a nie oprávnenia voči advokátovi z jeho sľubu
spísať závet.“207
Jemne povedané, nový z|kon o pr|vach tretích osôb podstatne zmenil ch|panie doktríny privity of contract, ktor| dlhodobo vymedzovala vzťah deliktného
a zmuvného pr|va. D| sa pritom povedať, že pr|ve strnulosť doktríny privity of
contract viedla k tomu, že sa rozširovalo pôsobenie deliktného pr|va.208 Nakoľko pootvorenie dverí zmluvným n|rokom pre tretie osoby ovplyvní deliktné pr|vo si nateraz netrúfame h|dať. Z|kon o pr|vach tretích osôb na to každop|dne potenci|l m|.

6.3.

Imunita svedkov, osobitne znalcov

Znalci v súdnom procese požívajú určitý stupeň imunity od súkromnopr|vnej
zodpovednosti za škodu, ktorú mohli spôsobiť svojimi nespr|vnymi posudkami, bez ohľadu na to, či sú ustanovení súdom, alebo navrhnutí stranami. Rovnak| z|sada sa vzťahuje aj na svedkov vo všeobecnosti. Z|sada znaleckej imunity sa odvol|va na rozhodnutie R. (The Queen) v. Skinner209 z roku 1772
a pravdepodobne korení až v polovici šestn|steho storočia v súvislosti so
spormi o n|rokoch z deliktu ur|žky (defamation).210 Lord Salmon v rozhodnutí
Sutcliffe v. Thackrah211 uviedol, že znalci, svedkovia, sudcovia, členovia poroty
a dokonca aj pr|vni z|stupcovia212 str|n požívajú v anglickom pr|ve imunitu
206

207

208

209
210

211

212

Obdobne aj MÜLLER, H.F.: Die Einführung des Vertrages zugunsten Dritter in das
englische Recht. Eine vergleichende Betrachtung aus deutscher und gemeineuropäischer Perspektive. In: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1/2003, s. 163.
„But even under a much expanded law of contract it is hard to see an answer to the
objection that what the testator intended to confer on the new beneficiaries was the
benefit of his assets after his death; not the benefit of the solicitor’s promise to draft
the will.“ Lord Mustill in White v. Jones [1995] 2 AC 207, s. 223.
Tak napríklad MACMILLAN, C: A Birthday Present for Lord Denning: The Contracts
(Rights of third Parties) Act 1999. In: Modern Law Review, 5/2000, s. 737.
R. v. Skinner (1772) Lofft 55, 98 E.R. 529.
V rozhodnutí Cutler v. Dixon [1585] 76 ER 886 súd uviedol, že ak osoba prezentuje
súdu inform|cie popisujúce z|važné zneužívanie a zlé skutky nielen sporových
str|n, ale aj iných osôb, nem| mať takto obvinen| osoba pr|vo žalovať z dôvodu takejto inform|cie.
Sutcliffe v. Thackrah [1974] AC 727, s. 757. Citované podľa NIEBERDING, F.: Sachverständigenhaftung nach deutschem und englischem Recht. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002, s. 202.
Imunita advok|tov bola ale v anglickom pr|ve zrušen| rozhodnutím Arthur J. S. Hall
v. Simons [2002] 1 AC 615 s odôvodnením, že nie je dôvod, aby predstavitelia jednej
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za skutky vykonané v r|mci sporu. Za prednesy pred súdom sa tak nenesie
súkromnopr|vna zodpovednosť. Samozrejme, trestnopr|vny postih nespr|vneho posudku nie je vylúčený, pričom skutkov| podstata Perjury je naplnen|,
ak znalec úmyselne pod| posudok, o ktorom vie, že je nespr|vny alebo
v spr|vnosť ktorého neverí.213
Imunita svedkov je odôvodňovan| dvoma z|kladnými úvahami. Svedok by sa
nemal b|ť podať svedectvo slobodne a bez strachu, v atmosfére bez hrozby
budúcich súdnych konaní. Taktiež by sa malo zabr|niť zbytočnej multiplik|cii
sporov, kde by sa znova a znova skúmala pravdivosť svedeckých výpovedí.214
Z|sada sa vzťahuje nielen na ústne, ale aj na písomné vyjadrenia a posudky.
Z rozhodnutia Henderson v. Broomhead215 vyplýva jednak to, že aj úmyselne
nespr|vne svedectvo je chr|nené imunitou, ale z|roveň existuje určité obmedzenie imunity, podľa ktorého znalec nezodpoved| za škodu spôsobenú jeho
nespr|vnym posudkom, ktorý m| pre spor význam (relevant for the litigation).
Z toho sa odvodzuje, že posudky alebo nespr|vnosti, ktoré nie sú rozhodujúce,
resp. nemajú súvis s rozhodnutím môžu vyvol|vať zodpovednosť.216 Týmto sa
m| zabr|niť, aby nebola imunita zneužívan|, napríklad na nekalé osočovanie
iných osôb pod rúškom prejavov na súdnom konaní.
Absolútna imunita svedkov, vr|tane znalcov je rozšíren| a uzn|van| v št|toch
common law,217 v Spojenom kr|ľovstve218 vr|tane Škótska219, Austr|lii,220 Novom Zélande,221 Spojených št|toch amerických,222 Kanade223 aj Írsku224.
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218

219

profesie boli vyňatí zo zodpovednosti za škodu spôsobenú ich činnosťou, ak iní –
pre imunitu ktorých existujú nie menšie dôvody – ako napríklad lek|ri, nie sú zo
zodpovednosti za škodu vyňatí.
Pozri sec. 1 (1) Perjury Act 1911
Lord Nourse in Stanton v. Callaghan [2000] 1 QB 75, na s. 109. Pozri aj FRECKELTON, I.: Expert Witness Immunity and the Regulation of Experts General Medical Council v. Meadow [2006], EWCA Civ 1390; [2007] 1 All ER 1. In: Psychiatry, Psychology
and Law. 1/2007, s. 187 a odkazy tam uvedené.
Henderson v. Elizabeth Broomhead [1859] 4 H & N 569.
NIEBERDING, F.: Sachverständigenhaftung nach deutschem und englischem Recht.
Frankfurt am Main : Peter Lang, 2002, s. 202.
K prehľadu relevantnej judikatúry v št|toch common law pozri FRECKELTON, I.:
Expert Witness Immunity and the Regulation of Experts General Medical Council v.
Meadow [2006], EWCA Civ 1390; [2007] 1 All ER 1. In: Psychiatry, Psychology and
Law. 1/2007, s. 185 a nasl. Z uvedeného diela sú citované súdne rozhodnutia v nasledujúcich siedmych pozn|mkach pod čiarou.
General Medical Council v. Meadow [2006] EWCA Civ 1390; [2007] 1 All ER 1; Darker
v. Chief Constable of West Midlands [2001] 1 AC 435; Stanton v. Callaghan [2001] 1
AC 435; X (Minors) v. Bedfordshire County Council [1995] 2 AC 633; Watson v.
M'Ewan [1905] AC 480, na s. 486; Roy v. Prior [1971] AC 470, na s. 480; Hargreaves
v. Bretherton [1959] 1 QB 45; Revis v. Smith (1856) 18 CB 126, na s. 140, 141; 139
ER 1314, na s. 1319, 1320; R v. Skinner (1772) Lofft 55, 98 ER 529.
Karling v. Purdue [2004] Scots SC 221.
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Znalci sú ale napriek svojej súkromnopr|vnej imunite naďalej zodpovední
disciplin|rne, najmä voči svojim stavovským komor|m, alebo iným viac či menej samospr|vnym org|nom. Ned|vny prelomovým rozhodnutím v ot|zke
prípustnosti disciplin|rneho stíhania napriek súkromnopr|vnej imunite sa
skončila s|ga jednej ľudskej tragédie. V prípade úmrtia dvoch detí, z ktorého
bola obžalovan| ich matka,225 podal zn|my pediater, profesor Sir Roy Meadow
nespr|vny posudok. Profesor Meadow sa mal dopustiť pochybenia tým, že
neodmietol podať znalecký posudok v oblasti mimo svojich kompetencií, pričom konkrétne pochybenie spočívalo v nespr|vnom použití štatistických metód pravdepodobnosti.226 Na profesora bola podan| sťažnosť na regulačnú
radu General Medical Council,227 ktorej org|n228 v disciplin|rnom konaní považoval tieto pochybenia za tak v|žne, že napriek nespornému prínosu profesora
Meadowa pre medicínu a jeho medzin|rodnej reput|cii ho vyškrtol zo zoznamu lek|rov. Profesor Meadow sa proti disciplin|rnej sankcii úspešne odvolal.
Konajúci sudca Collins v rozhodnutí vo veci Meadow v. General Medical Coun-
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D'Orta Ekenaike v. Victoria Legal Aid [2005] HCA 12. Cabassi v. Vila (1940) 64 CLR
130. R v. Beydoun (1990) 22 NSWLR 256. Jovanovic v. Woods [2001] TASSC 96.
Gibson v. Cotter HC AK Civ 2005-204-6935 [2006] NZHC 592.
Briscoe v. LaHue 460 US 325 (1983).
Carnahan v. Coates 1990 CanLII 2299 (BC SC), (1990) 71 DLR (4th) 464 (BCSC) 477;
Horn Abbot Ltd v Reeves (2000) 189 DLR (4th) 644; Samuel Manu-Tech Inc v. Redipac Recycling Corp (1999) 38 CPC (4th) 297 (Ont CA); Reynolds v. Kingston (Police
Services Board) [2007] ONCA 166; Northcott v. McEachern, 2007 BCSC 421 (CanLII).
McMullen v. Clancy [1999] IEHC 252.
Obžalovan| – advok|tka Sally Clark – bola neskôr osloboden| spod obžaloby z iných
dôvodov ako je nespr|vny posudok. R. v. Clark [2003] EWCA 1020.
Profesor Meadow tvrdil, že štatistick| možnosť, že dve deti zomrú na syndróm
n|hleho úmrtia v jednej rodine, v ktorej rodičia nefajčia, v ktorej m| aspoň jedna
osoba vyhovujúci príjem a kde je matka staršia ako 26 rokov, je 1:73 000 000.
K takému z|veru sa dopracoval zlou interpret|ciou štúdie pravdepodobnosti smrti
dieťaťa z uvedeného dôvodu, keďže pravdepodobnosť úmrtia dvoch detí určil tak,
že umocnil pravdepodobnosť úmrtia jedného dieťaťa (1:1 000 – údaj čerpaný
z publikovanej štúdie považoval panel taktiež za sporný) na druhú. Umocniť pravdepodobnosť na druhú je ale štatisticky prípustné iba vtedy, ak úmrtie oboch detí je
skutočne na sebe nez|vislé. K prehľadu rôznych možností porušenia povinností pri
pod|vaní znaleckého posudku pozri FRECKELTON, I.: Expert Witness Immunity and
the Regulation of Experts General Medical Council v Meadow [2006], EWCA Civ
1390; [2007] 1 All ER 1. In: Psychiatry, Psychology and Law. 1/2007, s. 192/193.
General Medical Council je akousi verejnopr|vne – samospr|vnou organiz|ciou
lek|rov, regulujúcou výkon zdravotníckeho povolania a vedúcou register lek|rov
a vyd|vajúcou pravidl| riadneho výkonu povolania (good medical practice). Bola
zriaden| z|konom v roku 1958. Pre bližšie inform|cie pozri domovskú str|nku
www.gmc-uk.org.
United Kingdom Fitness to Practise Panel of the General Medical Council.

Zodpovednosť znalcov v komparatívnom a kolíznoprávnom kontexte

59

cil229 uviedol, že imunita znalca sa vzťahuje na akékoľvek civilné súdne konanie voči odporcovi, ktoré je založené na svedectve, ktoré pod| pred súdom
a zahŕňa všetky vyjadrenia, ktoré svedok predloží súdu a preto sa vzťahuje aj
na disciplin|rne konanie. Týmto rozšíril rozsah imunity aj na disciplin|rne
konanie. Do predmetného rozhodnutia mohli byť znalci disciplin|rne postihovaní aj napriek ich súdnej imunite. Rozhodnutie ale predsa obsahovalo určité
mantinely, keď uviedol, že sudca m| – na rozdiel od sporových str|n –pr|vo
obr|tiť sa s|m na disciplin|rny org|n, ktorý potom môže vyvodiť disciplin|rnu
zodpovednosť.230 Sudca Collins tým ch|pal imunitu procedur|lne – ako zabránenie určitým osobám postupovať proti znalcovi, a nie materi|lne – ako nemožnosť disciplin|rne stíhať znalca. Prvostupňové rozhodnutie spôsobilo regulačnej rade General Medical Council podstatné vr|sky a prin|šalo množstvo ot|zok do budúcne ohľadne re|lnej možnosti regulovať profesion|lny výkon znaleckej činnosti v oblasti medicíny, a preto siahla uveden| inštitúcia po opravnom prostriedku.231 Všetci sudcovia sen|tu odvolacieho súdu (Court of Appeal)
videli v konaní prof. Meadowa porušenie povinností znalca a rozhodnutím232
zvr|tili prvostupňové rozhodnutie. V rozhodnutí General Medical Council v.
Meadow síce naďalej sudcovia potvrdili imunita znalcov s ohľadom na súkromnopr|vne n|roky na n|hradu škody, ale uviedli že imunita znalcov neodôvodňuje ich vyňatie z možného disciplin|rneho postihu ich stavovských komôr233 a taktiež nie je dôvod, aby to bol sudca, ktorý m| rozhodnúť o iniciovaní
disciplin|rneho stíhania znalca.234 Disciplin|rne stíhanie totiž predstavuje
mechanizmus ochrany verejnosti na rozdiel od súkromnopr|vneho sporu,
ktorým sa jedna strana snaží kompenzovať svoje individu|lne škody a prehru
na jednom bojisku preniesť na druhé.
229
230
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Meadow v. General Medical Council [2006] EWHC 146 (Admin).
Meadow v. General Medical Council [2006] EWHC 146, odsek 23 a nasl. rozhodnutia.
Zaujímavé sú napríklad úvahy sudcu Collinsa o tom, že znalec sa zlým posudkom
zdiskredituje, čím nebude opätovne prizývaný; a ak je skutočné taký neschopný, tak
sa to prejaví aj v ďalšom konaní (pozri stanovisko). To že sa takým prístupom problém iba presúva a nerieši je zjavné.
Pozri len nedozierne praktické implik|cie, ktoré podľa General Medical Council
uvedené rozhodnutie prin|ša, a ktoré sú načrtnuté v príspevku riaditeľa GMC:
SCOTT, F.: The GMC applies for permission to appeal against the Meadow decision.
In: GMCToday, 2/2006, s. 3.
General Medical Council v. Meadow [2007] I All ER I. Prístupné na:
http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2006/1390.html.
Lord Auld klasickú konštrukciu odôvodnenie imunity obr|til a spýtal sa: „Inak povedané, prečo by znalec mal byť oprávnený svedčiť s vedomím, že za to čo povie bude
mať imunitu nie len pred občianskoprávnym sporom, napríklad z negligence alebo
iného deliktu, ale aj pred disciplinárnym konaním za činnosť takú zlú, že ak by sa na
ňu prišlo, tak by to poškodilo jeho odbornú reputáciu, a ak by odhalené nebola, tak by
mohla poškodiť verejnosť?“ Lord Auld in General Medical Council v. Meadow [2007] I
All ER I, odsek
Sir Clarke M.R. in General Medical Council v. Meadow [2007] I All ER I, odsek 55.

60

Štúdia o zodpovednosti za škodu spôsobenú nesprávnou informáciou

V r|mci št|tov common law235 pozn| obdobnú možnosť disciplin|rneho postihu znalca pri jeho súkromnopr|vnej imunite aj pr|vo USA 236 a Austr|lie.237
Nakoniec, nie nepodstatnou sankciou je možnosť uložiť znalcovi povinnosť
zn|šať trovy, ktoré z toho dôvodu vznikli sporovým stran|m.238
V pr|ve USA, ktoré prevzalo podstatnú časť doktríny imunity svedkov
z anglického pr|va sa prejavujú zaujímavé tendencie, na ktoré je vhodné bližšie
pouk|zať.
Najvyšší súd USA vo veci Briscoe v. LaHue239 potvrdil absolútnu imunitu svedkov a súdom ustanovených znalcov v procese pred n|rokmi na n|hradu škody.
Rovnako aj Restatement of the Law of Torts (Second) z dielne American Law
Institute z roku 1977 v § 588 ustanovuje: „Svedok požíva absolútne privilégium
zverejňovať očierňujúce skutočnosti týkajúce sa iného v prejavoch pred plánovaným súdnym konaním ako aj v rámci súdneho konania, v ktorom bude podávať
alebo podáva svedectvo, ak sa vzťahujú na konanie.“ Napriek v z|sade prizn|vanej imunite znalcov a svedkov je ale v pr|ve USA možné n|jsť určitý protiprúd, v r|mci ktorého súdy pripúšťajú n|roky na n|hradu škody
z dôvodu nedbanlivo vyhotoveného posudku (či už v čase pred samotným
sporom, alebo v r|mci prebiehajúceho sporu) voči spriateleným znalcom
(friendly experts) ako osob|m, od ktorých si strana zadov|ži posudok a sú za
túto svoju službu odmeňovaní. Vo viacerých prípadoch sa vych|dzalo z toho, že
imunita svedkov sa nevzťahuje na profesion|lnych alebo platených znalcov,
ktorý dobrovoľne poskytujú služby stran|m v spore, a preto nie je dôvod, aby
boli voči n|rokom na n|hradu škody chr|není viac, ako napríklad pr|vni z|stupcovia sporovej strany. Osem najvyšších súdov jednotlivých št|tov USA
nateraz pripustilo n|rok voči spriaznenému znalcovi, konkrétne súdy št|tu
California,240 Connecticut,241 Louisiana,242 Massachusetts,243 Missouri,244 New
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238
239
240
241
242
243
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Pre podrobnejšiu analýzu pozri FRECKELTON, I.: Expert Witness Immunity and the
Regulation of Experts General Medical Council v Meadow [2006], EWCA Civ 1390;
[2007] 1 All ER 1. In: Psychiatry, Psychology and Law. 1/2007, s. 192.
Austin v. American Association of Neurological Surgeons, 253 F 3d 967 (7th Circuit,
2001).
James v. Medical Board (SA) [2006] SASC 267.
Phillips & Ors v Symes & Ors, [2005] 4 All ER 519.
Briscoe v. LaHue, 460 U.S. 325 (1983).
Mattco Forge Inc. v. Arthur Young & Co., 5 Cal. App. 4th 392.
Pollock v. Panjabi, 781 A.2d 518 (Conn.).
Marrogi v. Howard, 805 So.2d 1118.
Boyes-Bogie v. Horvitz & Associates 14 Mass.L.Rptr. 208 (Mass.)
Murphy v. A.A. Mathews, 841 S.W.2d 671. Rozsudok obsahuje detailný rozbor problematiky. Pre podrobnú analýzu rozsudku pozri: JENSEN, E.,G.: When Hired Guns
Backfire: The Witness Immunity Doctrine and the Negligent Expert Witness. In:
UMKC Law review, 1/1993, s. 200 – 204.
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Jersey,245 Pennsylvania246 a Texas.247 Naopak najvyšší súd št|tu Washington
priznal imunitu aj spriatelenému znalcovi strany.248 Jedine Najvyšší súd New
Jersey pripustil n|rok na n|hradu škody aj voči znalcovi poverenému súdom.249
V podobnom prípade rozhodol najvyšší súd št|tu North Dakota opačne.250
Prehľad zaokrúhlime konštatovaním, že ani v pr|ve USA nie je prípustné
uplatňovať si n|rok na n|hradu škody voči znalcovi protistrany.251

7. Zodpovednosť znalca v českom práve
Vzhľadom na skutočnosť, že česk| pr|vna úprava deliktného pr|va je totožn|
so slovenskou a je principi|lne založen| na interakcii §§ 415 a 420 českého
Občianskeho z|konníka, nebudeme venovať priestor jej popisu, iba pripomenieme znenie predmetných ustanovení. Priblížime však niekoľko súdnych
rozhodnutí, ktorých predmetom bola zodpovednosť znalca za škodu spôsobenú nespr|vnym posudkom. V týchto rozhodnutiach sa zodpovednosť znalca
konštruuje – v porovnaní so skúmanými pr|vnymi úpravami – podstatne prísnejšie.
§ 415 českého Občianskeho zákonníka
Každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku,
na přírodě a životním prostředí.
§ 420 českého Občianskeho zákonníka
(1) Každý odpovídá za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.
(2) Škoda je způsobena právnickou osobou, anebo fyzickou osobou, když byla způsobena při jejich činnosti těmi, které k této činnosti použili. Tyto osoby samy za škodu
takto způsobenou podle tohoto zákona neodpovídají; jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů není tím dotčena.
(3) Odpovědnosti se zprostí ten, kdo prokáže, že škodu nezavinil.

Predtým ale upriamime pozornosť na zaujímavý postup českého najvyššieho
súdu, ktorým doch|dza k rozostreniu hraníc medzi zmluvnou a deliktnou zodpovednosťou za škodu.
245
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247
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Levine v. Wiss & Co. 97 N.J. 242., 478 A.2d 397 (1984).
LLMD of Michigan Inc. v. Jackson-Cross Co., 740 A.2d 186.
James v. Brown, 637 S.W.2d 914.
Bruce v. Byrne – Stevens & Assocs. Engineers Inc., 776 P.2d 666 (Wash. 1989).
V prípade znalec objednaný žalobcami nespr|vne ocenil rozsah potrebných pr|c.
Levine v. Wiss & Co. 97 N.J. 242., 478 A.2d 397 (1984). N|rok na n|hradu škody
smeroval voči súdom určenému znalcovi, ktorý mal odhadnúť hodnotu majetku
v r|mci konania o vysporiadanie majetku spojeného s rozvodom manželstva.
Riemers v. O'Halloran, 2004 N.D. 79, 678 N.W.2d 547, 2004 ND 79.
K prehľadu judikatúry pozri JURS, A.: Rationale for Expert Immunity or Liability
Exposure and Case Law Since Briscoe: Reasserting Immunity Protection for Friendly
Expert Witnesses. In: The University of Memphis Law Review, 1/2007, s. 57 – 61.
Uvedený autor sa kriticky stavia k znevýhodňovaniu spriatelených znalcov
a navrhuje rozšíriť imunitu aj na nich. Pozri tamtiež, s. 77 a nasl.
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7.1.

