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Die Rolle ausländischer Vorbilder in der bürgerlichen 

Umgestaltung der ungarischen Komitate 

Prof. Dr. István STIPTA, Universität Miskolc 

 

 

I. Bestrebungen zur Veränderung der ständischen Komitatsverfassung im 

ungarischen Vormärz 

Das ungarische Komitat vertrat als grundlegende Institution der Epoche der 

ständischen Ordnung jahrhundertelang die Interessen des ländlichen Adels, sorgte für die 

lokale Administration, für die Rechtspflege und spielte eine bedeutende Rolle im 

öffentlichen politischen Leben. Es war Vermittler der Interessen des Herrschers und des 

Staates, widersetzte sich aber in bewegten Zeiten der Geschichte oft den absolutistischen 

Bestrebungen fremder Könige; es verweigerte ihnen in spektakulärer Weise die Krönung 

oder sabotierte - durch Anwendung des alten Mittels der Verwaltung - still die 

Durchführung "unliebsamer" Verordnungen. In einigen Abschnitten der Geschichte 

Ungarns war es eine wahrhaftige "Bastion", eine isolierte, abgeschlossene Welt, die neben 

den Vorrechten der Privilegierten auch die ungarische Eigenart und oft als einziges 

derartiges Forum auch die ungarische Selbständigkeit verteidigte. 

 Im ungarischen Vormärz, im sogenannten Reformzeitalter wurden die Komitate zu 

wichtigen Faktoren im verfassungs- und verwaltungsrechtlichen Kampf gegen die 

habsburgischen Zentralisierungsbestrebungen. Sie spielten auch in der Einberufung des 

ersten Landtages im Reformzeitalter (1825-27) eine wichtige Rolle, denn durch ihren 

Widerstand wurde der Versuch, das Land durch Verordnungen zu regieren, vereitelt. Ihr 

vorerst passives Verhalten wurde in den 1830-er Jahren immer mehr durch eine aktive, mit 

den anderen Komitaten abgestimmte Politik abgelöst. Die Komitate übernahmen, ihre 

traditionellen Rechte betonend, diese Rechte oft in modifiziertem oder erweitertem Sinne 

selbst interpretierend, eine landesweite öffentlich-rechtliche Rolle. Die alten Gesetze, die 

regierungsbehördlichen Normen mit oft auch einander widersprechendem Wortlaut und die 

sich auf das verfassungsmäßige Gewohnheitsrecht gründende Praxis sicherten ihnen einen 
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weiten politischen Spielraum. Die ungarischen Komitate hatten weitreichende öffentlich-

rechtliche Kompetenzen.1

Ihr markantestes Privilegium war das Recht, Gesetzesvorschriften zu erlassen. Die 

Komitatskongregationen der adeligen Komitate konnten ihre Landtagsdeputierten ohne 

Designierung durch den Obergespan frei wählen. Die Komitatsversammlung traf die 

Entscheidung über das materielle Wahlrecht und ausschließlich dieses Gremium konnte 

bestimmen, an welche altersmäßigen und anderen Bedingungen das aktive und passive 

Wahlrecht gebunden waren. Art. LXII:1625 machte nur die Einschränkung, daß der 

Deputierte in seinem Komitat adelig und Gutsbesitzer sein soll. Auf welche Weise gewählt 

wurde und das Wahlverfahren selbst wurde von den Komitaten selbst bestimmt. Daraus 

folgte unmittelbar das Recht der Beglaubigung der Deputierten. Der Landtag war nicht 

berechtigt zu untersuchen, ob die Komitate ihre Deputierten vorschriftsmäßig gewählt 

haben. 

 

Zu den gesetzgeberischen Befugnissen gehörte auch das Recht, den Deputierten 

Weisungen zu geben. Die Komitatsversammlungen formulierten jene lokalen Interessen, die 

die gewählten Deputierten zu vertreten hatten; sie waren verpflichtet, in ihrem Sinne vor 

dem Landtag zu sprechen und abzustimmen. Falls auf dem Landtag eine Frage zur Sprache 

kam, für die keine Instruktionen gegeben wurden, mußte der Deputierte um ergänzende 

Weisung nachsuchen. Das Instruktionsrecht stand der Komitatskongregation zu und auch 

die Auslegung des Instruktionstextes fiel in ihre Kompetenz.2

Die Abberufung der Landtagsdeputierten war unverletzbares, diskretionelles Recht der 

Komitate. Sie konnten von diesem Recht ohne Begründung Gebrauch machen und die 

Deputierten jederzeit zur Berichterstattung auffordern. Auch die Verkündung der 

sanktionierten Gesetze erfolgte bis 1848 auf den Komitatsversammlungen. Das Recht zu 

 

                                                           
1  Ákos v. TIMON: Ungarische Verfassungs- und Rechtsgeschichte mit Bezug auf die 

Rechtsentwicklung der westlichen Staaten. 2. Auflage, Berlin 1909, pp. 212-218, 616-624, 
694-718; Stephan CSEKEY: Die Verfassung Ungarns, Danubia Verlag, Budapest-Leipzig 1944, pp. 
195-204; Anton RADVÁNSZKY: Grundzüge der Verfassungs- und Staatsgeschichte Ungarns, 
München 1990, pp. 47-48, 128-129; Lajos HAJDU: II. József igazgatási reformjai Magyarországon 
[Verwaltungsreformen von Joseph II. in Ungarn], Budapest 1982 (im weiteren HAJDU), pp. 
122-124, 187-191, 221-226; Andor CSIZMADIA: A magyar közigazgatás fejlõdése a XVIII. 
századtól a tanácsrendszer létrejöttéig [Entwicklung der ungarischen Verwaltung vom 18. 
Jahrhundert bis zum Entstehen des Rätesystems], Budapest 1976 (im weiteren CSIZMADIA), pp. 
37-43; Imre PALUGYAI: Megye-rendszer hajdan és most [Komitate einst und heute], Pest 1844. II. 
Megyehivatalok [Komitatsämter] (im weiteren  PALUGYAI) p. 147. 

2 Die Kongregation des Komitates Liptau (Liptó) wollte 1843 bezüglich einer von seinen Deputierten 
widersprüchlich ausgelegten Weisung die Entscheidung der Deputiertentafel überlassen. Die 
Mehrzahl der Deputierten entschied aber, daß die Deutung der Instruktionen in die Kompetenz der 
Komitate gehört. PALUGYAI p. 147. 
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Gesetzesinitiativen stand den Komitaten formell nicht zu, doch haben sie oft erreicht, daß 

ihre noch vor der Eröffnung des Landtags zusammengestellten Vorschläge und 

Beschwerden vor die gesetzgebende Versammlung gelangten. 

An die in der Gesetzgebung gespielte Rolle schloß sich das Recht an, Statuten zu 

erlassen. Dieses kann im wesentlichen als "lokale Gesetzgebung" betrachtet werden, denn 

die Komitate konnten bindende lokale Rechtsnormen in allen Fragen erlassen, die nicht 

durch Gesetze geregelt waren. Diese Verordnungen besaßen - wie József EÖTVÖS schrieb - 

auch ohne Sanktionierung durch den König Gesetzeskraft.3

Die Komitate spielten auch als Vollziehungsorgane eine wesentliche Rolle. Nach 

mittelalterlicher ungarischer konstitutioneller Rechtsauffassung waren die Komitate 

innerhalb ihres Territoriums die alleinigen verfassungsmäßigen Organe der Vollziehung der 

Gesetze. Darüber hinaus waren sie die Ausführenden der Verordnungen des Monarchen, 

der königlichen und ungarischen Zentralregierungsorgane. In diesem Zusammenhang 

entstand des Recht der vis inertiae, das aus Art. XXXIII:1545 abgeleitet und als 

Gewohnheitsrecht ausgeübt wurde. Demnach konnte die Komitatsversammlung die 

Vollziehung der gesetzwidrigen oder dem Geist der Verfassung widersprechenden Erlässe 

des Königs oder der Dikasterien verweigern. Es kam oft vor, daß die Komitate auch 

Vorschriften, die ihnen unzweckmäßig schienen und die einen unter den lokalen 

Verhältnissen unausführbaren zentralen Willen verkörperten, nicht durchführten. 

 

Eine wichtige Garantie der Selbständigkeit der Komitate war die Ausübung der 

Steuerzuständigkeit. Demnach gehörte das Recht der Festlegung der öffentlichen Ausgaben 

des Komitats, die Bestimmung der Steuerarten und die Erhebung von Steuern in ihre 

Kompetenz. Nach József EÖTVÖS wurde die Hälfte der direkten Steuern im Lande von den 

Komitaten erhoben.4

Als integrierender Bestandteil der Autonomie in der Vollziehungsgewalt kann das 

Recht der Wahl der Beamten, der Feststetzung ihres Gehaltes, ihrer Kontrolle und ihrer 

Abberufung betrachtet werden. Durch Art. IX:1662 wurde dieses Recht, einschließlich das 

 

                                                           
3 Elek FÉNYES: Magyarország leírása. Statisztika II. [Beschreibung Ungarns. Statistik II], p 131; nach 

dem Landesausschuß von 1827 "gehört in die Zuständigkeit der Komitate gehört alles, was das 
Land im allgemeinen oder die Öffentlichkeit des Komitates oder die Rechte der Individuen betrifft, 
sofern durch Gesetz nicht zur Beschlußfassung und Erörterung berechtigt" PALUGYAI p. 176; Iván 
MEZNERICS: A megyei büntetõ igazságszolgáltatás a 16-19. században [Die Strafgerichtsbarkeit der 
Komitate im 16-19. Jahrhundert]. Budapest 1933, p. 51. 

4  József EÖTVÖS: Reform. Leipzig 1846, p. 48.; Katalin SZAMEL: A megyerendszer története 
Magyarországon [Geschichte des Komitatswesens in Ungarn], Budapest 1981, p. 16; Dr. István 
EGYED: Vármegyei önkormányzat [Selbstverwaltung der Komitate], Budapest 1929, p. 81. 
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der Auswahl der lokalen Militärkommandanten, in einem Gesetz bekräftigt. Das Komitat 

spielte auch in der Militärverwaltung eine wichtige Rolle: es zog die Kriegssteuer ein, 

beteiligte sich an der Rekrutierung, sorgte für die Einquartierung der Militäreinheiten.5

Die Komitate konnten ohne zentralen Regierungseinfluß die Grenzen ihrer inneren 

Verwaltungseinheiten festlegen, ihr Territorium in Bezirke (járás) und Kreise (kerület) 

aufteilen (Art. LXXXVI:1649). Über ihren Sitz konnten sie frei entscheiden. Sie hatten 

einen wesentlichen Einfluß auf die Gemeinden. Art. XXI:1765 setzte fest, daß die dem 

Komitatsverband einverleibten Gemeinden die Lasten des Komitats mitzutragen hätten. 

Auch über einen Teil der Städte hatten sie die Aufsicht (Art. XCIII:1647, Art. XX:1649). 

Das Komitat übte auf seinem eigenen Territorium die Polizeigewalt aus, überwachte die 

Ordnung und hatte Aufgaben auf dem Gebiet des Gesundheits- und Straßenwesens, der 

Feuerwehr, der Feldpolizei.

 

6

Im Aufgabenbereich der Leibeigenenverwaltung wirkte das Komitat an den 

Gemeindewahlen mit, überwachte die Patrimonialgerichte und nahm an der Vollziehung 

der Urbarialverordnungen teil. Als Inhaber der Rechte eines obersten Vormundes erledigte 

es persönliche und Vermögensangelegenheiten der adeligen Waisen und Witwen im 

Komitat.

 

7

Das Komitat war ein wichtiger Faktor der Gerichtsbarkeit der ständischen Epoche. 

Die Wahl und Entlassung der Komitatsrichter gehörte in seine ausschließliche Kompetenz. 

In Strafsachen und in privatrechtlichen Rechtsstreitigkeiten war das Komitat in erster und 

zweiter Instanz allein zuständig. 

 

Aufgrund von Art. LXXIII:1723 stand ihm das Recht der Blutgerichtsbarkeit zu. 

Wenn außerordentliche Umstände es begründeten, konnte es seit Art. II:1723 mit 

Zustimmung des Palatins das Standrecht einführen. Die Berufungsinstanz der 

                                                           
5  János SZITA: A magyar alkotmány történetének vázlata 1847-ig [Abriß der Geschichte der 

ungarischen Verfassung bis 1847]. Pécs 1992, p. 155; Dr. István EREKY: A magyar helyhatósági 
önkormányzat. Vármegyék I. köt. [Die Selbstverwaltung der Munizipalitäten in Ungarn. Komitate 
Bd. I.], Budapest 1910, pp. 14-16. 

6 Sándor ZAYZON: A centralisták és a megyerendszer reformja [Die Zentralisten und die Reform der 
Komitatsverfassung], Budapest 1917 (im weiteren ZAYZON) pp. 6-7; István KAJTÁR: Magyar városi 
önkormányzatok [Ungarische städtische Selbstverwaltungen] (1848-1918), Budapest 1992, pp. 
27-36; Andor CSIZMADIA: A magyar városi jog [Das ungarische Stadtrecht], Kolozsvár 1941, pp. 
114-115. 

7  Alajos DEGRÉ: A magyar gyámsági jog kialakulása a dualizmus korának gyámsági kódexéig 
[Entwicklung des ungarischen Vormundschaftsrechtes bis zum Vormundschaftskodex der Zeit des 
Dualismus], Jogtörténeti Értekezések 8. (ed.: Kálmán KOVÁCS), Budapest 1977, pp. 57-68; György 
BÓNIS: A bírósági szervezet megújítása III. Károly korában [Die Erneuerung der Organisation der 
Gerichte zur Zeit Karl III.], Budapest 1935, pp. 52-55. 
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Patrimonialgerichte und zugleich ihre Aufsichtsbehörde war ebenfalls die 

Komitatskongregation. Seit dem 17. Jahrhundert besaßen die Komitate öffentliche 

Glaubwürdigkeit und vollzogen ihre Urteile in eigenen Gefängnissen. 

Große Bedeutung hatte unter den politischen Rechten der Komitate vor 1848 die 

Möglichkeit, Fragen von landesweiter oder gar internationaler Bedeutung auf die 

Tagesordnung zu nehmen und zu erörtern. Die Komitatsversammlung konnte außerdem an 

den König, an die Zentralregierung, an den Landtag eine Petition mit ihrer Stellungnahme, 

Bitte, ihrem Protest richten und ihre Ansichten auch den entsprechenden Behörden anderer 

Komitate mitteilen (Korrespondenzrecht). 

Nach zeitgenössischer Auffassung konnten die Komitate ohne Beschränkung 

"Bündnisse schließen", ihre politischen Auftritte auch organisatorisch miteinander 

abstimmen. Diese dem verfassungsmäßigen Gewohnheitsrecht entsprechende Möglichkeit 

manifestierte sich in der Bildung der vormärzlichen Regionaltafeln. Dem Komitat kam im 

Schutz der Verfassung, der Wahrung der nationalen Unabhängigkeit und der politischen 

Freiheiten des Adels eine wichtige Rolle zu. In diesem Sinne wurden die Komitate von den 

Munizipalisten der Reformzeit als Bastionen der Verfassung betrachtet. 

Ein sehr gutes Bild von dem sich Mitte der dreißiger Jahre herausbildenden 

oppositionellen Standpunkt über die politische Rolle der Komitate gibt die Rede von Franz 

DEÁK an der Deputiertentafel am 16. Juni 1835. Das ungarische Komitat ist nach seiner 

Auffassung ein Schatz, und einer vergleichbaren Einrichtung können sich auch die freiesten 

Nationen Europas nicht rühmen. Diese Munizipalitäten "stehen mit unbeugsamer 

moralischer Kraft Wache für unsere Konstitution, von ihnen gehen... die Rechte der Nation 

aus". Im Rahmen der Komitate entwickelte sich die "Vereinigungs- und Pressefreiheit", 

und durch sie könnten die Massen unmittelbaren Einfluß auf die Gesetzgebung nehmen. 

Das Komitat sei - lautete seine Konklusion - eine nationale Institution, die nicht aufgegeben 

werden dürfe. 

Die bestimmende Persönlichkeit der verfassungsrechtlichen Diskussionen im 

Vormärz, Lajos KOSSUTH sprach sich ebenfalls für die Erhaltung des nationalen Charakters 

der Komitate aus. Die sich um ihn gruppierenden Munizipalisten standen jeder Form von 

Zentralgewalt mit Mißtrauten gegenüber. Sie zitierten oft das französische Beispiel als 

Beweis dafür, daß das System von verantwortlichen Ministerien an sich 

Zentralisierungsbestrebungen der Zentralregierung nicht ausschließt. Der von ihnen 

angestrebte Staat setzte, über die Volksvertretung und die Überwachung der 

Vollziehungsgewalt durch das Parlament hinausgehend, das lokale Gleichgewicht der die 



 10 

Übermacht der Ministerien einschränkenden Selbstverwaltungen voraus. Sie gaben zu, daß 

das System der Komitate in seinem damaligen Zustand unhaltbar und sein ständischer 

Charakter anakronistisch war, vertraten aber die Ansicht, daß ihre politischen Rechte, ihre 

Autonomie in der Gesetzgebung und in der Vollziehung aus Garantiegründen Schutz 

verdienten. 

Sie beriefen sich auf die jahrhundertelangen Kämpfe der Komitate im Interesse der 

Erhaltung der Nation, wobei sie ihr Widerstandsrecht, ihre Rolle als Bastionen der 

Verfassung oft überschätzten. Die wohlmeinenden Munizipalisten waren auch von der 

Hoffnung erfüllt, daß die Komitatsorganisation zur Erneuerung fähig ist und sogar ein 

Werkzeug der Initiative und der Durchführung wichtiger gesellschaftlicher Reformen sein 

kann. KOSSUTH führte als Beispiel den Fall des Komitates Pest an, das in eigener 

Verantwortung die Verwaltung von der Jurisdiktion trennte, die richterliche 

Unabhängigkeit anerkannte und die Öffentlichkeit in der Rechtssprechung sicherte.8

Auch fortschrittliche Vertreter der munizipalistischen Richtung gaben zu, daß das 

Komitat der ständischen Epoche nicht in seinem alten Zustand verbleiben konnte. Doch 

stellten sie sich die Reform auf geschichtlicher Grundlage, unter Schonung der 

traditionellen Rechte der Selbstverwaltungen vor. Bei der Umgestaltung des 

konstitutionellen Lebens wollten sie keinen ausländischen Mustern folgen. Nach KOSSUTHs 

berühmt gewordenen Zeilen kann "die Institution des Komitats, wird es auf der Basis der 

Volksvertretung mit der Freiheit des Volkes in Einklang gebracht und in der Ausübung 

ihrer Aufgaben den Anforderungen der Zeit angepaßt, das wirksamste Organ des Genusses 

der individuellen Rechte, der um keine europäische Institution, um keine europäischen 

regelhaften Papiergedanken einzutauschende wertvolle, teuere Schatz unserer Nation 

sein".

 

9

Die andere Auffassung über die konstitutionelle Umgestaltung wurde im 

Reformzeitalter von den Zentralisten vertreten. Sie waren alle am Anfang ihrer Laufbahn 

stehende junge Intellektuelle mit europäischem Ausblick, die über eine zukünftige 

Revolution des Rechtswesens Pläne schmiedeten. Sie vertraten die Ansicht, daß die 

Entwicklung Ungarns von der Entwicklung Europas nicht zu trennen ist und die 

Umgestaltung des Landes nur gemäß allgemeiner Gesetzmäßigkeiten erfolgen kann. Sie 

 

                                                           
8 Bezüglich des Munizipalismus von KOSSUTH und seines Kreises: CSIZMADIA p. 80; György SPIRA: 

Jottányit se a negyvennyolcból [Nicht ein Jota von Achtundvierzig], Budapest 1989, p. 19; Zsolt 
TRÓCSÁNYI: Wesselényi Miklós [Miklós Wesselényi], Budapest 1965, pp. 134-135. 

9 ZAYZON: p. 24. 
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kämpften gegen die trügerische Illusion eines "ungarischen Genius", leidenschaftlich und 

mutig wiederholten sie: "die altehrwürdigen Institutionen" sind für das Weiterleben 

ungeeignet. Kühl und sachlich untersuchten sie die ungarische Geschichte und legten der 

nationalen Entwicklung statt eigenen Maßstäben westeuropäische Maßstäbe an. Gegenüber 

der ständischen Vertretung betonten sie das Prinzip der Volksvertretung, in den Mittelpunkt 

des politischen Lebens gedachten sie die gesetzgebende Körperschaft zu stellen. Sie 

wünschten eine selbständige, dem Parlament verantwortliche Regierung, garantierte 

persönliche Freiheitsrechte, ein kodifiziertes Rechtssystem.10

Unter den dem neuen Geist verpflichteten Denkern fiel József EÖTVÖS die 

schwierigste Aufgabe zu. Er war es, der das Munizipalsystem des zukünftigen Staates 

skizzierte. In seinen Schriften, besonders in seinem Werk von epochaler Bedeutung Reform 

in Ungarn gab er eine erbarmunglose Kritik des Komitatssystems. Er bemängelte nicht die 

von der überwiegenden Mehrheit der Reformer zugegebenen Funktionsfehler, sondern hielt 

die verfassungsrechtliche Stellung, die beispiellose Machtfülle der Institution für ein 

Hindernis für den Fortschritt. Die Beteiligung der Komitate an der Gesetzgebung ist nach 

EÖTVÖS im 19. Jahrhundert anakronistisch, denn sie repräsentieren allein den Adelsstand, 

die Deputierten vertreten nicht die wahlberechtigten Bürger sondern nur die Munizipalität. 

Wegen der ungleichen Fläche der Komitate und der ungleichmäßigen Verteilung der über 

politische Rechte Verfügenden seien auch die privilegierten Gruppen nicht gleichmäßig 

vertreten, denn die adelige Bevölkerung der 52 Komitate betrage 542705, wovon in den 27 

kleinsten Munizipalitäten 86385 Adelige leben. Demnach bedeute das bestehende System 

der Entsendung der Deputierten (2 für jedes Komitat), daß sich an der Deputiertentafel der 

Wille der kleinsten Komitate durchsetzen könne. Die Deputiertenweisung stehe mit den 

Anforderungen des Fortschritts im Widerspruch. Bei diesem System - schrieb EÖTVÖS - 

beschäftige sich "unser Landtag viel mehr mit den Beschwerden und Wünschen der 

einzelnen Komitate als mit den das ganze Land betreffenden Angelegenheiten". Das 

imperative Mandat der Deputierten gebe den Landtag den kleinlichen Interessen der 

Komitate preis, lösche die Ambitionen der Deputierten aus, mache sie "zu Maschinen". Die 

 

                                                           
10 Gusztáv BEKSICS: A magyar doktrinairek [Die ungarischen Doktrinäre], Budapest 1882, p. 85; 

CSIZMADIA: p. 79; József EÖTVÖS: Reform és hazafiság [Reform und Patriotismus], Budapest 1978, 
Bd. I. p. 367; Zoltán FERENCZY: Báró Eötvös József 1813-1871 [Baron József EÖTVÖS 1813-1871], 
Budapest 1902, p. 104; Deák Ferencz beszédei. Összegyûjtötte KÓNYI Manó [Reden von Ferencz 
DEÁK. Gesammelt von Manó KÓNYI] (im weiteren Reden von DEÁK), Budapest 1903, Bd. I., 
p. 163; Gyõzõ CONCHA: Báró Eötvös József állambölcselete és a külföldi kritika [Staatphilosophie 
von Baron József Eötvös und die ausländische Kritik], Budapest 1908, p. 75. 
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ungleichmäßig verteilte Wahlberechtigung, das Beglaubigungsrecht der Komitate stehe 

nicht im Einklang mit dem Prinzip der Volksvertretung. 

Nach den Zentralisten entsprach auch die Vollziehungsautonomie der Komitate, ihre 

in der Verwaltung gespielte Rolle nicht den Anforderungen eines modernen Staates. Der 

Vollzug sei undenkbar ohne landesweite Einheitlichkeit, bei uns aber "hängt die Art der 

Vollziehung der Gesetze von 52 frei beratenden Körperschaften ab". 

Ein weiterer Fehler bei der Leitung der Verwaltung durch das Komitat sei die 

Tatsache, daß sich die Komitatskongregation auch mit Politik befasse, was der Vollziehung 

schade. Die Forderung nach Verantwortung könne in dieser vormärzlichen Periode des 

Komitatswesens nicht geltend gemacht werden, "den Beamten gegenüber wegen der 

ständigen Personenwechsel, der Komitatsversammlung gegenüber wegen der großen Zahl 

der Teilnehmer". Bemerkenswert ist jener Einwand von József EÖTVÖS, wonach im 

damaligen öffentlichen Leben der Komitate die Rechte der Minderheit nicht von Amts 

wegen gewährleistet werden können. Er beanstandete auch das Recht der vis inertiae. 

Seinem Standpunkt zufolge ist dieses Recht einer starken Zentralmacht gegenüber 

wirkungslos, im Falle einer verfassungsmäßigen Regierung verhindert es dagegen den 

genauen Vollzug der dem Wohl der Gemeinschaft dienenden Gesetze. 

Die Ausübung der Gerichtsbarkeit auf Komitatsebene stand nach Ansicht der 

Zentralisten ebenfalls in prinzipiellem Widerspruch zu den modernen Staatstheorien. Die 

Trennung von Rechtssprechung und Verwaltung ist so unmöglich, ja es kommt sogar dazu, 

daß "das Urteil von Parteiinteressen beeinflußten Personen gefällt wird" (EÖTVÖS). Die 

Wahl der Richter schließt die richterliche Unabhängigkeit aus, außerdem werden auf diese 

Weise nicht die am besten qualifizierten Personen zum Richter bestellt. Auch die 

wünschenswerte landesweite Einheitlichkeit der Rechtssprechung kann im Falle von 

Komitatsgerichten mit partikularem Aufbau und unterschiedlicher Prozeßordnung nicht 

erreicht werden. 

Auch was die politischen Rechte der Komitate, ihren Beitrag zur Wahrung der 

Verfassung betraf, teilten sie die prokomitatlichen Argumente der Munizipalisten nicht. Zur 

Sicherung der nationalen Unabhängigkeit - meinte EÖTVÖS - wäre das über eine 

magyarische Mehrheit verfügende Parlament viel besser geeignet als die Komitate, in 

denen zu einem großen Teil die Nationalitäten die Mehrheit darstellten. Auch den 

Charakter der Komitate als Selbstverwaltungsorgane stellte er in Frage. Nach moderner 

Auffassung gebe es dafür eine doppelte Voraussetzung: "erstens, daß jene, die an der Sache 

Interesse haben, an der Erledigung teilnehmen. Zweitens, daß außer denen, die an der Sache 
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Interesse haben, niemand sich in die Erledigung einmischen kann". Diesen Anforderungen 

genüge das ungarische Komitat nicht, denn an der Komitatsversammlung nehmen nur die 

Adeligen teil. 

Neben ihren prinzipiellen Vorbehalten kritisierten die Zentralisten unbarmherzig die 

Korruption bei den Deputiertenwahlen der Komitate, die Zufälligkeiten ihrer 

Rechtssprechung, ihre Verwaltungspraxis. Keiner ihrer Vertreter glaubte aber daran, daß 

die nach den Reformen entstehende Staatsordnung das Komitat selbst entbehren könnte. 

Ausnahmslos betonten sie, daß neben der Zentralgewalt regionale Organe mit 

eingeschränktem Wirkungskreis benötigt werden, die die Vollziehungsaufgaben der 

mittleren Ebene übernehmen. Im Bereich der Verwaltung würden sie eine relative 

Selbständigkeit genießen, Angelegenheiten von lokalem Interesse könnten sie selbst regeln. 

Sie hätten aber keine Verfügungsgewalt über Gemeinden, diese würden auf ihrem Gebiet 

ebenfalls eine Vollziehungsautonomie erhalten. Die Komitate hätten ein Aufsichtsrecht 

über diese grundlegenden Verwaltungseinheiten und könnten nur kontrollieren, ob die 

"freien Gemeinden" ihre Befugnisse nicht überschritten haben. Auch die Rechte des 

Einzelnen würden nicht vom Komitat, sondern durch das System der Volksvertretung, 

durch die Verantwortlichkeit des Ministeriums und durch die freie Presse garantiert 

werden.11

Das Ideal der Staatsordnung, an dem sich die Zentralisten orientierten, bot das 

zeitgenössische Frankreich. Die staatliche Organisation des ungarischen Königreiches, 

seine wichtigsten Rechtsinstitute stellten sie sich entsprechend der Verfassung von 1791 

vor. In der Frage der Staatsform vertraten sie einheitliche Ansichten, das Beispiel der USA 

lehnten sie ausnahmslos ab. Die verfassungsmäßige Einschränkung der königlichen 

Gewalt, die Teilung der obersten Gewalt hielten sie für wünschenswert. Diese Auffassung 

konnte offen vertreten werden, sie verletzte die gegenüber dem Haus Habsburg gebotene 

Loyalität nicht, sie brachte aber die Unzufriedenheit mit der zentralistischen 

Regierungsweise zum Ausdruck. Die Zentralisten waren die ersten in der Geschichte 

Ungarns, die eine geschriebene Verfassung, die gesetzliche Verankerung der Grundrechte 

verlangten. 

 

                                                           
11  Magda KOVÁCS: "A cél Magyarország egysége". EÖTVÖS harca a központosításért a Pesti 

Hírlapban ["Das Ziel ist  die Einheit Ungarns". Der Kampf EÖTVÖS' für die Zentralisierung in der 
Zeitung Pesti Hírlap]. In: Ábránd és valóság. Tanulmányok EÖTVÖS Józsefrõl [Traum und 
Wirklichkeit. Studien über József EÖTVÖS], Budapest 1973, pp. 86-106; István STIPTA: EÖTVÖS 
József  önkormányzatvédõ centralizmusa [Der die Selbstverwaltungen schützende Zentralismus von 
József EÖTVÖS], Napjaink XXVII/1988. No.9, pp. 4-5; ZAYZON, pp. 24-26. 



 14 

Die Regierungsform in Ungarn sollte nach dem französischen Beispiel umgestaltet 

werden. Die Einsetzung eines verantwortlichen Ministeriums hielten sie für unumgänglich, 

denn bis dahin wurden die Angelegenheiten des staatsrechtlich selbständigen Ungarn in den 

Dikasterien entschieden, die ihren Sitz in Wien hatten. Die verfassungsrechtliche 

Opposition der 1840-er Jahre geriet an diesem Punkt in einen prinzipiellen Gegensatz mit 

der bestehenden politischen Ordnung, dies war das einzige "revolutionäre Element" ihrer 

Auffassung. Außer der Ernennung eines verantwortlichen ungarischen Ministeriums 

forderten sie - ebenfalls nach französischem Vorbild - die Einführung der Schwurgerichte, 

die Trennung von Verwaltung und Gerichtsbarkeit. 

Auch die Umgestaltung der eigenartigsten verfassungsrechtlichen Institution des 

Landes, das Komitat sollte unter Berücksichtigung ausländischer Erfahrungen erfolgen. 

Auf der Grundlage der Verfassung von 1791 und der Detailvorschriften der Verfassungen 

aus den Jahren 1795, 1814 und 1830 verlangten sie eine eingeschränkte 

Munizipalverfassung. Die politischen und gesetzgeberischen Befugnisse der Komitate 

widersprachen ihrer Auffassung nach dem Zeitgeist, nur auf dem Gebiet der Vollziehung 

der Gesetze hielten sie die Aufrechterhaltung der Autonomie für angebracht. Wie das aus 

dem "französischen System" folgte, sollte diese Selbständigkeit im Vollzug nur in der 

Möglichkeit der Auswahl der entsprechenden Mittel bestehen und sich nicht auf die 

Verweigerung der Vollziehung der Ministerialverordnungen, auf die Überprüfung ihrer 

Gesetzmäßigkeit erstrecken. Die Zentralisten strebten eine vertikale Verteilung der so 

verstandenen Selbstverwaltung an und wollten die mit den Kompetenzen des 

verantwortlichen Ministeriums vereinbare Selbständigkeit auch den Gemeinden 

zugestehen. Das war ein ganz neuer Gedanke, denn die Grundeinheiten der Verwaltung 

waren in Ungarn schon von Anfang an den Komitaten untergeordnet. 

Auf ihre Ansichten bezüglich der Umgestaltung der Komitate blieb das System der 

englischen Grafschaften ohne Einfluß. Sie waren sich dessen wohl bewußt, daß die 

Voraussetzungen für die Schaffung von starken Selbstverwaltungen auf der festen Basis der 

gesellschaftlichen Mittelschichten in Ungarn nicht gegeben sind. Zur Durchführung der 

ungarischen Reformen stellten sie sich eine starke Regierung vor, die die partikularistischen 

Tendenzen überwinden kann. 

Die Gruppe der Munizipalisten suchte keine ausländischen Vorbilder. Die 

Zentralisation in Frankreich setzten sie mit dem habsburgischen Absolutismus gleich, die 

Kontrolle der Regierung durch das Parlament betrachteten sie an sich als schwache 

verfassungsmäßige Garantie. Den Selbstverwaltungsorganen, vor allem den Komitaten 
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dachten sie eine Rolle als "Verfassungswächter" zu, ihre Gesetzgebungs-, 

Rechtssprechungs- und Vollziehungsbefugnisse sollten noch erweitert werden. Da die 

englische Grafschaft keine öffentlich-rechtlichen Kompetenzen besaß, konnte sie für 

KOSSUTH und seinen Kreis nicht maßgebend sein. Die föderative Staatsordnung der USA 

schloß jeden Vergleich aus und die belgische Verfassung aus dem Jahre 1831 gab auch kein 

Beispiel für eine die Zentralregierung kontrollierende territoriale Selbstverwaltung ab. 

Diese geistige und politische Richtung des Vormärz war zuversichtlich, daß die Komitate 

in zweckdienlicher Weise, unter Wahrung ihres traditionellen nationalen Charakters, 

umgestaltet werden können. 

Die über die Umgestaltung der Komitate geführte publizistische Diskussion erreichte 

im Jahre 1848 die Gesetzgebung, den Landtag. Im Zuge der radikalen Umformung der 

ungarischen Verfassung setzten die zentralistisch gesinnten Deputierten den Art. III:1848 

über das unabhängige verantwortliche Ministerium durch und die Munizipalisten erreichten 

mit Art. XVI:1848, daß das Komitatssystem vorübergehend unberührt blieb. Die 

Entscheidung stellte einen politischen Kompromiß dar, der beide Richtungen vorerst 

beruhigte. 

 

II. Erster Versuch zur bürgerlichen Umgestaltung des Komitatswesens: der 

Art. XVI:1848 

Bezüglich des verfassungsrechtlichen Charakters der Neuregelung der 

Komitatsverfassung im Jahr 1848 hat sich in der ungarischen geschichtlichen Fachliteratur 

kein einheitlicher Standpunkt durchgesetzt. Ein großer Teil der Historiker hat in dieser 

Frage keine Stellung bezogen. Mehrere von ihnen sehen die bürgerliche Ausrichtung der 

Veränderungen als evident an, andere vertreten die Ansicht, daß der Landtag in dieser 

Frage die eigentliche Entscheidung nur hinausgeschoben hat. Jene, die eine gründliche 

verfassungsrechtliche Analyse unternommen haben, verteilen sich auf zwei Lager: nach den 

Vertretern der einen Richtung "fügte sich" die 1848 reformierte Komitatsverfassung "als 

feudaler Überrest in die Staatsordnung des bürgerlichen Staates ein" (György SZABAD). 

Demgegenüber schreiben Andere die Schaffung des bürgerlichen Komitats den 
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Aprilgesetzen zu und meinen, wie Béla SARLÓS es formulierte: "das adelige Komitat, wie 

es vor 1848 war, brach schon im Jahr 1848 zusammen".12

Bei einer rechtsgeschichtlichen Untersuchung der Frage ist die gründliche 

Untersuchung des Wortlautes der Beschlüsse unumgänglich. Im vorliegenden Fall aber 

wird die Aufgabe auch dadurch erschwert, daß Art. XVI:1848 "Über die Verfahrensweise 

der provisorischen Komitatsbehörde" alle Eigentümlichkeiten der gesetzgeberischen 

Tätigkeit des letzten ständischen Landtags, zahlreiche sich aus der schnellen und 

kompromiß-suchenden Textabfassung ergebende Mängel an sich trägt. Die grammatische 

Analyse des Gesetzestextes und die logische Interpretation seines Inhalts kann schon 

deshalb zu keinen zufriedenstellenden Ergebnissen führen. Die auf die umgehende 

Umgestaltung der Komitate gerichteten Vorstellungen und Absichten des Gesetzgebers 

können nur durch die gemeinsame, systemhafte Interpretation der Aprilgesetze erschlossen 

werden. Jene Autoren, die das Komitatsgesetz für sich allein, von den das Verfassungsrecht 

betreffenden anderen Normen des Jahres 1848 unabhängig untersuchten, betonten, 

zusammen mit den zeitgenössischen Publizisten, den im wesentlichen unveränderten 

Fortbestand des alten Komitatswesens und seiner Kompetenzen. Die Mehrzahl derer aber, 

die auch den Geist der verfassungsrechtlichen Umgestaltung von 1848, die Komitate 

berührenden anderen Gesetze in Betracht ziehen, vertritt demgegenüber die Ansicht, daß 

das alte System der Komitate und ihr Wirkungskreis schon damals eine endgültige 

Veränderung erfuhr. 

 

Das Lager der Munizipalisten, das an den alten Kompetenzen der Komitate festhielt, 

berief sich zur Zeit der Reorganisation der Komitate in den Jahren 1860-61 oft auf den 

Umstand, daß der einleitende Satz des Gesetzes XVI:1848 die Komitate als die "Bastionen 

der Verfassung" bezeichnete. Diese Formulierung spiegelte die Auffassung der 

                                                           
12 György SZABAD: Kossuth politikai pályája ismert és ismeretlen megnyilatkozásai tükrében [Die 

politische Laufbahn KOSSUTHs im Spiegel seiner bekannten und unbekannten Außerungen], 
Budapest 1977, p. 123; Aladár URBÁN: BATTYÁNY Lajos miniszterelnöksége 
[Ministerpräsidentschaft von Lajos BATTHYÁNY], Budapest 1986, p. 212; András GERGELY: Az 
1848-as magyar polgári államszervezet. In: A magyarországi polgári államrendszerek [Die 
ungarische bürgerliche Staatsordnung. In: Die bürgerlichen Staatsordnungen in Ungarn], Ed. Ferenc 
PÖLÖSKEI und György RÁNKI, Budapest 1981, pp. 51-54.; Béla SARLÓS: Közigazgatás és 
hatalompolitika a dualizmus rendszerében [Verwaltung und Machtpolitik im System des 
Dualismus], Budapest 1976, pp. 76-77; Béla SARLÓS: A közigazgatás polgári jellegérõl. In: Polgári 
államrendszerek [Über den bürgerlichen Charakter der Verwaltung. In: Bürgerliche 
Staatsordnungen], pp. 276-279; István STIPTA: Az elsõ polgári kori vármegyetörvény 
(1848:XVI. tc) [Das erste Komitatsgesetz in der bürgerlichen Periode], Acta Juridica et Politica 
Tomus XLII, Fasc. 5., Szeged 1992, pp. 29-30; János SZITA: A magyar alkotmány történetének 
vázlata 1848-1945. [Abriß der Geschichte der ungarischen Verfassung], Bd. II, Pécs 1993, p. 37. 
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Reformpolitiker wider, die die politische Rolle der Munizipalitäten zu erhalten wünschten, 

diente aber auch für jene als Argument, die die Komitatsverfassung aus geschichtlicher 

Ehrfurcht oder wegen der Festhaltung an Vorrechten in ihrer Form von 1847 

wiederherstellen wollten. 

Unter den 31 Aprilgesetzen ist das Gesetz über die Komitate das einzige, das schon in 

seinem Titel einen Hinweis auf den provisorischen Charakter der Regelung enthielt. Diese 

Überschrift enthält übrigens statt dem von Lajos KOSSUTH vorgeschlagenen, eine radikale 

Anderung ins Auge fassenden, umfassenderen Ausdruck "Komitatsverfassung" (ungarisch 

"megyei szerkezet") den Ausdruck "Komitatszuständigkeit" (ungarisch "megyei hatóság"). 

Weiterhin ist bemerkenswert, daß im einleitenden Text des Gesetzes, im Gegensatz zu allen 

früheren im Landtag eingebrachten Vorlagen, der Ausdruck "Volksvertretung" (ungarisch 

"népképviselet") nicht mehr vorkommt. An seine Stelle kam auf Vorschlag von DEÁK in 

der dramatischen Debatte vom 3. April 1848 die etwas verschwommenere Forderung der 

"Allgemeinfreiheit" (ungarisch "közszabadság"), als mit der das Komitatswesen "in 

Einklang" zu bringen sei. Die Präambel bezeichnete als eines der Ziele des Gesetzes die 

Aufrechterhaltung der Kontinuität der Verwaltung, auch dadurch den Standpunkt derer 

stärkend, die z.B. in den Jahren 1860-61 die Regelung von 1848 als eine durch die 

Zweckmäßigkeit gebotene einmalige Verfügung auffaßten. 

Unter die provisorischen Verfügungen wurde auf Vorschlag von SZÉCHENYI die 

Bestimmung aufgenommen, daß auf der einzuberufenden Komitatsversammlung alle jene 

ein Stimmrecht haben sollen, denen dieses schon früher zustand. Dieser Gesetzestext kann 

gemäß seiner ursprünglichen Absicht so ausgelegt werden, daß der Landtag ein schon 

erworbenes Recht nicht entziehen, die in früherer Zeit erhaltene politische Freiheit nicht 

einengen wollte, er wurde aber auch so interpretiert, daß er das Recht des Adels auf 

persönliche Erscheinung nicht aufhob. Die Wendung 'die Gemeinden "ordern Deputierte" 

(ungarisch "képviselőket utasítanak") zur Komitatsversammlung' spiegelte ebenfalls 

prinzipielle Unsicherheit wider und bereitete dann auch viele Schwierigkeiten bei der 

Anwendung. Das Wort "Order" (ungarisch "utasítás") wurde mancherorts so ausgelegt, daß 

die Gemeinden ein bindendes Programm, ein imperatives Mandat ihren zur Versammlung 

delegierten Vertretern geben könnten. Die Regelung der Befugnisse des von der 

Komitatsversammlung gebildeten Ausschusses schien ebenfalls die Kontinuität zu 

bestätigen, denn er konnte in jeder Frage entscheiden, die "nach Gesetz und Verfassung" 

früher in die Kompetenz der Komitate gehörte. 
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Außer Art. XVI:1848 enthielten auch einige andere wichtige verfassungsrechtliche 

Gesetze Bestimmungen, aus denen ein Teil der Zeitgenossen auf die Unversehrtheit der 

alten verfassungsrechtlichen Befugnisse der Komitate schloß. Von den späteren 

Munizipalisten wurde am häufigsten der § 26 von Art. III:1848 zitiert, wonach "die 

gesetzlichen behördlichen Rechte" aller Munizipalitäten des Landes "in vollständiger 

Unversehrtheit auch weiterhin aufrechtzuerhalten sind". Nach KOSSUTH war das der 

wichtigste Beweis dafür, daß die Gesetzgeber die Komitate und ihren Wirkungskreis in 

ihrem alten Glanz erhalten wollten. 

In § 5 von Art V:1848, der die Wahl der Landtagsabgeordneten behandelt, ist 

mehrmals von Deputierten der Komitate die Rede. Um diese offensichtliche Ungenauigkeit 

der Formulierung gab es auch noch im Jahr 1874 eine rege publizistische Debatte. 

KOSSUTH behauptete unter Berufung auf diesen Paragraphen, daß der Landtag im Jahre 

1848 das Recht der Komitate auf Vertretung nicht abgeschafft hätte. Seinem Standpunkt 

nach bestand die Veränderung nur darin, daß fortan nicht nur die Adeligen und nicht am 

Sitz der Munizipalität, sondern in den innerhalb der Komitate gebildeten Kreisen wählen 

konnten. Art. V. bestimmte auch, daß die Aufteilung in Wahlkreise "hinsichtlich des 

Gebietes und der Eigenständigkeit der Komitate keinerlei Veränderung herbeiführt". Die 

Abwicklung, die "Leitung" der Wahlen verblieb ebenfalls im Wirkungskreis der 

Komitate.13

Die Gesetze von 1848 haben das Recht der Munizipalitäten, den Deputierten 

Weisungen zu geben, nicht expressis verbis aufgehoben. Dieser Umstand hat bei der 

Anwendung des Gesetzes im Jahr 1848 und besonders in den Jahren 1860-61 zu ernsten 

prinzipellen und praktischen Schwierigkeiten geführt. Ein Teil der zeitgenössischen 

Politiker der Komitate war der Ansicht, daß "das Weisungsrecht erste Bedingung der 

Existenz als Munizipalität sei" (Ugocsa, Sáros, Borsod, Bereg) und ein Weg gefunden 

werden müsse, dieses alte Recht mit den in den Kreisen durchgeführten Wahlen in 

Einklang zu bringen. Um auf eine Aufrechterhaltung des Weisungsrechtes hinzuwirken, 

richtete das Komitat Ugocsa ein Rundschreiben an die anderen Komitate, die dann zum 

Teil "Anforderungen", "politische Programme", "Richtlinien" für die auf ihrem Gebiet 

gewählten Abgeordneten zusammenstellten.

 

14

                                                           
13 KOSSUTH Lajos Iratai [Lajos KOSSUTHs Schriften] Bd. VIII. (Ed.: Ferenc KOSSUTH), Budapest 

1900, pp. 525, 532. 

 

14 I/stván/ R/AJKAI/ F/RIEBISZ/: Megyei alkotmányos mozgalmak 1860. october 20-tól 1861. ápril 2-ig, 
mint a nem-zetgyûlés megnyitása napjáig [Verfassungsrechtliche Bestrebungen vom 20. Oktober 
1860 bis zum 2. April 1861, dem Eröffnungstag der Landtags], Pest 1861, pp. 61, 68, 92, 112. 
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Eine Unsicherheit ähnlicher Natur löste die Frage des Abberufungsrechtes aus. Das 

Gesetz enthielt auch in dieser Hinsicht keine definitive Vorschrift und gab so den 

altkonservativen Auffassungen, die die alte Komitatsverfassung wiederherstellen wollten, 

und denen, wie z.B. Elek FÉNYES, die das System der Volksvertretung an sich kritisierten, 

Raum. Ihrer Meinung nach können sich die verfassungsmäßigen Rechte der Bürger nicht 

darin erschöpfen, daß sie einen Abgeordneten wählen, das Prinzip der Volkssouveränität 

verlange, daß sie die Tätigkeit ihrer Vertreter fortlaufend kontrollieren und wenn 

notwendig, ihren Auftrag vorzeitig zurückziehen. 

In der ständischen Periode war eine der wichtigsten, den öffentlich-rechtlichen 

Charakter der Komitate berührenden Befugnisse die durch Gewohnheitsrecht gesicherte 

Möglichkeit der vis inertiae. Über das Recht, die als gesetzwidrig angesehenen 

Verordnungen beiseite zu schieben, sagen die Gesetze des Jahres 1848 nichts. Die schärfste 

Debatte drehte sich im Jahr 1860 gerade um die Interpretation dieses Schweigens. Sogar ein 

Teil der Reformpolitiker gab zu, daß die zweckmäßige und unter Verantwortung der 

Mitwirkenden in den Komitatsbehörden erfolgende Anwendung dieses Rechts die praktisch 

undurchführbaren oder aus welchem Grund auch immer gesetzwidrigen ministerialen 

Verordnungen herausfiltern kann. 

Untersucht man unter Berücksichtigung der prinzipiellen Anforderungen des 

Parlamentarismus und der Volksvertretung die Umgestaltung der Komitate im Jahre 1848 

als einheitliches Ganzes, als System von Regelungen d.h. unter Zugrundelegung aller 12 

die Komitate berührenden Gesetze, erweist sich der größte Teil dieser Zweifel als 

gegenstandslos.15

Mit der Regelung der Volksvertretung in Art. V:1848 wurden wesentliche Elemente 

der Befugnisse der Komitate in der Gesetzgebung automatisch aufgehoben. 

 

Früher entschied die Komitatsversammlung darüber, wer außer den Adeligen ein 

Wahlrecht haben, wie hoch das Wahlalter sein und nach welchem Wahlverfahren die 

Deputierten gewählt werden sollen. Von nun an bestimmte über diese Elemente des 

Wahlsystems ein Gesetz, das keine Ausnahmen zuließ. Die Deputierten wurden nach 1848 

                                                           
15  Die die Komitatsverfassung berührenden Aprilgesetze sind folgende: XVII:1848, die Artikel 

XXIII-XXVI:1848, § 5 des Siebenbürgen behandelnden VII:1848, dann zum Teil 
Art. § 26 III:1848, § 7 V:1848, § 4 IX:1848, § 2-3 X:1848, § 1-5 XI:1848, §§ 2, 3, 6, 7 und 15 
XXII:1848, § 3 XXIX und Art. XXXI:1848. Eine (unvollständige) Aufzählung der Gesetze gibt 
Ernõ LAKATOS: Az elsõ megyebizottmány 1848-1849 [Der erste Komitatsausschuß], Levéltári 
Közlemények 1958, p. 108. Bei der Analyse des Gesetzes hielt ich mich an den Text in Magyar 
Törvénytár 1836-1868. évi Törvénycikkek [Ungarische Gesetzessammlung, Gesetzesartikel aus den 
Jahren 1838-1868] (ed.: Dr. Dezsõ MÁRKUS), Budapest 1896, pp. 237-238. 
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von den Wählern der Wahlkreise und nicht von der Komitatskongregation gewählt. Das 

Weisungs- und Abberufungsrecht können die Wähler vielleicht noch ausüben, dem Komitat 

stand es aber nicht zu, denn die Deputierten wurden ja nicht von ihm gewählt. Das früher 

bestehende Recht der Komitatsversammlung der Beglaubigung der Deputierten ging durch 

§ 47 Art. V:1848 an die Deputiertentafel über. Die Verkündung der Gesetze erfolgte immer 

mehr im amtlichen Gesetzblatt, die "lokale Gesetzgebung", die Erlassung von Statuten 

rückte durch die Rechtsnormen schaffende Tätigkeit der Ministerien in den Hintergrund. 

Oft wird gesagt, daß die Gesetzgebung von 1848 nur die Rechte der Komitate in der 

Legislative aufhob. Demgegenüber muß betont werden, daß die Aprilgesetze auch auf dem 

Gebiet der Vollziehungsrechte prinzipielle Veränderungen mit sich brachten. Während das 

Komitat am Ende der ständischen Periode im eigenen Komitatsgebiet das einzige 

verfassungsmäßige Organ des Gesetzesvollzugs war, hielt § 6 Art. III:1848 mit prinzipieller 

Schärfe fest: der König wird fortan die vollziehende Gewalt "ausschließlich über das 

ungarische Ministerium ausüben". Auch die Vollziehung der Verordnungen der königlichen 

und ungarischen Zentralregierungsorgane gehörte in die Kompetenz der Komitate, diese 

Organe wurden jedoch durch Art. III:1848 abgeschafft. Das Recht der vis inertiae war mit 

§ 32c dieses Gesetzes unvereinbar. Das Gesetz stellt unmißverständlich fest, daß der 

Minister für Versäumnisse in der Vollziehung der Gesetze zur Verantwortung gezogen 

werden kann und mit dieser Bestimmung war das Recht der Nichtbeachtung der 

Verordnungen nicht mehr zu vereinbaren. Art. VIII:1848 über die gleichmäßige Verteilung 

der öffentlichen Lasten übertrug alle, bis dahin den Komitatsversammlungen zustehenden 

Steuerkompetenzen, das Recht der Bestimmung der Steuerarten und der Erhebung von 

Steuern, den Ministerien. 

Art. XVII:1848 setzte das Recht der Beamtenwahl aus, ihre Vertretung wurde notfalls 

vom Obergespan zusammen mit dem Zentralausschuß versehen. Das über einem Teil der 

Gemeinden und Städte bestehende Aufsichtsrecht der Komitate wurde eingeschränkt: 

Art. XXIII:1848 beseitigte den Unterschied zwischen den königlichen Freistädten und den 

Komitaten, diesen Städten wurde die von EÖTVÖS geforderte Autonomie gewährt. Die 

wahlrechtlichen Bestimmungen des Stadtgesetzes dehnte Art XXIV:1848 auf die Zipser 

Städte und auch auf einen Teil der Gemeinden mit geordnetem Rat aus. 

Art. XI:1848 hob die grundherrliche Gerichtsbarkeit auf, die Komitate verloren ihren 

Wirkungsbereich in der Leibeigenenverwaltung. Der Reformversuch (Art. XXII) in der 

Landesverteidigung verzichtete auf die früher ausschließliche Mitwirkung der Komitate 

und stellte die Streitkräfte des Landes unter die Leitung des Ministeriums. 
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Im Bereich der Jurisdiktion stand den Komitaten das Recht der Richterwahl und der 

Aufsicht der Patrimonialgerichte nicht mehr zu. Ihre politischen Berechtigungen 

(Erörterung landesweiter und internationaler Fragen in der Kongregation, Petitions- und 

Korrespondenzrecht) behielten die Komitate und machten von ihnen auch Gebrauch. Diese 

Wirkungsbereiche spielen in der Beurteilung des verfassungsrechtlichen Charakters der 

Komitate keine entscheidende Rolle. 

 Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Reformgesetze von 1848 - obwohl sie 

mehrere prinzipielle Fragen offen ließen - den in verfassungsrechtlicher Hinsicht wichtigen 

Wirkungsbereich der ständischen Komitate in der Gesetzgebung und Verwaltung 

wesentlich geändert haben. Die Reform konnte wegen der bekannten Ursachen nicht 

vollständig sein. Der Zuständigkeitsbereich der Komitate wurde nicht genau beschrieben, 

ihr Platz in der Struktur des Staates wurde nicht festgesetzt. Die Gesetzgebung blieb mit der 

Regelung des Verhältnisses zu den untergeordneten Einheiten (Gemeinden) und der 

Verbindung mit dem Ministerium schuldig. Der Gedanke der Vereinheitlichung tauchte 

nicht auf, es kam weder zur Beseitigung der Disproportionen in der Größe der 

Komitatsgebiete, noch zur gesetzlichen Festlegung der Komitatssitze, noch zu einer den 

neuen Verhältnissen entsprechenden Neubestimmung der Bezirksgrenzen innerhalb der 

Komitate. Es kam kein Gesetz über die Finanzen der Komitate zustande, in der 

Aktenbearbeitung blieb alles beim Alten, die Anforderungen der Beamtenqualifikation 

blieben partikular bestimmt. 

Der erste verfassungsrechtliche Versuch zum Umbau der ungarischen ständischen 

Komitate brachte eine Kompromißlösung. Als Ergebnis der nicht zu Ende geführten 

verfassungsrechtlichen Reform entstand eine in Europa einzigartige verfassungsrechtliche 

Konstruktion. Das nach französischem und belgischem Muster geschaffene, dem Parlament 

verantwortliche Ministerium verfügte einstweilen über keinen modernen 

Vollziehungsapparat auf Regionalebene. Das durch die Reform erneuerte Komitat 

unterschied sich in ihrem Charakter von den englischen Grafschaften, denn ihre 

mitwirkenden Beamten bekamen ein Entgelt. Auch nach den Einschränkungen verblieb den 

Komitaten ein größerer Wirkungskreis als der irgendeinem Selbstverwaltungsorgan nach 

einer der französischen Verfassungen zustand. Abweichend von den belgischen 

Munizipalitäten waren ihnen ihre politischen Rechte geblieben, und im Gegensatz zu dem 

preußischen Verwaltungssystem behielten sie den größten Teil der Städte unter ihrer 

Aufsicht. Das mit den europäischen Entwicklungstendenzen im Einklang stehende 

Zentralregierungssystem wurde durch eine auf der Tradition beruhende lokale 
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Selbstverwaltung ergänzt. Auf die "Versöhnung" der beiden Institutionen mußte man 

zwanzig Jahre warten. 

 

III. Die Rolle ausländischer Vorbilder in der Entstehung des zweiten 

Komitatsgesetzes (Art. XLII:1870) 

Die Umgestaltung der Staatsverwaltung war eine der wichtigsten Aufgaben der 

Epoche nach dem Ausgleich von 1867. Nach der Wiederherstellung der konstitutionellen 

Ordnung ergriff die Regierung entschiedene Maßnahmen zum Umbau der ministerialen 

Organisation, zum regionalen und lokalen Ausbau der zentral geleiteten staatlichen Organe. 

Vom Anfang des Reformprozesses an war aber klar, daß im Zuge der Umgestaltung der 

staatlichen Organisation in der Frage des Verhältnisses der Komitate und der Regierung 

eine Entscheidung getroffen werden mußte. Auch darüber mußte entschieden werden, ob 

die traditionellen Rechte der Munizipalitäten beibehalten werden können und die 

Verwaltungssysteme welcher Staaten als Vorbild für die unvermeidliche Umgestaltung 

dienen sollen. 

Nach dem Provisorium (1861-1865) begann das öffentliche Leben mit der 

Wiederherstellung der Rechte der Komitate, deren Ansehen infolge ihres Auftretens gegen 

den Neoabsolutismus und des aktiven und passiven Widerstandes, der sich in ihrem 

Rahmen organisiert hatte, allgemein gewachsen war. In der neu entbrannten publizistischen 

Debatte wurde von immer mehr Diskussionsteilnehmern betont, daß aus Ehrfurcht vor der 

geschichtlichen Tradition und wegen der fortbestehenden Gefahr der Fremdherrschaft das 

Komitatssystem zu stärken, ihre öffentlich-rechtliche Rolle zu erweitern sei. Die Anhänger 

des Ministerialsystems, die einstigen Zentralisten sahen ein, daß die Komitate in der 

Verwaltung benötigt werden, weil das Land zur Schaffung einer staatlichen 

Vollziehungsgewalt innerhalb kurzer Zeit unfähig ist. Die große Frage blieb aber 

unverändert die, wie der Wirkungskreise einer dem Parlament verantwortlichen Regierung 

und des regionale Interessen vertretenden Komitats miteinander in Einklang gebracht 

werden können. 

Eine der brennendsten Fragen der Jahre unmittelbar vor 1867 wurde deshalb die 

Regelung des Verhältnisses zwischen Munizipalselbstverwaltung und der dem Parlament 

verantwortlichen Regierung. Zur Herbeiführung des "kleinen Ausgleichs", zur Vorbereitung 

der Umgestaltung der Komitate und Gemeinden wurde von der Deputiertentafel des 

Landtags in seiner Sitzung vom 7. Mai 1866 ein 108-köpfiger Ausschuß gebildet. In den 

Ausschuß wurden sowohl Vorkämpfer des ungarischen politischen Lebens, die 
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angesehenen 48-er Politiker (Antal CSENGERY, Menyhért LÓNYAY, Pál NYÁRY) wie auch 

gute Kenner des europäischen Liberalismus (Gyula Graf SZAPÁRY, Lajos MOCSÁRY, 

Vilmos TÓTH), hervorragende Verwaltungs- und Justizfachleute (Boldizsár HORVÁTH) 

sowie Befürworter des Ausgleichs zwischen traditionellen Institutionen und 

Modernisierungsansprüchen (Kálmán TISZA) gewählt.16

Zur Sicherung des verfassungsmäßigen Funktionierens des staatlichen Lebens 

entschied die Deputiertentafel des Landtags in einer Stellungnahme am 2. März 1867, daß 

für die Vollziehung der Gesetze auch die Komitatsbeamten verantwortlich sind.

 

17 Auf die 

Tagesordnung der Sitzung vom 7. März gelangte ein Vorschlag des Ministeriums "über die 

Wiederherstellung der Munizipalbehörden", der eine Restauration des gesetzlichen 

Wirkungsbereiches der Komitate versprach. Nach der Begründung der Vorlage können die 

Gesetze von 1848 nicht dem Wortlaut nach durchgeführt werden, denn Art. XVI:1848 gab 

keine Möglichkeit zur Neuwahl der Komitatsauschüsse und erlaubte nicht einmal die 

Ersetzung der verstorbenen oder abgedankten Mitglieder. Art. XVII:1848 erlaubte nur die 

fallweise Vertretung der Beamten und schloß die Möglichkeit einer allgemeinen Neuwahl 

der Beamten aus. Angesichts dieser Umstände bat das Ministerium um die Ermächtigung, 

die Mitglieder der 1861 gebildeten Auschüsse entgegen dem Wortlaut des Gesetzes 

einberufen und diesen die Aufgaben übertragen zu dürfen, die Art. XVI:1848 in die 

Zuständigkeit der Ausschüsse verwies. Zur Ergänzung der Beamtenschaft schlug das 

Ministerium vor, daß die Ausschüsse von 1861 bei Designierung durch den Obergespan 

generelle Neuwahlen durchführen können. Nach langer Debatte nahm der Landtag - 

hauptsächlich als Folge der Argumente von Franz DEÁK - die geforderten Maßnahmen 

an.18

Parallel zu den Ereignissen in der Gesetzgebung entbrannte wieder eine lebhafte 

publizistische Debatte um die Zukunft der Munizipien.
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16  Az 1865-dik évi december 10-re hirdetett Országgyûlés Képviselõházának Jegyzõkönyve 

[Protokoll der Abgeordnetenhaus des für den 10. Dezember 1865 einberufenen Landtags], Pest 
1866, Bd. I., p. 85; 1865-68. évi Ogy. Képviselõházi Irományok [Aktenstücke der Deputiertentafel 
des Landtags der Jahre 1865-68], Bd. I., p. 20; CSIZMADIA p. 95. 

 Die Frage der Komitate erhob sich 

17 Sándor ZAYZON: A centralisták és a megyerendszer reformja [Die Zentralisten und die Reform des 
Komitatssystems], Budapest 1917 (im weiteren ZAYZON), p. 29; DEÁK Ferenc beszédei [Franz 
Deáks Reden] IV, Budapest 1903, ed.: Manó KÁNYI (im weiteren DEÁK), p. 369, CSIZMADIA p. 95. 

18 Az 1865-dik évi december 10-re hirdetett Országgyûlés Képviselõházának Naplója [Tagebuch der 
Deputiertentafel des für den 10. Dezember 1865 einberufenen Landtags], Bd. III., p. 327; DEÁK 
p 368; CSIZMADIA p. 96. 

19  Die Ansichten wurden zusammengestellt von: CSIZMADIA pp. 108-114; über die ungeregelten 
Presseverhältnisse nach 1867 s.: Mihály T. RÉVÉSZ: A sajtópolitika egyes kérdései Magyarországon 
a kiegyezés után [Einige Fragen der Pressepolitik in Ungarn nach dem Ausgleich], Jogtörténeti 
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aber mit besonderem Nachdruck nach der tatsächlichen Wiederherstellung der 

Munizipalitäten, nach der Aufnahme der Verwaltungsgeschäfte nach dem Ausgleich. Die 

Regierung stieß beim Ausbau der den Ansprüchen des bürgerlichen Lebens entsprechenden 

zentralen und lokalen Organe auf den Widerstand jener Komitate, die von ihren alten 

Rechten auch weiterhin Gebrauch machen wollten. Die neue Vollziehungsgewalt forderte 

die Munizipalitäten zu einem friedlichen Kompromiß auf. Gyula Graf ANDRÁSSY erließ am 

10. April 1867 seine berühmte Verordnung, in der er sich in einem für Rechtsnormen 

ungewöhnlich gehobenen Stil für die gleichzeitige Durchsetzung des Selbstverwaltungs-

rechtes und des verantwortlichen Regierungssystems aussprach. Seine in späteren 

Parlamentsdebatten oft zitierte Auffassung lautete: "Freiheit ist in letzter Analyse nichts 

anderes als das Recht zur Selbstverwaltung. Dieses Recht ist kaum irgendwo auf breitere 

Grundlagen gestellt als bei uns: in unseren Munizipalitäten. In diesen verbirgt sich also ein 

Schatz der Nation, um den wir nicht genug Sorge tragen können. Daneben dürfen wir aber 

nicht vergessen, daß jede Konstitution, die den Ansprüchen der Freiheit gerecht werden 

will, unvollendetes Stückwerk bleibt, solange nicht alle ihre Institutionen von dem selben 

Prinzip, dem Prinzip der Selbstverwaltung beseelt sind. Demzufolge ist es notwendig, daß 

neben der Selbstverwaltung der Munizipalitäten auch die das ganze Land vertretende 

Selbstverwaltung bestehen kann. Dies hat eine praktische Voraussetzung: die 

verantwortliche Regierung und ihre Verfügungsgewalt. Unser moralisches und materielles 

Gedeihen, die gesamte Zukunft unserer Nation hängt davon ab, wie wir die Funktion dieser 

beiden gleich wichtigen Institutionen miteinander in Einklang bringen können."20

Die Regierung war zur Sicherung der zentralen Einnahmen zur Eintreibung der 

Steuern gezwungen und mußte auch die Rekrutierung fortsetzen. Trotz der das Prinzip 

berührenden Geste hatte es den Anschein, daß das neue Regime auch weiterhin eine 

zentralistische Regierungspraxis, eine komitatsfeindliche Politik verfolgt. Die Gegensätze 

erhielten durch die gegen den Ausgleich gerichteten Stellungnahmen einzelner Komitate 

eine politische Note. 

 

Der zwangsweise in Emigration lebende Kossuth nannte in seinem berühmten 

Kassandra-Brief die "Komitats-Institution" den letzten Hoffnungsschimmer des 

Vaterlandes. Er tadelte den den Ausgleich vorantreibenden DEÁK, daß infolge seiner im 

                                                                                                                                                    
Értekezések No. 9, Budapest 1977, p. 22. 

20 Eine Analyse gibt Ferenc SÍK: A vármegyei önkormányzat szerepe a dualizmus idején [Rolle der 
Selbstverwaltung der Komitate zur Zeit des Dualismus], Jogtörténeti Tanulmányok Bd. II, (ed.: 
Andor CSIZMADIA), Budapest 1968, p. 144; und SARLÓS, pp. 20-22. 
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Namen der Nation gemachten Zugeständnisse die Komitate ihre "landespolitische und 

verfassungsschützende" Stellung verlierend zu "bloßen administrativen Bureaus" 

herabgesetzt würden.21

Das der DEÁK-Partei angehörende regierende Kabinett war auch aus praktischen 

Gründen zur Umgestaltung der inneren Verwaltung gezwungen. Ohne einen zu einer 

wirksamen Vollziehung fähigen staatlichen Apparat gab es wenig Hoffnung auf die 

Verwirklichung von gezielten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Reformen. Ein 

Großteil der Komitate konnte - wegen ihrer angeschlagenen finanziellen Lage und mangels 

entsprechender Fachkräfte - zur Übernahme der ein riesiges Ausmaß angenommenen 

zentralen Verwaltungsaufgaben nicht geeignet sein. Das Kabinett ANDRÁSSY konnte die 

Munizipalitäten trotzdem nicht entbehren: die Staatsfinanzen litten an chronischem 

Geldmangel, an eine wesentliche Erweiterung des Beamtenapparates der Ministerien, an 

die Schaffung von dezentralisierten staatlichen Organen konnte einstweilen gar nicht 

gedacht werden. Nach einer zielgerecht durchgeführten Reform schienen die alten 

Lokalbehörden zur Übernahme eines Teils der zentralen Angelegenheiten geeignet. In der 

bedrängten finanziellen Lage wurde auch die Wiedereinführung der Komitatssteuer 

erwogen, was auch die Aussicht auf die Erhaltung des Selbstverwaltungssystems in sich 

barg. 

 In dem sich belebenden politischen Klima rief die Opposition - von 

der ein Teil die alten Rechte der Komitate den vernünftigen Zentralisierungsbestrebungen 

der Regierung schroff gegenüberstellte - die Munizipalitäten zum Ungehorsam auf. Die 

Komitatsreform war unvermeidlich. 

Über die Rationalisierung der Munizipalorganisation hinaus mußte auch endlich der 

Ausgleich zwischen den Komitaten und der Regierung zu Ende geführt werden. Ein Teil 

der den österreichisch-ungarischen "Sonderausgleich" ablehnenden heimischen und in der 

Emigration lebenden Politiker fand noch immer einen natürlichen Verbündeten in den 

früheren Munizipalitäten. Unverändert nutzten sie jede Gelegenheit, um darauf 

hinzuweisen, daß ein Teil der alten Zuständigkeiten der Komitate, besonders das der 

Regierung gegenüber durchsetzbare Recht der vis inertiae, als Verfassungsgarantie auch 

weiterhin beibehalten werden sollte. 

Die Komitatsreform wurde von sozusagen allen munizipalistisch eingestellten 

Politikern mit Mißtrauen erwartet und auch die Interessenten an Ort und Stelle, denen es 

um ihre eigene Existenz ging, standen ihr - wie das immer, bei jeder organisatorischen 

                                                           
21 Pesti Napló, 2. Mai 1867. 
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Veränderung der Fall ist - feindlich gegenüber. Die Nationalitäten dachten zu diesem 

Zeitpunkt nur an die Erweiterung ihrer territorialen Selbstverwaltung, doch blickten auch 

sie mit Besorgnis auf die zentralisierende Tendenzen enthaltende Reformkonzeption der 

Komitate. Die Landtagsdebatte über die Gesetzesvorlage erweckte deshalb ein selten zu 

beobachtendes landesweites Interesse. 