Rozostrenie hraníc medzi zmluvnou a deliktnou zodpovednosťou

Tak, ako aj v slovenskom pr|vnom prostredí, aj podľa všeobecne uzn|vaného
výkladu § 420 českého Občianskeho z|konníka je porušenie povinnosti (protipr|vnosť konania) jedným z predpokladov zodpovednosti za škodu a nie je
pritom podstatné, či je predmetn| protipr|vnosť založen| na porušení zmluvnej alebo mimozmluvnej povinnosti. Pr|vna úprava zodpovednosti za protipr|vne spôsobenú škodu je jednotn| a neexistuje explicitné rozlišovanie medzi
zmluvnou a mimozmluvnou zodpovednosťou za škodu čo do pr|vnych predpokladov a ani čo do pr|vnych n|sledkov.252 Z toho sa zd|, že český pr|vny
poriadok by nemal byť konfrontovaný rovnakými potrebami, aké sa vyn|rajú
v pr|ve nemeckom (obmedzenie ochrany deliktnou zodpovednosťou iba na
určité statky) alebo anglickom (obmedzenie druhu škody, ktor| je uplatniteľn|
a nahr|dzan| prostredníctvom určitého konkrétneho deliktu, alebo obmedzenie rozsahu osôb, voči ktorým smeruje povinnosť starostlivosti). Vzhľadom na
všeobecné vyjadrenie gener|lnej zodpovednostnej a prevenčnej klauzuly by
ak|koľvek osoba mohla uplatniť voči škodcovi svoj n|rok na n|hradu škody
spôsobenej škodcovým protipr|vnym konaním, bez ohľadu na to, či bol k danému spr|vaniu sa povinný na z|klade zmluvy (bez ohľadu na to, s kým ju
uzavrel) alebo z|kona. Nič by teda (aspoň na prvý pohľad do pr|vneho predpisu a bežnej koment|rovej lieratúry) nebr|nilo predstave, že porušenie zmluvy
je aj porušením všeobecnej prevenčnej povinnosti podľa § 415 českého Občianskeho z|konníka (a tak aj deliktom). Takýto široký a všeobecný z|ver je ale
v českom prostredí modifikovaný, keď tamojší najvyšší súd uviedol, že porušenia povinnosti uloženej zmluvou sa za určitých okolností môže dom|hať aj
tretia osoba.
„Závěr, podle kterého se poškozený může dovolávat (za účelem prokázání existence
protiprávního úkonu) porušení smluvní povinnosti, totiž lze učinit nejen v případě,
že je škůdcovým spolukontrahentem (druhou smluvní stranou). K naplnění uvedeného předpokladu postačuje, že je prokázáno, že příslušný subjekt (škůdce) sice porušil
povinnost ze smlouvy, kterou uzavřel s jinou osobou než s poškozeným, že však závazek, k jehož porušení došlo, měl dopad do právní sféry poškozeného. Takovému závěru přitom není na překážku ani skutečnost, že smlouva, z níž porušení závazku vzešlo, nebyla (typově či z obsahového hlediska) smlouvou ve prospěch třetí osoby
(smlouvou ve prospěch poškozeného). Jinak řečeno, podstatné je, že byla porušena

252

Tento z|ver ale nem| viesť k ilúzii, že medzi uvedenými dvoma režimami zodpovednosti neexistujú rozdiely. V českej ako aj slovenskej pr|vnej vede a praxi približuje podľa n|šho n|zoru výklad kritéria „zavinenia“ pri zmluvnej zodpovednosti –
ak sa s ním vôbec nar|ba –zmluvnú občianskopr|vnu subjektívnu zodpovednosť za
škodu k zodpovednosti objektívnej. Rovnako sa ust|luje výklad, že predvídateľnosť
vzniku škody nach|dza svoje miesto prim|rne v r|mci zmluvnej zodpovednosti
a iba obmedzene v r|mci deliktu|lnej zodpovednosti za škodu. K tomu pozri napríklad CSACH, K.: Predvídateľnosť vzniku škody a jej význam (nielen) v obchodnom
pr|ve. In: Bejček, J.: Historie obchodněprávnych institutů. Brno : Masarykova univerzita, 2009, s. 129 – 146 (v tlači).
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právní povinnost, která (byť prostřednictvím smluvního ujednání jiných osob) sloužila k ochraně subjektivních práv poškozeného.“ 253

Český najvyšší súd sa ale s uvedenou úvahou neuspokojil a k rovnakému z|veru dospel
aj v n|slednom prípade, ak by zmluva, ktorej ochranné účinky by mali byť rozostreté aj
nad tretími osobami, bola neplatn|.
„(P)orušení smluvní povinnosti je protiprávním úkonem i ve vztahu k poškozenému,
který není účastníkem smlouvy; o smlouvu ve prospěch třetího jít nemusí (postačuje,
že porušení smluvní povinnosti mělo dopad do právní sféry třetí osoby
/poškozeného/).... Nejvyšší soud dále uvádí, že (...) nemusí být nezbytným předpokladem odpovědnosti dovolatelky za škodu způsobenou žalobci existence „platné“
smlouvy o kontrole. Jestliže obsah smlouvy vzbuzuje u třetích osob oprávněná očekávání, že jejich investice ve vztahu k jedné ze stran smlouvy jsou smlouvou chráněny (např. tím, že dispozice s peněžními prostředky na účtu jsou pod kontrolou druhé
smluvní strany), může odpovědnost smluvních stran za škodu způsobenou třetím
osobám mít charakter odpovědnosti za škodu způsobenou neplatností smlouvy
(srov. i § 42 obč. zák.). Uvedené platí tím více, jde-li o smlouvu, podle které smluvní
strany v době rozhodné pro vznik škody postupovaly (pokládaly ji za platnou a
ukončily ji další smlouvou) a jejíž platnost je následně zpochybňována až v reakci na
uplatnění nároků třetích osob, jež na řádné plnění povinností podle smlouvy spoléhaly. Podstatné je, zda zkoumaná smlouva takovou povinnost obsahovala.“254

Z uvedených rozhodnutí – sn|ď okrem vyjadrenia v prv citovanom rozhodnutí:
„poškozený (se) může dovolávat... ... porušení smluvní povinnosti, totiž lze učinit
nejen v případě, že je škůdcovým spolukontrahentem.“ – sa iba ťažko d| vyvodiť,
či súd uplatňuje koncept zmluvnej alebo mimozmluvnej zodpovednosti za
škodu. V českom pr|ve nie je potrebné rozšírenie zmluvnej zodpovednosti za
škodu aj v prospech tretích osôb, ktoré neboli na zmluve účastné, keďže deliktn| zodpovednosť za škodu, pri širokom výklade prevenčnej povinnosti v
zmysle § 415 Občianskeho z|konníka, pokrýva aj uvedené situ|cie.255 Potreba,
ktorú pociťujú iné pr|vne poriadky v českom pr|ve neexistuje. Zdanie
o rozšírení zmluvnej zodpovednosti ale môže klamať. Podľa n|šho n|zoru totiž
v uvedených prípadoch nemusí nevyhnutne ísť o rozšírenie zmluvnej zodpovednosti za škodu, ale pr|ve naopak, o zúženie vplyvu všeobecného pravidla
uvedeného v §§ 415 a 420 českého Občianskeho z|konníka. Dôvod zvýrazneného vyjadrenia súdu ohľadom porušenia zmluvnej povinnosti v prvom citovanom rozhodnutí vidíme skôr vo vyššie uvedenom a hlboko zakorenenom
modele jednotnej zodpovednosti za škodu, ako v premyslenom doktrin|lnom
rozlišovaní medzi zmluvnou a mimozmluvnou zodpovednosťou. Uvedené rozhodnutie interpretujeme tak, že je v z|sade jedno, či takúto zodpovednosť za
253
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Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 25. 2. 2003, sp. zn. 29 Odo
379/2001 (uverejnený pod č. 56 v Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč.
2004). Z nepochopiteľných dôvodov je dohľadateľný aj ako: Rozsudok Najvyššieho
súdu Českej republiky zo dňa 28. 2. 2003, sp. zn. 20 Cdo 1499/2000.
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 20. 12. 2007, sp. zn. 29 Odo
1673/2005.
Pozri aj SALAČ, J.: K ot|zce předpokladů odpovědnosti za škodu. In: Právní rozhledy,
18/2004, s. 681/682.
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škodu budeme považovať za zmluvnú alebo mimozmluvnú, n|rokov na n|hradu škody spôsobenej nedodržaním povinnej miery starostlivosti pri plnení
zmluvy sa budú môcť dom|hať iba tie tretie osoby, ktoré spadajú do jej
ochranného poľa, resp. do pr|vnej sféry ktorých bolo zasiahnuté. Nie je pritom
našim cieľom na tomto mieste skúmať rozsah tohto poľa, resp. pr|vnej sféry,
resp. či rozsah tohto ochranného poľa je v dispozícii zmluvných str|n, ktoré by
potenci|lne mohli vylúčiť určité osoby z ochrannej pôsobnosti zmluvy. Podľa
n|šho n|zoru by zúženie ochranného poľa pod určitú objektívnu hranicu predstavovalo popretie všeobecného vyjadrenie z|kladnej skutkovej podstaty gener|lnej klauzuly (aj) deliktnej zodpovednosti za škodu.
Po uvedenom výklade neprekvapí, že podľa českej pr|vnej praxe bude existovať zodpovednosť znalca za škodu spôsobenú tak zmluvnej strane, ako aj tretej
strane.

7.2.

Zodpovednosť znalca voči objednávateľovi posudku

V prípade, ktorý je asi najdôležitejší pre skúmanú problematiku si poškoden|
osoba nechala znalcom oceniť nehnuteľnosť, ktorú zamýšľala previesť na tretiu osobu. Neskôr uzavrela s s treťou osobou zmluvu, v ktorej sa strany dohodli, že cena určen| znaleckým posudok sa bude považovať za kúpnu cenu. Znalec bol údajne iba stručne informovaný o tom, že posudok je na účely prevodu
nehnuteľnosti, nie však o tom, že bude predstavovať určenie kúpnej ceny
a určil tak úradnú cenu nehnuteľnosti. Neskôr si pred|vajúca nechala vyhotoviť ďalší znalecký posudok, podľa ktorého bola trhov| hodnota predmetnej
nehnuteľnosti o poznanie vyššia a určením nižšej kúpnej ceny utrpela škodu.
N|hrady škody sa voči znalcovi dom|hala dedička poškodenej. V prvom stupni
bola žaloba neúspešn|,256 v druhom stupni bol však znalec zaviazaný škodu
nahradiť.257 Druhostupňový súd v danej veci vyjadril viacero zaujímavých
úvah, ktoré stoja za povšimnutie (a za reprodukciu) a rovnaké argumentačné
výzvy, s akými sa borí aj zahraničn| pr|vna prax a pr|vna veda. Samotn| skutočnosť, že znalec nebol obozn|mený s presným účelom posudku nebola podľa
súdu relevantn|, nakoľko povinnosťou znalca bolo vypracovať posudok riadne, kvalitne a bezchybne v súlade s pr|vnymi predpismi. Vzhľadom k tomu, že
znalec mohol a mal vedieť, že jeho posudok môže byť určitým n|vodom pre
stanovenie kúpnej ceny, a vzhľadom na to, že sa účastníci zmluvy na tento
posudok úplne spoľahli, je tento nespr|vny posudok hlavnou a rozhodujúcou
príčinou, ktor| z|sadne ovplyvnila vôľu zmluvných str|n a tým privodila škodu. Najvyšší súd v r|mci dovolania rozhodnutie zrušil a vec vr|til na ďalšie
konanie z dôvodu, že príčinou vzniku škody nebol znalecký posudok, ale dohoda zmluvných str|n a zmluvné strany ani nemali povinnosť (napríklad v r|mci
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Rozsudok Okresného súdu Plzeň-jih zo dňa 13. 3. 2003, č.k. 5 C 88/2002-79.
Rozsudok Krajského súdu v Plzni zo dňa 14. 1. 2004, č.k. 15 Co 628/2003-148.
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zmluvy o budúcej zmluve) určiť kúpnu cenu podľa znaleckého posudku.258
Krajský súd, ktorý bol viazaný n|zorom Najvyššieho súdu, n|sledne žalobu
zamietol259 a ani n|sledné dovolanie navrhovateľky bolo neúspešné. 260 Poškoden| podala ústavnú sťažnosť. Ústavný súd Českej republiky pouk|zal na nedostatočné odôvodnenie zamietnutia príčinnej súvislosti medzi nespr|vnym
znaleckým posudkom a vznikom škody v rozhodnutí Najvyššieho súdu. Po
otvorenom príklone k rakúskej a nemeckej civilistike poukazuje na potrebu
aplikovať teóriu ochranného účelu zmluvy (škodca zodpoved| iba za porušenie z|ujmov, ktorých ochranu m| zmluva zabezpečiť), ako aj teóriu adekv|tnej
príčinnej súvislosti (škoda je pričítateľn| určitej osobe iba vtedy, ak jej spr|vanie bolo podľa objektívnych kritérií spôsobilé privolať škodlivý n|sledok vo
všeobecnosti, a nie len za splnenia obzvl|šť špecifických, celkom nepravdepodobných podmienok, resp. okolností, ktoré za bežného sledu udalostí nie sú
predvídateľné), ktoré umožnia z množstva príčin vybrať tie, ktoré sú relevantné pre určenie zodpovednostného vzťahu. V prejedn|vanej veci pritom podľa
Ústavného súdu Českej republiky tak teória o ochrannom účele zmluvy, ako aj
teória adekv|tneho kauz|lneho nexu prin|ša rovnaké z|very o tom, že nespr|vny znalecký posudok bol tou príčinou, ktor| viedla ku vzniku škody.261

7.3.

Zodpovednosť znalca voči tretej osobe

Český Najvyšší súd priznal taktiež deliktný n|rok na n|hradu škody spôsobenej
znalcom osobe, ktor| s ním nie je v zmluvnom vzťahu.262 V danom prípade si
poškodení zakúpili strešnú krytinu na opravu strechy. U dod|vateľa strešných
systémov si n|sledne objednali prípravu úprav. Tento dod|vateľ si u znalca zadov|žil statický posudok o tom, či obstaran| krytina vyhovuje pre strešnú konštrukciu. Znalec, ktorý sa s|m spoliehal na inform|cie objedn|vateľa tlmočené
cez telefón a bez osobnej obhliadky vypracoval posudok, podľa ktorého je strešn| krytina pre zamýšľaný účel nevyhovujúca. Na to poškodení krytinu vr|tili so
stratou. Posudok sa uk|zal byť nespr|vnym, keďže krytina skutočne vyhovovala
pl|novaným úprav|m. Český Najvyšší súd priznal poškodeným voči znalcovi
n|rok na n|hradu škody, hoci s ním neboli v zmluvnom vzťahu. Ani skutočnosť,
že sa znalec spoliehal iba na údaje tlmočené objedn|vateľom nevylúčila jeho
zodpovednosť za škodu. Súd pritom neskúmal ot|zky, či je dôvod obmedziť zodpovednosť znalca voči tretím osob|m, o ktorých možno ani nevie.
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Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 27. 1. 2005, sp. zn. 25 Cdo
1231/2004.
Rozsudok Krajského súdu v Plzni zo dňa 23. 3. 2005, č.k. 15 Co 120/2005-182.
Uznesenie Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 29. 5. 2007, č.k. 25 Cdo
1523/2005-196.
N|lez Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 1.11.2007, I. ÚS 312/05.
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 29. 7. 2008, sp. zn. 25 Cdo
1417/2006.
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Vzhľadom na úvahy, ktoré sme uviedli v súvislosti s rozostrením hranice medzi
zmluvnou a deliktnou zodpovednosťou v podaní českého najvyššieho súdu263 je
ot|zne, či na zodpovednosť znalca voči tretej osobe je potrebné, aby t|to tretia
osoba spadalo do ochrannej sféry kontraktu. Bez ohľadu na to, že v uvedenom
prípade sa súd týmito ot|zkami nezaoberal môžeme predpokladať, že tretia
osoba by o ochrannej sféry zmluvy medzi znalcom a objedn|vateľom posudku
patrila.

7.4.

Zodpovednosť súdom ustanoveného znalca

Podľa českého pr|va zodpoved| za spôsobenú škodu aj súdom ustanovený znalec, ktorý vypracoval chybný znalecký posudok, na z|klade ktorého súd priznal
nižšie plnenie účastníkovi.264 Žiada sa dodať, že poškoden| sa v predmetnom
konaní nebr|nila voči nespr|vnemu znaleckému posudku, a ani nepodala opravný prostriedok proti prvostupňovému rozhodnutiu vydanému na jeho z|klade.
Najvyšší súd Českej republiky aplikuje teóriu adekv|tneho kauz|lneho nexu, keď
uv|dza, že obsah znaleckého posudku bol dôležitou, podstatnou a značnou (hoci
nie jedinou) príčinou vzniku majetkovej ujmy, čím je daný vzťah príčinnej súvislosti medzi porušením pr|vnej povinnosti na strane znalca a vznikom škody na
strane poškodenej.265
Na uvedených príkladoch z českého pr|vneho prostredia vidíme, že české pr|vo
v podaní citovanej judikatúry prizn|va poškodeným n|rok na n|hradu škody aj
v situ|ci|ch, kedy by, podľa vyššie skúmaných pr|vnych úprav, n|rok nemali.
V spojitosti s predpokladom zavinenia a (ešte st|le) široko ch|panou prevenčnou povinnosťou podľa § 415 českého Občianskeho z|konníka je česk| pr|vna
úprava najprísnejšou z doteraz posudzovaných.
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Pozri stať 7.1. tejto štúdie.
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 30. 7. 2008, sp. zn. 25 Cdo
883/2006.
Rozsudok Najvyššieho súdu Českej republiky zo dňa 30. 7. 2008, sp. zn. 25 Cdo
883/2006. Napriek príklonu k teórii adekv|tnosti je podľa Najvyššieho súdu ot|zka
kauzality naďalej ot|zkou skutkovou a nie pr|vnou.
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8. Vymedzenie problému
Na uvedených príkladoch sme videli, že v rozdielnych št|toch je zodpovednosť
znalca za škodu z doktrin|lneho hľadiska konštruovan| odlišným spôsobom.
V prípade priamej zodpovednosti znalca za škodu spôsobenú osobe, s ktorou
m| zmluvný vzťah, sa t|to zodpovednosť považuje v z|sade jednotne za
zmluvnú zodpovednosť. Ak je ale poškodenou tretia osoba, s ktorou znalec
neuzatvoril žiadnu zmluvu, tak prich|dza k použitiu rôznych konštrukcií, ktorých charakter variuje od zmluvného (konkludentný kontrakt), cez kv|zi
zmluvné (zmluva s ochranným účinkom pre tretie strany) či kv|zi deliktné
(zodpovednosť za sklamanú dôveru, Vertrauenshaftung), až po čisto deliktné
(negligence) riešenia.
To, čo doteraz pôsobilo ako akademické komparatívne cvičenie, predstavuje na
tomto mieste východisko a vymedzenie problému. V prípade, ak doch|dza
v r|mci určitého pr|vneho vzťahu ku kolízii pr|vnych poriadkov musíme riešiť, ktorý pr|vny poriadok sa m| na daný pr|vny vzťah aplikovať. Vzhľadom
na skutočnosť, že koncept súčasného európskeho kolízneho pr|va (pravidiel
určujúcich, ktorý pr|vny poriadok sa m| na konkrétny súkromnopr|vny vzťah
s cudzím prvkom použiť) je vybudovaný na určitých kritéri|ch, ktoré kopírujú
doktrin|lne rozlišovanie medzi n|rokmi (zmluvné a mimozmluvné n|roky),
bude voľba aplikovateľného pr|va z|visieť pr|ve od zaradenia jednotlivého
pr|vneho vzťahu pod teoretickú kategóriu zmluvného alebo mimozmluvného
n|roku.
Predstavme si napríklad situ|ciu, že traja členovia rodiny, bývajúci v rôznych
št|toch, kupujú nehnuteľnosť do podielového spoluvlastníctva za cenu určenú
znaleckým posudkom v dôvere v jeho spr|vnosť, a tento posudok sa uk|že ako
nespr|vny. Obdobný príklad je predstaviteľný aj vo vzťahu k akcion|rom, resp.
investorom a audítorovi, ktorý potvrdil nespr|vne hospod|rske výsledky. Alebo škoda spôsoben| znalcom, pôsobiacim v zahraničí. Ako sme v prvej časti
pr|ce uviedli, podmienky a rozsah zodpovednosti znalca za škodu sa môžu
dramaticky odlišovať v z|vislosti od toho, podľa akého pr|va sa jeho zodpovednosť posudzuje. V nasledujúcom rozbore sa sústredíme na ot|zku, akým
pr|vom sa bude spravovať zodpovednostný vzťah medzi znalcom
a poškodenou osobou.

9. Kvalifikácia nároku na náhradu škody, resp. zodpovednosti znalca za škodu vo svetle unifikácie kolízneho práva
Od z|konodarcu (alebo normotvorcu vo všeobecnosti) nemožno nikdy vyžadovať, aby vytvorené normy predvídali všetky možné situ|cie. Preto je pri
normotvorbe vždy nevyhnutn| určit| miera abstrakcie. V r|mci pravidiel kolízneho pr|va je uveden| tendencia ešte zn|soben|. Kolízne pravidl| totiž
predpokladajú existenciu rôznych pr|vnych poriadkov a musia predpokladať
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aj existenciu rozdielnych pr|vnych inštitútov či rôznych pr|vnych riešení
skutkovo podobných situ|cií. Vývojom sa presadila myšlienka, že kolízne normy majú byť formulované natoľko pružne, alebo umožňovať také riešenia,
ktoré by zohľadňovali aj existenciu iných pr|vnych vzťahov, resp. inštitútov,
ako sú tie, ktoré vytvoril samotný tvorca kolízneho pravidla (napríklad vo svojom vnútrošt|tnom pr|va) a d|vali na ne zmysluplné a predvídateľné riešenia.
Normy kolízneho pr|va sa tak svojim vyjadrením (a výkladom) začali vzďaľovať od vnútrošt|tnych hmotnopr|vnych noriem.
S tým je spojen| aj ot|zka, ako kolízne normy vykladať, resp. akým spôsobom
posudzovať splnenie určitého znaku, či kritéria kolíznej normy, od ktorej z|visí
riešenie kolíznej ot|zky, ak je posudzovanie tohto znaku, kritéria, rozdielné
v rozličných št|toch, ktorých pr|vny poriadok prich|dza do úvahy. Takéto
zúženie problému označovaného ako problém kvalifik|cie bude predmetom
tejto časti predkladanej štúdie.
Problém kvalifik|cie266 pritom patrí medzi z|kladné problémy medzin|rodného pr|va súkromného. S určitou d|vkou zjednodušenia môžeme uviesť, že
predmetný problém sa objavil už v dob|ch starovekého Grécka. Pravdepodobne prvý zdokumentovaný prípad z medzin|rodného pr|va súkromného už
obsahoval riešenie problému kvalifik|cie. Rečník Isokrates v spore zn|mom
ako Aeginitikos z roku 393 pred n.l., týkajúcom sa platnosti z|vetu, preskúmal
platnosť testamentu podľa pr|vnych poriadkov troch mestských št|tov, ktorých aplikovanie prich|dzalo na daný pr|vny vzťah do úvahy, a uzavrel, že
podľa všetkých troch pr|vnych poriadkov je z|vet platný, resp. že z|vet je
platný bez ohľadu na to, ako prípadný n|rok domnelej dedičky kvalifikujeme.267 O viac ako dvetisíc rokov neskôr bol problém oživený koncom devätn|steho storočia Kahnom,268 nasledovaným Bartinom,269 ktorého označenie (quali266
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Pojem kvalifik|cia (qualifikation, qualification) prevl|da v kontinent|lnom učení.
Naopak angloamerický úzus preferuje pojem classification alebo characterization.
K tomu pozri diela uvedené v nasledujúcich pozn|mkach.
MISTELIS, L., A.: Charakterisierungen und Qualifikation im internationalen Privatrecht. Tübingen : Mohr Siebeck, 1999, s. 32 – 33.
KAHN, F.: Gesetzeskolission. Ein Beitrag zur Lehre des internationalen Privatrechts.
In: Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Privatrechts,
1891, s. 1 – 143.
BARTIN, E.: De l’impossibilité d’arriver { la suppresion définitive des conflits de
lois”. In: Journal du droit international, 1897, s. 225 – 255, 466 – 495, 720 – 738. Bartin nadväzuje na Savignyho učenie o „sídle“ pr|vneho vzťahu a kladie si ot|zku, podľa ktorého pr|va sa m| posudzovať povaha pr|vneho vzťahu (Natur der Rechtsbeziehung). Ponúka pritom odpoveď, určovanú suverenitou št|tu, keď uv|dza, že povaha sa m| riadiť lex fori (s. 235 – 246), z|roveň ale pripúšťa výnimky z kvalifik|cie
podľa lex fori (napríklad kvalifik|cia zmluvy podľa vôle str|n) a vo svojich ďalších
pr|cach rozsah týchto výnimiek značne rozširuje. K tomu pozri MISTELIS, L., A.:
Charakterisierungen und Qualifikation im internationalen Privatrecht. Tübingen :
Mohr Siebeck, 1999, s. 45 – 46.
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fication) dalo problému n|zov. Od tých čias sa stala ot|zka kvalifik|cie terčom
rozsiahlej teoretickej debaty, hoci sa zd|, že nie je predmetom dennodenného
chlebíka pr|vnej praxe v r|mci súkromnopr|vnych sporov s cudzím prvkom.270
Bez potreby podrobne skúmať jednotlivé prúdy súčasného učenia o kvalifik|cii
a bez priestoru na také skúmanie zohľadníme skutočnosť, že kolízne normy,
relevantné pre ot|zky zodpovednosti znalca za škodu sú obsiahnuté
v komunit|rnych pr|vnych predpisoch, konkrétne priamo aplikovateľných
nariadeniach. Unifik|cia kolízneho pr|va prostredníctvom nariadení totiž prin|ša do problému kvalifik|cie nový rozmer. Optika komunit|rnych kolíznych
pravidiel vyjasní pohľad na problém a uľahčí jeho uchopenie. Kolízne pravidl|
komunit|rneho pr|va používajú vlastný pojmový apar|t, ktorý m| pôsobiť
autonómne (na vnútrošt|tnom poriadku) a byť vykladaný bez ohľadu na možný výklad vnútrošt|tneho pr|va. Do veľkej miery sa tým završuje oddelenie
kolízneho pr|va od vnútrošt|tneho súkromného hmotného pr|va. Oba súbory
pr|vnych regul|cií dost|vajú svoju vlastnú konštrukciu a osobitnú metodológiu výkladu (a aplik|cie).
Ot|zky výkladu kolíznych noriem, resp. širšie povedané, problém kvalifik|cie
už preto nebude možné riešiť podľa vnútrošt|tneho lex fori (napríklad pojem
z|väzkový vzťah uvedený v komunitárnych predpisoch nebude možné považovať za z|väzkový vzťah v zmysle slovenských predpisov), ale autonómne. Problém kvalifik|cie sa tak, ako ho riešime v predkladanej štúdii, kryštalizuje do
problému interpret|cie komunit|rneho pr|va. Preto musíme vyložiť relevantné komunit|rne kolízne normy a preskúmať, pod rozsah ktorej kolíznej normy
(a či vôbec) je možné subsumovať ten – ktorý zodpovednostný vzťah medzi
znalcom a poškodeným.271

10. Zmluvné a mimozmluvné záväzky na náhradu škody
podľa komunitárneho kolízneho práva
Komunit|rne pr|vo ustanovuje rozličné pravidla pre určenie rozhodného pr|va pre zmluvné z|väzky a pre mimozmluvné z|väzky na n|hradu škody. Pravidl| pre určenie rozhodného pr|va pre zmluvné súkromnopr|vne z|väzky sú
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Mistelis, vo svojej dôkladnej štúdii predmetnej matérie uv|dza, že problému sa
venuje viac ako 35 monografií a nespočet časopiseckých pr|c (s. 2 – 3), ale z|roveň
bol problém kvalifik|cie explicitne spomenutý a riešený iba v 368-ich z 8419 zverejnených rozhodnutí nemeckých súdov z oblasti medzin|rodného pr|va súkromného z obdobia od r. 1926 do 1990 (s. 4). Pozri MISTELIS, L., A.: Charakterisierungen
und Qualifikation im internationalen Privatrecht. Tübingen : Mohr Siebeck, 1999.
Uvedené tvrdenie je do určitej miery zjednodušené. Pred určením rozhodného
pr|va totiž nevieme povedať, či pr|vny vzťah existuje alebo nie. Riešenie ot|zky, čo
je samotný predmet kvalifik|cie, by predkladanú štúdiu neúmerne zaťažilo.
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obsiahnuté v nariadení o rozhodnom pr|ve pre zmluvné z|väzky (Rím I),272
ktoré z|verom roku 2009 v tuzemskom pr|vnom prostredí efektívne nahradí
Rímsky dohovor,273 a v nariadení o rozhodnom pr|ve pre mimozmluvné z|väzky (Rím II).274 Uvedené nariadenia vytv|rajú kolízne pravidl| unifikačnou
cestou a úprava v nich m|, v r|mci jej pôsobnosti, prednosť pred úpravou
vnútrošt|tnou. Komunit|rne kolízne pravidl| sa pritom nepoužijú iba na tzv.
intrakomunit|rne situ|cie (situ|cie, kedy doch|dza k stretu pr|vnych poriadkov členských št|tov), ale aj v prípadoch, kedy doch|dza k styku medzi pr|vnym poriadkom členského št|tu a (akýmkľovek) tretím št|tom. Z toho vyplýva,
že v oblasti zmluvných a mimozmluvných z|väzkov – v rozsahu pôsobnosti
uvedených komunit|rnych predpisov – sa slovenský z|kon o medzin|rodnom
pr|ve súkromnom a procesnom275 neaplikuje.
Pojmy zmluva, zmluvn| vec, zmluvný n|rok či mimozmluvný n|rok, ktoré sú
dôležité pre určenie a vymedzenie pôsobnosti medzi nariadeniami Rím I a Rím
II sú autonómnymi pojmami pr|va Spoločenstva, a preto sa ich žiada vykladať
autonómne, bez ohľadu na ich možný výklad vo vnútrošt|tnom pr|ve. 276 Relevantný výklad autonómnych pojmov pod|va Súdny dvor Európskych spoločenstiev (ďalej len Súdny dvor, alebo ESD; od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy sa n|zov tohto org|nu mení na Súdny dvor), na ktorý sa môžu
vnútrošt|tne súdy obr|tiť cestou prejudici|lnej ot|zky, čím sa zabezpečuje
jednotný výklad (a aplik|cia) komunit|rneho pr|va vntrošt|tnymi org|nmi.
Rovnaké pojmy používané v nariadeniach Rím I a Rím II sa majú pritom vykladať konzistentne277 a v súzvuku s ďalším inštrumentom medzin|rodného pr|va procesného – nariadením Brusel I,278 resp. jeho „predchodcom“, Bruselským
dohovorom.279
Z uvedeného n|črtu vyplýva, že komunit|rne pr|vo ponúka rôzne kolíznopr|vne úpravy podľa toho, či m| posudzovaný súkromnopr|vny z|väzkový
pr|vny vzťah zmluvný alebo mimozmluvný charakter. V prvej časti sme uvied272

273

274

275

276
277
278

279

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008
o rozhodnom pr|ve pre zmluvné z|väzky (Rím I). Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6 – 16.
Dohovor o rozhodnom pr|ve pre zmluvné z|väzky. Ozn|menie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 474/2006 Z.z.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom pr|ve pre mimozmluvné z|väzky (Rím II). Ú. v. EÚ L 199, 31.7.2007, s. 40 – 49.
Z|kon č. 97/1963 Zb. o medzin|rodnom pr|ve súkromnom a procesnom v znení
neskorších predpisov.
Pozri bod 11 odôvodnenia nariadenia Rím II.
Pozri aj bod č. 7 odôvodnení nariadení Rím I a Rím II.
Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o pr|vomoci a o uzn|vaní
a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Mim. vyd. Ú.v. kap. 19, zv.
4, s. 42 – 64. (Hypertextový odkaz je na konsolidované znenie).
Dohovor z 27. septembra 1968 o súdnej pr|vomoci a výkone rozhodnutí
v občianskych a obchodných veciach. Ú. v. ES L 299, 1972, s. 32 – 42.
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li, že rozdielne pr|vne poriadky poznajú celú plejadú doktrin|lnych riešení
zodpovednosti znalca, od zmluvnej až po deliktnú. Preto musíme skúmať, či
komunit|rne kolízne pr|vo d|va odpoveď na ot|zku, akým konkrétnym kolíznym pravidlom sa m| – bez ohľadu na prípadne vnútrošt|tne pr|vne posúdenie danej ot|zky – spravovať zodpovednosť znalca za škodu, resp. n|rok na
n|hradu škody spôsobenej znalcom. Žiada sa preto zodpovednosť znalca kolíznopr|vne kvalifikovať.
Ako prvé musíme vyložiť pojmy zmluvný a mimozmluvný z|väzok, ktoré otv|rajú možnosť aplik|cie nariadenia Rím I alebo Rím II. Za východisko interpret|cie pojmu zmluvný a mimozmluvný z|väzok môžeme, vzhľadom na neexistenciu relevnantnej judikatúry k nariadeniam Rím I a II, použiť judikatúru
Súdneho dvora k Bruselskému dohovoru, a nariadeniu Brusel I ktoré obsahujú
pravidl| pre určovanie pr|vomoci súdov v obchodných a občianskych veciach.
V čl. 5 ods. 1 pritom uvedený dohovor (ako aj nariadenie) používa pojem „v
zmluvných veciach“ a v čl. 5 ods. 3 pojem „vo veciach n|rokov na n|hradu škody z iného ako zmluvného vzťahu“280 pričom pre tieto skupiny ustanovuje
rozličné kritéria na určenie pr|vomoci súdu. Preto neprekvapuje, že sa ESD
musel opakovane vyjadriť k ot|zke, aký je vzťah medzi čl. 5 ods. 1 a ods. 3
Bruselského dohovoru, resp. nariadenia.
St|lu judikatúru Súdneho dvora týkajúcu sa vymedzenia zmluvy, resp. zmluvného z|väzku, môžeme zjednodušiť do dvoch bodov:
1. Z|väzok zo zmluvy je z|väzok dobrovoľne prijatý zmluvnou stranou 281
(vr|tane členstva v združení),282 samotný vznik zmluvy (podľa vnútro-

280

281

V z|ujme jednotného výkladu komunit|rneho pr|va je potrebné pri výklade nariadenia Brusel I prihliadnuť aj na ostatné jazykové vyjadrenia uvedeného ustanovenia, ktoré sa od slovenského podstatne odlišujú. Preto sa žiada dospieť k n|zoru, že
predmetné ustanovenie nepokrýva iba n|roky vyplývajúce zo spôsobenia škody, ale
aj ostatné mimozmluvné n|roky. Porovnaj napríklad verziu anglickú (matters relating to tort, delict or quasi-delict), českú (ve věcech týkajících se protiprávního jednání či jednání, které je postaveno na roveň protiprávnímu jednání), francúzsku (en matière délictuelle ou quasi délictuelle) alebo rozsiahle nemecké znenie (eine unerlaubte Handlung oder eine Handlung, die einer unerlaubten Handlung gleichgestellt ist,
oder wenn Ansprüche aus einer solchen Handlung den Gegenstand des Verfahrens bilden).
Pozri rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev: Rozsudok z 17. júna 1992
vo veci C-26/91, Jakob Handte & Co. GmbH proti Traitements mécano-chimiques
des surfaces SA. Zb. 1992, s. I-3967, bod 15. Rozsudok z 27. októbra 1998 vo veci C57/91, Réunion européenne SA a i. proti Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV a Capitaine commandant le navire "Alblasgracht V002", Zb. 1998, s. I-6511, bod 17. Rozsudok z 17. septembra 2002 vo veci C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA proti Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS), Zb. 2002,
s. I-07357, bod 23. Rozsudok z 5. febru|ra 2004 vo veci C-265/02, Frahuil SA proti
Assitalia SpA, Zb. 2004, s. I-01543, bod 24. Rozsudok z 20. janu|ra 2005 vo veci C27/02, Petra Engler proti Janus Versand GmbH, Zb. 2005, s. I-00481, bod 50.
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št|tneho pr|va) nie je potrebný, 283 resp. môže byť sporný.284 Pre vznik
zmluvného n|roku sa nevyžaduje existencia protiplnenia, 285 postačuje
súhlas so z|väznou ponukou, ktor| pokiaľ ide o jej predmet a rozsah je
dostatočne jasn| a presn| na vznik zmluvného vzťahu286 tak, že ponuka
musí jasne vyjadriť vôľu navrhovateľa byť viazaným týmto z|väzkom
v prípade jej prijatia druhou stranou. 287 Zmluvný z|väzok sa v zmysle
uvedených komunit|rnych pravidiel vyklad| široko, jeho z|kladom je
dobrovoľné prevzatie z|väzku, čím sa neobmedzuje iba na klasický dvojstranný pr|vny úkon.288
2. Z|väzok na n|hradu škody z iného ako zmluvného vzťahu je akýkoľvek
iný z|väzok na n|hradu škody spadajúci pod nariadenie Brusel I (resp.
Bruselský dohovor).289

282

283

284

285

286
287
288

289

Rozsudok Súdneho dvora z 22. marca 1983 vo veci 34/82, Martin Peters Bauunternehmung GmbH proti Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging, Zb. 1983, s. 00987.
Rozsudok Súdneho dvora z 17. septembra 2002 vo veci C-334/00, Fonderie Officine
Meccaniche Tacconi SpA proti Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH
(HWS), Zb. 2002, s. I-07357, bod 22.
Rozsudok Súdneho dvora z 4. marca 1982 vo veci 38/81, Effer SpA proti HansJoachim Kantner, Zb.1982, s. 825, body 7 a 8.
Rozsudok Súdneho dvora z 14. m|ja 2009 vo veci C-180/06, Renate Ilsinger proti
Martin Dreschers. Ešte nepublikované, bod 51.
Tamtiež, bod 54.
Tamtiež, bod 55.
Pre podrobný rozbor pozri: MANKOWSKI, P.: Die Qualifikation der culpa in contrahendo – Nagelprobe für den Vertragsbegriff des europäischen IZPR un IPR. In: Praxis des Internationalen Privat- und Verfahrensrechts, 2/2003, s. 129 a nasl. a početné
diela tam uvedené.
Pozri rozsudky Súdneho dvora Európskych spoločenstiev: Rozsudok z 11. júla 2002
vo veci C-96/00, Rudolf Gabriel, Zb. 2002, s. I-06367, bod 33. Rozsudok z 20. janu|ra 2005 vo veci C-27/02, Petra Engler proti Janus Versand GmbH, Zb. 2005, s. I00481, bod 29. Rozsudok z 21. júna 1978 vo veci 150/77, Bertrand proti Paul Ott
KG, Zb.1978, s. 1431, body 14 až 16. Rozsudok z 19. janu|ra 1993 vo veci C-89/91,
Shearson Lehmann Hutton Inc. proti TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen mbH, Zb. 1993, s. I-00139, bod 13. Rozsudok z 3. júla
1997 vo veci C-269/95, Francesco Benincasa proti Dentalkit Srl. Zb. 1997, s. I-3767,
bod 12. Rozsudok z 27. apríla 1999 vo veci C-99/96, Hans-Hermann Mietz proti Intership Yachting Sneek BV, Zb. 1999, s. I-2277, bod 26. Rozsudok z 27. septembra
1988 vo veci 189/87, Athanasios Kalfelis proti Banque Schröder, Münchmeyer,
Hengst & Co., a iní. Zb. 1988, s. 5565, bod 17. Rozsudok z 26.marca 1992 vo veci C261/90, Mario Reichert, Hans-Heinz Reichert a Ingeborg Kockler proti Dresdner
Bank AG. Zb. 1992, s. I-2149, bod 16. Rozsudok z 27. októbra 1998 vo veci C-57/91,
Réunion européenne SA a i. proti Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV a Capitaine
commandant le navire "Alblasgracht V002", Zb. 1998, s. I-6511, bod 22.
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Takéto dvojdelenie z|väzkových vzťahov na zmluvné a mimozmluvné sa (do
veľkej miery) aplikuje aj na rozhraničenie pôsobnosti nariadenia Rím I a Rím
II. V nasledujúcom rozbore sa budeme venovať ot|zke, akým pravidlom sa
bude určovať rozhodné pr|vo pre z|väzok znalca nahradiť škodu osobe, ktor|
konala v dôvere v jeho posudok.

10.1. Zmluvné nároky na náhradu škody voči znalcovi podľa
nariadenia Rím I
Vzhľadom na doterajšiu štruktúru predkladanej štúdie, a vzhľadom na skutočnosť, že za mimozmluvné z|väzky na n|hradu škody sa v zmysle uvedeného
považujú tie civilné z|väzky na n|hradu škody, ktoré nie sú zmluvnými z|väzkami, sa ako prvým budeme venovať zmluvným z|väzkom.
Uzatvorenie zmluvy medzi znalcom a objedn|vateľom posudku a vznik n|rokov z tejto zmluvy spad| pod režim zmluvných z|väzkov podľa nariadenia Rím
I. Aj n|rok subjektu, ktorý je so znalcom v zmluvnom vzťahu, na n|hradu škody voči znalcovi je klasickým zmluvným n|rokom, pre ktoré budú platiť kolízne pravidl| uvedené v nariadení Rím I.
Inou ot|zkou je, či vzťah medzi znalcom a treťou osobou je zmluvným n|rokom. Vzhľadom na vymedzenie zmluvného n|roku st|lou judikatúrou ESD
v predch|dzajúcej stati, podčiarkujúcou prvok dobrovoľnosti prevzatia z|väzku sme toho n|zoru, že uvedený vzťah znalca a tretej osoby sa nemôže
v zmysle komunit|rnych predpisov považovať za zmluvný vzťah. Znalec totiž
ned|va tretej osobe (o ktorej možno ani nevie) ponuku na uzatvorenie zmluvy,
jeho činnosť nesmeruje k uzavretiu zmluvy s touto osobou, a aj keby sme podanie posudku skutočne považovali za ponuku na uzatvorenie zmluvy, nevyplýva z neho jasne vôľa znalca byť viazaný určitým z|väzkom v prípade prijatia tohto posudku druhou stranou. Vôbec je ot|zne, aký by mal byť obsah takejto zmluvy, resp. dobrovoľne prevzatého z|väzku. Predmetom zmluvy objedn|vateľa posudku a znalca je z|väzok vyhotoviť posudok. Po vyhotovení znaleckého posudku je potenci|lny predmet zmluvy medzi znalcom a prípadnou
treťou osobou konštruovateľný iba s potiažami a bez odrazu v bežnej ľudskej
skúsenosti. Samotné podanie posudku nie je ani dobrovoľným prevzatím z|väzku. Znalec totiž vyhotovením posudku iba plní svoj z|väzok vyplývajúci zo
zmluvy, a nezodpoved| ľudskej skúsenosti, že by týmto svojim úkonom mal
vôľu zaviazať sa na nejaké plnenie voči tretej strane.
Prípadné n|roky tretej osoby voči znalcovi sa podľa n|šho n|zoru nebudú
kvalifikovať ako zmluvné n|roky v zmysle relevantných predpisov komunit|rneho pr|va. N|rok voči znalcovi, ktorý bude komunit|rnym pr|vom kvalifikovaný ako zmluvný, bude prislúchať iba objedn|vateľovi znaleckého posudku.
Z toho dôvodu sa na tomto mieste zameriame na kolízne pravidl| pre určenie
použiteľného pr|va pre n|roky na n|hradu škody voči znalcovi uplatňované
jeho zmluvnou stranou.
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10.1.1. Voľba rozhodného práva
Ako prvé je možné uviesť, že znalec a osoba, s ktorou uzatv|ra zmluvu
o vyhotovení znaleckého posudku, si v zmysle čl. 3 nariadenia Rím I môžu zvoliť pr|vo, ktorým sa bude spravovať ich pr|vny vzťah.290
Článok 3 Rím I
Voľba rozhodného práva
1) Zmluva sa spravuje právnym poriadkom, ktorý si zvolia zmluvné strany. Voľba
musí byť urobená výslovne alebo jasne preukázaná ustanoveniami zmluvy alebo
okolnosťami prípadu. Zmluvné strany si môžu zvoliť právny poriadok, ktorým sa bude spravovať celá zmluva alebo len jej časť.
2) (....)
3) Ak sa v čase voľby všetky ostatné prvky súvisiace so situáciou nachádzajú v inej
krajine, než je krajina, ktorej právo sa zvolilo, voľba strán nemá vplyv na uplatnenie
ustanovení práva tejto inej krajiny, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou.
4) Ak sa v čase voľby všetky ostatné prvky súvisiace so situáciou nachádzajú v jednom alebo viacerých členských štátoch, voľba iného rozhodného práva stranami ako
právneho poriadku členského štátu nemá vplyv na uplatnenie ustanovení práva Spoločenstva, ktoré sú prípadne vykonané v práve členského štátu konajúceho súdu a od
ktorých sa nemožno odchýliť dohodou.
5) (....).