Die königliche Thronrede des für den 20. April 1869 einberufenen Landtags 

bezeichnete die Umgestaltung der Komitatsverwaltung als eine der wichtigsten Aufgaben 

der gesetzgebenden Versammlung. Für die DEÁK-Partei war die Neuordnung der Komitate 

nicht nur eine wichtige, sondern auch eine äußerst dringende Aufgabe. Die seit 1867 

amtierende "reformparteiische" Regierung hat keine einzige nennenswerte Reform in der 

inneren Organisation durchgeführt. Unter diesen Umständen konnten Innenminister Pál 

RAJNER, Staatssekretär Vilmos TÓTH und Sektionsrat Sándor NEHREBECZKY an eine 

zeitraubende Meinungsumfrage, an die neuerliche Befragung der Komitate gar nicht 

denken: die Vorlage des Ministeriums wurde unter Ausschluß der Öffentlichkeit, "in 

größter Eile" erstellt. Angeregt von der oppositionellen Presse, gingen deshalb während der 

Parlamentsdebatte zahlreiche die Neuordnung ablehnende, protestierende Eingaben, 

Änderungsvorschläge beim Landtag ein.22

Die Entwurf wurde vom Innenminister am 28. April 1870 dem Landtag vorgelegt. Der 

Motivenbericht wurde erst später fertig, seinen umfangreichen Text konnten die 

Abgeordneten am 16. Mai kennenlernen.
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22 Az 1869-ik évi april 20-dikára hirdetett Országgyûlés Nyomtatványai [Druckschriften des für den 

20. April 1869 einberufenen Landtages], Képviselõházi Napló (im weiteren KN) Bd. X, p. 4. Von 
den 141 Eingaben protestierten 105 gegen die Vorlage. Von den protestierenden Petitionen wurden 
18 von Munizipalitäten, 4 von Gemeinden, 6 von Körperschaften eingereicht. Privatpersonen ließen 
77 Gesuche dem Landtag zukommen, die insgesamt 13120 Unterschriften enthielten. 

 Auf dieser Sitzung wurde der Entwurf vom 

Abgeordnetenhaus auf die Tagesordnung genommen und den Ausschüssen zur Erörterung 

ausgegeben. Diese übermittelten ihre - hauptsächlich formellen - Einwendungen dem 

Zentralausschuß, der - im Vortrag von Béla PERCZEL - vor dem Plenum der Abgeordneten 

Bericht erstattete. An diesem Tag begann über die Vorlage die allgemeine Debatte, die 

äußerst lange, bis zum 16. Juli, insgesamt über vierzehn Sitzungen dauerte. Die detaillierte, 

paragraphenweise Erörterung zog sich noch weitere zehn Tage lang hin. Nach der dritten 

23 CSIZMADIA, p. 119, Der Vorlagentext findet sich in: 1869-72. évi Országgyûlés Nyomtatványai. 
Képviselõház. Irományok [Druckschriften des Landtags 1869-72. Deputiertentafel. Schriften], Bd. 
V, No. 455, 456. Der Ministerrat beschloß auf seiner Sitzung am 17. Oktober 1869 die 
Umgestaltung der Verwaltung, am 20. Oktober legte sie die Grundzüge der Justizverwaltung in 
erster Instanz fest. Gábor MÁTHÉ: Bíráskodás a közigazgatásban [Jurisdiktion in der Verwaltung]. 
Jogtörténeti Értekezések No. 12 (ed.: Kálmán KOVÁCS), Budapest 1982, p. 75. 
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Lesung, mit der am 26. Juli 1870 erfolgten Abstimmung nahm das Abgeordnetenhaus die 

endgültige Fassung der Gesetzesvorlage an. Der Gesetzesentwurf wurde sofort der 

Magnatentafel übermittelt, die ihn, die Vorlage schneller als sonst behandelnd, am 31. Juli 

1870 ohne Anderungsvorschläge dem Abgeordnetenhaus zurückschickte. Schon am 

nächsten Tag sanktionierte der König den endgültigen Text, der am 2. August 1870 von 

dem Abgeordnetenhaus, am 3. August von der Magnatentafel als Art. XLII:1870 verkündet 

wurde. 

Die Regierung wollte im Jahre 1870 nur die unvermeidlichen Anderungen 

durchführen. Vorerst war sie bestrebt, das Verhältnis zwischen den Ministerien und den 

Komitaten zu regeln, zugegebenermaßen auf der Grundlage des von der Praxis geforderten 

Zentralismus. Auch mit der Umgestaltung der Komitatskörperschaften konnte nicht 

gezögert werden und auch die Qualifikation der Abgeordneten mußte geregelt werden. 

Der Entwurf der Regierung befaßte sich nicht mit der Gemeindeordnung, mit der 

Neuregelung der Grenzen der Munizipalgebiete und verschob auch die Aufhebung der 

privilegierten Distrikte auf einen späteren Zeitpunkt. Die eingebrachte Vorlage betrachtete 

die Komitate als lokale Verwaltungsbehörden, die zwar die Regierungsverordnungen 

durchzuführen haben, ihre lokalen Angelegenheiten aber selbständig erledigen können. Die 

Interessen der Zentralgewalt wurden von dem Obergespan vertreten, der den Vorsitz in den 

lokalen Körperschaften, das Designationsrecht für die wichtigeren Beamtenstellen und das 

Recht der Aufsicht und der Kontrolle über die Tätigkeit der Munizipalität erhielt. 

In der Parlamentsdebatte bezog sich einer der Einwände der Opposition gerade auf die 

als übertrieben empfundene Zentralisation. Innenminister Pál RAJNER, der die Vorlage im 

Parlament einbrachte, führte dagegen aus, daß auch "die freiesten konstitutionellen Staaten" 

ihre Kräfte konzentrieren würden. Charakteristisch für die damalige Interpretation der 

Begriffe ist die Tatsache, daß der für die Umgestaltung der Verwaltung verantwortliche 

Minister die Verfassungen der USA, von England und von der Schweiz als zentralistisch 

einstufte. Die ungarischen Komitate könnten die Verordnungen der Regierung auch nach 

der Reform kritisieren, sich gegen sie an den Landtag wenden, was verfassungsrechtlich 

"auf der ganzen Welt ein Unikum" sei. Nach Auffassung des Ministers sichert die 

vielgepriesene belgische Verfassung den Selbstverwaltungen weniger Rechte, denn die 

Regionalversammlungen dürfen jährlich nur einmal offiziell zusammentreten, miteinander 

dürfen sie nicht korrespondieren und ohne die Erlaubnis des ernannten Gouverneurs dürfen 

sie an die Bevölkerung keinerlei Aufrufe richten. 
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Der am meisten umstrittene Punkt der Regierungsvorlage war die von der 

geschichtlichen Tradition abweichende Änderung der Zusammensetzung des 

Komitatskongregation. Dieses Gesetz führte die Virilstimme, d.h. die automatische 

Mitgliedschaft der größten Steuerzahler in dem Komitatsausschuß ein. Als Beispiel für die 

wohltätige Wirkung der Bevorzugung der begüterten Schicht führte der Autor des Entwurfs 

Preußen an, obwohl das tatsächliche Motiv der Einführung dieser Institution die 

Zurückdrängung der Nationalitäten war. Damit können auch die die große Mitgliederzahl 

der Körperschaft, die Beamtenwahl, die Art und Weise der Beratungen betreffenden, "von 

den ausländischen stark verschiedenen" Lösungen erklärt werden. 

 Unter den Oppositionsparteien hatte die von Kálmán TISZA geleitete Partei des 

"Links-Zentrums" den größten Einfluß. Ihre Mitglieder lehnten den österreichisch-

ungarischen Ausgleich ab, als Vertreter der Mittelschichten der Provinz hielten sie an ihren 

traditionellen Institutionen fest. Im allgemeinen standen sie der Übernahme der 

Erfahrungen anderer Länder ablehnend gegenüber, wenn sie sich auf solche beriefen, 

zählten sie meistens negative Beispiele auf. 

Das Links-Zentrum entwarf in seinem von Kálmán TISZA gezeichneten 

Resolutionsantrag eine von der der Regierung in manchen Punkten wesentlich abweichende 

Konzeption des Komitatswesens. Der Plan deckt sich - sicherlich nicht zufällig - in 

mancher Hinsicht mit den Gedanken, die TISZA in seiner im Jahre 1865 verfaßten 

Flugschrift und in dem Jahrgang 1862 der Zeitung Magyar Sajtó schon veröffentlicht hatte. 

Eine Reform der Munizipalitäten hielt auch diese Partei für notwendig, doch spielte in ihren 

Vorstellungen die Betonung der Tradition, des historisch begründeten Rechts im 

allgemeinen eine größere Rolle. Der schärfste Vorwurf, den Kálmán TISZA der Vorlage der 

Regierung machte, war, daß sie - obwohl sie die Erhaltung der alten Rechte verspricht - 

diese Rechte in Wirklichkeit vernichten würde. 

Diese gemäßigtere Gruppe der Opposition war auch damit nicht einverstanden, daß 

die städtischen Munizipalitäten nach französischem Vorbild nach den gleichen Prinzipien 

geregelt werden, im wesentlichen die gleiche Struktur erhalten sollten wie die Komitate. 

Mit prinzipieller Schärfe begegneten sie auch dem auf fremde Vorbilder zurückgehenden 

Virilismus; nach dem oft geäußerten Ausspruch von Kálmán TISZA bedeutet dieser - wenn 

er auch kein aristokratisches Privilegium darstellt - doch die Verneinung des 

Vertretungsprinzips, denn er beruht auf "plutokratischer" Grundlage. Im Laufe der 

Diskussion wurde auch klar: die Vertreter des Links-Zentrums sind zwar keine Anhänger 

des allgemeinen Wahlrechts, aber das Prinzip der Vertretung verleugnen sie nicht. Die 
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Partei hielt den vorgesehenen Einfluß der Regierung auf die Munizipalitäten für zu groß. 

Ihrer Meinung nach bedeutet das Recht des Obergespans zur Designierung der Beamten in 

Wirklichkeit schon eine Wahl, außerdem kann der Obergespan den Munizipalbeamten 

suspendieren, vertreten, eine Untersuchung gegen ihn einleiten. 

Kálmán TISZA vertrat den Standpunkt, daß die Komitatsbeamten - unabhängig davon, 

was die europäischen Gepflogenheiten sind - ausnahmslos gewählt werden sollten und daß 

die Aufsicht und die Disziplinargewalt über ihre Tätigkeit zweckmäßigerweise der 

Komitatsversammlung übertragen werden sollte. Der Entwurf der Regierung sicherte die 

Möglichkeit, daß die Komitate gegen die für verfassungswidrig gehaltenen Verordnungen 

bei dem Ministerium, das die Verordnung ausgegeben hatte, ein einziges Mal Einspruch 

erheben können. Nach der geplanten Vorgehensweise haben die Komitate auch die 

beanstandete Verordnung zu vollziehen, wenn der Minister darauf besteht. Nur 

anschließend kann das Komitat eine Beschwerde beim Parlament einlegen. Das interessante 

Element des Vorschlags der Opposition war der Gedanke eines gerade in ein solches 

Verfahren einzubindene Institution eines unabhängigen Staatsgerichtes. Das Beispiel gaben 

die USA ab, wo der Oberste Gerichtshof sogar über die Rechtmäßigkeit der Beschlüsse des 

Kongresses urteilt, aber auch in dem englischen Queen's Bench Division sahen sie eine 

Lösung. Auch dieses Gericht übte ein Revisionsrecht über die Rechtmäßigkeit von 

Ministerialverordnungen aus.24

Mehrere Mitglieder des Links-Zentrums führten aus: es ist nicht zweckmäßig, der 

ungarischen Regierung eine übergroße Macht zu sichern, denn sie ist nicht unabhängig. 

Unter solchen Verhältnissen sind die regionalen Selbstverwaltungen zu einer andernorts 

unbekannten verfassungsschützenden Rolle gezwungen. In Ungarn könnte das Komitat 

jener Faktor sein, der die Regierung kontrollieren könnte (János DŐRY). Die lokale 

Autonomie ist notwendig, betonte in seiner Rede auch Kálmán GHYCZY, denn "gibt es 

keine Selbstverwaltung, verschafft sich das verletzte Recht statt in ruhiger Verhandlung in 

Straßenunruhen, letztendlich in einer Revolution Abhilfe", wie das in Frankreich geschen 

ist. Nach Sándor HORVÁTH arbeitet die zentral geleitete Verwaltung schneller, hat aber den 

großen Nachteil, daß sie die örtliche Initiative unterdrückt. Das Munizipalgesetz hätte nach 

der Vorstellung von Kálmán TISZA zusammen mit dem Gemeindegesetz behandelt werden 

müssen. Was den Standpunkt des Links-Zentrums in der "Gemeindefrage" betrifft: ihre 

Vertreter akzeptierten sie nicht als autonome Einheiten ersten Grades, sie verwarfen also 
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den Gedanken der "freien Gemeinde". Als entscheidende Einheiten der territorialen 

Verwaltung betrachteten sie auch weiterhin die Komitate und die Städte. 

Auch ein anderes wichtiges Element ihrer verfassungsrechtlichen Konzeption rückte 

sie in die Nähe der DEÁK-Partei. Sie vertraten nämlich beide die Ansicht, daß zum Schutz 

der Freiheitsrechte der Nation und der Individuen eine starke parlamentarische 

verantwortliche Regierung erforderlich ist. Zwar in persönlich unterschiedlichem Maße, 

aber auf jeden Fall wollten sie als besondere Garantie die politische Kontrollfunktion des 

Komitats erhalten. Hinsichtlich der Nationalitätenfrage stimmte der Standpunkt von 

Kálmán TISZA im wesentlichen mit dem der regierenden liberalen Reformpolitiker überein. 

Er war der Ansicht, daß die Vormachtstellung der magyarischen Nation im Interesse der 

staatlichen Einheit gewahrt werden müsse, allerdings nur "auf natürliche Weise, mit den 

Mitteln der Bildung, der Vermögensbildung und des Liberalismus".25

Im Namen der kurz davor gegründeten 48-er Partei brachte László IMRE einen 

Gegenvorschlag ein.

 

26

                                                                                                                                                    
24 Kálmán TISZA: Parlamenti felelõs kormány és megyei rendszer [Verantwortliche parlamentarische 

Regierung und das Komitatssystem], Pest 1865; Kálmán TISZA KN, IX. 38. 

 Der Kern des Vorschlags bestand darin, daß die Regierung im Geiste 

von § 26 III:1848, § 1 XVI:1848 und Art. XXIII:1848 über die Munizipalitäten der 

königlichen Freistädte und über die Gemeinden einen neuen Gesetzentwurf erstellen solle. 

In der Begründung des Vorschlags wurde mit besonderem Nachdruck auf die 

geschichtliche Eigenart der Entwicklung der ungarischen verfassungrechtlichen 

Institutionen hingewiesen. Ihrer Ansicht nach wollte die Regierung, indem sie die 

"tausendjährige Verfassung" angriff, die Lebenskräfte der Nation unterdrücken. Interessant, 

zugleich bezeichnend ist der Standpunkt des sich für die Partei einsetzenden Dániel IRÁNYI. 

Früher war er einer der entschlossensten Zentralisten: die bitteren Erfahrungen der letzten 

Jahre im In- und Ausland zwangen ihn zur Anderung seiner Ansichten. Er meinte nämlich, 

daß die von Wien abhängige Regierung der Reihe nach antiliberale Gesetzesvorlagen 

einbringt. (Er dachte an die Entwürfe über die Militärgerichte, über die Abschaffung des 

Rechts des Volkes zur Richterwahl und an die tatsächlich ungelungenen Vorlagen, die die 

Kodifikation des Vereinsrechts zum Ziel hatten.) 

25 János DÕRY KN. IX. 90; Kálmán GHYCZY KN. IX. 181; Tamás RÉDEY KN. IX. 249; Sándor 
HORVÁTH KN. IX. 378; Kálmán TISZA KN, X. 45. 

26 KN. IX. 19. Der Gegenvorschlag wurde von József MADARÁSZ, Sándor CSIKY, János VÁLYI, János 
KIS, János VIDÁTS, Lajos SRETER, János VAJDA, Tivadar MATKOVICS, Sándor CSANÁDY, László 
GONDA, Jenõ MADARÁSZ, Gábor CLEMENTISZ, Mihály Graf VAY, Gyula SCHWARZ, Lajos DEÁKY, 
Imre HENSZELMANN, Uzor MÁTYUS, István MAJOROS, Mihály TÁNCSICS und István PATAY 
unterschrieben. 
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Sándor KÖRMENDY griff die Vorstellungen der Regierung über die Reorganisation des 

Komitatssystems aus prinzipieller Sicht an. Er fand, daß diese Konzeption statt des 

erwünschten Weges (Dezentralisation, Selbstverwaltung) zentralistische und bürokratische 

Tendenzen französischen Stils enthalte. Ihre gesellschaftliche Richtung betreffend sei sie 

geradezu aristokratisch, obwohl die Zeitumstände (und auch der Geist von 1848) 

Demokratie verlangen. Der Gesetzentwurf stelle entgegen den europäischen Normen das 

Vermögen vor den Verstand, die materiellen Gesichtspunkte vor die moralischen Werte. 

Die 48-er Partei hielt auch den vorgesehenen Wirkungsbereich des Obergespans und 

des Innenministers für zu groß und wandte sich heftig dagegen. "Der von der Regierung 

ernannte und allein ihr verantwortliche Obergespan wird zum Despoten gemacht. Den 

Mitgliedern der Versammlung wird gleichzeitig unter Androhung schwerer Strafen eine 

Verantwortung aufgebürdet" die die Demokratie, das Recht zur freien Diskussion 

vernichten würde. Der Gesetzentwurf hat tatsächlich eine bis dahin unbekannte, doch von 

mehreren Komitaten vorgeschlagene Lösung gewählt: er sah die finanzielle Haftung der an 

dem unrechtmäßigen Beschluß beteiligten Ausschußmitglieder vor. Der 

Regierungsvorschlag schloß - obwohl er das Erörterungsrecht der Komitate nicht in Abrede 

stellte - die Möglichkeit aus, daß die Komitatsversammlung die Richtigkeit der Handlungen 

der Parlamentsabgeordneten zur Diskussion stellt. Nach Auffassung der 48-er Partei entzog 

die Regierung damit ein Körperschaftsrecht, das nach verfassungsrechtlichen Grundsätzen 

auch den Individuen nicht abgesprochen werden könnte. Die DEÁK-Partei wollte jedenfalls 

mit Hilfe dieser Lösung vermeiden, daß die Komitate, ihr altes Instruktionsrecht neu 

belebend, Einfluß auf die Tätigkeit der Abgeordneten nehmen. 

Die Forderung nach unbedingter Durchführung auch unrechtmäßiger Verordnungen 

stieß unter den Anhängern von Imre LÁSZLÓ ebenfalls auf Widerspruch. Besonderes daran 

nahmen sie Anstoß, daß der Innenminister "zum Richter letzter Instanz in allen großen 

Fragen des Lebens der Munizipalitäten, zum Richter auch in der Frage der von ihm selber 

ausgegebenen Verordnungen gemacht wird". 

Den stärksten Widerstand leistete die 48-er Partei dem Virilismus gegenüber. Der 

Vorschlag wurde scharf angegriffen, weil er dem Vorbild Preußens folgend von der 1848-er 

Grundlage der Volksvertretung abwich und anstatt "das Wahlrecht zu einem allgemeinen, 

geheimen, jeder Gemeinde zustehenden Recht zu entwickeln", solche Personen in die 

Versammlung beförderte, die niemanden "außer ihrem auf gutem oder bösem Wege 

erworbenen Vermögen" vertraten. 
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Eine interessante Episode der über das Komitatswahlrecht geführten Debatte war die 

Rede von István MAJOROS. Er wollte auch "den untergeordneten Teil des menschlichen 

Geschlechts", die Frauen mit politischen Rechten ausstatten. Er meinte, auch die vor 1848 

geltenden Gesetze seien recht ritterlich gegenüber den Frauen gewesen, so daß die 

geschichtliche Tradition auch auf diesem Gebiet nicht verleugnet werden müßte. "Die 

Gesetze aller Völker Europas geben den Frauen, besonders den Witwen nicht soviel 

Freiheiten und Rechte, wie die ungarischen Gesetze". Der einer Nationalität angehörende 

Abgeordnete Imre STANESCU akzeptierte diesen Gedanken ebenfalls: "das sei wenigstens 

ein neuer Zeitgeist", der "in den westlichen gebildeten Staaten schon mit großem 

Enthusiasmus aufgegriffen wurde". Als Übergangslösung hielt er es für möglich, daß die 

Frauen zuerst nur das Virilistenrecht erhielten und erst später wählen könnten.27

Am Ende der allgemeinen Debatte vermißte Imre LÁSZLÓ - den Standpunkt seiner 

Gesinnungsgenossen zusammenfassend - in der vorgesehenen neuen Komitatsordnung den 

Geist von 1848, die in den Aprilgesetzen in Erscheinung tretende "Demokratie". Der 

Entwurf "verletze besonders tief die Interessen des durch sein Vermögen, durch Miet- und 

Geldsteuern zur Erhaltung des Wohles des Vaterlandes beitragenden Volkes". Durch 

Aufhebung der lokalen Autonomie werde das Volk den öffentlichen Angelegenheiten 

entfremdet und führe durch Forcierung des Zentralismus - wie das auch in Frankreich 

geschehen ist - früher oder später zur Revolution. Übrigens würde das Land gerade jetzt, als 

"an der Grenze Europas schwarze Wolken sich zusammenzögen" (preußisch-französische 

Gegensätze) die Vereinigung der Kräfte brauchen.

 

28

Mit den Auswirkungen des Gesetzentwurfs auf die Nationalitäten befaßten sich 

zahlreiche Abgeordnete. Lajos MOCSÁRY äußerte - nachdem er auf die 

Zentralisierungsbestrebungen der Regierung hinwies - die Ansicht, daß für die 

Nationalitäten mit den Rechten der englischen Grafschaften ausgestattete Komitate günstig 

wären: "jene individuellen Rechte, über die zur Erhaltung und gehörigen Entfaltung seiner 

Nationalität jeder verfügt, gewinnen gerade hier an Raum". Nach seiner Einschätzung 

bedeutet die Zentralisierung zugleich einen offenen Angriff auf die Nationalitätenrechte.

 

29

                                                           
27 István MAJOROS KN. X. 25; Imre STANESCU KN. X. 33. 

 

28 Imre LÁSZLÓ KN. X. 65. 
29 Lajos MOCSÁRY KN. IX. 160: Über die parlamentarische Tätigkeit des hervorragenden Politikers 

siehe Ede TÓTH pp. 166-176, das Kapitel Über die Reorganisation der Munizipalitäten. Übrigens 
vertrat in dieser Frage denselben Standpunkt wie MOCSÁRY auch Lajos SIMONYI, seiner Ansicht 
nach würde die Selbstverwaltung die Nationalitäten integrieren. KN. IX. p. 120. 
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Die Mehrzahl der einer Nationalität angehörenden Abgeordneten schloß sich dem 

Standpunkt der 48-er Partei an und stimmte, mit Ausnahme der Delegierten der sächsischen 

Universität, gegen den Gesetzesentwurf. Ihre Auftreten begann mit der Rede von Sándor 

MOCSONYI. Der rumänische Abgeordnete führte aus, daß sich die ungarische Regierung mit 

dem Gedanken der vollständigen Gleichstellung der nichtmagyarischen Nationalitäten 

befreunden müsse und auf die künstliche Vormachtstellung der Magyaren verzichten 

müsse. Aus diesem Grunde unterstützte er die "allgemeine, unmittelbare, geheime und nach 

Gemeinden erfolgende" Wahl des Komitatsausschusses und lehnte den Virilismus ab. Nach 

Ansicht von Zsigmond BORLEA sei der Entwurf ausschließlich "gegen die siebenbürgischen 

Rumänen gerichtet". Der Abgeordnete József HODOSSIU aus dem Komitat Zaránd 

beschwerte sich, daß die Regierung seit 1867 eine agressive Politik gegen die 

Nationalitäten betreibe. 

Vilmos PAULINYI TÓTH kritisierte mit seiner gewohnten Härte die 

Nationalitätenpolitik der Regierung. Er akzeptierte den Begriff einer "einheitlichen 

politischen Nation" nicht, denn, wie er sagte, "bestehe unser Vaterland nicht aus einer 

einzigen Nationalität". 

Die Abgeordneten der Nationalitäten traten aber nicht einheitlich gegen die 

Regierungsvorlage auf. Die ihre Interessen berücksichtigt findenden sächsischen 

Abgeordneten (Gusztáv LINDNER, Gyula BÖMCHES, Frigyes SCHREIBER) stellten sich neben 

die Regierung. In der Parlamentsdebatte über die Reorganisierung der Munizipalitäten 

tauchte die - später oft hervorgebrachte - Forderung nach einer Abrundung der 

Komitatsgebiete nach ethnischen Gesichtspunkten noch nicht auf. Den Politikern der 

Nationalitäten versprach zu diesem Zeitpunkt das Unabhängigkeitsprogramm der 48-er 

Partei noch eine ausreichende Garantie. 

Der den Ausgleich zwischen der Zentralregierung und den Komitaten herbeiführende 

Art. XLII:1870 wurde zum Grundgesetz der Verwaltung der mittleren Stufe in der 

bürgerlichen Epoche, des territorialen Selbstverwaltungssystems in Ungarn. Er setzte den 

Rahmen der lokalen Selbstverwaltung fest und schuf die Voraussetzungen einer effektiven 

zentralen Verwaltung. Das Gesetz ist das Ergebnis eines Kompromisses: es sicherte den 

Fortbestand der ererbten Institutionen, gliederte sie aber nach Umgestaltung ihrer Rollen, 

mit verändertem Wirkungskreis in die neue Staatsordnung ein. Die Annahme des Gesetzes 
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war der Sieg der bürgerlichen Zentralisation, die für die Rechte der lokalen 

Selbstverwaltung Kämpfenden hatten nur in einigen Detailfragen Erfolg.30

Das Gesetz ließ die früheren Grenzen der Munizipalitäten unverändert; es hob die 

Selbständigkeit der alten privilegierten Distrikte nicht auf. Das Selbstverwaltungssystem 

der Szekler, die Distrikte Jász-Kun, Hajdú und Nagykikinda, die Region von Kővár, 

Fogaras und Naszód, der Distrikt der 16 Zipser Städte bestanden noch sechs Jahre lang. So 

lange hofften sie noch, ihre ererbte territoriale Sonderstellung bewahren zu können. Die 

Organisation der Verwaltungseinheiten der mittleren Stufe wurde schon mit dem 

Munizipalitätengesetz einheitlich, denn sie mußten ihre früheren - fast unübersichtlichen - 

inneren Verwaltungsstrukturen gemäß Art. XLII:1870 verändern. Auch die Reform der 

königlichen Freistädte wurde vollzogen, nur die Städte Ofen und Pest sowie der 

Königsboden konnten ihr inneres Verwaltungssystem behalten. 

 

Die Munizipalitäten hatten von diesem Zeitpunkt an eine dreifache Aufgabe. In den 

vom Gesetz festgelegten Grenzen übten sie eine Selbstverwaltung aus, vermittelten die 

staatliche Verwaltung und waren zur Meinungsäußerung in "Angelegenheiten von 

allgemeinem und sogar von landesweitem Interesse" berechtigt. Dem Anschein nach waren 

ihre Selbstverwaltungsbefugnisse inhaltlich dieselben, wie die der Komitatsautonomie vor 

1848, denn "in ihren eigenen inneren Angelegenheiten" konnten sie "selbständig" 

Maßnahmen ergreifen, Statuten erlassen, Beamten wählen und unmittelbar mit der 

Regierung korrespondieren. Auch die Mitwirkung in der Ausführung staatlicher Aufgaben 

war den Komitaten nicht unbekannt, allerdings war die Abwendung dieser Verpflichtungen 

ihr ewiges Bestreben. Auf ihren Versammlungen konnten sie die Rechtmäßigkeit, 

Durchführbarkeit, Zweckmäßigkeit der Verordnungen der zentralen Regierungsstellen 

erörtern. Zur Zeit der sich formenden bürgerlichen Staatskonzeption wurde aber von immer 

mehr Seiten betont: das Komitat ist zur Wahrnehmung von Aufgaben des 

Verfassungsschutzes ungeeignet, für Verwaltungszwecke läßt sie sich aber umgestalten und 

kann das billigste und verläßlichste Vollziehungsorgan sein. Die Regierungspartei 

                                                           
30  Béla SARLÓS: Közigazgatás és hatalompolitika a dualizmus rendszerében [Verwaltung und 

Machtpolitik im System des Dualismus], Budapest 1976 (im weiteren SARLÓS), p. 92; Andor 
CSIZMADIA: A magyar közigazgatás fejlõdése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig [Die 
Entwicklung der ungarischen Verwaltung vom 18. Jahrhundert bis zur Errichtung des Rätesystems], 
Budapest, pp. 97-106; Iván MEZNERICS und Lajos TORDAY: A magyar közigazgatás szervei 1867-
1937 [Die Organe der ungarischen Verwaltung 1867-1937], Budapest 1937, pp. 57-61; István 
STIPTA: Intézménytörténeti adalékok az 1870:XLII. tc. végrehajtásához [Institutionsgeschichtliche 
Beiträge zur Durchführung des Art. XLII:1870], Cséka Ervin Emlékkönyv. Acta Jur. et Pol. Tom. 
XLI. Fasc. 30., Szeged 1992, pp. 481-494. 
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formulierte ihren Gesetzesentwurf aus dieser Grundposition aus und auch das Gesetz 

spiegelte diese Auffassung wider. 

Eine gründlichere Untersuchung von Art. XLII:1870 zeigt, daß in Ungarn im Jahr 

1870 kein wirkliches Selbstverwaltungssystem zustande kam. Die sich auf ein breites 

Spektrum der Gegenstände erstreckende Entscheidungsautonomie wurde mit der 

gesetzlichen Regelung des Bestätigungsrechts der Regierung illusorisch. Zur Feststellung 

des lokalen Haushaltes, zur Veräußerung und zum Erwerb von Immobilien, zur 

Kreditaufnahme mußte die Zustimmung des Innenministers eingeholt werden. Ohne 

zentrale Erlaubnis durfte bei den Munizipalitäten keine Stelle neu geschaffen oder 

gestrichen werden. Ihre Verordnungen durften mit den Verfügungen des Ministers nicht im 

Gegensatz stehen, die Bestätigung durch den Minister war Vorbedingung ihrer Gültigkeit. 

Die die wichtigsten Selbstverwaltungsrechte im Detail beschreibenden gesetzlichen 

Bestimmungen wurden durch besondere, von der allgemeinen Regel Ausnahmen 

gestattenden Ermächtigungen abgeschwächt. 

Das Widerstandsrecht der Munizipalitäten wurde aufgehoben. Statt dessen sicherte 

§ 16 des Gesetzes die einmalige Möglichkeit des Widerspruchs vor der Vollziehung zu. 

Von diesem Recht konnten die Berechtigten dann Gebrauch machen, wenn sie die 

veröffentlichte Regierungs- oder ministeriale Verordnung für gesetzwidrig bzw. unter den 

lokalen Verhältnisse für unzweckmäßig hielten. Wenn aber der Minister trotz der 

angeführten Gründe auf der Vollziehung bestand, mußte dem zentralen Willen "sofort und 

unbedingt" nachgekommen werden. Die Einziehung von Soldaten und die "wegen 

Gefährdung der staatlichen Interessen unaufschiebbare Polizeimaßnahmen" enthaltenden 

Regierungsnormen konnten nur nach der Durchführung beanstandet werden. Die 

Komitatsversammlung konnte sich in beiden Fällen an das Abgeordnetenhaus um 

Rechtshilfe wenden. Das Gesetz gab keine Möglichkeit zur Einziehung von dem Parlament 

nicht genehmigter Steuern und untersagte auch die zwangsweise Durchführung von 

Rekrutierungen, die vom Parlament nicht bewilligt wurden. Die Vorarbeiten mußten aber 

auch in diesen Fällen durchgeführt werden. 

Die Selbstverwaltungsrechte wurden von den weitgehenden Befugnissen des 

Innenministers in bedeutendem Maße eingeschränkt. Er entschied über die Rechtmäßigkeit 

der erlassenen Statuten und war die höchste richterliche Instanz in den zwischen 

Privatpersonen und den Munizipalitäten entstandenen - in der Ausübung der 

Selbstverwaltungsrechte begründeten - Rechtsstreitigkeiten. Die Berufungsinstanz der 

Waisen- und Vormundschaftsangelegenheiten war ebenfalls der Innenminister. Ihm mußten 
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die beglaubigten Abschriften der Sitzungsprotokolle der Kongregationen vorgelegt werden, 

auf seinen Vorschlag wurden die Obergespane ernannt. Er mußte die außerordentlichen 

Maßnahmen der Obergespane billigen, er urteilte über die gegen die Verfügungen des 

Vizegespans eingelegten Beschwerden. Gegen jeden für schuldig gehaltenen Beamten 

konnte er auch gegen den Willen der Komitatsversammlung ein Disziplinarverfahren 

einleiten. Mit seiner Genehmigung konnten die mit Munizipalrecht ausgestatteten Städte in 

Städte oder Großgemeinden mit geordnetem Rat umgewandelt werden. Dem Innenminister 

stand die Bestätigung der Statuten der neuen Komitatsorganisation, des Vorschlags über die 

Wahlkreiseinteilung der Komitate, der Vorlage über Zahl, Wirkungskreis und Besoldung 

der Beamten zu. 

Der Neuregelung der Organisation und des Wirkungsbereiches der ungarischen 

Komitate im Jahre 1870 wurde von den maßgeblichen Regierungskreisen und den 

Mitgliedern der Mehrheitspartei die ungarische geschichtliche Tradition zugrunde gelegt. 

Von den alten Rechten konnte aber nur so viel beibehalten werden, daß ein 

ordnungsgemäßes Funktionieren des verantwortlichen Ministeriums nicht unmöglich 

wurde. Wo die politische Elite am traditionellen Munizipalsystem Anderungen vornahm, 

dort folgte sie hauptsächlich dem Vorbild der preußischen Verwaltung. 

 

IV. Preußisches Vorbild oder geschichtliche Tradition? 

Die einstige Opposition unter der Führung von Kálmán TISZA erhielt, nachdem sie in 

Regierungsposition gelangt war, 1886 die Möglichkeit, ihre die Stärkung der Munizipien 

betreffenden Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Die dritte Auseinandersetzung zwischen 

Zentralisten und Munizipalisten erfolgte - ähnlich wie die im Jahre 1870 - wieder im 

parlamentarischen Rahmen. Es wurde diesmal eine ausgereiftere, die ungarische 

geschichtliche Tradition, die ausländischen Erfahrungen in realistischerer Weise 

berücksichtigende, die Anforderungen einer modernen Verwaltung viel mehr vor Augen 

haltende geistige Auseinandersetzung, in der machtpolitische Überlegungen, politische und 

Parteiauffassungen eine zweitrangige Rolle spielten. Über die zukünftige Rolle der 

ungarischen Komitate und zugleich über die heimische Anwendbarkeit der verschiedenen 

europäischen Modelle der Selbstverwaltung bildeten sich vier, voneinander in markanter 

Weise abweichende Standpunkte heraus. 

Die die Vorstellungen der Regierung unterstützende Denkrichtung befürwortete unter 

Zugrundelegung der Lösungen von Art. XLII:1870 eine begrenzte Autonomie der 

Munizipalitäten. Die Konzeption hing in hohem Maße mit dem endgültigen Bruch mit dem 
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Ideal der englischen Selbstverwaltung zusammen. Die lange Zeit als Vorbild angeführten 

englischen Grafschaften erledigten zu dieser Zeit nur mehr Aufgaben von lokalem 

Interesse, mit selbstgewählten Amtsträgern, ohne daß die Regierung Einfluß auf die 

Geschäfte genommen hätte. Die zeitgenössischen ungarischen Politiker betrachteten 

demgegenüber die vor Ort erfolgende Durchführung eines bedeutenden Anteils der zentral 

bestimmten Aufgaben ebenfalls als Obliegenheit der Selbstverwaltungen. Im Gegensatz zu 

den englischen Verhältnissen fehlte in Ungarn auch jene begüterte Mittelschicht, die zur 

unentgeltlichen Erfüllung der Selbstverwaltungsaufgaben geneigt oder fähig gewesen wäre. 

Aus diesem Grund paßten sie den Begriff der Selbstverwaltung den ungarischen 

Verhältnissen an und betonten, daß die öffentlichen Aufgaben in Ungarn nur durch einen 

zentral organisierten Verwaltungsapparat erledigt werden könnten (Viktor BEZEREDY), 

wobei auch bezahlte "lokale Kontrollorgane" benötigt würden, die die Übergriffe der 

Ministerien korrigierten. Nach Ansicht von Gyula GULNER müsse eine Selbstverwaltung 

ausgebaut werden, die mit dem verantwortlichen Ministerium vereinbar sei. Diese Organe 

wären über eine wirksame Kontrolle hinaus berechtigt, in ihren eigenen Angelegenheiten 

rechtskräftige Maßnahmen zu treffen, die von der Regierung inhaltlich nicht geändert und 

auch durch keinen anderen Beschluß ersetzt werden könnten. Die Selbstverwaltung hielt er 

für eine lebende Institution, die "sicherstes Werkzeug zur gesunden Entwicklung der 

allgemeinen Freiheit und öffentlichen Meinung", andererseits eine "natürliche Brücke" 

zwischen Staat und Gesellschaft sei. Die Selbstverwaltung sei ein lebendiges, den 

Veränderungen in den staatlichen und gesellschaftlichen Bedürfnissen folgendes flexibles 

System, das sich der verantwortlichen Regierung gut anpasse und über eine entsprechende 

Struktur verfüge, um den "wahren Interessen der allgemeinen Ordnung und Freiheit dienen 

zu können". 

Im übrigen dürfe man bei der Schaffung konstitutioneller Grundeinrichtungen die 

Rolle ausländischer Vorbilder nicht überbetonen, denn "man kann zwar Kodexe 

übernehmen, es ist aber kein Beispiel bekannt, daß irgend ein Staat die Verwaltung eines 

anderern Staates rezipiert hätte", betonte der in der Ausarbeitung der regierungsparteilichen 

Konzeption eine große Rolle spielende Sándor KŐRÖSI. Der Entwurf schaffe ein 

Gleichgewicht und "entspricht auch der Auffassung, die in unserem Lande schon immer 

vorherrschend war: wonach als Selbstverwaltung nur das betrachtet werden kann, wo die 

regierende Körperschaft die Ausführenden des eigenen Willens frei wählen kann". Kálmán 

TISZA verteidigte die Ausdehnung des Wirkungskreises des Obergespans, die geplante 

Erweiterung der Kompetenzen des zentralen Vollziehungsapparates damit, daß die 
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Abgrenzung von Komitats- und Landesgeschäften in der Praxis fast unmöglich sei, die 

Verwaltung aber ein schnelles Handeln verlange. Mit Recht verwies er darauf, daß es auch 

im Falle von Entscheidungen, die in alleiniger Kompetenz des Komitats getroffen wurden 

und zur Verletzung persönlicher Interessen führten, eine Berufungsinstanz geben müsse. 

Schon deshalb könne man "im Rahmen des Rechtsstaates" keine "vollkommene 

Selbstverwaltung gewährleisten". 

Die Anhänger der begrenzten Autonomie der Munizipalitäten zogen im Jahr 1886 

auch schon den Selbstverwaltungscharakter der alten Komitate in Zweifel. Ihre Ansichten 

wurden am bezeichnendsten von Imre VESZTER zusammengefaßt. Seiner Ansicht nach war 

das ständische Komitat in erster Linie ein politisches bzw. ein Regierungsorgan, ansonsten 

war es "keine im wahren Sinne des Wortes autonome Institution", denn es konzentrierte 

alle lokalen Rechtsverhältnisse und Interessen in das Komitatszentrum und sicherte den 

Städten und Gemeinden keine Selbständigkeit. Nach dem Standpunkt von Béla VÁMOS 

bedeutete das Munizipalsystem in Ungarn geschichtlich soviel, daß die lokalen Organe 

einen Teil der staatlichen Pflichten übernehmen mußten. In diesem Sinn brach auch 

Art. XLII:1870 nicht mit dem Gedanken der Selbstverwaltung. Die Widersprüchlichkeit 

des Selbstverwaltungssystems der dualistischen Epoche formulierte von seiten der 

Regierungspartei Miklós FÖLDVÁRY am klarsten. Seiner Ansicht nach ist das ungarische 

Munizipium mit keinem der "von der Theorie" festgelegten Begriffen identisch, weil es 

"kein staatliches Organ, aber auch keine reine Selbstverwaltung" ist. Es ist mehr als das, 

denn es verfügt über Rechte, die aus dem Begriff der Selbstverwaltung nicht abgeleitet 

werden können, und ist auch weniger, weil über diese Geschäfte der Staat eine Kontrolle 

ausübt.31

Die Munizipalreform von 1886 führte ein Munizipalsystem mit begrenzter Autonomie 

ein. Durch Ausweitung des Wirkungskreises des Obergespans und des Innenministers 

schränkte es die Bewegungsfreiheit der Munizipalitäten weiter ein. Diese Lösung wurde 

auch von einem Teil der Abgeordneten der Regierungspartei nicht unterstützt; ihre 

Ansichten wurden in der Parlamentsdebatte von Lajos HORVÁTH vertreten. Die den 

Vorrang der Komitatsautonomie vertretende Auffassung ging von der These aus, daß der 

durch die historische Entwicklung entstandene politische und verwaltungstechnische 

 

                                                           
31 Az 1884-87. évi Országgyûlés Képviselõházának Naplója [Tagebuch der Abgeordnetentafel des 

Landages von 1884-87], Bd. X, Budapest 1886 (im weiteren KN X.). Viktor BEZEREDY KN X. 305; 
Gyula GULNER KN X. 363, 365; Sándor KÕRÖSI KN X. 368, 369, 370; Kálmán TISZA KN X. 380; 
Imre VESZTER KN X. 92; Béla VÁMOS KN X. 295, 298; Miklós FÖLDVÁRY KN X. 327. 
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Wirkungsbereich auch gegenüber der Zentralregierung zu schützen sei. Die 

Vollziehungsbefugnisse der Komitate seien im Vergleich zu Art. XLII:1870 "wesentlich zu 

erweitern, denn die lokalen Angelegenheiten können durch lokale autonome Elemente, die 

mit den Verhältnissen vertraut sind, am besten erledigt werden". Im Interesse einer 

modernen und einheitlichen Verwaltung schlug er eine einzige Kompromißlösung vor. 

Demnach sollten jene Komitatsbeamten, die behördliche Befugnisse ausüben (Vizegespan, 

Obernotar, Vorsitzender der Waisenkommission, Stuhlrichter), unter Einhaltung der 

Gesetzesvorschriften von der Regierung ernannt werden. Zu den gesetzlichen Garantien der 

europäischen Rechtsstaatlichkeit rechnete er das Verwaltungsgericht, die die Rechte und 

Pflichten der Beamten regelnde Dienstpragmatik und die das strikte Verbot der 

Beeinflussung der Komitatswahlen aussprechenden Rechtsnormen. 

Ein neues Element in der Auffassung vom Vorrang der Komitatsautonomie war es, 

daß sie das Wesen der lokalen Selbstbestimmung nicht in der Wahl der Beamten, sondern 

"in der Freiheit und im Ausmaß ihres Wirkungsbereiches" sah. Nach dieser, die 

progressiven Elemente der geschichtlichen Entwicklung in Ungarn integrierenden 

Auffassung sollten "die eine kollegiale Erledigung erfordernden Angelegenheiten durch 

lokale autonome Elemente, die Privatrechte berührenden und Disziplinarverfahren durch 

Gerichte erledigt werden, die Vollziehung aber von Beamten übernommen werden, die von 

der Regierung ernannt aber dem Komitat unterstellt sind."32

Eine Gruppe der parlamentarischen Opposition formulierte in ihrem von Miklós 

BARTHA gezeichneten Resolutionsantrag den Anspruch der unbeschränkten 

Selbstverwaltung. Nach der Begründung des Antrags "brachte in unserer Heimat die 

historische Entwicklung bei der Ausübung der Verwaltungsrechte und -pflichten das 

Prinzip der Selbstverwaltung zur Geltung. In der Anwendung dieses Prinzips liegt eine der 

hervorragendsten Garantien der persönlichen Freiheit, der stärkste Ansporn der öffentlichen 

Betätigung der Bürger, die unentbehrliche Schule der Ausübung der bürgerlichen Rechte, 

das wirksame Mittel zur Verhinderung oder Wiedergutmachung des Machtmißbrauchs und 

der Schlüssel der Güte, der Einfachheit und der niedrigen Kosten des 

Verwaltungsverfahrens". Diese Gruppe, die eine Minderheit darstellte, sah kein 

ausländisches Vorbild vor sich. 

 

Die Befürworter dieses Vorschlags lehnten die Prinzipien und Detailvorschriften von 

Art. XLII:1870 entschieden ab. Dieses Gesetz hat ihrer Meinung nach Zustände 

                                                           
32 Lajos HORVÁTH KN X. 374, 375. 
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herbeigeführt, die "nicht nur die ungehinderte Durchsetzung des das ganze Land 

betreffenden Willens der Zentralgewalt vollständig gewährleistete, sondern auch zum 

empfindlichen Schaden der Verwaltung und der allgemeinen Freiheit zu unbefugter, mit 

den Prinzipien der Selbstverwaltung unvereinbarer Einmischung Gelegenheit bot". Ihr 

Resolutionsantrag war darauf gerichtet, die Regierung zum Einbringen eines 

Gesetzesentwurfs zu bewegen, der "die Zentralgewalt und ihre Organe auf einen mit der 

Selbstverwaltung vereinbaren und von staatlicher Seite zur Kontrolle und Aufsicht 

notwendigen Wirkungsbereich beschränkt und der durch die genaue Umschreibung des 

Designationsverfahrens das Prinzip der freien Beamtenwahl bei entsprechender 

Qualifikaiton vollkommen sichert". 

Die Mehrzahle der sich für den Vorschlag Aussprechenden war der Ansicht, daß 

allein diese Lösung den geschichtlichen Traditionen Ungarns, der "Selbstverwaltung 

schaffenden" Auffassung der "zur Selbstverteidigung gedrängten Nation" entspricht 

(Nándor SZEDERKÉNYI). Einige Vertreter der äußersten Linken des Parlaments traten, 

indem sie die Wiederherstellung des alten Selbstverwaltungssystems forderten, sogar für 

die Wiedereinführung der der Komitatsgerichtsbarkeit ein (Lajos MOCSÁRY). Eine zentrale 

Frage der Parlamentsdebatte war die Frage, in welchem Maße das Recht zur Wahl der 

Komitatsbeamten den Selbstverwaltungen zusteht. Balázs ORBÁN konnte sich "die auf 

demokratischen Grundlagen ruhende Selbstverwaltung ohne freie Wahlen" nicht vorstellen. 

Eine Einmischung des Obergespans sei höchstens zur Kontrolle der im Gesetz festgelegten 

Bedingungen zulässig.33

Das interessanteste Moment der Parlamentsdebatte auch hinsichtlich des 

Gegenstandes vorliegender Studie war der offene Auftritt der die Verstaatlichung der 

Verwaltung fordernden Abgeordneten. Die Anhänger des bezüglich der Zukunft der 

Munizipalitäten bestehenden vierten Standpunktes lehnten sowohl die starren 

Zentralisations-bestrebungen wie auch die Überbetonung der Rolle der Selbstverwaltungen 

ab. Nach Béla GRÜNWALD kann die 1870 eingeführte (dem Geist von 1848 widerlaufende) 

 

                                                           
33 Miklós BARTHA KN X. p. 304; Nándor SZEDERKÉNYI KN X. p. 330; Lajos MOCSÁRY KN X. p. 349; 

Balázs ORBÁN: Az 1884-87. évi Országgyûlés Képviselõházának Naplója [Tagebuch des 
Abgeordnetenhauses des Landtags von 1884-87], Bd. XI, Budapest 1886 (im weiteren: KN XL) p. 
24. Der Abgeordnete zitierte die Worte KOSSUTHs über die Selbstverwaltung: "Die Institutionen der 
Selbstverwaltung sind die wirksamsten Pflegestätten des Gemeingeistes, diese stellen eine 
Verbindung zwischen dem Staat und dem Individuum her, diese erziehen den Einzelnen zum 
selbstbewußten Bürger, sie erziehen die Völker zum praktischen Patriotismus, durch sie gelangt die 
konstitutionelle Freiheit zu den Hausherden der Bürger. Nur die Institutionen der 
Selbstverwaltungen vermögen die Luft mit dem die Nation belebenden Hauch des Gemeingeistes zu 
erfüllen." 
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Zentralisation nur durch die Verstaatlichung aufgehoben werden. Die staatlichen und die 

Munizipal-Angelegenheiten müssen getrennt werden, denn "die staatlichen Geschäfte 

dienen der Regierung als Vorwand und Gelegenheit dazu, als Vormund über die 

Munizipalitäten aufzutreten". Der namhafte Verfassungsrechtler führte in dieser 

Parlamentsdebatte zum erstenmal seine Gründe für die sinngemäße Einführung des 

deutschen Verwaltungssystems, insbesondere der zeitgenössischen preußischen 

Vollziehungsordnung in Ungarn aus. Den massiven Vorurteilen entgegentretend berief er 

sich darauf, daß Preußen "das dezentralisierteste Land auf dem Kontinent ist, das über eine 

wirkliche behördliche Selbstverwaltung mit ernannten Beamten verfügt", während in 

Ungarn auch mit gewählten Beamten eine Zentralisation ohne Selbstverwaltung 

verwirklicht wurde. 

Das größte Hindernis in der Schaffung eines modernen Komitatswesens war die 

übertriebene Schonung der Interessen der verarmten adeligen Gesellschaftsschicht. Diese 

Schicht bildete die politische Basis des Systems, dafür erhielten ihre Angehörigen 

Beamtenstellen in der Komitatsverwaltung, die einen sicheren Lebensunterhalt sicherten. 

Die Preußen ließen demgegenüber - betonte GRÜNWALD - "ihre verarmten Adeligen nicht 

verwildern, unter engen Lokalverhältnissen zugrunde gehen", sondern machten die 

entsprechend Gebildeten unter ihnen, sie in militärischen oder staatlichen Dienst erhebend, 

zu "ausgezeichneten Bestandteilen" des staatlichen und nationalen Lebens. 

Dezső SZILÁGYI stellte seine Auffassung über die verstaatlichte Verwaltung und 

Selbstverwaltung in einer äußerst gehaltvollen Rede dar. Er vertrat den Standpunkt, daß 

eine Umgestaltung der ungarischen staatlichen Organisation entsprechend den von 

BISMARCK verwirklichten Ideen zu einer wirklichen Selbstverwaltung führen würde. Von 

dem Wirkungsbereich der Komitate würde das bleiben, was das Wesen der 

Selbstverwaltung ausmacht: sie könnten über mehr lokale Angelegenheiten entscheiden, sie 

könnten sich freier bewegen, es bliebe ihnen ihre ganze politische Kompetenz, "sie könnten 

die Durchführung nicht nur der eigenen Beschlüsse, sondern auch der staatlichen 

Verwaltungsangelegenheiten auf ihrem Territorium kontrollieren, sie könnten an der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit teilnehmen, sie könnten Institute für gesundheitliche, 

kulturelle, verwaltungstechnische Anliegen aufstellen und könnten für diese 

Angelegenheiten auch entsprechende Organe bestellen, sie könnten zwischen gesetzlichen 

Grenzen für ihre eigenen Zwecke Steuern erheben." 

Die Beamtenwahl ist nach seiner Ansicht keine Voraussetzung der Selbstverwaltung. 

Die örtliche Vollziehungsgewalt will jeder Staat beibehalten, weil seine Aufgaben 
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"besonders in der Förderung der Wirtschafts- und Kulturinteressen sehr stark angewachsen 

sind". Der Staat ist bestrebt, die Last von sich abzunehmen und jenen aufzubürden, die 

"daran unmittelbar interessiert sind und die die Aufgaben besser bewältigen als er". Es 

gehört zum Wesen der Selbstverwaltung, daß sie die in ihre Zuständigkeit fallenden 

Angelegenheiten auf eigene Kosten erledigen. Auch ist es für sie bezeichnend, daß sie im 

gesetzlichen Rahmen frei entscheiden können. Der die Versaatlichung ebenfalls 

befürwortende Nándor HORÁNSZKY hätte unter Aufrechterhaltung der alten politischen 

Rechte der Komitate die Überwachung der Administration und die "Erledigung der lokalen 

Verwaltung" in die Kompetenz der territorialen Selbstverwaltung gestellt.34

 

 

* 

 

Die liberale Mehrheit von 1886 nahm den ursprünglichen Entwurf der Regierung an. 

Die politische Elite versäumte nach 1870 auch die zweite Gelegenheit zur Schaffung eines 

den Anforderungen der Zeit genügenden Verwaltungssystems. Sie verwarf zwar die Idee 

der Umgestaltung der ungarischen Komitate nach englischem Vorbild, akzeptierte aber den 

die professionalität in den Vordergrund stellenden Gedanken der Verstaatlichung nicht. Der 

Zentralismus errang einen bis heute auswirkenden Sieg über die territorialen und lokalen 

Selbstverwaltungsorgane. 

 

Resumé 

 

The essay recites the competence of the Hungarian nobiliary county and delineates its 

political-constitutional fight against the absolutism of the Hapsburgs in the first half of the 

19th century. The county - as a local organisation - had an important self-government 

function in Hungary. Similarly to the British shire-system the county took part in the local 

execution and jurisdiction. From the 18th century extended its political influence, because it 

took part in the legislation and exercise the ius inertiae customary. Within the frame of it 

the county could take no notice of provisions - considered as illegitimate - of the (foreign) 

sovereigns and set them aside. The refuse of the provisions’ enforcement proved an 

important competence in the period of the reformation in Hungary. 

                                                           
34 Béla GRÜNWALD KN X. p. 286; Dezsõ SZILÁGYI KN XI. p. 51; Nándor HORÁNSZKY KN XI. p. 119. 
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The period after 1848 was the time for the process of the getting civil of the 

Hungarian govermental structure. Now arised the demand for the reorganize of the counties 

of the Estetes’period as a principle, too. One part of the Hungarian liberals estopped the 

restructure of the counties on the scent of British models. However this – called municipal 

– group also sought to keep the counties’ political function and its power of the popular 

defence for the constitution. The centralists wanted to adopt the contemporary French 

governmental structure. According to them the counties could have only an executive role 

in the civil state-structure. The study demonstrates that during the Hungarian self-

governmental reform of 1870 the regional self-governments were reformed in the spirit of 

the centralism. The structural settlements followed mainly the Prussian administration.  
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SSSeeegggmmmeeennntttaaatttiiiooonnn   ooofff   PPPooowwweeerrr   iiinnn   ttthhheee   UUUkkkrrraaaiiinnniiiaaannn   SSStttaaattteee   MMMaaaccchhhiiinnneeerrryyy...   

VVVaaasssyyylll   LLLEEEMMMAAAKKK,,,   LLLaaawww   fffaaacccuuullltttyyy,,,   UUUzzzhhhhhhooorrroooddd   SSStttaaattteee   UUUnnniiivvveeerrrsssiiitttyyy   

UUUkkkrrraaaiiinnneee   
 
 

In the former USSR the division of power principle was not recognized even 

conceptually. By the period of perestroika towards the 80th the structure of this country 

higher power in this aspect remained unchanged. As established quasi-representative body 

− People's Deputies Congress of the USSR − was "the highest" state body of power 

(legislative, administrative and control at the same time), which could consider and take a 

decision at "any" issue. The rest state bodies (president, government, law-courts) were 

formed by it and amenable to it. During the whole history of the USSR there never existed 

constitutional jurisdiction body. Local bodies of power were considered to be the branches 

of state power at the provinces, that in the local self-government as such did not exist at all. 

It testified to the rejection of division or segmentation (dissipation across horizontally and 

down vertically) of public power even in formally legal sense. 

Though the state power division principle was proclaimed in Ukraine already by 1990 

in the Act of Declaration of the Independence, in the first half of this decade legal and 

institutional transformations in this direction were insignificant. Verkhovna Rada 

absolutely dominated in the higher power structure and one of the power branches − 

Constitutional Court − totally did not exist (the first law on it was approved in 1992). 

Even in the Constitutional Agreement between Verkhovna Rada and the President 

concluded June 8, 1995, the power segmentation machinery was not laid, though being 

proclaimed. This document, we would remind you that, was introduced into action with the 

breach of constitutional regulation which were currently in force with the aim to part 

clearer the authorities of power branches. For example, Verkhovna Rada had a right to 

examine and take a decision on any issue (again !), but in this case these problems did not 

belong to the competence of other power authorities and bodies of self-government. In 

practice it meant that if the executive and judicial powers competence was being 

determined and limited with enumeration of functions and authorities, provided by law, 

then Verkhovna Rada by itself was not outlined with such enumeration at all. This 

allegedly legislative body possessed the whole completeness of constitutive power and 

could (theoretically, certainly) at its own discretion redivide the authorities or liquidate any 
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state body. With the absence of Constitutional Court such higher state power organisation 

haven't possessed even remote characteristics of its division into legislative and executive 

power. 

Taking into consideration adduced facts, new Constitution of Ukraine, adopted June 

28, 1996, became the first step in this direction. It not only formulated the power division 

as one of the principles of constitutional system in this country (Art. 6), but also 

consolidated the abovementioned division through the repartition of powers between the 

higher authoritative institutions. It was done in two ways: a) by the provision of power 

branches with independent authorities and b) by the creation of institutional counterbalance 

between the subjects of powerful relations (parliament, president, government and 

Constitutional Court). 

The significance of segmentation of public power for the Ukrainian society is 

expressed in the following tasks: 

1. Necessity to create a machinery of "restraints and counterbalances" in order not to 

usurp state power or abuse it; 

2. To form the co-operation mechanism of power relations subjects at the basis of 

their interaction and specialisation principles; 

3. To limit of state power as such in order to form the institutions of civil society in 

Ukraine; 

4. To separate local self-government from the state bodies system, to promote its 

development and protection. 

From the given above point of view we shall analyse so far as new constitutional 

model of power segmentation in Ukraine is up to the requirements of society and state. The 

mechanism of "restraints and counterbalances" formed by the Constitution includes 

characteristic features of parliamentary-presidential (mixed) republic. It is important to 

determine constitutional counterbalances, set for each of the higher state bodies. 

Counterbalances to Verkhovna Rada. 

Counterpoises and restraints what concerns the parliament should be divided into legal 

and institutional. Among the legal counterbalances therefor should be marked: special laws 

adoption order; complicated procedure of introducing amendments to the Constitution; 

introduction of amendments to first, third and thirteenth Articles of Constitution needs 

approval by All-Ukrainian referendum designated by the President; separate items of 

Constitution (concerning human rights) can't become the object of revision. 
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Institutional counterpoises mean to endue certain bodies with special authorities as for 

the restraining of parliament power. 

On part of the President. At first it should be noted that the head of the state can hold 

up the powers of Verkhovna Rada ahead of time only in one case: if the plenary meetings 

fail to commence within thirty days of one regular session. 

Besides, the President takes an active part in legislative process in such forms: 

a) has a right (including urgent) of legislative initiative; 

b) signs and officially promulgates laws, adopted by the parliament, has at the same 

time the right to veto laws adopted by the Verkhovna Rada; 

c) up to 1999 has a right to issue orders on economics which are not regulated by the 

law − in essence these normative acts have power and carry out the role of law. 

On part of the Government counterbalances to Verkhovna Rada are manifested in the 

fact that only to its handing-in the parliament can be dissolved by the head of state. The 

Cabinet of Ministers in itself has an exceptional right to work out and perform the law on 

the State Budget which also includes expenditures on legislative body maintenance. 

On part of the Constitutional Court counterpoises to the parliament are very heavy: 

a) this body has a right to decide parliamentary act unconstitutional and as a result − 

invalid; 

b) it received a right to interpret Constitution and laws of Ukraine (earlier this right 

belonged to Verkhovna Rada itself). 

Counterbalances to the President. 

On part of the Verkhovna Rada it is constitutionally determined a full arsenal of key 

factors to restrain presidential power. Here are major of them:  

a) has a right to remove the President from office in accordance with the special 

procedure (impeachment) in the event that he or she commits state treason or other 

crime; 

b) it can overcome presidential veto onto adopted law by two-thirds of its 

constitutional composition; 

c) it approves the law on State Budget, which also includes President and his bodies' 

maintenance costs. 

On part of the Cabinet of Ministers the key factors on the head of state, taking into 

consideration form of government, of course, in more restricted. They consist of the fact, 

that all his undiscretionary powers the President carries out only with handing-in and 
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countersigning correspondingly of the Cabinet of Ministers or Prime Minister and the 

Minister in chief for the execution of the given legal act. Whereas, the countersigning 

institution as the form of legal relations between the President and Government first 

appeared in Ukraine only in the Constitution of 1996. 

On the part of Constitutional Court counterpoises to the President, as well as to the 

parliament, are expressed as the opportunity to decide on issues of constitutionality of the 

acts of the President. 

Counterbalances to the Cabinet of Ministers. 

Wide range of the following ways belong to the parliament: 

a) the parliament itself gives consents to the appointment of the Prime Minister and 

approves the Programme of Activity of the Government; 

b) parliament has a right to adopt of a resolution of no confidence in the Cabinet of 

Ministers of Ukraine which results in the resignation of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine (this right can't be exercised during a year after the approval of the 

Programme of Activity of the Government); 

c) it exercises other forms of control over the activity of the Cabinet of Ministers. 

In his turn, the President can: 

a) at any time and without any explanations and consultations take a decision to 

dismiss the Cabinet of Ministers; 

b) revoke any legal acts of Government, including the motives of expediency. 

The Constitutional Court has a right to deem an act or legal act of the Government to 

be unconstitutional. 

Counterpoises to the Constitutional Court. 

Legal methods of constitutional justice body restrain are being laid in the mechanism 

of its formation (one third of judges are appointed by President, another one thirds by 

Verkhovna Rada and the Congress of Judges of Ukraine), limited (as for judges) term of 

authorities − 9 years. The Constitutional Court, and it's very important, can't realize its 

competence discretionary. Judicial proceeding can be taken only with constitutional 

submission or constitutional address the subjects of which are determined by Constitution. 

The law "On Constitutional Court", October 16, 1996, in fact "increased" the first of such 

subjects, and the advisability of this increase meets great support though the lawfulness of 

that way to extend the Fundamental law raises doubts. 
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Machinery of "counterbalances and restraints" created by Constitution in a very 

important step of the state towards the democratization in Ukraine. Though its perfection 

level couldn't but permit to assert that the set of those counterpoises, possessed by separate 

branches of power is a serious guarantee not to usurp whole power by one of them. The 

Constitution newer created preventive measures mechanism against coup d'etat or unlegal 

situation intentionally made in the country. To illustrate these words let us adduce some 

possible variants of the powers subjects behaviour. 

First variant. The Verkhovna Rada does not give consent to the appointment of the 

Prime Minister by the President and makes it for several times whereas during the term of 

60 days the Government should be formed. After this term finishes Ukraine has a chance to 

be left without Government newly formed on the lawful basis. In order to find a legal way 

out of the constitutional crises the parliament in fact will force the head of the state to agree 

with the candidature which suits the majority of national deputies. In this case it will be no 

compromise between the president and the legislative body what concerns the issue of 

government formation and this feature in one of the basic characteristics of "mixed" 

republic legal construction which exists in Ukraine. 

Second variant. The President breaks the Constitution while issuing an order (for 

example, of Verkhovna Rada dismissal not on the basis of § 2, Art. 90) or non-executing of 

the constitutional duty which is to be exercised by him (for example, designation special 

elections to the Verkhovna Rada prior to the expiration of its term). Though it sounds 

paradoxical, the above mentioned is not a basis to remove the head of the state from office 

by the procedure of impeachment, because it isn't "state treason or other crime" specified in 

the criminal law according to § 1 Art. 111 Constitution of Ukraine. The point is that the 

following breaches of the Constitution on part of the President is impossible to qualify as 

"forcible actions" and that is why nominally they do not coincide with the objective part of 

crime envisaged by Article 56 of Criminal Code of Ukraine and, moreover, the crime 

envisaged by Article 166 of Criminal Code of Ukraine ("exceeding one's authority or 

official power"). The last mentioned is to be accompanied by "considerable harm" or 

"force". 

It's necessary to pay attention to the fact that the majority of coup d'etats are 

maintained by the higher state bodies themselves and only in some cases the force is used. 

Sometimes in the society with low level of legal conscience unconstitutional redivision of 

power can remain unnoticed. 
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In order to clear up the experience of formulation bases for the head of state 

impeachment it comes out that the breaches of constitution rules themselves take at the first 

place (along with state treason). Constitutions of such countries as Italy, Bulgaria, Hungary, 

Poland, Romania, Croatia, Slovakia, Lithuania contain the corresponding provisions. In 

other countries encroachment upon constitution is criminally punished act. In Ukraine both 

provisions do not exist. 

Third variant. Verkhovna Rada disapproves laws necessary for the society including 

laws stipulated with blanket constitution rules. It leads to unlegal situation which in more 

cases includes the direct obstacles to citizens in realization of their rights and freedoms. As 

example we take the rejection of the law on State Budget for the year 1997 in May, 1997. It 

is not a matter of deputies which as if "do not take care of people". The subject of state 

legal relations its own behaviour in such way as he is permitted by rules formulated in the 

Fundamental Law. In this case Constitution does not envision the legal mechanism of 

influence on the parliament on the part of executive power and that is why the deputies lack 

any motives to look for compromise and effective work. 

The conclusion is obvious: non-admission to usurp power and state power high bodies 

co-operation can't depend on that people's will who take up high public positions. These 

attributes of lawful state should be provided by legal and institutional mechanism which on 

the other part "brings up" the higher officials themselves. 

The segmentation of power can lead to the high bodies of power specialization that is 

to release them from primarily inherent functions. This is the most necessary condition of 

their efficient activity. In link with it is worth to draw attention to two facts which are 

preserved in the new Constitution of Ukraine: the President's right of delegable legislation 

and an imperative mandate of the member of Ukrainian parliament. 

Paragraph 4 of "Transitional Provisions" in the Constitution of Ukraine provides the 

President till June 1999 with a right to promulgate decrees on economical issues approved 

by Cabinet of Ministers and signed by Prime Minister if such questione have not been 

regulated by laws along with simultaneous submission the corresponding draft law to the 

Verkhovna Rada. Such legal President's acts are not based on the law, are not accepted for 

the execution and do not exceed their limits that is why they are not normative acts and in 

essence possess the power of law. This right of the head of state did not become yet the 

way for normative provision of economical reforms though real became such things as: a) 

disbalance and nonconformity of legal system of Ukraine, and one of their reasons is the 

existence of two legislative centres none of which has legislative activity programme; b) 
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difference between the legislative and executive powers becomes less obvious, the division 

of authorities becomes illusory particularly if also to take into consideration the habit of 

Verkhovna Rada to publish resolutions on the issues which belong to the government 

competence as a result; c) the responsibility of branches of power for work in their fields 

decreases.  

Ukraine today is almost one European country where imperative mandate is not 

prohibited constitutionally. In civilized states many centuries ago it became clear that the 

member of parliament in the representative of the whole nation and not only of those who 

had elected him. 

From the point of view of division of powers imperative mandate is anachronistic 

because of such reasons: a) fulfilling the elector's orders, deputy "substitutes" the local 

bodies of executive power; b) public in common and electors separately never estimate the 

deputy according to quality criteria of his participation in the legislative work whereas the 

deputy is correspondingly appointed to fulfil it; c) electors choose the deputy from the point 

of view of his ability to provide the mandate imperativity but not of deputy's capability for 

professional activity in the parliament. From the last reason comes out the explanation of 

the fact that the majority of Verkhovna Rada is represented by local leaders of different 

levels, directors of enterprises on the one hand and few lawyers on the other. A real trouble 

for Ukraine is such state of things when half of parliament deputies move to election 

districts and work "honestly" for the good of electors: pave streets, "knock out" wages for 

them, repair schools and so on. The result of all this is evident − efficacy and quality 

reduction of legislative activity. In 1995 the Verkhovna Rada adopted only 20 new laws 

and above 60 laws to introduce amendments and additions to the existing laws. It is not 

enough for the society and state transformation. At the same time direct action of 

Constitution is about doubt. 

The Fundamental Law made an attempt to separate local self-government from state 

bodies of power system and it is very important step in the direction of formation and 

normal functioning of thus institution in the democratic society. It is illustrated by the 

following: 

a) local self-government rights are protected by judicial procedure; 

b) decisions of local self-government bodies for reasons of nonconformity with the 

Constitution or the laws of Ukraine are suspended by the procedure established by 

law with a simultaneous appeal to a court; 
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c) the State takes part in the income formation of local self-government budget, to 

support financially local self-government. 

If abovementioned constitutional norms concerning local self-government protection 

to some extent limit the power, so the new model of its segmentation generally did not 

become an effective factor of state power limitation as itself. First it happened because the 

model of power division only partially separates constitutive power from that of legislative. 

We understand the constitutive power as legal opportunity of certain body or some bodies 

according to special procedure to adopt amendments to the fundamentals of constitutional 

system, including redivision of authorities between state bodies or to revoke some of them. 

Such constitutive power in Ukraine what concerns the most important issues (the form of 

government, sovereignty, territorial indivisibility, general principles of constitution, 

elections, referendum, introduction of amendments to the Constitution) belongs both to the 

parliament, president and electorate's will expressed through All-Ukrainian referendum. 

What concerns other issues the power belongs to two-thirds majority of the constitutional 

composition of the Verkhovna Rada. For example, the Verkhovna Rada in such 

composition after the approval by absolute majority at the previous session such issues can 

be solved: 

1) on the expansion of Verkhovna Rada authorities and competence reduction of 

President, Government or Constitutional Court; 

2) on changes in Government formation and machinery of its responsibility; 

3) on broadening the number of constitutional duties for Ukrainian citizens; 

4) on local self-government limitation and so on. 