Voľba pr|va, resp. jej účinky ale nie sú neobmedzené. Obmedzenie voľby pr|va, resp. jej rozsahu nast|va podľa nariadenia v týchto prípadoch:
a) Vnútroštátna situácia
V zmysle čl. 3 ods. 3 nariadenia Rím I si v prípade, ak chýba v danej situ|cii
(zmluva) zahraničný prvok, síce strany môžu zvoliť použitie iného pr|va, ako
je ich vnútrošt|tne pr|vo. Účinok takejto voľby sa ale prejaví iba v r|mci dispozitívnych noriem daného št|tu. Voľbou cudzieho pr|va sa tak v rýdzo vnútrošt|tnej situ|cii nemožno vyhnúť použitiu kogentných noriem tohto pr|vneho poriadku.
b) Vnútrokomunitárna situácia
Obdobné obmedzenie platí aj pre situ|cie v r|mci komunit|rneho systému.
Účelom ustanovenia nie je zabezpečenie presadenia sa vnútrošt|tnej úpravy,
ale zabr|nenie obch|dzania komunit|rneho pr|va.291 Preto by sa pravidlo
nemalo uplatniť na tie prípady, kedy vnútrošt|tna pr|vna úprava „vykon|va“

290

Pozri aj ŠIRICOVÁ, Ľ.: Nové nariadenie Rím I: Inov|cie pri voľbe rozhodného pr|va
pre zmluvné z|väzky . In: Hus|r, J. (ed): Tradície a inovácie v súkromnom práve. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šaf|rika v Košiciach : Košice, 2009, s. 134 – 143.

291

Pozri N|vrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o rozhodnom pr|ve pre
zmluvné z|väzky (Rím I). KOM (2005) 650 v konečnom znení, s. 5.
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komunit|rnu pr|vnu úpravu nad r|mec jej pôsobnosti (tzv. presahujúca transpozícia).292
c) Zmluva o vyhotovení znaleckého posudku ako spotrebiteľská zmluva
Osobitn| ochrana je podľa čl. 6 nariadenia Rím I garantovan| spotrebiteľovi
ako fyzickej osobe, ktor| uzatvorí so znalcom zmluvu o vyhotovení znaleckého
posudku na účel, ktorý sa môže považovať za patriaci do oblasti mimo jej
predmetu činnosti alebo výkonu povolania. V tom prípade nie je možné voľbou
pr|va zbaviť spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od
ktorých sa nemožno odchýliť dohodou podľa pr|va, ktoré by v prípade absencie voľby bolo rozhodným podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia Rím I.293
d) Imperatívne normy a výhrada verejného poriadku
V určitých mimoriadnych prípadoch sa pripúšťajú výnimky z použitia pr|vneho poriadku, na použitie ktorého odkazujú kolízne pravidl| nariadenia Rím
I,294 a to aj v prípade, ak by bol určitý pr|vny poriadok zvolený. Takéto mimoriadne výnimky pôsobia v dvoch smeroch. Buď sa presadia tzv. imperatívne
normy pr|vnej úpravy lex fori alebo št|tu, kde sa m| zmluva splniť bez ohľadu
na existenciu a obsah pr|vnej úpravy, ktor| sa m| na daný pr|vny vzťah aplikovať,295 alebo sa určité ustanovenie pr|va, ktoré sa m| na daný vzťah použiť,
neaplikuje keďže odporuje verejnému poriadku št|tu konajúceho súdu.296
Imperatívne normy a výhrada verejného poriadku sú všeobecným mechanizmom pôsobiacim aj v prípadoch, ak nedôjde k voľbe pr|va. Preto sa budeme
problematiku výnimočného neaplikovania rozhodného pr|va na z|klade imperatívnych noriem a výhrady verejného poriadku venovať v osobitnej stati.297
10.1.2. Určenie rozhodného práva bez voľby práva
V prípade, ak si zmluvné strany nezvolia pre svoj zmluvný vzťah rozhodné
pr|vo, ponúka nariadenie Rím I v čl|nkoch 4 a nasl. kolízne riešenia, ktorými
sa m| docieliť, aby sa pr|vny vzťah spravoval tým pr|vnym poriadkom,
s ktorým m| čo najbližší vzťah. V nasledovnom rozbore sa sústredíme na tie

292

Zhodne aj PFEIFFER, T.: Neues Internationales Vertragsrecht - Zur Rom IVerordnung. In: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 20/2008, s. 625. K
presahujúcej transpozícii pozri CSACH, K.: Výklad harmonizovaných pr|vnych
predpisov v Slovenskej republike. In: Právny obzor, 5/2006, s. 444 – 460.

293

K tomu pozri nasledujúcu stať.

294

Pozri bod 37 odôvodnenia nariadenia Rím I.

295

Čl|nok 9 nariadenia Rím I

296

Čl|nok 21 nariadenia Rím I
Pozri stať 10.1.3. tejto štúdie.
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ustanovenia, ktoré prich|dzajú do úvahy pri zmluv|ch o vyhotovení znaleckého posudku.
Článok 4 Rím I
Rozhodné právo pri absencii voľby
1. Pokiaľ nedošlo k voľbe rozhodného práva pre zmluvu v súlade s článkom 3 a bez
toho, aby boli dotknuté články 5 až 8, právo, ktorým sa spravuje zmluva, sa určuje
takto:
a) (...)
b) zmluva o poskytovaní služieb sa spravuje právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu poskytovateľa služieb;
c) (...)
2. Ak sa na zmluvu nevzťahuje odsek 1 alebo ak sú prvky zmluvy pokryté viac ako
jedným z písmen a) až h) odseku 1, zmluva sa spravuje právnym poriadkom krajiny
obvyklého pobytu zmluvnej strany, ktorá má uskutočniť plnenie charakteristické pre
zmluvu.
3. Ak je zo všetkých okolností veci zrejmé, že zmluva má zjavne užšiu väzbu s inou
krajinou, než je krajina uvedená v odseku 1 alebo 2, uplatní sa právny poriadok tejto
inej krajiny.
4. Ak podľa odsekov 1 alebo 2 nie je možné určiť rozhodné právo, zmluva sa spravuje
právnym poriadkom krajiny, s ktorou má najužšiu väzbu.

V prípade, ak si strany zmluvy o vyhotovení znaleckého posudku s cudzím
prvkom nezvolili pr|vo, ktoré sa m| na ich pr|vny vzťah vzťahovať, bude sa
aplikovať pr|vo št|tu, kde m| znalec obvyklý pobyt (miesto podnikania).
Vzhľadom na skutočnosť, že hraničný určovateľ je zhodný v prípade čl. 4 ods. 1
písmeno b) a čl|nku 4 ods. 2 nariadenia Rím I, nie je potrebné riešiť ot|zku, či
zmluva o vyhotovení znaleckého posudku je zmluvou o poskytovaní služby (čo
by viedlo k aplikovaniu čl. 4 ods. 1 písmeno b) Rím I) alebo nie (čo by viedlo
k aplikovaniu čl. 4 ods. 2 Rím I), keďže charakteristické plnenie takejto zmluvy
je vyhotovenie znaleckého posudku. Iba výnimočne sa uplatní únikov| klauzula čl. 4 ods. 3 Rím I298 a rozhodné bude pr|vo krajiny, s ktorou m| zmluva zjavne najužšiu väzbu aj vtedy, ak by sa dalo inak určiť rozhodné pr|vo podľa
predch|dzajúcich pravidiel. Vzhľadom na skutočnosť, že únikov| klauzula
môže zohr|vať podstatnejšiu úlohu pri deliktných n|rokoch, budeme sa jej
rozboru venovať na mieste tomu určenom.299
Zmluva so znalcom môže byť za určitých podmienok spotrebiteľskou zmluvou.
Nariadenie Rím I garantuje v čl|nku 6 spotrebiteľom určitý ochranný mechanizmus tým, že na zmluvy s cudzím prvkom, ktoré uzatvoria, sa za určitých
podmienok aplikuje pr|vny poriadok, s ktorým sa d| predpokladať, že sú najviac obozn|mený, teda pr|vny poriadok ich obvyklého pobytu.
Článok 6 Rím I
Spotrebiteľské zmluvy
1. Bez toho, aby boli dotknuté články 5 a 7, zmluva uzavretá fyzickou osobou na účel,
ktorý sa môže považovať za patriaci do oblasti mimo jej predmetu činnosti alebo výkonu povolania (ďalej len "spotrebiteľ"), s inou osobou, ktorá koná v rámci svojho
298
299

Pozri odôvodnenie č. 20 nariadenia Rím I.
Pozri stať 10.2.4.3.tejto štúdie.
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predmetu činnosti alebo výkonu povolania (ďalej len "podnikateľ"), sa spravuje
právnym poriadkom krajiny obvyklého pobytu spotrebiteľa za predpokladu, že podnikateľ:
a) vykonáva svoju obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v krajine obvyklého pobytu spotrebiteľa alebo
b) akýmkoľvek spôsobom smeruje takú činnosť na túto krajinu alebo niekoľko krajín vrátane tejto krajiny
a zmluva patrí do rozsahu tejto činnosti.
2. Bez ohľadu na odsek 1 si strany môžu v súlade s článkom 3 zvoliť rozhodné právo
pre zmluvu, ktorá spĺňa požiadavky odseku 1. Takáto voľba rozhodného práva však
nesmie zbaviť spotrebiteľa ochrany, ktorú mu poskytujú také ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou podľa práva, ktoré by v prípade absencie voľby
bolo na základe odseku 1 rozhodným.
3. Ak nie sú splnené požiadavky uvedené v odseku 1 písm. a) alebo b), určí sa rozhodné
právo pre zmluvu medzi spotrebiteľom a podnikateľom podľa článkov 3 a 4.
4. Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú na:
a) zmluvu o poskytovaní služieb, ak sa služby majú poskytnúť spotrebiteľovi výlučne v krajine, ktorá nie je krajinou jeho obvyklého pobytu;
(...)

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že ochranný režim spotrebiteľských zmlúv
so znalcom sa uplatní iba za podmienok čl. 6 ods. 1 písmeno a) alebo b) nariadenia Rím I. Za spotrebiteľa sa pritom považuje iba fyzick| osoba. Znalec, ako
osoba vykon|vajúca slobodné povolanie300 je podnikateľom.
Podmienka podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a) nariadenia Rím I vyžaduje, aby znalec
vykon|val svoju činnosť v krajine obvyklého pobytu spotrebiteľa. Je pritom
ot|zne, či výkon jeho aktivít musí byť opakovaný, alebo postačuje jednor|zový
výkon. Napriek tomu, že použitý pojem vykonávanie301 evokuje skôr požiadavku opakovanej činnosti, účel uvedeného ustanovenia – ochrana spotrebiteľa –
vyžaduje, aby bol spotrebiteľ chr|nený aj v prípade, ak by podnikateľ uskutočnil iba jedinečnú obchodnú oper|ciu v št|te spotrebiteľa (napríklad činnosť
pr|ve a iba pre svoju zmluvnú stranu – spotrebiteľa), nakoľko túto skutočnosť
nie je spotrebiteľ schopný posúdiť. Vyžaduje sa ale, aby podnikateľ cielene
zameral svoju činnosť – hoci aj jednor|zovo – na územie št|tu spotrebiteľa.
V prípade, ak znalec (alebo akýkoľvek iný podnikateľ) nevykon|va a ani nezamýšľa vykon|vať svoju činnosť v určitom št|te, nie je v z|sade povinný poznať
a prispôsobiť sa pri uzat|varaní a plnení zmlúv pr|vnemu poriadku spotrebiteľa.302
Podmienka uveden| v čl. 6 ods. 1 písmeno b) nariadenia Rím I je špecifikovan|
v odôvodnení nariadenia. Podľa odôvodnenia nestačí, aby znalec smeroval
svoju činnosť do členského št|tu, v ktorom m| spotrebiteľ bydlisko, alebo do
300

301

302

K určitému vymedzeniu slobodných povolaní pozri rozsudok Súdneho dvora zo dňa
11. októbra 2001 vo veci C-267/99, Christiane Adam, vydat| Urbing, proti Administration de l'enregistrement et des domaines. Zb. 2001, s. I-07467, bod 39.
V anglickej verzii relevantnej časti nariadenia sa používa pojem „pursues ... activities...“, francúzskej: „exerce son activité...“ a v nemeckej „..Tätigkeit ... ausübt,...“.
Ako uvedieme neskôr, iné platí pre oblasť deliktných n|rokov. Pozri stať 10.2.4.
tejto štúdie.
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viacerých členských št|tov, medzi ktorými je tento členský št|t napríklad tým,
že sa prezentuje na svojej internetovej str|nke a ponúka znalecké služby. Je
takisto potrebné, aby t|to zmluva spadala do rozsahu takto smerovaných činností, pričom samotn| skutočnosť, že je internetov| str|nka znalca dostupn|
v krajine spotrebiteľa, nepostačuje. Je ďalej potrebné, aby internetov| str|nka
podnecovala na uzatv|ranie zmlúv na diaľku, a aby k uzatvoreniu takejto
zmluvy na diaľku skutočne aj došlo.303 Z tohto vyjadrenia ale nevyplýva, že
k uzatvoreniu zmluvy musí dôjsť pr|ve prostredníctvom tejto internetovej
str|nky ale postačuje aj uzatvorenie zmluvy inými prostriedkami diaľkovej
komunk|cie.304
Ochranný mechanizmus čl|nku 6 nariadenia Rím I pritom pôsobí v dvoch smeroch. V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodli na voľbe pr|va, vedie uvedené
kolízne pravidlo k tomu, že na ich pr|vny vzťah sa použije pr|vny poriadok
krajiny, kde m| spotrebiteľ obvyklý pobyt. Ako sme uviedli v predch|dzajúcej
stati, v prípade, ak sa strany na voľbe použiteľného pr|va dohodli, aplikuje sa
pr|vny poriadok obvyklého pobytu spotrebiteľa iba ako minim|lny štandard
ochrany. Voľba použiteľného pr|va ako takého je ale inak účinn|.
10.1.3. Obmedzenie aplikácie rozhodného práva prostredníctvom
imperatívnych noriem a výhrady verejného poriadku podľa nariadenia Rím I
Kolízne pravidl| sú samy o sebe technickými pravidlami, nezohľadňujúcimi
žiadne „hodnotové“ riešenie pr|vneho vzťahu, ale iba určujú, ktoré pr|vo sa
m| použiť. Aplik|cia cudzieho pr|vneho poriadku je vykročením na neistú
pôdu. Preto neprekvapuje, že v medzin|rodnom pr|ve súkromnom existujú
osobitné ochranné mechanizmy pred použitím cudzieho pr|va, ktorým by sa
neprimerane ohrozovali ochranyhodné z|ujmy. Dvoma z|kladnými mechanizmami predmetnej ochrany sú imperatívne normy a výhrada verejného poriadku. Pred tým, ako zodpovieme na ot|zku možnej aplik|cie imperatívnych
noriem a výhrady verejného poriadku v r|mci zodpovednosti za škodu spôsobenú znalcom osobe, s ktorou je v zmluvnom vzťahu, načrtneme pôsobenie
týchto dvoch inštitútov v zmysle nariadenia Rím I.
Článok 9 Rím I
Imperatívne normy
1. Imperatívne normy sú normy, ktorých dodržiavanie pokladá krajina za rozhodujúce pre ochranu svojich verejných záujmov, ako je politické, sociálne alebo hospodárske zriadenie, až do takej miery, že vyžaduje ich uplatnenie v každej situácii, na ktorú
sa norma vzťahuje, bez ohľadu na právo, ktoré je inak rozhodným pre zmluvu podľa
tohto nariadenia.

303
304

Pozri bod č. 24 odôvodnenia nariadenia Rím I.
Zhodne PFEIFFER, T.: Neues Internationales Vertragsrecht - Zur Rom I-Verordnung.
In: Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 20/2008, s. 628.
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2. Žiadne ustanovenie tohto nariadenia neobmedzuje uplatňovanie imperatívnych
noriem právneho poriadku štátu konajúceho súdu.
3. Môžu sa uplatniť imperatívne normy právneho poriadku krajiny, kde sa vykonali
alebo sa musia vykonať záväzky vyplývajúce zo zmluvy, pokiaľ uvedené imperatívne
normy nerobia plnenie zmluvy protiprávnym. Pri rozhodovaní, či sa majú uplatniť
uvedené normy, sa do úvahy vezme ich povaha a účel, ako aj dôsledky ich uplatnenia
alebo neuplatnenia.
Článok 21 Rím I
Výhrada verejného poriadku
Uplatnenie niektorého ustanovenia právneho poriadku krajiny podľa tohto nariadenia možno odmietnuť iba v prípade, ak by jeho uplatnenie bolo v zjavnom rozpore s
verejným poriadkom („ordre public“) štátu konajúceho súdu.

Ako sme uviedli vyššie, v rýdzo vnútrošt|tnych prípadoch nie je prípustné
voľbou iného rozhodného pr|va odchýliť sa od vnútroštatných kogentných
ustanovení. V prípadoch s cezhraničným prvkom sa taktiež ned| odchýliť od
takých kogentných ustanovení lex fori, ktoré sa majú použiť bez ohľadu na to,
ktorý pr|vny poriadok sa použije. Takéto normy sa v zmysle nariadenia Rím
I označujú pojmom imperatívne normy. Imperatívne normy sú tým p|dom
podmnožinou kogentných noriem.305 Tak účel týchto noriem, ako aj dôvod
kogentnosti musia smerovať k ochrane vybraných verejných z|ujmov, ktoré
presakujú do súkromnopr|vnych vzťahov s cudzím prvkom tak, že sa majú
použiť vždy, bez ohľadu na rozhodujúce pr|vo.306 Imperatívne normy sa majú
použiť bez ohľadu na to, ktorým pr|vom sa pr|vny vzťah riadi. Preto sú imperatívne normy zvl|štnou kombin|ciou vecných a jednostranne kolíznych pr|vnych noriem.307
Druhou skupinou imperatívnych noriem v zmysle čl. 9 Rím I sú imperatívne
normy tretích štátov. Ustanovenie čl. 9 ods. 3 Rím I je pravdepodobne inšpiro-

305
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Podľa odôvodnenia nariadenia by mal byť pojem „imperatívne normy“ odlišný od
výrazu „ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou“, a mal by sa ch|pať
užšie. Pozri bod 37 odôvodnenia nariadenia Rím I.
K problematike kogentných noriem pozri bližšie CSACH, K.: Miesto dispozitívnych
a kogentných pr|vnych noriem (nielen) v obchodnom pr|ve, I. časť – Všeobecné
ot|zky a rozbor kogentných noriem. In: Právny obzor, 2/2007, s. 102 – 121, osobitne
pod bodom 3.3.1. o dôvode kogentnosti a účele pr|vnej normy. Pozri aj CSACH, K.:
Miesto dispozitívnych a kogentných pr|vnych noriem (nielen) v obchodnom pr|ve,
II. časť – rozbor dispozitívnych noriem a vybraných problémov (nielen) Obchodného z|konníka. In: Právny obzor, 3/2007 s. 247 – 259. Pozri aj MELZER, F.: Z|kladní
východiska úpravy neplatnosti pr|vního jedn|ní v n|vrhu nového českého občanského z|konníku. In: Hus|r, J. (ed.): Súčasnosť a perspektívy právnej regulácie obchodných zmlúv II. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šaf|rika v Košiciach, 2009, s. 123
a nasl.
Pozri napríklad KUCKEIN, M.: Die „Berücksichtigung“ von Eingriffsnormen im deutschen und englischen internationalen Vertragsrecht. Tübingen : Mohr Siebeck, 2008,
s. 20 a nasl. ako aj diela tam uvedené.
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vané anglickým prípadom zo začiatku dvadsiateho storočia, 308 a pôvod ustanovenia je taktiež možné vystopovať v spornom čl|nku 7 ods. 1 Rímskeho dohovoru. K ustanoveniu čl|nku 7 ods. 1 Rímskeho dohovoru o imperatívnych norm|ch tretích št|tov bolo možné vzniesť výhrady, čím viaceré št|ty odsúdili
predmetné ustanovenie na druhú koľaj. 309 Proti ustanoveniu nariadenia už ale
výhrady možné vzn|šať nie je.
Vymedzenie imperatívnych noriem tak, ako je obsiahnuté v čl. 9 ods. 1 Rím I,
m| pôvod v rozhodnutí Súdneho dvora vo veci Arblade.310 Vymedzenie samo
ale ned|va odpoveď na to, ktoré konkrétne normy sú imperatívnymi. Podľa
profesora Guilianiho sa za imperatívne normy môžu považovať napríklad normy súťažného pr|va (osobitné normy na ochranu pred nedovoleným obmedzovaním hospod|rskej súťaže), ochrana spotrebiteľa, a niektoré normy upravujúce prepravné zmluvy.311 Nemecký Spolkový súdny dvor naopak, normy,
ktorých účelom je ochrana spotrebiteľa za imperatívne normy (tzv. Eingriffsnormen) nepovažuje.312 Podľa ďalšieho vyjadrenia sa za imperatívne normy
považujú iba normy verejného pr|va (napríklad ochrana meny, kultúrneho
dedičstva), ktoré slúžia ochrane verejných z|ujmov na rozdiel od noriem súkromného pr|va, ktoré prim|rne slúžia súkromným z|ujmom.313 Považovanie
imperatívnych noriem za verejnopr|vne normy, ktorých aplik|cia sa riadi oso308
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Ralli Bros. v. Compania Naviera Sota y. Aznar, [1920] 2 K.B. 287 C.A. K tomu pozri
LANDO, O., NIELSEN, P., A.: The Rome I Regualation. In: Common Market Law Review, 2008, s. 1722.
Pozri BŘÍZA, P.: (Ne)omezen| volba pr|va ve smlouv|ch mezin|rodního obchodního styku podle Římske úmluvy a nového nařízení Řím I. In: Právní rozhledy, 2/2009,
s. 45.
Rozsudok Súdneho dvora z 23. novembra 1999 v spojených veciach C-369/96 a C376/96, Trestné konania proti Jean-Claude Arblade et Arblade & Fils SARL (C369/96) a Bernard Leloup, Serge Leloup a Sofrage SARL (C-376/96). Zb. 1999, s. I08453, bod 30. Pozri aj N|vrh nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady o rozhodnom pr|ve pre zmluvné z|väzky (Rím I). KOM (2005) 650 v konečnom znení, s. 8.
Pozri Report on the Convention on the law applicable to contractual obligations by
Mario Giuliano and Paul Lagarde. Ú.v. C 282, 31.10.1980, s. 1 – 50. Výklad k čl. 7, bod
4, s. 28.
BGHZ 165, 248 vo vzťahu k nemeckej pr|vnej úprave spotrebiteľského úveru, ktor|
chr|ni prim|rne iba spotrebiteľa, zatiaľ čo ochrana verejného z|ujmu je iba reflexou
pr|vnej úpravy.
Pozri vyjadrenie Inštitútu Maxa Plancka pre porovn|vacie pr|vo a medzin|rodné
pr|vo súkromné v Hamburgu: Comments on the European Commission’s Green paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernisation, s. 78. Vyjadrenie sa vzťahuje k zelenej knihe o zmene Rímskeho dohovoru o pr|ve použiteľnom pre zmluvné z|väzky na komunit|rny inštrument a jeho moderniz|cii. Pozri
Green paper on the conversion of the Rome Convention of 1980 on the law applicable to contractual obligations into a Community instrument and its modernisation. COM (2002) 654, final.
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bitným verejným kolíznym pr|vom je prevl|dajúca najmä v Nemecku,314 pochopiteľne ale nie v krajin|ch, ktoré nepoznajú prísne rozhraničenie medzi
súkromným a verejným pr|vom je pochopiteľné. Naďalej však panuje interpretačn| a aplikačn| neistota ohľadne presného vymedzenia imperatívnych
noriem, či ich praktického významu.315
Druhý ochranný mechanizmus, výhrada verejného poriadku podľa čl. 21 Rím I,
je klasickou citadelou vnútrošt|tneho pr|va, ktorou sa m| zabezpečiť aby
účinky cudzieho pr|va nerozvr|tili z|kladne kamene spoločensko-pr|vneho
poriadku št|tu.
Formul|cia čl|nkov 9 a 21 nariadenia Rím I d|va tušiť, že jedným z rozdielov
medzi imperatívnymi normami a výhradou verejného poriadku je ich pôsobenie. Imperatívne normy pôsobia ofenzívne a presadia sa bez ohľadu na to, čo –
a či vôbec niečo – ustanovuje pr|vny poriadok, ktorý sa m| na pr|vny vzťah
použiť. Naopak, výhrada verejného poriadku zasahuje pr|ve a iba vtedy, ak by
použitie cudzieho pr|vneho poriadku malo viesť k ohrozeniu, porušeniu vnútrošt|tneho verejného poriadku, čím pôsobí takpovediac defenzívne. Taktiež je
dosť dobre možné, že výhrada verejného poriadku, vzhľadom na požiadavku
zjavného rozporu s verejným poriadkom (teda nie len rozporu s určitým z|ujmom), bude vyžadovať z|sah vyššej intenzity, zatiaľ čo imperatívne normy
prich|dzajú k použitiu aj v prípadoch z|sahu nižšej intenzity.316
Pojmy imperatívne normy a ani verejný poriadok sú z|merne nedefinovateľné
uzavretým výpočtom. Vzhľadom na skutočnosť, že nariadenia pracujú
s konštrukciou výhrady verejného poriadku ako vnútrošt|tnej hodnoty vymedzovanej každým členským št|tom samostatne, tak je priam vylúčené, aby boli
na úrovni Spoločenstva tieto pojmy definované. 317 Sú to iba príkazy, resp. dovolenia, adresované konajúcim súdom, aby pri rozhodovaní zvažovali rôzne
z|ujmy vr|tane z|ujmov vnútrošt|tneho pr|vneho poriadku, a aby samotné
technické riešenie, dané kolíznymi pravidlami neviedlo k oslabeniu týchto
z|ujmov. Takýmito klauzulami sa fakticky vych|dza v ústrety št|tom, čím sa
majú znížiť z|brany vnútrošt|tnych org|nov voči cudziemu pr|vu a m| sa tak
podporiť fungovanie kolízneho pr|va.
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Doktrína m| pravdepodobne pôvod v rozhodnutí Spolkového súdneho dvora z roku
1959 (BGHZ 31, 367). Pozri aj KUCKEIN, s. 29 a nasl.
Pozri napríklad BŘÍZA, P.: (Ne)omezen| volba pr|va ve smlouv|ch mezin|rodního
obchodního styku podle Římske úmluvy a nového nařízení Řím I. In: Právní rozhledy, 2/2009, s. 41 – 48.
Pozri aj KUCKEIN, M.: Die „Berücksichtigung“ von Eingriffsnormen im deutschen und
englischen internationalen Vertragsrecht. Tübingen : Mohr Siebeck, 2008, s. 57. Uvedený autor ale poukazuje na predprogramované problémy, spojené s aplikovaním
ustanovení o výhrade verejného poriadku a imperatívnych norm|ch v krajin|ch,
ktoré takéto rozlišovanie nepoznajú. Pozri tamtiež, s. 58.
Za tento postreh vďačím prof. JUDr. J|novi Klučkovi, CSc.
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V r|mci zodpovednosti znalca za škodu spôsobenú svojej zmluvnej strane sme
neboli schopní identifikovať žiadne imperatívne normy. V r|mci súkromnopr|vneho vzťahu medzi dvoma subjektmi vytv|ra pr|vny poriadok iba určité,
viac či menej z|väzné, rozloženie rizika, ktoré slúži prim|rne z|ujmov str|n
pr|vneho vzťahu. Verejný z|ujem ani verejný poriadok nie je týmto dotknutý.