Any abovementioned parliamentary resolutions is "legal coup d'etat" that is allowed 

by constitutional norms. To Verkhovna Rada, we must draw your attention such rights are 

given by Constitution, Article 155. For the legislative body this article envisaged possibility 

to usurp right to determine and to change the constitutional system of Ukraine (except some 

issues mentioned before) though one of the constitutional principles prohibits this (Article 

5) which promulgates that such right belongs to people only. We must add, that 

Constitution of Ukraine does not distinguish "amendment" from "provision review" as in, 

for example, Constitution of Russian Federation. 

The results of the new model division of powers analysis provided by Constitution of 

Ukraine 1996, are unconsoling. The division of state power in such legal and institutional 

construction does not create valuable machinery of "restraints and counterbalances" − the 
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so-called modern preventive measures of coup d'etats, it does not contribute to co-operation 

and effective activity of authority branches, it is not a factor to limit state power. In this 

variant it turns into other aspects: duplication of power branches activity, lack of mutual 

control, unefficacy of state power. Under such conditions a state as a system will have 

permanent task to co-ordinate some elements of this system with others. Because of the 

problem of its own survival it would be impossible for it to solve any of the of society. 

 

Resumé   

The segmentation of the public power is one of the main principles of modern state 

construction. The article analyses the assertion of this principle in the state creative practice 

in Ukraine. 

New Constitution of Ukraine, 1996, became first substantial step in this direction. Its 

aim was not only to formulate the division of power as one of the constitutional system 

principles (Article 6), but it also consolidated this principle through redivision of authorities 

among higher powerful institutions. It was done in two ways: a) to give the branches of 

power independent authorities; b) to create institutional counterbalances between the 

subjects of power relations (parliament, President, Government and Constitutional Court). 

The machinery of "restraints and counterbalances" formed by Constitution of Ukraine 

in general contains characteristic features of parliamentary-presidential (mixed) republic. 

Although this machinery is imperfect and is not an effective factor of coup d'etat preventive 

measures. 

 

Resumé 

Delenie štátnej moci je jedným z hlavných princípov moderného štátneho útvaru.  

Príspevok analyzuje  uplatnenie tohoto princípu  v štátotvornej praxi  Ukrajiny. 

Nová Ústava Ukrajiny z roku 1996 sa stala prvým dôležitým krokom v tomto 

smerovaní. Na jednej strane bola jej cieľom snaha definovať delenie štátnej moci ako jeden  

z ústredných ústavných princípov (Článok 6), zároveň  sa však usilovla o  upevnenie  jeho 

pozície prostredníctvom prerozdelenia  právomocí  medzi vrcholnými mocenskými 

inštitúciami, ktoré sa realizovalo dvoma spôsobmi: a) zložkám štátnej moci boli priznané 

nezávislé právomoci a b) bol vytvorený systém vzájomnej kontroly a rovnováhy medzi 

jednotlivými mocenskými inštitúciami (predstavovanými parlamentom, úradom prezidenta, 

vládou a ústavným súdom). 
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Systém vzájomnej kontroly a rovnováhy,  zakotvený v Ústave Ukrajiny, obsahuje 

všetky charakteristické črty zmiešaného typu parlamentno-prezidentskej republiky. Hoci 

ani  tento mechanizmus  nie je bez chýb, je jeho ambíciou byť  účinným preventívnym 

prostriedkom proti možnosti štátneho prevratu. 
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Enacting and enforcing the Constitution of the 

Republic of Poland on 2 April 1997 

Dariusz GÓRECKI, Krzysztof SKOTNICKI 
 

The idea of enacting a new constitution arose  in Poland as early as in mid 1980-ies. 

Initially formulated by representatives of the legal doctrine from the Legislative Council of 

the President to the Ministry Cabinet in the 1985 report on the status of law, it was also 

supported by the ruling party elite of those days. After all nobody could doubt that the 

constitution of 1952 did not reflect the existing realities35. This was also relating to the 

approaching two-hundredth anniversary of the first Polish constitution of 3 May 1791. 

However the representatives of opposition, mainly liberals and democrats, decided that the 

period was not suitable for enacting a new basic act 36

Transformation of the system in result of the "round table" debates enhanced the need 

for a new constitution even more. Consecutive amendments in the constitution of 1952, 

instituted starting from 7 April 1989, made that act less and less coherent and the old 

regulations actually impeded the process of reforms. Therefore the Seym and (restored) 

Senate of 1989 appointed separate constitutional committees which worked out totally 

different draft constitutions. Besides, many political parties and academic researchers 

presented their own proposals

. A new constitution could not 

institute a new system then, it could only modify the system of the Polish People's 

Republic. After the change of the system in 1989 it would have to be changed anyway. 

However, the research and discussions run in those years appeared very useful for the 

future.  

37

                                                           
35 Cf. M. Domagała, K. Skotnicki, XXIX Ogólnopolska sesja katedr prawa konstytucyjnego (Sulejów 

29-31 V 1987), "Państwo i Prawo", No 10, pp. 170-172. 

. The existence of many projects was not conducive to 

quick completion of constitutional works. Furthermore, some disputes arose, related to the 

terms and conditions of enacting the constitution. Due to the criticism of the political 

composition of the parliament (Seym did not originate from democratic election and the 

Senate was politically homogeneous) the Seym was self-dissolved in 1991 and thus the 

Senate's tenure legally expired.  

36  Cf. J. Zakrzewska, O powołaniu naszych czasów do stanowienia konstytucji, "Tygodnik 
Powszechny" 1988, No 18. 

37 Cf. Projekty konstytucji 1989-1991, (red.) M. Kallas, Warszawa 1992. 
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After the election, won by the central-rightist groups, the decision was taken that the 

procedure of enacting a new constitution be regulated by a separate constitutional act 

related to the terms of its enaction. Submitted to the Seym were several draft acts coming 

from political parties and president. They were consistent in that the basic act was to be 

enacted by the National Assembly (further on referred to as ZN) - a separate organ of the 

State, consisting of all members of Seym and senators, fulfilling the part of a constituent. 

On the other hand they differed in: majority (absolute or qualified) needed for enacting the 

constitution by ZN, group of subjects entitled to the constitutional initiative (the question 

whether or not to include the president and government), composition of the ZN 

Constitutional Committee (only members of parliament or also the people proposed by the 

president, government, Constitutional Tribunal an the Supreme Court), and finally the 

constitutional referendum in which the Nation will approve and confirm the constitution 

enacted by ZN (obligatory or facultative).  

The constitutional act adopted on 23 April 1992 on the terms of preparing and 

enacting the Constitution of the Republic of Poland (Dziennik Ustaw 1992, No 67, sec. 

336) combined both major ways of enacting the constitution: by ZN and by the Nation 

through an obligatory referendum. At the same time it referred to many other legal acts 

indispensable for enacting the constitution. Yet, the constitutional works were getting 

prolonged and the political crisis of 1993, which resulted in dissolution of the Seym (and 

Senate) by the president, caused even their cessation. The new parliament, in which the 

leftist groups were predominant, enacted on 22 April 1994 the constitutional act on the 

terms, preparing and enacting the Constitution of the Republic of Poland of 23 April 1992 

(Dziennik Ustaw 1994, No 61, sec. 251). The amendments extended the group of the 

subjects entitled to submit the constitutional legislative initiative and introduced the pre-

constitutional referendum (otherwise called "preliminary" or "partial" referendum). In 

addition other legal acts indispensable for enacting the constitution were adopted: by-laws 

of the ZN Constitutional Committee of 18 January 1994 (Monitor Polski 1994, No 8, sec. 

62; amendments: Monitor Polski 1994, No  56, sec. 468), by-laws of ZN for enacting the 

Constitution of the Republic of Poland of 22 September 1994 (Monitor Polski 1994, No 54, 

sec. 453) and acts on referendum of 29 June 1995 (Dziennik Ustaw 1995, No 99, sec. 487). 

The major part in the works on the draft constitution was played by the Constitutional 

Committee of ZN (further on referred to as KK ZN). Yet, this organ was not formed by ZN 

but by the Seym and Senate. The Seym elected its 46 members, whereas the Senate - 10 

senators. The Committee appointed from among its members the chairman and his deputy 
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according to the principle that one of them had to be a member and the other one a 

senator38

Initially entitled to the constitutional initiative law was only KK ZN (which could 

adopt it by an absolute majority of votes), at least 56 members of ZN and President, 

whereas after the 1994 amendments of the constitutional act it was extended onto a group 

of at least 500,000 citizens having the active electoral right in the election for the Seym. 

The group of 56 members of ZN and the President could use this right within 6 months 

after the establishment of KK ZN, whereas the group of 500,000 citizens - within 3 months 

after the constitutional act became effective; the KK ZN's right to submit their own project 

was not limited to any specific term.      

. The Committee formed six permanent subcommittees: (1) editing, of general 

issues and regulations which introduce the Constitution; (2) foundations of political and 

socio-economic system; (3) sources of law; (4) organs of legislative and executive authority 

as well as territorial self-government; (5) protection of law and justice authorities; (6) 

citizens' rights and duties. The by-laws of KK ZN allowed also to form other 

subcommittees and working teams.  

In April 1993 seven draft constitutions were submitted at the KK ZN. They came 

from: (1) Constitutional Committee of I tenure Senate, (2) SLD (Democratic Leftist 

Alliance); (3) UD (Democratic Union); (4) PSL (Polish Peasant Party) and UP (Labour 

Union); (5) KPN (Confederation for Independent Poland); (6) PC (Centre Agreement); 

RdR (Movement for the Republic of Poland) and S (NSZZ - Independent Self-

Governmental Trade Union "Solidarity"); (7) President (L. Wałęsa at that time). 

In result of the election of 19 September 1993 several of those political groups did not 

get any seats at the Seym (PC, RdR, S), KPN lost the representation capable for 

independent constitutional initiative, also the Senate  underwent significant political 

changes. The new ZN faced an important problem: whether to continue the hitherto 

constitutional works or start them from the beginning (so called clean start). After a 

discussion, in order to demonstrate some openness to the proposals of oppositional and 

extraparliamentary groups, it was decided that the earlier draft versions should be 

acknowledged, furthermore the groups of at least 500,000 citizens were admitted to the 

constitutional initiative. Actually only one such project was submitted, i.e. the one worked 

out by NSZZ "Solidarity", which was supported by many more signatures than was 

                                                           
38  The Chairmen of KK ZN were among others: A. Kwaśniewski - the future President of the 

Republic of Poland and W. Cimoszewicz - the future prime minister of the Republic of Poland. 
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required. Several existing projects were corrected (of president, SLD and UD which joined 

the Liberal-Democratic Congress to form the UW (Liberty Union). On the other hand the 

PC withdrew its project. Thus altogether there were seven projects, namely those of: (1) 

Senate, (2) SLD, (3) UW, (4) PSL/UP, (5) KPN, (6) president, (7) citizens39

On 21-23 September 1994 the I reading of submitted draft constitutions was carried 

out, in which the authors substantiated their vision of the basic act and the political and 

economic system of Poland. At the end of the debates all the projects were handed in to KK 

ZN.  

.  

Pursuant to the constitutional act on 21 October 1994 discussed at the Seym were the 

primary issues of the system as indicated by KK ZN. Within the political system they 

referred to: division or balance of public authorities; structure of parliament; position of 

territorial, professional and economic self-governments, and the relation between the 

churches and trade unions with the State. As regards the economic system, considered was 

the position - in the constitutional systematics - of the regulation of economic rights and 

liberties as well as the principles of the State's economic policy. The proposals were aimed 

at two directions: jointly with the major principles of the system or in the chapter on the 

rights, liberties and duties of citizens. Other issues were connected with social rights. The 

question was whether to treat them as subjective rights or as the State's obligation to carry 

on a social policy in a specific domain. Furthermore, the discussion was to conclude 

whether the social rights should be regulated in the Constitution or only in acts. The final 

group of items was related to the sources of law. In this case two issues were considered: 

(1) should this be a closed or open system, (2) the relation of international law to internal 

law. However no binding decisions were taken within that debate, only the opinions on this 

matter presented in the I reading were now extensively substantiated.  

The first crucial plenary meetings of KK ZN devoted to preparation of a new draft 

constitution were held on 25 January 1995. The basis was a multi-variant preliminary draft 

constitution prepared by subcommittees. This started a long process of working out, by KK 

ZN, a draft constitution. For it was no sooner than on 19 June 1996 that the Committee 

submitted a uniform draft text to the editorial subcommittee - with the aim to prepare the 

committee's preliminary report comprising the draft constitution with the minority's 

motions. Finally the draft constitution was accepted by KK ZN on 16 January 199740

                                                           
39 Cf. Projekty konstytucji 1993-1997, część I, (red.) R. Chruściak, Warszawa 1997. 

. 

40  The draft constitutions developed in consecutive stages of KK ZN's works are contained in: 
Projekty konstytucji 1993-1997, częśćr II, (red.) R. Chruściak, Warzsawa 1997, p. 5-252. 
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This aim was achieved so late because of the requirement to obtain - at KK ZN - 2/3 

of votes. Yet this required a considerable political compromise, which was not easy. After 

all the political pluralism results from preferences of different ideas and their appropriate 

values. The differences may totally inhibit an understanding, especially because it may be 

understood differently even when formulated by the same words. Naturally, common 

values were searched for, yet no axiological compromise can be mentioned, as this could 

not be reached, only a political compromise was possible. This was supported by a gradual 

development of extensive constitutional coalition consisting of SLD, PSL, UW and UP. 

Consequently, in the accepted text perceived may be the reference to different values, the 

predominant being: liberal-democratic, socio-democratic, and Christian-democratic41

Obviously the problem referred not only to the values or the primary principles of the 

Constitution and system, which originated from them directly, but to definite solutions. 

These were first mentioned during the debate on 21 October 1994, and it is impossible to 

list them all in detail. Only with reference to supreme authorities of the State the disputes 

referred, among other, to such items as: structure of parliament, mutual relations between 

chambers (houses), scope of the president's authority (presidential or parliamentary-Cabinet 

system), rights of Constitutional Tribunal and type of its judgements, and many others. It is 

enough to emphasize that only the conflict related to the preamble contents, especially 

including in it the invocatio Dei, brought about a dozen variants and posed at risk the 

approval, at KK ZN, of the whole draft Constitution.  

.  

Significant for constitutional works seem to be the comments on draft Constitution 

submitted in February 1997 by the Catholic church which presented a relevant statement 

issued by the Permanent Council of Poland's Episcopate. 

On 24-28 February 1997 the II reading of the draft constitution was held, comprising 

its presentation and submitting the minority's motions 42

                                                           
41 For details cf. P. Winczorek, Nowa Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Problem aksjologii, 

"Przegląd Sejmowy" 1994, No 4, p.9-19.  

. In addition, almost 500 

amendments were submitted during the debates, therefore the draft version came back to 

KK ZN. The II reading was completed as late as 21-22 March 1997. Then 328 votings were 

carried out, which resulted in adoption of 100 amendments and 2 motions of minority. In 

the final voting on the draft version (22 March 1998) 461 ZN members were for it, 31 were 

42 Ibidem, p. 253-262. 
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against and 5 abstained from voting. This meant that the constitution was enacted in the 

second reading43

Pursuant to the procedure provided in the constitutional act the enacted constitution 

was immediately referred to President A. Kwaśniewski who having consulted it with 

representatives of proconstitutional parliamentary political groups and experts, as early as 

on 24 March 1997, used his right and submitted 41 amendments for the new basic act, 

subsequently withdrawing two of them

. 

44

Entitled to the constitutional referendum were  all Polish citizens who had an active 

electoral right in election for the Seym. However, it was quite different, as compared to 

other national referenda. First - it was carried out also outside Poland. Second - to be valid 

it did not  need any minimum attendance of those entitled to voting. Third - 

adoption of the constitution depended on its approval by a majority of those who took part 

in the voting, thus there was no requirement for a minimum number of votes (e.g. half of 

those entitled to vote). Those solutions arose much controversy. Particularly emphasized 

was the fact that a low attendance would reduce the importance of that voting and the 

importance of the constitution as such

. As soon as KK ZN issued opinions on them, on 2 

April the III reading took place at ZN and finally analysed were 39 presidential 

amendments, of which 31 were approved and 8 were rejected. In the final voting for the 

new Constitution 451 votes were cast (200 from SLD, 140 from PSL, 68 from UW and 30 

from UP), 40 votes were against, and 6 - abstained from voting. Conclusively the 

constitution was enacted with a considerably higher number of votes than the required 2/3. 

On the same day the president ordered a constitutional referendum to be held on 25 May 

1997. 

45

Entitled to take part in the referendum were 28.319.650 people. After the results had 

been calculated and the Supreme Court analysed the protests against the validity of the 

referendum, it appeared that 12.137.136 people (42,86% of those entitled) took part in the 

voting. For adoption of the constitution there were 6.396.641 votes (52,7%), against were 

5.570.493 votes (45,9%), whereas 170.002 votes (1,4%) were invalid [Announcement of 

the State Electoral Committee of 8 July 1997, Dziennik Ustaw 1997, No 75, sec. 476]. Thus 

the Nation accepted the Constitution in the referendum. The President signed the 

. 

                                                           
43 This text is contained in the collection: Projekty ..., op. cit., część II, p. 315-371. 
44 Ibidem, p. 372-382. 
45 Just before the referendum some people raised the need for subjecting to the referendum both the 

Constitution enacted  by ZN and the citizens' project. However there was no legal basis for such 
procedures. 
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Constitution on 16 July 1997. On the same day its text was published in the Dziennik 

Ustaw No 78, sec. 483.  

No doubt the Constitution of 2 April 1997 is the most extensive constitution in the 

history of Polish constitutionalism. It consists of the preamble and 13 chapters. Some of 

them are divided  into subchapters. The Constitution contains 243 articles. Most of them 

(nearly 2/3) are divided into sections, some - into points. 

The Constitution wholly determines the problems of political and socio-economic 

system. It contains all indispensable elements: defined subject of sovereign authority and 

the way it carries on its rule, liberty, rights and duties of the man and citizen, foundations of 

economic system, State organs and terms of constitution amendments. The system of ruling 

which it introduced may be defined as a rationalised parliamentary system. However, in the 

solutions assumed by the constitution no significant effect of native traditions of political 

and economic system can be traced46

The preamble contains some guidelines related to the system of values on which the 

constitution is based. Furthermore it specifies the subject which  enacted it, indicates the 

goal for which it was enacted, emphasizes the Nation's Christian heritage, refers to the 

tradition of the First and Second Republic, reminds of bitter experiences when the nation's 

basic liberties and rights were infringed in Poland. It also contains the appeal to God. This 

means the acknowledgement of the rights of believers. It also contains provisions which 

give rise to the respect for the convictions of those who derive the universal values from 

other sources. The preamble is written in sublime style and is important not so much for 

legal but for political reasons

. 

47

The system of values adopted in the constitution determined the distribution of its 

contents into particular chapters. Chapter I "The Republic" contains the basic principles of 

the political and socio-economic system (Nation's sovereignty, democratic lawful State, 

republican form of State, political representation, division and balance of authorities, 

political pluralism, two-house parliament, decentralization of public rule and territorial self-

government, public market economy, protection of ownership, autonomy and mutual 

independence in the relations between the churches and the State). These principles are 

being developed and specified in further parts of the constitution. Furthermore, this chapter 

. Despite this, its provisions may in the future serve the 

Constitutional Tribunal at the interpretation of constitutional regulations. 

                                                           
46 Cf. D. Górecki, Wpływ polskich tradycji ustrojowych na współczesne rozwiązania konstytucyjne, 

[in:] Konstytucyjne systemy rządów, (red.) M. Domagała, Warszawa 1997, p.34. 
47 Cf. W. Skrzydło, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Zakamycze 1998, p. 10.  
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contains the regulations devoted to the State's integrity, the highest power and direct use of 

the constitution, status of Polish language and State symbols. 

Chapter II entitled "Liberties, rights and duties of the man and citizen", consisting of 

six subchapters ("General principles", "Personal liberties and rights", "Political liberties and 

rights", „Economic, social and cultural liberties", "Protective means for liberty and rights", 

"Duties") was placed at the beginning of the constitution which means that the items 

included into it are no longer treated as a function of political and economic system. Legal 

regulations contained in that chapter involve the requirements resulting from international 

conventions ratified by Poland. 

The items contained in chapter III "Sources of law" have not been presented in Polish 

constitutions so far. The catalogue of sources of law (mandatory: constitution, acts, ratified 

international agreements, local decrees and deeds mandatory in the area of activities carried 

out by the organs which enacted them and sources of internal nature: resolutions of the 

Ministry Cabinet and orders of its members) is actually self-contained. Apart from the 

catalogue that chapter contains some orders bearing the power of acts, issued by the 

president during the martial law when the Seym cannot gather to hold the meeting (art. 

234). 

Chapter IV "Seym and Senate" regulates the items of statutory rule. This chapter 

consists of four ubchapters ("Election and tenure", "Members of Seym and senators", 

"Organisation and activities", "Referendum"). Although the constitution does not use the 

notion of "parliament" to determine the legislative power, instead consistently using the 

terms "Seym" and "Senate", yet the functional relations between them clearly indicate that 

these are two houses of one body which lacks common name48

Chapter V "President of the Republic of Poland" specifies the terms of his 

appointment (in the general, equal, direct and secret election), competences and position in 

. The Seym and Senate have 

a common tenure and elections for them run simultaneously, although the electoral 

principles are not identical (election for the Seym is: general, equal, direct, proportional and 

secret, whereas the election for the Senate is general, direct and secret). Some of the 

regulations contained in this chapter have so far been included in the By-laws of both 

houses. 

                                                           
48 It was similarly presented in the constitutions of    1921, 1935, 1952 (as formulated on 7 April 

1989) and the so called "Small Constitution" of 1992. On the other hand the Constitution of 1791 
covered by the "Seym" notion the Chamber of Members of Seym and the Senate and king, which 
was consistent with the parliamentary practice launched in the 15th century.  
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the system. The constitution assumes the two-part structure of executory power, involving 

apart from the Ministry Cabinet also the president. Besides the president's official deeds 

which require the Prime Minister's counter-signature the constitution contains an extensive 

catalogue of his prerogatives which do not need the Prime Minister's signature. The 

President is the State's highest representative and the guarantor of the continuity of 

authority. The idea of presidency contained in the constitution is similar to the solutions 

adopted in the so called "Small Constitution" of 1992 although it got somewhat weaker. 

Chapter VI "Ministry Cabinet and governmental administration" is devoted to the 

basic element of executory power. In case of the State's policy the basic act assumes the 

implied competences of the Ministry Cabinet. The Prime Minister's position was 

strengthened as compared to the previous mandatory norms. 

Chapter VII "Territorial self-government" extends the competences of such self-

government, as compared to the existing status. The constitution contains the implication of 

the competences of territorial self-governmental organs in matters which are not statutorily 

reserved for organs of other public authorities. The commune was regarded to be the 

primary unit of territorial self-government. The determination of other units of regional or 

local and regional self-government rests with the ordinary legislator (art. 164 sec. 2)49

Chapter VIII "Courts and tribunals", containing three subchapters ("Courts", 

"Constitutional Tribunal", "Tribunal of State") determines the judicial nature of tribunals. 

The administration of justice in Poland is exercised  by: Supreme Court, common courts, 

administrative courts and military courts. Constitutionalisation of the Highest 

Administrative Court, which had been postulated in scientific doctrine for a long time, was 

effected. Furthermore, the Constitution introduces the two-instance administrative 

jurisdiction and strengthens the judiciary independence as well as the system's position, and 

extends the competences of the Constitutional Tribunal appropriate for judgement in cases 

of: consistency of acts and international agreements with the constitution, consistency - 

with the constitution - of other legal regulations issued by central State organs, consistency 

of political parties' objectives and activities, constitutional complaints lodged by citizens 

and to solve the competence-related disputes among the central constitutional organs of 

State. On the other hand the changes, introduced by the constitution, in the constitutional 

jurisdiction organ i.e. the Tribunal of State, are minor only. 

. 

                                                           
49 Accomplishment of the provisions of art. 164 sec. 2 of the constitution was carried out in three acts 

of 5 June 1998 on the province's self-government, governmental administration in the province, and 
district self-government. Dziennik Ustaw, 1998, No 91, sec. 576, 577, 578.  
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Chapter IX "Organs of State supervision and protection of law" regulates 

consecutively in three subchapters the issues of the Highest Supervision Chamber, 

Spokesman for Civic Rights and National Council of Radio Broadcasting and  Television. 

The solutions related to these organs are usually consistent with the existing  regulations. 

Chapter X "Public finances" is a new chapter in systematics of the constitution. Its 

provisions are related to the management - by the State - of public finances and establishing 

the budget. In addition this chapter regulates the standing and tasks of the Central Bank of 

Poland and appoints a new organ - Council of Financial Policy. 

Chapter XI "States of emergency" presents  different mechanisms of the State's 

functioning. Institution of those states temporarily confines the civic liberties and rights. 

The constitution provides for three emergency states: martial law, special state and state of 

natural disasters. 

Chapter XII "Change of constitution" contains only one article. A change in the 

constitution is carried through an act enacted and formulated identically by the Seym with a 

majority of at least 2/3 of votes in the presence of at least a half of the statutory number of 

members of Seym and by the Senate with an absolute majority of votes with identical 

quorum. None of the Polish constitutions had unchangeable regulations, no matter in what 

terms the legislator would like to introduce them, although such regulations are not alien to 

foreign constitutionalism (e.g. France, Italy, Germany and Greece). Nevertheless, the 

constitution of the Republic of Poland contains a certain element of hierarchisation of 

constitutional norms because some of its regulations may be changed under the terms 

which are made more difficult as compared to others. The act on changing the regulations 

contained in chapters I, II or XII of the constitution should be enacted under the same terms 

as the one which refers to its other regulations; moreover at the request of the subject 

entitled to an initiative within amendments to the constitution (1/5 of statutory number of 

members of Seym, Senate, president) this act will be subject to a confirming referendum. 

The change of the constitution will be accepted when the majority of votes supports it (as 

was the case with enacting the Constitution). 

Enforcement of a new constitution was regulated differently in basic Polish acts. The 

constitution of 1921 formulated only general principles, whereas for details it referred to 

ordinary acts. The constitution of 1952 totally omitted the problem which was dissolved in 

a separate constitutional act. The constitution of 1997 regulates this matter in chapter XIII 

"Temporary and final regulations" (art. 236-243). 
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Art. 243 of the constitution contains the provision that it becomes effective after the 

lapse of three months after its announcement50

Pursuant to art. 238 the tenure of constitutional organs of public authority and its 

members appointed before the constitution comes into force ends after the period fixed in 

existing regulations. However if the existing regulations did not establish that tenure and 

from the appointment day a shorter period lapsed than the one fixed in the constitution - 

then it is included into the tenure established in the constitution. On the other hand if the 

existing regulations did not determine the tenure and the lapsed period is longer than the 

one determined by the constitution, the tenure ends one year after the constitution comes 

into life. 

. But this does not mean that already at this 

moment all its regulations will cause legal effects. The provisions contained in its final 

chapter refer to three issues: tenure of the organs appointed before it came into force, 

temporary maintaining in force the regulations related to the State organs or their 

competences, which the Constitution abolished, and settling the relation of constitutional 

regulations to existing legislation. 

With reference to the interim maintenance of regulations applying to the State organs 

abolished by the constitution, or to their competences, the temporary regulations stipulate 

that: (1) during four years after the constitution comes into force the cases prosecuted as 

petty offences will continue to be adjudicated at misdemeanor courts within the regional 

courts, (2) during two years after the constitution omes into force the judgements of the 

Constitutional Tribunal on unconstitutionality of acts enacted before it became effective 

will not be final and will have to be settled by the Seym which may dismiss such judgement 

by a majority of 2/3 votes with a minimum quorum consisting of a half of the statutory 

number of members of Seym, (3) within one year after the constitution comes into force the 

budgetary act may stipulate covering the budgetary defficiency by drawing liabilities at the 

State's central bank.  

The problem of coming the constitution in force refers also to its relation to earlier 

published mandatory normative acts and the need  for issuing the acts which will 

accomplish the  decisions of the new constitution. The relation of the new basic act to 

earlier constitutional norms was expressed in its art. 242, containing a derogatory clause. 

On the other hand the constitution does not contain any distinct derogatory regulation 

in relation to the pre-constitutional legislation. Under these circumstances applicable here 

                                                           
50 The constitution became effective on 17 October 1997. 
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may be the conflicting rules: "lex superior derogat inferiori" and "lex posterior derogat 

priori."  

Unsolved remains the question which organ is authorised to decide on further binding 

force of the act. 

According to the constitution of 1952 each organ appointed for applying the act 

should decide by way of an interpretation whether or not the act is still binding after the 

constitution becomes effective 51 . However at that time in Poland there was no 

Constitutional Tribunal whose primary competence is to adjudicate on the consistency of 

acts with the constitution. Nowadays it is generally assumed that the organs which apply 

the law should - in case of doubts as to the further binding force of the act - use the 

procedure of legal questions to obtain the judgement of the Constitutional Tribunal52. A 

refusal to apply the act by a specific organ observing the law (e.g. courts, administrative 

organs) due to its inconsistency with the constitution may result in the lack of uniformity of 

judicial decisions when issuing decisions on identical factual states, thus undermining the 

reliability of law. A contrary opinion was expressed by L. Garlicki who indicated that the 

constitution proclaimed the principle of direct use of the constitution (art. 8 sec. 2) and the 

principle of binding the courts not only by acts but also by the constitution (art. 178 sec. 1). 

In his opinion the judicial decision on acknowledging the act as abolished one will be 

effective because the judgements on the binding force of law rest with the courts. The legal 

question to the Constitutional Tribunal will be useless because the supervision it carries on 

refers only to mandatory norms. If such a question  is asked, the Constitutional Tribunal 

should discontinue legal proceedings stating that the norm no longer has the binding 

force53

The relation of the constitution to the acts is analogous as the relation between the 

basic and executory regulation. The constitutional authorisation to issue an act may occur 

as a form of commissioning the ordinary legislator to specify general constitutional 

decisions or allow for certain exceptions.  

. 

The duty to develop the constitution's provisions through ordinary legislation is 

presented in its art. 236. The Ministry Cabinet during two years after enacting the 

                                                           
51 Cf. S. Rozmaryn, Konstytucja jako ustawa zasadnicza PRL,  Warszawa 1967, p. 188. 
52 Cf. P. Sarnecki, Wprowadzenie konstytucji w życie, [in:] Wejście w życie nowej Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, (red.) Z. Witkowski, Toruń 1998, p. 17-18, W. Kręcisz, W. Orłowski, 
Przygotowanie, uchwalenie i ogólna charakterystyka konstytucji z 1997 [in:] Prawo konstytucjyjne 
(red.) W. Skrzydło, Lublin 1997, p. 123. 

53 Cf. L. Garlicki, Konstytucja a ustawy przedkonstytucyjne [in:] Wejście ..., op. cit., p. 59. 
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constitution is obliged to submit at the Seym the draft acts indispensable for its application. 

Such provisions contain an element of evaluation. Fulfilling the disposal of this article the 

Ministry Cabinet will decide whether or not the mandatory acts are sufficient to implement 

the constitutional rules. The government's failure to fulfill the duty imposed by art. 236 may 

result in its parliametary prosecution. 

Sometimes it happens that neither the new constitution nor the existing constitutional 

regulations contain complete settlements of an institution inherent in the system, referring 

us, in this respect, to ordinary acts. Under such circumstances the acts which are an 

accomplishment of earlier constitutional obligations to issue acts may be acknowledged to 

have met the requirement of determining also the new constitution54

If the constitution allows for exceptions in relation to its provisions, the existing 

statutory regulations (exceptions) should lose their binding force even if they were admitted 

by earlier constitutional regulations. For the maintenance of the validity of existing acts 

containing exceptions would make their existence result from implication. 

. However these acts 

must by  consistent in their contents with the provisions of the new constitution and will be 

subject to relevant interpretation. 

On the other hand still effective are earlier acts, if they refer to the issues which are 

not subject to the new constitution. Yet, they have to be verified as regards the consistency 

with its principles. 

 

Resumé  

The idea of enacting a new constitution arose in mid 1980-ies, and the transformations 

of the political and socio-economic system, launched in 1989, made it necessary. 

At the beginning the draft constitutions were worked out by: Seym, Senate, many 

political  parties as well as academic researchers. The procedure of enacting the constitution 

was regulated by the constitutional act of 23 April 1992 on the terms of preparing and 

enacting the constitution of the Republic of Poland (with amendments of 22 April 1994). 

The task to enact the constitution was entrusted to the National Assembly (further on 

referred to as ZN) formed jointly by members of Seym and senators, but introduced was the 

requirement of its approval by the nation in referendum. The right to submit the draft 

institution was given to: Constitutional Committee of National Assembly (KK ZN), at least 

                                                           
54 Cf. Sarnecki, op.cit., p. 19. 
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56 members of ZN, president, and after amendments to the constitutional act also at least 

500 000  citizens. 

ZN obtained in 1994 seven projects (including those from citizens) basing on which a 

uniform draft constitution was developed. The constitution was enacted on 2 April 1997 

(the required majority of 2/3 votes was considerably exceeded). The constitutional 

referendum was held on 25 May 1997 with the attendance of 42.86% of those eligible for 

voting; 52.7% were for the constitution, which meant that it was accepted by the nation.  

The constitution of 2 April 1997 is the most extensive constitution in the history of 

Polish constitutionalism (243 aricles). It consists of preamble and 13 chapters, some of 

them being divided into subchapters. The constitution became effective on 17 October 

1997. Yet this does not mean that with that moment all regulations caused legal effects. 

This especially refers to three issues: tenure of organs appointed before it came into force, 

interim maintenance of the force of the regulations related to State organs or their 

competences, which is abolished by the constitution, and settlement of the relation of 

constitutional regulations to the existing legislation. 

 

Resumé 

Myšlienka prijatia novej ústavy sa objavila už v polovici osemdesiatych rokov, avšak 

jej aktuálna potreba vzrástla až v období transformácie politického a ekonomicko-

sociálneho systému zahájenej v roku 1989. 

Prvé modely  jej dnešného znenia boli vypracované  Sejmom, Senátom a niektorými 

politickými stranami, ako aj vedeckými pracovníkmi. Proces prijatia ústavy prebehol 

v súlade s  ústavným zákonom  z 23.apríla 1992 o podmienkach prípravy a prijatia Ústavy 

Poľskej republiky (v znení noviel  z 22. apríla 1994). Úlohou prijatia novej ústavy  bolo 

poverené Národné zhromaždenie  (ďalej ZN), skladajúce sa z členov Sejmu a senátorov, 

avšak objavila sa aj požiadavka celonárodného schválenia ústavy  cestou referenda. Právo 

predložiť návrh ústavy bolo udelené  Ústavnému výboru  Národného zhromaždenia (KK 

ZN), skupine poslancov ZN s minimálnym počtom 56 osôb, prezidentovi  a po novelizácii 

ústavného zákona taktiež skupine občanov s minimálnym počtom 500 000 osôb. 

ZN obdržalo v roku 1994 sedem projektov (vrátane návrhov od občianskych skupín), 

na základe ktorých bol vypracovaný jednotný návrh ústavy. Ústava bola prijatá  2.apríla 

1997 (zákonom požadovaný limit dvojtretinovej väčšiny hlasov  bol značne prekročený).  

Referendum o prijatí ústavy sa konalo 25.mája 1997 s účasťou 42,86 % oprávnených 
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voličov,  z ktorých 52,7% hlasovalo za prijatie ústavy. Výsledkom referenda teda bolo 

prijatie ústavy. 

Ústava z 2.apríla 1997 je najrozsiahlejšou ústavou  v histórii ústavnosti Poľska (243 

článkov). Pozostáva z preambuly a 13 hláv, z ktorých niektoré sú rozdelené na oddiely. 

Ústava nadobudla účinnosť 17.októbra 1997. To však neznamenalo, že od toho dňa 

nadobudli účinnosť všetky jej ustanovenia. To sa týka obzvlášť troch oblastí: dĺžky 

funkčného obdobia orgánov ustanovených pred nadobudnutím účinnosti novej ústavy, 

dočasnej platnosti  vykonávacích predpisov vzťahujúcich sa na  štátne orgány  alebo ich 

kompetencie, ktorú ústava zrušila, a úpravy vzťahu ustanovení ústavy k existujúcej 

legislatíve. 
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Parliamentary System in the 1997 Polish Constitution 

Marian GRZYBOWSKI, Jagiellonian University 

 

1. Introductory Remarks 

According to Wiktor Osiatyński’s opinion “the Constitution was the subject of a 

political conflict that centred more on the legitimacy of its adaptation than on its content.”55

During the introductory stages of the drafting process the most of them tended to 

agree only on  rejection of the previous constitutional regulation of 1952 (with more than 

thirty amendments and revisions). As late as the fall of 1994 the Constitutional Committee 

of the National Assembly had managed to prepare only “working versions” of a few basic 

articles. 

 

All the forces involved in the process of political change of 1989 failed to foresee the 

necessity of demarcation between the constitution-making and the current political 

solutions. 

The April and the December  1989 amendment to People’s Poland Constitution were 

only of a partial nature. At that time the optimistic majority seemed to believe that a new 

(complex) constitution should be enacted on May 3 , 1991 to celebrate the 200- years 

anniversary of the first Poland’s constitution of 1791. The parliament elected in 1989 has 

dubious legitimisation , and the subsequent chamber ( consisted of 29 parties and political 

groupings ) has no majority to approve any complex Constitution. In October 1992, 

however ,the coalition of different parties ( mostly anti-governmental ) enacted the “Little” 

(temporary) Constitution as well as the bill on the method of preparing the final Act.                                                                                                                                                                                                                                             

* 

In 1992 the idea of passing a new constitution “in parts” was developed by the 

President Wałęsa’s advisors. The Little (temporary) Constitution should be added to the 

Charter of Rights and Freedoms and  to the subsequent partial regulations. The dissolution 

of the Sejm (after the no-confidence motion to Hanna Suchocka’s cabinet) ended the 

discussion on proposals of the President of Republic. 

The new, centre-left majority in the Sejm and the Senate  (since September 1993) 

became sufficient to enact the Constitution. The new Constitutional Committee of National 

Assembly was formed at that time under the chairmanship of Aleksander Kwaśniewski. But 

                                                           
55 W. Osiatyński, Feature: The 1997 Polish Constitution, in: East European Constitutional Review, 

vol. 6, No. 2-3 , Spring-Summer 1997, p. 66 
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instead of focusing on drafting a constiution the Committee shifted to writing a statue on 

the constitution preparation and ratification. The statue decided on popular referendum to 

accept a project enacted by the National Assembly; at the same time the Union of Labour 

proposal to call for the pre-constitutional referendum ( to decide on the “basic issues” 

before final drafting ) has been rejected. In the end of 1994 the Constitutional Committee of 

the National Assembly initiated finally its work on its own project. In the same time at least 

three influential political forces contested the workings of the Committee: President 

Wałęsa, the extra-parliamentary ( right  oriented) opposition and the Solidarity Labour 

Union. 

During the final stage Committee’s workings (after Kwaśniewski’s promotion to 

presidency in 1995 and short-lived chairmanship of Włodzimierz Cimoszewicz, who left 

the chair being nominated to the post of prime-minister) the four-parties “constitutional 

coalition” was formed including the representatives of the Alliance of Democratic Left, the 

Polish Peasant Party, the Union of Freedom and the Union of Labour. Still, the civil project 

supported by the “Solidarity” trade union (narrow but vocative) representation in the 

National Assembly formed the alternative, which influenced at least the stream of voting 

amendments and the final version. 

The final text, with numerous concessions to inside and outside critics, was approved 

on April 2, 1997 by the National Assembly, eight years after the regime change56

 

. On May 

25, 1997 the text of the new Constitution was approved by slightly margin majority: the 53 

percent voted in favour and 45 percent against. The turnout was rather low; only about 43 

percent  of  eligible voters participated in the referendum. The Constitution came in force 

on October 17, 1997 after being signed and announced by the President. 

2. The Basic Principles of the System. The Position and Competencies of the 

President 

The new Polish Constitution of April 2, 1997 founded the basic principles of 

governmental system on the public’s sovereignty formula. According to its article 4:  

a) “Supreme power in the Republic of Poland shall be vested in the Nation. 

b) The Nation shall exercise such power directly or through their representatives”. 

                                                           
56  See I.Grudzinska-Grass, When the Polish Constitutionalism Began, in : East European 

Constitutional Review, vol. 6, No. 2-3, Spring-Summer 1997, p.64  
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The public’s sovereignty formula determines, although indirectly, the constitutional 

position of the state bodies, where the “representatives” use to function. The problem, 

however, is: to which extend the supreme power is fulfilled by the representatives 

themselves, and to which extend has been transferred to the state organs ( institutions ) 

carrying “representative” features and character ? 

Here we return to the old theoretical dilemma of the nature of political representation. 

In particular, once again the well-known problem tends to appear: is the representation a 

kind of linkage in-between the public ( the people, the citizens ) and the elected statesmen, 

carrying the mandate or it is a kind of linkage in-between the people ( the public ) and the 

bodies composed of representatives, equipped by the decisive competencies ?  

The organisation and functioning of the state organs remains based on a principle of 

separation and balance of the state powers. According to article 10 of the 1997  

Constitution “the system of government of the Republic of Poland shall be based on the 

separation and the balance between the legislative, executive and judicial  powers.” The 

Constitution decides later on that the legislative power shall be rested in the Sejm and the 

Senate and that the executive one should be transferred to the President of the Republic of 

Poland and the Council of Ministers57

In comparison with the “Little Constitution” of 1992 the new Constitution delineates 

competencies of the main state organs more precisely. The competencies of the Sejm and 

the Senate were clarified and the possibilities of the legislative “stalemate”

. 

58

The April 1997 Constitution seems to inherit the “Little Constitution” concept of a 

“rationalised”  parliamentary system. Some of its elements are derived from the “classic” 

parliamentarism, and some of them from the German Basic Law (Grundgesetz) of 1949, 

and from the constitutional practice of the Federal Republic of Germany. 

 being 

removed. In addition, the role of the President of the Republic was reduced to the position 

of the head of state, the competencies of the Council of Ministries  were enlarged and that 

of the premier strictly adopted to his functioning in a role of a head of government (and the 

chief of government administration). 

Both the Sejm and the President of the Republic seem to draw their legitimisation 

from the act of direct and popular election. The President remains legally independent from 

the Parliament and from the results of parliamentary general election. Even with a strong 

                                                           
57 According to art. 10 p. 2 in the judicial power shall be rested in courts and tribunals. 
58 See P.Sarnecki, Senat RP i jego relacje z Sejmem (lata 1989-1993) [The Senate of the Republic of 

Poland and Its Relations with the Sejm], Warsaw 1995, p.69 
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(prevailing) parliamentary majority adverse to him the President may assent his 

competencies ( and , especially, his prerogatives) independently. 

The President is not subjected to any type of simple parliamentary responsibility. He 

can be removed from office only in a kind of impeachment-type procedure. According to 

the article 198 of the Constitution he is only constitutionally ( legally ) accountable to the 

Tribunal of State. The accountability, in accordance with art. 145 of the Constitution, 

would be based on infringement of the Constitution or statute or on commission of an 

offence. As article 145 para.2 states: “bringing an indictment against the President of the 

Republic shall be done by resolution of the National Assembly (Sejm + Senate working on 

a joint session ) passed by a majority of at least two-thirds of the statutory number of 

members of the National Assembly, or the motion of at least 140 members of this 

Assembly. 

Such a provision seems to confirm the lack of direct parliamentary responsibility 

(accountability) of the President. The needed counter-signature of the Prime Minister 

transfers  parliamentary responsibility to the chief of cabinet, but the necessity to ask for it 

uses to limit the President’s discretion to issue the acts and to take important decisions. 

Some doubts, however, tend to remain in fringes. 

First of all, the demarcation between the “pure political” and the “pure constitutional” 

responsibility is not in every case  clear. Some elements of “infringement of  a Constitution 

or a statute”,  pointed by the Constitution as premises for “constitutional accountability” 

may carry  a political nature (or, at least, political flavour). Secondly, the parliamentarians 

running with an indictment against the President may act politically. Even, if the indictment 

should be considered by the Tribunal of State, composed of the members not being  directly 

involved in politics they cannot be the deputies or the senators) and half of them with 

qualifications required to hold the office of judge, they are elected by a political body - the 

Sejm (and for its current term of  office). So, even being “independent and subject only to 

the Constitution”, the members of the Tribunal of State, are not fully ( not very fully ) 

isolated from current politics. There is no real (or: realistic) guarantee that the Tribunal 

would like to act in a non-political way, possibly except their own (personal) value system 

and  personal honesty of  its judges. 

The President of the Republic has  retained ( in comparison with the relevant 

provisions of the “Little” Constitution of 1992 ) his legislative initiative competencies as 

well as his veto power. On the other hand, he presidential competence to dissolve the  Sejm 

and the Senate (or, following the official wording: to “shorten the term” of the Sejm and the 
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Senate) was reduced. According to the new Constitution the President could now “shorten 

the term” of the Chambers when the Sejm  

a) has failed to enact the budget , 

b) it failed to approve the government (after the three “stages” of procedure being 

explored), 

c) in the case of non-constructive vote of confidence against the cabinet. 

At the same time the new Constitution has deprived the President the right to dissolve 

the Sejm  and the Senate in the all other situations. He was also limited in his competence 

to introduce the state of emergency.  Such a state may be enacted only for definitive period, 

no longer than 90 day and the President can decide exclusively on request from the Council 

of Ministers. The additional limitation was introduced in provisions of article 231. 

According to it, “the President of the Republic shall submit the regulation on the 

introduction of martial law or a state of emergency to the Sejm within 48 hours of signing 

such regulation. The Sejm shall immediately consider the regulation of the President. 

During the periods of martial law or a state of emergency the term of office of the Sejm and 

the Senate can not be shortened .The protection of a parliamentary nature of the entire 

system is quite clear . 

The parliamentary control over the extraordinary measures introduced ( decided ) by 

the President were decisively strengthened. The role of the Sejm has not been limited to the 

right of deliberation. As it is stated in the final sentence of article 231, the Sejm “by an 

absolute majority of votes “ (taken in the presence of at least half the statutory number of 

deputies)  may annul the extraordinary regulation of the President. 

This kind of regulation should be interpreted, at least, in two important aspects. It is 

quite visible, that the drafters of the Constitution decided to locate the controlling 

competencies on preserving the civil rights and freedoms (which may be limited or violated 

by emergency measures) in the hands of the Sejm. Secondly , even in the special, 

extraordinary situations (as the martial law or state of emergency) the Sejm as the principal 

legislative body retained the controlling possibilities (competencies) over the presidential 

regulation, including the right to abolish them by an absolute majority decision. The 

determination of the Sejm and consolidation of its majority appears as a decisive factor.  

The new Polish Constitution retains the preponderance of the parliamentary 

competencies within the sphere of legislation. But it adds some elements of presidential 

interference. In particular, the President of the Republic may forward his “suspensive” veto 

against the ordinary statutes enacted by the Sejm and approved by the Senate. The inference 
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of the President ( in addition to his right of legislative initiative), does not deal with the 

internal, parliamentary process of drafting legislation. The President  may interfere only 

when the works of the Parliament became finalised. In other words, he reacts  not to the 

process of drafting but to the results of that process. The President is, of course, entitled to 

make some auto-corrections in case of his own forwarded bill in the frames of procedural 

rules and regulations of the Sejm. 

* 

The reaction of the President towards the enacted statute could be of an alternative 

nature. First, the President serves as a guardian of the Constitution ( according to the article 

126 “President shall ensure observance of the Constitution”). In such a role he may, “before 

signing a bill, refer it to the Constitutional Tribunal for an adjudication upon its conformity 

to the Constitution”. As a result, the statute is  send to the special organ of constitutional 

control. It acts and decides independently, in conformity only with Constitution ( although 

the 15 members of the Constitutional Tribunal are elected by the Sejm for 9-years term in 

office ). The President’s role is restricted only to a kind of initiating the process of 

control 59

In case of substantial or political President’s disapproval  vis-`a-vis the statute enacted 

by the two  parliamentary bodies (the Sejm and the Senate) the President may question any 

its provision. From the formal point of view the President “may refer the bill, with reasons 

given to the Sejm for its reconsideration” (article 122 para. 5). In order words, the President 

is vested by the right of “suspensive “veto. His veto, however, is not of an absolute nature. 

The determination of the Sejm side could remove the final consequences of the President’s 

refusal to sign a bill. If the Sejm is in a position to consolidate three fifths majority and 

using this majority is able to vote for the bill once again (in the presence of at least half of 

statutory number of deputies), the President is obliged to sign a bill within 7 days and shall 

. In addition, the President remained obliged to respect the judgement of the 

Constitutional Tribunal. As article 11 para. 3 has stated , “the President of the Republic 

shall not refuse to sign a bill which has been judged by the Constitutional Tribunal as 

conforming to the constitution”. 

                                                           
59  See R.Mojak,Instytucja  Prezydenta RP w okresie przeksztaceń  ustrojowych [The 

Institution of  the President of Republic of Poland  in the Period of Systemic Transformation], 
Lublin  1995, p.222-223; K. Działocha Wizja Trybunału Konstytucyjnego w projektach Konstytucji 
RP [The Visions of the Constututional Trybunal in the Drafts of Constitution of the Republic of 
Poland], in: Prawa, źródła prawa i gwarancje jego zgodności z ustawą zasadniczą w projektach 
Konstytucji RP [Law,Sources of law and Guaantees of Their Constitutionality in the Drafts of 
Constitution of the Republic of Poland], edited by K.Działocha&A.Preisner, Wrocław 1995 
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order its promulgation. The fate of the statute is finally depends on determination and 

consolidation of the qualified majority of  the deputies. 

Both respective competencies of the President: to refer to the Constitutional Tribunal 

and to refer the bill to the  reconsideration by the Sejm are regarded as exclisively 

alternative. The President has to choose which  one competence he decides to  explore. In 

particular, “if the bill has been re-passed by the Sejm, the President of the Republic shall 

have no right to refer to the Constitutional Tribunal”60

 

. 

3. Parliamentary and Extra-Parliamentary Elements of Cabinet Creation 

Procedure 

Within the standard model of parliamentary system the results of a general 

parliamentary election form decisive factor determining the initiative and the political 

(party) profile of the   cabinet formed in aftermath of such election. The role of the head of 

state ( both being a monarch and the elected president of state ) is considered as mostly 

passive, sometimes even ceremonial. 

On the other side, one of the most characteristic features of the semi-presidential 

model of government seems to be  a broad  margin of the president’s influence on cabinet 

formation process. The head of state uses to be equipped by the right to propose candidates 

for the prime ministership and to interfere in “interna” of the rest of cabinet formulation 

activities.  

The solution incorporated to the text of the new Polish Constitution seems to be 

located at half-way point between the two mentioned above options, but with parliamentary 

inclination . This is not entirely-right opinion that the president lost his right  to propose 

candidates for an office of a prime-minister61

At least from the formal point of view the President retains his initiative both at the 

basic stage of cabinet formation as well as during the second “reserve” stage. But from the 

realistic (and political ) perspective the scope of president’s discretionary behaviour appears 

as quite narrow. The President has to remember, that his efforts to create a successful 

. 

                                                           
60  Such a rule was incorporated to the text of Constitution possibly as a remedy against “the 

presidential obstruction” vis-`a-vis the legislative activities of the Sejm and the Senate. Some 
efforts of that kind were made during the term of Lech Wałęsa’s presidency (1990-1995). 

7  Such a opinion was once expressed by Prof. Leszek Garlicki. See L.L.Garlicki, The Presidency in 
the New Polish Constitution, in: East European Constitutional Review, vol. 6, No. 2-3, Spring-
Summer 1997, p.83 op 
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cabinet are determined by the behaviour of the political majority in the Sejm. And usually 

such a majority decides, well in advance, who would be its candidate for a prime- minister. 

The experience of Poland is not very different from this of the other European countries. It 

would be far from a rational solution for the President to propose a candidacy different (or 

even hostile) to this  which won the support of the consolidated majority of the deputies. 

The necessity to search for confidence voting in the Sejm once again makes the choice of 

the President politically  and personally limited. 

* 

The entire process creating a cabinet (Council of Ministers) became portioned, 

according to provisions of an article 154 of the Constitution, into three main “stages”.  

At the first stage the President appoints a Prime Minister. The Prime Minister should 

propose the composition of a Council of Ministers. According to article 154 para 1 “the 

President of the Republic shall, within 14 days of the first sitting of the Sejm or acceptance 

of the resignation of the previous Council of Ministers, appoint a Prime Minister together 

with other members of a Council of Ministers and accept the oaths of office of members of 

such newly appointed Council”. The parliamentary approval or disapproval follows the 

presidential act of appointment. As art. 154 para 2 stipulates, “ the Prime Minister shall, 

within 14 days following the day of his appointment (...), submit a programme of activity of 

the Council of Ministers to the Sejm, together with a motion requiring a vote of 

confidence”. The vote of confidence requires an absolute majority of votes ( in the presence 

of at least half of the statutory number of deputies ). 

The analysis of the mentioned provisions leads toward observation stressing the mixed 

nature of the first stage of cabinet formation. There is no doubt that the fate of government 

depends on the confidence of a majority of deputies. The routine parliamentary formula is 

thus preserved. On the other side, the President has been equipped by the initiative role in 

appointing a Prime Minister. The appointed Prime Minister (and only the appointed Prime 

Minister) may propose a composition of a new Council of Ministers. The Constitution 

deprives of initiative in this sphere both the President of Republic and the other state organs 

or bodies, for example: the Sejm or a group of its deputies. The just appointed Prime 

Minister is the only one who might to forward the proposals concerning candidacies. 

The second, alternative and reserve “stage” of the cabinet creation procedure is of 

purely parliamentary nature. According to art. 154 para. 3 “in the event that a Council of 

Ministers has not been appointed pursuant to para. 1 above or has failed to obtain a vote of 

confidence “, the Sejm (within 14 days) shall choose a Prime Minister as proposed by him, 
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by an absolute majority of votes ( in the presence of at least half of the statutory number of 

deputies ). 

Such a solution not only responds to “pendulum  formula”: the initiative of forming a 

cabinet begins from the initiative of the President. If not successful, it goes to the Sejm and 

lacking a result it comes back to the President again. In addition,the procedure  seems to 

retain adequacy to the parliamentary origins of the entire system, in frame of which the 

confidence ( read: political support ) of the parliamentary majority tends to play a decisive 

role. 

There is of some importance to add, that even in the second “stage” of the cabinet 

creation  the Sejm ( and its absolute majority of deputies) ought to restrict activities to 

making choice of the Prime Minister. This choice made by the Sejm has to be regarded as a 

mandatory and unquestionable by the President of Republic. According to the last sentence 

of art.154 para.3 “the President of the Republic shall appoint the Council of Ministers”, 

including the Prime Minister chosen by the Sejm according to the Prime Minister’ s  

proposals. 

The Sejm ought to limit its decision to choosing a Prime Minister. The remaining 

member of the Council of Ministers should be ( due to the wording of Constitution ) 

“proposed by him”. The respective constitutional provision does not contain any plea for a 

formal inference or impact of the deputies on shaping the proposals. The Rules and 

Regulations of the Sejm does not anticipate any sort of mandatory consultations within the 

Sejm or the parliamentary committees on the issueof the candidates’ abilities and 

qualifications. The formerly existing, well established parliamentary practice of that kind 

has been fully abandoned  and removed as non consistent with the separation of powers.  

The formal  ( but not necessarily  political ) discretion of the appointed Prime Minister 

has, as a result, grown up. The real, political  circumstances may narrow this discretion 

quite drastically.  

The provision of art. 154 para. 3 seem s to stipulate two phase of its enactment. In the 

first phase the Sejm decides (by an absolute majority) on choice of a Prime Minister. Then, 

when the Prime Minister is chosen according to  procedural requirements, he is expected to 

submit his proposals. It should contain candidacies of the remaining members of the 

Council of Ministers. Nobody can replace or deputise the Prime Minister in doing this.  

From the very formal point of view the Prime Minister is granted full discretion in 

shaping his proposals. However, he has to remember about the necessity to win the absolute 

majority voting. 
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In practice, the Prime Minister ought to follow rather strictly the political and personal 

preferences of the deputies forming the party or coalition majority. The parliamentary 

formula of government shows its importance and impact once again. 

If the Sejm is unable to create its ”own”  cabinet in a way following the mentioned 

above principles of art.154 para.3 the initiative returns to the President. The procedure, 

described by art. 155 of the Constitution, follows the first stage  arrangements with one 

remarkable exception. The requirement of an absolute majority needed for voting the 

confidence has been lowered to the level of a simple majority. 

In contrary to the “Little Constitution” 62

The elimination of the institution of temporary “presidential government” analysed 

from the “parliamentary system perspective” may be seen as a step towards strengthening 

the parliamentary elements of the system . The President was deprive of right to create a 

cabinet without consent (or concession) from the Parliament. The adverse opinion underlies 

the consequences of inability of forming a cabinet. According to the article 155 para.2 “in 

the event that a vote of confidence has not been granted to the Council of Ministers” 

(formed in the third “stage” creation procedure ,i.e. on  initiative of the President), “the 

President of the Republic shall shorten the term of office of the Sejm and order elections to 

be held” 

, the new Constitution of 1997 does not 

anticipate an institution of so-called “presidential government”, appointed by the President 

for period of maximum 6 months in case of lacking any pro-governmental majority in the 

Sejm (when the chamber is unable to marshal even simple majority to create a new 

cabinet). 

63. The term of the Senate should be  considered as  automatically shortened at the 

same moment64

The conclusions are the following: when the Sejm has a majority, firstly an absolute  

majority, or at least -  the simple one, it has the power and possibilities to impose its (own) 

cabinet on the President. But when the Sejm is lacking of such majorities, its role becomes  

very  limited .The situation finally may result in the shortening of term of the Sejm and the 

Senate in situation restricted by the constitutional provisions ,but via the decision of the 

President of Republic. Sejm may also decide on its self-dissolution by the two thirds of the 

statutory number of deputies. The decision is taken in a form of a resolution and effects in 

. 

                                                           
62 See article 62. 
63  See art. 155 para.2 in fine 
64 See P.Sarnecki, Senat RP i jego relacje z Sejmem (lata 1989-1993) [The Senate of the Republic of 

Poland and Its Relations with the Sejm], Warsaw 1995, p.16-17 
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automatic shortening of the term of Senate (without  the Senate’ s participation in decision 

making). 

 

4. The Parliamentary Control and the Government’s Parliamentary 

Responsibility 

The Sejm remains constitutionally equipped by the right to vote no confidence in a 

cabinet (and, in particular, against the Prime Minister) or, individually, in a given members 

of the Council of Ministers. However, the drafters of the new Constitution wished to limit 

this possibility. They imposed several formal restrictions and enhanced  significance of the 

restrictions by their constitutionalisation 65

In particular, according to art. 158 para.1 the no-confidence motion has to be moved 

by at least  46 deputies (1/10 of the entire number of deputies). Secondly, such a motion 

“shall specify the name of a candidate for Prime Minister. Thirdly, “a motion to pass a 

resolution (...) may be put to a vote no sooner then 7 days after it has been submitted” 

. 

66. 

Fourth, a subsequent motion “of like kind” may be submitted no sooner than after the end 

of 3 months from the day the previous solution was submitted 67

In addition to the “no confidence” arrangements, which reduces quite intensively the 

“easy supervision” of the Parliament over the government’s functioning .It places Polish 

constitutional solutions among the “rationalised” parliamentary systems. The New Polish 

Constitution provides  

. The last requirement can 

be, however, omitted, when the determination among the deputies to move the motion 

remains widely consolidated. As art.158 para.2 in fine formulates, the motion may be 

submitted before the end of 4 months if it is submitted by at least 115 deputies (1/4 of the 

entire number of them). 

quite typical base for an individual parliamentary responsibility of individual members 

of the Council of Ministers. According to art.159 of the Constitution “the Sejm may pass a 

vote of no confidence in an individual minister” 68

This right guarantied to the deputies seems to be also “rationalised” .The aim is to 

protect the cohesiveness and stability of the cabinet. The Constitution requires, in 

particular, that such a motion ought to be submitted by at least 69 deputies and may be 

. 

                                                           
65 See Z.Witkowski, Prawo konstytucyjne [Constitutional Law], Toruń 1998,p.323 
66 See art.158 para.2 ab initio 
67 See art.158  para.2, second sentence 
68 See art.159 para.1 ab initio 
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voted no sooner than 7 days after its submission. It is also of some importance, that the 

subsequent motion “of like kind” may be submitted no sooner than 3 months after the 

submission of the previous motion 69

The quoted provisions protect , on one side, at the stability and cohesiveness of a 

cabinet (but not necessarily result in improving a quality of its functioning). They tend to 

defend both the entire cabinet as well as its individual members from the very narrow based 

or unexpected attacks from  the small groups of deputies. The Constitution tries to achieve 

this goal by widening the “numerical” requirement ( concerning the number of the deputies 

involved ) or by delaying the act of voting the motions submitted. 

. 

The mentioned above arrangements tend, simultaneously, to diminish the impact of 

the President of Republic. Both in case of  “constructive” no-confidence voting (by an 

absolute majority) and when the “individual” vote of no confidence has been passed by the 

Sejm, the President has to accept the results of the Sejm majority decision.                                                          

* 

The analysis of the President’s competencies and of the rights of the Sejm shows that 

the President retain some ( although  not wide ) powers in the process of forming a cabinet. 

In any case of its creation the confidence of the Sejm absolute or, at least, simple majority 

is needed. The  impact of the President on possibilities to dismantle the cabinet are very 

limited. The President is not equipped by the legal possibilities ( competencies ) to 

influence the government, the Prime Minister or the other minister’s functioning. Thus, 

when a cabinet is supported ( or, at least, tolerated ) by a majority in the Sejm, the 

President’s interference and impact can be regarded as unnoticeable. The right to convene 

the so-called Cabinet Council ( i.e.   the cabinet sitting  in presence of the President ) served 

predominantly as a place of information exchange and, due to special constitutional 

provision ( art.141 para.2 ) “shall not possess the competence of the Council of Ministers”. 

It may serve therefore as an useful  platform for mutual discussion but not as a decision-

making body. 

The President is also not allowed to initiate the process of change of a cabinet 

composition. He has no means of legal ( and, in practice, also extra legal ) pressure to push 

the cabinet to resign. So, the initiative to replace the cabinet in existence by the new one, 

belongs entirely to the parliamentarians. With exception of ending the term of the Sejm 

(and the Senate ) and of the cabinet self-resignation (dismissal), the initiative can be taken 

                                                           
69 See art.159 para.1 in fine 
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only by a group of the deputies (containing , at least, 1/10 of the statutory number of them) 

and should meet the requirements of the “constructive” motion of no-confidence. The 

elements of parliamentary formula of government are preserved, but in a modified 

(“Polonised”) form. 

                                                                        * 

    Both forms of the no-confidence motion ( in a  government as a whole and in a 

individual number of the Council of Ministers ) should be regarded as predominantly 

political instruments of influence of the Sejm vis-a`-vis the cabinet. The new constitutional 

regulation is quite laconic as regards  to the substantial means of parliamentary inspiration 

and control. According to art. 111 the Sejm may appoint an investigative committee to 

examine a particular matter. The nature of an issue investigated is not described 

(determined ) by the Constitution; the set of matters is, however, not restricted to those 

falling in the sphere of the  competence of the cabinet ( such the matters are  obviously not 

excluded and, in practice,  even the most probable ones). 

In addition, the deputies have the right to forward the interpellations and questions; 

they may be addressed or to the Prime Minister or to other members of the Council of 

Ministers70. The addresses are constitutionally obliged to “furnish answers to interpellations 

of deputies within 21 days”. Both the Prime Minister and the other members of the Council 

of Ministers shall furnish to matters raised “in the course of each sitting of the Sejm” 71

The mentioned above means and possibilities widen the  indirect impact of the Sejm 

on functioning of the cabinet and its ministries. All of them, however, have mostly the 

controlling nature . They do not pass the delicate border between “pure control” and 

“parliamentary supervision”. In other words, they help to the deputies to investigate the 

cabinet’s (or ministries’) activities and their way of functioning. But simultaneously they 

do not allow to intervene substantially and to determine the content of the cabinet actions 

made by the government or by the ministers separately. 

.IT 

may lead to the substantive debate on the plenary meeting. 

 

5. The “Rationalised” Parliamentary System and Position of the Prime Minister 

The modern parliamentary systems tend to be “rationalised” mostly via references to 

one of two main methodologies of “rationalisation”.  

                                                           
70 See art.115 para.1 
71 See art.115 para.2 
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The first methodology implies partial incorporation of some solutions taken from the 

presidential model of government and their implementation to purely parliamentary 

environment. In practice this methodology leads to strengthening of the head of state and 

his impact on government membership and its activities  72

The second one relies on consolidating the powers of the chief of cabinet ( a Prime 

Minister or – in a German-speaking countries - a chancellor) and on personalisation of his 

leadership and responsibilities within the cabinet. 

.The more advanced forms of 

this tendency lead to some kind of a semi-presidential  system. 

The preceding analyses visibly show that the Polish Constitution of 1997 has not 

followed the first methodology. The fear of powerful presidency widely influenced the 

framers of the Polish Constitution, which took place at the respective time in the 

Constitutional Commission .They assumed that Lech Wałęsa would be elected for a second 

term. After participatory observations of his activities during his first term of office they 

predominantly wished to use a new constitution to confine the president. 

The election of Aleksander Kwaśniewski ( in December 1995 ) divided the opinions 

of the parties in the National Assembly and in its Constitutional Commission. When the 

Union of Freedom and the Union of Labour have remained rather sceptical towards the 

newly elected president, the Alliance of Democratic Left and ,but partially, the Polish 

Peasant Party became more favourable to enhancement of  position of the president and his 

institutional impact on politics. But the drafting process became too advanced to return to 

the idea of a strong (or: substantially stronger) presidency. 

The second mentioned method of “rationalisation” of the system won more 

sympathisers among the framers of the new constitution.. The political fragmentation of the 

parliamentary representation made the fear of instability of government (and, finally, of the 

entire system) very lively 73

Such a fear accompanied previously the framing of the “Little” Constitution 

provisions. Searching for remedies the drafters turned their attention towards the German 

. 

                                                           
72  See: W.Sokolewicz,Odpowiedzzialność parlamentarna Rządu RP (votum zaufania,votum 

nieufności,abso-lutorium) [ The Parliamentary Responsibility of the Government of the Republic of 
Poland (Confidence andNo-Confidence Vote and Adoption of the Budget Report)], Warsaw 
1993,p..12 ;  W.Skrzydło, Ustrój polityczny RP w świetle Konstytucji z 1997r. [The Political System 
of the Republic of Poland in the Light of  Constitution ], Kraków 1999,p.180 

73 See St.Gebethner, Modele systemów rzadów a ich regulacja konstytucyjna  [ Models of the Systems 
of  Government and Their Constitutional Regulation], in:  Demokratyczne modele ustrojowe w 
rozwiązaniach konstytucyjnych [ Democratic Political Models in Constitutional Solutions],Warsaw 
1997; M.Kruk, System rzadów...[The System of Government...],op.cit.,p.35 
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and Austrian experience of so-called  “chancellor’s system”. The replacement by the 

“constructive veto” the “ordinary” no-confidence voting has to be regarded as the first 

important (but not only one) step in such a direction. 

The less visible steps ( but  still of some importance )  deal with the Prime Minister74

Secondly, the President or the Sejm may appoint the members of a cabinet only 

among the candidates proposed by the appointed Prime Minister. On the contrary  to the 

provisions of a “Little” Constitution (1992), the President is deprived of his previous 

competence to provide the Prime Minister by his opinion on candidacies  for the three 

important ministries of special interest (and responsibilities) of the President: of defence, of 

foreign affairs and of interior (internal security). 

 

position and his role within the actions consisting the cabinet’s creation. First of all, the 

provisions of article 154 and 155 of the Constitution separated the act of appointing the 

Prime Minister [or his election by the parliamentary {Sejm} majority] from appointing of 

the remaining members of the cabinet. Thus the Prime Minister acts - when he proposes the 

candidacies of the stipulated members of the cabinet – as the appointed (and not only 

proposed ) Prime Minister . 

In a given political environment the Prime Minister is granted a kind of discretion in 

shaping  his proposals .No other body or the state institution has any legitimisation to 

interfere and to influence such a decision .The political composition and the scale of  

parliamentary (deputies’) support for the cabinet arrives as a definitely determining factor. 

The Prime Minister may also initiate and effect changes in the composition of the 

Council of Ministers. According to the article 161 of the Constitution he may request some 

changes dismissals and replacements) in the composition of “his” cabinet. The request from 

the Prime Minister should be submitted to the President of the Republic. The initiative of 

the Prime Minister ought to be regarded as exclusive. No other body has the similar 

competence of action. 

It may be a subject of discussion, if the President is obliged to accept the request of 

the Prime Minister. The Constitution does not contain the positive statement on this matter. 