10.2. Mimozmluvné nároky na náhradu škody voči znalcovi
podľa nariadenia Rím II
Pre mimozmluvné z|väzky v občianskych a obchodných veciach v situ|ci|ch,
v ktorých doch|dza k stretu rôznych pr|vnych poriadkov sa aplikuje nariadenie Rím II. Nariadenie sa v r|mci svojej pôsobnosti aplikuje vždy, keď doch|dza ku kolízii dvoch poriadkov, bez ohľadu na to, či ide o pr|vny poriadok
členského št|tu, alebo nie. Pôsobnosť nariadenia je obmedzen| na obchodné
a občianske veci, a preto sú z úpravy nariadenia vyňaté najmä daňové, colné
alebo spr|vne veci ako aj z|väzky vyplývajúce zo zodpovednosti verejnej moci
za nespr|vny postup a rozhodnutia, nakoľko tieto prípady majú určitý, resp.
dominantný verejnopr|vny charakter (acta iure imperii). V tejto súvislosti
vyvst|va ot|zka, či sa zodpovednosť súdom ustanoveného znalca považuje za
občianskopr|vnu alebo obchodnú vec, s čím súvisí ot|zka, či kolíznopr|vne
pravidlo určujúce aplikovateľné pr|vo pre zodpovednosť súdneho znalca za
škodu sa určuje podľa nariadenia Rím II, alebo nie. Za účelom zodpovedania
nastolenej ot|zky si dovolíme menší exkurz.
10.2.1. Exkurz: Aplikácia nariadenia Rím II na zodpovednosť súdom ustanovených znalcov
Nariadenia Rím I a Rím II sa vzťahujú na občianske a obchodné veci,318
a z rozsahu pôsobnosti nariadenia Rím II je vylúčen| zodpovednosť št|tu za
konanie alebo nečinnosť pri výkone verejnej moci (acta iure imperii). Osobitne
vyvst|va ot|zka, či je mimozmluvný n|rok na n|hradu škody spôsobenej súdom ustanoveným znalcom občianskou alebo obchodnou vecou, a či nespad|
pod výkon verejnej moci tak, ako ju vymedzuje nariadenie. Opätovne podčiarkujeme, že samotn| skutočnosť, že sa v pr|vnych poriadkoch členských št|tov
činnosť znalca nepovažuje za činnosť verejného org|nu, nepostačuje na z|ver
o výklade autonómneho pojmu komunit|rneho pr|va. Kategórie komunit|rneho pr|va je totiž potrebné interpretovať nez|visle na vnútrošt|tnych.

318

Pozri čl. 1 ods. 1 oboch nariadení.
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10.2.1.1. Zodpovednosť súdom ustanoveného znalca za škodu ako
občianska a obchodná vec
Po určitom zjednodušení judikatúry Súdneho dvora ES je možné tvrdiť, že ak
žiadna zo str|n sporu nie je št|tom ani verejným org|nom, potom je takýto
vzťah pravidelne občianskou alebo obchodnou vecou. 319 Neskôr, prijatím nariadenia o európskom exekučnom titule pre nesporné n|roky320 sa zavedením
novej kategórie acta iuri imperii podčiarklo, že akty verejnej moci, ako aj zodpovednosť za ne, nespadajú do kategórie obchodných a občianskych vecí.321 Aj
nariadenie Rím II túto špeci|lnu kategóriu prevzalo. Preto podrobíme skúmaniu aj podmienku, že konanie nespad| pod acta iure imperii.
10.2.1.2. Konanie súdom ustanoveného znalca ako acta iure imperii
Nariadenie Rím II sa v zmysle čl. 1 ods. 1 nevzťahuje na zodpovednosť za výkon verejnej moci (acta iuri imperii). Bolo by príliš jednoduché vykladať čl. 1
ods. 1 nariadenia Rím II tak, že sa aplikuje iba na žaloby voči št|tu, a nie voči
jednotlivým jeho org|nom. Z pôsobnosti nariadenia Rím II sú totiž vyňaté
vzťahy vyplývajúce z výkonu verejnej moci, teda vzťahy určitého druhu, a nie
jednoducho n|roky voči št|tu. Aj činnosť samospr|vnych org|nov obdarených
verejnou mocou spad| pod kategóriu acta iure imperii. K výklade predmetnej
kategórie sa žiada pouk|zať na znenie bodu 9 odôvodnenia nariadenia Rím II,
podľa ktorého by n|roky vyplývajúce z acta iure imperii mali zahŕňať n|roky
voči úradníkom, ktorí konajú v mene št|tu, a zodpovednosť za konanie verejných org|nov vr|tane zodpovednosti menovaných verejných funkcion|rov.
Určitý n|vod pre výklad pojmu acta iuri imperii z pohľadu judikatúry Súdneho
dvora ES ponúka Gener|lny advok|t Colomer, podľa ktorého je na účely určenia aktu iure imperii dôležité zohľadniť: 1. verejnopr|vnu povahu jedného
z účastníkov pr|vneho vzťahu, ako aj 2. pôvod a z|klad podanej žaloby, konkrétne, či verejnopr|vna inštitúcia konala v r|mci pr|vomoci, ktor| presahuje
alebo nem| ekvivalent vo vo vzťahoch medzi súkromnými osobami nemajú
ekvivalent. „Osobné“ kritérium odkazuje na form|lny aspekt; kritérium „pod319

320

321

Pozri vo vzťahu k výkladu pojmu občianska a obchodn| vec v Bruselskom dohovore
(a paralelne v nariadení Brusel I) rozsudok Súdneho dvora ES vo veci C-167/00, Verein für Konsumenteninformation proti Karl Heinz Henkel z 1. októbra 2002. Zbierka 2000, s. I-08111, bod 30.
Pozri čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004
z 21. apríla 2004, ktorým sa vytv|ra európsky exekučný titul pre nesporné n|roky.
Mimoriadne vydanie Ú.v. kap.19, zv. 7, s. 38 – 62.
Nebudeme na tomto mieste skúmať, či bolo takéto vyčlenenie potrebné. Ani pred
vyčlenením kategórie acta iure imperii sa činnosť org|nov verejnej moci nepovažovala sa obchodnú či občiansku vec. Pozri napríklad rozsudok Súdneho dvora ES vo
veci C-167/00, Verein für Konsumenteninformation proti Karl Heinz Henkel z 1. októbra 2002. Zbierka 2000, s. I-08111, bod 28 a nasl.
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riadenosti“ odkazuje na z|klad, povahu a podmienky podania žaloby.322 Vo
vzťahu medzi súdom ustanoveným znalcom a poškodeným účastníkom konania nie je splnené osobné kritérium. Znalec nem| verejnopr|vnu povahu, nie je
opr|vnený na výkon samotnej verejnej moci, a už vôbec nie voči poškodenému
účastníkovi. Vo svojom postavení sa z tohto pohľadu neodlišuje od svedka. Ani
kritérium podriadenosti nebude splnené, nakoľko súdom ustanovený znalec
vykon|va činnosť podobnú ako znalec, ktorého posudok si objednali súkromné
subjekty. Aj súkromne objednaný znalec môže podať svedectvo pred súdom.
Rovnako kategória ako je z|klad, povaha a podmienky podania žaloby sa skôr
vzťahujú na vnútrošt|tnu konštrukciu n|roku, ktor| je v týchto prípadoch skôr
súkromnopr|vna. Mimozmluvný z|väzkový vzťah medzi súdnym znalcom
a poškodeným, resp. činnosť súdom ustanoveného znalca tak nespad| pod
acta iuri imperii a nariadenie Rím II sa preto na takýto pr|vny vzťah aplikuje.
V r|mci nariadenia Rím II budeme skúmať niekoľko kolíznopr|vnych mechanizmov, ktoré prich|dzajú do úvahy pre kvalifik|ciu zodpovednosti znalca,
resp. n|roku na n|hradu škody spôsobenú nespr|vnym znaleckým posudkom.
Po preskúmaní možnosti voľby rozhodného pr|va podrobíme rozboru kolíznu
úpravu pre n|roky z predzmluvnej zodpovednosti a až n|sledne preskúmame
všeobecnú kolíznu úpravu pre mimozmluvné z|väzky.
10.2.2. Voľba práva použiteľného na zodpovednosť znalca
Aj v r|mci deliktných n|rokov si strany môžu zvoliť pr|vo, ktorým sa m| ich
vzťah spravovať. Rozhodné pr|vo si ale v zmysle naradenia Rím II môžu dotknuté strany zvoliť v z|sade až po tom, ako nastala skutočnosť, ktor| škodu
spôsobila, ibaže by oba subjekty vykon|vali obchodnú činnosť.323 Pri vykon|vaní obchodnej činnosti je totiž možné kl|sť väčší dôraz na požiadavku predvídateľnosti a kalkulovateľnosti prípadných budúcich n|rokov a možnosť vopred prispôsobiť obchodnú stratégiu. Voľba pr|va je ďalej neprípustn|
v prípade z|väzkov z porušenia pr|va duševného vlastníctva324 a pre prípady

322

323

324

N|vrhy gener|lneho advok|ta Ruiz-Jarabo Colomera vo veci C-292/05, Eirini Lechouritou a iní proti Dimosio tis Omospondiakis Dimokratias tis Germanias zo dňa
8. 11.2006. Zbierka 2007, s. I-01519, bod 46. Za vhodnejší v tomto bode považujeme
anglický preklad n|vrhov. Pozri aj body 38 a 39 n|vrhov. Predmetné n|vrhy gener|lneho advok|ta obsahujú prehľad a detailný rozbor doterajšej judikatúry k pojmu
acta iuri imperii.
O tom pozri bližšie CSACH, K.: Medzi zmluvou a deliktom – voľba rozhodného pr|va
pre mimozmluvné z|väzky z deliktov podľa nariadenia Rím II. In: Hus|r, J. (ed):
Tradície a inovácie v súkromnom práve. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šaf|rika
v Košiciach : Košice, 2009, s. 24 – 31.
Pozri čl|nok 8 ods. 3 nariadenia Rím II.
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porušení pr|va nekalej súťaže a ochrany hospod|rskej súťaže,325 pričom tieto
obmedzenia nebudú zohr|vať úlohu pri posudzovaní zodpovednosti znalca za
škodu. Naopak, obmedzenie voľby pr|va aplikovaním kogentných noriem
vnútrošt|tnych,326 komunit|rnych,327 imperatívnych noriem328 a výhrady verejného poriadku329 sa bude vzťahovať aj na zodpovednosť znalca za škodu
spôsobenú tretej osobe a preto sa predmetným obmedzeniam budeme venovať v osobitnej stati.
Je pritom prípustné, aby si poškodený voľbou použiteľného pr|va zhoršil svoje
postavenie napríklad tým, že súhlasí s voľbou pr|va, ktoré obmedzuje zodpovednosť znalca za škodu. Rovnaký z|ver platí aj pre prípady, že by poškodený
bol spotrebiteľom. Ochrana slabších str|n je garantovan| tým, že voľba pr|va
je prípustn| v z|sade až po tom, ako nastala skutočnosť, ktor| škodu spôsobila.
Vych|dza sa z toho, že po vzniku škody už slabšia strana nie je osobitne ochranyhodn|, keďže nem| dôvod uzatv|rať so škodcom žiadne zmluvy, a pri ich
uzatv|raní nepôsobí ako slabšia strana, lebo nesúhlasom s nimi sa jej postavenie nezhorší.
10.2.3. Zodpovednosť znalca voči tretej osobe ako predzmluvná
zodpovednosť? (culpa in contrahendo)
Na inom mieste sme pouk|zali na rozdielny prístup v riešení ot|zok zodpovednosti za škodu spôsobenú pred uzatvorením zmluvy (alebo aj v prípadoch
obdobných uzatvoreniu zmluvy bez toho, aby bola uzatvoren|), kedy anglické
a francúzske pr|vo preferujú deliktné riešenie, a naopak nemecké pr|vo rozširuje modifikované z|sady zmluvnej zodpovednosti aj na prípady zodpovednosti za škodu pred uzavretím zmluvy.330 Vyššie sme odôvodnili, že v germ|nskom
pr|vnom prostredí sa z inštitútu zodpovednosti za culpa in contrahendo vyvinul celý osobitý zodpovednostný systém – zodpovednosť za sklamanú dôveru
(osobitne v Švajčiarsku), resp. určit| zmluvn| zodpovednosť voči tretím osob|m (Sachwalterhaftung v nemeckom pr|ve), pričom v týchto št|toch je zodpovednosť znalca charekterizovan| pr|ve mechanizmom zodpovednosti za
culpa in contrahendo. Nariadenie Rím II upravuje osobitný kolíznopr|vny režim pre z|väzky vyplývajúce z predzmluvnej zodpovednosti (culpa in contrahendo) v čl. 12.
325
326
327
328
329
330

Pozri čl|nok 6 ods. 4 nariadenia Rím II.
Pozri čl|nok 14 ods. 2 nariadenia Rím II.
Pozri čl|nok 14 ods. 3 nariadenia Rím II.
Pozri čl|nok 16 nariadenia Rím II.
Pozri čl|nok 26 nariadenia Rím II.
CSACH, K.: Doktrína culpa in contrahendo v obchodnom pr|ve. In: Bulletin slovenskej advokácie, 5/2006, s. 36 – 46. Pozri aj HULMÁK, M.: Uzavír|ní smluv v civilním
pr|vu. Praha : C. H. Beck, 2008, s. 152 – 172. HULMÁK, M: Předsmluvní odpovědnost. In: Pr|vni praxe, 2001, č. 1 – 2, s. 121 – 126.
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Článok 12 Rím II
Predzmluvná zodpovednosť
1. Mimozmluvný záväzok vyplývajúci z rokovaní pred uzavretím zmluvy, bez ohľadu
na to, či došlo k jej uzavretiu, sa spravuje tým istým právnym poriadkom ako zmluva
alebo právnym poriadkom, ktorým by sa zmluva spravovala, ak by bola uzavretá.
2. Ak rozhodné právo nemožno určiť podľa odseku 1, rozhodným právom je:
a) právny poriadok krajiny, v ktorej vznikla škoda, bez ohľadu na to, na území ktorej krajiny došlo ku skutočnosti, ktorá spôsobila škodu, a bez ohľadu na to, na území ktorej krajiny alebo krajín nastali nepriame následky takejto skutočnosti, alebo
b) ak strany majú svoj obvyklý pobyt v tej istej krajine v čase, keď došlo ku skutočnosti, ktorá spôsobila škodu, právny poriadok tejto krajiny, alebo
c) ak je zo všetkých okolností veci zrejmé, že mimozmluvný záväzok, ktorý vyplýva
z rokovaní pred uzavretím zmluvy, má zjavne užšiu väzbu s inou krajinou než s
krajinou uvedenou v písmenách a) a b), právny poriadok tejto inej krajiny.

Je ot|zne, ako vykladať pojem predzmluvn| zodpovednosť (culpa in contrahendo) používaný v uvedenom čl|nku nariadenia Rím II. Pojem je autonómnym pojmom pr|va Spoločenstva, a preto ho treba vykladať bez ohľadu na
jeho význam vo vnútrošt|tnom pr|ve. Podľa bodu 30 odôvodnenia uvedeného
nariadenie by mal uvedený pojem zahŕňať situ|cie akými sú porušenie povinnosti poskytnúť všetky potrebné informácie k uzavretiu zmluvy a konanie vedúce
k zlyhaniu rokovaní o zmluve. Z toho je možné usudzovať, že pojem by sa mal
prim|rne vzťahovať len na mimozmluvné z|väzky, ktoré priamo súvisia
s rokovaniami pred uzavretím zmluvy. Z|kladnou ot|zkou je, či uvedený pojem
pokrýva aj vzťahy medzi stranami, ktoré ani potenci|lne nikdy nebudú
v postavení zmluvných str|n. Takýmto príkladom je pr|ve nami skúmaný zodpovednostný vzťah medzi znalec a treťou osobou, ktor|, konajúc v dôvere
v jeho posudok, utrpí škodu.
Z|klad autentického výkladu pojmu predzmluvn| zodpovednosť v bode 30
odôvodnenia nariadenia zahŕňa dve alternatívy:
a) Porušenie povinností poskytnúť všetky potrebné informácie k uzavretiu
zmluvy331

331

Pri výklade autonómnych pojmov sa vždy žiada porovnať aj iné znenia dokumentu.
V tomto prípade vykazuje slovensk| verzia predmetného bodu ustanovenia voči
ostatným verzi|m určité špecifikum, keď uv|dza, že tieto inform|cie sú potrebné
k uzavretiu zmluvy. Porovnaj znenie anglické (the violation of the duty of disclosure),
francúzske (violation du devoir d'informer), či nemecké (Verletzung der Offenlegungspflicht). Česk| verzia sa od uvedených líši iba výrazovo, keď akcentuje pravdivosť
inform|cií (porušení povinnosti podat pravdivé informace). Napriek uvedenému rozdiely vych|dzame z toho, že aj v iných jazykových verzi|ch sa m| na mysli inform|cia pod|van| za účelom uzatvorenia zmluvy, alebo v tejto súvislosti, a nie ak|koľvek
inform|cia. Povinnosť informovať obsahuje ešte jednu z|ludnosť. Anglické
a nemecké znenie predmetnej partie nariadenia vyvol|vajú dojem, že postihujú aj
situ|cie, spadajúce do zodpovednosti za vady (napríklad povinnosť pred|vajúceho
obozn|miť kupujúceho s vadami pred|vanej veci, o ktorých vie). Myslíme si, že na
tieto prípady by sa ale mali aplikovať kolízne pravidl| pre zmluvné z|väzky (vr|tane n|roku zo zodpovednosti za vady) uvedené v nariadení Rím I.
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V tomto prípade sú myslené situ|cie, kedy je jedna osoba povinn| poskytnúť v súvislosti s uzatv|raním zmluvy druhej osobe určité inform|cie pred samotným uzavretím zmluvy. Typickým príkladom je
spotrebiteľské pr|vo (predaj na diaľku), alebo osobitné povinnosti súvisiace s ponúkaním investičných služieb. Podľa n|šho n|zoru predpoklad| toto vymedzenie situ|ciu, kedy je osoba povinn| dať druhej
osobe inform|ciu. Ak nie je povinnosť dať inform|ciu, tak samotn|
skutočnosť, že sa na túto inform|ciu niekto spolieha, nepostačuje na
charakterizovanie n|roku na n|hradu škody ako predzmluvnej zodpovednosti v zmysle čl. 12 nariadenia Rím II. Taktiež je potrebné, aby
povinnosť osoby pod|vajúcej inform|cie podať inform|ciu smerovala
voči poškodenej osobe.
b) Konanie vedúce k zlyhaniu rokovaní o zmluve
Ani vyjadrenie druhej možnosti sa nevyznačuje jednoznačnosťou. Až
porovnanie s inými jazykovými verziami vedie k z|veru, že sa nejedn|
o z|sah tretej osoby do procesu uzatv|rania zmluvy (konanie, ktorým
by určit| osoba znemožnila inej osobe dostaviť sa na z|verečné rokovanie o uzatvorení zmluvy),332 ale iba situ|cie, kedy konanie perspektívnej zmluvnej strany vedie k zlyhaniu rokovaní o uzatvorení zmluvy.
Je taktiež potrebné, aby došlo k zlyhaniu rokovaní o uzatvorení zmluvy, nepostačuje preto, ak sa zmluva uzavrela za iných podmienok, ako
by sa bola bývala uzatvorila, nebyť konania jednej strany.
Pri výklade rozsahu kolíznej normy je v z|ujme efektívnej aplik|cie kolíznej
normy potrebné brať do úvahy nielen jej rozsah ale aj nadviazanie.333 Kolízna
norma, do ktorej rozsahu by patrilo niečo, čo nespĺňa podmienky nadviazania,
resp. čo sa nemôže napojiť na hraničný určovateľ, je neefektívna
a nepoužiteľn| (ak je v kolíznej norme hraničným určovateľom miesto, kde sa
vec nach|dza, alebo kde je pr|vny vzťah registrovaný, tak do jej rozsahu nemôže patriť pr|vny vzťah, ktorého predmetom je určité nehmotné pr|vo, alebo neregistrovaný pr|vny vzťah). Preto aj nadväzovacie kritéri|, hraničné
určovatele, pomôžu pri interpret|cii rozsahu kolíznej normy. Z|kladným hraničným určovateľom v r|mci kolíznej normy v čl. 12 ods. 1 nariadenia Rím II je
pr|vo zmluvy, ktoré by sa použilo na zmluvu, ak by došlo k jej uzatvoreniu (lex
contractus). Už aj tento hraničný určovateľ poukazuje na skutočnosť, že rozsah
kolíznej normy sa vzťahuje iba na situ|cie medzi potenci|lnymi zmluvnými
stranami. Medzi znalcom a treťou osobou žiadna zmluva nikdy nebude, a tak sa
ani z|kladný hraničný určovateľ nemôže aplikovať. Sekund|rne hraničné ur332