But, on the other side, there is not statement pointing at the alternative presidential decision 

or at the legal consequences of President’s refusal. In such a situation the only 

interpretation seems to be legitimated: the President of the Republic can negotiate with the 

Prime Minister his final proposals. When the Prime Minister shows his determination on 

                                                           
74 See.L.Garlicki, Parlament a rząd...[The Parliament and Government...], op.cit.,p.225 ff 
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removing the described person (persons) from “his” cabinet, the President has to accept his 

determined decision. The subsidiary argumentation relies upon the Prime Minister’s 

responsibility for the entire cabinet and its activities; it would be difficult to accept such 

responsibility together with simultaneous dispossession of the possibilities to modify the 

membership of the cabinet 75

The partial modifications of the composition of the Council of Ministers are of pretty 

big importance for the features of the entire system of relations between the President and 

the cabinet.  One should underline, that those changes are possible  without participation (or 

even interference) of the Sejm. The Sejm and its deputies may only raise the matter on the 

plenary sitting of the Sejm or in the course of meeting of the Sejm committees. They may, 

in addition, forward  an interpellation or a question concerning the issue of modification of 

the cabinet. All those means retain, however, of a purely controlling nature. They have no 

direct impact on substance of the decision taken by the President on request of the Prime 

Minister. Here, in fact, the separation of powers 

. 

76

The Prime Minister has to his own disposal a set of single-handed competencies. He 

represents the Council of Ministers and he manages its activities 

 shows its fundamental importance. 

77 .The Constitution 

stipulates that the Prime Minister ensures “the implementation of the policies adapted by 

the Council of Ministers” and, what is of crucial importance, “he specifies the manner of 

their implementation”78. The Prime Minister co-ordinates and controls “the work of the 

members of the Council of Ministers”. He shall be the official superior of employees of the 

government’s administration 79 and the civil service corps 80. The Prime Minister ( but not 

the respected ministers) counter-assigns the official acts of the President of the Republic. 

For a period of war the Prime Minister has the right to request an appointment of the 

Commander-in-Chief of the Armed Forces; the  final decision, however, is taken by the 

President of the Republic 81

 

. 

 

                                                           
75 This nature of responsibility of the Prime Minister is clearly visible in art.162 para.2 point 3, 

according to which the resignation of the Prime Minister is interpreted as causing the change of the 
cabinet. 

76 See art.10 para.1 of the Constitution 
77 See art.148 para.1 point 1 and 2 
78 See art.148 para.1 point 4 
79 See art.148 para.1 point 7 
80 See art.153 para.2 
81 See art.154 para.4 ab initio 
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6. The Principal Features of Polish Rationalised Parliamentary System 

The system of government shaped in the Polish Constitution of April 2, 1997 carries 

the features of modernised ( “rationalised” ) parliamentary system with enhanced position 

and competencies of the cabinet and its chief and with a separately legitimised, active head 

of state, elected in direct and general election 82. The Sejm and the Senate have granted 

their pre-dominance in the sphere of legislation, with consolidated priority of the Sejm 

before the Senate 83

The executive power is divided into two centres: the President of the Republic and the 

Council of the Ministers 

. 

84

The Constitution of April 2, 1997 monopolised the right to enact statutes in the hands 

of the Sejm and the Senate. Simultaneously it restricted the number of acts of universally 

binding law. In addition to the Constitution, the ratified international agreements and the 

statutes, the Constitution allow to regard as the sources of “universally binding law” only 

the regulations issued by the Council of Ministers, the Prime Minister and the ministers,but 

only on the basic of specific authorisation contained in, and for the purpose of 

implementation of statutes by the organs specified in the Constitution. Art. 92 of the 

Constitution requires, that the authorisation “shall specify the organ appropriate to issues a 

regulation and the scope of matters to be regulated”. In addition, “the guidelines concerning 

the provisions of each act” have to be also determined. Such a condition forms a kind of 

guarantee that the regulations issued by the central organs of executive power would remain 

coherent with statutory act. The Sejm and the Senate retain their supervisory possibilities 

covering the entire realm of “universally binding law”. 

. When the power of the President carries its legitimisation from 

the direct and general presidential election, the powers of the Council of Ministers remain 

legitimised by the parliamentary (Sejm) majority support ( or confidence) . 

The organs of executive power preserved only limited possibilities of impact on 

legislation. The Council of Ministers, the Prime Minister and the ministers may issue the 

regulation only on the basis of previously enacted statutes, within the spheres and according 

the statutory, specified guidelines. 

                                                           
82 See W .Sokolewicz, Pomedzy systemem parlamentarno-gabinetowym a systemem prezydencko-

parlamentarnym: prezydentura ograniczona lecz aktywna w Polsce i Rumunii [Between the 
Cabinet-Parliamentary and Presidential-Parliamentary System: The Restricted But Active 
Presidency in Poland and Romania], in: Przegląd Sejmowy [The Sejm Review], vol. 3(15)/96, 
pp.41-42,44-454 

83 See P.Sarnecki, ibiden, p.17 
84 See art.10 para.2 of the Constitution 
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The President’s competencies to interfere in the functioning of the legislative power 

organs are limited and restricted by constitutional provisions. The President preserved his 

right to introduce (to initiate) legislation, to order ( but on strictly defined constitutional 

conditions) the general parliamentary election85, to convene the first sitting of the Sejm and 

Senate 86

The corner-stone of the parliamentary system – the requirement of parliamentary 

majority confidence for prolonged cabinet’s existence ( and usually in case of act of the 

cabinet creation) has been retained .It  constitutes  the principal element of parliamentary 

nature of the entire system of government. This condition has been, in some sense, 

”graduated” by the framers of the Constitution, due (possibly) to their realistic observation 

of the Polish parliamentary arena. For the first (basic) stage of cabinet creation (with 

initiating role of the President) and for the first “reserve” procedure ( with the Sejm’ s 

leading role ) an  absolute majority should be required. In the third phase of the government 

creation procedure the constitutional “requests” “become“        softened. Finally, at the third 

stage only a simple majority is needed. 

 (but strictly according the rigid constitutional provisions ). The conditions for 

shortening of the Sejm (and Senate’s)  term of office become precisely and decisively 

determined by Constitution; so the President’s sphere of discretion should be regarded as 

very limited (and narrow). 

* 

The Constitution framers were  not very vocative on the means and procedures of 

parliamentary control over the Council of Ministers and its members. First of all, the 

Constitution tends to restrict the controlling competencies mostly to the Sejm. There is no 

meaningful constitutional basis for the Senate’s controlling actions towards the Council or 

its members. The competencies of the Sejm are in this sphere routine and typical ones: the 

possibility of plenary discussion, the annual budget report  handling, the right to create an 

investigating committee and the right of deputies to forward the interpellations and the 

questions.  

The bulk of “rationalising” efforts concentrated therefore in the sphere of “golden 

triangle of power”:  

a) the inter-relation between the Parliament (the Sejm);  

b) the President and the Council of Ministers; 

c) the Prime Minister. 

                                                           
85 See art.98 para.5 of the Constitution 
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First of all, the framers of the Constitution try to protect the cabinet’s stability. The 

replacement of the routine no-confidence voting to the cabinet by the “constructive” no-

confidence motion and the accompanying requirements ( the motion should be submitted 

only by at least 1/10 of the corps of deputies; it may be put to a vote no sooner than 7 days 

after it has been submitted; a subsequent motion may be submitted no sooner than after 3 

months, if it is not submitted by at least 115 deputies ) became the most important 

symptoms of such tendency. 

The exclusiveness of the Prime Minister’s right to propose the composition of a 

Council of Ministers in time if its creation and similar exclusiveness of his initiative 

concerning the changes and modifications submitted to the President’s  formal decision 

should be considered as  the symptoms of enhancement of his impact and his leading role 

within the Council. The Sejm has preserved its possibilities both to decide on constructive 

no-confidence motions to the entire cabinet or on the “ordinary” no-confidence voting  

against the individual members of the cabinet. These competencies, however, may be seen 

as “parallel “ to self-resignation of the of the government  or to the decision of the Prime 

Minister to modify the composition of the cabinet due to pressure of the parliamentarian, 

the party or the public. 

It  seems justified to say, that the Sejm interference and influence grows up in the 

stage of creating the cabinet. At that moment the Sejm may  offer or  deny its confidence by 

an absolute majority (at the first stage of procedure), may choose the Prime Minister (and 

then the remaining members of the cabinet) again by an absolute majority. In case of lack 

of such a majority, it may contribute to creation a cabinet by simple majority confidence 

voting. Alternatively, it can deny to do this. In all the cases mentioned the decision depends 

only of  content of the Sejm majority behaviour. 

When the cabinet has been allowed to function, the impact of the Sejm tend to lessen. 

The Sejm and the deputies may use the routine means of control. But with exception of 

denying to accept a budget report (and the accounts for the preceding fiscal year) 87

The Prime Minister, on his side, may seek for a support from the deputies. Art. 106 of 

the Constitution provides him by the right to submit to the Sejm a motion requiring “a vote 

of confidence in the Council of Ministers”. Such a vote, granted by a simple majority ( in 

the presence of at least half of the statutory number of deputies ) serves as mean of 

 the 

Sejm can abolish the cabinet only via the “constructive no-confidence” voting. 

                                                                                                                                                    
86 See art.109 para.2 of the Constitution 
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consolidation of the cabinet’s parliamentary position. It may be used to counterweight the 

efforts of some deputies taken in disfavour of the cabinet . It may also assist to promote 

“linked” substantial initiatives of the Council of Ministers. In addition, the vote of 

confidence uses to balance the “power game” between the Sejm and the government and its 

Prime Minister. 

* 

The constitutional system of the Republic of Poland, shaped in April 1997  and 

ratified by national referendum of May 25,1997  is founded on the principles of public 

sovereignty, the representative government (combined with facultative  national 

referendum) as well as the separation and balance of powers. The separation of powers does 

not carry the rigidity known to most of the presidential systems and set up some elements 

of co-operation of the branches of government, as it was mentioned in the Preamble to the 

Constitution and  remains incorporated into its numerous provisions. The Constitution 

establishes the separate legitimisation for the President of the Republic (drawn from the 

direct and popular election) and  for the Council of Ministers, based of confidence of the 

Sejm majority.  

The dualistic structure of the executive power, divided between the two separate 

organs with differing legitimisation of each of them, does not allowed to discuss in terms of 

the modified presidentialism. The separation and balance of powers formula should be thus 

interpreted in frames of broadly interpreted parliamentary system. 

The Constitution protect the autonomy of the two legislative bodies, separate but 

elected in a linked popular election for four years term of office, i.e. the Sejm  and the 

Senate, especially  in the sphere of drafting legislation.. No state organ, in addition to the 

Sejm and the Senate, is allowed to enact the statutes .The statutes have granted a 

predominant, central position among the act of universally binding law act and the 

Parliament has effective means of control over the regulations of the Council of Ministers, 

the Prime Minister and the ministers. The President has the right to forward bills but not the 

right to influence the parliamentary legislative procedures.. He may, however, to veto the 

statutes and to initiate the process of control of their conformity with the Constitution. 

These competencies should be interpreted both in term of observation of constitutionality, 

but also in term of balancing the strong  position of the legislature. 

                                                                                                                                                    
87 See art.204 point 1 and 2 
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The President and the Council of Ministers differ not only in roots of their 

legitimisation.  

Also spheres of their competence  remain strictly divided, to avoid the possible 

conflict known to the “Little” Constitution implementation. The President was almost fully 

deprived of the direct leadership in the sphere of shaping the internal and international (but 

not defence) policies of the country. 

These competence has been transmitted to the sphere of the Government’ s powers. 

The President was thus separated from making the every-day politics (with 

constitutional presumption of competence reserved to the Council of Ministers).On the 

other side, the President is still equipped by important competencies, part of them needed 

the co-operation (and a counter-signature ) from the Prime Minister or  constitutionally 

pointed ministers ( of defence, of foreign affairs) ,and a part regarded to be his own 

prerogatives ( not covered by the necessity to search for counter-signature, i.e. excepted 

from parliamentary responsibility and control). 

The Constitution requires the identity of the parliamentary ( read: Sejm) majority and 

the composition and policy of a Council of Ministers. The president has preserved some 

initiative (and ,possibly: negotiating ) role in processes of a cabinet creation, but almost no 

political impact on its composition and policies. Once again, the predominance of a 

parliamentary (Sejm) majority prevail. The right to initiate modifications of the cabinet 

composition is divided between the Prime Minister (he forwards the respective motions to 

the President) and to the Sejm deputies. 

The Constitution provides the Sejm by its competence to express its confidence to the 

Council of Ministers (as a whole) or to vote on non-confidence both for the entire cabinet 

and for individual ministers. The non-confidence voting is allowed only on the initiative of 

the Sejm deputies and with some above mentioned procedural restriction aiming at the 

cabinet’ s stability and political  cohesiveness .He we meet a kind of “rationalisation” of a  

“classic” parliamentary system. 

The instruments of parliamentary ( practically: of a Sejm) control over the functioning 

of the cabinet or of its members should be  described as quite typical (investigating 

committee, plenary discussion, interpellations and questions of the deputies).The senate is 

deprived even of such means of control.. The nature of the Prime Minister’s counter-

signature of the acts of the President is not decisively determined; to which extent it serves 

as a mean of restricting the President’s activities, to which one as a procedure  to enlarge 

(and to widen ) the parliamentary control over the executive bodies, including the President, 



 90 

although indirectly. and at least, as a platform for co-operation of the two organs of the 

executive power. The dilemma ought to be resolved by practice. 

The Prime Minister may also ask for confidence voting. The Constitution does not 

contained any requirement of “linking” this initiative submitting the bill or any 

governmental initiative. The nature of the confidence voting can be pivotal. It may 

consolidate the parliamentary position of the cabinet or to clarify its parliamentary situation 

But it contains an important risk: when the confidence is not achieved in voting, the cabinet 

ought to resign, and the President should accept its dismissal automatically. As a result, 

without long-lasting practice, it is difficult to evaluate the impact of this institution retained 

in a Prime Minister’s  disposition.  

The principal “modification” of the “classic” model of the parliamentary system  seem 

to be the following:  

a) the direct and popular election of the President of the Republic, which constitutes 

for  him an independent base of legitimisation,  

b) the constructive-veto arrangements ,which result in a limitation of  possibilities to 

“overthrow” the cabinet without any alternative,  

c) the consolidation of the Prime Minister’ s  position ( and his initiating and leading 

b role within the Council of Ministers) seen both during the creation /modification 

procedures and afterwards, in functioning of the Council,  

d) the procedural restrictions concerning the non-confidence voting, both in the 

cabinet as a whole and in the given its members (with resulting limitation of 

possibilities of the deputies),  

e) the rather weak and not clear role of the Senate ( “the chamber of reflection “),  

f) the independence and broad functional autonomy of the  central bank ( the Sejm  

and the Senate may only interfere via respective laws in form of a statute ; they 

can  elect the President of the National Bank of Poland for six -year term of office, 

according to proposal submitted by the President, but without competencies to 

interfere in the Bank activity). 

These “modifications” are not in a position to strike out the prevailing parliamentary-

rooted features of the system. It retains its parliamentary nature, but it contains additional 

elements, which aim at making it functional  in existing Polish circumstances. The practice 

of implementation will show  in a future, how efficiently . 
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Resumé 

In his paper the author analyses the parliamentary system  entrenched in the 

Constitution of the Polish Republic 1997. Its contents and operation  is evaluated  from the 

perspective of historical development in the country  as well as from the point of the 

application of parliamentary system  in the context of  European democratic states. The 

parliamentary system, as proclaimed by the Constitution, is referred to as a modern, 

rationalised parliamentarism. The author stresses that the element of rationalisation is being 

manifested mainly in so called “golden triangle of power“ which, according to him, 

consists in the office of Prime Minister, President and Parliament. 

 

Resumé 

Autor analyzuje vo svojej štúdii parlamentný system zakotvený v Ústave Poľskej 

republiky 1997. Jeho obsah a fungovanie hodnotí z hľadiska historického vývoja vo 

vlastnej krajine ale tiež z hľadiska uplatňovania parlamentarizmu v kontexte európskych 

demokratických štátov. Ústavov proklamovaný parlamentarizmus  nazýva moderným 

racionalizovaným parlamentarizmom, pričom zdôrazňuje, že prvok racionalizácie sa 

prejavuje hlavne v tzv. „zlatom trojuholníkom moci“ za ktoré považuje predsedu vládz, 

prezidenta a parlament. 
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NOVELIZOVANÉ PRÁVOMOCI PREZIDENTA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

JUDr. Imrich KANÁRIK, CSc. 

 
 I. HISTORICKÝ EXKURZ 

 Je prirodzeným dôsledkom ústavného vývoja v Slovenskej republike, že prvé 

doplnenie a zmeny Ústavy SR sa týkali postavenia prezidenta SR. Stalo sa tak aj ústavným 

zákonom č. 9/1999 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 

zb. v znení ústavného zákona č.244/1998 Z.z. 

 Prípravné práce na prijatí Ústavy SR boli komplikované najmä preto, že súčasne 

prebiehali politické rokovania o osude česko-slovenskej štátnosti a "práve táto skutočnosť 

bola najmä v období do júnových parlamentných volieb v roku 1992 rozhodujúcou brzdou 

pre sformovanie komplexnej podoby základného zákona".88

 Podľa vládneho návrhu mal mať prezident právo zákonodarnej iniciatívy. Právom 

veta mal disponovať nielen prezident, ale aj predseda vlády. Po rozprave v parlamente 

vzniklo netradičné ústavné riešenie, podľa ktorého síce právom vrátiť zákon na opätovné 

prerokovanie disponuje len prezident, ale mal povinnosť zákon vrátiť vždy, ak ho o to 

požiadala vláda. Zastupovanie prezidenta malo byť podľa pôvodného vládneho návrhu 

zverené v plnom rozsahu vláde, čo by bolo zjavne nelogické napríklad vo vzťahu k 

právomoci vymenúvať a odvolávať predsedu a členov vlády. "Počas rozpravy sa vytvorila 

sféra tzv. nezastupiteľných právomocí prezidenta (do prvej novelizácie išlo o ustanovenia 

 Podľa jednej z alternatív mal 

byť hlavou republiky (ako členského štátu federácie) predseda Slovenskej národnej rady s 

právomocami skôr reprezentatívneho charakteru s tým, že časť právomoci patriacich 

spravidla hlave štátu by podľa tejto alternatívy vykonávalo popri predsedovi parlamentu 

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady (najmä niektoré kreačné právomoci). V druhej 

alternatíve sa predpokladalo, že prezident bude parlamentom volený a parlamentu 

zodpovedný, na prelomenie práva veta sa vyžadovala 3/5 väčšina všetkých poslancov, 

zastupovanie prezidenta bolo v návrhu zverené do rúk predsedu Slovenskej národnej rady v 

celom rozsahu prezidentských právomocí. 

                                                           
88 Orosz,L.-Šimuničová,K.: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Veda, Bratislava 
1998, s. 56; k alternatívam postavenia prezidenta v procese prípravy Ústavy SR pozri bližšie tamtiež, 
s. 56-58 
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čl. 102 písm. d) až g). V tejto otázke bol ústavodarca zjavne nedôsledný. Na jednej strane je 

síce správne, že tieto právomoci vyňal z kompetencie vlády, ale aspoň pri niektorých z nich 

mal na ich výkon v čase, keď niet úradujúceho prezidenta, určiť iný ústavný orgán".89

 Otázka postavenia prezidenta, resp. v širších súvislostiach vzťahy v rámci výkonnej 

moci a vzťahy výkonnej a zákonodarnej moci boli v priebehu rozpravy v parlamente jednou 

z najdiskutovanejších tém ústavodarného procesu. 

 Tieto 

pôvodne nezastupiteľné právomoci prezidenta boli ústavnými zákonmi č. 244/1998 Z.z. a č. 

9/1999 Z.z. zverené na zastupovanie predsedovi Národnej rady SR, s výnimkou písm. d) čl. 

102 ods. 1 týkajúceho sa rozpustenia NR SR, ktoré samozrejme zostalo nezastupiteľnou 

právomocou prezidenta. Ako bude ďalej uvedené, sporné je zastupovanie prezidenta pri 

podpisovaní zákonov (čl. 102 ods. 1 písm. e) predsedom NR SR. 

 

 II. STABILITA ÚSTAVY VERZUS DYNAMIKA JEJ ZMIEN 

 Prakticky od prijatia ústavy dochádza permanentne k diskusiám, polemikám a k 

publikovaniu štúdií, v ktorých sa "vylepšuje" platná ústava. Z kvantitatívneho hľadiska 

možno povahu a charakter navrhovaných zmien zaradiť do dvoch skupín: predstavitelia 

prvej sú za komplexný (systémový) prístup k novelizovaniu ústavy s väčším časovým 

odstupom, po dôkladnom teoretickom rozpracovaní jednotlivých ústavných inštitútov, po 

zohľadnení a vyhodnotení skúseností z realizácie Ústavy SR v praxi; druhá skupina reaguje 

na jednotlivé problémy, ktoré sa počas relatívne krátkeho pôsobenia Ústavy SR vyskytli a 

snaží sa o ich urýchlené riešenie parciálnymi novelizáciami. 

 Za správnejší považujem komplexnejší prístup, ktorý si nestanovuje "krátke časové 

horizonty", pretože ak v bežnom živote platí "dvakrát meraj a raz rež", pri zmene ústavy 

musí platiť "tisíckrát meraj a potom rozhodni, či budeš rezať". Pri negatívnom postoji k 

"pružným a pritom čiastkovým zmenám ústavy" vychádzam z poznatkov, že: 

 - žiadna platná ústava nie je ideálom, pretože každé prijatie ústavy je (popri odbornej 

stránke jej tvorby) výsledkom politických kompromisov, odzrkadľujúcich pomer 

politických síl v štáte, 

 - prípustnosť čiastkových zmien má za následok, že zmenený obsah ústavy je 

výsledkom politicky účelového resp. "pragmatického pohľadu" zoskúpenia tých politických 

síl, ktoré sú momentálne pri moci; vzápätí nasledujúce nové víťazné politické zoskúpenie 

má opäť otvorené dvere pozmeniť ústavu "na svoj obraz" a na svete je inflácia účelových 

                                                           
89 Tamtiež, s. 58 
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zmien ústavy (to všetko však za predpokladu, že víťazné politické zoskúpenie disponuje 

ústavnou väčšinou v parlamente), 

 - aj menej dokonalá, resp. z formálneho hľadiska menej "vydarená" ústava je 

funkčnejšia či efektívnejšia, ak sa realizuje v prostredí vysokej politickej a právnej kultúry, 

než ústava zodpovedajúca európskemu štandardu či katalógu v podmienkach nízkej, či až 

absentujúcej politickej a právnej kultúry, 

 - výklad ústavného súdu je zárukou ústavnosti pri "oddialení" zmeny ústavy síce 

objektívne potrebnej, ale subjektívne ešte nepripravenej; k tomuto argumentu treba však 

pristupovať relatívne, neslobodno ho absolutizovať, pretože objektívnu potrebu novelizovať 

základný zákon štátu nemôže v konečnom dôsledku nahradiť výklad ústavného súdu, aj 

keď bude svojimi účinkami všeobecne záväzný (legálny), 

 - súčet parciálnych zmien sťažuje úsilie o vyváženosť ústavy, o jej konzistentný 

charakter, 

 - aj ústavný zákon č. 9/1999 Z.z. novelizujúci Ústavu SR je potvrdením (a v ďalšom 

texte chcem na to konkrétnejšie upriamiť pozornosť), že niektoré jeho ustanovenia boli 

"šité horúcou ihlou". Ich realizácia môže vyvolať komplikované situácie a dajú sa očakávať 

politické a právne spory o ich výklad (napríklad podpisovanie zákonov predsedom NR SR 

pri zastupovaní prezidenta; rozhodovanie o úmyselnom porušení ústavy prezidentom; 

reprezentácia Slovenskej republiky prezidentom dovnútra; rozhodovanie prezidenta majúce 

zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov). V súčasnosti sa chystá novelizácia už 

novelizovaného, a pritom niektoré závažné problémy, ktoré sa v ústavnej praxi prejavili 

ostali novelizáciou nedotknuté (hlava ôsma - Prokuratúra SR; výkon rozhodnutí Ústavného 

súdu SR; rozhodovanie o vzatí do väzby atď.). 

 

 III. ZMENA A DOPLNENIE ÚSTAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ÚSTAVNÝM ZÁKONOM č. 9/1999 Z.z. 

 1. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra (čl. 101 ods. 1) 

 Novela nadväzuje na deklarovanie ústavného postavenia prezidenta ako hlavy štátu a 

podáva definíciu (?) prezidenta ako jedného z najvyšších štátnych orgánov. Doslovný 

výklad doplňujúceho ustanovenia v odseku 1 "reprezentuje Slovenskú republiku navonok i 

dovnútra" môže vážne narušiť vyváženosť jednotlivých druhov mocí v parlamentnej 

republike. 

 V čl. 102 ods. 1 sú vymedzené právomoci prezidenta tak, že podľa písmena a) 

zastupuje (výkladom: reprezentuje) Slovenskú republiku navonok tým, že dojednáva a 
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ratifikuje medzinárodné zmluvy; pod písmenami b) až p) sú vymenované právomoci, ktoré 

smerujú do vnútra štátu. Pokiaľ niektoré z nich smerujú aj navonok, nejde už o "klasickú 

("čistú") reprezentáciu", pretože o vypovedaní vojny najprv rozhoduje Národná rada SR, 

vyhlásenie vojnového stavu je viazané na návrh vlády a pri poverovaní vyslancov je jeho 

rozhodnutie viazané na kontrasignáciu. 

 Suverenita štátu (štátnej moci) znamená jeho nezávislosť navonok aj dovnútra štátu. 

V rámci deľby práce (v niektorých formách vlády aj v rámci deľby moci) reprezentuje 

suverenitu štátu navonok hlava štátu a dovnútra štátu je reprezentantom zvrchovanej moci 

parlament. 

 Ak prezident reprezentuje Slovenskú republiku dovnútra, znamená to, že Národná 

rada SR stratila postavenie reprezentanta suverenity štátnej moci dovnútra? Je samotná 

priama voľba prezidenta občanmi dostatočným dôvodom na ústavné zakotvenie rozšírenia 

jeho postavenia ako reprezentanta moci bez súčasného presunu či posilnenia právomoci 

prezidenta na úkor parlamentu? Ide "len" o deskriptívnu normu bez normatívneho obsahu? 

 Jedným zo znakov právneho štátu je zvrchovanosť ústavy a zákona. Podľa čl. 72 

ústavy je Národná rada SR jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej 

republiky (prezident nemá ani zákonodarnú iniciatívu a podľa novely nemôže vetovať 

ústavné zákony). Voľba prezidenta priamo obyvateľstvom a jeho odvolanie v ľudovom 

hlasovaní zaiste môže mať vplyv na jeho postavenie ako arbitra (pouvoir neutré), nemožno 

však hypertrofovať a už vôbec nie zamieňať tieto ústavné zmeny s reálnymi právomocami, 

ktorými prezident podľa Ústavy SR disponuje! 

 Argumentácia, že novela zrušila zodpovednosť prezidenta Národnej rade SR (s 

výnimkou nepriamej zodpovednosti, ktorá je dôsledkom kontrasignácie niektorých jeho 

rozhodnutí predsedom vlády resp. príslušným ministrom), a že prezident môže rozpustiť 

Národnú radu SR neobstojí. Podľa čl. 102 ods. 1 písm. d) ústavy przidentova povinnosť 

rozpustiť parlament nie je jeho vlastným (samostatným) mocenským rozhodnutím, ale je 

výkonom výsledku ľudového hlasovania občanov o odvolaní prezidenta. Vo všetkých 

prípadoch, keď má prezident možnosť odvolať parlament, môže byť táto "hrozba 

rozpustenia" odvrátená samotným parlamentom tým, že poslanci "nedovolia" (nepripustia), 

aby nastal ústavou predvídaný dôvod pre rozpustenie. 

 Sú známe problémy vyplývajúce zo znenia čl. 108 ústavy: "Vláda Slovenskej 

republiky je najvyšším orgánom výkonnej moci" za súčasného zaradenia prezidenta a vlády 

do spoločnej VI. hlavy s rubrikou "Výkonná moc". Ústavný súd "korigoval" doslovný 

výklad čl. 108 ústavy, keď v odôvodnení uznesenia sp. zn. I. ÚS 39/93 z 2.6.1993 
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zdôraznil, že: "Hoci vláda je najvyšším orgánom výkonnej moci (čl. 108), ústavné 

postavenie prezidenta je v skutočnosti dominantné voči ústavnému postaveniu vlády". 90

 2. Prezident svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov (čl. 

101 ods. 1) 

 

Bez nárokov na proroctvá sa dá taktiež reálne očakávať, že doplnené znenie čl. 101 ods. 1 o 

tom, že prezident reprezentuje Slovenskú republiku aj dovnútra bude predmetom 

rozhodovacej činnosti ústavného súdu. 

 Novelizovaný odsek 1 však prinajmenšom "vzbudzuje rozpaky" aj ďalšou 

charakteristikou postavenia prezidenta: "... svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod 

ústavných orgánov". Ide o ustanovenie hmlisté, nejasné, ktoré, ak bude dávané do spojitosti 

s novým druhom právnej zodpovednosti prezidenta zakotveným v čl. 107 ústavy - 

"úmyselným porušením ústavy", môže za podmienok nízkej politickej a právnej kultúry 

spôsobiť vážne problémy nielen na teoretickej úrovni, ale predovšetkým prakticko 

politické. 

 Jeden z možných výkladov citovaného ustanovenia je ten, že ide o deskriptívnu 

normu, bez normatívneho obsahu, ktorou sa "len" deklaruje ústavný princíp o vzájomnej 

vyváženosti a povinnosti ústavnej spolupráce najvyšších štátnych orgánov vrátane 

prezidenta, tak ako bol tento princíp zvýraznený vo viacerých rozhodnutiach ústavného 

súdu. 

 Nebude porušením pravidiel gramatického výkladu, ak výroku: "Svojím 

rozhodovaním zabezpečuje ..." pripíšeme význam imperatívu resp. povinného správania v 

zmysle - "je povinný zabezpečiť riadny chod ústavných orgánov". V tomto prípade však 

pôjde o kontroverzné ustanovenie, ktoré je porušením spravodlivosti v práve, pretože 

prezident nemá dostatok takých ústavných právomocí, ktoré by mu nielen subjektívne, ale 

predovšetkým objektívne umožnili splnenie takto sformulovanej povinnosti. Systémovo 

nevyvážene k doplneniu ústavy o požiadavku, aby prezident svojím rozhodovaním 

zabezpečoval riadny chod ústavných orgánov pôsobí vypustenie písmena r) v čl. 102, na 

základe ktorého mal prezident právo byť prítomný na schôdzach vlády SR, predsedať jej a 

vyžadovať si od vlády alebo od jej členov správy a z písmena p) v pôvodnom znení boli 

vypustené slová: "byť prítomný na schôdzach Národnej rady SR". 

 Právo prezidenta vyžadovať si od vlády alebo od jej členov správy bolo novelou 

nahradené právom vyžadovať si informácie. Podobne ako pôvodný text priznávajúci 

                                                           
90 Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 1993-1994. Košice 1995, s. 30 
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prezidentovi právo vyžadovať si od vlády správy bol obsahovo natoľko nejasný, že musel 

byť predmetom rozhodovania ústavného súdu, možno očakávať, že rovnaký osud stihne aj 

právo prezidenta vyžadovať od vlády informácie potrebné na plnenie svojich úloh. 

 3. Prezident nie je viazaný príkazmi (čl. 101 ods. 1) 

 Do tretice je odsek 1 "zaujímavý" aj tým, že pri podaní charakteristiky postavenia 

prezidenta zakotvil, že počas výkonu svojho úradu nie je viazaný príkazmi. 

 Nemožno vytvárať paralery postavenia prezidenta a poslanca, napriek tomu sa žiada 

uviesť nasledovné: 

 Poslanci aj prezident sú volení priamo občanmi. Imperatívny mandát poslanca bol 

zrušený, podľa čl. 73 ods. 2 ústavy majú poslanci ako zástupcovia občanov (nie voličov) 

mandát neviazaný, pretože "nie sú viazaní príkazmi". Dôsledkom je nemožnosť odvolať 

poslanca počas prebiehajúceho funkčného obdobia. 

 Novela ústavy stanovila, že prezident taktiež nie je viazaný príkazmi, ale v ľudovom 

hlasovaní občanov podľa čl. 106 ods. 1 a 2 môže byť, na rozdiel od poslanca, odvolaný z 

funkcie pred skončením svojho volebného obdobia. 

 Podľa úpravy pred novelizáciou článku 106 bol prezident zodpovedný 

ústavnopoliticky Národnej rade SR, ktorá ho mohla kvalifikovanou väčšinou hlasov 

poslancov odvolať po zvážení ústavných kritérií odvolania: "ak prezident vyvíjal činnosť 

smerujúcu proti zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky alebo činnosť 

smerujúcu k odstráneniu demokratického ústavného zriadenia Slovenskej republiky" 

(nebolo to teda voľné, ničím neviazané uváženie pri odvolávaní prezidenta!). Po novelizácii 

ústavy je jedinou podmienkou ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta prijatie 

uznesenia Národnej rady SR kvalifikovanou väčšinou o tomto ľudovom hlasovaní. Kritéria, 

ktoré by mali občania posúdiť v ľudovom hlasovaní o odvolaní, a teda pri rozhodovaní, či 

prezident "porušil" svoju politickú zodpovednosť nie sú v ústave uvedené žiadne (do úvahy 

ako kritérium hodnotenia prichádza porušenie sľubu prezidenta). Nelogický, nesystémový a 

vlastne aj bez citu pre spravodlivosť je novelou vytvorený právny stav, keď prezident nie je 

viazaný príkazmi, novelou boli vypustené kritéria pre zhodnotenie jeho politickej 

zodpovednosti a napriek tomu sa bude rozhodovať o jeho odvolaní. 

 Je správne, ak model parlamentnej formy vlády umožňuje odvolanie prezidenta. 

Novelou zavedené ľudové hlasovanie o odvolaní, rovnako ako aj priama voľba prezidenta 

občanmi sú prvkami deľby moci napĺňajúcimi požiadavku kreačnej nezávislosti. Z dôvodu 

nesystémovosti však de lege ferenda navrhujem vynechať (zrušiť) ustanovenie o tom, že 

nie je viazaný príkazmi. 
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 4. Nové volebné obdobie prezidenta podľa čl. 106 ods. 3 ústavy 

 Právne účinky ľudového hlasovania, v ktorom nebol prezident odvolaný sa týkajú 

Národnej rady SR, ako aj samotného prezidenta: 

 - prezident musí rozpustiť NR SR do 30 dní od vyhlásenia výsledkov ľudového 

hlasovania a predseda NR SR vyhlási parlamentné voľby do 7 dní od jej rozpustenia, 

 - prezidentovi začína v takom prípade plynúť nové volebné obdobie. 

 Pri realizácii čl. 106 ods. 3 ústavy môže nastať situácia, že prezident nebol odvolaný 

v ľudovom hlasovaní, ktoré sa uskutočnilo napríklad v ôsmom roku nepretržitého výkonu 

funkcie prezidenta (teda v druhom volebnom období). Podľa čl. 101 ods. 2 v súvislosti s čl. 

103 ods. 2 tá istá osoba môže byť zvolená za prezidenta najviac v dvoch po sebe 

nasledujúcich obdobiach - teda nepretržite možno túto funkciu vykonávať najviac 10 rokov. 

Vzniká otázka, či desaťročná lehota je objektívna a nemôže byť za žiadnych okolností 

prekročená alebo za situácie, ktorá je predvídaná v čl. 106 ods. 3 ústavy ide o výnimku 

znamenajúcu, že keď prezident nebol v ľudovom hlasovaní odvolaný mutatis mutandis 

platí, že mu začína plynúť nové volebné obdobie, aj keď funkciu prezidenta vykonáva už 

druhé volebné obdobie. 

 Zastávam názor, že čl. 106 ods. 3 ústavy je lex specialis ku čl. 101 ods. 2 a čl. 103 

ods. 2 ústavy, ktoré sú lex generali a preto prezidentovi začne plynúť (potom, čo nebol v 

ľudovom hlasovaní odvolaný počas svojho druhého volebného obdobia idúceho po sebe) 

nové päťročné volebné obdobie. 

 5. Zastupovanie prezidenta pri podpisovaní zákonov predsedom Národnej rady SR 

(čl. 105 ods. 1) 

 Už od prijatia Ústavy SR je podpisovanie zákonov prezidentom sprevádzané spormi 

politickej a právnej povahy. Tieto nejasnosti existujú vo viacerých rovinách: 

 - môže byť publikovaný zákon bez podpisu prezidenta?91

 - vetovaný zákon po opätovnom prerokovaní a jeho schválení musí byť vyhlásený; 

musí ho za takejto situácie prezident podpísať alebo ho môže odmietnuť podpísať? 

 

 - ak podľa čl. 105 ods. 1 prechádza oprávnenie prezidenta podpisovať zákony počas 

zastupovania na predsedu Národnej rady SR, je to zároveň ústavná delegácia pre predsedu 

NR SR, že má právo vetovať podpísanie zákona? Ide o "dvojjediný" podpis? 

                                                           
91K odpovediam na tieto otázky pozri bližšie Kanárik,I.: Zvrchovanosť zákona - znak 
právneho štátu. Acta Iuridica Cassoviensia, PrF UPJŠ, Košice 1999, č. 22, s. 40-44 
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 Ústavný zákon č. 244/1998 Z.z., ktorý bol prvým právnym predpisom novelizujúcim 

Ústavu SR, v bode 2. uvádza, ktoré z pôvodne nezastupiteľných právomoci prezidenta 

prechádzajú počas zastupovania na predsedu NR SR. Podpisovanie zákonov medzi nimi 

nebolo - argumentum a contrario bolo ponechané naďalej vo výlučnej a osobnej 

(nezastupiteľnej) právomoci prezidenta. Ďalšia novela, ústavný zákon č. 9/1999 Z.z. 

preniesla oprávnenie prezidenta podpisovať zákony v čase, keď z ústavov predvídaných 

dôvodov nevykonáva svoju funkciu prezidenta na predsedu NR SR. 

 Poznamenávam, že nejasnosti, ktoré z nedôslednosti ústavodarcu existujú v otázke 

podpisovania zákonov prezidentom, nemôžu byť v definitívnej podobe a "navždy" 

nahradené výkladom ústavného súdu. 92

 De lege ferenda navrhujem, aby v novelizovanom čl. 105 ods. 1 bolo v poslednej vete 

explicitne uvedené, že: "Oprávnenie prezidenta podľa čl. 102 ods. 1 písm. e) je 

nezastupiteľné a zákony prijaté v tomto čase sú publikované bez podpisu prezidenta". 

 Prijatie novely bolo príležitosťou upresniť, 

konkretizovať či doplniť text ústavy a tak vyriešiť spory o výklad právomoci prezidenta 

podpisovať zákony. 

 6. Úmyselné porušenie ústavy prezidentom (čl. 107) 

 Novelizáciou čl. 107 bola právna zodpovednosť prezidenta za vlastizradu doplnená o 

možnosť stíhať (vedome nie je uvedené, že trestne stíhať?) prezidenta za úmyselné 

porušenie ústavy. 

 K takto zakotvenej právnej skutočnosti v hypotéze ústavnoprávnej normy mám dve 

poznámky, z ktorých prvá predstavuje vážnu výhradu stíhania prezidenta za úmyselné 

porušenie ústavy: 

 - nie je problémom v teoretickej rovine uviesť, čo znamená úmyselné porušenie 

ústavy: ide o situáciu, keď má hlava štátu výslovne a jednoznačne uloženú ústavnú 

povinnosť, napríklad na návrh predsedu vlády odvolať člena vlády alebo napríklad, na 

návrh vlády vyhlásiť vojnový stav a túto povinnosť úmyselne nesplní. Zložitá situácia však 

môže nastať, ak uložená ústavná povinnosť je (svojím obsahom) sporná a ústavný súd buď 

ešte nepodal legálny výklad alebo podaný výklad ústavného súdu je opačný ako výklad 

prezidenta, ktorý bol stranou v spore (a samozrejme ústavnú povinnosť do podania výkladu 

ústavným súdom nesplnil). Uplatnenie zásady uvedenej v § 2 zákona č. 1/1993 Z.z. 

"ignorantia iuris non excusat" nie je v tomto prípade adekvátne. Pri striktnom uplatnení 

                                                           
92  Pozri napríklad I. ÚS 5/94 zo dňa 22.2.1994. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu 

SR 1993-1994. Košice 1995, s. 145-151 



 100 

postihu prezidenta z dôvodu úmyselného porušenia ústavy môže hlava štátu "doplatiť na 

nedôslednosť ústavodarcu". 

 Vážnosť problematiky možno dokumentovať na konkrétnom príklade, keď predseda 

vlády (zhodou okolnosti v čase, keď zastupoval aj prezidenta) odmietol podpísať (za svoju 

osobu - ako predseda vlády) schválený zákon o spotrebnej dani a zároveň ho odmietol do 

15 dní (podľa vtedy platnej úpravy do 15 dní od schválenia) vrátiť na opätovné 

prerokovanie a schválenie. 

 Podľa platnej ústavnej úpravy možno považovať za úmyselné porušenie ústavy 

situáciu, keď prezident do 15 dní od doručenia zákon nepodpíše, ale ho zároveň ani nevráti 

do parlamentu na opätovné prerokovanie a schválenie. 

 - ústavná norma o vlastizrade pokračuje skutkovou podstatou vlastizrady v trestnom 

zákone vrátane trestnoprávnej sankcie, ku ktorej uplatneniu v prípade odsudzujúceho 

rozsudku ústavného súdu pristupuje právny účinok stanovený v ústave vo forme straty 

funkcie a spôsobilosti túto funkciu opätovne získať. 

 V trestnom zákone neexistuje skutková podstata trestného činu "úmyselného 

porušenia ústavy", preto uplatnenie trestnoprávnej sankcie (trestnoprávneho postihu) 

neprichádza do úvahy. V prípade odsudzujúceho rozsudku je jedinou formou postihu (a 

dôsledkom tejto formy právnej zodpovednosti prezidenta) strata funkcie prezidenta a 

zároveň strata spôsobilosti túto funkciu opätovne získať. 

 7. Rozhodnutie prezidenta o udelení amnestie (čl. 102 ods. 1 písm. i) 

 a) Novelizácia právomoci prezidenta sa týka aj amnestie upravenej v čl. 102 ods. 1 

písm. i) v súvislosti s čl. 102 ods. 2 ústavy. 

 Na opodstatnenosť existencie amnestie a milosti v právnom poriadku štátu sú rôzne a 

často protikladné názory a hodnotenia. Krajnými mantinelmi širokého spektra názorov sú 

zatracovanie, prísne odmietanie týchto inštitútov a na druhej strane vyzdvihovanie amnestie 

a milosti ako vyrovnávajúcich bŕzd moci výkonnej voči súdnej. "V ústavnom poriadku 

Slovenskej republiky ako demokratického a právneho štátu, sa milosť (amnestia) akceptuje 

ako nevyhnutný nástroj na vyrovnávanie napätí, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každého 

právneho štátu. Rešpektuje sa, že ich zdrojom je vzájomný vzťah medzi dvomi súčasťami - 

princípom rovnosti (ktorý kladie dôraz na rovnaké uplatňovanie právnych noriem voči 

všetkým) a princípom spravodlivosti (ktorý za určitých podmienok pripúšťa určitú mieru 

individualizovaného prístupu)". 
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 Do prijatia novely bolo možno jednoznačne konštatovať, že: "Udelenie amnestie ... 

patrí k výlučným osobným oprávneniam hlavy štátu".93

 V rámci bifurkácie výkonnej moci, podľa Ústavy SR, však treba súčasne priznať 

právu prezidenta udeľovať amnestiu charakter brzdy tejto moci vo vzťahu k súdnej moci. 

 Čl. 102 ústavy však bol doplnený o 

odsek 2, z ktorého vyplýva, že rozhodnutie prezidenta, ktorým udeľuje amnestiu "je platné, 

ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej republiky alebo príslušný minister; v týchto 

prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda Slovenskej republiky". 

Kontrasignácia rozhodnutia prezidenta o udelení amnestie predsedom vlády resp. 

ministrom je podmienkou jeho platnosti, preto za tejto zmenenej situácie už nezodpovedá 

skutočnosti konštatovanie v Komentári k Ústave SR, že ide o výlučné, osobné oprávnenie 

hlavy štátu. Keďže vláda je zodpovedná parlamentu, je požiadavka kontrasignácie 

rozhodnutia prezidenta o amnestii prvkom posilňujúcim parlamentnú formu vlády v 

Slovenskej republike. 

 b) Analýza problematiky amnestie si nevyhnutne vyžaduje multidisciplinárny prístup. 

Z hľadiska právnej teórie za základný problém považujem vyriešenie otázky, či je amnestia 

druhom normatívneho právneho aktu. Amnestie vydané v roku 1998 počas zastupovania 

prezidenta predsedom vlády potvrdili prioritu tejto otázky, preto v práci účelovo 

abstrahujem od riešenia problematiky, či je amnestia inštitútom ústavného práva alebo 

trestného práva, či má procesnoprávnu alebo hmotnoprávnu povahu a od jej charakteristiky 

nielen ako právneho, ale aj ako politického nástroja. 

 V čom je mimoriadny význam odpovede na otázku, či je amnestia druhom 

normatívneho právneho aktu (resp. či je "všeobecne záväzným právnym predpisom")? 

 Ak je amnestia všeobecne záväzným právnym predpisom, potom z faktu, že ide o 

druh normatívneho právneho aktu by vyplývali tieto dôsledky: 

 - amnestia môže byť ako každý iný druh normatívneho právneho aktu zrušená, 

zmenená alebo doplnená právomocným orgánom verejnej moci (v prípade amnestie 

prezidentom, resp. tým, kto ho zastupuje), 

 - právomoc prezidenta "udeľovať amnestiu" musí byť interpretovaná tak, že v sebe 

zahŕňa aj právomoc amnestiu rušiť, meniť či doplniť. (Z týchto dôsledkov však vzniká 

kauzálny reťazec sekundárnych, ale mimoriadne závažných dôsledkov, napríklad pri 

zrušení amnestie je to obnova zaniknutej trestnosti). 

                                                           
93 Čič,M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Matica Slovenská 1997, s. 376 
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 Na podporu tejto argumentácie možno uviesť, že ústava v čl. 72 vymedzuje 

právomoc NR SR tak, že je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej 

republiky a pritom nikto nespochybňuje, že to zároveň znamená, že môže ústavu a zákony 

nielen prijímať, ale aj meniť, dopĺňať či rušiť; podobne podľa čl. 120 ústavy môže vláda 

vydávať nariadenia, ale je nespochybniteľné, že súčasťou tejto jej právomoci je aj možnosť 

nariadenie vlády zrušiť, meniť či doplniť. 

 c) Na zaradenie amnestie z hľadiska formy práva nie je v našej právnej teórii 

jednoznačný názor. M.Hencovská a I.Palúš 94 95 jednoznačne zaradzujú amnestiu medzi 

normatívne právne akty. G.Dobrovičová 96

 Autori monografie "Prezident v ústavnom systéme Slovenskej republiky" L.Orosz a 

K.Šimuničová

 taktiež považuje rozhodnutie prezidenta o 

udelení amnestie za normatívny právny akt sui generis v oblasti trestného práva, ktorého 

osobitosťou je to, že nie je aktom odvodeným od "obyčajných" zákonov, ale je vydávaný v 

medziach pôsobnosti prezidenta stanovenej ústavou a ďalším špecifikom je aj tá 

skutočnosť, že v hmotnoprávnej rovine má retroaktívne pôsobenie, to znamená, že sa 

vzťahuje na trestné činy uskutočnené pred vyhlásením amnestie. 

97 neriešia otázku, či amnestia je druhom normatívneho právneho aktu, ale ju 

len charakterizujú ako "generálny druh omilostenia adresovaný individuálne neurčenému 

okruhu osôb". J.Prusák98

 Odpoveď na otázku vzťahu amnestie k prameňom práva (resp. k všeobecne 

záväzným právnym predpisom v slovenskom systéme práva) treba hľadať v zákone o 

Zbierke zákonov č. 1/1993 Z.z. V tomto zákone štát stanovil formy, v ktorých nachádzajú 

svoje vyjadrenie platné právne normy s celoštátnou pôsobnosťou.

 v tabuľke zachytávajúcej prehľad normatívnych právnych aktov v 

Slovenskej republike neuvádza medzi nimi rozhodnutie prezidenta o amnestii. 

99

                                                           
94  Hencovská,M.: Milosť a amnestia v Československom právnom poriadku. Študijné materiály 

PÚMS, Bratislava 1986, č. 3, s. 36 

 Žiaľ, citovaný zákon 

nedáva výslovnú a jednoznačnú odpoveď pri zaradení amnestie v slovenskom právnom 

poriadku. Na "pomoc" musí prísť výklad systematický, jazykový a logický. Všeobecne 

záväzné právne predpisy, ktoré sa uverejňujú v Zbierke zákonov sú uvedené v § 1 ods. 1 

95  Hencovská,M.-Palúš,I.: Milosť a amnestia v Česko-slovenskom právnom poriadku (pojem, 
historický vývoj, realizácia). Acta Iuridica Cassoviensia, Košice 1992, č. 17, s. 5 

96  Dobrovičová,G.: Pramene slovenského práva v procese transformácie spoločnosti. Zborník: 
Transformácia práva Slovensko-Srbsko. Belehrad 1999, s. 118-119 

97 c.d. v pozn. č. 1, s. 111 
98 Prusák,J.: Teória práva. Vyd. odd. PrF UK, Bratislava 1995, s. 194 
99  Podľa § 12 zákona č. 1/1993 Z.z.: "Vyhlasovanie všeobecne záväzných právnych predpisov 

miestnych orgánov štátnej správy a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení obcí upravujú 
osobitné predpisy". 
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(naviac popri nich sú tam uvedené aj rozhodnutia ústavného súdu o nesúlade medzi 

právnymi predpismi a medzinárodné zmluvy). Ich označenie za "všeobecne záväzné právne 

predpisy" je uvedené v § 3 ods. 1. Časovú pôsobnosť všeobecne záväzných právnych 

predpisov charakterizuje ich platnosť a účinnosť a je upravená v § 3 ods. 1 a 2. 

 Od všeobecne záväzných právnych predpisov zákonodarca v § 1 ods. 2 oddeľuje 

(resp. odlišuje) uznesenia, rozhodnutia a iné právne alebo organizačné akty; medzi 

rozhodnutiami uvádza aj rozhodnutia prezidenta o udelení amnestie. Aj § 7 ods. 2 rozlišuje 

všeobecne záväzné právne predpisy a iné právne alebo organizačné akty. 

 Na právne a iné organizačné akty sa nevzťahujú účinky časovej pôsobnosti všeobecne 

záväzných právnych predpisov - ich platnosť a účinnosť, ale zákonodarca v § 3 ods. 3 pri 

vymedzovaní právnych účinkov ich publikácie používa nepresný a neurčitý pojem - 

záväznosť: "Dňom uverejnenia v Zbierke zákonov nadobúdajú uznesenia, rozhodnutia a iné 

právne alebo organizačné akty uvedené v § 1 ods. 2 záväznosť a začínajú plynúť lehoty, 

ktoré sú v nich ustanovené alebo ktoré pre nimi upravené vzťahy ustanovil všeobecne 

záväzný právny predpis". 

 Záver, ktorý možno urobiť o forme rozhodnutí prezidenta o udelení amnestie je ten, 

že: 

 - zákonodarca nezaradil rozhodnutia prezidenta o amnestii medzi všeobecne záväzné 

právne predpisy, ktorých formy stanovuje v § 1 ods. 1; 

 - zákonodarca v § 1 ods. 2 písm. b) necharakterizuje rozhodnutia prezidenta o 

rozpustení NR SR, o vyhlásení referenda, o udelení amnestie a o vyhlásení vojnového alebo 

výnimočného stavu, len ich mechanicky vypočítava a stanovuje, že sa uverejňujú v Zbierke 

zákonov; 

 - systematickým výkladom § 1 ods. 2 písm. b) a písm. d) možno rozhodnutia 

prezidenta uvedené v § 1 ods. 2 písm. b) zaradiť medzi "iné právne alebo organizačné 

akty"; podľa zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov je teda rozhodnutie prezidenta o 

amnestii "iným právnym aktom" - argumentum a contrario: nie všeobecne záväzným 

právnym predpisom, nie normatívnym právnym aktom. Pojem "iný právny akt" je hmlistý, 

neurčitý, nepresný a vyvoláva viacero otázok: Ako interpretovať "záväznosť" rozhodnutí o 

amnestii podľa § 3 ods. 3 ? Ide o všeobecnú záväznosť? Ak sú všeobecne záväzné, potom 

prečo nie sú zaradené medzi všeobecne záväzné právne predpisy? Sú rozhodnutia o 

amnestii súčasťou právneho poriadku Slovenskej republiky? Majú tieto rozhodnutia 

normatívny charakter? 
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 d) Kto má právomoc vydávať normatívne právne akty, má zároveň právomoc ich aj 

meniť, dopĺňať či rušiť. Zákon o Zbierke zákonov nezaradzuje rozhodnutia prezidenta o 

amnestii medzi normatívne právne akty, preto pre rozhodnutia o amnestii neplatia pravidlá 

o zmene, doplnení či zrušení normatívnych právnych aktov. 

 Také isté konštatovanie, avšak bez predchádzajúceho právneho a logického 

odôvodnenia, je vyjadrené v Komentári k Ústave Slovenskej republiky: "Rozhodnutie o 

amnetii nemôže byť zrušené".100

 Ústavný súd SR podal výklad čl. 102 ods. 1 písm. i) Ústavy Slovenskej republiky a v 

právnej vete týkajúcej sa práva prezidenta udeliť amnestiu uviedol, že: "Súčasťou tohto 

práva však nie je aj oprávnenie prezidenta Slovenskej republiky akýmkoľvek spôsobom 

meniť rozhodnutie o amnestii už uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky".

 

101

 V odôvodnení výkladu čl. 102 ods. 1 písm. i) ústavným súdom sú však podľa môjho 

názoru nepresnosti, resp. nesprávne niektoré teoretickoprávne konštatácie, ktoré svojím 

významom prekračujú rámec konkrétnej kauzy "amnestia" a preto si zasluhujú osobitnú 

pozornosť a širší priestor v podobe samostatného spracovania. Predovšetkým, nemožno 

"spájať" analógiu a rozširujúci výklad, pretože ide o dva rôzne a na sebe nezávislé postupy 

interpretácie práva. V uznesení ústavného súdu I. ÚS 30/99 je však uvedené: "Keďže v 

ústavnom práve rovnako ako v trestnom práve je analógia vylúčená, nemožno považovať 

rozširujúci výklad celkovo za prípustný. Najzávažnejším dôvodom vylučujúcim možnosť 

extenzívneho výkladu ústavnej normy je však ústavná direktíva uvedená v čl. 2 ods. 2 

ústavy". 

 

 Nemožno súhlasiť s názorom, že pravidlo týkajúce sa pôsobnosti štátneho orgánu 

uvedené v čl. 2 ods. 2 ústavy svojimi dôsledkami vylučuje možnosť vykladať ústavnú 

normu upravujúcu postavenie štátneho orgánu extenzívne. Rozširujúci výklad, aj keď 

výnimočne a s "veľkou dávkou citu" je prípustný v ústavnom aj trestnom práve. Napríklad, 

na základe rozširujúceho výkladu čl. 87 ods. 1 ústavy majú zákonodarnú iniciatívu nielen 

"poslanci a výbory NR SR", ale aj "jeden poslanec" a "jeden výbor NR SR". 

 e) Medzi amnestiou a milosťou je rozdiel. K histórii vývoja týchto inštitútov tak, ako 

sú spracované v citovanej práci M.Hencovskej a I.Palúša102

                                                           
100 c.d. v pozn. č. 6, s. 376 

 sa žiada dodať Aristotelovu 

charakteristiku milosti, keď konštatoval, že "... právna norma nachádza práve vo svojom 

všeobecnom charaktere a obsahu vlastné obmedzenia, nakoľko nie každá všeobecná norma 

101 Uznesenie Ústavného súdu SR č. 182/1999 Z.z.  
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zodpovedá presne každému jednotlivému prípadu. Milosť je preto nástrojom nevyhnutnej 

opravy (korekcie) právnej normy (zákona) v prípadoch, kde tento právny nástroj, práve 

vďaka svojím všeobecným formuláciám, zanechal určité medzery".103

 Ústava SR však nepoužíva pojem milosť, ale len pojem amnestia. V trestnom 

poriadku sú však použité obidva pojmy (§ 11 ods. 1 písm. a) - neprípustnosť trestného 

stíhania v dôsledku aboličnej formy milosti alebo amnestie). Aj keď milosť prezidenta 

výslovne nie je upravená v čl. 102 ods. 1 písm. i) ústavy, napriek tomu zákonodarca pod 

rubrikou § 366 Trestného poriadku "Udelenie milosti" ustanovuje, že: "Prezident republiky 

na základe práva daného mu ústavou (podč. I.K.) udeľuje milosť". 

 

 Rozhodnutie prezidenta o udelení milosti je považované za ústavnú právomoc 

prezidenta, ktorú M.Hencovská a I.Palúš 104

 Prekážkou pre použitie rozširujúceho výkladu nie je ani princíp pôsobnosti štátnych 

orgánov uvedený v čl. 2 ods. 2, pretože udelenie milosti prezidentom je "v rozsahu a 

spôsobom, ktorý ustanoví zákon" (v tomto prípade podľa § 367 Trestného poriadku). 

Uvedená argumentácia však nemôže ospravedlniť a nesmie spochybniť imperatív, že 

právomoc (právo) najvyšších štátnych orgánov musí byť jednoznačne a v zásadnej podobe 

zakotvená v právnych predpisoch najvyššej právnej sily - v ústave a v ústavných zákonoch. 

Je to dôležité o.i. aj preto, aby absenciu právnej úpravy nemusel nahradzať výklad stojaci 

na hrane ústavnosti napríklad v otázke, či predseda vlády vykonávajúci právomoci 

prezidenta podľa čl. 105 ods. 1 ústavy môže udeliť v konkrétnom prípade milosť (odpoveď 

na túto otázku nie je v odborných kruhoch jednotná). 

 odvodzujú pomocou logického pravidla 

argumentum a maiori ad minus. Domnievam sa, že v tomto prípade ide zároveň o 

rozširujúci výklad. V naznačených súvislostiach ho považujem za prípustný. Implicitne s 

milosťou obsiahnutou v pojme amnestia počíta aj novelizácia ústavy, konkrétne v čl. 102 

doplnenom o odsek 2), pretože pri taxatívnom výpočte prípadov, v ktorých je 

kontrasignácia rozhodnutí prezidenta predsedom vlády alebo príslušným ministrom 

podmienkou ich platnosti sa pri rozhodnutiach hlavy štátu podľa čl. 102 ods. 1 písm. i) 

uvádza: "ak ide o udelenie amnestie", ktoré treba gramatickým výkladom upresniť: "iba ak 

ide o udelenie amnestie, nie o udelenie milosti". 

                                                                                                                                                    
102 c.d. v pozn. č. 8, s. 5-12 
103 Aristoteles: Nikomachische Ethik. V. 14 in Berchtold,K., Der Bunderspräsident, Springer - Verlag, 

Wien - New York, 1969, s. 281 
104 c.d. v pozn. č. 8, s. 20, 22, 24 
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 Z legislatívnotechnického hľadiska ústavodarca v čl. 102 ods. 1 písm. i) v podstate 

len recipoval Ústavu 9. mája (§ 74 ods. 1), Ústavu ČSSR z 11. júla 1960 (čl. 62 ods. 1 č. 

10) a s ňou totožné znenie ústavného zákona č. 143/1968 Zb. (čl. 61 písm. j). Nedôslednosť 

všetkých štyroch ústavných úprav je v tom, že za slovami udeľuje amnestiu nasleduje 

čiarka a po nej výpočet dvoch resp. všetkých troch druhov amnestie, tvoriacich vlastne 

obsah amnestie, čo je duplicitné. Zároveň v týchto ustanoveniach absentuje právo 

prezidenta udeľovať milosť. Túto medzeru v ústave nahrádza v aplikačnej praxi logická 

argumentácia a maiori ad minus a zároveň rozširujúci výklad. 

 O "pupočnej šnúre" medzi amnestiou a milosťou svedčí aj aplikačná prax vydávania 

väčšiny rozhodnutí prezidenta o amnestii, v ktorých sa počíta aj s udeľovaním milosti na 

základe žiadosti, pokiaľ žiadateľ nespĺňal podmienky amnestie alebo na návrh príslušných 

štátnych orgánov. Napríklad podľa amnestie z 9. mája 1960 mohol prezident republiky 

odpustiť tresty mladistvým osobám, ťarchavým ženám, ženám starajúcim sa o maloleté 

deti, ťažko chorým a prestarnutým osobám, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, aj 

keď nespĺňali požiadavky amnestie, a to po preskúmaní prípadu, predloženého 

ministerstvom spravodlivosti, vo forme individuálnej milosti. 

 Pretože amnestia, ale aj milosť svojím obsahom môžu byť udelené v troch podobách - 

ako abolícia, agraciácia a rehabilitácia, čl. 102 ods. 1 písm. i) ústavy by de lege ferenda mal 

znieť: "... udeľuje amnestiu a milosť rozhodnutiami, ktorými  ..." (s tým, že ďalej 

ústavodarca rozvedie abolíciu, agraciáciu a rehabilitáciu).105

 Nie sú pochybnosti o tom, že rozhodnutie prezidenta o milosti je individuálnym 

právnym aktom. Paradoxné však je, že sa ním neaplikuje normatívny právny akt, ale sa 

odvodzuje z "iného právneho aktu", ktorý však je normatívneho charakteru. 

 

 Amnestia má normatívnu povahu: rozhodnutie o amnestii sa musí vzťahovať na 

prípady rovnakého druhu a neurčitého počtu subjektov (adresátov). Z normatívnosti teda 

vyplývajú dve podmienky - všeobecný subjekt a všeobecný predmet (objekt). Argumentum 

a contrario sa amnestia nesmie týkať subjektov, ktorí by boli v nej presne jednotlivo, t.j. 

individuálne určení. Amnestia sa taktiež nemôže týkať konkrétneho, individuálne určeného 

objektu, konkrétneho individuálneho správania, resp. výsledku správania. V súčasnosti sa 

pomerne často používa aj termín "všeobecná amnestia". 

                                                           
105 Ústava ČSR z roku 1920 (§ 64 čl. 11 v spojitosti s § 103) taktiež explicitne uvádzala právo 

prezidenta udeľovať milosť a amnestiu 
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 V dôsledku normatívneho charakteru amnestie a individuálneho charakteru milosti je 

v Trestnom poriadku odchýlna úprava udelenia milosti a konania o udelení milosti v § 366 

a § 367 a "použitia amnestie" v § 368 "Rozhodnutie o použití amnestie". Použitie amnestie 

je upravené tak, že splnomocňuje súd, aby rozhodol o použití amnestie na konkrétne 

prípady: "Rozhodnutie o tom, či a do akej miery je osoba, ktorej bol právoplatne uložený 

trest, účastná amnestie (rozumej: či všeobecnosť subjektu a predmetu sa týka konkrétneho 

prípadu - pozn. I.K.), urobí súd, ktorý ...". (Podľa štádia, v ktorom sa trestné konanie 

nachádza, aplikujú rozhodnutie o amnestii nielen súdy, ale aj iné orgány činné v trestnom 

konaní). 

 Považujem za veľmi dôležité upozorniť, že samotný normatívny charakter pravidla 

správania z neho ešte nerobí právnu normu. Interná inštrukcia nie je prameňom práva a 

preto neobsahuje právne normy, aj keď má normatívny charakter. K normatívnej povahe 

pravidla správania musí kumulatívne pristúpiť jeho vydanie v štátom stanovenej forme pre 

niektorý z druhov normatívneho právneho aktu (resp. "všeobecne záväzného právneho 

predpisu"). Normatívne pravidlo správania musí teda byť vyjadrené (obsiahnuté) v jednom 

z druhov normatívnych právnych aktov, ktoré štát stanovil (alebo uznal) za pramene 

slovenského práva. 

 "Právne normy nie sú akékoľvek ídey, hoci aj normatívneho charakteru, obsiahnuté v 

aktoch štátnych orgánov, ale len tie, ktoré majú určitú zvláštnu formu, ktorá je uznaná za 

formu pravidiel právne záväzných (formu niektorého prameňa práva)".106

 f) Z ústavy ani zo žiadneho zákona nevyplývajú (nie sú predpísané) náležitostí, ktoré 

by malo rozhodnutie prezidenta mať. Z právnych predpisov nevyplýva požiadavka 

odôvodnenia rozhodnutia o amnestiii, ani lehoty na vydanie rozhodnutia o amnestii. 

Podobne platí uvedené konštatovanie aj pre rozhodnutie, ktorým prezident udeľuje milosť. 

Podľa názoru Ústavného súdu SR
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 g) Z dôvodov uvedených v čl. 105 ods. 1 ústavy, môže po poverení vládou, 

vykonávať predseda vlády niektoré právomoci prezidenta. Medzi tieto právomoci patrí aj 

udeľovanie amnestie. Zostáva však otázkou, ktorá vzhľadom na novelizáciou zavedenú 

 náležitosti rozhodnutia prezidenta o udelení amnestie 

sú podmienené jedine potrebami orgánov činných v trestnom konaní, ktoré majú 

zabezpečiť jej výkon: určenie okruhu tých trestných činov, páchatelia ktorých udeleniu 

amnestie podliehajú. 

                                                           
106 Boguszak,J.-Čapek,J.: Teorie práva. Codex Bohemia, Praha 1997, s. 18 
107 Bližšie pozri: I. ÚS 61/96 citované in: Zbierka nálezov a uznesení ÚS SR - 1996, Košice 1997, s. 

247-249 
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požiadavku kontrasignovať rozhodnutie o amnestii nie je iba akademickou, či má predseda 

vlády udeliť amnestiu vo svojom mene formou "rozhodnutia predsedu vlády o amnestii" 

alebo ju vydať vo forme "rozhodnutia prezidenta republiky o amnestii" a podpísať v 

zastúpení prezidenta. 

 Amnestie z 3. marca 1998, 7. júla 1998 a z 8. decembra 1998 boli vydané vo forme 

"rozhodnutia predsedu vlády Slovenskej republiky" a podpísané "predsedom vlády SR v 

zastúpení prezidenta SR". 

 Potreba zastupovať prezidenta (pre dlhotrvajúce vážne ochorenie) predsedom vlády 

nastala pri udelení amnestie z 23. februára 1973. Predseda vlády ju vydal ako "rozhodnutie 

prezidenta republiky o amnestii" a podpísal v zastúpení prezidenta. K argumentom 

odôvodňujúcim správnosť tohto postupu, ktoré uvádzajú M.Hencovská a I.Palúš: "V 

Československu má udeľovanie amnestie prezidenta republiky dlhodobú tradíciu, preto 

najmä z ohľadu na právne vedomie považujeme za správne, že amnestiu udelil predseda 

vlády v mene prezidenta republiky a formou rozhodnutia prezidenta republiky o 

amnestii", 108

 - udelenie amnestie je osobným právom prezidenta 

 je žiadúce, predovšetkým v dôsledku novelizácie ústavy dodať aj ďalšie 

argumenty: 

 - podľa čl. 105 ods. 1 na predsedu vlády (po poverení vládou!) prechádza "len" výkon 

tohto osobného práva prezidenta 

 - s účinnosťou od 27. januára 1999 bol doplnený čl. 102 ústavy o nový odsek, podľa 

ktorého rozhodnutie o amnestii "je platné, ak ho podpíše predseda vlády Slovenskej 

republiky alebo príslušný minister". Domnievam sa, že ak pri zastupovaní prezidenta vláda 

poverí predsedu vlády, aby udelil amnestiu, t.j. "vykonal právo ako prezident", 

kontrasignovať rozhodnutie o amnestii majú príslušní ministri. Ústava striktne stanovuje 

kontrasignáciu ako podmienku platnosti rozhodnutia. Podľa doplneného odseku 2 k čl. 102 

ústavy vláda zodpovedá za rozhodnutie prezidenta o amnestii. Toto ustanovenie treba 

vykladať tak, že vláda bude zodpovedať za výkon rozhodnutia o amnestii nie predsedu 

vlády, ale prezidentovho. 

 h) Z úpravy amnestie v našom ústavnom práve vyplývajú rozporné, sčasti až 

kontroverzné závery, o ktoré sa "pričinil" predovšetkým zákon č. 1/1993 Z.z. o Zbierke 

zákonov tým, že nedôsledne a nejednoznačne stanovil formy pre vyjadrenie právnych 

noriem (kritika sa týka § 1 ods. 2 citovaného zákona): 

                                                           
108 c.d. v pozn. č. 8, s. 25 
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 - aj keď rozhodnutie prezidenta o amnestii má, či správnejšie povedané musí mať 

normatívny charakter a je, povedané nie ústami zákona o Zbierke zákonov "záväzné", ale 

všeobecne záväzné, tieto jeho kvalitatívne znaky ešte nepostačujú, aby rozhodnutie o 

amnestii bolo považované za normatívny právny akt. Kumulatívne musí pristúpiť ďalší 

špecifický znak a to, že štát stanoví, že rozhodnutie o amnestii považuje za druh všeobecne 

záväzného právneho predpisu. Z obsahu zákona č. 1/1993 Z.z., ale ani z iných právnych 

predpisov však takýto záver nevyplýva! 

 - de lege ferenda sa žiada, aby § 1 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z.z. jednoznačnejšie určil 

povahu rozhodnutí, uznesení, organizačných a iných právnych aktov v Zbierke zákonov 

vydaných, najmä z hľadiska ich vzťahu k všeobecne záväzným právnym predpisom. Ak 

majú byť druhmi právnych predpisov, musí to byť výslovne, jednoznačne a bez 

pochybnosti štátom ustanovené! 

 i) Na záver ešte jedna poznámka de lege ferenda 

 V novelizovanom postavení prezidenta nie je riešená otázka (to však neznamená, že 

neexistuje, resp. že nie je aktuálna), či právo prezidenta udeliť amnestiu a milosť je "len" 

jeho osobným právom alebo či milosť a amnestia nadobúdajú aj charakter subjektívneho 

práva občana. 