333

Vyjadrenie bez ďalšieho zodpoved| iným jazykovým vyjadreniam. Pozri napríklad
znenie anglické (breakdown of contractual negotiations), české (selhání jednání o
uzavření smlouvy), francúzske (rupture de négociations contractuelles) alebo nemecké (Abbruch von Vertragsverhandlungen).
MANKOWSKI, P. in: von Bar, Ch., Mankowski, P.: Internationales Privatrecht. Band I.
Allgemeine Lehren. 2. Auflage. München : C. H. Beck, 2003, § 7, marg.č. 176, s. 660.
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čovatele uvedené v čl|nku 12 ods. 2 nariadenia Rím II sú zhodné so všeobecnou kolíznou úpravou pre delikty v čl|nku 4 nariadenia Rím II, čo iba podčiarkuje skutočnosť, že vzťah medzi subjektmi, ktoré ani potenci|lne nebudú
zmluvnými stranami sa nem| riadiť podľa čl. 12 ods. 1 nariadenia Rím II
a preto ani nem| spadať do pojmu „predzmluvn| zodpovednosť“ a tým ani do
rozsahu kolíznej normy v čl. 12 nariadenia Rím II.
Z uvedeného vyplýva, že rozsah kolíznej normy o predzmluvnej zodpovednosti
v čl|nku 12 nariadenia Rím II preto nepokrýva spoločenské vzťahy medzi
znalcom a treťou osobou, ktor| utrpela škodu v dôsledku dôvery. Kolízna
norma uveden| v čl|nku 12 nariadenia sa preto nebude aplikovať.
Schinkels navrhuje aplikovať na zodpovednosť znalca za škodu spôsobenú
tretej osobe kolízne pravidlo pre predzmluvnú zodpovednosť na z|klade analógie.334 Uvedený autor vytv|ra hmlistý koncept hypotetickej zmluvy medzi
znalcom a poškodeným, ktor| by mala na z|klade analogického aplikovania
čl|nku 12 ods. 1 Rím II odôvodňovať sprostredkované aplikovanie hraničných
určovateľov pre zmluvné n|roky. 335 Konštrukt je nepresvedčivý. Nevidíme
dôvod vytv|rať hypotetický zmluvný vzťah medzi znalcom a poškodeným
a n|sledne neaplikovať kolízne pravidl| pre zmluvný n|rok na n|hradu škody
podľa nariadenia Rím I, ale deliktné n|roky z predzmluvnej zodpovednosti
podľa nariadenia Rím II. Vo vzťahu medzi znalcom a poškodeným chýbajú
prvky, ktoré ESD považuje za charakteristické pre existenciu zmluvného vzťahu.336 Vytv|raním hypotetickej zmluvy by sa zasiahlo do nateraz judikatórne,
a pre účely komunit|rneho medzin|rodného pr|va súkromného a procesného,
ust|leného rozhrania medzi zmluvou a deliktom. Preto s jeho n|vrhom nesúhlasíme.
10.2.4. Určenie rozhodného práva pre zodpovednosť znalca podľa
všeobecného pravidla pre mimozáväzkový vzťah z deliktu
V prípadoch, ktoré nie sú upravené rozsahmi špeci|lnymi kolíznych noriem pre
mimozmluvné z|väzky sa v rozsahu pôsobnosti nariadenia Rím II bude aplikovať všeobecné pravidlo pre určenie použiteľného pr|va na mimozmluvný z|väzok vyplývajúci z civilného deliktu uvedené v čl|nku 4 nariadenia Rím II.
Článok 4 Rím II
Všeobecné pravidlo
1. Pokiaľ nie je v tomto nariadení ustanovené inak, spravuje sa mimozmluvný záväzok vyplývajúci z civilného deliktu právnym poriadkom krajiny, na území ktorej
vznikla škoda, bez ohľadu na to, na území ktorej krajiny došlo ku skutočnosti, ktorá
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SCHINKELS, B.: „Dritthaftung“ von Gutachtern in Deutschland und England im Lichte der Verordnung Rom II. In: JuristenZeitung, 6/2008, s. 279.
Tamtiež.
Pozri kapitolu č. 10 tejto štúdie.
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spôsobila škodu, a bez ohľadu na to, na území ktorej krajiny alebo krajín nastali nepriame následky takejto skutočnosti.
2. Ak však osoba, o ktorej sa tvrdí, že je zodpovedná, ako aj poškodená osoba majú
svoj obvyklý pobyt v tej istej krajine v čase vzniku škody, civilný delikt sa spravuje
právnym poriadkom tejto krajiny.
3. Ak je zo všetkých okolností veci zrejmé, že civilný delikt má zjavne užšiu väzbu s
inou krajinou, než je krajina uvedená v odseku 1 alebo 2, uplatní sa právny poriadok
tejto inej krajiny. Zjavne užšia väzba s inou krajinou sa môže zakladať najmä na už
existujúcom vzťahu medzi stranami, ako napríklad zmluva, ktorý je úzko spojený s
predmetným civilným deliktom.

Pravidl| na určenie rozhodného pr|va sú vybudované do určitej miery aplikačne hierarchicky. K ich skúmaniu preto pristúpime nie podľa poradia,
v akom sú uvedené v nariadení, ale v poradí, v akom majú byť skúmané vzhľadom na vzťah priority. Hierarchia určovania rozhodného pr|va je vybudovan|
nasledovne:
1. pr|vo krajiny spoločného pobytu subjektov predpokladaného zodpovednostného vzťahu.
2. pr|vo krajiny, na území ktorej vznikla škoda a
3. pr|vo krajiny, s ktorou m| civilný delikt zjavne užšiu väzbu.
10.2.4.1. Miesto spoločného obvyklého pobytu
V prvom rade sa aplikuje pravidlo v čl|nku 4 ods. 2 nariadenia Rím II, podľa
ktorého sa použije pr|vo št|tu zhodného obvyklého pobytu dotknutých osôb (lex
domicilii communis), ak poškoden| aj zodpovedn| osoba mali v čase vzniku
škody obvyklý pobyt v tej istej krajine. Takéto pravidlo predstavuje rozumné
zohľadňovanie opr|vnených očak|vaní str|n. 337 Pre učenie obvyklého pobytu
je rozhodný čl|nok 23 nariadenia Rím II. Pre prípady zodpovednosti znalca za
škodu spôsobenú tretím osob|m sa tak v prípade zhodného obvyklého pobytu
znalca a poškodeného aplikuje pr|vo št|tu spoločného pobytu.
10.2.4.2. Miesto vzniku priamej škody a problém miesta vzniku čistej majetkovej škody
Ak nemajú zodpovedn| a poškoden| osoba svoj obvyklý pobyt v tej istej krajine, potom sa pristúpi k aplikovaniu všeobecného pravidla v čl. 4 ods. 1 nariadenia Rím II. Nariadenie opúšťa hraničný ukazovateľ lex loci delicti commissi
a za z|kladný hraničný určovateľ považuje lex loci damni infecti ako št|t, na
337

Príkladom môže byť civilný delikt, ktorým jeden účastník z|jazdu spôsobí
v zahraničí škodu svojmu susedovi, inému účastníkovi z|jazdu. Je spravodlivé, že
pr|vny vzťah medzi nimi bude podriadený pr|vu ich obvyklého pobytu, a nie pr|vom krajiny, v ktorej škoda vznikla. Pravidelne bude uveden| norma aplikovan|
v prípade n|rokov spolucestujúcich voči vodičovi. K tomu pozri JUNKER, A.: Die
Rom II – Verordnung: Neues Internationales Deliktsrecht auf europäischer Grundlage. In: Neue Juristische Wochenschrift, 51/2007, s. 3675 – 3682 (s. 3678).
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území ktorého vznikla priama škoda.338 Nariadenie Rím II tak v r|mci z|kladného kolízneho kritéria preferuje z|ujmy poškodeného pred škodcom. Bez
ohľadu na to, kde škodca zadal príčinu vzniku škody sa mimozmluvný z|väzkový vzťah bude posudzovať podľa pr|va št|tu, kde vznikla priama škoda.
Zvolené riešenie zjednodušuje aj posudzovanie prípadov, kedy ku škode viedlo
viacero príčin, resp. viacero konaní v rôznych št|toch. Pre výklad, čo sa považuje za (priamu) škodu je možné siahnuť na tú časť judikatúry Súdneho dvora
Európskych spoločenstiev k čl. 5. ods. 3 Bruselského dohovoru, prípadne nariadenia Brusel I, ktor| obmedzuje škodu na priamu škodu, a nepovažuje preto
finančnú škodu, ktor| vznikla ako dôsledok škody vzniknutej v inom št|te za
relevantnú.339 Preto vznik n|slednej škody v inej krajine (napríklad strata na
z|robku, nesplnenie iných z|väzkov poškodeného v dôsledku škodnej udalosti) nebude mať vplyv na posúdenie rozhodného pr|va. V prípade, ak by bolo
jedným deliktom poškodených viacero subjektov v rôznych št|toch, alebo by
priama škoda vznikla v rôznych št|toch, aplikuje sa na jednotlivé tieto vzťahy
rozličné pr|vo (tzv. mozaikový prístup).340
Vzhľadom na posun hraničného určovateľa od lex loci delicti k lex loci damni sa
nemôže použiteľné pr|vo určiť ako pr|vo krajiny, v ktorej bol znalecký posudok podaný (v tom prípade by sa totiž jednalo o lex loci delicti), ale bude potrebné lokalizovať krajinu, kde vznikla priama škoda pri konaní v dôvere
v znalecký posudok. Jednoduché riešenie sa ponúka v prípadoch, kedy znalecký posudok viedol k poškodeniu zdravia, k obmedzeniu slobody alebo ku škode na hmotnej veci. V týchto prípadoch sa d| určiť št|t, kde vznikla priama
škoda (krajina, kde došlo k poškodeniu zdravia, obmedzeniu slobody či ku
škode na hmotnej veci). Musím ale priznať, že tieto prípady tvoria skôr výnimku v situ|ci|ch, kedy sa skúma zodpovednosť znalca za škodu. Voči znalcovi je
často uplatňovaný n|rok na n|hradu čistej majetkovej ujmy.
Lokalizovanie čistých majetkových škôd ale nie je také samozrejmé, ako lokalizovanie iných škôd na majetku. Ak z dôvodu neodbornej manipul|cie obsluhy
prístavu ľahne jachta slovenského podnikateľa v Taliansku popolom, tak je
zjavné, že priama škoda (zničenie jachty) vznikla v Taliansku. Ak ale vlastník
jachty kotviacej na talianskom pobreží túto počas rokovaní v Nemecku pred|,
súc ovplyvnený nespr|vnym znaleckým posudkom francúzskeho znalca, za
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Pozri body 15 a 16 odôvodnenia nariadenia Rím II.
Pozri napríklad Rozsudok Súdneho dvora ES z 19. septembra 1995 vo veci C364/93, Antonio Marinari proti Lloyds Bank plc a Zubaidi Trading Copany, Zb. 1995,
s. I-02719, body 14 a 21, Rozsudok Súdneho z 11. janu|ra 1990 vo veci C- 220/88,
Dumez France SA a Tracoba SARL proti Hessische Landesbank a iní, Zb. 1990, s. I00049, bod 22.
Pozri sprievodnú spr|vu Komisie k prvému n|vrhu nariadenia Rím II: Proposal for
a regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to
non-contractual obligations („Rome II“). Explanatory memorandum. COM(2003)
427 final, 2003/0168 (COD), s. 11.
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nižšiu cenu, nie je také samozrejmé, či škoda vznikla v Nemecku (tam mohol
pred|vajúci docieliť vyššiu cenu), v Taliansku (tam sa nach|dzal predmet prevodu), na Slovensku (predpokladajme, že jediný majetok Slov|ka v zahraničí
bola predmetn| jachta a zjednodušene povedané, majetok, ktorého zmnoženie
podnikateľovi ušlo, je na Slovensku) alebo inde. Ďalšie možnosti sa otv|rajú, ak
zv|žime konštel|ciu, že kupujúci, v dôvere v znalecké ocenenie, pri ktorom
znalec prehliadol z|važnú vadu nehnuteľnosti, kúpil predraženú nehnuteľnosť
a musel vynaložiť n|klady na jej opravu.341 V tomto prípade je ot|zne, čo sa m|
považovať za priamu škodu: predraženie nehnuteľnosti alebo n|klady na jej
opravu.
Riešenie sa podľa n|šho n|zoru d| lepšie uchopiť, ak sa odpovie na ot|zku,
kedy priama škoda poškodenému vznikla. Vo všetkých týchto prípadoch škoda
vznikla podľa n|šho n|zoru vznikla pr|ve vtedy, kedy poškodený prejavil vôľu
ovplyvnenú nespr|vnym znaleckým posudkom. To že sa čist| majetkov| škoda
prejaví až neskôr (pri zaplatení zvýšenej ceny, resp. pri obdržaní nižšej ceny,
z|pisom do katastra nehnuteľností, atď.), resp. bude až neskôr ust|len|
a vyčíslen| (n|klady nevyhnutnej opravy, dodatočný znalecký posudok) neovplyvňuje skutočnosť, že škoda už vznikla, a to tým, že sa poškodený zaviazal na
určité konanie v dôvere v nespr|vnu inform|ciu. Preto je potrebné za miesto
vzniku priamej (čistej majetkovej) škody považovať miesto, kde došlo
k prejavu vôle, ktorý bol uskutočnený v dôvere v nespr|vnu inform|ciu. N|rok
na n|hradu čistej majetkovej škody sa tak bude spravovať pr|vom krajiny, kde
došlo k prejavu vôle poškodeného, ktorý vedie k n|hrade škody, a to aj pri
zmluv|ch uzatv|raných na diaľku (lex loci actus).342
Mohli by sme uvažovať, či ostatné alternatívy nevedú k presvedčivejšiemu
výsledku. Dickinson navrhuje aplikovať pr|vo krajiny, kde sa nach|dza vec,
ktor| je prev|dzan|.343 Proti tomuto n|vrhu sa žiada uviesť, že nie je to škoda
na veci (poškodenie) veci, ktoré tu zohr|va úlohu, ale pr|ve sklaman| dôvera
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Predpokladajme, že by poškodený nemal zmluvný n|rok z v|d plnenia voči pred|vajúcemu.
Tak isto aj DICKINSON, A.: The Rome II regulation : The law applicable to noncontractual obligations. Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 329, ktorý ale bez
ďalšieho vysvetlenia tento koncept hneď opúšťa, keď uv|dza, že pri prevode majetku by sa za krajinu, kde vznikla priama škoda, mala považovať krajina, kde sa majetok nach|dzal v čase bezprostredne pred prevodom, pri prevode na bankovom by to
mala byť krajina, kde sa nach|dza pobočka banky, ktor| vedie účet, a v prípade internetu a pri delokalizovaných účtoch by to mala byť krajina, kde m| banka obvyklé
sídlo. Pozri tamtiež, s. 329. Ako by uvedený autor posúdil (takmer nevyhnutnú) kumul|ciu týchto kritérií, ktoré podľa neho vedú k rozdielnym rozhodným pr|vam,
napríklad nadobudnutie nehnuteľnosti (prevod majetku), za ktorú by poškodený
prevodca obdržal bankovým prevodom nižšiu sumu, je ot|zne.
DICKINSON, A.: The Rome II regulation : The law applicable to non-contractual obligations. Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 329.
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konajúceho.344 Taktiež nie je podľa n|šho n|zoru presvedčivé považovať za
miesto vzniku priamej škody tú krajinu, kde sa nach|dza (ostatný) majetok
poškodeného (teda, kde sa nach|dza majetok, ktorý sa nezmnoží, resp. zníži).
Je totiž časté, že majetok poškodeného je distribuovaný v rôznych krajin|ch, čo
znemožňuje jednoznačné priradenie. V súvislosti s tým by sme mohli uvažovať,
že priama škoda vznikla tam, kde m| poškodený obvyklý pobyt, lebo tam pocítil nezmnoženie/zníženie svojho majetku. Takýto výklad nepresvedčí, lebo by
ho bolo nevyhnutné priznať nielen pri čistých majetkových škod|ch, ale aj pri
ostatných majetkových škod|ch. Pri posledne menovaných škod|ch sa ale
v zmysle jednoznačnej pr|vnej úpravy m| použiť pr|vo vzniku priamej škody,
ktoré je bez ďalšieho identifikovateľné.
Ani výhrada nedostatočnej predvídateľnosti rozhodnutí neobstojí.345 Pri určovaní pr|va použiteľného na mimozmluvný z|väzok na n|hradu škody netreba
preceňovať požiadavku, aby škodca mohol predvídať, ktoré pr|vo sa na jeho
pr|vny vzťah bude aplikovať.346 Vzhľadom na upustenie od hraničného určovateľa lex loci delicti v prospech lex loci damni je totiž význam predstavy škodcu znížený v prospech poškodeného. Skutočnosť, že škodca nemal predstavu
o tom, kde jeho konanie môže spôsobiť priamu škodu, nie je podstatn| pre
určenie použiteľného pr|va.
Vzhľadom na to, že ani ostatné možnosti interpret|cie hraničného určovateľa
(miesto, kde vznikla priama škoda) nie sú presvedčivé, ost|vame toho n|zoru,
že za miesto vzniku priamej škody pri prim|rnych majetkových škod|ch spôsobených konaním v dôvere v nespr|vnu inform|ciu sa m| považovať miesto,
kde bolo uskutočnený prejav vôle v dôvere v predmetnú inform|ciu.
Obdobn| situ|cia platí aj pri zodpovednosti súdom ustanoveného znalca za
škodu spôsobenú rozsudkom vydaným na z|klade jeho posudku. Ako sme
uviedli vyššie,347 n|rok na n|hradu škody spôsobenej znalcom bude spadať
pod rozsah pôsobnosti nariadenia Rím II, keďže tento vzťah spĺňa podmienku
obchodnej alebo občianskej veci a nie je n|rokom na n|hradu škody za výkon
verejnej moci. V súvislosti s aplik|ciou všeobecného pravidla bude aj tu potrebné interpretovať hraničný určovateľ – miesto vzniku priamej škody.
V prípadoch čistých majetkových škôd by sa za miesto vzniku mohlo považovať miesto vydania súdneho rozhodnutia, na z|klade ktorého došlo ku škode
na majetku poškodeného. Takýto výklad by bol v súlade s výkladom prezento-

344

345
346

347

Musíme pripustiť, že konajúci niekedy nemusí vedieť, resp. sa nie vždy bude dať
presne určiť, kde skutočne vec je (napríklad pri prev|dzaní veci v pohybe), resp. vec
v čase prevodu ani nemusí existovať.
Pozri bod 6 odôvodnenia nariadenia Rím II.
K upusteniu od požiadavky predvídateľnosti pozri aj nasledujúci výklad k únikovej
klauzule v tejto stati.
Pozri stať 10.2.1. tejto štúdie.
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vaným vyššie pre prípady zodpovednosti za znalecký posudok, ktorého vyhotovenie si objednala súkromn| osoba.
10.2.4.3. Úniková klauzula – právo krajiny s užším vzťahom
Bez ohľadu na to, či rozhodné pr|vo bude určené podľa spoločného obvyklého
pobytu, alebo podľa vzniku (priamej) škody, musí sa ešte preskúmať, či neexistuje iný pr|vny poriadok, ktorý m| k danému pr|vnemu vzťahu zjavne užší
vzťah. Ak existuje pr|vny poriadok, ktorý m| v porovnaní s pr|vnym poriadkom, ktorý je rozhodujúci podľa uvedených kritérií zjavne užší vzťah k deliktu,
potom sa m| v zmysle únikovej klauzuly348 podľa čl. 4 ods. 3 nariadenia Rím II
aplikovať pr|vo krajiny, ktoré m| takýto zjavne užší vzťah k deliktu. Takýmto
mechanizmom sa do inak prísnych a presných pravidiel vn|ša určitý prvok
flexibility.
Koncepcia únikovej klauzuly sa odvíja od Savignyho teórie sídla pr|vneho
vzťahu, z ktorej sa postupne vytvorila teória najužšieho vzťahu medzi určitou
triedou pr|vnych vzťahov a určitým pr|vnym poriadkom.349 Prvý kr|t bola
únikov| klauzula formulovan| Bluntschlim v § 1 švajčiarskeho súkromnopr|vneho z|konníka pre kantón Zürich.350
Na prvý pohľad sa môže zdať, že únikov| klauzula podľa čl|nku 4 ods. 3 nariadenia Rím II je prioritným (špeci|lnym) ustanovením vo vzťahu k ods. 1 a 2
predmetného čl|nku, a preto by sa existencia „zjavne užšej väzby“ mala skúmať ako prv| v poradí. Podľa formulovania únikovej klauzuly je však možné
pristúpiť k jej používaniu až potom, ako sa určí rozhodné pr|vo podľa čl. 4 ods.
1 alebo 2 nariadenia Rím II tak, aby bolo možné porovnať takto určené pr|vo
s iným pr|vnym poriadkom, a posúdiť, či iný pr|vny poriadok nem| zjavne
užšiu väzbu na daný pr|vny vzťah. Okrem toho, formul|ciou a systematickým
zaradením únikovej klauzuly chcel tvorca nariadenia pr|ve zabr|niť postupu,
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Označenie „únikov| klauzula“ pre čl. 4 ods. 3 Rím II používa odôvodnenie č. 18
predmetného nariadenia.
K vývoju teórie únikovej klauzuly od Savignyho až po súčasnosť pozri HIRSE, T.: Die
Ausweichklausel im internationalen Privatrecht. Tübingen : Mohr Siebeck, 2006, s. 9
– 61. V r|mci prípravných pr|c na nariadení o rozhodnom pr|ve pre mimozmluvné
z|väzky sa určitý druh únikovej klauzuly objavoval v každom n|vrhu, vr|tane predn|vrhu z roku 1972. K vývoju únikovej klauzuly v r|mci prípravných pr|c na nariadení Rím II pozri Von HEIN, J.: Die Ausweichklausel in europäischen Internationalen
Deliktsrecht. In: BEATGE, D., von HEIN, J., von HINDEN, M. (eds.): Die Richtige Ordnung. Festschrift für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag. Tübingen : Mohr Siebeck,
2008, s. 554 a nasl.
Pozri SCHNEIDER, A.: Privatrechtliches Gesetzbuch für den Kanton Zürich : Auf
Grundlage des Bluntschli'schen Kommentars; Mit zahlreichen Figuren in Holzschnitt zum Erbrecht / Allgemeinfaßlich erl. durch A. Schneider. Zürich : Schulthess, 1888, s. 27.
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aby sa únikov| klauzula (a teda zjavne užšia väzba) skúmala ako prv|. 351 Podľa
vyjadrenia Komisie by vzhľadom na vysokú mieru nepredvídateľnosti výsledkov použitia únikovej klauzuly mala byť t|to klauzula aplikovan| iba výnimočne.352
Pre naplnenie podmienok únikovej klauzuly nie je podstatné to, ktorý pr|vny
poriadok ponúka (svojimi vecnými normami) najspravodlivejšie riešenie
spornej ot|zky, ale iba to, ktorý pr|vny poriadok m| z priestorového pohľadu
najužšiu väzbu s týmto konkrétnym pr|vnym vzťahom.353 Riešen| ot|zka
ost|va na úrovni medzin|rodného pr|va súkromného a preto sa nemajú skúmať podmienky alebo dôsledky aplik|cie použiteľného pr|vneho poriadku na
konkrétny príklad.
V z|vere prípravných pr|c bolo do textu n|vrhu únikovej klauzuly zakomponované ustanovenie, podľa ktorého sa pri posudzovaní užšej väzby mohlo
prihliadať najmä na očak|vania str|n o použiteľnom pr|ve. Neskôr bolo toto
ustanoveniu vypustené a tak je ot|zne, či sa m| pri určovaní užšej väzby prihliadať aj na subjektívne faktory, napríklad vôľu, či predstavy str|n. Vyššie
sme uviedli, že pre aplik|ciu všeobecného pravidla pre určovanie rozhodujúceho pr|va (lex loci damni) nezohr|va predstava škodcu o rozhodnom pr|ve
podstatnú úlohu, nakoľko hraničný určovateľ preferuje pr|vo krajinu, kde sa
poškodený nach|dza (presnejšie pr|vo krajiny, kde vznikla priama škoda).
Túto z|kladnú myšlienku by nemala opúšťať ani únikov| klauzula. Z|roveň ale
môže byť predstava str|n jedným z faktorov, ktoré podporia z|ver o užšej
väzbe, osobitne vtedy, ak je určenie rozhodného pr|va podľa všeobecného
kritéria, teda miesto vzniku priamej škody, a jeho spojitosť so zodpovednostným pr|vnym vzťahom n|hodn|.354 Azda najčastejší príklad zjavne užšej väzby, s ktorým r|ta aj nariadenie sa môže zakladať na už existujúcom vzťahu
medzi stranami, osobitne zmluvného vzťahu, ktorý je úzko spojený s predmetným civilným deliktom. To znamen|, že ak bola škoda spôsoben| deliktom
v úzkej spojitosti so zmluvou,355 potom sa aj na delikt použije pr|vo rozhodné

351

352
353

354

355

Pozri sprievodnú spr|vu Komisie k prvému n|vrhu nariadenia Rím II: Proposal for
a regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to
non-contractual obligations („Rome II“). Explanatory memorandum. COM(2003)
427 final, 2003/0168 (COD), s. 12.
Tamtiež.
Von HEIN, J.: Die Ausweichklausel in europäischen Internationalen Deliktsrecht. In:
BEATGE, D., von HEIN, J., von HINDEN, M. (eds.): Die Richtige Ordnung. Festschrift
für Jan Kropholler zum 70. Geburtstag. Tübingen : Mohr Siebeck, 2008, s. 564.
Zdržanlivo k prihliadnutiu na podmienku predvídateľnosti aj Von HEIN, J.: Die Ausweichklausel in europäischen Internationalen Deliktsrecht. In: BEATGE, D., von HEIN, J., von HINDEN, M. (eds.): Die Richtige Ordnung. Festschrift für Jan Kropholler zum
70. Geburtstag. Tübingen : Mohr Siebeck, 2008, s. 567.
Napríklad ak jedn| zmluvn| strana spôsobí deliktom (teda nie porušením zmluvy, ale
porušením pr|vnych predpisov) škodu druhej zmluvnej strane pri plnení zmluvy.
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pre zmluvu. Uvedené zohr|va úlohu aj vtedy, ak porušením zmluvy doch|dza
taktiež ku sp|chaniu civilného deliktu.356 Vych|dzame z toho, že cieľom ustanovenia je podrobiť celé klbko vzťahov medzi škodcom a poškodeným jednému pr|vu. Prioritu majú pritom zmluvné n|roky, resp. pr|vo použiteľné pre
zmluvu, ktoré určuje pr|vo použiteľné pre delikt. Opačn| z|vislosť zmluvného
n|roku od deliktného neplatí. Z toho podľa n|šho n|zoru vyplýva, že zmluva,
s ktorou m| mať delikt súvislosť, musí byť uzatvoren| medzi škodcom
a poškodeným. Preto nem| delikt – vyhotovenie nespr|vneho znaleckého posudku o cene nehnuteľností pre pred|vajúceho – súvislosť s kúpnou zmluvou
na ocenenú nehnuteľnosť uzatvorenou medzi pred|vajúcim a treťou osobou,
ovplyvnenou znaleckým posudkom. Nie je preto dôvod, aby sa n|rok poškodeného kupujúceho na n|hradu škody voči znalcovi mal podľa únikovej klauzuly
spravovať pr|vnym poriadkom rozhodujúcim pre n|rok z kúpnej zmluvy.
10.2.5. Zohľadňovanie pravidiel povinnej miery starostlivosti
v mieste protiprávnosti ako mechanizmus obmedzenia
zodpovednosti znalca
Kolízne pravidl| môžu viesť (a ako sme uviedli, aj často vedú) k tomu, že na
určitý zodpovednostný pr|vny vzťah sa m| použiť iný pr|vny poriadok, ako je
pr|vny poriadok krajiny, kde došlo ku skutočnosti, ktor| spôsobila škodu.357
Z|roveň je ale nepochybné, že aj pr|vo krajiny, kde došlo k deliktu, zohr|va
určitú úlohu. Predstavme si situ|ciu, že v št|te AA uskutočňuje osoba A činnosť, ktor| je v súlade s pr|vom tohto št|tu. Z|roveň sa tým ale poškodzuje
osoba B v št|te BB, pr|vny poriadok ktorého takúto činnosť zakazuje. Medzi
osobami A a B nie je žiadny iný vzťah. Podľa kolíznej úpravy po vzore čl. 4
nariadenia Rím II sa na zodpovednostný vzťah m| použiť pr|vo št|tu BB. Ak
by sme za každých podmienok pripustili povinnosť osoby A nahradiť škodu
osobe B, znamenalo by to, že osoba A je povinn| dodržiavať povinnosti nielen
št|tu AA, ale aj št|tu BB. Ak by pr|vo št|tu AA danú činnosť zakazovalo
a naopak pr|vo BB povoľovalo, poškoden| osoba by n|rok na n|hradu škody
nemala. Konkrétnejšie povedané, bolo by nezmyselným, ak by sa napríklad pre
posúdenie ot|zky, či boli dodržané pravidla cestnej prem|vky v súvislosti
s nehodou, ktor| sa stala v Anglicku, malo použiť slovenské pr|vo ukladajúce

356

357

V tejto súvislosti neriešime ot|zku, na ktorom súde sa takto zbiehajúce n|roky na
n|hradu škody uplatňujú a či sa m| naďalej zost|vať na predpoklade výlučnosti čl. 5
ods. 1 a čl. 5 ods. 3 nariadenia Brusel I. K tomu pozri rozsudok Súdneho dvora ES z
27. septembra 1988 vo veci 189/87, Athanasios Kalfelis proti Banque Schröder,
Münchmeyer, Hengst & Co., a iní. Zb. 1988, s. 5565, body 19 a 20. Pozri aj SCHMIDTKESSEL, M.: Zur culpa in contrahendo im gemeinschaftsprivatrecht. In: Zeitschrift
für europäisches Privatrecht, 2004, s. 1019 – 1033.
Uvedený stav je priam nevyhnutným dôsledkom opustenia hraničného určovateľa
lex loci delicti.
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povinnosť jazdiť v pravom jazdnom pruhu,358 a to aj vtedy, ak by sa vo všetkých ostatných ot|zkach malo slovenské pr|vo skutočne použiť.
Načrtnutý problém nevystupuje až tak vypuklo v r|mci zmluvných vzťahov,
keďže subjekty pr|vneho vzťahu boli v kontakte už pred vznikom škody, a
mohli tak vopred prispôsobiť svoje spr|vanie sa požiadavk|m pr|vneho poriadku, ktorý si zvolili (resp. s ktorým mohli počítať ako s rozhodným). Naopak, v r|mci deliktných vzťahov spravidla škodca a poškodený nie sú pred
vznikom škody v žiadnom pr|vnom vzťahu. Preto je ot|zne, či možno škodcovi
uložiť povinnosť nahradiť škodu spôsobenú porušením pr|vneho poriadku,
s aplikovaním ktorého nepočítal, a tým mu uložiť povinnosť spr|vať sa podľa
tohto pr|va (vyhnúť sa deliktu podľa toho pr|va). Môžeme vych|dzať z toho,
že aj škodca (p|chateľ deliktu) môže niekedy r|tať s tým, že jeho spr|vanie
môže spôsobiť škodu a taktiež môže predpokladať, kde sa tak môže stať, čím
by potenci|lne mohol svoje konanie prispôsobiť pr|vnemu poriadku, kde
predmetn| škoda vznikne. V súčasnom globalizovanom svete ale nie je vždy
možné predvídať, kde nastane škodn| udalosť, vyvolan| ľudskou činnosťou.
Najmä v prípade zodpovednosti za škodu spôsobenú nespr|vnou inform|ciou,
ktor| môže byť nasledovan| kdekoľvek na svete. Predstava, že pod|vateľ inform|cie pozn| všetky pr|vne poriadky, ktoré by mohli byť podľa kolíznej
úpravy niektorého št|tu rozhodujúce je iluzórna a evidentne presahuje možnosti pozemských bytostí. Napriek tomu vych|dza z|kladné kolízne pravidlo
pre civilné delikty uvedené v nariadení Rím II z hraničného určovateľa lex loci
damni, čím spravidla zvýhodňuje poškodeného. Ako sme však vyššie uviedli,
výlučné aplikovanie lex loci damni môže viesť k absurdným výsledkom.
V snahe obmedziť absurdné dôsledky aplik|cie lex loci damni umožňuje kolízne pr|vo deliktov zohľadňovanie pr|va št|tu, v ktorom došlo k protipr|vnemu
konaniu aj vtedy, ak sa m| na zodpovednostný vzťah aplikovať iné pr|vo.359
Osoba tak môže byť zodpovedn| za škodu spôsobenú porušením pravidiel
platných v mieste spôsobenia škody aj v prípade, ak by podľa pr|va, ktoré sa
m| na daný zodpovednostný pr|vny vzťah použiť, k žiadnemu porušeniu povinnosti nedošlo. V nariadení Rím II plní túto úlohu čl|nok 17, ktorý m| svoj
pôvod v čl|nku 7 Haagskeho dohovoru o pr|ve použiteľnom na dopravné nehody z r. 1971.360 Na rozdiel od svojej vzorovej úpravy však ašpiruje na všeobecnú aplik|ciu.
358

359

360

Rovnako je ale možné uvažovať aj o iných lok|lne špecifických povinnostiach, napríklad povinné zapnutie svetiel, určenie maxim|lnej rýchlosti či maxim|lnej hranice alkoholu v krvi, atď.
Rovnaký účel zabezpečuje aj také vymedzenie hraničného určovateľa, ktoré vedie
k tomu, aby sa vždy aplikovali aj pravidl| spr|vania sa platné v mieste, kde došlo
k udalosti, ktor| spôsobila škodu.
Čl|nok 7 dohovoru znie: „Bez ohľadu na právo rozhodné pre určenie zodpovednosti,
sa prihliada vždy na predpisy o konaní a bezpečnosti dopravy platné v mieste a čase
nehody.“ Vyhl|ška ministra zahraničných vecí o Dohovore o pr|ve použiteľnom na
dopravné nehody, 130/1976 Zb. Obdobn| úprava je obsiahnut| aj v čl. 9 Haagskeho
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Článok 17 Rím II
Pravidlá bezpečnosti
Pri hodnotení správania sa osoby, o ktorej sa tvrdí, že je zodpovedná, sa musí brať
ohľad ako na skutkovú okolnosť, a pokiaľ je to vhodné, na pravidlá bezpečnosti, ktoré
boli účinné v mieste a v čase, keď nastala skutočnosť, ktorá spôsobila vznik zodpovednosti.

Opätovne musíme pri vykladaní pojmov nariadenia siahnuť aj k ostatným jazykovým verzi|m a dospieť k tomu, že pojem „pravidlá bezpečnosti“ sa žiada
vykladať tak, že zahŕňa aj pravidl| správania sa vo všeobecnosti.361 Takýto
výklad možno podporiť aj poukazom na odôvodnenie nariadenia. 362 Pravidl|
bezpečnosti by mali zahŕňať pravidl| ustanovené z|konom, vypracované súdmi (Verkehrspflichten v podaní nemeckej judikatúry),363 ako aj profesijné štandardy spr|vania sa, ktoré nemusia byť nevyhnutne sankcionované z|konom. 364
Ustanovením sa môže postavenie škodcu zlepšiť (ak sa vyžaduje nižšia miera
povinnej opatrnosti ako podľa pr|va rozhodujúceho pre daný vzťah) ale aj
zhoršiť (ak sa vyžaduje vyššia miera povinnej opatrnosti ako podľa pr|va rozhodujúceho pre daný vzťah). Prihliadnutie na pravidl| spr|vania sa je podľa
predmetného ustanovenia vymedzené dvoma mantinelmi:
1. Súd m| povinnosť zohľadňovať predmetné pravidl|. T|to povinnosť je
ale oslaben| tým, že sa tak m| stať iba vtedy, ak je to vhodné. Postačí preto, ak sa súd vysporiada s tým, prečo na tieto pravidl| prihliadol, resp. neprihliadol. Súd ma pritom širokú miera uv|ženia, či považuje za vhodné
prihliadnuť aj na uvedené pravidl|, alebo nie.
2. Na pravidl| sa prihliada ako na skutkovú okolnosť. Z toho vyplýva, že sú
predmetom dokazovania a voľného hodnotenia dôkazov.

361

362

363

364

Dohovoru o pr|ve použiteľnom na zodpovednosť za škodu spôsobenú vadným výrobkom z roku 1973. Slovensk| republika nie je zmluvnou stranou tohto dohovoru.
Pozri anglické znenie (rules of safety and conduct), české znenie (pravidl[a] bezpečnosti a chování), francúzske znenie (règles de sécurité et de comportement) či nemecké znenie (Sicherheits- und Verhaltensregeln)
Pozri bod 34 veta druh| odôvodnenia nariadenia Rím II: „Pojem „pravidlá bezpečnosti“ by sa mal vykladať tak, že odkazuje na všetky pravidlá súvisiace s bezpečnosťou
a správaním sa vrátane napríklad pravidiel bezpečnosti cestnej premávky v prípade
dopravnej nehody.“
VAN DAM, C.: European Tort Law. Oxford University Press. 2007, s. 413 a nasl.
(1503-2).
DICKINSON, A.: The Rome II Regulation : The law applicable to non-contractual obligations. Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 640. Pozri v tejto súvislosti aj rozhodnutie Dubai Aluminium Co Ltd v. Salaam & Ors, [1998] EWHC 1204, v ktorom
súd v nadväznosti na rozhodnutie z 29. júla 1994 vo veci Arab Monetary Fund v.
Hashim (nepublikované), zvažoval, či pri posudzovaní nečestného spr|vania sa
(dishonesty) je potrebné prihliadať aj na miestne zvyky a pravidl|.
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Širok| formul|cia ustanovenia vedie k ot|zke, či zohľadňovanie pravidiel bezpečnosti podľa lex loci delicti umožňuje škodcovi zbaviť sa svojej zodpovednosti za škodu s poukazom na to, že dodržal povinnú mieru starostlivosti podľa svojho dom|ceho pr|va, resp. podľa pr|va krajiny, kde došlo k skutočnosti
zakladajúcu zodpovednosť. Pri zodpovedaní tejto ot|zky sa žiada vych|dzať
z vymedzenia rozsahu použitia rozhodného pr|va. V zmysle čl|nku 15 písmen
a) a b) nariadenia Rím II sa rozhodným pr|vom pre mimozmluvné z|väzky
spravujú tak podmienky a rozsah zodpovednosti vr|tane určenia osôb, ktoré
možno brať na zodpovednosť za ich konanie, ako aj okolnosti vylučujúce zodpovednosť, obmedzenie zodpovednosti a rozdelenie zodpovednosti. V prípade
doslovného výkladu čl|nku 17 by časti čl|nku 15 písmen| a) a b) stratili svoje
opodstatnenie, lebo porušenie povinnosti ako podmienka (predpoklad) zodpovednosti, či dodržanie „miestnej“ normy ako okolnosť vylučujúca zodpovednosť, by sa spravovali pr|vom št|tu, kde nastala skutočnosť vedúca
k zodpovednosti, a nie pr|vom št|tu, ktoré je určené na z|klade kolíznych pravidiel uvedených v čl|nkoch 4 až 14 nariadenia Rím II. Preto nie je možné
ustanovenie o pravidl|ch bezpečnosti vykladať tak, že opúšťajú princíp lex loci
damni v prospech lex loci delicti. Určenie rozhodného pr|va pre posudzovanie
protipr|vnosti, resp. zavinenia ako predpokladu zodpovednosti sa preto nem|
oddeliť od určenia rozhodného pr|va pre ostatné predpoklady zodpovednosti.
Niektorí navrhovali obmedziť zohľadňovanie pravidiel bezpečnosti na zakazujúce a prikazujúce pravidl| (dodržiavanie ktorých je potrebné a všeobecné) a
nepripustiť zohľadňovanie v prípade, ak ide o povolenia, resp. o povolenú
činnosť, poškodzujúcu inú osobu v zahraničí.365 Odhliadnuc od možných interpretačných ťažkostí pri vymedzení hranice medzi dovoľujúcou a prikazujúcou
normou by takýto prístup vyriešil mnohé absurdné prípady. Tento n|zor ale
prehliada to, že vymedzenie prikazujúcej normy je problematické najmä
v súvislosti s existenciou všeobecnej prevenčnej povinnosti, resp. už uvedenej
duty of care. Rovnako nie je pri spr|vaní sa v súlade s miestnym pr|vom rozdiel medzi tým, že sa splní prikazovan| povinnosť, a tým, že sa realizuje dovolen| činnosť.
Čl|nok 17 nariadenia Rím II vlastne obsahuje špecifickú kolíznu normu, ktor|
núti org|n aplikujúci pr|vo, určené rozhodujúcou kolíznou normou, zohľadniť
v r|mci posudzovania niektorých prvkov zodpovednosti upravujúcich požiadavku súladu konania s určitými štandardmi spr|vania sa, aj iné pr|vo (spr|vnejšie: pravidl| spr|vania sa) a to ako skutkovú ot|zku. Podľa akejsi dôvodovej
spr|vy k n|vrhu nariadenia Rím II sa cudzie pr|vo (pravidl| spr|vania sa) m|
365

Kol. (Hamburg Group for private international law): Comments on the European
Commission’s Draft Proposal for a Council Regulation on the Law Applicable to NonContractual Obligations ("Rome II"). In: Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, 1/2003, s. 44. Spr|va je v mierne zmenenom form|tovaní
prístupn| aj na str|nke Inštitútu Maxa Plancka pre porovn|vacie pr|vo
a medzin|rodné pr|vo súkromné v Hamburgu.
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napríklad zohľadniť pri posudzovaní v|žnosti zavinenia škodcu, alebo pri posudzovaní n|hrady škody v r|mci skúmania, či bol škodca dobromyseľný alebo
nie.366 Zjednodušene povedané, čl|nok 17 nariadenia Rím II tak nem| zasiahnuť do určenia rozhodného pr|va, ale iba vplývať na posudzovanie podmienok
určených rozhodným pr|vom.
Zd| sa, že ak|koľvek snaha o univerz|lny výklad predmetného, hoci aj univerz|lne koncipovaného ustanovenia vedie k ďalším otvoreným ot|zkam. Jeho
všeobecné vyjadrenie – dovtedy tak presvedčivé v oblasti dopravných nehôd
a zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom – vedie
k neodvratným interpretačným ťažkostiam (a neskrývame, že očak|vame podstatné aplikačné ťažkosti). Autor predkladanej štúdie považuje normu v čl|nku
17 nariadenia skôr za snahu o vyriešenie absurdných dopadov, ku ktorým
môže viesť použitie iného pr|va ako je lex loci delicti commissi, a preto je –
priam koncepčne – odk|zan| na kazuistickú aplik|ciu. Pravidl| bezpečnosti,
a v|ha, ktorej sa im pri posudzovaní spr|vania škodcu dostane, by tak mala
z|visieť od špecifík prípadu, ako aj od vlastností rozhodujúceho pr|va. Ak by
rozhodujúce pr|vo takéto zohľadnenie nepripustilo (napríklad, ak by bola
zodpovednosť konštruovan| bez ohľadu na zavinenie, prípadne aj bez ohľadu
na protipr|vnosť), potom by nebol priestor pre uplatnenie ustanovenia čl. 17
Rím II.367 Ustanovenie čl|nku 17 Rím II totiž nezasahuje do štruktúry samotnej
skutkovej podstaty zodpovednosti za škodu rozhodného pr|va, teda neupravuje ot|zku, či sa m| vyžadovať protipr|vnosť alebo zavinenie, ale iba ustanovuje, že v prípade, ak pri rozhodovaní o tom, či je škodca zodpovedný alebo nie,
zohr|va úlohu skutočnosť, že nekonal v súlade so štandardom, ktorý od neho
možno očak|vať, tak pri posudzovaní n|rokov na spr|vanie sa škodcu je potrebné zohľadniť n|roky kladené v krajine, kde nastala činnosť škodcu, ktor|
viedla ku škode. Nerozhoduje tak o podmienkach zodpovednosti za škodu, ale
iba o tom, na čo možno prihliadať pri posudzovaní, či sú tieto podmienky splnené. To ale neznamen|, že by v ústavne pochybných prípadoch, kedy škodca
nemohol vôbec predpokladať aplik|ciu cudzieho rozhodného pr|va, nemohli
zasiahnuť imperatívne normy lex fori, resp. sa nemohla aplikovať výhrada
ordre public, či už na úrovni aplikovania rozhodného pr|va alebo v prípade
uzn|vania a výkonu cudzieho rozhodnutia.
Z uvedeného vyplýva, že konajúci súd bude môcť pri posudzovaní ot|zky, či
znalec porušil svoje povinnosti zohľadňovať pr|vo krajiny, v ktorej podal nespr|vny posudok. Samotn| skutočnosť, že podľa pr|va krajiny, kde znalec
pod|val posudok, nie je zodpovedný vôbec, napríklad preto, lebo sa sa n|rok