 Jedno z poučení z druhej svetovej vojny je aj zmenený prístup k chápaniu ľudských 

práv tým, že ich obsahu, podstate a predovšetkým zárukam je dávaný medzinárodný 

charakter. Štáty si uvedomili vzájomnú podmienenosť celosvetovej bezpečnosti (mieru) a 

dodržiavania ľudských práv, dôstojnosti a hodnôt ľudskej osobnosti. Následne "nachádza 

po prvýkrát medzinárodnoprávne vyjadrenie aj filozofická myšlienka prepojenia práva na 

život, slobodu a spravodlivosť s právom žiadať o milosť alebo zníženie trestu".109

 V tomto zmysle M.Hencovská a I.Palúš konštatujú, že: "... milosť a amnestia 

nevystupujú už len ako oprávnenie či prejav humánnosti, veľkorysosti alebo politickej 

prezieravosti v rukách príslušného najvyššieho štátneho orgánu, spravidla hlavy štátu, ale 

nadobúdajú charakter subjektívneho práva občana. Medzinárodný pakt o občianskych a 

politických právach má povahu záväzného medzinárodného právneho dokumentu, čím sa 

 V časti 

III. čl. 6 ods. 4 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach je uvedené: 

"Každý, kto bol odsúdený na trest smrti, má právo žiadať o milosť alebo zníženie trestu. 

Amnestia, milosť alebo zníženie trestu smrti môžu byť udelené vo všetkých prípadoch". 

                                                           
109 Tamtiež, s. 12 
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jednotlivé signatárske štáty zaväzujú vytvoriť svojím vnútroštátnym zákonodarstvom 

podmienky na jeho realizáciu".110

 Napokon, na základe § 11 ods. 2 Trestného poriadku je s amnestiou späté subjektívne 

právo obvineného (amnestovaného) odvrátiť aboličné účinky amnestie vo forme zastavenia 

trestného stíhania jednostranným vyhlásením, že na prejednaní veci trvá (napríklad preto, 

že očakáva priaznivejší výsledok v podobe oslobodzujúceho rozsudku). 

 

 

 

Resumé 

Ústavný zákon č. 9/1999 Z.z. mení a dopĺňa Ústavu Slovenskej republiky 

predovšetkým pokiaľ ide o voľbu prezidenta, zodpovednosť prezidenta právnu, ale aj 

ústavnopolitickú, právo veta pri podpisovaní zákonov, právo a povinnosť rozpustiť 

Národnú radu SR, spolupodpisovanie rozhodnutí prezidenta predsedom vlády SR alebo 

príslušným ministrom, zánik funkcie prezidenta, ako aj menovanie a odvolávanie členov 

vlády prezidentom. 

Slovenská republika je parlamentnou republikou. Autor skúma nakoľko novelizované 

právomoci prezidenta spĺňajú kritéria tohto modelu formy vlády a ktoré novelizované 

ustanovenia sú svojím charakterom prvkami deľby moci. Z hľadiska systémového prístupu 

nemožno robiť jednoznačné závery, pretože niektoré zmeny a doplnky posilňujú postavenie 

prezidenta ako hlavy štátu a zložky výkonnej moci, iné zasa oslabujú. 

Osobitná pozornosť je venovaná právomoci prezidenta udeľovať amnestiu. Autor 

kritizuje chyby, ktorých sa ústavodarca dopustil ústavnou úpravou amnestie v čl. 102 písm. 

i) a podáva návrhy de lege ferenda. 

 

 

Resumé 

The Constitutional Act n. 9/1999 Coll. amends the Constitution of the Slovak 

Republic primarily in the following areas: presidential elections, legal as well as 

constitutional-political responsibility of the President, the right of veto while signing Acts, 

the right and duty to dissolve the National Council of the Slovak Republic, joint signing of 

presidential decisions by the Prime Minister of the SR or respective ministers, termination 

                                                           
110 Tamtiež 
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of the office of President as well as appointment and removal of  members of the 

Government of the SR by the President. 

The Slovak Republic is a parliamentary republic. The author examines the compliance 

of newly amended presidential powers with the criteria laid upon this model of government. 

He also seeks to determine which of the amended provisions are elements of the separation 

of powers in their character. Having in contemplation the systematic approach it is not 

possible to draw definite conclusions since some of the alterations  and amendments are 

aimed to strengthen  the position of the President as head of state and the part of the 

executive branch of government, while the others may weaken it. 

Special attention is paid to the presidential authority to confer amnesty. The author 

criticises  mistakes in the provisions of Article 102 i/ on conferring amnesty and he submits 

proposals  de lege  ferenda. 
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DEFINÍCIA  POJMU  NÁRODNOSTNÁ  MENŠINA   V                             

MEDZINÁRODNOM   PRÁVE 

JUDr. Juraj JANKUV, PhD. 
 

Úvod 

Otázka definície  pojmu národnostnej menšiny  je jednou z prvých  praktických  

otázok,  s  ktorými  sa stretneme pri skúmaní medzinárodnoprávnej úpravy ochrany práv 

príslušníkov národnostných menšín. 

Katalógy práv práv príslušníkov národnostných menšín sú obsiahnuté   vo  viacerých   

medzinárodných  právnych,   ale i politických dokumentoch. Preto sa  na prvý pohľad javí 

ako potrebné  identifikovať  nositeľa  (ov)  "menšinových" práv, teda  zistiť,  komu  vlastne  

prislúchajú  určité  špeciálne práva, garantované medzinárodným   právom a chránenej  i 

formou súdnej ochrany pred medzinárodnými orgánmi súdnej povahy. 

Po  skúmaní príslušných  prameňov medzinárodného  práva zistíme, že  v danom 

prípade skutočne platí tvrdenie  omnis definitio  periculosa,  čo  sa  odrazilo v skutočnosti, 

že v súčasnosti neexistuje všeobecne prijímaná, medzinárodnoprávne záväzná definícia 

menšiny. 

Túto skutočnosť navyše komplikuje fakt, že proces definovania  pojmu  "národnostná  

menšina" je, podľa nášho názoru, nutné realizovať v kontexte viacerých ďalších pojmov,  

ktoré majú k tomuto pojmu veľmi blízky vzťah a pravidelne sa vyskytujú v právnej úprave  

na všetkých úrovni  medzinárodného práva , ale i  na úrovni  vnútroštátnych  právnych 

poriadkov. 

Ide o pojmy "etnická menšina", "jazyková menšina","kultúrna  menšina", "náboženská  

menšina", "rasová menšina", ale aj o pojmy "utečenci", "cudzinci", "bezdomovci", "národ" 

a "domorodý národ". 

K objasneniu podstaty pojmu národnostná menšina sa môžeme, podľa nášho názoru,  

dopátrať iba postupným skúmaním spôsobu zakotvenenia jednotlivých spomenutých   

pojmov v medzinárodnom práve, ako aj skúmaním právnej vedy v oblasti definície pojmu  

národnostná  menšina.  Uvedený prístup predikuje i obsah, štruktúru a ciele tohto príspevku 

. 
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1.  Zakotvenie pojmu národnostná menšina v medzinárodných právnych a 

politických dokumentoch 

 

Pojem  národnostná menšina  je obsiahnutý  vo viacerých medzinárodných právnych i 

politických   dokumentoch. 

Rámcový  dohovor o  ochrane národnostných menšín  z r.1995 vypracovaný v rámci 

Rady Európy, 111

Medzinárodný pakt  o občianskych a  politických právach z r.1966 sformulovaný v 

rámci Organizácie spojených národov,

  sa týka  výlučne národnostných  menšín. Podobný  terminologický  

prístup  majú  i  ostatné dokumenty prijaté  na   úrovni  Rady  Európy   s  výnimkou  

niektorých odporúčaní  Parlamentného  zhromaždenia  Rady  Európy, ktoré pojednávajú   i  

o   jazykových,  náboženských,   kultúrnych a etnických menšinách. 

112

Deklarácia  o  právach   osôb  patriacich  k národnostným,   alebo  etnickým,   

jazykovým a náboženským menšinám  Valného zhromaždenia OSN z r.1992

   vo    svojom   čl.    27   nehovorí o 

národnostných  menšinách, ale  o "etnických",  "jazykových " a "náboženských" 

menšinách. 

113

Drvivá   väčšina   dokumentov   prijatých   na   úrovni Organizácie  pre  bezpečnosť  a  

spoluprácu  v Európe (OBSE) resp.   jej  predchodkyne   Konferencie  pre   bezpečnosť  a 

spoluprácu  v Európe  (KBSE) používa  iba pojem  národnostná menšina. 

  ,používa  

pojem národnostná menšina, ako alternatívny  s  pojmami   etnická,  jazyková  a  

náboženská menšina. 

V  spomínanom  prehľade  noriem  nám  teda v súvislosti s menšinami figuruje 

viacero rôznych pojmov. 

V   medzinárodnom   práve   takto   spolu  "koexistujú" národnostné   menšiny,  

etnické   menšiny,jazykové  menšiny, kultúrne  a  náboženské  menšiny.  V medzinárodnej 

zmluvenej normotvorbe s medzivojnového obdobia je navyše možné objaviť i pojem tzv. 

rasovej menšiny.114

                                                           
111 Tento  dohovor je súčasťou slovenského právneho poriadku. V zbierke   zákonov   vyšiel   ako   

Oznámenie  Ministerstva zahraničných vecí č.160/1998 Z.z. 

 

112 I   tento  dohovor  je   súčasťou  slovenského  právneho poriadku.  V  zbierke  zákonov  je  
obsiahnutý  vo  Vyhláške Ministra zahraničných vecí č.120/1976 

113 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN č.47/135 z r.1992 
114 Napr. saint-germainská  mierová zmluva  medzi mocnosťami dohody  a  ČSR,ktorá  vyšla  v  

zbierke  zákonov  ako Zmluva č.508/1919 Zb. 
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Tu   sa   musíme   pozastaviť   pri   otázke,  či  toto terminologické  odlíšenie  má  

nejaký  praktický dôvod alebo hodnotiaci aspekt.  Jedným z prístupov  skúmania problému 

je porovnanie  katalógov práv  poskytovaných jednotlivým druhom menšín  alebo  skupín.  

Výsledok  nášho  skúmania je pomerne jednoznačný.  Keďže  katalóg  práv  náležiacich  

jednotlivým označeným  skupinám  v  zmysle  noriem noriem medzinárodného práva   je  

úplne   totožný,  resp.   uvedené  právne  normy nevytvárajú osobitné  katalógy pre 

jednotlivé  druhy menšín, používanie  viacerých  pojmov  v  medzinárodnoprávnej úprave 

neobsahuje  žiaden  triediaci,  či  hodnotiaci  aspekt a ani neiplikuje spôsob legislatívneho 

prístupu.115

Rôznorodosť  terminologického aparátu  je však  právnou realitou,  ktorú  je  potrebné  

osvetliť. Pôvod jednotlivých pojmov  je,  podľa  nášho  názoru,  záležitosťou  prieniku 

spektra  politických  a  politologických  názorov  zástupcov jednotlivých  štátov,  ktoré   sa  

odrazili  v  jednotlivých medzinárodnoprávnych normách. 

 

Najčastejšie   používaným   z   uvedených   termínov  v je pojem  národnostná 

menšina, ktorý  vychádza z koncepcie vzťahu  tzv. materského  národa, ktorý  má spravidla 

vlastný štát,  a  etnicky  totožnej  menšiny  v  inom štáte. Z tohto dôvodu  nie  je  dané  

menšinové  spoločenstvo  pokladané za samostatný národ,  ale za menšinu bez  práva na 

sebaurčenie, avšak s relatívne širokým katalógom menšinových práv. 

Pojmy   jazyková   menšina, kultúrna   menšina a náboženská   menšina, postihujú 

jednu zo základných  charakteristík odlišujúcich   menšinové  spoločenstvo   od  väčšiny.   

Aspekt etnickej odlišnosti, ktorý je takmer vždy prítomný, je týmto potláčaný,   čo  môže   

viesť k obmedzeniu  poskytovaných menšinových práv, len na oblasť jazykových, 

kultúrnych resp. náboženských práv. 

Pojem    etnická   menšina    označuje   také   etnické spoločenstvá,  ktoré,  žijú  

rozptýleným  spôsobom  a  ktoré spravidla  nemajú materský  štát. Týmto  skupinám sú 

niekedy popierané     menšinové    práva     ako    také    (Rómovia v Česko-Slovensku  až  

do  roku  1991). 116 Podľa niektorých názorov je  prívlastok " etnický"  zameniteľný s 

prívlastkom " národnostný".117

                                                           
115 Podobný prístup  je  badateľný  i v  slovenskom ústavnom práve  Somorová,  Ľ.:  Niektoré  

ústavné  práva príslušníkov menšín    a   ich    uplatniťeľnosť,   Zborník   konferencie " 
Uskutočňovanie ľudských a občianskych práv v demokratickom štáte", Právnická fakulta UPJŠ, str. 
88 

 

116 Kusý,  M.: Európske normy  a štandardy menšinových  práv, Medzinárodné otázky, Roč.II, 1993, 
č.3, str. 30 

117 Čič a kol.: Komentár  k Ústave SR, Matica slovenská 1997, str.172 
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Navyše, je evidentné, že tento prívlastok v sebe zahŕňa aj  prívlastok "  rasový ",  

ktorý je  známy v našom právnom poriadku ako  súčasť pojmu  rasovej menšiny ,  

uvádzaného v medzinárodných dohovoroch v medzivojnovom období. 

Pojem  rasová  menšina  by  mohol  byť  na  prvý pohľad vysvetlený  ako označenie  

minority odlíšenej  od majoritnej populácie fyziologickými  znakmi (farbou pleti,  tvarom 

očí, stavbou  tela).  Tento  pojem  však  v  spomenutých právnych úpravách  evidentne  

nemal  za  cieľ  postihnúť fyziologické odlíšenie  menšinovej  populácie,  ale  skôr  etnický 

aspekt odlišnosti  menšinovej  populácie,  kedže  sa  vzťahoval  na ochranu  menšín,  ktoré  

boli  fyziologicky  takmer  totožné s majoritnou populáciou. 

Preto bol  na základe návrhu  Subkomisie pre zabránenie diskriminácii a  ochranu 

menšín OSN  Komisie OSN pre  ľudské práva,  z  roku   1950,  v  neskorších  

medzinárodnoprávnych úpravách, nahradený pojmom  etnická menšina.118

Kľúčom k  zjednodušeniu celej problematiky a k nájdeniu určitého  zjednocujúceho  

riešenia  v  oblasti  "menšinovej" terminológie  môže  byť   skúmanie  rozdielov  a  

vývojových tendencií  jednotlivých pojmov  v medzinárodnoprávnej úprave po druhej 

svetovej vojne. 

 

Európsky  dohovor  o   ľudských  právach  a  základných slobodách  z r.1950,  

vypracovaný  v  rámci Rady  Európy, vo svojom čl.14.  hovorí o národnostnej  menšine 

(angl.national minority). 

Medzinárodný  pakt o  občianskych a  politckých právach hovorí o etnických,    

jazykových a  náboženských menšinách (angl.ethnic,linguistic  and religious  minorities). V 

rámci OBSE (KBSE) je  od  počiatku   70-tych  rokov  až  do  súčasnosti používaný pojem 

národnostná menšina. 

V starších Odporúčaniach Rady Európy č.1134(1990) , č.1177(1992),  ktoré sa týkajú 

národnostných a jazykových, resp. národnostných, etnických, kultúrnych, jazykových alebo 

náboženských  menšín je  zrejmý terminologický  vplyv MPOPP. Deklarácia o právach 

osôb  patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým  menšinám, už  

používa pojem  národnostnej menšiny  ako alternatívu  voči  pojmom  etnická,  náboženská  

a  jazyková menšina. 

                                                           
118  Nowak,  M.: U.N.Covenant on  Civil and Political  Rights, CCPR Commentary, 

N.P.Engel,Publisher 1993, str.491 
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Novšie Odporúčania Rady Európy č. 1201(1993) a 1255(1995)  už  znovu  používajú  

iba  pojem  národnostná menšina, podobne ako najnovší Rámcový dohovor o ochrane 

národnostných menšín. 

Z uvedených dokumentov je teda možné vypozorovať, že od roku 1992  sa 

medzinárodné spoločenstvo  postupne zjednocuje na prednostnom používaní termínu 

národnostná menšina. 

Terminologické  "komplikácie"  spôsobujú  hlavne právne aktivity  OSN,  kde  je  

zastúpené  širšie  spektrum štátov. V rámci Rady  Európy (s malými  výnimkami) a OBSE  

(KBSE) sa používa  od  počiatku  dôsledne  pojem  národnostná menšina. Uvedené 

súvislosti nás utvrdzujú  v tom, že najpraktickejším označením   skupiny,   ktorej   

príslušníci   sú   nositeľmi menšinových   práv  v   súčasnosti  je   pojem  národnostná 

menšina,   ktorý   zvýrazňuje   etnický   aspekt  odlíšenia minoritnej  populácie  od  

ostatného  obyvateľstva, ktorý je prítomný takmer v každom prípade menšinového 

spoločenstva. 

Pojem národnostná menšina je preto, podľa nášho názoru, "strešným" pojmom, ktorý  

zahŕňa  pojmy etnickej (rasovej), náboženskej, kultúrnej i jazykovej menšiny. 

 

2.  Názory vedy medzinárodného práva na definíciu pojmu národnostná     

menšina 

Ako  už   bolo  povedané,  platné   medzinárodné  právo neobsahuje definíciu pojmu  

národnostná menšina. Každá naša snaha o definovanie národnostných  menšín sa teda 

nevyhnutne musí pohybovať na úrovni  názorov vedy medzinárodného práva, ako  jeho  

pomocného  prameňa. 

Pre SR  je najviac zaujímavou definícia  uvedená v čl.1 Odporúčania RE   

1201(1993),  na   ktoré   o.i.   odkazuje slovensko-maďarská základná  zmluva vo svojom  

čl. 15,ods.4, pís.b).119

    V tomto dokumente  RE sa pod výrazom národnostná menšina rozumie skupina 

osôb v jednom štáte, ktoré: 

 

a)  bývajú na území tohto štátu a sú jeho občanmi 

b)  udržiavajú staré, pevné a trvalé väzby s týmto štátom 

                                                           
119 Zmluva o dobrom  susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou a  Maďarskou republikou 
bola  podpísaná 19.3.1995 v Paríži,  schválená  maďarským   parlamentom  v  júni  1995 a 
slovenským  v  marci  1996.  Obe  strany  dokončili proces ratifikácie  zmluvy  15  mája  1996  - 
výmenou ratifikačných listín 
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c)   majú  špecifické  etnické,  kultúrne,  náboženské  alebo jazykové charakteristiky 

d)  sú  dostatočne reprezentatívne, pričom  menej početné ako zvyšok populácie tohto 

štátu alebo regiónu tohto štátu 

e)  sú  odhodlané  zo  svojej  vôle  spolu zachovávať to, čo vytvára  ich  spoločnú  

identitu,  najmä  ich  kultúru,  ich tradície, ich náboženstvo alebo ich jazyk. 

V medzinárodnoprávnej odbornej  literatúre a judikatúre registrujeme  i   celý  rad  

ďalších   teoretických  pokusov o sformovanie definície národnostnej  menšiny, ktoré si 

síce nezískali  sympatie celého  medzinárodného spoločenstva, ale prispeli k objasneniu  

záludnosti celého procesu definovania a k  pomenovaniu  základných  charakteristických 

znakov,  či rysov daného pojmu.   

Prvým príkladom  v tomto smere  je definícia poskytnutá v posudku  (advisory  

opinion)  Stáleho  dvora medzinárodnej spravodlivosti  (SDMS) z  roku 1930,  ktorý sa  

týkal menšín v Grécku   a   Bulharsku.120

O menšinách  sa  v posudku hovorí ako o "komunitách" (angl.communities). 

Komunita  (menšina) je tu pokladaná za "...skupinu osôb žijúcich v danej krajine alebo v 

danej     lokalite,    ktoré     majú    spoločnú    rasu, náboženstvo,jazyk  a  tradície,  

zachovávajú  si svoju formu bohoslužieb, zaisťujú  výuku a výchovu svojich  detí v duchu a 

tradíciách  svojej  rasy  a  poskytujú  si pritom vzájomnú pomoc...". 

 

Posudok   SDMS  z   r.1935  o  menšinových  školách  v Albánsku121

Štafetu  snáh o  definovanie menšín  potom prevzala OSN v rámci  ktorej došlo  k 

vypracovaniu  niekoľkých definícií.   

 zmenil prístup k 

uvedenej definícii, keď  hovorí o občanoch (angl.nationals) patriacim k rasovým, 

náboženským alebo jazykovým menšinám. 

Najprv sa na scéne objavilo memorandum Generálneho tajomníka OSN nazvané  " 

Definícia a  klasifikácia menšín "  z r.1950, potom v r.1951 dokument nazvaný " Návrh 

definície menšín pre účely ochrany Spojenými národmi", pripravený Subkomisiou pre 

zabránenie diskriminácii a ochranu menšín a napokon dokument toho istého  orgánu r.1954 

- "  Štúdia týkajúca sa súčasného postavenia menšín vo svete ".122

                                                           
120 Advisory Opinion  of 31.july 1930,P.C.I.J., Ser.B,No.17, str.19 

 

121 Minority schools  in Albania  case, P.C.I.J.,  Ser.A/B, No.64/1935 
122 Bližšie  k  týmto  dokumentom  pozri Mrázek,J.: Ochrana menšín z  hlediska mezinárodního práva,  

Právník, 1993, č.6, s. 478-497 
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Najviac  citovanou  nezáväznou  definíciou  je  však až neskoršia definícia Taliana 

Francesca Capotortiho, zvlášteho spravodajcu  Subkomisie,  z  r.1979,   v  zmysle  ktorej  

sú menšiny: 

" Skupiny   početne  podriadené   zvyšku  populácie   štátu, v nedominantnom 

postavení,  ktorých členovia -  súc štátnymi občanmi štátu  - sú nositeľmi  etnických, 

náboženských alebo jazykových čŕt odlišných  od charakteristík zvyšku populácie a 

preukazujú,   aj   keď    iba   implicitne,   zmysel   pre spolupatričnosť, zameraný  smerom k 

zachovaniu  ich kultúry, tradícií, náboženstva, alebo jazyka".123

Ďalší  zvláštny spravodajca  Subkomisie Jules Deschénes pokračoval  v jeho  

koncepcii a  charakterizoval menšinu ako "...    skupinu   občanov,    utvárajúcu   početnú   

menšinu v nedominantnom  postavení  v   štáte,  vybavenú  etnickými, náboženskými  a  

jazykovými  rysmi,  ktoré  ju  odlišujú  od väčšiny  obyvateľstva,   ktorá  má  zmysel   pre  

solidaritu svojich   členov,   motivovanú,   aj   keď  iba  implicitne, kolektívnou  vôľou  k  

prežitiu  a  jej  cieľom je dosiahnuť rovnosť s väčšinou, a to ako fakticky tak aj 

právne...".

 

124

Uvedné definície boli vypracované pre potreby aplikácie čl.  27  Medzinárodného  

paktu  o  občianskych a politických právach (ďalej MPOPP). Vychádzajú z travaux 

preparatoires paktu, z ktorých je zrejmé, že čl. 27  je  orientovaný  na  špeciálnu ochranu 

príslušníkov  menšín,  ktorí  sú  štátnymi  občanmi štátu, v ktorom sídlia, a sú pokladaní za  

odlišných  prostredníctvom etnických, náboženských alebo jazykových čŕt. 

 

Neskôr   v   roku   1987   uverejnil   Sekretariát  OSN kompiláciu  oficiálnych  

návrhov,  týkajúcich  sa  definície menšiny, predkladanými OSN za predchádzajúce 

obdobie.125

Z vedeckých prác vypracovaných mimo rámca  OSN stojí za zmienku  snaženie   

holandských  teoretikov  z   Centra  pre Humanistické  štúdie, na  čele  s  teoretikom 

českého pôvodu Oldřichom Andrýskom, ktorý publikoval  v roku 1989, " Správu o definícii  

menšín",  kde  navrhol  vlastnú definíciu v nasledovnom  znení: "...Menšina  pozostáva zo  

skupiny ľudí, odlišujúcich   sa  od   zvyšku  populácie   jasne  odlišnými etnickými,   

náboženskými,  jazykovými   črtami,  kultúrnymi zväzkami alebo putami, početne v 

podriadenom a nedominantnom postavení,  preukazujúcich  vôľu,  aj  keď  iba  implicitne, 

 

                                                           
123 Capotorti,F.:  Study on the Rights  of Persons Belonging to  Ethnic,  Religious  and  Linguistic  

Minorities, UN Doc. EICN.4/Sub 2/284/Rev.1 (1979) 
124  Deschénes,J.: Proposal  concerning a  Definition of the term "Minority ",  UN Doc. 

EICN.4/1987/WG.5/WP.1. 
125 Pozri UN Doc.E/CN.4/1987/WG.5/WG.1 
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zachovať a rozvíjať ich spôsoby života a správania...".126

Veľká snaha  o vyprodukovanie kvalitnej  definície bola vyvinutá  i  v  rámci  Rady  

Európy, a  to  v  Odporúčaniach Parlamentného zhromaženia  RE č.1134(1990) a  č. 

1201(1993). Definíciu  posledne  menovaného  dokumentu  sme  už  uviedli v 

predchádzajúcom výklade. Zárodky  definície menšín  môžeme nájsť i v Čl.1,  pís.a), 

Európskej charty regionálnych alebo menšinových   jazykov  RE   z  r.1992,   kde  sú  

definované " regionálne a  menšinové jazyky " ako  jazyky: "...i) ktoré tradične používajú 

na danom území štátu občania tohto štátu, tvoriaci  skupinu  počtom  menšiu  ako  ostatné 

obyvateľstvo štátu  a ii)  sú odlišné  od úradného  jazyka alebo  jazykov tohto štátu; toto 

nezahŕňa ani nárečia úradného jazyka alebo jazykov ani jazyky migrantov...".

 Spoločným zakom "Andrýskovej" 

definície a definícií vypracovaných v rámci OSN a Spoločnosti národov je  snaha 

definovaťmenšiny a nie špecificky národnostné menšiny.  Vychádzajúc z ich obsahu  je 

však možné vydedukovať, že sa  národnostných menšín týkajú .  

127

Jedno  z  kritérií  definície  národnostných  menšín je zvýraznené  i  v  preambule  

Rámcového  dohovoru  o  ochrane národnostných  menšín  RE  z   r.1995,  kde  štáty  

nepriamo rešpektujú   kritérium    etnickej,   kultúrnej,   jazykovej a náboženskej  identity 

národnostných  menšín ako základného kritéria odlíšenia od majoritnej populácie.

 

128

 Ani  v  rámci  Európskej  únie  sa  doposiaľ nepodarilo prijať  záväzný  model  

definície  menšiny,  tak  ako  nebol prijatý ani záväzný dokument zakotvujúci katalóg 

menšinových práv. Jediným  snažením v tomto smere  je nezáväzná Správa o Charte  

národnostných  menšín,  ktorú  vypracoval  Výbor pre právne otázky a občianske práva 

Európskeho spoločenstva. 

 

 Podľa tohto dokumentu je národnostnou menšinou: "...spoločenstvo všetkých  

občanov štátu, ktorí  sú tradične po  viacero  generácií  usídlení  na  území členského štátu, 

majú    spoločné   etnické,    náboženské   alebo   jazykové osobitosti, ktorými  sa odlišujú 

od  ostatného obyvateľstva, spoločne  si zachovávajú  vlastnú kultúrnu  svojbytnosť a  v 

celkovom počte tvoria menšinu".129

Zaujímavým doplnením  snáh definovať menšiny  na úrovni medzinárodného  práva 

sa  stal ratifikačný  proces Rámcového dohovoru  o  ochrane  národnostných  menšín. 

 

                                                           
126 Andrýsek,  O.: Report on  the Definition of  Minorities, SIM  Special  No.8,  Netherlands  Institute  

of Human Rights 1989, str.60 
127  Tento dohovor  doposiaľ nebol  SR podpísaný.  Jeho text pozri   v diele Šebesta,Š.:   

Medzinárodná  ochrana   národností, Európsky  štandard  v  dokumentoch,  Vyd.Juga  1997 str. 156 
- 170 

128 Príslušný  text preambuly ako aj  znenie celého dohovoru pozri tamtiež, str.201 
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Jednotlivé štáty, ktoré ratifkovali  tento dohovor totiž ako súčasť  ratifikačnej listiny  

prikladajú i  vyhlásenie o tom ako  chápu  pojem  národnostná  menšina,  ktorý v 

Rámcovom dohovore nie je definovaný. 

Estónsko  chápe  národnostnú  menšinu  ako tých občanov Estónska, ktorí: - sídlia na  

území Estónska, -  zachovávajú dlhodobé, pevné a trvajúce vzťahy  s Estónskom, - sú 

odlišní od   Estóncov   na   základe   ich   etnických,  kultúrnych, náboženských   alebo   

jazykových   charakteristík,   -   sú motivovaní  záujmom  zachovať  ich  kultúrne  tradície,  

ich náboženstvo alebo ich jazyk, čo vytvára základ ich spoločnej identity.130

Macedónsko  chápe  pojem národnostná menšina, použitý v Rámcovom dohovore ako 

pojem identický s pojmom "národnosť" použitom   v  ústave   Macedónskej  republiky.   

Ustanovenia Rámcového dohovoru preto bude aplikovať  vo vzťahu  k piatim 

národnostným   menšinám   (Albánskej,   Tureckej,  Vlašškej, Rómskej  a   Srbskej),  ktoré  

žijú   na  území  Macedónskej republiky.

 

131

Dánsko  prehlásilo, že  ustanovenie Rámcového  dohovoru bude aplikovať  na 

nemeckú menšinu  v južnom Jutsku  - časti Dánskeho kráľovstva.

 

132

Nemecko   prehlásilo,  že   vzhľadom  na   neexistenciu definície pojmu národnostná 

menšina v Rámcovom dohovore je na signatárskych  štátoch, aby určili skupiny, na ktoré 

bude aplikovaný po  ratifikácii. Pre tento  účel Nemecko považuje za  národnostné menšiny  

na svojom  území Dánov  a Lužických Srbov s  nemeckým štátnym občianstvom.  

Rámcový dohovor bude Nemecko  aplikovať  i  na  členov  etnických  skupín Frízov, 

Sintiov  a  Rómov  tradične  žijúcich  v  Nemecku s nemeckým štátnym občianstvom.

 

133

Zaujímavosťou  sú prehlásenia  Lichtenštainska a Malty, kde sa  konštatuje, že v 

žiadnej  z týchto krajín neexistujú národnostné  menšiny v  zmysle Rámcového dohovoru, 

avšak obe krajiny  ratifikujú Rámcový  dohovor z  dôvodu solidarity vo vzťahu  k  jeho  

cieľom.

 

134

Skúmaním uvedených  definícií a prístupov  môžeme určiť niekoľko základných 

kritéríí  odlíšenia národnostných menšín od majoritnej populácie. 

 

Prvým  z  nich  je  odlišnosť  od  majoritnej populácie prostredníctvom  etnických,   

jazykových,  kultúrnych  alebo náboženských čŕt. 

                                                                                                                                                    
129 Human  Rights  Information   Bulletin,  No.39,  July 1996-February 1997, str. 67 
130 Human  Rights  Information   Bulletin,  No.39,  July 1996-February 1997, str. 67 
131 Human   Rights   Information   Bulletin,  No.40,  March-June 1997, str.29 
132 Human  Rights Information Bulletin,  No.41, July-October 1997, str.42 
133 Human  Rights Information Bulletin,  No.41, July-October 1997, str.42 
134 Human  Rights  Information  Bulletin,  No.42,  November 1997-February 1998, str.35 
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Druhým   často   používaným   je   kritérium   početnej podriadenosti, dopĺňané 

kritériom nedominantnosti. 

Zvýraznená je i požiadavka, aby príslušníci menšín boli štátnymi  občanmi  štátu  na  

území  ktorého  žijú,  ako  aj kritérium evidentnej snahy  menšinového spoločenstva 

uchovať si vlastnú identitu. 

Pre   uchovanie  identity   je  potrebné   i  kritérium dostatočného  počtu  príslušníkov  

menšiny,  potrebného  pre zachovanie   jej  populácie. 

Kvalita resp.  dostatočnosť týchto kritérií  pre záväzné medzinárodnoprávne 

definovanie pojmu  národnostná menšina si vyžaduje osobitný komentár. Pri aplikácii 

týchto kritérií na podmienky  existencie  menšín  v  rôznych  štátoch dôjdeme k záveru,  že 

prakticky  každé z  uvedených kritérií  má svoju výnimku,  alebo  inými  slovami,  často  sa  

stáva,  že daná menšina nespĺňa minimálne jedno z nich. 

Kritérium   početnej  podriadenosti   nie  relevantné  v štátoch, ktoré sú tvorené  

viacerými národnosťami, z ktorých niektoré sú zhruba rovnako  početne silné ako napr. 

Flámovia a Valóni  v Belgicku,  Srbi, Moslimovia  a Chorváti  v Bosne a Hercegovine,  

Hausovia,  Jorubovia  a  Ibovia  v  Nigérii, Bandovia, Bayovia, Ngbandiovia  a Azandovia 

v Stredoafrickej republike a pod. 

Kritérium  nedominantnosti národnostnej  menšiny nie  je splnené  napr. v  štáte 

Rwanda,  kde Tutsijská  menšina (9 % obyv.) fakticky ovláda veľkú väčšinu Hutuov (90% 

obyv.). 

Kritérium štátoobčianskeho vzťahu  chýba napr. v prípade 25  %  obyvateľstva  

Luxemburska,  ako  aj  v  prípade troch štvrtín   (!)  obyvateľstva   miništátu  Andorra,  

ktorí  sú prisťahovalými cudzincami.135

Všeobecnej  akceptácii týchto kritérií však bráni  najmä odpor väčšiny  štátov k 

záväznému definovaniu národnostných menšín. Ak by došlo k záväznému 

medzinárodnoprávnemu, alebo aj  vnútroštátnemu definovaniu  menšiny ako  kolektívu 

ľudí, ktorý je nositeľom práv na medzinárodnej alebo vnútroštátnej úrovni, bol by  to určitý 

signál, že štáty  majú vôľu chápať menšiny ako  skupiny, ktoré môžu  byť nositeľmi 

kolektívnych práv.

 

136

                                                           
135 Demografické  údaje pre tieto porovnania  boli čerpané z publikácií  Šatava, L.:  Národnostní 

menšiny  v Evropě, Vyd. Ivo  Železný,Praha, 1994  a Kolektív  autorov: Lexikon  zemí °96, 
Vyd.Fortuna Print, Praha, 1995 

 

136 Pokusný katalóg  kolektívnych práv  skupín spolu  s ich vysvetlením  pozri  v  diele  Lerner,N.:  
Group  Rights  and Discrimination   in  International   Law,  Kluwer   Academic Publishers  1991,  
str.34-37.  K  tejto  problematike  pozri i dielo Thornberry,P.:  International Law and  the Rights of 
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Keďže  najdôležitejším kolektívnym  právom je  právo na sebaurčenie, štáty  sa 

chápaniu menšín  ako kolektívu bránia práve   z  obavy   z  možnosti   narušenia  svojej   

územnej celistvosti, ak  by menšinové  spoločenstvá prejavili vôľu realizovať právo na 

sebaurčenie. 

 

To  sú  vlastne  korene  problému  definovania menšiny, ktoré bránia prijatiu 

medzinárodnoprávne záväznej definície. Z toho  istého   dôvodu  sa  o   záväzné  právne  

zakotvenie definície   vo   svojom   právnom   poriadku   pokúsil   len zanedbateľný počet 

štátov, v ktorých žijú  nie veľmi početné menšiny  s  veľmi   podobnými  charakteristikami  

(Maďarsko, Rakúsko). 

Táto  situácia však  našťastie nebráni  prijatiu právne vynutiteľných  katalógov   práv  

príslušníkov  národnostných menšín, ako na  medzinárodnej, tak  aj vnútroštátnej úrovni. 

Štáty teda chápu nevyhnutnosť garantovania práv príslušníkov národnostných menšín a vo 

všeobecnosti akceptujú horeuvedené kritériá  ako  základ   pre  identifikáciu  skupín,  

ktorých príslušníci sú nositeľmi príslušných práv. 

Právnym východiskom pre štáty  v  tejto  oblasti  je medzinárodnoprávne všeobecne 

akceptovaný prístup garantovania  práv príslušníkom  menšín a  nie menšinám  ako celku.  

Štáty teda garantujú  práva  jednotlivcom, ktorí  sa k menšine  prihlásia na  základe svojej  

slobodnej voľby. Na základe tohto  prístupu potom vlastne  ani nemusia oficiálne definovať 

menšiny. Stačí  ak identifikujú (uznajú) menšinové spoločenstvá,  ktorých  jednotlivcom   

sa  budú  dané  práva garantovať. 

 

3. Pojmy súvisiace s pojmom národnostná  menšina a ich definícia v 

medzinárodnom práve 

 

V medzinárodnoprávnych vzťahoch,  ako už bolo povedané, existujú i ďalšie skupiny 

majúce podobné charakteristiky ako národnostné  menšiny.  Otázkou   definície  pojmov  

etnická, rasová,  jazyková,  náboženská  a  kultúrna  menšina,  resp. otázku vzťahu týchto 

pojmov k pojmu národnostná menšina, sme sa zaoberali,  vzhľadom na spôsob ich  

zakotvenia, v časti 1 tohto  príspevku.  Zostáva  teda  zamyslieť  sa  nad otázkou vzťahu  

pojmu   národnostná  menšina  k   pojmom  "utečenci" (angl.refugees),    "prisťahovalci"    

                                                                                                                                                    
Minorities, Vyd. Clarendon Press, Oxford, 1994, str.1-21 
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(angl.    immigrants) "bezdomovci"     (angl.stateless      persons),     domorodé národy 

(angl.indigenous peoples) a národy (angl.peoples). 

Otázku   pojmového  vymedzenia   utečencov,  cudzincov a bezdomovcov je možné 

vysvetliť spoločne. 

Štáty riešia otázku  právneho postavenia týchto skupín vytváraním  osobitných  

medzinárodnoprávnych   režimov  i  s príslušnými   definíciami,   čím   ich   vylučujú   z  

rámca "menšinovej" ochrany. 

Prikladmo si spomeňme  najrelevantnejšie dokumenty v tejto oblasti: 

Dohovor o niektorých otázkach týkajúcich sa kolízie zákonov o občianstve z r.1930, 

Protokol o niektorých otázkach apatridity z r.1930, Osobitný protokol o apatridite z r.1930, 

(ani jeden z týchto dohovorov nie je súčasťou právneho poriadku SR), Dohovor o právnom 

postavení  utečencov z r.1951 a Protokol k tomuto  dohovoru  z  roku  1967  (Oznámenie 

MZV č.319/1996 Z.z.), Dohovor o postavení osôb bez štátneho občianstva z r. 1954 (SR  

ho doposiaľ nepodpísala)  a Deklarácia o  ľudských právach jednotlivcov, ktorí nie  sú 

štátnymi občanmi krajiny v ktorej žijú VZ OSN z  r.1985.137

O to  zaujímavejší je prístup  Výboru pre ľudské  práva v Ženeve  zriadeného  

MPOPP,   ktorý  vo  svojej  Všeobecnej poznámke č.23,  k čl.27 MPOPP z  r.1994, upúšťa 

od aplikácie podmienok  štátnej   príslušnosti  a  trvalého   pobytu, čím rozširuje okruh 

nositeľov menšinových  práv i na tzv.migrujúcich robotníkov, utečencov, cudzincov či 

prisťahovalcov.

 

138

Tento  prístup  je  však  zatiaľ  v medzinárodnoprávnej praxi  ojedinelý   a  je  zatiaľ  

aplikovaný   iba  v  rámci judikatúry Výboru pre ľudské práva v Ženeve. 

 

Ďalšou osobitnou  skupinou podobnou menšinám,  ktorá sa objavuje v 

medzinárodnom práve sú domorodé národy. 

Domorodé národy sú  osobitnou cieľovou skupinou, ktorej náležia v zmysle 

niektorých medzinárodnoprávnych dokumentov, ako  aj právnych  úprav niektorých  štátov, 

špeciálne práva.      Otázka  odlíšenia  pojmu  domorodého  národa  od  pojmu národnostná 

menšina, resp. pojmu národnostná menšina a pojmu národ  v  medzinárodnom  práve  od  

bola  nami už teoreticky riešená.139

                                                           
137 Bližšie pozri  Potočný, M.:  Mezinárodní právo veřejné, Zvláštní část, Vyd. C.H.Beck 1996, str.45 

- 46 a Tomko , J a kol.: Medzinárodné verejné právo, Vyd.Obzor, 1988, str.221-230 

  V   tejto  súvislosti   preto  uvedieme  iba skutočnosť,   

138  Všeobecná poznámka 23 Výboru  pre ľudské práva v Ženeve, In:  Doc. 
OSN/CCPR/21/REV.1/Add.5.(1994),  slovenský preklad v International   Helsinky  Federation   for  
Human   Rigts, Spravodajca č.5/6, 1994/95, str.15-16 

139 Pozri Jankuv,J:Definícia pojmu domorodý národ v súčasnom medzinárodnom práve, Právník, 
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že  domorodé   národy  sú   v  zmysle  platnej medzinárodnoprávnej   úpravy  odlíšené   od  

menšín,140

Pojmové odlíšenie  národnostnej menšiny od  pojmu národ je    zložitejšie   kvôli   

neexistencii medzinárodnoprávne záväzných definícií oboch skupín. Z hľadiska katalógov 

práv náležiacim  jednotlivým  skupinám  je  však  toto  odlíšenie evidentné najmä  na 

základe priznania  všetkých kolektívnych práv národom.  

  ako pojmovo  tak i  katalógom práv,  ktorý obsahuje  v porovnaní s katalógmi  

práv  príslušníkov   menšín  i  niektoré  práva kolektívneho charakteru. 

V kontexte predchádzajúceho výkladu je potrebné zdôrazniť, že menšiny na úrovni 

medzinárodného práva nepožívajú žiadne kolektívne práva.  

Maximum  v smere  priznania kolektívnych  práv menšinám predstavuje  čl.  11  

Odporúčania  1201  (1993) o Dodatkovom protokole  k  Európskemu  dohovoru  o  ochrane 

ľudských práv a základných  slobôd Parlamentného  zhromaždenia Rady Európy z 

1.2.1993.141

 

 Uvedený článok pripúšťa určitú formu   miestnych   alebo   samosprávnych   

orgánov,   alebo osobitného  statusu  národnostných  menšín,  ktorý zodpovedá osobitnému 

historickému územnému usporiadaniu,  a je v zhode s vnútroštátnym   poriadkom  daného   

štátu.  Právny   život odporúčania  1201  je  však  možné  považovať  za  skončený, pretože  

nebol  schválený  Výborom  ministrov  Rady  Európy. 

Závery 

Otázka   definície   pojmu   národnostná   menšina   je komplikovaná existenciou 

väčšieho  množstva pojmov, ktoré sú tomuto pojmu blízke, ako aj neexistenciou 

medzinárodnoprávne záväznej definície. K definícii pojmu národnostná menšina sa preto  

možno prepracovať  skúmaním spôsobu  zakotvenia tohto pojmu v kontexte jemu blízkych  

pojmov, ako aj skúmaním vedy medzinárodného  práva  v   oblasti  definície  

národnostných menšín a menšín všeobecne. 

Z hľadiska spôsobu zakotvenia pojmu národnostná menšina v platných 

medzinárodnoprávnych dokumentoch je , podľa nášho názoru, možné  konštatovať, že 

pojem  národnostná menšina je "strešným  pojmom",  ktorý  zahŕňa  pojmy  etnická 

(rasová), jazyková,  kultúrna,  náboženská  menšina. 

                                                                                                                                                    
1999, str.725-738 

140 Dohovory č.107  Medzinárodnej organizácie  práce z roku 1957 ( Dohovor o ochrane a integrácii 
domorodých a ostatných kmeňových  a  polokmeňových  populácií  )  a  Dohovor  č.169 
Medzinárodnej   organizácie   práce   z   r.1989  (  Dohovor o domorodých a kmeňových národoch v 
nezávislých krajinách ). 

141 Text Odporúčania č.1201(1993) pozri v diele cit. v pozn 17/ , str. 170-176  
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Odlíšenie pojmu národnostná  menšina od pojmov cudzinci, utečenci,   bezdomovci,   

domorodý   národ,   či   národ  je v medzinárodnom  práve zreteľne  dané osobitnými 

definíciami resp.osobitnými   katalógmi  práv   na  medzinárodnej,   ale i vnútroštátnej   

úrovni.  I   tak  však   niekedy  dochádza k stieraniu rozdielov  medzi jednotlivými 

skupinami  v praxi štátov, ale i výnimočne  i v praxi niektorých medzinárodných orgánov 

súdnej povahy. 

Skúmaním   teoretických  prístupov   k  definíci  pojmu národnostná   menšina  

môžeme   určiť  niekoľko   základných kritéríí   odlíšenia  národnostných   menšín  od  

majoritnej populácie. 

Jedná sa o kritérium odlišnosti od majoritnej populácie prostredníctvom  etnických,   

jazykových,  kultúrnych  alebo náboženských   čŕt,    kritérium   početnej   podriadenosti, 

kritérium   nedominantnosti,   kritérium   štátnoobčianskeho vzťahu príslušníkov  menšín k 

štátu  na území ktorého  žijú, kritérium evidentnej snahy  menšinového spoločenstva 

uchovať si vlastnú  identitu a napokon  kritérium dostatočného počtu príslušníkov   

menšiny,   potrebného   pre   zachovanie  jej populácie. 

Všeobecnej  akceptácii  týchto  kritérií  bráni  možnosť spochybnenia  niektorých 

kritérií  vo viacerých štátoch, ale najmä odpor štátov  k záväznej medzinárodnoprávnej 

definícii pojmu národnostná  menšina, ako pojmu  definujúceho kolektív jedincov,  čím by  

došlo k  vytvoreniu potenciálnej možnosti pre snahy menšinových spoločenstiev o 

priznanie kolektívnych práv, vrátane práva na sebaurčenie. 

V   medzinárodnoprávnej  praxi   štátov  preto   prevláda prístup, na základe ktorého  

sú štátmi garantované špeciálne "menšinové"  práva príslušníkom  národnostných menšín, 

ktorí sa k  menšine prihlásia. Štáty  sa takto vyhýbajú  záväznému definovaniu menšín  ako 

kolektívov a  obmedzujú sa spravidla iba  na   uznanie  jednotlivých  menšinových   

populácií  za národnostnú menšinu. 

 

Resumé 

Autor  sa   vo  svojom  príspevku zaoberá definíciou pojmu národnostná menšina v 

medzinárodnom práve. 

Otázka   definície   pojmu   národnostná   menšina   je, podľa autorovho názoru, 

komplikovaná existenciou väčšieho  množstva pojmov, ktoré sú tomuto pojmu blízke, ako 

aj neexistenciou medzinárodnoprávne záväznej definície. K definícii pojmu národnostná 

menšina sa, podľa autorovho názoru, možno prepracovať  skúmaním spôsobu  zakotvenia 
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tohto pojmu v kontexte jemu blízkych  pojmov, ako aj skúmaním vedy medzinárodného  

práva  v   oblasti  definície  národnostných menšín a menšín všeobecne. 

Z hľadiska spôsobu zakotvenia pojmu národnostná menšina v platných 

medzinárodnoprávnych dokumentoch je , podľa autorovho názoru, možné  konštatovať, že 

pojem  národnostná menšina je "strešným  pojmom",  ktorý  zahŕňa  pojmy  etnická 

(rasová), jazyková,  kultúrna,  náboženská  menšina. 

Odlíšenie pojmu národnostná  menšina od pojmov cudzinci, utečenci,   bezdomovci,   

domorodý   národ,   či   národ  je v medzinárodnom  práve zreteľne  dané osobitnými 

definíciami resp.osobitnými   katalógmi  práv   na  medzinárodnej,   ale i vnútroštátnej   

úrovni. 

Skúmaním   teoretických  prístupov   k  definíci  pojmu národnostná   menšina autor 

vyšpecifikoval niekoľko   základných kritéríí   odlíšenia  národnostných   menšín  od  

majoritnej populácie. 

Všeobecnej  akceptácii  týchto  kritérií  bráni  možnosť spochybnenia  niektorých 

kritérií  vo viacerých štátoch, ale najmä odpor štátov  k záväznej medzinárodnoprávnej 

definícii pojmu národnostná  menšina, ako pojmu  definujúceho kolektív jedincov,  čím by  

došlo k  vytvoreniu potenciálnej možnosti pre snahy menšinových spoločenstiev o 

priznanie kolektívnych práv, vrátane práva na sebaurčenie. 

V   medzinárodnoprávnej  praxi   štátov  preto   prevláda prístup, na základe ktorého  

sú štátmi garantované špeciálne "menšinové"  práva príslušníkom  národnostných menšín, 

ktorí sa k  menšine prihlásia. Štáty  sa takto vyhýbajú  záväznému definovaniu menšín  ako 

kolektívov a  obmedzujú sa spravidla iba  na   uznanie  jednotlivých  menšinových   

populácií za národnostnú menšinu. 

 

 

Resumé 

In his paper the author deals with the definition of the concept of national minority in 

the International Law. 

The problem of defining  the concept of national minority  is, according to the author, 

being complicated  by the existence of a great variety of similar concepts  as well as by the 

lack of a definition legally binding on an  international level. In the author´s view, the 

definition of the concept of national minority can be reached  through examining the ways 

of it being grounded in the context of similar terms as well as by studying the jurisprudence 
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of International Law in the area of  definitions of national minorities and minorities in 

general. 

Regarding  the way  the concept of national minority is entrenched in the prevailing 

international legal documents, the author assumes  that the concept of national minority is 

an “ umbrella term “ which covers  such concepts as  ethnical (racial), lingual, cultural, 

religious minorities. 

The concepts of aliens, refugees, vagrants, native inhabitants or nation are expressly 

distinguished from the concept of national minority in the field of International Law by  

specific definitions or particular  catalogues of rights pertinent to respective groups on both 

the international as well as  national levels. 

Studying theoretical  approaches to defining the concept of national minority the 

author specified several  basic criteria of distinguishing national minorities from majority 

population. 

The general acceptation of these criteria is, nevertheless,  hindered by the possibility 

of their being challenged by various states  and mainly by  general reluctance on the part of 

particular states to adopt an internationally binding definition  of the concept of national 

minority  as the term defining  the collective of  individuals, which could  create the 

grounds for potential  efforts  of minority communities  to assert collective rights, including  

the right of  self-determination. 

Thus, the approach which prevails in the international practice is the one on the 

grounds of which  states guarantee  special “ minority” rights  for the citizens which claim 

the membership in  a particular  national minority. This way states  avoid  providing a 

binding  definition of minorities as collectives and they, basically, recognise only particular 

minority populations  as national minorities. 
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ZÁKONODARNÝ PROCES V SR, POJEM A ZÁKLADNÉ 

ZÁSADY 

JUDr. Štefan KSEŇÁK 
I.  PRÁVO AKO NORMATÍVNY SYSTÉM 
 

1.1 Úvodom 

Na sklonku osemdesiatych rokov sa v bývalom socialistickom Československu zmenil 

štátny režim a začali sa klásť prvé základy pre revitalizáciu občianskej spoločnosti. 

Dovtedy paternalistický štát s centrálne riadenou ekonomikou začal náročnú, boľavú, ale 

jedinú perspektívnu cestu, cestu k trhovej ekonomike a právnemu štátu. Demokratizácia 

politických pomerov akcelerovala veľmi výrazné zmeny v právnom poriadku, okamžite 

citeľné predovšetkým v oblasti súkromného práva, ktoré bolo dovtedy veľmi výrazne 

roztrieštené následkom realizácie ideologicky odôvodňovanej potreby nerovnakej právnej 

intenzity ochrany rôznych foriem vlastníctva 142

Krátko nato došlo k rozpadu ČSFR, t.j. k zmene štátneho zriadenia, čo so sebou opäť 

prinieslo nevyhnutnosť radikálnych zmien vo sfére verejného práva. 

. Za kľúčovú v oblasti verejného práva 

možno zasa považovať obnovu voľnej súťaže politických strán, slobodu združovania a 

nepochybne aj možnosť slobodne prejaviť svoje politické presvedčenie v procese 

demokratických volieb. 

 

1. 2. Entropia a rovnovážnosť v spoločnosti 

Základnou potrebou akéhokoľvek živého organizmu je sebazachovanie, resp. 

reprodukcia, pričom táto potreba  je základnou  potrebou nielen jednoduchších foriem 

života, ale aj spoločnosti. Ako uvádza právny teoretik V. Knapp: „ Záujem je vždy 

výsledkom potreby“.143

Pretože ľudská spoločnosť je veľmi zložitou formáciou, ktorá sa člení jednak 

horizontálne ako aj vertikálne, prejavujú sa v nej rôzne partikulárne záujmy. Ani otvorená 

spoločnosť nie je beztriednou spoločnosťou, avšak jej rozvrstvenie je výsledkom 

  

                                                           
142 Eliáš, K. a kol.: Kurs obchodního práva – Obchodní závazky. Cenné papíry. 2. vydanie, C.H.Beck 

1999, str. 1. 
2.Knapp, V: Teorie práva. 1. vydanie. Praha, C.H.Beck 1995, str. 31  



 129 

spoločenskej stratifikácie144

Rovnako ako je pre ľudskú spoločnosť typická existencia množstva, často 

protichodných záujmov a spôsobov ich realizácie, je prirodzený vznik regulatívnych 

systémov, ktoré udržujú spoločenské   vzťahy   v  určitých   medziach   a   takto   

zabezpečujú rovnováhu v spoločnosti.  V materiálnej rovine života ľudskej spoločnosti 

zabezpečuje reguláciu trh, v rovine duchovnej právo a iné normatívne systémy

 (samozrejme pri súčasnej existencii sociálnej mobility). Každý 

jedinec je členom viacerých sociálnych skupín, ktorých existencia a počet nie je stabilný, a 

každá z týchto skupín má svoje špecifické záujmy, pričom tieto sú často protichodné.  

Vychádzajúc z faktu, že spoločnosť je  súhrnom jedincov, ktorí ju tvoria, ale ktorých  

/individuálne/ záujmy sú často odlišné od záujmu, resp. záujmov celku, logicky tu 

dochádza k stretu záujmov. Čím je entropia výraznejšia, tým častejší   je  aj  výskyt 

záujmových  stretov. Bolo by  však zavádzajúce tvrdiť, že pri výraznejšej entropii je 

automaticky vyššia pravdepodobnosť vzniku konfliktov nebezpečných ako pre jednotlivcov 

tak aj pre spoločnosť, nehovoriac o tom, že aj dva identické záujmy môžu byť 

uspokojované rôznymi spôsobmi, pričom niektoré z nich budú súladné s potrebami 

ostatných jedincov, spoločnosti a tiež aj rôznych sociálnych skupín v spoločnosti 

existujúcich, a iné nie. Totalitné systémy pôsobia navonok dojmom pomerne nízkej 

entropie, najmä v dôsledku v dôsledku formálneho, priam absolútneho podriadenia 

individuálnych záujmov spoločenským (kolektívnym – ale v konečnom dôsledku úzko 

skupinovým). 

145, ktorých 

účelom je priblíženie sa k rovnovážnemu stavu – homeostáze, hoci táto nikdy nemôže byť, 

rovnako ako na úrovni organizmu146

 

 absolútna. 

1. 3.  Právo ako normatívny systém 

Spoločenské  normatívne systémy sú také staré aká stará je schopnosť človeka 

abstraktne myslieť.  Ľudstvo si už oddávna vytváralo normy správania, ktorými sa 

regulovalo ľudské správanie  nielen vo vzťahu  k iným jedincom  alebo  skupinám,  ale aj 

vzťah človeka k  prírode. Schopnosť formulovať pravidlá správania, prejavujúca sa na 

vyššej úrovni existenciou normatívnych systémov,  nepochybne pomohla ľudstvu k 

presadiť sa voči iným formám života. 

                                                           
144 Soros , G.: Směnka na demokracii, Vzestup a pád sovětského systému. 1. vydanie. Praha, Prostor 

1991, str. 236  
145 .Knapp, V: Teorie práva. 1. vydanie. Praha, C.H.Beck 1995, str. 27  
146  Popper K. R.: Hľadanie lepšieho sveta. Bratislava, Archa spol. s r.o. 1995, str. 7 
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Najvýznamnejším regulačným systémom v oblasti materiálnej kultúry je trh. V 

histórii ľudstva existovalo množstvo pokusov nahradiť (vytlačiť) tento regulačný systém 

inými systémami z oblasti duchovnej kultúry. Tieto pokusy skôr alebo neskôr stroskotali.  

Je zaujímavé, že trh existuje  prakticky v podmienkach akejkoľvek formy vlády, v 

podmienkach aj nedemokratických štátnych režimov. Samozrejme v rozdielnej forme, či už 

vyvinutejšej alebo menej vyvinutej. 

Ďalším významným normatívnym systémom je morálka. Britský utilitarista Jeremy 

Bentham dokonca tvrdí , že právo a morálka majú spoločný cieľ - „....spôsob riadenia 

ľudského konania, aby sa tvorilo najväčšie možné množstvo dobra. 147  Hoci musíme 

skonštatovať, že aj snaha konať dobro môže vyústiť do prinajmenšom kontroverzných 

riešení.148

Pomerne známa definícia práva vymedzuje právo nasledovne: „Právo je súbor 

právnych noriem ako všeobecne záväzných pravidiel správania, v osobitnej štátom 

stanovenej forme,  vyjadrujúcich vôľu normotvorcu, a ktorých dodržiavanie je vynutiteľné 

štátnou mocou“.  Z uvedeného vyplýva, že ide o vymedzenie práva v objektívnom zmysle.  

Aj definícia morálky sa môže začať rovnako: „Morálka je súbor morálnych noriem“, avšak 

tu sa podobnosť končí, pretože morálne normy nie sú všeobecne záväzné, štát nestanovuje 

ich formu, neexistuje ich tvorca (aj keď mnohí ním cítia) a predovšetkým nie sú vynutiteľné 

štátnou mocou, práve naopak, ten, kto ich vynucuje násilím, porušuje právne normy. 

Sankciou za nedodržanie morálnej normy je morálne odsúdenie. 

 

Morálne normy však výrazne determinujú právne vedomie de lege ferenda a existuje 

aj nepochybná podobnosť medzi časťou morálnych noriem a niektorými základnými 

ľudskými právami a slobodami. Ťažko možno povedať o napr. 25% zrážkovej dani, že je 

nemorálna a súčasne tvrdiť, že by nemorálnou  nebola pri 25,5% alebo 24,5% sadzbe. Ale 

ak by sadzba spomenutej dane dosahovala 100%, tak v takomto prípade ju môžeme  

pokojne nazvať nemorálnou. Tu už totiž nejde o hodnotenie výšky dane, teraz už dochádza 

k odňatiu celého predmetného príjmu daňovníka, čiže de facto o jeho „vyvlastnenie“. 

                                                           
147 Bentham, J.: Theory  of  Legislation.  London:  Trubner and  Co., s. 60. 
148  Ako uvádza Paul Johnsom, Bentham mal „tiež totalitárne sklony a vždy sa chcel zaoberať 

chudobnými a kriminálnikmi: chcel ich napravovať alebo reformovať“. Ním navrhované 
„panoptikon“ – modelové väzenie a jeho návrh „priemyselných domov bol skutočne v mnohých 
ohľadoch predzvesťou pracovných táborov, ktoré sa o sto rokov neskôr zakladali v Hitlerovom 
Nemecku a Leninovom Rusku.“  

Johnson P.:  Zrození moderní doby. Devatenácté století. Praha. Akademia 1998, str. 630 
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G. Jellinek vyslovil názor, že právo je minimom morálky.149

Vplyv morálky na právo je badateľný aj pri tzv. interpretačných pravidlách v 

mnohých právnych predpisoch. Napr. v § 265 Obchodného zákonníka sa uvádza, že 

„Výkon práva, ktorý je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku nepožíva 

právnu ochranu“, spomenutý zákon v § 1 ods. 2 spomína „obchodné zvyklosti“, ktorými sa 

subsidiárne spravujú obchodnoprávne vzťahy za predpokladu, že neriadia obchodným 

zákonníkom a ani predpismi občianskeho práva, ďalším príkladom môže byť ustanovenie § 

39 Občianskeho zákonníka. Nehovoriac už o prípadoch, keď sa právny predpis odvoláva na 

dobré mravy. Niektoré z orgánov verejnej správy, presnejšie samospráv, si vytvárajú 

vlastné poriadky, resp. stanovy, ktoré zahŕňajú aj určité morálne aspekty

 Tento názor vo svojej 

dobe získal výraznú podporu, ale stotožnenie s ním je, vo svetle zmien, ktorými prešiel 

nielen vývoj vedy o práve, ale aj sociológie, veľmi problematické. 

150

 

, niekedy 

dochádza až ku vzniku tzv. etických kódexov napr. profesných komôr. 

1.4. Vzťah práva a iných normatívnych systémov 

Výnimočnosť práva ako normatívneho systému stojí a padá s vynutiteľnosťou štátnou 

mocou. Ide o normatívny systém, ktorý svojim plošným pôsobením prekonáva všetky 

ostatné. Práve táto vlastnosť spôsobuje obrovské pokušenie rôznych /aj budúcich/ elít. Ak 

sa spoločnosť riadi právom, tak ten, kto je normotvorcom, kto ovláda zákonodarný zbor, 

riadi /?/ spoločnosť. Nie je však nič klamlivejšie. Právo je regulátor, regulátor stavu, ktorý 

už existuje, alebo je dôvodný predpoklad, že bude existovať. Zákonodarstvom sa vývoj 

nedá riadiť, dá sa /až/ korigovať. Právo je reakciou na stav spoločnosti,  ktorý neustále 

podlieha materiálnej regulácie prostredníctvom trhu, a ktorý je, samozrejme, v nevyhnutnej 

miere regulovaný aj právom, ale napr. čiastočne aj, hoci to znie paradoxne, morálkou. 

Ak sa pokúsime materiálny regulátor nahradiť formálnym, podnietime tým 

rozvoj, v podmienkach globalizácie ekonomiky prekvapivo rýchly, antiprávnych 

regulátorov. Dôsledok ich existencie určite začne zujímať aj zákonodarcu, najneskôr pri 

kontrole plnenia daňových a odvodových povinností. Je logické, že sa nemôžeme spoliehať 

len na pôsobenie „neviditeľnej ruky trhu“, ale pochopenie ekonomických determinantov je 

pre činnosť parlamentov určite jednou z kľúčových úloh. Premrštená snaha o prácnu 

reguláciu vedie v konečnom dôsledku aj k prijímaniu nekvalitných právnych noriem. „Prvá 

rovina je tvorba práva. Považuje sa za takmer samozrejmé, že povinnosti, ktoré zákon 

                                                           
149 Jellinek, G., Recht, Unrecht und Strafe, s. 42  
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ukladá štátnym orgánom, sú formulované málo adresne, neurčito, akoby sa už v tomto 

prípade predpokladalo ich neplnenie. Povrchnosť pri formulovaní právnych povinností 

štátnych orgánov je zárodočným predpokladom ich laxného plnenia, resp. neplnenia.“151

Normotvorca, najmä v prípade zákonodarcu, v konečnom dôsledku syntetizuje 

normatívne systémy a zosúlaďuje ich právnou reguláciou, preto by nemal zavrhovať ich 

význam. „Len vo filozofii práva, pokiaľ vedie k jurisdikcii a zákonodarstvu, začne byť 

nedostatok takéhoto porozumenia funkcie práva významný.“

 

Čiže na jednej strane expanzia normotvorby a na druhej pokles kvality, ale najmä 

nedôsledná realizácia /často vlastne ako dôsledok spomenutej expanzie/. 

152

 

 

1. 5.  Právo a moc 

„Právo je prostriedkom/zdrojom moci štátu i neštátnych subjektov.“153 Zákonodarný 

proces teda rozhodne implikuje moc, aj keď každý pokus o komplexné spracovanie vzťahu 

moci a práva je v podstate odsúdený na spájanie myšlienok iných. 154

Štátna moc musí byť bezkonkurenčná, t.j. v spoločnosti  musí mať absolútne 

dominantné postavenie moc štátu (myslíme tým moc pri vynucovaní práva – nie postavenie 

štátu!) .Výrazná prevah štátneho násilia  vytvára situáciu, keď už hrozba násilím, spôsobuje  

rešpektovanie štátnej vôle.

. Jednotiacou 

platformou pre nasledujúce úvahy je jedna zo základných vlastností právnej normy - 

vynutiteľnosť jej dodržiavania štátnou mocou. Ak absentuje /štátna/ moc, či už zámerne 

alebo len fakticky, právna norma stráca jeden zo svojich atribútov a dostáva sa do 

morálnonormatívnej roviny. Existencia fenoménu moci je teda nevyhnutná, rovnako ako 

neoddiskutovateľnosť jej dispozície jediným subjektom, ktorým je štát. Štát môže moc 

delegovať za určitých podmienok aj na iné /neštátne/ subjekty. 

155  Štát  v najširšej miere disponuje prostriedkami moci, štát 

„skoro monopolizoval ich legálne použitie“.156

                                                                                                                                                    
150 Napr. „Zásady výkonu advokácie“ schválené konferenciou advokátov 6. júna 1997 v Bratislave. 

 Na druhej strane je limitujúce, aby sa moc 

kontrola moci nekoncentrovala u jej vykonávateľa – exekutívy. „Ešte raz treba pripomenúť, 

že najdôležitejšou, ale i najzložitejšou otázkou pre každú rodiacu sa demokratickú formu 

štátu pri tvorbe ústavy i pohľadu od nej odvíjajúcej sa praxe je otázka vzťahov medzi 

151 Ovečková, O.: Transformácia ekonomiky a právny štát. Právny obzor  1/1994, s. 52.   
152 Hayek, F. A.: Právo, zákonodárství a svoboda. s. 103, Academia 1991.  
153  Barány, E.: Moc a právo I. Právny obzor, 79,  1996, č. 1, s. 40 
154  Tamtiež , s. 26, 27 
155  Barány, E.: Moc a právo I. Právny obzor, 79,  1996, č. 1, s. 35 
156 Tamtiež. 
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zákonodarnou a výkonnou mocou.“157 Výkonná moc si môže zabezpečiť legalizáciu svojho 

konania iniciáciou a následne aj prijatím právnej úpravy, ktorá  bude plniť zákonný podklad 

pre je činnosť, ktorá by za iných  podmienok bola považovaná  za  neprípustnú. Aj keď 

pojem „bezprávie“ v nás evokuje stav absencie právnej normy, používa sa skôr v zmysle 

nespravodlivej právnej normy.158

 

 

Potenciál násilia neštátnych subjektov 

Za štandardných podmienok si štát úzkostlivo stráži svoj monopol na dispozíciu 

násilím. Použitie násilia iným subjektom než štátnym orgánom, resp. subjektom, na ktorý 

štát delegoval príslušnú právomoc  je v zásade možné len v prípadoch svojpomoci, pričom 

ani táto nesmie presiahnuť určitú intenzitu. To znamená, že ak aj má určitý subjekt nárok 

priznaný objektívnym právom, k jeho nútenému uspokojeniu je potrebná súčinnosť štátu. 

Modelovým príkladom pre deformáciu /ne/ používania štátneho násilia je aj Slovenská 

republika. Realizácia ústavou deklarovaného práva na súdnu a inú právnu ochranu je 

sťažená preťaženosťou súdov, dôsledkom ktorej je značne spomalená ich rozhodovacia 

činnosť. Medzi návrhom na začatie konania a rozhodnutím vo veci samej ubehnú nezriedka 

aj viac rokov, čo vedie často k tomu, že súdne rozhodnutie má de facto deklaratórny 

charakter. Faktická nevymožiteľnosť práva následne vytvára priestor pre neštátne subjekty 

profitujúce z tejto situácie. V súčasnej dobe konkurujú mocensky štátu dve základné typy 

organizácií. Do prvej skupiny patria medzinárodné organizácie, najtypickejším príkladom 

je OSN, ktorá disponuje aj sankciami vojenskej povahy. Niektorý autori hovoria priamo o 

„nezvratnom procese presunu väčšiny právomocí štátov na medzinárodné organizácie“.159 

Do druhej skupiny patria subjekty organizovaného zločinu, ktoré sa často interpretujú ako 

„druhý svet“ existujúci súbežne s legálnym.160

„V usporiadanom štáte nemožno ani pomocou kombinácie bohatstva, moci, charizmy, 

organizácie a informácií vybudovať potenciál násilia, ktorý by mohol konkurovať 

štátnemu“.

 

161  Štátne donútenie stojace za právom je zárukou právnej istoty, ktorá patrí k 

jednej z podstát právneho štátu.162

 

 

                                                           
157  Brostl, A.: Právny štát. 1. vydanie, Košice 1995,  s. 59 
158 Knapp, V., Teorie práva, 1. vydanie, Praha, C.H.Beck 1995  str. 89 
159 Barány, E.: Zabudnutý predpoklad právneho štátu.  Právny obzor, 78,  1995, č. 5, s. 365 
160 Tamtiež. 
161 Barány, E.: Moc a právo I. Právny obzor, 79,  1996, č. 1, s. 36 
162 Hohoš, L.: Právny štát v postmodernej (?) dobe. Právny obzor, 78, 1995, č. 5, s. 383 
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II. ZÁKONODARNÝ PROCES V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 
 

2.1.  Zákonodarstvo 

Menej častým, ale východiskovým pojmom pre charakterizovanie zákonodarného 

procesu je zákonodarstvo, ktoré je zasa užším vymedzením voči pojmu normotvorba. Pod 

normotvorbou rozumieme prijímanie právnych noriem, ktorých súhrn tvorí právny 

poriadok štátu, to znamená, že akýchkoľvek normatívnych právnych aktov bez ohľadu na 

stupeň ich právnej sily. Vychádzajúc z predošlej vety by sme potom mali pod 

zákonodarstvom rozumieť tvorbu zákonov. Avšak takéto ponímanie je zavádzajúce, pretože 

mnohokrát je realizácia zákona možná len prostredníctvom právneho predpisu, ktorý má 

podzákonný charakter. V závislosti od všeobecnosti právnej úpravy zákonom, ktorá je zasa 

v značnej miere determinovaná okruhom spoločenských vzťahov ňou  upravovaných, stúpa 

alebo klesá početnosť výskytu vykonávacích predpisov. Vymedzenie pojmu zákonodarstva 

od Prof. V Knappa: „ ....zákonodarstvo, teda činnosť štátnych zákonodarných, resp. vôbec 

právotvorných orgánov, ktorých výsledkom je vytvorenie právnej normy....“163 v podstate 

splýva s normotvorbou. Vyššieuvedený autor však napokon tiež rozlišuje medzi tvorbou 

práva, normotvorbou a zákonodarstvom.164

 

Je potrebné odlíšiť, kedy je ešte podzákonný 

právny predpis „priamo naviazaný“ na zákon a kedy už nie. Všeobecne záväzné nariadenie 

obce je nepochybne normatívnym právnym aktom, je výsledkom právotvornej činnosti, ale 

už nie je súčasťou zákonodarstva a rozhodne nie je priamo závislá na zákonnej úprave, 

dovolím si tvrdiť, že len sekundárne a to v závislosti na negatívne ohraničenie jej rozsahu 

tým, že nesmie odporovať ústave, ústavnému zákonu a zákonu. Uvedený prípad môžeme 

pomenovať normotvorbou inej než zákonodarnej povahy. Vzhľadom na už spomenutú 

realizáciu zákonov prostredníctvom výkonávacích predpisov budem v nasledujúcom texte  

pod zákonodarstvo širšom zmysle zaraďovať aj právne predpisy podzákonnej povahy, 

pokiaľ dôvodom pre ich vydanie bolo prijatie zákona alebo jeho novely. 

2.2.  Východiská  zákonodarstva Slovenskej republiky 

Oprávnenie byť normotvorcom musí prameniť zo zákona. Z toho vyplýva, že 

právomoc prijímať zákony vyplýva zo zákona. Kde sú však potom limity tvorby práva? 

                                                           
163 Knapp, V.: Teorie práva. 1. vydanie, Praha, C.H.Beck 1995,  s. 105  
164 Tamže, s. 106 
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Táto otázka je nepochybne jednou z kľúčových otázok zákonodarstva. Má však 

opodstatnenie, len ak odpovieme kladne na ešte dôležitejšiu otázku: má zákonodarstvo 

vôbec nejaké limity?  Ak je výsledkom normotvorby pozitívne právo, je potom tvorba práva 

limitovaná sférou prirodzeného práva? A je pozitívne právo podriadené prirodzenému 

právu, alebo naopak potrebuje prirodzené právo na nadobudnutie záväznosti  

„spozitívnenie“? Názory na  tieto otázky sa rôznia. Prof. Vladimír Klokočka zastáva 

stanovisko, že ústavou a zákonmi dané právo /čiže právo pozitívne/ je podriadené právu 

prirodzenému.165 V opozícii stoja názory, že prirodzené právo sa stáva súčasťou platného 

práva až vtedy, ak má formu zákona.166 Nový pohľad na túto problematiku prezentuje prof. 

J. Boguszak, teóriou o konvergencii jusnaturalizmu a juspozitivizmu 167

 

. V rámci tohto 

pohľadu pozitívnoprávna úprava rešpektuje a aj zakotvuje prirodzenoprávne základné 

ľudské práva a slobody. Odhliadnuc od toho, že táto syntéza, resp. konvergencia 

kompromisne rieši vzťah prirodzeného práva a pozitívneho práva bez toho, aby negovala 

jedno z nich, tak okrem toho rieši aj problém „bezprávneho“ práva, na výskyt ktorého je 20. 

storočie určite bohaté. Ak súčasne chápeme základné ľudské práva a slobody ako 

nadpozitívne, potom sme len krok od „nadpozitívnosti“ princípov konštitucionalizmu, ktoré 

sú potom nielen piliermi, na ktorých stojí zákonodarstvo, ale aj ohraničením tvorby práva 

ako aj realizácie práva v praktickom živote. Ide najmä o tieto princípy 

konštitucionalizmu:a) suverenity ľudu, b) pluralizmu, c) ochrany základných práv a slobôd, 

d) deľby moci, e) obmedzenej vlády, f) legality, g) legitimity, h) konsenzu. 

2.3. Zákonodarný proces v Slovenskej republike - pojem 

Pod zákonodarným procesom v Národnej rade rozumieme z Ústavy vyplývajúcej 

právomoci zákonom a inými predpismi regulovaný proces alebo časť procesu navrhovania, 

schvaľovania, prijímania a vyhlasovania ústavy, ústavných zákonov a zákonov s možným 

priamym dosahom na tvorbu podzákonných právnych predpisov. 

V súlade s vyššieuvedenou definíciou: 

a) právomoc byť subjektom zúčastneným na zákonodarnom procese vyplýva priamo z 

Ústavy, alebo je založená ústavným zákonom,168

                                                           
165 Klokočka, V.:  Politologický časopis, 2/1995, s. 117-127  

 

166 Spáčil, J.: K otázce pozitívniho a „nadpozitívniho“ práva. Časopis pro právní vedu a praxi, I/1997, 
s. 7-26 

167 Boguszak, J.: Vyústení antimonie jusnaturalizmu a juspozitivizmu.  Právník, 6/1995 
168 Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydanie. Praha, C.H.Beck 1995  
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b)  ide  o  legálny  proces,  ktorý je upravený  zákonom  s možnou špecifikáciou v právnom 

predpise  podzákonnej povahy, 

c) o zákonodarnom procese hovoríme aj za predpokladu, že jeho výsledkom nebude 

zavŕšenie publikáciou zákona, resp. ústavného zákona, 

d) za podmienky, že navrhovaný zákon obsahuje odkaz na vykonávací predpis, ktorý je 

predpokladom realizácie navrhovanej právnej úpravy, je sekundárnym výsledkom aj tento 

„adhézny“ právny predpis. 

 

2. 4. Pramene zákonodarného procesu v Slovenskej republike 

Základným prameňom regulujúcim normotvorbu je Ústava, ktorá zakladá legislatívnu 

právomoc Národnej rady. Piata hlava Ústavy upravuje zákonodarnú moc, v prvom oddiele 

je zakotvený status Národnej rady druhý oddiel tej istej hlavy je venovaný referendu. 

Ústavný základ pre zákonodarný proces pomerne stručný - čl. 72 uvádza, že jedine Národná 

rada disponuje ústavodarnou a zákono-darnou právomocou, čo je zaujímavé aj z pohľadu 

zakotvenia inštitútu referenda, čl. 78 tvorí právny základ pre zvýhodnenie poslancov 

formou absolútnej imunity, spojenej s hlasovaním v Národnej rade alebo jej výboroch. 

Uznášanie sa Národnej rady upravuje čl. 84, čl. 86 vyjadruje v písmene a) expressis verbis 

právomoc NRSR v oblasti zákonodarstva. Zákonodarný proces je v nadväznosti na 

základný zákon štátu podrobnejšie upravený v Rokovacom poriadku Národnej rady, 

publikovanom ako zákon NR SR č. 350/1996 Z.z. Citovaný právny predpis priniesol oproti 

dovtedajšej právnej úprave výrazné zmeny, predovšetkým tzv. tri čítania návrhu zákona. 

Účelom zavedenia systému troch čítaní je úmysel skvalitniť legislatívny proces, aj za cenu 

určitého spomalenia tohto procesu. § 69 rokovacieho poriadku odkazuje na legislatívne 

pravidlá tvorby zákonov, ktorými je uznesenie NRSR č. 519 o schválení legislatívnych 

pravidiel tvorby zákonov, publikované v Zbierke zákonov v roku 1997 pod č. 19. 

Legislatívne pravidlá upravujú podrobnosti súvisiace s prípravou, predkladaním a 

prerokúvaním návrhov zákonov. Nevzťahujú sa na vládne návrhy zákonov, do okamihu ich 

podania Národnej rade. Súvisiacimi právnymi predpismu sú ďalej zákon NRSR č. 1/1993 

Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky, zákon NRSR č. 270/1995 Z.z. o štátnom 

jazyku Slovenskej republiky. 
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2.5. Štádiá legislatívneho procesu 

Podľa prof. Viktora Knappa169

  a) zistenie potreby právnej úpravy 

 členíme legislatívny proces na nasledovné základné  

štádiá: 

  b) vznik legislatívneho zámeru170

  c) realizácia legislatívneho zámeru. 

 

2.5.1. Zistenie potreby právnej úpravy. 

Existencia potreby novej právnej úpravy je determinovaná skutočnosťou, že Národná 

rada je nielen zákonodarným orgánom, ale predovšetkým zastupiteľským zborom a v 

dôsledku toho aj politickým orgánom. V spoločenskopolitickom živote Slovenskej 

republiky zohrávajú dôležitú úlohu politické strany, ktorých vplyv je ešte zvýraznený 

proporcionálnym volebným systémom, ktorý sa používa pri voľbách do slovenského 

parlamentu. Politické strany často ešte pred voľbami formulujú svoje predstavy o právnej 

úprave, ktorú budú ich poslanci zvolení vo voľbách presadzovať na pôde zákonodarného 

zboru. Otáznou sa javí záväznosť takýchto prísľubov, určitú morálnu viazanosť však /ne/ 

plnenie predvolebných sľubov so sebou zákonite prináša. Presvedčenie o potrebe novej 

právnej úprave však nemusí prichádzať len zo strany poslancov. Eminentný záujem na 

prijatí príslušných právnych predpisov môžu mať, väčšinou aj majú, iné neštátne subjekty - 

odborové organizácie, občianske združenia, zamestnávateľske zväzy, cirkvy a náboženské 

spoločnosti, samosprávy,  predstavitelia  významných  podnikateľských  subjektov  a pod. 

Tieto uplatňujú svoj vplyv predovšetkým prostredníctvom politických strán, ktoré majú 

zastúpenie v NRSR ako aj prostredníctvom svojho pôsobenia na exekutívu. K prepojeniu 

politických strán s rôznymi záujmovými skupinami bezpochyby napomáha aj právna 

úprava hospodárenia politických strán. V závislosti na miere straníckej disciplíny existuje 

potom reálna možnosť ovplyvňovania poslancov. Vplyv rôznych lobbujúcich skupín však 

nemusí byť len negatívny. Domnievam sa, že v prípade precíznej právnej úpravy lobbizmu 

by klady prevýšili zápory, nakoľko je nepochybné, že subjekty, ktoré sú úzko previazané so 

spoločenským aj hospodárskym životom, disponujú množstvom praktických vedomostí, 

ktoré je potrebné systematicky využívať. Podľa Paula F. Zendziana predstavuje právny 

základ lobbizmu v Slovenskej republiky čl. 27/1 /všeobecné petičné právo/, čl. 26/2 

/sloboda prejavu a šírenia informácií/, čl. 26/5 /povinnosť poskytovania informácií štátnymi 

orgánmi a orgánmi územnej samosprávy/, čl. 29/1 /právo združovania/, čl. 83/1 /verejnosť 

                                                           
169 Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydanie. Praha, C.H.Beck 1995  
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schôdzí Národnej rady/ Ústavy171

Potreba súladu materiálnej i duchovnej regulácie 

.Na kvalitu pripravovaného zákona má určujúci vplyv 

právne vedomie poslancov zastupiteľského zboru. Komplexné posúdenie už existujúceho 

stavu je potrebná vysoká úroveň právneho vedomia de lege lata, zatiaľ čo navrhovaná 

právna úprava je determinovaná  šírkou navrhovateľovho  právneho vedomia de lege 

ferenda. 

Vychádzajúc z toho, že právo je normatívnym systémom, ktorý plní funkciu 

regulátora, znižujúceho mieru entropie spoločnosti, je nevyhnutné, aby pri posudzovaní 

potrebnosti  prijatia nového predpisu zhodnotil vhodnosť regulácie určitého skupiny 

spoločenských vzťahov právnymi normami. Snaha o premrštenú mieru aplikácie práva ako 

regulátora vedie vo svojom dôsledku k deformácii spoločenských vzťahov, v horšom 

prípade k faktickému nedodržiavaniu právnych noriem a následnému zníženiu 

spoločenského hodnotenia práva a nakoniec aj k právnemu nihilizmu. Akákoľvek právna 

úprava ignorujúca reálne podmienky v spoločnosti pôsobí nielenže retardačne na vývoj 

spoločnosti, ale a predovšetkým so sebou prináša nebezpečenstvo vzniku a rozvoja 

deregulačných systémov, antiprávnych deregulátorov. V procese transformácie ekonomiky 

sa prejavuje prirodzená tendencia štátu, v SR ešte zosilnená doznievajúcim vplyvom metód 

centralizovanej ekonomiky, voluntaristickým spôsobom ovplyvniť pravidlá regulácie v 

materiálnej oblasti spoločenskej kultúry. 172

Zohľadnenie predchádzajúcej právnej úpravy 

 Ak som v predošlých riadkoch uviedol 

nebezpečenstvo voluntarizmu zo strany štátu, prejavujúcim sa intezívnymi zásahmi do 

existencie a sféry záujmov neštátnych subjektov, je potrebné vyhnúť sa druhému extrému, 

ktorý môžeme charakterizovať nasledovne „najlepšia regulácia je žiadna regulácia“. Takéto 

tvrdenie v podstate úplne popiera zmysel  akejkoľvek  normatívnej regulácie. 

Okruh spoločenských vzťahov, ktorý považuje zákonodarca, presnejšie nositeľ práva 

zákonodarnej iniciatívy, za dôležité regulovať právnou normou je len výnimočne 

neovplyvnený predchádzajúcou právnou úpravou. 173

                                                                                                                                                    
170 Knapp, V.: Teoretické problémy tvorby československého práva.1. vyd., Praha, Academia 1983 

 Väčšina vzťahov, už je čiastočne 

determinované existujúcim právom. Je preto nevyhnutné, aby normotvorca podrobil  

dôslednej analýze vplyv predchádzajúcej právnej úpravy na okruh spoločenských vzťahov, 

pre ktorý mieni navrhnúť novú právnu úpravu. Progresívny nárast právnych predpisov 

171 Zendzian, P.F.: Lobbizmus - neoddeliteľná súčasť vládnutia. JUSTIN I., č. 3/95  
172Napr. zákon č. 211/1997 o revitalizácii podnikov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
173Napr. oblasť obchodovania s finančnými derivátmi.   
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upravujúcich tú istú problematiku svedčí ak nie o neúčinnosti predchádzajúcej úpravy, tak 

rozhodne o neschopnosti zákonodarcu dosiahnuť požadovaný stav. Slovenská republika 

nadväzuje na právny poriadok Česko - Slovenskej federatívnej republiky, pričom z 

hľadiska posledných desiatich rokov došlo  v právotvorbe k zmenám prejavujúcim sa 

expanziou normotvorby preto je značne problematické separovať spoločensky konfliktnú 

situáciu, ktorú je v záujme dosiahnutia homeostatickej rovnováhy v spoločnosti potrebné 

regulovať prostredníctvom právnej úpravy s tou, ktorá je v podstate dôsledkom už 

existujúcej  právnej úpravy, alebo je ňou veľmi výrazne podmienená. Preto je potrebné, aby 

zákonodarca súčasne s navrhovaním novej právnej úpravy  navrhol súčasne aj komplexnú 

úpravu už existujúcich predpisov. 

Závislosť právnej úpravy na podzákonných predpisoch 

Často dochádza k paradoxným javom, keď ani vykonávací právny predpis, na ktorý 

odkazuje zákonná úprava, nie je natoľko konkretizujúci príslušné ustanovenie zákona, aby 

sa dosiahla efektívnosť prijatej právnej úpravy. Napriek pomerne krátkemu životu 

moderného slovenského zákonodarstva disponujeme mnohými príkladmi meškajúcej 

podzákonnej právnej úpravy. Je potom otázne, či nie je výhodnejšie radšej klásť dôraz na 

podrobnejšiu právnu úpravu priamo prostredníctvom zákona a minimalizovať tak význam 

normatívnych právnych aktov nižšej právnej sily než zákon. Veľmi dôležitou sa javí 

depurácia právneho poriadku v oblasti podzákonej úpravy, najmä v súkromnom práve.174

Potreba  právnej úpravy a verejný záujem 

 

Napriek tomu, že poslanci Národnej rady  reprezentujú voličov, ktorí ich volili a 

súčasne v prevažnej väčšine sú aj členmi politických strán, je zastupiteľský zbor orgánom, 

ktorý reprezentuje predovšetkým záujmy všetkých občanov, ale aj iných subjektov v 

Slovenskej republike. Akákoľvek právna úprava musí byť prínosom z pohľadu verejného 

záujmu. Pojem verejného záujmu patrí k vôbec  najťažšie definovateľným, alebo aspoň 

charakterizovateľným. 

„Je nepochybné, že ani v súčasnosti, a to nielen v právnom poriadku Slovenskej 

republiky, ale aj v právnych poriadkoch iných štátov, nebol zatiaľ tento pojem definovaný a 

vymedzený tak, aby mohol byť všeobecne akceptovaný.“ 175

                                                           
174Eliáš,K. a kol.: Kurs obchodního práva, obchodní závazky, cenné papíry. C.H.Beck, 
Praha  1996, s. 2 

 Podľa niektorých 

myšlienkových prúdov verejný záujem vlastne ani neexistuje, pretože sa jedná o verejnú 

 Knapp, V.: Teoretické problémy československého práva. Academia, Praha 1983,  s. 125 
175Čič, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Matica Slovenská 1997, s. 125 
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voľbu, ktorú popísala a charakterizovala tzv. škola verejnej voľby Jamesa Buchanana, 

Gordona Tullocka a iných. V ich ponímaní je verejnou voľbou mechanizmus rozhodovania 

verejných činiteľov, ktorí sú zasa motivovaní vlastnými súkromnými záujmami. Verejný 

záujem preto vlastne ani neexistuje, preto sa podľa tohto názorového prúdu presúva ťažisko 

k otázke vzťahu medzi individuálnym rozhodovaním jednotlivcov - t. j. súkromnou voľbou 

a verejnou voľbou, čiže rozhodovaním s pozície štátu /štátneho orgánu/. 176 Akokoľvek 

odmietava sa stavia uvedené názorové spektrum k vymedzeniu pojmu verejného záujmu, je 

nepochybné, že jeho existencia je akceptovaná, dokonca aj v súdnej praxi.177

Potreba právnej úpravy vyplývajúca z medzinárodnoprávnych záväzkov 

 V prípade 

zákonodarcu je veľmi problematické určiť či koná alebo nekoná vo verejnom záujme, 

pretože nemôžeme vychádzať z dogmy, že zákonodarca vždy a priori koná vo verejnom 

záujme. Na druhej strane parlament je /nielen v SR/ logicky zásadne podozrievaný z 

účelového druhotného prerozdeľovania, pretože ide o politický orgán, ktorý realizuje určitý  

volebný program. Otázka verejného záujmu podľa môjho názoru úzko súvisí s 

problematikou konsenzu. Pri prijímaní právnych predpisov ústavnej povahy sa v Národnej 

rade vyžaduje vyššie kvórum a teda aj väčšia miera konsenzu s navrhovanou právnou 

úpravou. Garancia prítomnosti verejného záujmu je teda v tomto prípade vyššia než pri 

bežnom zákonodarstve. 

Nejedná sa tu o všeobecnú legislatívnu aproximáciu, ktorá je podmienená celkovým 

smerovaním Slovenskej republiky a ktorej tempo je v podstate závislé len na Národnej 

rady. Pod vplyvmi vyplývajúcimi z medzinárodných záväzkov rozumiem najmä 

medzinárodné zmluvy o ľudských právach a slobodách, ktoré majú v zmysle čl. 11 Ústavy 

prednosť pred vnútroštátnym právom za predpokladu, že ich Slovenská republika 

ratifikovala a boli vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. V takomto prípade pred 

Národnou radou stojí potreba zosúladiť vnútroštátny poriadok so spomenutou úpravou. 

Rovnako aj v prípade ak je Slovenská republika signatárom medzinárodnej zmluvy, je 

nevyhnutné, aby následne došlo k zosúladenie už existujúcich právnych predpisov, ktoré 

upravujú rovnaký predmet s predmetným medzinárodným dokumentom. Pri zmenách 

                                                           
176 Klaus, V..: Obhajoba  zapomenutých myšlenek. Praha, Academia 1997. 
177Napr. odôvodnenie nálezu Ústav. súdu SR  č. 22/97. Zbierka nálezov a uznesení ÚSSR r. 1997.  



 141 

predmetnej medzinárodnej zmluvy je dôsledkom následne súvisiaca zmena vnútroštátneho 

právneho predpisu.178

 

 

Podmienky potreby právnej úpravy 

Na základe uvedených skutočností sa pokúsim formulovať podmienky, za ktorých je 

vhodné  aplikovať v podmienkach Slovenskej republiky ako regulátor normatívny právny 

akt. 

a)Výskyt konfliktnej situácie v oblasti určitej skupiny spoločenských vzťahov. 

b) Konfliktná situácia dosahuje intenzitu, ktorá ohrozuje stabilitu iných skupín 

spoločenských vzťahov. 

c)Existujúca situácia nie je riešiteľná inými spoločenskými regulátormi /napr. trhom, 

morálkou,  náboženskými systémami/. 

d) V prípade, ak už bola konfliktná situácia bezúspešne regulovaná právnymi normami, je 

potrebné, spolu s návrhom zákona pripraviť aj sanáciu neúčinných právnych predpisov v 

záujme zabráneniu nepriehľadnosti právneho poriadku. 

e) Aplikácia navrhovanej právnej úpravy nemá vplývať na vznik a rozvoj antiprávnych 

deregulátorov. Aj keď  tento následok sa dá dokázateľne preukázať až ex post, je možné 

pripraviť určitú prognózu na základe obdobných skúseností v krajinách s vyspelou trhovou 

ekonomikou, pričom ak sa právna úprava výrazne vzďaľuje od zákonitostí materiálnej 

regulácie /regulácie prostredníctvom trhu/, je výskyt spomínaných deregulátorov celkom 

zákonitý. 

f) Potreba novej úpravy nie výsledkom silne spolitizovaných vplyvov a nie je prejavom 

právneho vedomia de lege ferenda výrazne polarizovaných  záujmových skupín v Národnej 

rade /v tomto prípade pôsobí ako účinný filter potreba určitého množstva poslancov/. 

g) Navrhovaná právna úprava nekladie na štátny rozpočet nároky, ktoré prevyšujú prínos 

tejto úpravy. 

h) Navrhovaná právna úprava nekladie na štátny rozpočet nároky, ktoré sú kompenzované 

na úkor neštátnych subjektov. 

                                                           
178Napr. prijatie novej právnej  úpravy zákonom č. 55/ 1997 Z.z. o ochranných známkach  a  následne 

aj vyhlášky Úradu priemyselného vlastníctva č. 117/ 1997 Z.z., ktorou sa vykonáva uvedený zákon 
v náväznosti na Parížsky dohovor na ochranu priemyselého vlastníctva, Madridskú dohodu o 
medzinárodnom zápise továrenských a obchodných známok a Protokolu k Madridskej dohode o 
medzinárodnom zápise ochranných známok. Prijatie novej právnej úpravy si vyžiadali zmeny v 
medzinárodných zmluvách, ktorými je SR viazaná s pozície nástupnickej krajiny po ČSFR. 



 142 

ch) Navrhovaná úprava musí viesť k zefektívňovaniu činnosti štátnych orgánov, nie k ich 

byrokratizácii. 

i) Je odôvodnený predpoklad, že konfliktná situácia by bez príslušnej právnej regulácie 

pretrvávala po dlhšie časové obdobie. 

j) Ak normotvorca v minulosti dospel k názoru, že pri niektorých spoločenských vzťahoch 

nie je potrebná právna regulácia a túto následne aj zrušil, ale spomenuté spoločenské 

vzťahy „budú právne upravené aj naďalej, avšak zložitými cestami výkladu zákona, 

analógie legis či dokonca analogie iuris a pod.“179

2.5.2. Vznik legislatívneho zámeru 

 

Existencia konfliktnej situácie v spoločnosti ako aj splnenie podmienok uvedených v 

predošlom texte determinujú predstavu o vhodnosti regulácie prostredníctvom právnej 

normy ako aj o reálne možných výsledkoch takejto úpravy. Výsledkom je úmysel subjektu, 

ktorý je nositeľom práva zákonodarnej iniciatívy sformulovať legislatívny zámer a následne 

ho realizovať.Vznik legislatívneho zámeru nemá charakter jednorazovej skutočnosti, ide o 

postupný a „spravidla pomalý objektívne podmienený subjektívny psychický proces 

poznania a politického rozhodovania, ktorého počiatky a pramene môžu byť a v praxi aj 

bývajú veľmi rôznorodé.“180

2.5.3. Realizácia legislatívneho zámeru 

 

Realizácia legislatívneho zámeru začína  prípravou potrebných náležitostí, ktoré 

navrhovateľ, resp. subjekt pripravujúci predmetné podklady pre navrhovateľa, predkladá 

spolu s návrhom zákona a následne realizáciou samotného procesu, ktorého výsledkom je 

platný právny predpis. 

 

2.6. Legislatívny proces v užšom zmysle 

2.6.1. Všeobecne 

Legislatívny proces v tomto ponímaní je charakteristický podrobnou právnou úpravou 

ako aj vysokým podielom procesnoprávnych ustanovení. Súčasne sa v tejto fáze 

dominantne prejavuje pôsobnosť  Národnej rady, ktorá je až do okamihu podania návrhu 

zákona takpovediac v tieni podstatne, pri príprave návrhov zákonov aktívnejšej vlády. 

                                                           
179 Knapp, V.: Teoretické problémy československého práva. Academia, Praha 1983,  s. 119 - 120 
180 Tamtiež. 



 143 

„Prirodzene práve v tejto fáze sa rozhodujúcou mierou podieľajú na dotvorení a precizácii 

zákonodarného návrhu orgány a poslanci najvyššieho zastupiteľského zboru.“181

Prechodom legislatívnym procesom získava návrh zákona rozmer legality a to tým, že 

právny akt je prijatý v súlade a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon. Okrem toho tu dochádza 

ku kvalitatívnej zmene ovplyvňujúcej právne vedomie, pretože právnopolitická predstava 

navrhovateľa, ktorá je ešte stále v rovine de lege ferenda, sa po zavŕšení procesu 

vyhlásením a publikáciou presunie do roviny de lege lata. Legislatívny proces je teda aj 

akýmsi sitom, ktorým musia nevyhnutne prejsť názory aké by malo byť právo, aby sa mohli 

stať platným právom. Pod najužším chápaním procesu tvorby práva rozumieme 

inštitucionálno - procedurálne chápanie procesu tvorby práva,

 

182

2.6.2. Subjekty práva zákonodarnej iniciatívy 

 čo je aj podstatou 

legislatívneho procesu v užšom zmysle, z čoho vyplýva, že spomínaný proces je najužšou a 

tiež formálne najprísnejšie upravenou časťou normotvorby. 

Oprávnením podávať návrhy zákonov disponujú poslanci, výbory Národnej rady 

vláda. V zmysle čl. 45 ods. 1 ústavného zákona o československej federácie bol subjektom 

disponujúcim právom zákonodarnej iniciatívy aj prezident  vtedajšej ČSSR. Okruh 

subjektov práva zákonodarnej iniciatívy je pomerne úzky. Čo sa týka absencie práva 

zákonodarnej iniciatívy, ktorého nositeľmi by boli neštátne subjekty, napr. reprezentanti 

územných a iných samospráv, prípadne priamo občania formou predkladania návrhov 

zákonov prostredníctvom ľudovej iniciatívy,183

2.6.3. Vypracovanie návrhu zákona 

 určitým vyvažujúcim prvkom by mal byť 

inštitút referenda. 

Príprava návrhu zákona kladie vysoké nároky na celkové možnosti navrhovateľa 

analyzovať existujúci stav v oblasti, ktorú považuje za vhodné upraviť. Z hľadiska 

materiálneho a personálneho zabezpečenia jednotlivých nositeľov práva zákonodarnej 

iniciatívy je len logické, že najlepšie predpoklady pre vypracovanie kvalifikovaného návrhu 

zákona má najmä vláda, nasledujú výbory a  na treťom mieste sú jednotlivý poslanci. 

Dôsledkom týchto skutočností je dominantné postavenie vlád voči iným subjektom práva 

zákonodarnej iniciatívy aj v iných štátoch. V procese prípravy návrhu má osobitné 

                                                           
181  Orosz, L.: Legislatívna činnosť federálneho zhromaždenia v podmienkach československej 

federácie, Košice 1989 
182 Tamtiež s. 21 
183 Pozri bližšie napr. Orosz, L.: Štátne právo vybraných európskych štátov a USA I. Právnická 

fakulta UPJŠ v Košiciach 1990, s. 107 
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postavenie Ministerstvo financií Slovenskej republiky, s ktorým je navrhovateľ povinný 

prerokovať návrh zákona, pričom stanovisko ministerstva financií sa uvedie v dôvodovej 

správe. Predmetné stanovisko hodnotí dosah návrhu na štátny rozpočet ako aj rozpočty 

obcí. Návrh má v zásade obsahovať len ustanovenia normatívneho charakteru. Výnimka z 

tejto zásady by snáď bola prípustnou ojedinele v niektorých prípadoch   ústavných zákonov 

/napr. slávnostná preambula/. Návrh musí byť terminologicky presný a jednotný, 

obsahujúci už ustálené pojmy používané v právnom poriadku. Pri použití nových pojmov, 

treba tieto nevyhnutne vždy právne vymedziť. Návrh musí byť v súlade s kodifikovanou 

podobou štátneho jazyka, pričom cudzie slová možno používať len výnimočne ak sú 

súčasťou už používanej právnej terminológie a nie je možné nahradiť ich rovnocenným 

termínom v slovenskom jazyku. Za účelom dosiahnutia jazykovej správnosti sa odporúča, 

aby si navrhovateľ vyžiadal stanovisko odborných slovakistických jazykovedných 

pracovísk. Pretože navrhovaný zákon musí byť v súlade s medzinárodnými zmluvami a 

inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, vyžaduje sa 

vyhlásenie o súlade návrhu s vyššieuvedenými dokumentmi. Namiesto recipovania 

ustanovenia iného právneho predpisu sa používa odkaz na iný zákon. Úvodná časť návrhu 

zákona označované ako základné ustanovenia vymedzuje okruh spoločenských vzťahov, 

ktoré majú byť touto úpravou regulované, prípadne aj definuje základné pojmy. Spoločné 

ustanovenia obsahujú úpravu vzťahujúcu sa na viaceré ustanovenia návrhu zákona. Pod 

prechodné ustanovenia sa zahŕňa uvedenie vplyvu navrhovanej úpravy na doterajšiu. Pod 

záverečnými ustanoveniami sa uvádzajú  zrušovacie ustanovenia a ustanovenie o účinnosti 

návrhu zákona. 

Prejavom rýchleho tempa legislatívnych prác je aj pomerne krátka legisvakačná 

lehota, ktorá slúži na osvojenie si novej právnej úpravy. Legisvakačné lehoty v dĺžke 

niekoľkých rokov, v prípade výzamných kódexov, sú dnes už nereálne, ale príliš krátke 

prázdniny zákona často nestačia ani na doručenie príslušnej čiastky Zbierky zákona 

Slovenskej republiky. Ak je na vykonanie navrhovanej úpravy potrebný podzákonný 

právny predpis, musí návrh obsahovať  splnomocnenie na jeho vydanie, to však neplatí v 

prípade ak sa jedná o vládne nariadenie. 

2.6.4. Súlad návrhu zákona s právom Európskej únie 

Rokovací poriadok a v jeho rámci Legislatívne pravidlá ukladajú navrhovateľovi 

zákona povinnosť dokladovať súladnosť návrhu zákona s právom EÚ prostredníctvom 

doložky zlučiteľnosti návrhu zákona s právom EÚ (v nasledujúcom texte „doložka 

zlučiteľnosti“), ktorú vyhotoví Inštitút pre aproximáciu práva. V doložke zlučiteľnosti sa 
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uvádza, či je rovnaká problematika upravená aj v práve EÚ a ak áno, tak sa uvedú aj 

príslušné právne predpisy. Ďalej sa v doložke zlučiteľnosti uvádza prioritnosť oblasti vo 

vzťahu k legislatívej aproximácii ako aj stupeň kompatibility s právnou úpravou EÚ. 

Samotná doložka zlužiteľnosti má však v konečnom dôsledku informatívnu povahu, 

vzhľadom na reprezentatívnosť  poslaneckého mandátu ani inú nemôže mať. Slovenská 

republika deklaruje navonok snahu  o integráciu celým spektrom opatrení,184

2.6.5. Podanie návrhu zákona 

 čoho odrazom 

by mali byť prointegračné aktivity Národnej rady. Účelom doložky zlučiteľnosti je 

špecifikovanie vyššieuvedených skutočností, ktoré majú slúžiť navrhovateľovi ako 

informácia o kompatibilite ním navrhovanej úpravy s právom EÚ, ale predovšetkým pre 

členov zákonodarného zboru, ktorí budú rozhodovať o prijatí alebo neprijatí príslušného 

zákona. Vzhľadom na reprezentatívnosť poslaneckého mandátu doložka zlučiteľnosti nie je 

zaväzujúcou a v podstate záleží najmä na prointegračnej orientácií toho ktorého poslanca, či 

spomínaná doložka zvýši šance na priechodnosť navrhovanej úpravy alebo nie. 

Harmonizácia práva SR s právom EÚ je jedným z kodaňských kritérií, ktoré tvoria 

nevyhnutnú  podmienku  pre  prijatie asociovaných krajín za členov EÚ. 

Návrh zákona podáva subjekt práva zákonodarnej iniciatívy predsedovi Národnej 

rady. Podaný návrh musí byť vyhotovený v potrebnom počte vyhotovení v písomnej forme 

a taktiež aj elektronickej forme. Poslanecký návrh podpisuje poslanec, návrh výboru  

podpisuje predseda tohto výboru  a vládny návrh podpisuje predseda vlády a vládou 

poverený člen vlády alebo vedúci iného ústredného orgánu štátnej správy. Príslušný podpis 

musí byť prítomný na piatich výtlačkoch, v prípade vládneho návrhu sa podpisy umiestňujú 

pod dátumom schválenia návrhu zákona vládou. Návrh zákona sa považuje za podaný 

okamihom doručenia návrhu v potrebnom počte vyhotovení cestou podateľne Kancelárie 

Národnej rady. V prípade, že navrhovateľom zákona je vláda, návrh sa podáva v počte 250 

výtlačkov vrátane piatich podpísaných v elektronickej forme spolu so sprievodným listom 

predsedu vlády ako aj s príslušným uznesením vlády. Ak využijú právo zákonodarnej 

iniciatívy poslanci alebo výbory, títo podávajú návrh zákona v počte piatich podpísaných 

výhotovení a so sprievodným listom, ktorý je v prípade výboru podpísaný predsedom 

                                                           
184Zoznam priorít aproximácie práva,  Koncepcia aproximácie práva Slovenskej republiky k právu 

ES/EÚ a dohovorom RE, Stratégia postupu Slovenskej republiky pri implementácii práva ES/EÚ v 
prioritných oblastiach (schválený uznesením vlády SR č. 796/1996), Národný program 
prispôsobovania právneho poriadku SR k právu ES/EÚ v oblasti vnútorného trhu (schválený 
uznesením vlády SR č. 99/1997) 
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výboru a za predpokladu, že navrhovateľom je poslanec alebo poslanci, tak podpísaným 

príslušným poslancom, resp. povereným poslancom. Rokovací poriadok a ani Legislatívne 

pravidlá  neupravujú otázku, či v prípade ak podáva návrh viac poslancov je poverený 

poslanec, ktorý podpisuje sprievodný list, povinný pripojiť aj poverenie ostatnými 

spolunavrhovateľmi.Vo všetkých prípadoch sa v sprievodných listoch uvádza aj osoba, 

resp. osoby, ktoré sú poverené uvedením návrhu zákona v Národnej rade a v jej výboroch. 

V prípade, ak podaniu návrhu zákona predchádzala verejná diskusia, je navrhovateľ 

povinný priložiť aj zhodnotenie tejto diskusie. Ak má predseda Národnej rady názor, že 

návrh zákona nespĺňa potrebné náležitosti, odporučí navrhovateľovi, aby nedostatky 

odstránil. Za predpokladu, že navrhovateľ s týmto odporúčaním nesúhlasí, môže to oznámiť 

predsedovi Národnej rady spolu so stanoviskom, v ktorom súčasne uvedie dôvody pre svoj 

nesúhlas. Následne predloží predseda Národnej rady rady spomenuté odporúčanie spolu so 

sta-noviskom navrhovateľa na najbližšiu schôdzu Národnej rady, ktorá o nich rozhodne bez 

rozpravy. V prípade poslaneckého návrhu alebo návrhu výboru Národnej rady, ktorý spĺňa 

potrebné náležitosti, doručí predseda národnej rady návrh zákona vláde a požiada ju o 

zaujatie stanoviska. Vláda zašle predmetné stanovisko predsedovi Národnej rady do 30 dní, 

inak sa rokuje o návrhu zákona aj bez tohto stanoviska, pričom dodatočne neskôr doručené 

stanovisko možno zohľadniť. 

2.6.6. Prerokúvanie návrhu zákona 

Na rozdiel od štátov, kde sa prerokúva návrh zákona v jednom čítaní, v rámci ktorého 

sa návrh zákona najskôr prerokúva vo vecne príslušnom výbore /výboroch/ s následným 

rokovaním v parlamente, patrí Slovenská republika ku krajinám s viacerými čítaniami 

návrhu zákona v procese jeho prijímania. Ide o systém troch čítaní, ktorý môžeme 

zjednodušene charakterizovať tak, že prvé čítanie prebieha v pléne, následne sa v druhom 

čítaní zaoberá návrhom výbor, resp. výbory a v treťom čítaní sa návrh zákona prerokúva 

opäť v pléne parlamentu, kde sa o ňom súčasne aj hlasuje. Systém troch čítaní vedie k 

posilneniu postavenia výborov parlamentu, v ktorých prebieha de facto ťažisková časť 

legislatívneho procesu v užšom zmysle, pretože vo výboroch sa podrobne prerokúvajú 

detaily návrhov zákonov. Dôvodom pre aplikáciu tohto systému v podmienkach Slovenskej 

republiky bola snaha o skvalitnenie zákonodarného procesu. 

a) Prvé čítanie 

V rámci prvého čítania zabezpečí predseda národnej rady všetkým poslancom 

doručenie návrhu zákona tak, aby ho mali k dispozícii najmenej 15 dní pred schôdzou 

národnej rady, na ktorej sa uskutoční jeho prvé čítanie a zároveň navrhne národnej rade 
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pridelenie návrhu zákona ústavnoprávnemu výboru, prípadne podľa navrhovanej úpravy v 

náväznosti na vecnú príslušnosť výborov aj ďalším výborom. V rokovacom poriadku 

národnej rady sa uvádza, že súčasne navrhne výbor, ktorý je pre tento návrh zákona 

gestorský. V tomto prípade nie je jasné, či navrhuje gestorský výbor obligatórne, alebo len 

za podmienky, že okrem ústavnoprávneho výboru navrhol prideliť návrh zákona aj inému 

výboru. V prípade, ak predseda národnej rady nenavrhuje gestorský výbor obligatórne, tak 

ústavnoprávny výbor určí zároveň spravodajcu podľa §73 rokovacieho poriadku, čiže 

ústavnoprávny výbor by plnil funkciu gestorského výboru. Pretože v rokovacom poriadku 

sa gestorský výbor spomína na viacerých miestach s tým, že plní najmä funkciu výboru, 

ktorý zjednocuje stanoviská ostatných výborov, tak podľa môjho názoru by mal predseda 

národnej rady navrhnúť vždy najmenej dva výbory. To nakoniec vyplýva aj z logiky veci, 

pretože ústavnoprávny výbor sa bude zameriavať na formálnoprávnu rovinu navrhovanej 

úpravy ako aj na jej celkový dosah na právny poriadok a vecne príslušný výbor posúdi 

návrh z obsahovej  stránky. Mnohé z ustanovení rokovacieho poriadku sú však 

formulované tak, že existencia viacerých výborov pri rokovaní o návrhu zákona je len 

fakultatívna (napr. §79/1). Predseda národnej rady zaradí návrh zákona do programu 

najbližšej schôdze národnej rady, pričom národná rada môže zmeniť poradie prerokovania 

návrhov zákonov. Návrh zákona uvedie v pléne národnej rady navrhovateľ, po ktorom 

vystúpi spravodajca, ktorého určí navrhnutý gestorský výbor. O navrhnutom zákone sa 

koná všeobecná rozprava, v ktorej nie je možné predkladať návrhy na jeho zmeny a 

doplnky. Táto všeobecná rozprava sa podľa rokovacieho poriadku týka podstaty návrhu, 

pod ktorou môžeme rozumieť potrebnosť regulácie spoločenských vzťahov, ktoré tvoria 

predmet navrhovanej právnej úpravy. V tomto štádiu legislatívneho procesu sa prijme 

národná rada uznesenie, ktorým: 

a) vráti návrh zákona navrhovateľovi na dopracovanie, alebo 

b) sa uznesie, že nebude pokračovať v rokovaní o návrhu zákona /to isté platí, ak 

národná rada neprijme žiadne uznesenie/, alebo 

c) ho prerokuje v druhom čítaní. 

V prípade uznesenia o prerokovaní návrhu zákona v druhom čítaní rozhodne národná 

rada súčasne aj o návrhu predsedu národnej rady na pridelenie návrhu zákona jednotlivým 

výborom, na určenie gestorského výboru, pričom návrh je vždy pridelený ústavnoprávnemu 

výboru, pričom ak národná rada neprijme predmetné rozhodnutie, postupuje sa podporne 

podľa návrhu predsedu národnej rady. O návrhoch poslancov na zmenu alebo doplnenie 

návrhu predsedu národnej rady na pridelenie výborom rozhodne národná rada bez rozpravy. 
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Súčasne národná rada rozhodne aj o lehote na prerokovanie návrhu zákona v príslušných 

výboroch, ktorá nemôže byť kratšia než 30 dní odo dňa pridelenia. 

 

b) Druhé čítanie 

Druhé čítanie môžeme charakterizovať ako prerokúvanie návrhu zákona vo výboroch 

/v nich leží aj ťažisko tohto čítania/, ktorým bol návrh pridelený a v pléne národnej rady. 

Výbor si pre účely prerokovania návrhu zákona určí na návrh predsedu výboru zo svojich 

členov spravodajcu. Návrh zákona v prípade poslaneckého návrhu odôvodňuje vo výbore 

navrhujúci poslanec, resp. poverený poslanec ak návrh podala skupina poslancov alebo 

výbor národnej rady a ak ide o vládny návrh, tak člen vlády alebo vedúci ústredného orgánu 

štátnej správy, ktorého tým vláda poverila. Funkcia spravodajcu výboru spočíva v tom, že v 

rámci prerokúvania návrhu zákona vo výbore koordinuje prácu vo vnútri výboru a súčasne 

pre tento účel zastupuje výbor navonok pri vyžiadaní potrebných informácií a posudkov, 

oboznamuje sa s materiálmi, ktoré boli či už výboru alebo priamo spravodajcovi počas 

prerokúvania návrhu zákona doručené. V prípade poslaneckého návrhu alebo návrhu 

podaného výborom národnej rady informuje aj o stanovisku vlády k predmetnému návrhu, 

ak bolo stanovisko doručené. Význam rokovania vo výbore spočíva v oprávnení výboru 

uzniesť sa na pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch. Výbor vyhotoví o výsledku 

prerokovania návrhu zákona písomnú správu, ktorú výbor schvaľuje uznesením. Správa 

obsahuje znenie návrhov, na ktorých sa výbor uzniesol ako aj ich písomné odôvodnenie a 

predovšetkým stanovisko výboru, či návrh zákona odporúča alebo neodporúča národnej 

rade schváliť. Ak prípade prerokovania návrhu zákona viacerými výbormi, dospejú tieto 

výbory k rozdielnym stanoviskám, splní si gestorský výbor svoju zjednocujúcu úlohu, za 

účelom ktorej môže zvolať spoločnú schôdzu výborov. Gestorský výbor súčasne určí 

spoločného spravodajcu výborov /v nasledujúcom texte „spoločný spravodajca“/. 

Výsledkom rokovania viacerých výborov je spoločnú písomnú správa, ktorú vypracuje a 

schváli svojim uznesením gestorský výbor. V predmetnom uznesení môže súčasne poveriť 

spoločného spravodajcu, aby podal návrh na upustenie od doručenia pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhov výborov.  V spomínanej správe sa uvedú výbory, ktorým bol návrh 

zákona pridelený a ktoré ho aj prerokovali, informácia o stanoviskách, ktoré podali poslanci 

gestorskému výboru, informáciu o stanoviskách výborov, predovšetkým či odporúčajú 

národnej rade schváliť návrh zákona alebo nie ako aj svoje stanovisko k tomuto 

odporúčaniu, pozmeňujúce a doplňujúce odôvodnené návrhy výborov spolu s svojím 

stanoviskom k týmto návrhom. Zavŕšenie spoločnej písomnej správy tvorí záverečné 
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stanovisko gestorského výboru, či odporúča národnej rade návrh zákona schváliť alebo ho 

vrátiť navrhovateľovi na opätovné dopracovanie, odložiť rokovanie o návrhu alebo 

nepokračovať v rokovaní. Spoločná správa sa doručí všetkým poslancom a navrhovateľovi 

zákona. O návrhu zákona môže v rámci druhého čítania pokračovať národná rada až po 

uplynutí 48 hodín od doručenia spoločnej správy, pričom ak ide o jednoduchý zákon, 

národná rada môže bez rozpravy rozhodnúť o skrátení lehoty. Z ustanovení rokovacieho 

poriadku nie sú zrejmé kritériá, podľa ktorých by bolo možné presne posúdiť kedy je návrh 

zákona jednoduchý a kedy nie. Plénum národnej rady prednostne hlasuje o prípadnom 

návrhu gestorského výboru na vrátenie návrhu zákona navrhovateľovi na jeho 

dopracovanie, alebo o odložení rokovania o návrhu zákona, alebo o nepokračovaní v 

rokovaní o ňom. Spoločný spravodajca informuje národnú radu o výsledku rokovania 

výborov a odôvodňuje v pléne národnej rady  stanovisko gestorského výboru. Pri rokovaní 

o návrhu zákona počas druhého čítania v pléne národnej rady, je na podanie 

pozmeňujúceho alebo doplňujúceho návrhu potrebný súhlas aspoň 15 poslancov, zároveň 

predsedajúci národnej rady zabezpečí doručenie návrhov všetkým poslancom, pričom k 

týmto návrhom spoločný spravodajca nezaujíma stanovisko, upozorní však na ich súvislosť 

s návrhom zákona ako aj s návrhmi uvedenými v spoločnej správe. V nasledujúci deň po 

rozdaní predmetných návrhov podaných na schôdzi národnej rady sa môže konať 

hlasovanie o návrhoch zo spoločnej správy ako aj o už doručených pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhoch. Gestorský výbor môže požiadať o nedoručovaní pozmeňujúcich a 

doplňujúcich návrhov a skrátení lehoty, o čom rozhodne národná rada bez rozpravy. V 

prípade ak v druhom čítaní neboli schválené žiadne pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, 

postupuje návrh zákona do tretieho čítania. Ak došlo v druhom čítaní ku schváleniu 

takýchto návrhov, koná sa tretie čítanie najskôr na druhý deň po ich schválení, avšak táto 

lehota môže byť skrátená na návrh gestorského výboru, o ktorom rozhodne národná rada 

bez rozpravy. Až do ukončenia druhého čítania disponuje navrhovateľ právom späťvzatia 

návrhu zákona. 

c) Tretie čítanie 

Tretie čítanie prebieha v pléne národnej rady, pričom sa obmedzuje len na ustanovenia 

návrhu zákona, ku ktorým boli v druhom čítaní schválené pozmeňujúce alebo doplňujúce 

návrhy. Jednotlivý poslanec môže v tomto štádiu legislatívneho procesu navrhnúť len 

opravu legislatívnotechnických a jazykových chýb, pretože na iné návrhy, či už návrh na 

odstránenie iných než  v predchádzajúcom texte uvedených chýb a návrh na opakovanie 

druhého čítania môže predložiť skupina najmenej 30 poslancov. V prípade, že boli v treťom 
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čítaní schválené nejaké opravy alebo pozmeňujúce či doplňujúce návrhy, môže sa na návrh 

gestorského výboru, o ktorom rozhodne národná rada bez rozpravy, hlasovanie odložiť do 

doby, než budú tieto návrhy odovzdané poslancom v písomnej forme. Ak však v treťom 

čítaní neboli schválené nijaké opravy, pozmeňujúce ani doplňujúce návrhy, pristúpi sa k 

hlasovaniu o návrhu zákona ako o celku. V treťom čítaní môže navrhovateľ vziať návrh 

zákona späť len so súhlasom národnej rady. 

2.6.7. Podpisovanie zákona 

Podľa Ústavy zákon podpisuje predseda národnej rady, ktorý ho následne zašle 

predsedovi vlády a prezidentovi republiky. Podpisy deklarujú súhlas najvyšších ústavných 

činiteľov Slovenskej republiky s tým, že nová právna úprava bola prijatá zákonom 

ustanoveným spôsobom, súčasne svojim podpisom potvrdzujú záväzok, že z pozície svojho 

postavenia budú uplatňovať svoj vplyv pri jej uvádzaní do praxe. 

Voči zákonom disponuje prezident SR právom relatívneho veta. 

Rokovací poriadok špeciálne upravuje aj osobitné legislatívne konanie, ktoré môžeme 

rozdeliť do dvoch skupín: 

a) legislatívne konanie, pri ktorom sa výpúšťa prvé čítanie návrhu zákona 

b) legislatívne  konanie, pri  ktorom sa skracujú, príp. úplne vypúšťajú niektoré 

procesné lehoty. 

Odo dňa uverejnenia zákona v Zbierke zákonov platí nevyvrátiteľná domnienka o jeho 

znalosti. 

 

Resumé 

 

In the past decade the Slovak Republic has undergone significant changes which  have 

imposed considerable demands also on the law-making branch of its government. 

The law is a regulator  which along with other regulators, primarily the market, 

regulates human conduct  in order to lower the rate of entropy. Notwithstanding the fact 

that it is not possible to attain absolute homeostasis, it is  necessary to eliminate  the risk  of 

conflicts  which would be dangerous to the society.  It is typical of post-totalitarian 

countries that as a result of  considerable disbelief in the free market  they tend to 

overestimate  the efficiency  of law as a regulator. It practically leads to the situation when 

legal regulations, eventually, are not being observed, which  results in development of anti-

regulators. This trend is being intensified by globalisation of economies where the capital is 

allocated  in the areas with a lower level of regulation. 
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The primary task of law-makers in new democracies  is to implement their ideas  

about what can be regulated by law by having accommodated them to the reality of what 

can be efficiently regulated.  While interfering  with the economy, the risk of  purposeful  

legal regulation arises i.e. the regulation which would follow  individual rather than public 

interest. 

In the conditions of the Slovak Republic, the legislative initiative is vested with 

deputes to the National Council of the SR, committees and the Government of the SR. The 

system of three readings is being applied. 

The first reading is carried on  in the assembly of the National Council. If the 

resolution on the bill being admitted to the second reading  is adopted,  this  would mean 

that the legislative process has proceeded to its committee stage  when the bill will be 

submitted to appropriate committees and  the constitutional committee. The core of the 

second reading rests in  committee debates. 

The third reading is carried out again in the plenary session of the National Council. 

The Act which is codified in the Collection of Statutes of the SR is considered as 

known to the publlic. 
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K aktuálnym problémom reformy verejnej správy 

(postavenie územnej samosprávy) 

Doc. JUDr. Soňa KOŠIČIAROVÁ, PhD. 

Katedra správneho a environmentálneho práva 

Právnická fakulta UK Bratislava 
 

Nevyhnutnosť reformy verejnej správy v Slovenskej republike je podmienená: 

 -  prebiehajúcim procesom prípravy Slovenskej republiky ako asociovanej krajiny na 

vstup do Európskej únie (príprava štruktúry orgánov verejnej správy na realizáciu 

medzinárodných záväzkov), 

 -  prebiehajúcim procesom regionalizácie. 

Schválená Stratégia reformy verejnej správy v Slovenskej republike (ďalej len 

"Stratégia")185

 Uplatnenie princípu decentralizácie verejnej moci bude mať za následok, že: 

 za jeden z kľúčových cieľov určila decentralizáciu verejnej správy spojenú s 

decentralizáciou verejných financií a predpokladá, že v budúcnosti sa výkon verejnej 

správy bude zabezpečovať na troch úrovniach: a) štát, b) vyšší územný celok, c) obec. Z 

uvedeného je zrejmé, že by v budúcnosti malo dôjsť predovšetkým k posilneniu postavenia 

územnej samosprávy. 

 a) na výkone verejnej správy sa okrem štátu budú podieľať i ďalšie štátom uznané 

verejnoprávne korporácie (obec, samospráva vyšších územných celkov), 

 b) výkon verejnej moci nebude len ich právom 186

 c) výkon zákonom vymedzených úloh budú tieto subjekty realizovať samostatne - 

vlastnými formami činnosti zakotvenými zákonom, v rámci svojej zodpovednosti 

a vo vlastnom záujme. 

 (garantovaným komlexne po 

stránke právnej, majetkovej a finančnej), ale bude chápaný aj ako ich povinnosť, 

Decentralizácia verejnej moci ovplyvní budúci rozsah kompetencie subjektov 

územnej samosprávy. Odpoveď na otázku, ktoré úlohy verejnej správy by mali byť v 

kompetencii štátnej správy, a ktoré v kompetencii samosprávy, nie je jednoduchá. Prax 

                                                           
185 Článok bol odovzdaný na publikovanie začiatkom novembra 1999, teda v čase, keď ešte nebola 

vypracovaná Koncepcia decentralizácie a modernizácie verejnej správy. 
186 Podľa čl. 3 ods. 1 Európskej charty miestnej samosprávy "miestna samospráva je výrazom práva a 

schopnosti miestnych orgánov, v medziach daných zákonom, v rámci svojej zodpovednosti a v 
záujme miestneho obyvateľstva regulovať a riadiť podstatnú časť verejných vecí. 
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rôznych štátov - pokiaľ ide o spôsob právneho riešenie tohto problému - nie je jednotná, i 

keď pri komparácii kompetencií jednotlivých samosprávnych systémov možno nájsť určité 

spoločné atribúty. 

Nepovažujem za vhodné na tomto mieste hodnotiť zoznam navrhovaných 

kompetencií, nositeľom ktorých by v budúcnosti mali byť subjekty verejnej správy (tak ako 

boli formulované v Stratégii), rada by som však zdôraznila, že základnými aspektami, ktoré 

by mali byť zohľadnené pri realizácii funkčnej reformy systému verejnej správy187

 -  vecný (pri jeho hodnotení by sa mal brať do úvahy charakter a špecifiká 

rozhodovacích procesov štátnosprávnej a neštátnosprávnej povahy), 

, sú: 

 - finančný (podmieňuje deľbu úloh medzi štátne a neštátne subjekty verejnej správy 

z hľadiska existujúcich finančných zdrojov a finančného krytia týchto úloh), 

 -  efektívnosti výkonu úloh verejnej správy. 

Aspekt efektívnosti výkonu úloh verejnej správy by mal byť rozhodujúcim kritériom 

najmä v prípadoch, keď sa zvažuje spôsob budúceho rozdelenia kompetencie medzi štátnu 

správu a územnú samosprávu v tzv. spoločnej oblasti (napr. ochrana životného prostredia), 

pričom merítkom by - v súlade so Stratégiou - malo byť optimálne zabezpečenie úloh 

verejnej správy "vzhľadom na priame potreby občana". 

Obec by mala naďalej zostať základným článkom v systéme územnej samosprávy. Z 

tohto dôvodu je spôsob vymedzenia jej kompetencie kardinálnym problémom uvažovanej 

reformy verejnej správy, a to aj vzhľadom na záujem konštituovať samosprávu vyšších 

územných celkov. 

"Prvkami" budúceho systému územnej samosprávy tak budú územné komunity 

reprezentujúce miestne záujmy (obce, mestá), ale aj komunity reprezentujúce tzv. 

regionálne záujmy (veľké územné celky). Tým sa systém stane zložitejším - medzi 

územnými komunitami rovnakého stupňa bude existovať sieť horizontálnych vzťahov a 

medzi územnými komunitami nižšieho a vyššieho stupňa sieť vertikálnych vzťahov. 

Horizontálne vzťahy v systéme územnej samosprávy sú založené na vzájomnej 

spolupráci. Ich existencia a rozvoj v praxi je výrazom objektívnej potreby subjektov 

územnej samosprávy koordinovať si ciele a postup určitej skupiny územných komunít pri 

plnení samosprávych úloh, a v rámci toho určovať základné smery regionálnej politiky. 

Zastávam názor, že právny poriadok by mal pre rozvoj takýchto horizontálnych vzťahov 

                                                           
187 Podľa názoru Prof. JUDr. M. Gašpara, CSc. treba rozlišovať medzi reformou verejnej správy a 

organizačnými zmenami a najmä reformou samosprávy (teritoriálnej) a doformovaním samosprávy 
formou vyšších územných celkov. 
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vytvoriť široký priestor. Zakotvené by však mali byť iba základné pravidlá správania 

subjektov územnej samosprávy tak, aby sa v tomto smere neobmedzovala ich iniciatíva. 

Závažnou právnou, ale aj politickou otázkou, sa stane charakter budúcich vertikálnych 

vzťahov medzi samosprávou vyšších územných celkov a obcami, resp. mestami. Schválená 

Stratégia sa totiž k tomuto problému jednoznačne nevyjadrila. 

Možno súhlasiť s názorom, že samospráva má autonómny charakter len vtedy, ak 

rozhodovacia činnosť subjektov samosprávy nie je ani v horizontálnej a ani vo vertikálnej 

rovine viazaná rozhodovacou činnosťou štátnej správy. To isté však platí aj v prípade, ak 

rozhodovacia činnosť obcí, resp. miest ako základných samosprávnych článkov, nie je 

viazaná rozhodovacou činnosťou samosprávy vyšších územných celkov. 

Zastávam preto názor, že budúci model výstavby územnej samosprávy by mal 

vychádzať z koncepcie nehierarchickej povahy vertikálnych vzťahov medzi komunitami 

základného a vyššieho stupňa. Vychádzam pritom z nasledujúcich postulátov: 

 a) Systém územnej samosprávy je - narozdiel od systému štátnej správy - budovaný 

zdola nahor. 

 b) Základom územnej samosprávy je obec. Ak by však bol samosprávny systém 

budovaný na hierarchických vertikálnych vzťahoch, možno vysloviť tézu, že s 

rastúcim počtov stupňov by sa kľúčová úloha v rámci pyramidálneho usporiadania 

modelu posúvala od základne smerom nahor. 

 c)  Nehierarchická koncepcia výstavby vertikálnych vzťahov medzi stupňami 

územnej samosprávy napomáha rozvoju plurality miestnych záujmov. 

 d) Samosprávne rozhodovacie procesy na úrovni územných komunít základného 

stupňa sú výrazom realizácie miestnych záujmov. Posudzovanie kvality prijatých 

samosprávnych rozhodnutí z hľadiska ich správnosti, účelnosti a efektívnosti (teda 

nie z hľadiska zákonnosti) by malo zostať na tej úrovni, na ktorej príslušné 

rozhodnutie vzniklo. Odôvodňuje to najmä dobrá znalosť miestnych pomerov, 

ktoré by samosprávne rozhodnutie malo optimálne zrkadliť. 

f)  Výkon samosprávnych úloh na úrovni regiónov sleduje regionálny záujem a mal 

by mať povahu prevažne strategickú, koncepčnú a koordinačnú. 

g) Ťažko bude možné zaručiť obciam faktickú samostatnosť pri výkone 

samosprávnych úloh, ak nebudú ekonomicky a finančne dostatočne silné, resp. ak 

samospráva vyšších územných celkov bude disponovať finančnými prostriedkami 

v rámci regiónov a bude rozhodovať o ich alokácii. 
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V súvislosti s úvahami o vytvorení dvojstupňového systému územnej samosprávy je 

potrebné zamýšľať sa i nad spôsobom tvorby orgánov tzv. vyšších samosprávnych 

územných celkov. 

Ak tézu "územné komunity nižšieho stupňa sú základom územnej samosprávy" 

budeme považovať za condicio sine qua non uvažovanej reformy verejnej správy, potom 

môžeme implikovať ďalšiu tézu - "orgány územnej samosprávy vyššieho stupňa sa tvoria 

zdola nahor". 

Pokiaľ ide o konkrétny spôsob tvorby týchto orgánov, tu sa núkajú viaceré alternatívy 

riešenia: 

a) voľby (priame, nepriame, kombinácia priamych a nepriamych volieb), 

b) iný spôsob kreácie orgánov. 

Ad a) Na základe dostupného prehľadu informácií o organizácií dvoj-, resp. 

trojstupňových systémov územných samospráv v zahraničí možno konštatovať, že sa v 

prevažnej miere uplatňuje demokratický spôsob tvorby orgánov vyšších samosprávnych 

územných celkov. Orgány územnej samosprávy zastupiteľského charakteru sú zvyčajne 

volené v priamych voľbách (napr. Holandsko, Švédsko, Nórsko), prípadne v nepriamych 

voľbách (napr. Maďarsko). Ostatné orgány územnej samosprávy vyšších stupňov sú 

kreované prevažne v nepriamych voľbách.188

Ad b) Z právnoteoretického hľadiska možno uvažovať aj o iných spôsoboch 

ustanovovania orgánov vyšších samosprávnych celkov. Tak napríklad možno zastupiteľský 

orgán sformovať ako osobitné konzorcium z predstaviteľov miestnej samosprávy. Tento 

druhý variant je menej demokratický, ale nemožno mu uprieť isté pozitíva (automatické 

zastúpenie každej obce). 

 

Keďže schválená Stratégia určila, že "všetky tri úrovne verejnej správy budú 

reprezentované aparátom a volenými zástupcami občanov", možno očakávať, že o 

personálnom obsadení zastupiteľstiev budú v rámci priamych volieb rozhodovať obyvatelia 

obcí príslušného územného regiónu. V tejto súvislosti by som rada zdôraznila, že v rámci 

legislatívnych prác na obsahu budúcich zákonov regulujúcich postavenie územnej 

samosprávy bude potrebné venovať pozornosť i právnej precizácii statusu obyvateľa obce, 

resp. mesta. Ten totiž musí byť jednoznačne upravený vzhľadom na možnosť 

uskutočňovania priamych foriem demokracie (voľby do zastupiteľstiev, inštitút referenda a 

                                                           
188  Podľa čl. 12 ods. 1 a 2 Európskej charty regionálnej samosprávy "na zabezpečenie účasti v 

rozhodovacích konaniach regióny budú mať reprezentatívne a výkonné orgány. Zastúpenie je 
slobodne a priamo volené tajným hlasovaním na základe všeobecného hlasovania." 
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diskusie k záležitostiam verejného charakteru tak miestneho, ako aj regionálneho 

významu). 

Uskutočnenie reformy verejnej správy v Slovenskej republike je nevyhnutne spojené s 

prijatím nových zákonov alebo s novelizáciou platnej právnej úpravy. 

Domnievam sa, že ak má mať územná samospráva právne garantované postavenie, 

treba pristúpiť i k zmene ústavnoprávnej úpravy. Súčasné znenie Ústavy Slovenskej 

republiky totiž vôbec neposkytuje samospráve vyšších územných celkov žiadne ústavné 

garancie proklamovanej autónomnosti ich postavenia (čl. 64 ods. 1 Ústavy SR totiž iba 

odkazuje na zákon, ktorý by mal ustanoviť samosprávu vyšších územných celkov a jej 

orgánov). Z tohto hľadiska považujem požiadavku Rady Združenia miest a obcí Slovenska 

(ZMOS) z 1. júna 1999 adresovanú Národnej rade SR "aby sa novela zákona o obecnom 

zriadení a zákon o samosprávne vyšších územných celkov prijali ako ústavné zákony" za 

racionálnu. Z legislatívnotechnického hľadiska sa však domnievam, že by sa celá 

problematika nemala upraviť samostatnými ústavnými zákonmi, ale že základné 

ustanovenia, týkajúce sa postavenia územnej samosprávy, by mali byť súčasťou textu 

samotnej Ústavy Slovenskej republiky (či už novelizovanej, alebo novej). 

Obce majú podľa platnej úpravy právomoc vydávať právne predpisy, pričom v rámci 

schválenej Stratégie sa uvažuje i o zakotvení normotvornej právomoci samosprávy vyšších 

územných celkov. Otvorenou otázkou, ktorú bude potrebné de lege ferenda v tejto súvislosti 

legislatívne riešiť, je právna povaha vydávaných všeobecne záväzných nariadení obcí a 

vyšších územných samosprávnych celkov vzhľadom. Bolo by v rozpore s čl. 68 Ústavy SR 

a Európskou chartou miestnej samosprávy, ak by bola zákonom obmedzená právomoc obcí 

a vyšších územných samosprávnych celkov vydávať všeobecne záväzné nariadenia 

obsahujúce primárne normy. Na druhej strane praktické uplatnenie tejto možnosti je však 

viac než problematické. Vyplýva to z povinnosti obce (a bude to aj povinnosťou 

samosprávy vyššieho územného celku) dodržiavať ustanovenia platnej Ústavy SR (najmä 

čl. 2 ods. 3 a čl. 13 ods.1, 2). 

Oddelený model verejnej správy, ktorý v zmysle Stratégie predstavuje "inštitucionálne 

oddelenie výkonu štátnej správy a výkonu samosprávy a pokračovanie v procese 

decentralizácie zodpovednosti za zabezpečovanie verejných služieb" ráta s tým, že vyššie 

územné samosprávne celky ako samostatné právne a ekonomické subjekty budú "mať 

všetky právomoci, ktoré patria správnemu orgánu", vrátane rozhodovacej (v oblasti verejnej 

správy aj v oblasti rozvoja). Domnievam sa preto, že v súvislosti s legislatívnymi prácami, 

cieľom ktorých je realizovať reformu verejnej správy, by malo konečne dôjsť aj k 
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doriešeniu právnych aspektov zodpovednosti subjektov územnej samosprávy za škodu 

spôsobenú nezákonným rozhodnutím alebo úradným postupom. Zákon č. 369/1990 Zb. o 

obecnom zriadení v znení neskorších predpisov totiž otázku zodpovednosti neupravuje - 

oprávnený subjekt si môže svoj nárok uplatniť občianskoprávnou cestou. 

Pokiaľ ide o zodpovednosť za škodu spôsobenú nezákonným rozhodnutím vo veciach 

samosprávy - či už zo strany obce alebo vyššieho územného samosprávneho celku - je 

prirodzené, že akékoľvek úvahy de lege ferenda o zodpovednosti štátu sú vylúčené. Štát 

totiž nemôže preberať na seba zodpovednosť za kvalitu výkonu územnej samosprávy, 

pretože tak obce ako aj vyššie územné samosprávne celky budú vystupovať ako neštátne 

právne subjekty a samostatne. I v tomto prípade musí byť dodržaná základná požiadavka - 

legitimita rozhodovania vo vlastnom mene nemôže byť odtrhnutá od povinnosti znášať 

následky svojho nezákonného rozhodovania. 

 

Resumé 

Cieľom článku je zamerať pozornosť na niektoré vybrané problémy, ktoré bude 

potrebné riešiť v rámci presadzovania koncepcie decentralizácie a modernizácie verejnej 

správy v Slovenskej republike. Osobitne sa zaoberá budúcim právnym postavením 

samosprávy vyšších územných celkov. 

 

Resumé 

The article concentrates on selected problems which will have to be solved  in the 

framework of  asserting  the conception of decentralisation and modernisation of Public 

Administration  in the Slovak Republic. It deals particularly with  the future legal position 

of the self-government of higher regional units. 
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POJEM PRIESTUPKU, JEHO ZNAKY PODĽA 

SÚČASNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY 
JUDr. Mária KIOVSKÁ, CSc. 

 
I. 

Rozvoj spoločnosti je nerozlučne spojený s prehĺbovaním demokracie. Jej 

prehlbovanie však vyžaduje nielen rozširovanie práv občanov a zabezpečovanie podmienok 

ich uplatňovania, ale tiež uvedomelé plnenie občianskych povinností. 

Väčšia časť občanov rešpektuje právne predpisy a dodržiava i pravidlá občianskeho 

spolužitia. Často sa však stretávame s jednotlivcami, ktorí nedodržiavajú právne predpisy, 

sťažujú výkon štátnej správy, porušujú verejný poriadok i zásady občianskeho spolužitia 

alebo poškodzujú majetok iného. V týchto prípadoch je potrebné rozlišovať, či toto 

protiprávne konanie dosahuje závažnosť skutkov zakladajúcich súdny postih alebo ide o 

skutky, ktoré možno postihnúť ako priestupky. 