366

367

Pozri sprievodnú spr|vu Komisie k prvému n|vrhu nariadenia Rím II: Proposal for
a regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to
non-contractual obligations („Rome II“). Explanatory memorandum. COM(2003)
427 final, 2003/0168 (COD), s. 25.
Zhodne aj DICKINSON, A.: The Rome II Regulation : The law applicable to noncontractual obligations. Oxford : Oxford University Press, 2008, s. 641.
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na n|hradu škody vôbec nepripúšťa, alebo zodpoved| iba obmedzene napríklad preto, že sa jeho zodpovednosť viaže na prísne podmienky, nem| vplyv na
určenie rozhodného pr|va pre mimozmluvný n|rok na n|hradu škody. Takéto
legislatívne riešenie je vhodné a zabraňuje obch|dzaniu zodpovednosti za
škodu tým, že si objedn|vatelia znaleckých posudkov vyberú znalca z krajiny,
ktorej pr|vo nepripúšťa n|roky zo spôsobenej škody.
10.2.6. Obmedzenie aplikácie rozhodného práva prostredníctvom
imperatívnych noriem a výhrady verejného poriadku podľa nariadenia Rím II
Aj nariadenie Rím II predpoklad| v čl|nkoch 16 a 26 pôsobenie imperatívnych
noriem a výhrady verejného poriadku ako ochranných mechanizmov, ktorými
sa zabezpečuje presadenie z|ujmov toho št|tu, ktorého súd kon| vo veci samej.
Článok 16 Rím II
Imperatívne normy
Žiadne ustanovenie tohto nariadenia neobmedzuje uplatňovanie ustanovení právneho poriadku konajúceho súdu v situácii, v ktorej je ich použitie povinné bez ohľadu na
to, ktorý právny poriadok je inak rozhodným právom pre mimozmluvný záväzok.
Článok 26 Rím II
Výhrada verejného poriadku
Uplatnenie niektorého ustanovenia právneho poriadku krajiny podľa tohto nariadenia možno odmietnuť iba v prípade, ak by jeho uplatnenie bolo v zjavnom rozpore s
verejným poriadkom (ordre public) krajiny konajúceho súdu.

Na rozdiel od novšieho nariadenia Rím I neobsahuje nariadenie Rím II v čl|nku
16 žiadne spresnenie pojmu imperatívne normy. V z|ujme jednotnej a autonómnej interpret|cie sa ale žiada vykladať pojem imperatívne normy na účely
nariadenia Rím II v súzvuku s výkladom čl|nku 9 nariadenia Rím I a doterajšou
interpret|ciou Rímskeho dohovoru. Nariadenie Rím II pochopiteľne neobsahuje ani paralelné ustanovenie k čl. 9 ods. 3 Rím I, upravujúce použitie imperatívnych noriem št|tu, na území ktorého sa mali vykonať z|väzky zo zmluvy. Zohľadňovať pr|vo miesta, kde k deliktu došlo, je v r|mci nariadenia Rím II možné prostredníctvom tzv. pravidiel bezpečnosti, ktorým sme venovali pozornosť
v predch|dzajúcej stati. Pre priblíženie problematiky imperatívnych noriem
a výhrady verejného poriadku tatkiež odkazujeme na výklad už podaný.368 Na
tomto mieste preskúmame iba ot|zku, či existujú normy, upravujúce deliktnú
zodpovednosť znalca za škodu, ktoré by sa mohli považovať za imperatívne
normy.
Vych|dzame z toho, že imperatívne normy sú predovšetkým verejnopr|vnymi
normami slúžiacimi podstatným a odôvodneným z|ujmom spoločnosti. Súkromnopr|vne normy upravujúce deliktnú zodpovednosť slúžia prim|rne súkromným z|ujmom (rozloženie rizika škody medzi subjektami), a preto by ne368

Pozri stať 10.1.3. tejto štúdie.
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mali spĺňať podmienku imperatívnych noriem. Preto nie je podľa n|šho n|zoru
imperatívnou normou také vnútrošt|tne pravidlo, podľa ktorého je znalec
zodpovedný za škodu, ak by podľa pr|va, ktoré sa m| v zmysle kolízneho pr|va
použiť na daný zodpovednostný vzťah, nebol znalec za spôsobenú škodu zodpovedný vôbec.
V prípade súdom ustanovených znalcov tomu ale môže byť inak. Vyššie sme
uviedli, že viaceré pr|vne poriadky garantujú súdom ustanovenému znalcovi
imunitu pred n|rokom na n|hradu škody z dôvodu nespr|vneho znaleckého
posudku, prípadne uv|dzajú určitú minim|lnu hranicu zavinenia, do ktorej
znalec za spôsobenú škodu nezodpoved|. Dôvodom pre takéto oslobodenie je
funkčnosť súdneho systému. D| sa predpokladať, že funkčnosť súdneho systému bude vnútrošt|tnym súdom konajúcim vo veci zodpovednosti súdom
ustanoveného znalca za škodu spôsobenú rozsudkom vydaným na z|klade
nespr|vneho posudku, považovan| za dôležitý verejný z|ujem, a norma upravujúca imunitu súdneho znalca sa tak bude považovať za imperatívnu normu
v zmysle čl. 16 nariadenia Rím II.

11.

Záver

V predkladanej pr|ci sme sa venovali dvom, na prvý pohľad odlišným, ot|zkam.
V prvej časti sme preskúmali pr|vne mechanizmy aplikované vo vybraných št|toch pri posudzovani zodpovednosti znalca za škodu spôsobenú nespr|vnym
posudkom, pričom z|merom bolo pouk|zať na z|sadné pr|vno-dogmatické
rozdiely medzi jednotlivými konštrukciami zodpovednostných n|rokov. Z|roveň
je ale zaujímavé, že rozdielnymi cestami sa často prich|dza k rovnakým z|verom. Zovšeobecňujúc je možné povedať, že pri zodpovednosti znalca za spôsobenú škodu sa rozlišuje medzi zmluvnou zodpovednosťou a zodpovednosťou
voči tretím osob|m. Všetky skúmané pr|vne poriadky pripúšťajú aj zodpovednosť znalca voči tretej osobe, hoci túto zodpovednosť viažu na určité hmotnopr|vne predpoklady, osobitne na ot|zku predvídateľnosti vzniku škody (resp.
predvídateľnosti účelu použitia posudku). Takisto je možné zovšeobecniť, že
skúmané pr|vne poriadky prizn|vajú súdom ustanoveným znalcom (bez toho,
aby t|to skupina znalcov bola jasne a jednotne vymedzen|) určité privilégi|,
napríklad v podobe zvýšených n|rokov na zavinenie (pričom, ako sme uviedli,
v pr|ve niektorých št|tov USA sa súdnym znalcom prizn|va dokonca absolútna
imunita voči n|rokom na n|hradu škody). Pr|ve pri zodpovednosti súdom ustanovených znalcov sa často opakuje myšlienka, že miera ich (ne-)zodpovednosti
by sa mala pripodobňovať (ne-)zodpovednosti sudcov za svoje rozhodovanie.
Z komparatívneho pohľadu však vyčnieva české pr|vo. Dodnes nevyjasnený
koncept všeobecnej prevenčnej povinnosti (ohľadne okruhu adres|tov a pr|vneho významu jej porušenia) prin|ša riešenia, ktoré nemajú porovnanie v skúmanom zahraničí. Aj zodpovednosť súdom ustanoveného znalca sa v českom
pr|ve posudzuje prísnejšie ako v ostatných, tu porovn|vaných, pr|vnych poriadkoch. Zd| sa pritom, že predprogramované problémy, s ktorými sa už zahra-
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ničn| pr|vna teória a prax vysporiadala, bude potrebné vyriešiť aj v českom
pr|ve.
V druhej časti pr|ce sme sa pokúsili odôvodniť, že pr|vny vzťah s cudzím prvkom týkajúci sa n|hrady škody voči znalcovi, vr|tane n|roku voči súdom ustanovenému znalcovi sa bude riadiť kolíznymi pravidlami uvedenými
v nariadeniach Rím I a Rím II.
Z|väzok znalca voči tretím osob|m nie je podľa n|šho n|zoru možné považovať
za zmluvný z|väzok v zmysle nariadenia Rím I (resp. doterajšej judikatúry Súdneho dvora Európskych spoločenstiev k ot|zke vymedzenia zmluvného z|väzku
na účely nariadenia Brusel I a Bruselského dohovoru), nakoľko znalec ned|va
tretej osobe (o ktorej možno ani nevie) ponuku na uzatvorenie zmluvy, jeho
činnosť nesmeruje k uzavretiu zmluvy s touto osobou a zo samotného podania
znaleckého posudku ani nevyplýva vôľa znalca byť, v prípade prijatia tohto posudku druhou stranou, viazaný určitým z|väzkom. Samotné podanie posudku
nie je ani dobrovoľným prevzatím z|väzku s identifikovateľným obsahom, ale
iba plnením z|väzku znalca vyplývajúceho zo zmluvy medzi objedn|vateľom
posudku a znalcom.
Z|kladné kolízne pravidlo pre určovanie rozhodného pr|va pre zodpovednosť
znalca za škodu spôsobenú tretej osobe je všeobecné pravidlo podľa čl. 4 nariadenia Rím II, ktoré ustanovuje použitie pr|va, kde vznikla priama škoda. Uviedli
sme, že takto formulované kritériúm nie je úplne vhodné a jednoznačné pre
prípady čistých majetkových škôd (škôd, ktoré nie sú priamo spojené so škodou
na určitej veci, pr|ve či zdraví alebo inej osobnej ujme poškodeného). Znalec ale
spravidla svojim nespr|vnym znaleckým posudkom spôsobí pr|ve takúto čistú
majetkovú škodu. Vzhľadom na jasnú kolíznu preferenciu hraničného určovateľa
lex loci damni pred lex loci delicti navrhujeme vych|dzať z toho, že rozhodným
pr|vom pre z|väzok znalca na n|hradu škody m| byť pr|vo miesta, kde predmetn| škoda vznikla. Pokúsili sme sa odôvodniť, že za takéto miesto sa m| spravidla považovať miesto, kde bol uskutočnený pr|vny úkon pod vplyvom nespr|vneho znaleckého posudku, resp, pr|vo št|tu, v ktorom bolo vydané rozhodnutie na z|klade nespr|vneho posudku.
Takto určené rozhodné pr|vo pritom nie je úplne nepredvídateľné. Asymetria
v miere predvídateľnosti rozhodného pr|va (teda vedomosť, kde bude znalecký
posudok použitý) medzi objedn|vateľom posudku a znalcom, ktor| je nepochybne v neprospech znalca, sa môže pretaviť do zmluvného dojednania medzi
znalcom a objedn|vateľom. Znalec totiž nevstupuje do prípadného rizika možných n|rokov poškodených bez prípravy, ale až po uzatvorení dohody
s objedn|vateľom posudku, ktorý m| vplyv na to, kde sa tento posudok použije
(a tým aj na ot|zku, ktorým rozhodným pr|vom sa bude spravovať pr|vny vzťah
medzi znalcom a poškodenou treťou osobou). Miera tohto vplyvu a vyv|ženie
z toho plynúcich rizík pre znalca je ot|zkou dohody medzi znalcom
a objedn|vateľom posudku. Kolízne pr|vo tak d|va motiv|ciu, aby si tieto
zmluvné strany v zmluve pripravili riešenie pre dané riziko. Takéto kolízne riešenie týmto považujeme za spr|vne a efektívne.
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Summary
Two different issues have been addressed in this study. The approaches of legal
regulation of the experts liability (expert witnesses) in selected countries (Austria, the Czech Republic, Germany, the United Kingdom, the United States of
America and Switzerland) have been analysed in the first part of this study. The
objective was to point out the different theoretical concepts of the chosen liability regimes. However, different paths seem to lead to the same result. In general,
the distinction between contractual and tortious liability is considered decisive
in the selected legal orders. The liability of experts towards third parties (not
bound by the contract between the expert and the contractor) is known in each
of the selected countries. The conditions of such liability are however distinct.
We may generalize that certain immunities against civil and criminal claims are
granted to the experts appointed by courts (notwithstanding the lack of a clear
definition who is an expert appointed by the court) by most of the legal regulations. These immunities are constructed predominantly as an increase of
the seriousness of the breach of a standard duty of care needed to establish liability (in some states in the USA, the experts are even granted total immunity against civil claims). The court appointed experts are often said to have the extent of
their immunity from civil liability claims adjusted to the immunity of civil judges.
From the comparative point of view, the Czech law stands out significantly. The
misty concept of a general duty to prevent harm established by § 415 of the
Czech Civil Code that has not been clarified yet (as to the extent of personal scope of application and legal relevance and consequences of its breach), leads to
results, not seconded in other legal orders that have been subject to analysis.
Even the liability of expert appointed by courts is constructed more severe in the
Czech law than in other legal orders. Moreover, it seems that the predetermined
problems, already solved by other legal orders will have to be clarified also in the
Czech law. How far it is possible without attacking the basic concepts and approaches taken in the Czech law remains unclear.
In the second part of this study, we have reasoned whether a legal relation with
a foreign element regarding the liability of the expert, including a claim against
an expert appointed by the court should be governed by the conflict of laws rules
in Regulations Rome I or Rome II.
The obligation of the expert against third parties shall not be considered as a contractual obligation in terms of Rome I regulation (or relevant judicature of the
European Court of Justice), as the expert neither does provide the third party (of
whom he is often not informed) any offer to conclude a contract, nor does his activity lead to the conclusion of a contract with the third party, nor there is an identifiable will to be bound by his statement, shall the statement be accepted by the
third party. The delivery of a statement by an expert is not a voluntary accepted
obligation with an identifiable content, but only the performance of the contractual
obligation arising from his contract with the customer.
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Basic conflict rule for ascertaining the law governing the liability of experts is
article 4 of the Rome I regulation, stating the lex loci damni principle, whereas
only the direct damage is of importance. Such formula is not fully appropriate in
cases of pure economic losses (loss not directly linked to damage on property,
health or other similar protected good) and the expert causes regularly pure
economic loss with his false statement. According to the clear preference of the
criterion lex loci damni over the lex loci delicti principle we suggest considering
the place where the damage occurred as the decisive criterion determining the
governing law of the liability of the expert. The author tried to justify why the
place of the victim´s action (or a decision was issued by a court) under the influence of the expert statement should be considered as the place where the damage occurred.
The determination of the governing law according to above mentioned interpretation of the lex loci damni principle for pure economic losses is not as unforeseeable as it might seem. The asymmetry in the foreseeability of the determination
of governing law (the knowledge where the expert statement will be used) between the expert and his contractor that is undoubtly to the disadvantage of the
expert, shall be internalised into the contractual arrangement between the expert and his contractual partner. The expert does not enter into a possible risk of
liability claims without any preparation but only after a contract with his customer, who has influence over the possible use of the statement and is capable of
determining the potential circle of persons who might get into contact with the
statement (and thereby is also capable of foreseeing what will the governing law
for a possible non-contractual obligation of the expert towards third parties be).
The extent of influence and the balance of the risks the expert is facing is
a question of the contractual arrangement between the expert and his contractual partner – the customer. The conflict of laws rule motivates these parties to
negotiate on this risk and provide precautions. Therefore, we consider such conflict of laws rule proper and effective.
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OGH 20.11.1996, 7 Ob 513/96. SZ 69/258.
OGH 13.06.2000, 1 Ob 79/00z,
OGH 05.09.2000, 5 Ob 18/00h.
OGH 27.11.2001, 5 Ob 262/01t, SZ 74/188
OGH 21.02.2002 6 Ob 81/01g.
OGH 13.11.2002, 7 Ob 247/02b.
OGH 04.02.2006, 4 Ob 228/05s.
OGH 09.03.2006, 6 Ob 39/06p. SZ 2006/35.
OGH 23.03.2007 2 Ob 191/06m.
OGH 14.08.2007, 1 Ob 78/07p.
OGH 23.01.2008, 7 Ob 269/07w
OGH 10.07.2008, 8 Ob 51/08w.
Švajčiarsko:
BGE 30 II 274.
BGE 69 II 319.
BGE 82 II 28.
BGE 89 II 248.
BGE 101 II 255.
BGE 101 II 69.
BGE 102 II 88.
BGE 108 II 311.
BGE 110 II 245.
BGE 111 II 474.
BGE 112 II 350.
BGE 115 II 18.
BGE 116 II 695 „Paradieserhof“.
BGE 119 II 18.
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BGE 120 II 331 „Swissair“.
BGE 121 III 350 „Freistilringer Grossen“.
BGE 122 III 192,
BGE 123 III 312.
BGE 124 III 297.
BGE 127 III 328.
BGE 130 III 345.
BGE 133 III 449.
VGE zo dňa 24.8.2000, sp. zn. BR/DC 3/2001.
Súdny dvor Európskych spoločenstiev:
Rozsudok z 11. októbra 2001 vo veci C-267/99, Christiane Adam, vydat| Urbing, proti Administration de l'enregistrement et des domaines. Zb. 2001, s. I07467.
Rozsudok z 17. júna 1992 vo veci C-26/91, Jakob Handte & Co. GmbH proti
Traitements mécano-chimiques des surfaces SA. Zb. 1992, s. I-3967.
Rozsudok z 27. októbra 1998 vo veci C-57/91, Réunion européenne SA a i.
proti Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV a Capitaine commandant le navire
"Alblasgracht V002", Zb. 1998, s. I-6511.
Rozsudok z 17. septembra 2002 vo veci C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA proti Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS),
Zb. 2002, s. I-07357.
Rozsudok z 5. febru|ra 2004 vo veci C-265/02, Frahuil SA proti Assitalia SpA,
Zb. 2004, s. I-01543.
Rozsudok z 20. janu|ra 2005 vo veci C-27/02, Petra Engler proti Janus Versand
GmbH, Zb. 2005, s. I-00481.
Rozsudok z 22. marca 1983 vo veci 34/82, Martin Peters Bauunternehmung
GmbH proti Zuid Nederlandse Aannemers Vereniging, Zb. 1983, s. 00987.
Rozsudok z 17. septembra 2002 vo veci C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA proti Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS),
Zb. 2002, s. I-07357.
Rozsudok z 4. marca 1982 vo veci 38/81, Effer SpA proti Hans-Joachim Kantner, Zb.1982, s. 825.
Rozsudok z 14. m|ja 2009 vo veci C-180/06, Renate Ilsinger proti Martin Dreschers. Ešte nepublikované v Zbierke.
Rozsudok z dňa 11. júla 2002 vo veci C-96/00, Rudolf Gabriel, Zb. 2002, s. I06367.
Rozsudok z 20. janu|ra 2005 vo veci C-27/02, Petra Engler proti Janus Versand
GmbH, Zb. 2005, s. I-00481.
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Rozsudok z 21. júna 1978 vo veci 150/77, Bertrand proti Paul Ott KG, Zb.1978,
s. 1431.
Rozsudok z 19. janu|ra 1993 vo veci C-89/91, Shearson Lehmann Hutton Inc.
proti TVB Treuhandgesellschaft für Vermögensverwaltung und Beteiligungen
mbH, Zb. 1993, s. I-00139.
Rozsudok z 3. júla 1997 vo veci C-269/95, Francesco Benincasa proti Dentalkit
Srl. Zb. 1997, s. I-3767.
Rozsudok z 27. apríla 1999 vo veci C-99/96, Hans-Hermann Mietz proti Intership Yachting Sneek BV, Zb. 1999, s. I-2277.
Rozsudok z 27. septembra 1988 vo veci 189/87, Athanasios Kalfelis proti Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co., a iní. Zb. 1988, s. 5565.
Rozsudok z 26.marca 1992 vo veci C-261/90, Mario Reichert, Hans-Heinz Reichert a Ingeborg Kockler proti Dresdner Bank AG. Zb. 1992, s. I-2149.
Rozsudok z 27. októbra 1998 vo veci C-57/91, Réunion européenne SA a i.
proti Spliethoff's Bevrachtingskantoor BV a Capitaine commandant le navire
"Alblasgracht V002", Zb. 1998, s. I-6511.
Rozsudok z 23. novembra 1999 v spojených veciach C-369/96 a C-376/96,
Trestné konania proti Jean-Claude Arblade et Arblade & Fils SARL (C-369/96)
a Bernard Leloup, Serge Leloup a Sofrage SARL (C-376/96). Zb. 1999, s. I08453.
Rozsudok vo veci C-167/00, Verein für Konsumenteninformation proti Karl
Heinz Henkel z 1. októbra 2002. Zbierka 2000, s. I-08111.
Rozsudok z 19. septembra 1995 vo veci C-364/93, Antonio Marinari proti Lloyds Bank plc a Zubaidi Trading Copany, Zb. 1995, s. I-02719.
Rozsudok z 11. janu|ra 1990 vo veci C- 220/88, Dumez France SA a Tracoba
SARL proti Hessische Landesbank a iní, Zb. 1990, s. I-00049.
Rozsudok z 27. septembra 1988 vo veci 189/87, Athanasios Kalfelis proti Banque Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co., a iní. Zb. 1988, s. 5565.
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