Priestupkové právo je relatívne zložitý a rozsiahly komplex, tvoriaci súčasť nášho 

právneho poriadku. V jeho vývoji možno zaznamenať dva dôležité medzníky. Jedným bolo 

prijatie dvoch kódexov, a to trestného zákona správneho 189  a trestného poriadku 

správneho.190

Prijatím týchto právnych predpisov došlo k zjednodušeniu hierarchie deliktov v tom, 

že už existovali iba dva druhy protiprávneho konania - trestné činy a správne priestupky. 

 

Podobne ako trestný zákon správny, ktorý vychádzal zo systematiky trestného zákona 

súdneho aj trestný poriadok správny vo svojej podstate vychádzal z trestného poriadku 

súdneho. Oba základné právne predpisy v oblasti priestupkového práva sa vyznačovali 

administratívnym a represívnym charakterom zodpovedajúcim dobe ich prijatia. 

Postupné skúsenosti s používaním týchto právnych predpisov v právnej praxi vyústili 

v ich novelizácie. Pretože prejednávanie priestupkov sa už nechápe izolovane, ale stáva sa 

súčasťou plnenia úloh v štátnej správe. V oblasti priestupkového práva sa začína 

zdôrazňovať organizátorská, výchovná a preventívna práca správnych orgánov. 

Druhým medzníkom vo vývoji pristupkového práva bolo prijatie zákona č. 60/1961 

Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku. Základným 

                                                           
189 zákon č. 88/1950 Zb. trestný zákon správny /TZS/ 
190 zákon č. 89/1950 Zb. trestný poriadok správny /TPS/ 
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správnym deliktom zostal naďalej priestupok, ďalším sa stalo previnenie, ktoré správne 

orgány prejednávali len za podmienok stanovených v zákone. 

Postupne prax začala poukazovať na nedostatočnosť opatrení ukladaných za 

priestupky a previnenia; silnie trend premeny niektorých správnych deliktov na delikty 

súdne. Tento proces bol zavŕšený prijatím zákona č. 150/1969 Zb. o prečinoch, ktorý 

kategóriu prečinov podriadil prejednávaniu súdom ako súdne delikty. 

Za správne delikty sú od roku 1969 považované len priestupky. Zmyslom postihu za 

priestupky bolo aj naďalej obnovenie zákonného stavu, výchova občanov a až v konečnom 

dôsledku aj represia voči páchateľovi. 

V oboch právnych úpravách sa odzrkadlila doba v ktorej boli prijaté. Ani snaha po 

konkretizácii priestupkov do jediného zákona sa neukázala ako úspešná, pretože celý rad 

skutkových podstát bol obsiahnutý v osobitných zákonoch. 

Preto si ako základný cieľ nová právna úprava vytýčila komplexne riešiť a upraviť 

hmotnoprávnu i procesnoprávnu stránku prejednávania priestupkov. 

Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ako základná právna norma priestupkového 

práva však ani v súčasnosti nie je jeho úplnou kodifikáciou. Celý rad osobitných zákonov 

obsahuje ustanovenia o priestupkoch, a v poslednom období dochádza k ich nárastu. Tak 

isto premenlivosť a relatívnosť hraníc a rozdielov medzi súdnymi deliktami a správnymi 

deliktami vedie k posunu v oblasti trestnej právomoci. To sú aspekty, ktoré majú vplyv aj 

na časté zmeny súčasnej právnej úpravy priestupkov. 

II. 

Priestupky, zahŕňajúce širokú škálu protiprávnych konaní vo verejnej správe, tvoria 

významnú skupinu administratívnych deliktov. Nedeliteľnou súčasťou činnosti verejnej 

správy je aj právny postih za priestupky, vyvodzovanie právnej zodpovednosti za ne. 

Verejná správa je viazaná zákonmi a zabezpečuje ich vykonávanie. Zachovávanie legality 

je jedným z nevyhnutných predpokladov právnej istoty. Preto aj postih priestupkov je 

viazaný zákonnosťou. Osobitný význam pre formálne vyjadrenie možného postihu 

priestupkov je uplatnenie požiadavky zákonného podkladu vyvodzovania 

administratívnoprávnej zodpovednosti za priestupky. V tomto smere má v priestupkovom 

práve rovnako ako v trestnom práve nezastupiteľné miesto zásada "nullum crimen sine 

lege, nulla poena sine lege". Jej uplatnenie pri postihu priestupkov je dôležitou zámkou 

proti zneužitiu trestania vo verejnej správe a proti ľubovôli správnych orgánov. Plné 
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uplatnenie spomenutej zásady predpokladá okrem iného splniť požiadavku jasného, 

zrozumiteľného a určitého vyjadrenia pojmu priestupok.191

Pojem vo všeobecnosti môžeme označiť ako formu myslenia, ktorou sa vyjadrujú 

podstatné náležitosti javu, ktoré sú výsledkami zovšeobecnenia. Každý pojem bude potom 

výsledkom abstrakcie a generalizácie objektu, predmetu, podstatných znakov, vlastností a 

vývojových tendencií. Pojmom vyjadrujeme podstatu javu, ktorá sa odráža v slovnej forme 

vyjadrenej charakteristike javu. Obsah pojmu utvára to, čo umožňuje odlíšiť skúmaný jav 

od iného, teda odlíšiť ho od iných javov. 

 

Pojem priestupku je v našej právnej úprave už tradične konštruovaný na kombinácii 

formálnych a materiálnych znakov a pozitívneho a negatívneho vymedzenia. 

Podľa § 2 ods. 1 priestupkového zákona je priestupkom zavinené konanie, ktoré 

porušuje, alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v tomto 

zákone, alebo inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa osobitných 

právnych predpisov alebo o trestný čin. 

Formálnymi znakmi priestupku možno rozumieť jednak všeobecné zákonné znaky, 

ako aj znaky skutkovej podstaty - tzv. typové znaky. Všeobecné znaky sú spoločné všetkým 

priestupkom, typové znaky umožňujú rozlíšiť jednotlivé priestupky, charakterizovať ich a 

individualizovať. Medzi všeobecné znaky priestupkov zaraďujeme napr. vek, príčetnosť a 

zavinenie, typovými znakmi sú objekt, objektívna stránka, subjekt a subjektívna stránka 

priestupku. Formálne znaky vyplývajú z všeobecnej časti a z osobitnej časti priestupkového 

zákona a z ďalších zákonov stanovujúcich skutkové podstaty priestupkov. Obe skupiny 

znakov sa prelínajú a musia byť dané súčasne, ak sa má konkrétne konanie označiť ako 

priestupok. Konanie musí byť označené ako priestupok buď v priestupkovom zákone, alebo 

inom zákone, nie však v právnom predpise nižšej právnej sily. 

Materiálny znak priestupku je vyjadrený v priestupkovom zákone tak, že ide o 

konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti. Určenie, či spoločenská 

nebezpečnosť /škodlivosť/ je vôbec daná a aký stupeň dosahuje, závisí na posúdení 

všetkých konkrétnych okolností daného prípadu. 192

                                                           
191 Machajová, J.: Administratívnoprávny postih fyzických a právnických osôb s osobitným zreteľom 

na postih podľa zákona o priestupkoch, Epos, 1995, str. 9 

 Znamená to teda, že ak konkrétny 

skutok nenapĺňa materiálny znak, nie je priestupkom, aj keď sú splnené formálne znaky 

priestupku. Pojem spoločenská nebezpečnosť vyjadruje spoločnosťou kvalifikovanú 

vlastnosť a charakteristiku ľudských prejavov bez konkretizácie kvantity ohrozovania alebo 

192 Mates, P. a kol.: Základy správneho práva trestného, C.H. BECK/SEVT Praha, 1995, str. 17 
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poškodzovania spoločenských záujmov. Vyjadruje ľudské konania, ktoré spoločnosť chápe 

ako nežiadúce a nebezpečné. 

Materiálny znak sa v teórii často chápe ako sociologický, prípadne politický postulát, 

na základe ktorého sa normy priestupkového práva utvárajú alebo zohráva úlohu 

interpretačnej pomôcky.193

Tam, kde v prípade konkurujúcich priestupkov a trestných činov dochádza k 

prekrývaniu formálnych znakov, slúži spoločenská nebezpečnosť na rozlíšenie oboch 

druhov deliktov. 

  

Pojem "záujem spoločnosti" považuje právna teória za nedefinovaný právny pojem. 

Význam pojmu "záujem spoločnosti" je určitý, neurčitosť vzniká len pri posudzovaní 

konkrétneho konania z hľadiska toho, kto tento pojem aplikuje. Právne predpisy tento 

pojem nedefinujú, je výtvorom právnej vedy. 194

Formálne a materiálne znaky priestupku musia byť naplnené súčasne a nedostatok 

ktoréhokoľvek z nich v konečnom dôsledku znamená, že o priestupku nemožno hovoriť. 

 Záujmy spoločnosti sú vyjadrené v 

hmotnoprávnej časti zákona o priestupkoch a ďalších právnych predpisoch, ktoré obsahujú 

skutkové podstaty priestupkov na jednotlivých úsekoch verejnej správy., sú vlastne 

objektom priestupku. 

Zákon o priestupkoch v § 2 ods. 1 obsahuje výpočet znakov, ktorými sa pozitívne 

definuje pojem priestupku. Keďže priestupky nie sú jedinými verejnoprávnymi deliktami, 

zákonodarca vymedzuje zároveň vzájomný pomer medzi inými správnymi deliktami, ktoré 

sú postihnuteľné podľa osobitných predpisov a trestnými činmi na jednej strane a 

priestupkami na strane druhej. 

Naznačený vzťah je riešený tak, že pokiaľ konanie fyzickej osoby vykazuje znaky 

iného správneho deliktu, resp. trestného činu, nemôže ísť súčasne o priestupok. 

Nevyhnutným pojmovým znakom priestupku je protiprávnosť. Protiprávnosť 

znamená, že určité konanie, čin právny poriadok zakazuje. 

Výslovne však protiprávnosť v skutkových podstatách priestupkov vyjadrená nie je., 

možno ju však vyvodiť z právneho poriadku všeobecne, alebo odkazom na príslušné 

hmotnoprávne predpisy. V niektorých prípadoch je však protiprávnosť v skutkovej podstate 

                                                           
193 Machajová, J.: Administratívnoprávny postih fyzických a právnických osôb s osobitným zreteľom 

na postih podľa zákona o priestupkoch, Epos, 1995, str. 9 
194 Nedefinovanými právnymi pojmami /tiež označované ako neurčité právne pojmy/ sú aj pojmy 

verejný záujem, verejný poriadok, pravidlá občianskeho spolužitia ap. V prípadoch, keď právna 
norma takéto pojmy používa, správny orgán, ktorý ju aplikuje využíva inštitút správnej úvahy. 
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vyjadrená priamo, a to rôznymi formuláciami napr. porušenie všeobecne záväzného 

predpisu - § 22 ods. 1  písm.b), neoprávnene - § 35 ods. 1 písm. a), e) ap. 

Protiprávnosť ako znak, bez ohľadu na to, či ju zákonodarca vyjadruje v skutkovej 

podstate priamo alebo nie, musia mať všetky priestupky. Ak tento znak chýba, nemožno 

hovoriť o nedovolenom čine a takýto čin ani nemôže vyvolávať zodpovednosť. 

S touto skutočnosťou súvisí aj negatívne vymedzovanie pojmu priestupok v 

priestupkovom zákone - § 2 ods. 2 obsahuje dve okolnosti vylučujúce protiprávnosť 

konania, a to nutnú obranu a krajnú núdzu. 

Nutná obrana je konanie, čin, ktorým niekto odvracia priamo hroziaci alebo trvajúci 

útok na záujem chránený zákonom. Zo strany útočníka musí ísť o úmyselné konanie, 

nebezpečné pre spoločnosť na úrovni priestupku. Útok musí priamo hroziť alebo trvať a 

konajúci v nutnej obrane sleduje tento útok odvrátiť. 

Útok musí priamo hroziť. Rozumie sa tým stav nebezpečenstva pre chránené záujmy v 

tom okamihu, keď je možné zasiahnuť, čiže vtedy, keď už bezprostredné nebezpečenstvo 

hrozí. 

Útok musí trvať. O nutnú obranu nejde v prípade, keď napadnutý stíha útočníka, ktorý 

sa dal pred napadnutým na útek. 

Na rozdiel od zakotvenia tohto inštitútu v trestnom zákone,195

Krajná núdza je konanie, ktorým niekto odvracia nebezpečenstvo priamo hroziace 

záujmu chránenému zákonom, ak týmto konaním nebol spôsobený zrejme rovnako závažný 

následok ako ten, ktorý hrozil a toto nebezpečenstvo nebolo možné v danej situácii 

odstrániť inak. 

  kde sa vyžaduje, aby 

obrana nebola zjavne neprimeraná spôsobu útoku, priestupkový zákon stanovuje 

požiadavku, aby konanie, ktorým sa útok odvracia, bolo primerané. Čo je treba rozumieť 

pod pojmom primeranosť konania, priestupkový zákon bližšie nevymedzuje. Primeranosť 

bude zrejme potrebné hodnotiť z hľadiska pomeru medzi intenzitou útoku a obrany. Obrana 

bude musieť byť účinnejšia ako útok, aby ho mohla odvrátiť, ale nesmie byť v zjavnom 

nepomere k nemu. Primeranosť je potrebné vždy posudzovať vzhľadom na konkrétne 

okolnosti danej veci, podľa objektívnych a subjektívnych okolností konkrétneho prípadu. 

Krajná núdza predstavuje situáciu, keď existuje nebezpečenstvo pre dva alebo viac 

záujmov, ktoré zákon chráni, pričom zachrániť možno iba jeden alebo niektoré na úkor 

iných. 

                                                           
195 Porovnaj § 13  zákona č. 140/1961 Zb. trestný zákon v platnom znení 
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Na rozdiel od nutnej obrany, keď sa odvracia útok nebezpečný pre spoločnosť 

konaním prospešným pre spoločnosť, v prípade krajnej núdze táto prospešnosť spočíva v 

nevyhnutnosti poškodenia  iného chráneného objektu v záujme ochrany ohrozeného 

objektu. 

Nebezpečenstvo je stav, ktorý môžu vyvolať prírodné živly, zvieratá, alebo činnosť 

človeka. 196

Nebezpečenstvo nebolo možné odvrátiť inak. Vyžaduje sa subsidiarita pri voľbe 

prostriedkov na odstránenie vzniknutého nebezpečného stavu a od konajúceho zváženie 

všetkých okolností konkrétneho prípadu nebezpečenstva z hľadiska možností odstrániť ho 

tak, aby nedošlo k porušeniu druhého objektu /vzťahu/. 

 Nebezpečenstvo musí hroziť priamo, bezprostredne - porucha by nastala, 

vykazuje to konkrétna situácia. 

O krajnú núdzu nejde v prípade, ak spôsobený následok je zrejme rovnako závažný, 

prípadne závažnejší ako ten, ktorý hrozil. 

O krajnú núdzu nepôjde ani vtedy, ak konajúci bol povinný takéto nebezpečenstvo 

znášať a odstraňovať ho. 

Zodpovednosť vylučuje aj konanie na príkaz zakotvené v § 6 priestupkového zákona. 

Zodpovednosť za priestupok je vybudovaná na princípe osobnej, individuálnej 

zodpovednosti, takže páchateľom priestupku môže byť iba fyzická osoba. To teda znamená,  

že za porušenie povinnosti stanovenej v zákone o priestupkoch nemožno postihnúť za 

priestupok. Preto v prípade ustanovenia § 6 prichádzajú do úvahy ako subjekty priestupku 

dve skupiny osôb: 

a) fyzická osoba, ktorá za právnickú osobu konala, alebo mala konať. Kto je 

oprávnený konať za právnickú osobu vyplýva buď zo zákona, alebo z vnútroorganizačných 

predpisov. Ak by teda taká osoba prekročila rozsah svojich oprávnení vznikla by jej 

zodpovednosť za priestupok podľa všeobecných ustanovení. To isté platí aj o osobe, ktorá 

nie je oprávnená konať za právnickú osobu. Jej zodpovednosť za priestupok vzniká podľa 

všeobecných ustanovení., 

b) fyzická osoba, ktorá dala na konanie príkaz, ak ide o konanie na príkaz. Oprávnenie 

dávať príkazy a povinnosť tieto príkazy plniť vyplýva z pracovnoprávnych resp. 

služobných vzťahov. Skutočnosť, že sa uplatní zodpovednosť za priestupok voči osobe, 

ktorá za právnickú osobu konala alebo mala konať alebo dala na konanie príkaz, nevylučuje 

                                                           
196 Toto nebezpečenstvo môže vyvolať povodeň, požiar či činnosť duševne chorého človeka 
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uplatnenie zodpovednosti aj voči právnickej osobe podľa príslušných noriem správneho 

práva. 

Priestupkový zákon neupravuje ďalšie okolnosti vylučujúce protiprávnosť ako je 

oprávnené použitie zbrane, výkon práv a povinností či privolenie poškodeného. Všeobecne 

je zastávané stanovisko, že ich uplatnenie vyplýva zo všeobecných právnych princípov a na 

ne je potrebné prihliadať i pokiaľ ide o zákon o priestupkoch.197

V prípade okolností vylučujúcich protiprávnosť nedochádza k spáchaniu priestupku. 

Pretože právnymi normami poskytnutá dovolenosť chrániť, odstraňovať vzniknuté 

nebezpečenstvo pre chránené záujmy pokladá spoločnosť za prospešné. Takéto konanie 

nemôže teda napĺňať skutkovú podstatu priestupku, pretože ju možno naplniť len konaním 

nebezpečným pre spoločnosť. V dovolenosti konať chýba spoločenská nebezpečnosť, a tým 

aj protiprávnosť. Preto v prípade nutnej obrany, krajnej núdze a ďalších konaní nejde o 

nedostatok nebezpečnosti pre spoločnosť ale o nedostatok protiprávnosti. 

 

Od týchto prípadov je potrebné odlíšiť tie, keď okolnosti vylučujúce protiprávnosť 

konania nastali dodatočne, až potom, čo k naplneniu skutkovej podstaty konkrétneho 

priestupku došlo.198

Priestupok nemožno prejednať, ak od jeho spáchania uplynul jeden rok. Táto lehota je 

lehotou prekluzívnou, nemožno ju skrátiť ani predĺžiť a správny orgán na jej uplynutie 

prihliada ex offó. 

 Okolnosti vylučujúce protiprávnosť však v tomto prípade musia nastať 

pred tým, než rozhodnutie o priestupku nadobudlo právoplatnosť. Ich existencia spôsobuje 

zánik hmotnoprávneho vzťahu a súčasne zaniká i prípadný procesnoprávny vzťah. 

Priestupok nemožno prejednať, prípadne uloženú sankciu alebo jej zvyšok vykonať ak 

sa na priestupok vzťahuje amnestia. Udelenie amnestie je ďalším dôvodom zániku 

zodpovednosti za priestupok. Amnestiu vo veciach priestupkov má   právo  udeľovať   

vláda. 199

Vláda udeľuje amnestiu uznesením, ktoré vyhlasuje v Zbierke zákonov.

  
200

                                                           
197 Mates, P. a kol.: Základy správního práva trestního, C.H. BECK/SEVT, Praha, 1995, str.21 

 Bližšie 

ustanovenia o udeľovaní amnestie vo veciach priestupkov priestupkový zákon neobsahuje, 

preto je možné postupovať iba analogicky podľa trestnoprávnych ustanovení. Amnestia vo 

198 Porovnaj § 20 priestupkového zákona 
199 Porovnaj článok 121 Ústavy SR č. 460/1992 Zb. 
200 Porovnaj § 90 priestupkového zákona 
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všeobecnosti môže mať povahu abolície, agráciácie a rehabilitácie. 201   V prípade 

priestupkov môže mať iba povahu abolície. Agráciácia a rehabilitácia neprichádzajú do 

úvahy, keďže tieto spôsoby sú dôvodmi zániku trestu. Amnestia sa v priestupkových 

veciach udeľuje zásadne hromadne.202

Z povahy veci vyplýva, že amnestiou zaniká trestnosť iba pri tých priestupkoch, na 

ktoré sa nevzťahuje zánik trestnosti z dôvodov uplynutia ročnej lehoty.

 

203  Ďalším dôvodom 

zániku zodpovednosti za priestupok je smrť páchateľa. Vyplýva to zo subjektívneho 

charakteru zodpovednosti za priestupok. Zákon o priestupkoch upravuje len procesné 

dôsledky smrti obvineného z priestupku. Orgán oprávnený objasňovať priestupky odloží 

vec záznamom ak nemožno priestupok prejednať204., správny orgán vec odloží bez toho, 

aby začal konanie ak osoba podozrivá z priestupku zomrela pred začatím konania 205 , 

správny orgán konanie o priestupku zastaví, ak sa v ňom zistí, že obvinený z priestupku 

zomrel.206

Nemožno    stotožňovať  zánik  trestnosti a zánik práva na výkon sankcie, t.j. takej 

sankcie, ktorá bola uložená právoplatným a vykonateľným rozhodnutím. Medzi okolnosti, 

pre ktoré nemožno sankciu vykonať sa zaraďuje amnestia, smrť páchateľa a uplynutie 

lehoty. Amnestia pôsobí na zánik práva výkonu všetkých sankcií.

 

207

Medzi zákonnymi znakmi priestupku možno rozoznávať všeobecné znaky 

priestupkov, ktoré sú spoločné pre všetky priestupky a zákonné znaky skutkovej podstaty, 

ktoré individualizujú konkrétny priestupok. Obe tieto skupiny sa navzájom prelínajú. 

 

Pri vymedzovaní skutkovej podstaty priestupkov budeme vychádzať z poznatkov vedy 

trestného práva. Potom môžeme skutkovú podstatu priestupku charakterizovať ako súhrn 

znakov, ktorými sa jednotlivé priestupky od seba líšia. Znaky skutkovej podstaty 

jednotlivých priestupkov vyplývajú z priestupkového zákona a ďalších zákonov. 

Z požiadavky záruk zákonnosti vyplýva, že skutková podstata priestupku by mala byť 

formulovaná čo najpresnejšie a jednoznačne. Naplniť túto skutočnosť však nie je 

jednoduché vzhľadom na povahu verejnej správy ako zložitej sústavy s rozmanitosťou 

                                                           
201 Abolícia znamená príkaz, aby sa konanie nezačalo, alebo aby sa v konaní nepokračovalo. 

Agraciácia znamená odpustenie či zmiernenie uložených sankcií. Rehabilitácia je odpustenie či 
zmiernenie následkov uložených sankcií 

202 Porovnaj § 60 ods. 3 pism. a) priestupkového zákona 
203 Porovnaj § 66 ods. 1 pism. c) priestupkového zákona 
204 Porovnaj § 60 ods. 3 pism. a) priestupkového zákona 
205 Mates, P. a kol.: cit. dielo , str. 21 
206 Porovnaj § 76 ods. 1 pism. i) priestupkového zákona 
207 Mates, P. a kol.: cit. dielo , str. 21 
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vzťahov podliehajúcim častým zmenám. Tomu zodpovedá i charakter formulácií 

skutkových podstát, ich všeobecnejšia formulácia. 

Každú skutkovú podstatu priestupku charakterizujú štyri podstatné skupiny znakov: 

objekt, objektívna stránka, subjekt a subjektívna stránka. Tieto podstatné skupiny znakov sú 

obligatórnym obsahom každej skutkovej podstaty priestupku, aj keď nie sú vždy v nej 

výslovne uvedené. Ak niektorý z obligatórnych znakov absentuje, skutková podstata 

priestupku nie je naplnená a zodpovednosť za priestupok nevznikne. 

Okrem obligatórnych znakov sa uvádzajú aj fakultatívne znaky skutkových podstát 

ako sú miesto a čas konania, pohnútka, hmotný predmet útoku ap. 

a) objekt priestupku 

Každá skutková podstata priestupku chráni spoločenské vzťahy, hodnoty, záujmy, 

proti ktorým smeruje konanie. Tieto vzťahy sú objektom priestupku. Priestupkový zákon 

chráni iba niektoré objekty, ďalšie sú chránené inými administratívnoprávnymi predpismi 

alebo trestným zákonom. 

Z hľadiska všeobecnosti možno rozlišovať objekt všeobecný, druhový a individuálny. 

Všeobecný alebo rodový objekt je charakterizovaný ako súhrn typových znakov 

chránených priestupkovým zákonom alebo ďalšími zákonmi, ktoré upravujú skutkové 

podstaty priestupkov. Všeobecným objektom priestupku je prvoradý záujem na riadnom 

výkone verejnej správy, ale priestupkový zákon chráni aj niektoré práva občanov ako sú 

vlastnícke vzťahy či vzťahy, pri ochrane osobnosti, aj keď len v určitom rozsahu. 

Druhový alebo skupinový objekt je zoskupenie spoločných druhových charakteristík 

určitej skupiny priestupkov. Je tvorený skupinou príbuzných chránených záujmov, 

patriacich do jednej oblasti. Kým trestný zákon sústreďuje príbuzné činy v jednej hlave či 

oddiele osobitnej časti, priestupkový zákon túto diferenciáciu zakotvil označením 

jednotlivých druhov priestupkov v osobitnej časti. Druhový objekt sa vyskytuje i v 

niektorých iných zákonoch, ktoré obsahujú skutkové podstaty priestupkov. 

Konkrétny záujem chránený príslušnými ustanoveniami priestupkového práva 

predstavuje individuálny objekt. Ten musí mať každá skutková podstata priestupku. 

Náležité určenie individuálneho objektu je jednou z podmienok presnej právnej kvalifikácie 

priestupku a zároveň slúži aj k určeniu stupňa spoločenskej nebezpečnosti /škodlivosti/ 

priestupku. Zároveň individuálny objekt slúži na odlíšenie priestupkov od iných deliktov t.j. 

od iných správnych deliktov alebo od trestných činov. 

Niektoré priestupky môžu mať viac objektov, pri niektorých dochádza k splývaniu 

objektu druhového a individuálneho. 
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Od objektu priestupku je potrebné odlíšiť predmet útoku, t.j. predmet voči ktorému 

útok smeruje. Predmet priestupku nie je podstatným znakom skutkovej podstaty priestupku, 

pomáha však individualizovať a konkretizovať priestupok. 

 

b) objektívna stránka priestupku 

Priestupok charakterizuje konanie jeho páchateľa, ktorým ohrozuje alebo poškodzuje 

spoločenské vzťahy a tým spôsobuje na objekte priestupku následok. Obligatórnymi 

znakmi objektívnej stránky priestupku sú konanie, následok a príčinný vzťah medzi nimi. 

Medzi fakultatívne znaky objektívnej stránky patrí najmä miesto a čas konania. 

Konaním rozumieme prejav vôle človeka v objektívnom svete. Konanie je výsledkom 

procesu spojenia psychickej  a fyzickej zložky človeka, teda vedomá činnosť upriamená na 

dosiahnutie určitého cieľa. Môže spočívať v komisívnom t.j. aktívnom konaní, alebo 

omisívnom konaní, čiže opomenutí konania, na ktoré bol povinný subjekt zaviazaný 

zákonom alebo aktom, vydaným na jeho základe.208

Legislatívne vyjadrenie skutkovej podstaty priestupku z hľadiska objektívnej stránky 

priestupku môže byť rôzne, a to: 

  Niektoré priestupky možno spáchať 

iba konaním, niektoré iba opomenutím a ďalšie je možné spáchať oboma spôsobmi. 

a) bližším vymedzením konania209

b) ustanovením, že priestupkom je porušenie právneho predpisu

 
210

c) určením následku bez toho, aby sa špecifikovalo konanie alebo opomenutie, ktorým bol 

následok spôsobený

 

211

Následok ako obligatórny znak skutkovej podstaty priestupku je ohrozenie alebo 

porušenie hodnôt, ktoré sú objektom priestupku. Obvykle však nie je v skutkovej podstate 

priestupku výslovne vyjadrený. Podľa toho či následok spočíva v porušení alebo ohrození 

objektu možno priestupky deliť na poruchové a ohrozovacie. Rozsah a kvalita následku 

majú význam pre uloženie druhu sankcie a jej výmery. 

 

                                                           
208 Konaním sa rozumie aj opomenutie takého konania, na ktoré bol páchateľ vzhľadom na okolnosti 

a svoje osobné pomery povinný - § 4 ods. 3 priestupkového zákona 
209  Porovnaj § 34 ods. 1 pism. a) priestupkového zákona - kto vysadí, vyrúbe, alebo odstráni bez 

povolenia strom, alebo ker v zátopovom území, alebo ťaží bez povolenia riečny materiál z koryta 
vodného toku 

210 Porovnaj § 35 ods. 1 pism. c) priestupkového zákona - kto nesplni opatrenie uložené podľa 
všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, o 
rastlinnej výrobe, o živočíšnej výrobe, o poľovníctve alebo o rybárstve 

211  Porovnaj § 44 priestupkového zákona - kto úmyselne zničí alebo poškodí alebo neoprávnene 
premiestni hraničný znak, alebo výstražnú tabuľu vyznačujúcu štátnu hranicu alebo hraničné pásmo 
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Aby voči konkrétnemu subjektu mohla byť vyslovená vina v priestupkovom konaní, 

musí existovať medzi konaním /opomenutím/ a následkom príčinný vzťah. Príčinný vzťah 

teda spája konanie subjektu priestupku s následkom na objekte. V prípade priestupkového 

práva sa zisťuje, či príčinou následku opísaného v skutkovej podstate bolo konanie 

páchateľa popísané v skutkovej podstate. Zisťovanie príčinnej súvislosti si často vyžaduje 

odborné znalosti a skúsenosti. Pokiaľ sa nezistí príčinná súvislosť, nebude možné voči 

osobe uplatniť zodpovednosť za priestupok. 

Niektoré skutkové podstaty priestupkov charakterizujú aj fakultatívne znaky 

objektívnej stránky, a to miesto a čas.212

 

 

c) subjekt priestupku 

Páchateľom priestupku je fyzická osoba, ktorá svojím konaním naplnila všetky znaky 

skutkovej podstaty priestupku. Deliktná spôsobilosť sa v priestupkovom zákone viaže na 

dve základné podmienky, a to vek a príčetnosť. 

Podľa ustanovenia § 5 ods. 1 priestupkového zákona nie je za priestupok zodpovedný 

ten, kto v čase jeho spáchania nedovŕšil pätnásty rok svojho veku. Zákonodarca vychádzal z 

toho, že dovŕšením tohto veku dosiahne fyzická osoba potrebnú rozumovú a vôľovú 

vyspelosť tak, aby mohla posúdiť následky svojho konania. Deň pätnástych narodenín sa 

nepočíta., zodpovednosť teda môže vzniknúť až dňom nasledujúcim po dovŕšení pätnástych 

narodenín.213

Osobitnú pozornosť venuje priestupkový zákon mladistvým. Za mladistvú osobu sa 

považuje ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil vek pätnásť rokov a neprekročil 

osemnásty rok svojho veku.

   V prípade pokračovacích alebo trvácich priestupkov, ktorých vznik vykazuje 

dlhší čas, zodpovednosť za priestupky sa začína po dovŕšení pätnásteho roku veku. 

214

Mladiství páchatelia majú osobitné postavenie pri ukladaní sankcií, v nemožnosti 

prejednať priestupok v rozkaznom konaní i pri ochrane práv v prípade odvolania. 

   Pri posudzovaní priestupku, ktorého sa takáto osoba 

dopustila sa prihliada na osobitnú starostlivosť, ktorú venuje spoločnosť mládeži - prvok 

výchovy. Preto práve v prípade mladistvých prichádza do úvahy postup podľa § 11 ods. 3 

priestupkového zákona, čiže možnosť v rozhodnutí o priestupku upustiť od uloženia 

sankcie, ak k náprave takéhoto páchateľa postačí samotné prejednanie priestupku. 

                                                           
212  Porovnaj § 39 ods. 1 písm. a) kto neoprávnene vnikne do banského diela, ....  § 47 ods. 1 pism. b), 

kto poruší nočný kľud 
213 Porovnaj § 27 ods. 2 správneho poriadku o počítaní lehôt v správnom konaní 
214 Porovnaj § 19 ods. 1 priestupkového zákona 
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Pri zisťovaní /objasňovaní/ priestupku zodpovedného subjektu je potrebné skúmať 

jeho duševný stav, najmä či osoba bola schopná rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania 

a ovládať ho. Druhou podmienkou deliktnej spôsobilosti je príčetnosť. Príčetnosťou vo 

všeobecnosti možno rozumieť schopnosť, spôsobilosť z hľadiska duševného stavu byť 

zodpovedným subjektom priestupku. 

Zákon o priestupkoch pojem príčetnosti nedefinuje ale z jeho ustanovení je zrejmý 

výpočet dôvodov, ktoré ju vylučujú. Za priestupok nie je zodpovedný ten, kto pre duševnú 

poruchu v čase jeho spáchania nemohol rozpoznať, že ide o porušenie alebo ohrozenie 

záujmu chráneného zákonom, alebo nemohol ovládať svoje konanie. 

Duševná porucha je teda prvým znakom nepríčetnosti. Duševná porucha spočíva buď 

v trvalej alebo dočasnej duševnej chorobe, alebo v dočasnej poruche duševnej činnosti. 

Takýto stav môže byť dlhodobý, trvalý alebo môže trvať iba krátku dobu. 

Pri nepríčetnosti môže ísť jednak o porušenie rozumovej, intelektuálnej rozpoznávacej 

schopnosti, alebo o porušenie vôľovej, ovládacej schopnosti. Ich nedostatok musí byť 

vyvolaný duševnou poruchou. Ak by duševná porucha nevyvolala vypočítané následky, 

nemohli by sme hovoriť o nepríčetnosti. Na uznanie nepríčetnosti však stačí, ak chýba 

jedna z týchto schopností.215

Nepríčetnosť musí existovať v čase spáchania priestupku. 

 

Nepríčetnosť môže byť vyvolaná aj požitím alkoholického nápoja, 216   alebo inej 

návykovej látky. 217

Ak sa v priestupkovom konaní ukáže potreba riešiť otázku duševnej spôsobilosti 

páchateľa priestupku, správny orgán hodnotí každú situáciu individuálne a spravidla si 

vyžiada znalecký posudok psychiatra. 

 Ak sa však ten, kto sa do stavu nepríčetnosti priviedol, hoci len z 

nedbanlivosti požitím návykových látok alebo alkoholického nápoja, nezbavuje sa 

zodpovednosti za priestupok. 

Prevažnú väčšinu priestupkov môže spáchať každá deliktne spôsobilá osoba. Pri 

niektorých priestupkoch sa však vyžaduje, aby ich páchatelia mali určité vlastnosti, 

spôsobilosť alebo postavenie., v tomto prípade hovoríme o tzv. špeciálnom /konkrétnom/ 

                                                           
215   Napr. osoba mala schopnosť rozpoznať nebezpečenstvo svojho konania, avšak v kŕčovom 

záchvate nebola schopná ovládať svoje konanie 
216  Vymedzenie pojmu alkoholický nápoj, vyplýva z § 1 zákona NR SR č.219/1996 Z.z. o ochrane 

pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických 
záchytných izieb 

217  Porovnaj § 89 ods. 13 trestného zákona., § 2 ods. 1, 2, 3 zákona č. 139/1998 Z.z. o omamných 
látkach, psychotropných látkach a prípravkoch 
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subjekte. Ak priestupkový zákon vyžaduje na spáchanie priestupku osobitnú vlastnosť, 

spôsobilosť alebo postavenie, jeho páchateľom môže byť len osoba, ktorá túto vlastnosť 

má. 

d) subjektívna stránka priestupkov 

Subjektívnu stránku priestupku tvorí zavinenie. Je obligatórnym znakom 

zodpovednosti za priestupok. V priestupkovom práve platí zásada, že ku vzniku 

zodpovednosti za priestupok stačí zavinenie z nedbanlivosti, ak nie je výslovne stanovené, 

že je potrebné úmyselné zavinenie. 

Psychika človeka a jej procesy sú charakteristické troma kvalitatívne rozdielnymi 

zložkami a to rozumovou, vôľovou a citovou. Všetky tieto zložky tvoria nerozlučnú jednotu 

osobnosti človeka. K subjektívnej stránke priestupku patria podstatné zložky psychiky 

človeka. Na zložkách vedomostnej a vôľovej je vybudované zavinenie. Zavinenie možno 

teda definovať ako vnútorný, psychický vzťah páchateľa k podstatným zložkám priestupku 

- k poruche alebo ohrozeniu objektu priestupku, ktoré vyvolalo páchateľovo konanie 

spôsobom uvedeným v priestupkovom zákone. 

Z ustanovenia § 4 vyplývajú dve základné formy zavinenia, a to nedbanlivosť a 

úmysel. Každá z týchto foriem zavinenia má dve vedľajšie - pri nedbanlivosti - vedomá a 

nevedomá a pri úmysle - priama a nepriama forma.  O zavinení z nedbanlivosti hovoríme, 

ak páchateľ: 

a) vedel, že môže svojim konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom, 

ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal na to, že tento záujem neporuší alebo neohrozí - 

nedbanlivosť vedomá., 

b) nevedel, že svojim konaním môže porušiť lebo ohroziť záujem chránený zákonom, 

hoci to vzhľadom na okolnosti a na svoje osobné pomery vedieť mal a mohol - 

nedbanlivosť nevedomá. 

Nedbanlivostné zavinenie je budované na existencii alebo neexistencii vedomostnej 

zložky. V prípade vedomej nedbanlivosti páchateľ vie, že môže spôsobiť následok, pri 

nevedomej nedbanlivosti naopak, o tejto skutočnosti nevie. Vôľa spáchať priestupok v 

prípade nedbanlivosti chýba, s tým však,  že už samotné konanie je aktom vôle. 

Pri vedomej nedbanlivosti je vylúčená vedomosť spôsobenia následku, je budovaná na 

vedomosti možnosti vzniku následku. Spoliehanie sa, že k následku nedôjde, na jednej 

strane vylučuje zámer spôsobiť ho, na strane druhej naznačuje, že páchateľ priestupku 

nesprávne hodnotí daný stav možnosti zabrániť vzniku následku - bez primeraných 

dôvodov. Nedostatočné zhodnotenie situácie nespočíva v neznalosti, ale v tom, že páchateľ 
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priestupku nedocenil možné následky svojho konania - nedostatočne rozvinutá schopnosť 

konať so znalosťou veci. 

Nevedomá nedbanlivosť je konštruovaná na možnosti  vedomosti, ktorá sa skúma na 

základe objektívnych okolností spojených so skutkom, ale aj podľa subjektívnych 

dispozícií konkrétneho páchateľa priestupku. Je teda založená na páchateľovej povinnosti 

vedieť a súčasne aj na tom, či skutočne mohol vedieť, že môže spôsobiť porušenie alebo 

ohrozenie záujmu chráneného zákonom. Objektívne a subjektívne kritéria  možnosti 

predvídať následok musia existovať súčasne. 

Podstata nedbanlivosti spočíva teda v tom, že páchateľ priestupku nezachováva istú 

mieru opatrnosti pri konaní. 

Úmyselne je spáchaný priestupok, ak páchateľ: 

a) chcel svojim konaním porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom - úmysel 

priamy, 

b) vedel, že svojim konaním môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený zákonom a 

pre prípad, že ho poruší alebo ohrozí, bol s tým uzrozumený - úmysel nepriamy. 

Úmyselné zavinenie je teda budované na zložke vedomostnej   - rozumovej a zložke 

vôľovej na rozdiel od nedbanlivosti, kde zložka vôle chýba. 

Pri priamom úmysle sa zdôrazňuje zložka vôle, ale nepopiera sa vedomostná zložka. 

V prípade nepriameho úmyslu sa zdôrazňuje vedomostná zložka, ale v uzrozumení s 

možným vznikom následku nie je vôľová zložka vylúčená iba znížená. 

Osobitná časť zákona o priestupkoch, ani ďalšie zákony obsahujúce skutkové podstaty 

priestupkov bližšie nevymedzujú aká nedbanlivosť či úmysel sa vyžaduje na spáchanie 

priestupku. Máme za to, že v prípade nedbanlivostných priestupkoch stačí nedbanlivosť 

nevedomá, pri úmyselných úmysel nepriamy. 

Zavinenie je obligatórnym znakom každej skutkovej podstaty priestupku, jej 

subjektívnej stránky. Súčasťou subjektívnej stránky priestupku môžu byť aj fakultatívne 

znaky, z ktorých prichádzajú do úvahy najmä pohnútka /motív/ a cieľ. Pohnútku je možné 

vymedziť ako vnútorný podnet, súčasť rozhodovania, ktorý vedie páchateľa k rozhodnutiu 

spáchať priestupok. Cieľom je potom to, čo sa usiluje páchateľ svojim konaním vyvolať. 

Skutkové podstaty priestupkov iba zriedka formulujú vo svojom obsahu fakultatívne znaky. 

V priestupkovom práve nepoznáme vývojové štádiá - prípravu a pokus, 218

                                                           
218 Pokus ako vývojové štádium priestupku poznal TZS - porovnaj § 6 TZS 

 

priestupkom je iba dokonaný čin. 



 172 

III. 

 

Záverom možno konštatovať, že aj pri pojmovom vymedzení priestupku 

zaznamenávame určité smery vývoja. Trestný zákon správny nedefinoval pojem priestupku, 

iba vymedzil svoj vzťah k vtedy platnému trestnému zákonu súdnemu a to tak, že sa podľa 

neho stíhali ako priestupky činy, ktoré neboli trestné podľa trestného zákona súdneho.219

V zmysle zákona č. 60/1961 Zb. bolo možné vymedziť pojem priestupku ako 

zavinené protiprávne konanie nebezpečné pre spoločnosť, ktorého znaky boli uvedené v 

zákone a zavinené porušovanie povinnosti stanovené v inom právnom predpise, pokiaľ sa 

tým sťažovalo plnenie úloh štátnej správy, rušil verejný poriadok alebo socialistické 

spolužitie občanov, pokiaľ nešlo o iný správny delikt alebo o trestný čin. Pojem priestupku 

bol vymedzený formálnymi a materiálnymi znakmi, ktoré museli byť naplnené súčasne. 

 

Ustanovenia oboch zákonov boli formulované pružne, aby sa nestali brzdou vývoja. I 

mnohé skutkové podstaty formulované v oboch zákonoch sa často prekrývali; viesť medzi 

nimi presnú hranicu nebolo možné. 

Súčasná platná právna úprava nadviazala na konštrukciu pojmu kombináciou 

formálnych a materiálnych znakov a pozitívneho vymedzenia a zdôraznila negatívne 

vymedzenie pojmu priestupku. 

 

 

Resumé 

Špecifickým druhom právnej zodpovednosti je administratívnoprávna zodpovednosť. 

Správna zodpovednosť pritom predstavuje predmet právnej úpravy správneho práva 

trestného, ktoré niektorí teoretici chápu ako subsystém správneho práva zahrňujúci právnu 

úpravu základov a následkov právnej zodpovednosti, či zodpovednosti za delikty. 

Najvýznamnejšiu skupinu správnych deliktov tvoria priestupky. Zahŕňajú širokú škálu 

protiprávnych konaní z rôznych odvetví verejnej správy. 

Kardinálnym pojmom súčasnej právnej úpravy je pojem priestupku od ktorého sa 

odvíjajú všetky ďalšie inštitúty. Generálna klauzula priestupku je založená na kombinácii 

pozitívneho a negatívneho vymedzenia, čo umožňuje priestupky pomerne spoľahlivo od 

iných deliktov. Rozdiel medzi priestupkami a inými správnymi deliktami spočíva v 

odlišnosti súhrnu ich znakov, ktoré slúžia k individualizácii konkrétneho priestupku. 

                                                           
219 porovnaj § 2  TZS 
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V tomto príspevku sme sa pokúsili poukázať na význam vymedzenia pojmu 

priestupok jasne, zrozumiteľne a určito. Pretože,  len splnením týchto požiadaviek je možné 

plne uplatniť zásadu "nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege" v priestupkovom 

práve, ktorá je dôležitou zárukou proti zneužitiu trestania vo verejnej správe. 

V príspevku sme poukázali na konštruovanie pojmu priestupok formálnymi a 

materiálnymi znakmi. Pri formálnych znakoch sme venovali pozornosť všeobecným 

zákonným znakom ako aj znakom skutkovej podstaty - tzv. znakom typovým. Pri 

materiálnom znaku priestupku sme poukázali na to, že je vyjadrený v priestupkovom 

zákone tak, že ide o konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti. 

Zároveň sme v príspevku poukázali, že pojem priestupku je vymedzený pozitívne a 

negatívne. 

V závere sme konštatovali, že pri pojmovom vymedzení sme z hľadiska vývoja 

zaznamenali pozitívny smer, vedúci k upresneniu pojmu priestupok. 

 

Resumé 

Administrative liability is  a specific  kind of legal responsibility. Administrative 

liability represents  the subject-matter of Criminal Administrative Law which is deemed, by  

some theoreticians,  as a subsystem  of Administrative Law involving  legal regulations of  

elements and consequences of administrative liability or liability for administrative wrongs. 

The most important group of  administrative wrongs  is represented by “torts“ 

covering a great variety of wrongful acts violating  different aspects of particular branches  

of Public Administration. 

The crucial concept of legal regulations, applicable at present, is the concept of “tort” 

from which all other institutes derive. The general definition of “tort” is based upon the 

combination of positive and negative provisions, which reliably distinguishes “torts” from 

other kinds of administrative wrongs. The distinction between  “torts” and other types of 

administrative wrongs  consists in differences in the complexes of  their features  that serve 

for particularisation of a concrete “tort”. 

In this paper we have sought to point to  the importance of defining the concept of 

“tort” clearly, discernibly and definitely since only by satisfying  these requirements it is 

possible to fully employ  the principle “nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege” in 

the Law of “Tort” which is the vital guarantee  against the abuse of  imposing sanctions in 

Public Administration. 
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We have pointed to the construction of the concept of “tort”  by its formal as well as 

material elements. From among the formal attributes we have paid attention to general legal 

features as well as to the elements of the merits ranking among features on the level of 

typology. While analysing the material element of “torts”  we have pointed to the fact that it 

is expressed  in the Statute on “Torts”  as acts which violate  or endanger the public interest. 

In our paper we have pointed  to the concept of “tort” being defined positively and 

negatively. 

We have concluded our contribution by the assumption that the development  of 

conceptual definition has been directed positively towards specification of the concept of 

tort. 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA OBCE NA 

VÝKON SAMOSPRÁVNYCH ÚLOH OBCE 

(TEÓRIA ÚSTAVNÉHO SÚDU A 

LEGISLATÍVNOPRÁVNA PRAX OBCÍ) 

JUDr. Jozef SOTOLÁŘ 

 
Moderná verejná správa vychádza z viacerých právnych predpokladov. Základným a 

určujúcim je to, že správu nevykonáva len štát, ale aj iné neštátne subjekty. Takto 

vymedzený a deklarovaný záver, že správa má svojich nositeľov nielen v štátnych 

orgánoch, ale aj samosprávnych orgánoch a inštitúciách neštátneho charakteru 

uskutočňujúcich výkon verejnej správy, umožňuje tvrdiť, že špecifický a osobitný obsah 

úloh štátnej správy a samosprávy sa navonok musí prejaviť v špecifických formách. Pritom 

nemožno zabúdať na to, že rozsah a intenzita výkonu verejnej správy je rôzna. 

Konštituovaním - revitalizáciou samosprávy po roku 1989 bol vytvorený systém, o 

ktorého význame a opodstatnenosti vo svete a  v našich podmienkach niet pochybností. 

Zároveň však nastolil pred právnou teóriou i právnou praxou  potrebu riešiť nové úlohy a 

zodpovednosť za mnohé problémy. Miera významu týchto zmien sa premietla aj do Ústavy 

Slovenskej republiky ( územnej samospráve je venovaná samostatná kapitola ). Obec ako 

základná jednotka územnej samosprávy je „privilegovaná právnická osoba“. Samosprávu 

môžeme chápať ako ústavne zaručené právo územného samosprávneho celku (ako 

územného spoločenstva občanov) rozhodovať samostatne v rámci autonómnych 

priestorov vymedzených ústavou a zákonmi o svojich záležitostiach. Pritom 

autonómnosť priestorov je daná konkrétnymi kompetenciami. 

Súčasná právna úprava obcí a ich postavenia, ich práv a povinností na úseku 

normotvornej činnosti, kompetencií, vyvoláva a nutne ešte dlhú dobu bude vyvolávať 

v právnej praxi, ale aj v právnej teórii určité výkladové, pojmové a obsahové problémy a 

nejasnosti. Pritom zohráva určitú úlohu aj rozdielnosť názorov teoretickej obce na riešenie 

konkrétnych problémov. V konečnom dôsledku k tomu ešte pristupujú riešenia a závery 

obsiahnuté v nálezoch Ústavného súdu Slovenskej republiky a tiež rozhodnutia 

Najvyššieho súdu Slovenskej republiky.  
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Na území Slovenskej republiky - najmä po roku 1994 - zhora uvedené  faktory 

pôsobia veľmi výrazne. Pomerne najmarkantnejším prvkom je limit a hranice kompetencií 

územnej samosprávy  pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení a regulovaní určitého 

okruhu spoločenských vzťahov. 

Z tohoto pohľadu treba vnímať každý konkrétny právny predpis regulujúci oblasť 

normotvorby obce a pritom vychádzať z týchto skutočností: 

a) zákon má konštitutívnu povahu, lebo zakladá nový zodpovednostný právny pomer, 

b) tento právny pomer slúži k ochrane verejného záujmu. 

c) vo verejnoprávnom vzťahu existuje nerovnosť subjektov. 

Zároveň je treba pripustiť, že v niektorých prípadoch sa môže stať, že interpretácia 

právnych predpisov v podmienkach tej-ktorej obce a jej orgánov, ktorá sa javí na prvý 

pohľad ako zákonná, môže byť natoľko „extrémna“, že vybočuje z medzí ústavnosti. Tak to 

bude najmä v tých prípadoch, keď výklad bude natoľko extenzívny, že zasiahne do 

niektorého ústavou garantovaného základného práva. V týchto prípadoch treba 

postupovať vždy podľa ust. čl. 4 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd, ktorá 

ukladá všetkým orgánom ktoré aplikujú právo, skúmať podstatu a zmysel základných 

práv a slobôd. Je vecou štátu, aby v záujme zaistenia svojich funkcií rozhodol, že určitej 

skupine poskytne menej výhod ako inej skupine. Ani tu však nemôže postupovať 

ľubovoľne - musí preukázať, že to robí vo verejnom záujme a pre verejné blaho (s 

odvolaním sa na verejné hodnoty) . Táto jednostrannosť a direktívnosť má za následok 

vytváranie takých korporácií a útvarov, ktoré budú zabezpečovať a transformovať „vôľu“ 

štátu vo vzťahu smerom nadol (verejnú moc). Na jednej časti takejto verejnej moci sa 

podieľa aj samospráva. Vonkajšou normatívnou podobou sú všeobecne záväzné nariadenia 

obce. 

V tomto kontexte je „conditio sine qua non“ každého demokratického a právneho 

štátu, že rozhodovanie o celom spektre odborných otázok - inak povedané presunu 

kompetencií - zveruje osobitným subjektom. Žiadúce je to aj z hľadiska bežnej a 

nevyhnutnej deľby práce. Takto sa postupne vyčleňuje aj sféra kompetencií obce. Otázky 

zverenia - presunu kompetencií - je jednou z dominantných a určujúcich vecí štátu.  

Obec a orgány obce musia dodržiavať všeobecne uznávané princípy právneho štátu pri 

uskutočňovaní kompetencií . Ich právomoc a pôsobnosť určuje charakter, skladbu a 

rozsah rozhodovacej činnosti obce pri výkone verejnej správy. 

Kompetencie v územnej samospráve v sebe zahŕňajú viaceré zložky a úrovne 

poznania - vo všeobecnej rovine je to: 
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-  poznanie toho, čo príslušný orgán samosprávy môže a čo nie, 

-  poznanie toho, do čoho orgánu samosprávy môžu iní zasahovať, alebo naopak do čoho 

nemôžu zasahovať, 

-  poznanie toho, čo dáva možnosť využiť možnosti a alternatívy riešenia konkrétnej veci, 

-  poznanie svojich práv a povinností. 

V Ústave Slovenskej republiky je verejná moc na území štátu upravená veľmi 

všeobecne - najmä pokiaľ ide o miestnu správu. Podrobne je systém regulovaný v bežnom 

zákonodarstve - zákonoch. Postavenie obcí - popri iných subjektoch - je právne 

významným spôsobom odvodzované zásadne od spôsobu ich samotného vzniku. Obec sa 

podľa Ústavy    Slovenskej    republiky    vytvára    ako   p r i v i l e g o - v a n á   p r á v n 

i c k á   o s o b a   odlišná od štátu a ako jediná právnická osoba má právne postavenie 

upravené v osobitnej hlave ústavy. Spolu s kreovaním obcí sa súčasne vymedzujú aj ich 

kompetencie (súhrn pôsobnosti a právomoci).  Každý subjekt verejnej správy - aj obec musí 

teda mať: 

a)  vymedzený okruh úloh, ktoré má riešiť na určitom území (pôsobnosť) a 

b)  zverené právne prostriedky, ktorými sa plnenie týchto úloh má dosiahnuť (právomoc)  

P r á v o m o c o u  sa rozumie súhrn oprávnení, ktorými správny orgán (obec) 

disponuje, a právnych povinností, ktoré sú správnemu orgánu (obci) uložené a ukladané, t.j. 

suma práv a povinností, ktoré správny orgán pre potreby plnenia úloh a riešení otázok má a 

ktorými disponuje, resp. inak vyjadrené,    ide   o   súhrn    právnych   prostriedkov,   ktoré   

má    správny orgán   za   účelom   realizácie   svojej   pôsobnosti.  P ô s o b n o - s ť o u 

správneho orgánu (obce) sa potom označuje predmet, obsah a rozsah jeho činnosti, t.j. 

okruh otázok, ktoré daný správny orgán prejednáva, rozhoduje a realizuje, a za riešenie 

ktorých zodpovedá . Rozsah a vymedzenie pôsobnosti a právomoci (kompetencie) je 

významným kritériom pre postavenie obce a patrí k základným otázkam existencie a 

rozvoja obce, pričom jeho kvalifikované a kvalitné vymedzenie patrí 

k nepostrádateľným a určujúcim predpokladom výkonnosti časti verejnej správy, 

ktorú zabezpečuje obec. Povaha mocenských oprávnení obcí a ich kompetencie vyplývajú 

z konkrétnych právnych noriem - predovšetkým noriem správneho práva. To všetko sa 

v konečnom dôsledku premieta v tej alebo onej podobe v rozhodovacej a normotvornej 

činnosti obce. 

Vo vede správneho práva nepochybne treba zohľadňovať dvojjedinné postavenie 

obce: 

a)  ako orgán (resp. orgány), 
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b)  ako verejnoprávna korporácia odlišná od štátu . 

Od tohoto rozdelenia možno ďalej odvíjať reálne napĺňanie pôsobnosti obce 

množstvom najrôznejších samosprávnych aktivít a činností s mnohostranným zameraním. 

Z tohoto pohľadu vystupujú do popredia najmä dve klasifikačné kritéria pôsobnosti: 

1.) z hľadiska štruktúry právnickej osoby verejného práva: 

 - pôsobnosť vonkajšia  

- pôsobnosť vnútorná 

2.) z hľadiska subjektu rozhodovania: 

 - pôsobnosť vlastná (samostatná) 

 - pôsobnosť prenesená (cudzia). 

Pri tomto členení vystupujú do popredia kompetenčné samosprávne konflikty. 

Kompetenčné konflikty sa môžu navonok prejaviť ako: 

a)  snaha obecného zastupiteľstva rozhodovať vo všetkých veciach obce, 

b)  snaha starostu obce rozhodovať vo všetkých veciach správy obce s výnimkou 

vyhradených záležitostí obecného zastupiteľstva. 

Je to dôsledok právnych termínov - formulácie „základné otázky života obce“ a 

nerozlišovanie postavenia orgánov obce v rámci obce. Zákonodarca ponechal 

charakteristiku tzv. základných otázok života obce na rozhodnutí samotnej obce, 

v závislosti od tej-ktorej konkrétnej situácie. V praktickej podobe musíme preto rozlišovať: 

- bežné veci (otázky) obce - tam je daná rozhodovacia činnosť starostu obce, 

- základné otázky života obce - sú charakterizované demonštratívnym výpočtom 

konkrétnych úloh (v týchto prípadoch bezvýnimočne rozhoduje obecné zastupiteľstvo) a 

všeobecným odkazom na základné otázky. 

Pod základnými otázkami života obce treba rozumieť tie otázky, ktoré majú 

dominantné postavenie z pohľadu plnenia úloh obcou, najmä plánovacie koncepcie a 

koordinačné, späté so zásadným rozvojom obce, prevažne normatívneho charakteru 

(vzťahujú sa na riešenie úloh určitého druhu vo vzťahu k neurčitému počtu občanov). Do 

kategórie základných úloh nepatrí rozhodovanie v rámci individuálnej rozhodovacej 

činnosti podľa osobitných predpisov . Tu je zverená kompetencia výlučne starostovi obce.  

Ak zhora uvedené zhrnieme, môžeme konštatovať a ustáliť, že za zásadné (základné) úlohy 

považujeme všetky „opatrenia, ktoré majú mimoriadny význam pre obec z hľadiska jej 

dlhodobého rozvoja a tiež tie, ktoré majú zásadný význam pre riešenie konkrétnej situácie 

dôležitej pre rozvoj obce. Rozsah, hĺbka a stupeň konkrétnosti opatrení, ktorými obecné 
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zastupiteľstvo rozhoduje o zásadných otázkach je vymedzená taxatívnosťou vymedzenia 

niektorých oblastí na strane jednej a demonštratívnosťou (slovo „najmä“) na strane druhej. 

Obecné zastupiteľstvo v rámci svojej činnosti rozhoduje vždy v zbore, pričom  

spôsobilé   rokovať   a   uznášať   sa,   je   vtedy,   ak   je   prítomná nadpolovičná väčšina 

všetkých poslancov a to dvoma základnými rozhodovacími formami: 

1. uznesením, 

2. všeobecne záväzným nariadením. 

Uznesenie. Uznesenie je rozhodnutím orgánu územnej samosprávy spravidla 

organizačnej povahy, proti ktorému nemožno podať riadny opravný prostriedok. Riadny 

opravný prostriedok možno uplatňovať iba proti rozhodnutiam starostu obce, ktorý je 

v administratívnosprávnych vzťahoch  správnym orgánom. Uznesenie obecného 

zastupiteľstva je formou právoplatného rozhodnutia v zmysle čl. 127 Ústavy Slovenskej 

republiky, ktoré síce podpisuje starosta obce, ale je rozhodnutím obecného zastupiteľstva.  

Všeobecne záväzné nariadenie. Od rozhodnutí starostu obce sa odlišujú aj všeobecne 

záväzné nariadenia obce, ktoré predstavujú normatívny spôsob rozhodovania obecného 

zastupiteľstva, voči ktorému neprichádza do úvahy opravný prostriedok.. 

Ústava Slovenskej republiky v príslušných článkoch IV. hlavy upravuje spôsob, 

ktorým sa jednotlivé orgány obce kreujú, ujímajú svojich funkcií a vykonávajú reguláciu 

časti spoločenských vzťahov.  Zatiaľ  čo  pre  oba  orgány   je   spoločný   ústavný   základ   

ich ustanovenia do funkcií (voľba), existuje odlišná situácia, pokiaľ ide o ústavné 

vymedzenie ich kompetencií. Ústava Slovenskej republiky - a to ani prostredníctvom 

osobitných ustanovení - konkrétne kompetencie nevymedzuje. To prenecháva na bežné 

zákonodarstvo, z čoho existuje jedna výnimka. Tá sa týka vydávania všeobecne záväzných 

nariadení - čl. 68 a čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky. Treba si uvedomiť a zohľadňovať, 

že rozsah ich právomocí upravuje iný všeobecne záväzný právny predpis - zákon o 

obecnom zriadení a zákon o vyšších územných celkoch, s ktorým Ústava Slovenskej 

republiky priamo počíta. Ústava teda tvorí základ normotvornej činnosti obce a to v oboch 

jej základných podobách. 

Z Ústavy Slovenskej republiky nepochybne vyplýva, že v našom právnom poriadku je 

možné a prípustné pôsobnosť stanoviť len ústavou alebo zákonom. Preto východiskovým 

momentom skúmania predmetnej problematiky je dôsledné poznanie zákonov. Rozdelenie 

verejnej správy vykonávanej orgánmi obcí na vlastnú a prenesenú má svoj význam najmä: 

-   z hľadiska subjektov rozhodovania, 

-  z hľadiska rozsahu oprávnení orgánov štátnej správy voči obciam a jej orgánom. 
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Do skupiny vlastnej pôsobnosti by mali byť zaradené predovšetkým také záležitosti, 

ktoré sa dotýkajú v prvom rade života obyvateľov obce, význam ktorých tento rámec 

nepresahuje a ktoré z tohoto dôvodu právny poriadok ponecháva na relatívne samostatné 

rozhodovanie obcí (vždy v súlade s ústavou, zákonmi, poprípade i ďalšími právnymi 

predpismi). Agendy vykonávané v prenesenej pôsobnosti naopak presahujú svojim 

významom rámec obce, do tejto pôsobnosti by mali byť zaradené také záležitosti, u ktorých 

má štát záujem na možnom intenzívnejšom ovplyvňovaní ich výkonu . 

Rozsah oprávnení orgánov štátnej správy je daný právne významnými možnosťami 

zasahovania do rozhodovacej, príp. aj inej činnosti (napr. oprávnenie zrušiť rozhodnutia 

obce - okresný úrad ako odvolací  orgán  vo  vzťahu  k  rozhodnutiam  obce,  povinnosť  

rešpektovať podzákonné právne akty a pod.). 

Navonok správa vykonávaná obcou vystupuje jednotne - ako jednotný celok a útvar 

bez ohľadu na to, či vykonáva pôsobnosť vlastnú alebo prenesenú. Hranice medzi týmito 

druhmi pôsobnosti nie sú nemenné a nezrušiteľné - práve naopak, predpokladá sa (a práve 

úprava od roku 1990 je toho dôkazom), že aj budúce právne úpravy budú meniť, a prípadne 

aj presúvať viaceré činnosti z prenesenej pôsobnosti do vlastnej a opačne.  Demokratický 

spôsob a základ existencie a činností obcí predpokladá skôr vývoj od prenesených 

k vlastným kompetenciám. Zohľadňovať možno aj existenciu vyšších územných celkov. 

Možno tak hovoriť o tzv. dynamickej koncepcii vlastnej pôsobnosti obce . 

Zákon o obecnom zriadení neupravuje explicitne otázku pôsobnosti obcí na území 

Slovenskej republiky. Obdobne je to aj v Ústave Slovenskej republiky. Základné rozdelenie 

je dané ust. čl. 67 Ústavy Slovenskej republiky, resp. ust. § 4 zákona o obecnom zriadení 

(vlastná pôsobnosť) a ust. čl. 71 Ústavy Slovenskej republiky, resp. ust. § 5 zákona o 

obecnom zriadení (prenesená pôsobnosť). 

 

Vlastná pôsobnosť. 

Samostatná pôsobnosť robí z obce obec, bez nej by klesla obec na štátny ústav . Tým 

je daný základný rámec postavenia obce na tomto úseku. Podľa čl. 67 Ústavy Slovenskej 

republiky vo veciach územnej samosprávy rozhoduje obec samostatne; povinnosti a 

obmedzenia jej možno ukladať len zákonom. Vo veciach územnej samosprávy môže obec 

vydávať všeobecne  záväzné nariadenia. Podľa ust. § 4 ods. 1 a 3 zákona o obecnom 

zriadení obce samostatne rozhodujú a uskutočňujú všetky úkony súvisiace so správou obce 

a jej majetku, ak osobitný zákon takéto úkony nezveruje štátu alebo inej právnickej osobe 
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alebo fyzickej osobe. Zároveň vykonáva tzv. „samosprávne funkcie“ demonštratívne 

vypočítané v ods. 3 tohto ustanovenia. 

Prostredníctvom platnej právnej úpravy obecného zriadenia možno charakterizovať: 

a)  úlohy obce, resp. vlastné záležitosti obce, 

b)  právne prostriedky realizácie vlastnej pôsobnosti, 

c)  zodpovednosť obce za výkon vlastnej pôsobnosti, 

d)  zdroje zabezpečovania výkonu vlastnej pôsobnosti. 

 

Ad a.) Pod vlastnými záležitosťami obce rozumieme predovšetkým tie, plnenie 

ktorých je bezprostredným záujmom existencie a rozvoja obce ako samosprávnej územnej 

korporácie. V zákone o obecnom zriadení sú na úseku samostatnej pôsobnosti vymedzené 

predovšetkým  tie  oblasti,  ktoré majú podstatný a závažný vplyv na zabezpečenie rozvoja 

obce. Účelom výkonu samostatnej pôsobnosti obce je zabezpečovať predovšetkým 

hospodársky, sociálny a kultúrny rozvoj územia obce, tvorbu a ochranu životného 

prostredia a uspokojovanie potrieb obce. Pri zabezpečovaní týchto úloh úzko spolupracuje 

s politickými stranami a hnutiami vyvíjajúcimi činnosť v obci a s podnikateľskými 

subjektami v obci (§ 4 ods. 4 a 5 zákona o obecnom zriadení ). 

Rozsah samosprávnych funkcií (úloh) je žiadúce z hľadiska praxe členiť na dve 

relatívne samostatné časti 

- na funkcie a úlohy obce v oblasti výkonu verejnej správy, 

- na tzv. hospodársku činnosť obce. 

V prvej časti obec disponuje mocou a vystupuje ako subjekt verejnej správy. Na 

základe toho využíva svoje vrchnostenské postavenie - samozrejme v rozsahu a v súlade 

s Ústavou Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd a zákonmi. V druhej 

časti obec vystupuje ako „obyčajná“ právnická osoba s rovnakými právami a povinnosťami 

ako ostatné právnické osoby (t.j. právnická osoba súkromného práva) a zabezpečuje plnenie 

svojich úloh súkromnoprávnymi prostriedkami - napr. v investičnej činnosti, pri realizácii 

podnikateľských aktivít a pod. 

 

Ad b.) Právne prostriedky realizácie vlastnej pôsobnosti charakterizuje 

samostatnosť pri plnení úloh a realizácii úkonov; ide pritom o „relatívnu samostatnosť“ 

danú rámcom jednotlivých právnych úprav.  
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Na výkon záležitostí v rámci vlastnej pôsobnosti prislúcha obci právny nárok; štát a 

jeho orgány môžu do tohoto rámca zasahovať len spôsobom a v rozsahu vymedzenom v § 1 

ods. 2 zákona o obecnom zriadení. 

Výkon týchto záležitostí je subjektívnym právom tej-ktorej obce. Právne prostriedky 

obce vymedzovali postupne aj viaceré nálezy Ústavného súdu Slovenskej republiky, 

spomedzi nich možno spomenúť nález pod č. 10/95 - ÚS 94/95 Zbierky nálezov a uznesení 

Ústavného súdu Slovenskej republiky, podľa ktorého: 

„Obec sa podľa ústavy vytvára ako privilegovaná právnická osoba. Ako jediná 

právnická osoba má právne postavenie upravené v osobitnej hlave ústavy. Podľa prvej vety 

čl. 67 ústavy - „Vo veciach územnej samosprávy rozhoduje obec samostatne; povinnosti a 

obmedzenia jej možno ukladať len zákonom“. Na rozdiel od iných právnických osôb ústava 

a zákon jej zveruje normotvornú činnosť.“ Právomoc určovať pravidlá správania v právnom 

predpise sa orgánu územnej samosprávy priznáva voči všetkým, ktorí sa zdržujú na území 

územnej samosprávy. Rozsah tejto pôsobnosti však nie je neobmedzený. Prvé obmedzenie 

sa zavádza tým, že  podľa  čl.  68  ústavy  sa  obci  umožňuje  vydávať  všeobecne  záväzné 

nariadenie územnej samosprávy len vo veciach územnej samosprávy. Ďalšie obmedzenie 

pôsobnosti pri vydávaní všeobecne záväzných nariadení vyplýva orgánu územnej 

samosprávy z jeho vzťahu orgánu územnej samosprávy k štátnym orgánom. Orgán územnej 

samosprávy je oprávnený ukladať všeobecne záväzným nariadením povinnosti osobám, 

avšak len pri zachovaní ich základných práv a slobôd a len za podmienok ustanovených 

ústavou a zákonom.“ 

Obdobne aj nález Ústavného súdu Slovenskej republiky pod č. II. ÚS 70/97 právne 

deklaroval: 

„Obec ako právnická osoba má privilegované postavenie len vo veciach územnej 

samosprávy. Normotvornú právomoc podľa čl. 68 ústavy môže obec uplatniť kedykoľvek, 

bez splnomocnenia v zákone. Normotvornú právomoc podľa čl. 68 ústavy nemôže obec 

uplatňovať v neobmedzenej  miere na úpravu všetkých spoločenských vzťahov existujúcich 

v územnom obvode orgánu územnej samosprávy. Normotvorná pôsobnosť podľa čl. 68 

ústavy sa orgánu územnej samosprávy udeľuje len na úpravu vecí územnej samosprávy 

podľa čl. 65 ods. 1 ústavy, ako aj podľa § 4 ods. 3 zákona o obecnom zriadení, pričom aj na 

uplatnenie tohoto ustanovenia sa vzťahuje čl. 152 ods. 4 ústavy: „Výklad a uplatňovanie 

ústavných zákonov, zákonov a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov musí 

byť v súlade s touto ústavou.“ To znamená, že ústava nepriznáva obciam normotvornú 

právomoc v celom rozsahu vnútorných vecí, ktoré spravujú podľa § 4 ods. 3 zákona o 
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obecnom zriadení. Obce pri správe všetkých svojich vnútorných vecí zabezpečujú 

uplatňovanie zákonov a podzákonných predpisov vydaných štátnymi orgánmi. 

Normotvornú právomoc môžu uplatňovať len v tej časti správy svojich vnútorných vecí, 

ktorou realizujú územnú samosprávu podľa čl. 65 ústavy. Nad rámec čl. 65 ústavy môžu 

upraviť všeobecne záväzným nariadením aj ďalšie vzťahy, ak im zákonodarca udelí 

výslovné splnomocnenie na normotvornú činnosť. Pri uplatnení normotvornej právomoci 

orgán územnej samosprávy môže ukladať povinnosti, ale nie spôsobom obmedzujúcim 

základné práva a slobody nad rámec zákona. Obec teda ani v rámci svojej normotvornej 

právomoci nemôže obmedziť základné práva a slobody nad rámec zákonov. V rámci 

zákona nemôže upraviť vzťahy, ktoré nepatria do normotvornej právomoci orgánu územnej 

samosprávy vymedzenej ústavou.“ 

 

Ad c.) Na úseku vlastnej pôsobnosti úlohy obec vykonáva vo vlastnom mene a na 

vlastnú zodpovednosť (na rozdiel od prenesených úloh, kde zodpovedá štát). 

Takéto vymedzenie má obrovský význam pri posudzovaní eventuálnej zodpovednosti 

za nezákonné rozhodnutie alebo nesprávny úradný postup zo strany obce, resp. orgánu obce 

- či teda zodpovedá štát alebo obec ako samosprávna korporácia . 

 

Ad d.) Záležitosti samostatnej pôsobnosti obec vykonáva zásadne obecnými 

prostriedkami. 

V súlade s ust. § 7 ods. 1-3, 6 zákona o obecnom zriadení obec financuje svoje 

potreby predovšetkým z vlastných príjmov.  Na  plnenie  inej úlohy, na ktorej má štát 

záujem, sa obci poskytne účelová štátna dotácia. Obci, ktorej vlastné príjmy nepostačujú na 

plnenie úloh samosprávy, možno poskytnúť neúčelovú štátnu dotáciu podľa normatívu 

určeného vládou. Svoje úlohy môže obec financovať aj z prostriedkov združených s inými 

obcami, s právnickými alebo fyzickými osobami . 

Na plnenie svojich úloh obec môže zriadiť účelové obecné fondy (§ 7 ods. 4 zákona o 

obecnom zriadení). 

 

Rozsah úloh, ktoré musí samospráva zabezpečovať je naviazaný na reálne 

prostredie, v ktorom sa jednotlivé obce pohybujú. V rámci vlastnej pôsobnosti obce 

možno rozlišovať: 

- tzv. fakultatívne úlohy obce, 

- tzv. obligatórne úlohy obce. 



 184 

Fakultatívne úlohy sú vlastným a typickým prvkom obecnej samosprávy, pretože sa 

ponecháva na vôli samotnej obce, či bude alebo nebude určité záležitosti vykonávať a 

zabezpečovať. Vytvára sa týmto spôsobom priestor pre voľné rozhodovanie obce o tom, či 

využije alebo nevyužije svoje oprávnenia a možnosti. Tak to bude napr. u stanovenia 

podmienok poskytovania dotácií a návratných finančných výpomocí jednotlivým 

subjektom formou samostatného všeobecne záväzného nariadenia (zák. NR SR č. 303/1995 

Z.z. o rozpočtových pravidlách  v znení neskorších predpisov). Fakultatívnosť spočíva 

v tom, že obec má možnosť rozhodnúť sa, či bude určitú oblasť regulovať, a tiež to, akým 

spôsobom. 

Obligatórne úlohy samosprávy sú tiež jej typickým prvkom a prejavujú sa 

v povinnosti obce zabezpečovať určité úlohy a činnosti. Plnenie takýchto úloh má záväzný 

charakter a pri splnení zákonných podmienok je obec (t.j. jej orgány) povinná tieto úlohy 

buď splniť samotná, príp. zaistiť ich plnenie. Ide teda o prípad, keď obec musí úlohy plniť a 

rozhoduje sa len o tom, akým spôsobom - vôbec nie je podstatné, či obec disponuje 

materiálnymi alebo personálnymi podmienkami potrebnými na zabezpečovanie týchto úloh. 

Obec sa nemôže povinnosti plniť právne významným spôsobom zbaviť. Sem možno 

zaradiť napr. výstavbu, správu a údržbu miestnych komunikácií, zásobovanie obyvateľov 

pitnou vodou, správa a údržba obecného cintorína a pod . 

Zákon o obecnom zriadení obsahuje v ust. § 4 ods. 3 demonštratívny výpočet tzv. 

samosprávnych úloh. Obdobne osobitné zákony rozširujú tento výpočet. Je žiadúce, aby sa 

táto právna prax premietla do legislatívy v ucelenejšej, komplexnej podobe. Roztrieštenosť 

právnej úpravy určitého okruhu spoločenských vzťahov nie je žiadúcim a žiadaným 

sprievodným javom, ale naopak, napomáha nejednotnosti aplikácie - a to v právnej teórii i v 

právnej praxi. Požiadavka tzv. „rozsiahlej znalosti“ veľkého množstva „roztrieštených“ 

právnych predpisov - a to z pohľadu časového aj systémového - potom umožňuje vznik 

právnych chýb . Príkladom môže byť aj rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej 

republiky, ktorý v náleze pod č. Pl. ÚS 17/96 (vo veci nesúladu zákona o prokuratúre 

s ústavou), kde s na strane 39 odôvodnenia konštatuje, že „ ... v tejto súvislosti preniesť 

výkon určitých úloh miestnej štátnej správy (napr. vedenie matrík, správu niektorých daní). 

Obce v týchto prípadoch rozhodujú v postavení orgánov štátnej správy a nevykonávajú tak 

funkcie a úlohy územnej samosprávy ... .“  V tejto súvislosti podotýkame, že ide o zjavný 

právny exces, pretože obce nikdy neviedli a nevedú matriky ako štátnu evidenciu podľa 

osobitného predpisu ( a to ani v postavení orgánov štátnej správy ani orgánov samosprávy). 
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Zjavne teda vystupuje do popredia novelizácia zákona o obecnom zriadení. V tejto 

súvislosti treba znova zvýrazniť, že nemá význam vymedzovať základné úlohy, ak tomu 

nebudú zodpovedať právne nástroje (donucovacia moc, regulačné oprávnenia, normotvorná 

právomoc  a pod.). Vzhľadom na odstup času od prijatia princípu samosprávy (od roku 

1990) doposiaľ je už dostatok príkladov a praktických skúseností i teoretických poznatkov 

na základe ktorých možno precizovať formulačne vymedzenie základných samosprávnych 

úloh v jednotlivých oblastiach spoločenských vzťahov. 

 

Z  Á  V  E   R  

Predložený príspevok si dal v zrozumiteľnej a relatívne podrobnej forme za cieľ 

poskytnúť ucelený pohľad na problematiku kompetencií v územnej samospráve na 

Slovensku v nadväznosti na existenciu všeobecne záväzných nariadení obcí na výkon 

samosprávnych úloh - zohľadňujúc pritom platnú právnu úpravu, legislatívnu teóriu i 

právnu prax. 

V jednotlivých častiach práce sa podrobne rozobralo postavenie samosprávy obce 

v nadväznosti na kompetencie územnej samosprávy a jej normotvornú právomoc. Nie je 

opomenutá rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky, všeobecných 

súdov, pričom bolo prihliadnuté - tam, kde to prichádzalo porovnateľne do úvahy - 

k rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Priestor bol venovaný aj 

vnútornému usporiadaniu chodu samosprávy podľa platnej právnej úpravy - zákona o 

obecnom zriadení. 

Nosná  časť príspevku je venovaná problematike kompetenčného práva. Kompetenčné 

právo v tomto ponímaní tvorí súčasť širšieho - v práci už zaužívaného pojmu komunálne 

právo, ako relatívne uceleného  súboru  právnych  noriem,   normatívnych   a   ostatných   

aktov  (všeobecne záväzných nariadení obcí a pod.), ktoré regulujú komunálnu, či obecnú 

sféru. Kompetenčné právo treba ponímať ako poznanie a poznávanie hraníc pôsobenia a 

fungovania jednotlivých komunít (obcí a vyšších územnosprávnych celkov). Súvisí to 

najmä s tým, že verejná moc v štáte sa uplatňuje na miestnej úrovni na územnom základe. 

Rozsah právnej regulácie miestnych záležitostí a ich úzke previazanie riešením  

konkrétnych vecí konkrétnych občanov má nedoceniteľné a významné miesto pri ponímaní 

demokratičnosti usporiadania štátu a demokratickom  výkone jeho úloh. 

Veľmi úzko s tým súvisí disponovanie potrebnými právomocami a tiež pôsobnosťou, 

aby dochádzalo k reálnemu výkonu (nie len deklarovanému - prostredníctvom ustanovení 

právnych noriem bez konkretizácie) pri plnení úloh územnej samosprávy. 
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Rozsah, vymedzenie a poznanie kompetencií sa tak stáva určujúcim a dominantným 

kritériom pre postavenie územnej samosprávy, pre odpoveď na otázku, či je žiadúce a 

potrebné vytvárať tento relatívne samostatný stupeň správy štátu. Reálna vynutiteľnosť je 

potom predpokladom výkonnosti územnej samopsrávy. 

 

Resumé 

The position of municipalities  in the period of social transformation is derived from 

the Constitution of the Slovak Republic which provides for law-making authority of  

municipalities. The study is aimed to  characterise and specify, by virtue of laws in force, 

the law-making decisions of municipalities in the area of tasks delegated upon them by the 

state as well as in the sphere of self-government. Special attention is devoted to the features 

typical of particular kinds of ordinances. 

The paper is an introduction to the constitutional framework of  the issue of regulatory 

activities of municipalities  attempting to define their scope and extent  mainly with regard 

to  the Article 2, ss. 2 and 3 and  Article 13 of the Constitution of the Slovak Republic 

(pointing to the  hitherto decision-making  practice of the Constitutional Court of the 

Slovak Republic). 



PRESKÚMAVANIE DISCIPLINÁRNYCH OPATRENÍ 

PROFESIJNÝCH KOMÔR SÚDOM 

JUDr. Tibor SEMAN, PhD. 
 

V súčasnej dobe je v popredí pozornosti otázka vzťahu štátu a profesijných komôr ako 

orgánov záujmovej samosprávy v štruktúre verejnej správy, najmä otázka povinného 

členstva v komorách. Porušenie povinností, ktoré vyplývajú z právnych predpisov, 

upravujúcich záujmovú samosprávu, je dôvodom na disciplinárne konanie. Otázky 

disciplinárnej právomoci komôr a s tým súvisiaca otázka preskúmavanie disciplinárnych 

opatrení v správnom súdnictve, teda v súdnom konaní pred nezávislým a nestranným 

súdom, stojacim mimo sústavy verejnej správy, nie sú v popredí pozornosti, zrejme pre 

malú početnosť prípadov, keď dochádza k ich aplikácii. 

Základným problémom je otázka, akú zmenu priniesol zákon č. 519/1991 Zb., 

novelizujúci Občiansky súdny poriadok a zavádzajúci od 1.1.1992 správne súdnictvo, 

najmä, či od uvedeného dátumu podliehajú súdnemu preskúmavaniu i tie rozhodnutia 

disciplinárnych orgánov komôr, o ktorých to príslušný zákon, upravujúci postavenie 

komory, výslovne neustanovuje. 

Zákony, upravujúce postavenie profesijných komôr, vydané v rokoch 1990 a 1991 

(zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii, zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných 

právnikoch, zákon SNR č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch), nadobudli účinnosť v 

čase, keď boli uskutočňované prvé kroky k postupnému zavádzaniu súdneho 

preskúmavania rozhodnutí orgánov verejnej správy. Súdne preskúmavanie bolo podľa 

vtedy platnej právnej úpravy možné len vtedy, ak to stanovil príslušný zákon. Ustanovenie 

§ 244 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj O.s.p.) k 31.12.1991 znelo: "Ak má súd 

podľa zákona preskúmavať rozhodnutia iných orgánov, použijú sa pre také konanie 

ustanovenia tohto zákona, pokiaľ nie je osobitným predpisom stanovené niečo iné". 

Novelizácia Občianskeho súdneho poriadku, uskutočnená s účinnosťou od 1.1.1992 

zákonom č. 519/1991 Zb. nahradila princíp enumeratívny, teda zásadu individuálneho 

určenia právomoci súdu na preskúmavanie správnych rozhodnutí zakotvením princípu 

generálnej klauzuly, ktorá ustanovuje, že preskúmavaniu podliehajú všetky rozhodnutia 

orgánov verejnej správy. Z ustanovenia § 244 ods. 2 O.s.p. po novelizácii vyplýva, že 

preskúmavaniu v správnom súdnictve podliehajú aj rozhodnutia orgánov záujmovej 
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samosprávy pri splnení dvoch podmienok: jednak týmto orgánom záujmovej samosprávy 

musí byť zákonom zverené rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických osôb a 

právnických osôb, jednak musí ísť o rozhodovanie v oblasti verejnej správy. 

Sotva možno pochybovať, že rozhodovanie o disciplinárnych sankciách má povahu 

rozhodovania o právach a povinnostiach fyzických osôb v zmysle ustanovenia § 244 ods. 2 

O.s.p. Aj tu dochádza k delegácii oprávnenia štátu ukladať sankcie na orgány záujmovej 

samosprávy. 

Rozhodnutia orgánov profesijných komôr ako orgánov záujmovej samosprávy o 

disciplinárnej zodpovednosti teda nesporne spĺňajú uvedené podmienky z hľadiska § 244 

O.s.p., a preto podliehajú preskúmavaniu v správnom súdnictve. 

Základný krok k zabezpečeniu možnosti súdneho preskúmania rozhodnutí orgánov 

záujmovej samosprávy vo veciach disciplinárnej zodpovednosti, vydávaných komorami, 

uskutočnili zákony o komorách z rokov 1990 a 1991. Tieto zákony však možnosť súdneho 

preskúmania takýchto rozhodnutí zakotvili len pre určité v príslušnom zákone vymenované 

prípady. Počínajúc dňom 1. 1. 1992 v dôsledku § 244 ods. 2 Občianskeho súdneho 

poriadku všetky konečné rozhodnutia orgánov komôr o disciplinárnej zodpovednosti 

podliehajú súdnemu preskúmavaniu. 

V ďalšom uvádzam, ktoré právne predpisy o profesijných komorách zakotvili súdnu 

preskúmateľnosť rozhodnutí komôr. Ide o tieto prípady: 

1. Zákon SNR č. 132/1990 Zb. o advokácii, upravil možnosť obrátiť sa na Najvyšší 

súd Slovenskej republiky s návrhom na preskúmanie iba rozhodnutia kárneho senátu, 

ktorým bolo uložené kárne opatrenie vyškrtnutie zo zoznamu advokátov. Na podanie 

takého návrhu je oprávnený iba advokát, ktorého sa rozhodnutie týka. U ostatných kárnych 

opatrení poveril zákon rozhodovaním o opravnom prostriedku predsedníctvo Slovenskej 

advokátskej komory. "Proti rozhodnutiu kárneho senátu, ktorým bolo ako kárne opatrenie 

uložené písomné napomenutie alebo pokuta, môže advokát alebo predseda revíznej komisie 

podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie. Odvolanie sa podáva kárnej 

komisii. O odvolaní rozhoduje predsedníctvo komory, ktoré napadnuté rozhodnutie potvrdí 

alebo zruší. Ak predsedníctvo komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec kárnemu 

senátu na nové konanie, kárny senát je viazaný jeho právnym názorom. Rozhodnutie o 

odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať." (§ 27 ods. 1, 2 zák. č. 132/1990 

Zb.) Podľa § 244 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku aj takéto rozhodnutie je 

preskúmateľné súdom. 
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2. Zákon SNR č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch, v znení zákona NR SR č. 

149/1994 Z.z. Rozhodnutie disciplinárneho senátu Komory komerčných právnikov 

Slovenskej republiky, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie vyčiarknutie zo 

zoznamu komerčných právnikov, preskúma na návrh, ktorý je oprávnený podať iba 

komerčný právnik, ktorého sa rozhodnutie týka, Najvyšší súd Slovenskej republiky podľa 

osobitných predpisov (Občianskeho súdneho poriadku). Podľa toho, či uvedené 

rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku alebo 

je ešte neprávoplatné, komerčný právnik buď podá žalobu na preskúmanie právoplatného 

rozhodnutia alebo návrh na preskúmanie neprávoplatného rozhodnutia súdom. Proti 

rozhodnutiu disciplinárneho senátu komory, ktorým bolo ako disciplinárne opatrenie 

uložené písomné napomenutie alebo pokuta, môže komerčný právnik alebo predseda 

dozornej rady podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie, ktoré má 

odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje predsedníctvo komory, ktoré napadnuté 

rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak predsedníctvo komory napadnuté rozhodnutie zruší, 

vráti vec disciplinárnemu senátu komory na nové konanie. Disciplinárny senát je právnym 

názorom predsedníctva komory viazaný. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa 

proti nemu odvolať, je však, už ako právoplatné, preskúmateľné súdom na základe žaloby. 

3. Zákon FZ ČSFR č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch, v znení zákona NR SR 

č. 90/1993 Z.z. a zákona NR SR č. 185/1994 Z.z. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie 

Komory patentových zástupcov môže patentový zástupca alebo predseda dozornej rady 

komisie podať do pätnástich dní od jeho doručenia odvolanie, odvolanie má odkladný 

účinok. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, ktoré napadnuté rozhodnutie buď 

potvrdí, alebo zruší. Ak predstavenstvo komory napadnuté rozhodnutie zruší, je 

disciplinárna komisia komory viazaná rozhodnutím predstavenstva komory. 

Konečné rozhodnutie predstavenstva komory, ktorým sa ako disciplinárne opatrenie 

uložilo vyčiarknutie z registra patentových zástupcov, preskúmava podľa osobitných 

predpisov (O.s.p.) na návrh patentového zástupcu, ktorého sa rozhodnutie týka, Najvyšší 

súd Slovenskej republiky, návrh možno podať v lehote ustanovenej osobitnými predpismi 

(podľa § 247 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, v znení ku dňu účinnosti zákona o 

patentových zástupcoch šlo o lehotu tridsiatich dní od doručenia rozhodnutia). Od 1.1.1992 

sa však proti právoplatnému rozhodnutiu odvolacieho orgánu podáva žaloba podľa druhej 

hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku. 

4. Zákon SNR č. 10/1992 Zb. o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore 

veterinárnych lekárov Slovenskej republiky, v znení zákona NR SR č. 337/1998 Z.z. Proti 
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rozhodnutiu disciplinárneho senátu môže podať člen Komory veterinárnych lekárov 

Slovenskej republiky alebo predseda dozornej komisie do 15 dní odo dňa doručenia 

rozhodnutia odvolanie prezídiu komory, odvolanie má odkladný účinok. O odvolaní 

rozhoduje prezídium komory, ktoré napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak 

napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnemu senátu na nové konanie, 

disciplinárny senát je právnym názorom prezídia viazaný. Rozhodnutie o vyčiarknutí zo 

zoznamu veterinárnych lekárov Slovenskej republiky preskúma na návrh člena komory, 

ktorého sa týka, príslušný súd podľa osobitných predpisov (§ 245 ods. 1 Občianskeho 

súdneho poriadku pred novelizáciou zákonom 519/1991 Zb.), inak je rozhodnutie komory o 

disciplinárnom opatrení konečné, a ak ide o pokutu, vykonateľné podľa všeobecných 

predpisov o správnom konaní (§ 71 až 78 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). 

5. Zákon SNR č. 13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore 

zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore. Proti rozhodnutiu o uložení 

disciplinárneho opatrenia (ústneho napomenutia, písomného napomenutia, peňažnej pokuty 

až do výšky 6 000 Sk) môže podať odvolanie člen komory alebo kontrolný výbor 

regionálnej komory. Ak ide o disciplinárne opatrenie - uloženie peňažnej pokuty až do 

výšky 10 000 Sk, podmienečné vyčiarknutie zo zoznamu lekárov, zo zoznamu zubných 

lekárov, zo zoznamu lekárnikov až na dva roky, môže podať odvolanie člen komory alebo 

kontrolný výbor. Ak ide o disciplinárne opatrenie - vyčiarknutie zo zoznamu až na päť 

rokov, môže podať odvolanie člen komory. Odvolanie možno podať do 15 dní odo dňa 

doručenia rozhodnutia. Odvolanie má odkladný účinok. O odvolaní proti uvedeným 

rozhodnutiam čestnej rady regionálnej komory rozhoduje čestná rada alebo rada (podľa 

druhu uloženého disciplinárneho opatrenia), ktorá napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo 

zruší. Ak čestná rada (alebo rada) napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec čestnej rade 

regionálnej komory na nové konanie. Čestná rada regionálnej komory je právnym názorom 

čestnej rady (respektíve rady) viazaná. O odvolaní proti rozhodnutiu čestnej rady o uložení 

disciplinárneho opatrenia - vyčiarknutia zo zoznamu až na päť rokov rozhoduje súd podľa 

osobitných predpisov (§ 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku). Nedostatkom sa však 

javí označenie "odvolanie", o ktorom má rozhodnúť súd. Pojem "odvolanie" totiž, podľa 

mojej mienky, zvádza na nesprávne chápanie preskúmania zákonnosti rozhodnutia súdom. 

Súd nie je vyššou inštanciou, ktorá o odvolaní rozhodne. Súd rozhodne o opravnom 

prostriedku, ktorým sa bude fyzická osoba domáhať preskúmania zákonnosti rozhodnutia 

nezávislým orgánom - súdom. Prijateľnejšie by sa teda javila formulácia "rozhodnutie 

čestnej rady o disciplinárnom opatrení - vyčiarknutí zo zoznamu lekárov, zo zoznamu 
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zubných lekárov, zo zoznamu lekárnikov až na päť rokov preskúma na návrh súd podľa 

osobitných predpisov (§ 244 a nasl. O.s.p.)“. 

6. Zákon SNR č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych 

pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov. Proti rozhodnutiu disciplinárnej 

komisie o uložení disciplinárneho opatrenia - pokuty od 2 000 do 10 000 Sk, 

podmienečného vylúčenia z komory, vylúčenia z komory, je možné podať odvolanie. O 

odvolaní proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia - pokuty od 2 000 do 10 000 

Sk, podmienečného vylúčenia z komory, rozhoduje rada komory. O odvolaní proti 

rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia - vylúčenia z komory rozhoduje súd (§ 244 

a nasl. Občianskeho súdneho poriadku). Zákon teda vylúčil iné opravné konanie pri 

odvolaní proti uloženiu disciplinárneho opatrenia - vylúčenia z komory, okrem 

preskúmania súdom. Opäť môžem namietať pojem "odvolanie", ktorý zavádza. Odvolanie 

totiž vo svojej podstate slúži na vyvolanie opravného konania, ktoré prebehne na inštančne 

vyššom orgáne. Súd, ani pri výkone správneho súdnictva, netvorí súčasť správy, a jeho 

oprávnenie pri preskúmavaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu má kasačný 

charakter, na rozdiel od odvolacieho konania, či už na súde alebo na správnom orgáne, kde 

môže byť napadnuté rozhodnutie odvolacím orgánom spravidla aj zmenené. Pre úplnosť 

treba ešte dodať, že v prípadoch, keď o odvolaní rozhoduje rada komory, táto napadnuté 

rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak rada komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec 

disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia je právnym názorom rady 

komory viazaná. 

7. Zákon SNR č. 27/1992 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných 

zdravotníckych pracovníkov. Podľa § 15 tohto zákona proti rozhodnutiu disciplinárnej 

komisie o uložení disciplinárneho opatrenia možno podať odvolanie. O odvolaní proti 

rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia - peňažnej pokuty až do výšky 10 000 Sk, 

podmienečného vyčiarknutia zo zoznamu vedeného komorou až na 2 roky, rozhoduje rada 

(ide o najvyšší orgán komory v období medzi zasadnutiami snemu delegátov). Rada 

napadnuté rozhodnutie potvrdí alebo zruší. Ak rada napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec 

disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia je právnym názorom rady 

viazaná. O odvolaní (opäť zavádzajúco "odvolanie" - pozn. autora) proti rozhodnutiu o 

uložení disciplinárneho opatrenia - vyčiarknutia zo zoznamu rozhoduje súd (§ 244 a nasl. 

Občianskeho súdneho poriadku). 

8. Zákon SNR č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov, v znení 

zákona NR SR č. 249/1994 Z.z. a zákona NR SR č. 272/1996 Z.z. Proti rozhodnutiu 
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disciplinárnej komisie o disciplinárnom opatrení môže audítor alebo predseda dozornej 

rady podať do pätnástich dní od jeho doručenia odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu o 

uložení pokuty až do výšky 100 000 Sk, pozastavení výkonu činnosti na dobu až troch 

rokov, vyčiarknutí zo zoznamu audítorov pri závažnom alebo opätovnom porušení 

disciplíny má odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo, ktoré po preskúmaní 

rozhodnutie buď potvrdí, alebo zruší. Ak predstavenstvo zruší napadnuté rozhodnutie, vráti 

vec disciplinárnej komisii na nové konanie. Disciplinárna komisia je právnym názorom 

predstavenstva viazaná. Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu 

odvolať. Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie o uložení pokuty, o pozastavení 

výkonu činnosti alebo vyčiarknutí zo zoznamu audítorov preskúmava na návrh súd. Návrh 

je oprávnený podať iba audítor, ktorého sa rozhodnutie týka. Z dikcie tohto ustanovenia 

vyplýva, že má ísť o preskúmavanie podľa druhej hlavy piatej časti Občianskeho súdneho 

poriadku, teda o rozhodovanie o žalobách proti rozhodnutiam správnych orgánov. Výskyt 

ustanovenia o možnosti napadnúť právoplatné rozhodnutie návrhom (žalobou) na súde javí 

nadbytočným, pretože toto oprávnenie vyplýva z § 244 a § 247 O.s.p., ktoré nevylučujú ani 

možnosť obrátiť sa na súd so žalobou na preskúmanie rozhodnutia o uložení písomného 

napomenutia. 

9. Zákon SNR č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových 

poradcov, v znení zákona NR SR č. 249/1994 Z.z., zákokna NR SR č. 101/1995 Z.z. a 

zákona NR SR č. 378/1996 Z.z. Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení 

disciplinárneho opatrenia môže daňový poradca alebo predseda dozornej rady podať do 15 

dní odo dňa doručenia rozhodnutia odvolanie. Odvolanie proti rozhodnutiu o uložení 

pokuty až do výšky 100 000 Sk, pozastavení výkonu činnosti až na dobu jedného roka, 

vyčiarknutí zo zoznamu daňových poradcov a zrušení osvedčenia má odkladný účinok. O 

odvolaní rozhoduje prezídium komory, ktoré po preskúmaní rozhodnutie potvrdí alebo 

zruší. Ak prezídium komory napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec disciplinárnej komisii 

na nové konanie. Disciplinárna komisia komory je viazaná právnym názorom prezídia 

komory. Rozhodnutie prezídia komory o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie 

komory je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Právoplatné rozhodnutie 

disciplinárnej komisie o uložení pokuty až do výšky 100 000 Sk, pozastavení výkonu 

činnosti až na dobu jedného roka, vyčiarknutí zo zoznamu a zrušení osvedčenia preskúma 

na návrh Najvyšší súd Slovenskej republiky. Návrh je oprávnený podať iba daňový 

poradca, ktorého sa rozhodnutie týka. 
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10. Zákon SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 

stavebných inžinieroch. Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie sa podáva 

predstavenstvu Slovenskej komory architektov alebo Slovenskej komory autorizovaných 

stavebných inžinierov do 15 dní od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia 

účastníkovi disciplinárneho konania, odvolanie má odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje 

predstavenstvo komory, ktoré môže napadnuté rozhodnutie disciplinárnej komisie zrušiť a 

vrátiť na opakované konanie disciplinárnej komisii, inak ho potvrdí. Ak bola v 

disciplinárnom konaní právoplatne uložená pokuta alebo vylúčenie z komory, je takéto 

rozhodnutie preskúmateľné súdom na základe žaloby účastníka disciplinárneho konania 

podľa osobitných predpisov (O.s.p.). Zakotvenie možnosti preskúmania disciplinárneho 

rozhodnutia súdom sa stalo po účinnosti zákona č. 519/1991 Zb. nadbytočným. Na rozdiel 

od právnych úprav niektorých iných komôr, tento zákon umožnil (s významom do 

zavedenia správneho súdnictva v Občianskom súdnom poriadku) preskúmanie všetkých 

disciplinárnych rozhodnutí súdom (písomného napomenutia, pokuty až do 100 000 Sk, 

vylúčenia z komory). 

11. Zákon SNR č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok), 

v znení zákona NR SR č. 232/1995 Z.z. Ten, komu bolo uložené disciplinárnou komisiou 

disciplinárne opatrenie, môže podať proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie opravný 

prostriedok do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o uložení disciplinárneho opatrenia. 

Opravný prostriedok môže podať aj navrhovateľ disciplinárneho konania ( t. j. minister 

spravodlivosti Slovenskej republiky, predseda krajského súdu, prezident Notárskej komory 

Slovenskej republiky). Opravný prostriedok sa podáva na súd prvého stupňa, v obvode 

ktorého má notár sídlo. V tomto zákone je veľmi presne vyjadrený pojem "opravný 

prostriedok" proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia. Rovnako je jasne 

stanovené, že uvedený opravný prostriedok smeruje proti neprávoplatnému rozhodnutiu o 

uložení disciplinárneho opatrenia. Iný "riadny" opravný prostriedok, po vyčerpaní ktorého 

by sa bolo možné obrátiť na súd so žalobou o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia o 

uložení disciplinárneho opatrenia, Notársky poriadok neupravuje. Z toho, podľa môjho 

názoru, možno vyvodiť, že pokiaľ riadny prostriedok upravený nie je, po nadobudnutí 

právoplatnosti rozhodnutia sa možno obrátiť na súd so žalobou o preskúmanie zákonnosti 

rozhodnutia, ktoré nadobudlo právoplatnosť po tom, ako sa neuplatnil voči nemu jediný, 

Notárskym poriadkom zakotvený, opravný prostriedok - návrh na preskúmanie rozhodnutia 

súdom. Notársky poriadok takisto neobmedzuje možnosť podať opravný prostriedok (t. j. 

nehovoríme o žalobe proti právoplatnému rozhodnutiu) súdu iba na preskúmanie vybraných 
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druhov disciplinárnych opatrení, uložených rozhodnutím, ktoré ešte nenadobudlo 

právoplatnosť, ale umožňuje podať návrh na preskúmanie všetkých druhov disciplinárnych 

opatrení (písomného pokarhania, peňažnej pokuty až do výšky 100 000 Sk, pozastavenia 

výkonu notárskeho úradu, zbavenia notárskeho úradu). Okrem disciplinárnych opatrení 

Notársky poriadok upravuje ešte poriadkové opatrenia (napomenutie, písomné 

napomenutie), avšak tie nemajú povahu opatrení disciplinárnych a fakultatívne ich ukladá 

prezídium komory notárovi, ktorý porušuje povinnosti vyplývajúce z notárskeho úradu 

alebo sa správa spôsobom znižujúcim jeho dôstojnosť a vážnosť a vážnosť. Notársky 

poriadok nepripúšťa proti rozhodnutiu o uložení poriadkového opatrenia opravný 

prostriedok a Občiansky súdny poriadok v ustanovení § 248 ods. 2 písm. e) vylučuje 

podanie žaloby proti rozhodnutiu predbežnej, procesnej alebo poriadkovej povahy vrátane 

rozhodnutí o poriadkových pokutách. Disciplinárne opatrenie má prísnejšiu povahu a môže 

byť uložené notárovi, ktorý závažným spôsobom alebo opätovne porušil svoje povinnosti 

vyplývajúce z Notárskeho poriadku, alebo ktorý svojím správaním závažným spôsobom 

narušil dôstojnosť svojho povolania. 

12. Zákon NR SR č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore 

psychológov. Proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia môže podať odvolanie 

postihnutý člen komory aj kontrolný výbor komory. Odvolanie možno podať do 15 dní od 

doručenia rozhodnutia. Odvolanie má odkladný účinok. O odvolaní proti rozhodnutiu o 

disciplinárnom opatrení rozhoduje predsedníctvo komory, ktoré môže napadnuté 

rozhodnutie potvrdiť, zmeniť, alebo zrušiť a vec vrátiť na nové konanie. Rozhodnutie 

predsedníctva komory je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Člen komory 

postihnutý disciplinárnym opatrením - peňažnou pokutou až do výšky 5 000 Sk, odňatím 

osvedčenia na samostatné vykonávanie psychologickej činnosti až na dva roky, vylúčením 

z komory až na päť rokov, môže sa domáhať ochrany na súde. Zostáva na posúdenie, či 

uloženie iných disciplinárnych opatrení podľa predmetného zákona (napr. podmienečné 

vyčiarknutie zo zoznamu členov komory až na dva roky) je preskúmateľné súdom na 

základe žaloby napriek tomu, že zákon obmedzil pre súdnu ochranu iba vybrané druhy 

disciplinárnych rozhodnutí, prípadne s uvážením, či ide o rozhodnutie predbežnej, 

procesnej alebo poriadkovej povahy, ktorých preskúmanie súdom na základe žaloby je 

vylúčené ustanovením § 248 ods. 2 písm. e) Občianskeho súdneho poriadku. 

13. Zákon NR SR č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej 

činnosti jej členov. Proti písomnému rozhodnutiu disciplinárneho senátu môže reštaurátor, 

ktorého sa rozhodnutie týka, alebo predseda dozornej rady, podať odvolanie do pätnástich 
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dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. O odvolaní rozhoduje predstavenstvo komory, 

ktoré pôvodné rozhodnutie buď potvrdí alebo zruší. Ak predstavenstvo komory zruší 

pôvodné rozhodnutie, je disciplinárny senát povinný rešpektovať jeho rozhodnutie. 

Rozhodnutie disciplinárneho senátu, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie 

vyčiarknutie zo zoznamu členov komory, je preskúmateľné súdom podľa osobitných 

predpisov (§ 244 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku), návrh je oprávnený podať len 

reštaurátor, ktorého sa rozhodnutie týka, a to do pätnástich dní odo dňa doručenia tohto 

rozhodnutia. Zákon teda výslovne zveril súdu rozhodovanie o opravnom prostriedku proti 

neprávoplatnému rozhodnutiu o disciplinárnom opatrení vyčiarknutí zo zoznamu členov 

komory  (v danom prípade jedinom, ktoré ako neprávoplatné môže preskúmať súd na 

základe návrhu) tak, ako to vyžaduje ustanovenie § 250l ods. 1 O.s.p. a lehotu na podanie 

návrhu v súlade s ustanovením § 250m ods. 2 O.s.p. ustanovil na 15 dní od doručenia 

rozhodnutia. Ostatné rozhodnutia o uložení disciplinárnych opatrení (t. j. písomnom 

napomenutí, pokuty do výšky 50 000 Sk ) sú preskúmateľné súdom až po nadobudnutí 

právoplatnosti po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku (odvolania, o ktorom 

rozhoduje predstavenstvo komory) v súlade s ustanovením § 247 ods. 2 Občianskeho 

súdneho poriadku. 

14. Zákon NR SR č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a kartografov. Proti 

rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia (písomného 

napomenutia, pokuty až do výšky 20 000 Sk, vyčiarknutia zo zoznamu členov komory) 

môže člen komory alebo predseda dozornej rady podať odvolanie do 30 dní odo dňa jeho 

doručenia. Odvolanie proti rozhodnutiu má odkladný účinok. O odvolaní rozhoduje 

predstavenstvo, ktoré po preskúmaní rozhodnutie buď potvrdí, alebo zruší. Ak 

predstavenstvo zruší napadnuté rozhodnutie, vráti vec disciplinárnej komisii na nové 

konanie a rozhodnutie. Disciplinárna komisia je názorom predstavenstva viazaná. 

Rozhodnutie o odvolaní je konečné a nemožno sa proti nemu odvolať. Právoplatné 

rozhodnutie disciplinárnej komisie je preskúmateľné súdom podľa osobitných predpisov. 

Zákon teda umožňuje podať žalobu proti akémukoľvek právoplatnému disciplinárnemu 

rozhodnutiu, aj keď ide o nadbytočné ustanovenie vzhľadom na to, že v čase prijatia tohto 

zákona už novelizácia Občianskeho súdneho poriadku zákonom č. 519/1991 Zb. bola 

účinná a podanie žaloby proti právoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu na 

preskúmanie jeho zákonnosti súdom bolo už touto novelizáciou Občianskeho súdneho 

poriadku umožnené. 
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15. Zákon NR SR č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti 

(Exekučný poriadok), v znení zákona NR SR č. 211/1997 Z.z., zákona NR SR č. 353/1997 

Z.z., zákona NR SR č. 240/1998 Z.z. a zákona NR SR č. 235/1998 Z.z. Proti rozhodnutiu 

disciplinárnej komisie môže exekútor alebo navrhovateľ (minister spravodlivosti 

Slovenskej republiky, predseda súdu, prezident Slovenskej komory exekútorov) podať do 

15 dní od doručenia rozhodnutia odvolanie. Odvolanie má odkladný účinok. O odvolaní 

rozhoduje prezídium komory. Prezídium komory môže napadnuté rozhodnutie potvrdiť 

alebo zrušiť. Ak napadnuté rozhodnutie zruší, vráti vec na ďalšie konanie, prípadne postúpi 

vec orgánu, do ktorého právomoci vec patrí. Ak bolo rozhodnutie zrušené a ak bola vec 

vrátená na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, disciplinárna komisia je viazaná právnym 

názorom prezídia komory. Proti rozhodnutiu o odvolaní nie je odvolanie prípustné. 

Právoplatné rozhodnutie disciplinárnej komisie je preskúmateľné súdom podľa osobitného 

zákona (§ 244 až 250k Občianskeho súdneho poriadku). 

Zákon nerozlišuje, ktoré druhy uložených disciplinárnych opatrení sú preskúmateľné 

súdom. Súd preskúma právoplatné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia na 

základe žaloby. 

Z uvedeného prehľadu právnej úpravy profesijných komôr v nadväznosti na zavedenie 

správneho súdnictva, vo veciach rozhodnutí o disciplinárnych opatreniach podľa zákonov o 

profesijných komorách, vyplýva, že od 1.1.1992 prichádza do úvahy možnosť súdneho 

preskúmania konečných rozhodnutí orgánov záujmovej samosprávy (profesijných komôr) o 

uložení disciplinárnych opatrení. 

Možno sa domnievať, že nevyužívanie možnosti súdneho preskúmania týchto 

rozhodnutí súvisí sčasti s legislatívnou úpravou opravných prostriedkov proti rozhodnutiam 

disciplinárnych orgánov komôr, ako je uskutočnená v zákonoch vydaných do 31. 12. 1991. 

Legislatíva pri úprave disciplinárnej zodpovednosti a jej súdneho preskúmavania 

postupovala i po 1. 1. 1992 v podstate rovnakým spôsobom ako u zákonov vydaných v 

roku 1991. Bolo to riešenie, zdá sa, najjednoduchšie, nevyvolávajúce potrebu novelizácie 

úprav z roku 1990 a 1991 ani zbytočné pochybnosti, keď naviac pre nejaké rozširovanie 

rozsahu súdneho preskúmavania neboli zrejme videné dôvody. Preto i v zákonoch, 

vydaných v roku 1992 bola použitá metóda individuálneho vypočítania prípadov, keď 

jednotlivé rozhodnutia komôr môžu byť podrobené súdnemu preskúmaniu. Tento spôsob je 

nepochybne výhodný v rôznorodých prípadoch rozhodovania komory, kde by mohli 

vznikať pochybnosti, či vôbec ide o rozhodnutie, či ide o rozhodnutie vo verejnoprávnej 

veci. Nemožno však vylúčiť, že predstava navrhovateľov týchto zákonov vychádzala z 
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názoru, že rozhodnutie disciplinárnych orgánov profesijných komôr nie je rozhodnutím 

správneho orgánu v zmysle § 244 Občianskeho súdneho poriadku, ale rozhodnutím sui 

generis, ktoré podlieha súdnemu preskúmaniu iba vtedy, ak to ustanoví zákon. Pri tomto 

názore však zostáva ťažko vysvetliteľná skutočnosť, že tu bude množstvo právoplatných 

rozhodnutí orgánov komôr, ktoré nebudú podliehať súdnemu preskúmavaniu, hoci vo 

svojej podstate ide o obsahovo zhodné rozhodnutia s tými, u ktorých zákon preskúmavanie 

dovoľuje, pričom u niektorých by jediný rozdiel bol v tom, že v týchto veciach prebiehalo 

na samosprávnom orgáne odvolacie konanie, ale zákon sa výslovne o možnosti súdneho 

preskúmania nezmieňuje. 

V mnohých prípadoch zákonnej úpravy disciplinárnych opatrení a možnosti ich 

preskúmania súdom sa napríklad neuvádza písomné napomenutie ako rozhodnutie, ktoré 

možno súdne preskúmať. Z tejto skutočnosti sa dá usudzovať, že rozhodnutie o takomto 

disciplinárnom opatrení zákonodarca nemieni podrobiť súdnemu preskúmaniu. S takýmto 

názorom by zrejme bolo možné súhlasiť s ohľadom na skôr morálnu než sankčnú povahu 

tohto opatrenia. Ak je však správny názor, že konečné rozhodnutia komory o uložení 

kárnych opatrení podliehajú súdnemu preskúmavaniu podľa princípu generálnej klauzuly (§ 

244 Občianskeho súdneho poriadku), potom je úprava možnosti preskúmania iba určitých 

rozhodnutí o disciplinárnych opatreniach v zákonoch o komorách nadbytočná a nemôže 

mať účinky vylúčenia rozhodnutia o disciplinárnom opatrení (napríklad už spomínaného 

písomného napomenutia) zo súdneho preskúmavania, pretože takýto účinok môže mať len 

ustanovenie osobitného zákona, ktoré právomoc súdu vylúči (§ 248 ods. 3 Občianskeho 

súdneho poriadku). 

Ďalej treba vysloviť, že konečné rozhodnutia orgánov profesijných komôr vo veciach 

disciplinárnej zodpovednosti podliehajú súdnemu preskúmavaniu podľa druhej hlavy piatej 

časti Občianskeho súdneho poriadku (§ 247 až § 250k O.s.p.) s výnimkou prípadov, keď sú 

rozhodnutia preskúmavané na základe opravných prostriedkov podľa tretej hlavy piatej 

časti Občianskeho súdneho poriadku (§ 248 ods. 2 písm. a) O.s.p.) a pokiaľ je splnený 

predpoklad, že rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť po vyčerpaní riadnych opravných 

prostriedkov, ktoré sú pre ne pripustené (§ 247 ods. 2 O.s.p.). 

Po novembri 1989 boli obnovené profesijné či stavovské komory ako verejnoprávne 

korporácie, založené na povinnom členstve osôb vykonávajúcich určitú činnosť. Prijatie 

alebo neprijatie do komory, prípadne vylúčenie z nej alebo dočasné pozastavenie výkonu 

činnosti, sú nepochybne rozhodnutiami autoritatívnej povahy podloženými verejnou 

mocou. Túto povahu však majú - vzhľadom na povinné členstvo - aj iné rozhodnutia 
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komôr, najmä, pokiaľ sa nimi ukladajú disciplinárne opatrenia za porušenie povinnosti pri 

výkone danej činnosti (povolania). Takéto rozhodnutia komôr sú  preto rozhodnutiami 

správneho orgánu  v zmysle ustanovenia § 244 Občianskeho súdneho poriadku a môžu byť 

preskúmavané v správnom súdnictve či už na základe žaloby alebo opravného prostriedku 

(úprava uskutočnená jednotlivými zákonmi o komorách nie je terminologicky ani 

koncepčne jednotná a výklad  nie je preto jednoduchý, pokiaľ ide o to, či je proti určitému 

rozhodnutiu komory prípustná žaloba podľa § 249 Občianskeho súdneho poriadku, treba 

vychádzať z toho, že právo na žalobu je dané vždy, ak nie je zákonom výslovne vylúčené, 

teda aj v tých prípadoch, keď sa o ňom zákon upravujúci konanie pred určitou komorou 

vôbec nezmieňuje). 

Porovnanie úpravy disciplinárnej zodpovednosti podľa zákonov o profesijných 

komorách umožňuje všimnúť si množstvo rozdielov, ktoré sú jednak dôsledkom 

legislatívnej rýchlosti, s akou boli tvorené, jednak odrážajú vývoj názorov na riešenie 

čiastkových problémov. Rovnako je nutné pripustiť, že postupom času niektoré ustanovenia 

už nezodpovedajú zvýšeným požiadavkám na prehĺbenie ochrany subjektívnych práv 

fyzických a právnických osôb. Ide najmä o tieto otázky: 

1. Nezdá sa, že by úprava opravných prostriedkov proti rozhodnutiam disciplinárnych 

orgánov komôr prvého stupňa bola najvhodnejšia. Nebolo by správnejšie zaviesť vo 

všetkých prípadoch odvolanie na vyšší orgán komory a až proti konečnému rozhodnutiu 

upraviť súdne preskúmavanie (s prípadným vylúčením preskúmavania disciplinárneho 

opatrenia písomného napomenutia, ktoré má skôr morálnu než sankčnú povahu)? Podľa 

čoho sa dá určiť, kedy je vhodná forma preskúmania opravným prostriedkom a kedy 

žalobou? V skutočnosti ani pri opravnom prostriedku nejde o opravné konanie, ale pri 

oboch formách ide o kasačné konanie s preskúmaním zákonnosti. Platí pre konanie o 

opravných prostriedkoch obmedzenie rozsahu preskúmania ako vyplýva pre konanie o 

žalobách z ustanovenia § 249 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku, alebo z povahy 

opravného prostriedku vyplýva, že sa má súd zaoberať preskúmavaným rozhodnutím v 

celom rozsahu z hľadiska jeho zákonnosti, teda dôvodmi, ktoré neboli v opravnom 

prostriedku uvedené? 

2. Všeobecne je uznávaná potreba právneho zakotvenia zásad správneho trestania ako 

z hľadiska hmotného, tak procesného práva. Účelné bude poukázať na tieto čiastkové 

otázky: 

Zákony o komorách (s výnimkou zákona č. 14/1992 Zb. a zákona č. 27/1992 Zb.) 

upravujú lehotu, v ktorej je možné začať disciplinárne konanie. Rozdielne je však 



 199 

upravovaná subjektívna aj objektívna lehota na podanie návrhu na začatie disciplinárneho 

konania. Subjektívna lehota začína plynúť odo dňa, keď sa orgán oprávnený na podanie 

návrhu na začatie disciplinárneho konania o disciplinárnom previnení dozvedel. Táto lehota 

je určená rôzne: 2 mesiace (zákon č. 237/1991 Zb. o patentových zástupcoch, zákon č. 

13/1992 Zb. o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a 

Slovenskej lekárnickej komore), 3 mesiace (zákon č. 132/1990 Zb. o advokácii, zákon č. 

323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti, zákon č. 199/1994 Z.z. o psychologickej 

činnosti a Slovenskej komore psychológov, zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov 

a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov), 6 mesiacov (zákon č. 73/1992 Zb. o 

audítoroch a Slovenskej komore audítorov, zákon č. 216/1995 Z.z. o Komore geodetov a 

kartografov). Objektívna lehota je určená tak, že orgán oprávnený na podanie návrhu na 

začatie disciplinárneho konania môže tento návrh podať najneskôr do určenej lehoty odo 

dňa, keď došlo k disciplinárnemu previneniu. Táto objektívna lehota je opäť rozličná: 1 rok 

(zákon č. 132/1990 Zb., zákon č. 237/1991 Zb., zákon č. 13/1992 Zb., zákon č. 323/1992 

Zb.), 3 roky (zákon č. 73/1992 Zb., zákon č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a 

Slovenskej komore daňových poradcov, zákon č. 200/1994 Z.z., zákon č. 216/1995 Z.z., 

zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti), celkom zvláštna 

objektívna lehota je upravená v zákone č. 129/1991 Zb. o komerčných právnikoch, podľa 

ktorého návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do 2 mesiacov odo dňa, keď 

došlo k disciplinárnemu previneniu, pričom subjektívna lehota nie je stanovená žiadna. 

Pri porovnaní týchto úprav vznikajú pochybnosti o dodržaní rovnosti pred zákonom 

(nie je postavenie pred zákonom člena jednej komory rovné postaveniu člena druhej 

komory), navyše, ak porovnáme uvedené úpravy s úpravou prejednávania priestupkov, 

zistíme, že zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch zakotvil zánik zodpovednosti za 

priestupok po uplynutí prekluzívnej lehoty jedného roka od spáchania priestupku (§ 20 

zákona č. 372/1990 Zb.). 

O nejednotnosti a istej čiastkovej nekoncepčnosti v právnej úprave profesijných 

komôr tiež svedčí skutočnosť, že len výnimočne obsahujú zákony o komorách bližšie 

ustanovenia o disciplinárnom konaní, niektoré zákony majú ustanovenia o doručovaní 

rozhodnutia disciplinárneho orgánu, len niektoré zákony obsahujú zákonné splnomocnenie 

na uskutočnenie podrobnejšej úpravy disciplinárneho konania napríklad v disciplinárnom 

poriadku. 

Nie je dôvod pochybovať, že prax a legislatíva sa postupne s týmito problémami či 

nedostatkami vysporiada. 
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Resumé 

Profesijné komory ako orgány záujmovej samosprávy združujú svojich členov, ktorí 

sú povinní dodržiavať právne predpisy, upravujúce záujmovú samosprávu. Porušenie 

takýchto predpisov je dôvodom na disciplinárne konanie. Autor sa venuje otázkam 

disciplinárnej právomoci profesijných komôr a so súvisiacim preskúmavaním 

disciplinárnych opatrení v správnom súdnictve, teda v súdnom konaní pred nezávislým a 

nestranným súdom, stojacim mimo sústavy verejnej správy a disponujúcim kasačným 

oprávnením. Predkladá sa analýza úpravy disciplinárnych opatrení profesijných komôr voči 

ich členom s dôrazom na možnosť preskúmania týchto opatrení súdmi, najmä od účinnosti 

zákona č. 519/1991 Zb., novelizujúceho Občiansky súdny poriadok a zavadzajúceho od 1. 

januára 1992 správne súdnictvo, tiež s porovnaním rozdielov medzi jednotlivými zákonmi 

o profesijných komorách. Porovnávajú sa tu dve formy preskúmavania zákonnosti 

disciplinárnych opatrení profesijných komôr súdom, a to na základe žalôb a na základe 

opravných prostriedkov. Právna úprava terminologicky nie je jednotná v pojmoch 

odvolanie a opravný prostriedok, ktoré smerujú k vyvolaniu konania pred súdom. Autor 

poukazuje na rozdielnosť v koncepcii jednotlivých zákonov o profesijných komorách, na 

nezhodnosť v úprave lehôt, v ktorých je možné začať disciplinárne konanie. Autor 

predkladá pri diskutabilných inštitútoch vlastné úvahy a ponúka riešenia. 

 

 

Resumé 

Professional chambers as self-governing bodies  of groups of  persons organised with 

respect to a particular interest associate members who are bound to observe applicable legal 

rules. Violation of these regulations is subject to disciplinary proceedings. The author deals 

with the issue of disciplinary authority  of professional chambers and it being subject to 

administrative review i.e. the review by proceedings  before an independent and impartial 

court standing outside the scope of Public Administration and exercising  revisory 

jurisdiction. The author submits an analysis  of particular legal provisions, and especially 

the distinctions among them, which regulate the imposition of  disciplinary measures by 

professional chambers upon  their members proving that  there is a possibility of review, 

mainly since the coming into force of the St. n. 519/1991Coll., amending the Code of Civil 

Procedure, which introduced  the  Administrative Judicature with effect  from 1st January 

1992.  Two specific forms of  reviewing the  legality of disciplinary measures imposed by 

professional chambers are being compared here, namely the hearing installed on the 
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grounds of actions having been brought and on the base of remedies. The terminology 

occurring in particular legal regulations is not uniform with regard to the concepts of appeal  

and remedy  which are aimed to incite the court proceedings. The author also points to 

discrepancies between the conceptions of respective statutes on professional bodies and 

lack of definite time  regulations of periods in which  it is possible to bring   disciplinary 

proceedings. He supplies  his own considerations and solutions of questionable points. 
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ÚVAHY O MIESTE DAŇOVÉHO PRÁVA V PRÁVNOM 

PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
doc. JUDr. Vladimír BABČÁK, CSc. 

 

I. Úvodné poznámky 

S rozvojom demokratických foriem riadenia a s presadzovaním princípov trhového 

mechanizmu na Slovensku, sa zákonite začína meniť i náhľad viacerých predstaviteľov 

právnej vedy na vnútorné členenie právneho poriadku. To, čo bolo po celé desaťročia 

v právnej vede tabu a o čom neboli a vlastne ani nemohli byť vedené žiadne teoretické 

diskusie, začína strácať v súčasnej dobe význam nepodstatnosti a na svetlo sa predierajú 

prvé úvahy o tom, ako by mal byť vnútorne členený náš právny poriadok. 

V prekomercionalizovanom živote musí aspoň náznak takéhoto vedeckého snaženia 

evokovať záujem teoretikov právnej vedy o podstatné i menej vypuklé otázky spojené 

s členením právneho poriadku. Považujem za pomerne vyhrotenú práve otázku vonkajšej 

štrukturalizácie právneho poriadku a vnútorných väzieb medzi jeho jednotlivými 

súčasťami. 

Pred viac ako desiatimi rokmi nebolo dosť dobre možné predstaviť si nejaké odborné 

diskusie venované začleneniu právnych odvetví napríklad do verejného alebo súkromného 

práva, to znamená hovoriť o práve verejnom a práve súkromnom. Možno povedať, že 

takéto členenie nebolo ani nutné. Právo bolo nasiaknuté ideologickou líniou, ktorá 

nepripúšťala jestvovanie nejakého verejného práva zahrňujúceho celé právne odvetvia, 

príp. ich podsystémy. Už vôbec nebolo vhodné spomínať existenciu práva súkromného. 

Dokonca ani názory dotýkajúce sa vnútorných väzieb medzi jednotlivými právnymi 

odvetviami, nehovoriac o možných posunoch v predstavách o štruktúrovaní toho - ktorého 

právneho odvetvia nenachádzali u nás živnú pôdu. Som toho názoru, že toto konštatovanie 

má všeobecnú platnosť. Preto diskusie na tému daňové právo a jeho vzťah k finančnému 

právu, či dokonca miesto daňového práva v  právnom poriadku Slovenskej republiky by 

v tom čase boli zbytočné (nehovoriac o možnosti vnútorného členenia daňového práva na 

daňové právo hmotné a daňové právo procesné). Istý náznak vyvolania takýchto diskusií 

v období do roku 1989 cítiť iba z monografie J. Girášeka  „Daňovoprávne vzťahy 

v Československu“, v kto-rej autor delí daňové právo na daňové právo materiálne a daňové 
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právo formálne,220

Ostávajú však diskusie o reštrukturalizácii právneho poriadku nepotrebnými aj 

v súčasnosti? V odpovedi na sebe položenú otázku zdôrazňujem svoje hlboké presvedčenie, 

že po dlhom čase je tu doba, aby sa začalo opäť diskutovať o systemizácii slovenského 

práva, o jeho členení na právne odvetvia a podsystémy. To všetko však v záujme rozvoja 

slovenského práva a teda nie z pozícii utilitárnych a utilitaristických! 

 pričom podáva aj stručné vymedzenie ich predmetu. Spomínaný autor 

takéto členenie však predkladá skôr  z dôvodov pragmatických a účelových, než z aspektu 

presvedčenia o samostatnej existencii daňového práva v právnom poriadku. Preto pokiaľ sa 

jedná o otázku postavenia daňového práva v slovenskom práve, nešiel nad rámec štruktúry 

finančného práva. 

Do rámca diskusii o systemizácii nášho práva organicky patria aj tie, ktoré sa týkajú 

postavenia daňového práva (hmotného i procesného) v právnom poriadku. 221

 uznanie samostatného jestvovania daňového práva ako právneho odvetvia  

 Tohto 

problémového okruhu sa dotýka najmä: 

 rešpektovanie existencie daňového práva hmotného a daňového práva procesného ako 

pododvetví daňového práva.  

Som si vedomý toho, že  ak určitá  časť práva, ktorá  sa po dlhé  desaťročia 

považovala za súčasť určitého právneho odvetvia, má ašpirácie vyrásť na kvalitatívne vyšší 

systém, musí počítať s problémami týkajúcimi sa jeho akceptácie. Samozrejme, že tieto 

problémy - vo všeobecnej rovine - si žiadne právne odvetvie nespôsobuje samo. Daňové 

právo (daňové právo hmotné a daňové právo procesné) svojou sústavou právnych noriem 

regulatívne, príp. i represívne pôsobí na tie spoločenské vzťahy, ktoré svojim právnym 

mechanizmom zabezpečuje. Tieto právne normy „fungujú“ nezávisle na tom, či si to niekto 

praje alebo nie, či sa to niekomu páči alebo nie a už vonkoncom neberú do úvahy  nejaké 

teoretické „dišputy“ o tom, či vytvárajú právne odvetvie, podsystém určitého právneho 

odvetvia, príp. predstavujú iba právnu disciplínu, ktorá nie je považovaná za právne 

odvetvie či jeho podsystém. Faktorom, ktorý tieto problémy vyvoláva, sú v prvom rade 

samotní zástancovia transformovania sa určitej časti právneho odvetvia, príp. právnej 

                                                           
220 Bližšie pozri: Girášek, J.: Daňovoprávne  vzťahy v Československu, Obzor, Bratislava 1981,  
s.24-25 
221 V právnej teórii sa pozitívne právo (objektívne právo) stotožňuje s právnym poriadkom daného 
štátu.  Pozri k tomu napr.: Knapp, V.: Teorie práva, C-H. Beck, Praha 1995, s.51; príp. 
Boguszak,  J. – Čapek, J.: Teorie práva, CODEX  Bohemia, Praha 1997, s.11 
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disciplíny, ktorá „požaduje“ miesto medzi právnymi odvetviami, v ďalšom rade absencia 

dostatku argumentov pre všeobecné prijatie takejto požiadavky, často i subjektívna vôľa 

neakceptovať tento nárok. 

Nájsť odpoveď na otázku, čo spôsobuje vznik samostatného právneho odvetvia vôbec 

nie je jednoduché. V prvom rade sa jedná o presadenie moci alebo záujmu (napr. 

ekonomického, spoločenského, vplyvnej vrstvy, vládnucej skupiny a pod.), význam však 

musia mať aj konkrétne vedecké diskusie na túto tému.  Podľa môjho názoru, práve takéto 

vedecké diskusie by mali zohrať vo vzťahu k nastolenej otázke rozhodujúcu úlohu. 

Skutočnosť, že o určitej časti právneho odvetvia, príp. o právnej disciplíne sa otvárajú 

diskusie, ktorých cieľom je presvedčiť oponentov o oprávnenosti získania zodpovedajúceho 

miesta „na výslní“ právneho poriadku, spravidla  vyvoláva v teórii odozvy rôzneho druhu, 

počínajúc negatívnymi a dehonestujúcimi, cez viac - menej neutrálne, až po opäť pólovo 

extrémne - pozitívne. To všetko  bez ohľadu na tradície, argumentáciu, spoločenský vývoj, 

snáď aj spoločenskú objednávku. Z  toho dôvodu si myslím, že pre to, aby sa určitá časť 

práva začlenila do sústavy právnych odvetví treba, aby boli splnené určité požiadavky,  

ktoré by snáď mohli byť považované aj za etapy procesu transformácie na odvetvie nášho 

právneho poriadku. Podľa môjho názoru sú to tieto základné požiadavky: 

     1 )   zdôvodnenie 

     2 )   akceptácia.            

V uvedenom kontexte vlastne akcentujem skôr určitý, quasi procedurálny postup, 

ktorým je potrebné prejsť, aby sa vo faktickej rovine začala konkrétna časť slovenského 

práva ponímať ako samostatné a rovnocenné právne odvetvie. Tieto požiadavky majú však 

svoj konkrétny obsah, svoju obsahovú náplň a teda sa určitým spôsobom materializujú v 

rámci tohto postupu.. K tomu sa žiada dodať, že napríklad J. Boguszak a J. Čapek 222

Z logicko-systematického hľadiska poukazujú na závislosť triedenia právnych odvetví 

na tom, aké kritérium sa použije ako principium divisionis. Podľa nich prakticky pri 

žiadnom triedení sa systém práva  nekryje s komplexom prameňov práva, pretože počas 

legislatívneho procesu nezriedka dochádza ku koordinácii rôznorodých noriem v jednom a 

 v 

súvislosti s problematikou kreovania nových právnych odvetví hovoria o dvoch aspektoch 

utvárania odvetvia práva:  logickom a  historickom. Tým vlastne  zdôrazňujú, že systém 

práva je výsledkom systemizácie spočívajúci v spracovaní matérie právnych prameňov 

právnou vedou z určitých aspektov. 

                                                           
222 Boguszak, J. – Čapek, J.: Teorie práva, CODEX Bohemia, Praha 1997, s.79 a nasl. 
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tom istom predpise. V tomto chápaní slúži teda klasifikácia práva ku triedeniu právnej 

vedy. 

Z historického a sociologického hľadiska závisí utváranie odvetví právnej vedy aj na 

spoločenských  podmienkach, potrebách a záujmoch vo vývojovej etape konkrétneho štátu, 

na vedeckých tradíciách, na stabilizácii jednotlivých disciplín na právnických fakultách, 

často je ovplyvňované i pedagogickými zreteľmi. 

Načrtnuté aspekty  utvárania  právnych  odvetví sa premietajú i do procesu 

transformácie určitej právnej disciplíny, časti právneho odvetvia a pod. na právne odvetvie. 

Zdôvodnenie zaradenia určitej časti práva medzi právne odvetvia sa týka v prvom rade 

voľby vhodných východiskových vedeckých argumentov a kritérií. Musí ísť o také 

argumenty a kritéria, ktorých presvedčivosť a stupeň pravdivosti povedie k tomu, že sa táto 

časť práva vyčlení z daného právneho odvetvia a zaradí sa k ostatným odvetviam nášho 

právneho poriadku. Tento proces, ako to už vyplynulo aj z predchádzajúcich riadkov, sa 

však nemusí týkať iba podsystémov konkrétnych právnych odvetví, príp. tej - ktorej 

právnej disciplíny, ktorá sa doposiaľ prezentovala ako pedagogická disciplína vyučovaná 

na  právnických  fakultách, príp. fakultách ekonomického zamerania. Aj právne normy 

rôznych právnych odvetví, ktoré upravujú určitú oblasť spoločenských vzťahov 

vyznačujúcich sa spoločnými znakmi, obsahom, atď. majú možnosť „nárokovať” pre seba 

samostatnú existenciu v rámci právneho poriadku. Nikto predsa nemôže poprieť, že v 

rôznych odvetviach práva existuje spoločný predmet právnej regulácie, čo sa prejavuje aj v 

oblasti právnych prameňov týchto odvetví. Spoločenská i ekonomická realita, 

charakterizovaná okrem iného aj veľkou  dynamikou zmien v normotvornej oblasti, 

potrebou hľadať nové nástroje a mechanizmy právneho pôsobenia vytvára zákonitý priestor 

pre naplnenie týchto predstáv. Domnievam sa, a zároveň aj dúfam, že doba uznávania iba 

„tradičných” právnych odvetví je nenávratne za nami a že v  ich „lone“ alebo jednoducho 

popri nich vyrastú nové. Rodiace sa právne odvetvia však musia mať schopnosť nielen 

prežiť počiatočné problémy spojené s ich vznikom, ale aj silu rozvíjať sa. Pre samostatnosť 

právneho odvetvia musí podľa môjho názoru hovoriť aj spôsobilosť na samostatný život, 

existenciu, pôsobenie, aplikáciu. Kto vlastne určil, že doterajšie právne odvetvia treba 

považovať za jediné, nemenné a „doživotne“ dané? Bola to ich akceptácia  spoločnosťou, 

tradície alebo to pre ostatné odvetvia práva niekto stanovil? Ak to bola spoločenská 

akceptácia, prečo potom nie je vôľa niektorých predstaviteľov právnej vedy uznať aj v 

súčasnosti ako nové odvetvia práva tie, ktoré vyrastajú v „lone“ doterajších, ak ich už 

akceptuje samotná verejnosť a teda aj spoločnosť. Nedomnievam sa, že s touto akceptáciou 
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prídu „tradičné” právne odvetvia o svoje doterajšie postavenie. Alebo je to práve obava, že 

ho stratia, ktorá ich  vedie  k  naznačeným postojom?  

Ako už bolo konštatované na inom mieste, zdôvodnenie transformácie určitej časti  

práva na právne odvetvie sa musí opierať o výber vhodných argumentov a kritérií. Tieto  

argumenty treba vzťahovať najmä k:  

c) predmetu právnej regulácie - predmet právnej regulácie sa musí týkať takej 

skupiny spoločenských vzťahov upravovaných právnymi normami, ktoré sú 

samostatné, svojou povahou homogénne a ktoré sa líšia od iných skupín 

právnych vzťahov  takými špecifikami, resp. osobitosťami, že ich možno 

považovať za  osobitnú skupinu právnych vzťahov. Túto charakteristiku treba 

v prvom rade orientovať na súvislosti  medzi doterajšími právnymi vzťahmi a 

z nich vyčlenenou skupinou  nových  právnych  vzťahov,  

d) osobitostiam a charakteristickým znakom právnych vzťahov - s  predmetom  

právnej regulácie  úzko súvisí  aj ďalší  argument, zdôvodňujúci sa-

mostatnosť  právneho odvetvia, ktorým sú osobitosti a charakteristické znaky 

právnych vzťahov, patriacich pod dané odvetvie  práva. Právne  vzťahy 

vytvárané prostredníctvom právnych noriem z regulovaných spoločenských 

vzťahov sa musia vyznačovať takými osobitosťami (sú súčasne ich 

charakteristickými znakmi),  ktoré ich umožňujú:           

⇒ dominantne považovať za znaky typické pre dané právne odvetvie a teda ich 

kvalifikovať na charakteristické znaky daného právneho odvetvia,              

⇒ zároveň chápať ako znaky, ktoré v takomto rozsahu nie sú vlastné pre iné právne 

odvetvia,  

e) právnym normám - každé právne odvetvie musí vytvárať skupina takých 

právnych  noriem, ktoré upravujú obsahovo totožné alebo obsahovo príbuzné 

spoločenské  vzťahy. Právne normy tvoriace v súhrne odvetvie práva, musia 

teda regulovať spoločenské vzťahy, ktoré sú obsahovo homogénne, t.j. 

totožné, príp. aspoň príbuzné. Tieto právne normy sú z hľadiska foriem práva, 

v ktorých sú obsiahnuté, považované za pramene daného právneho odvetvia,  

f) osobitnému charakteru právnych noriem - nielen samotná existencia právnych  

noriem upravujúcich homogénne spoločenské vzťahy, ale aj osobitná povaha  

týchto  právnych noriem vplýva na celkovú profiláciu daného právneho 

odvetvia. Osobitná povaha právnych noriem prirodzene odráža v prvom rade 
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osobitosti spoločenských vzťahov, ktoré upravuje. To znamená, že charakter 

spoločenských vzťahov, ktoré  sú  upravované  právnymi  normami,  

ovplyvňuje aj samotnú povahu týchto právnych  noriem. Právne normy musia 

povahu regulovaných spoločenských vzťahov  zodpovedajúcim  spôsobom aj 

vyjadriť. Z toho vyplýva, že nielen spoločenské vzťahy sú ovplyvňované 

regulatívnym mechanizmom práva, ale aj spoločenské vzťahy, za  

predpokladu, že obsahujú v sebe prvok regulatívnosti a treba ich teda upraviť, 

ovplyvňujú samotnú povahu právnych noriem. Napríklad realizáciu daňovo-

právnych  vzťahov si iba ťažko možno predstaviť na základe dispozitívnosti 

daňovo-právnej  úpravy.            

Osobitný charakter  právnych  noriem sa  navonok prejavuje vo viacerých smeroch, 

napríklad  ich  vnútornou  štruktúrou,  formou  ukladania právnych povinností,  atď. 

Uvedené kritéria vedeckej argumentácie možno považovať za základné kritéria. Popri 

nich by však bolo možné vytypovať i niektoré ďalšie, doplňujúce (pomocné), napríklad 

kritérium subjektu právneho vzťahu, ktoré môžu iba dokresliť celkovú profiláciu určitej 

časti práva na samostatné právne odvetvie.  

Nevyhnutným, možno povedať že i rozhodujúcim komponentom celkového procesu 

transformácie určitej časti práva na právne odvetvie je akceptácia. Ak mám hovoriť o 

akceptácii určitého spoločenského fenoménu, v našom prípade transformácie právnej 

disciplíny na právne odvetvie, treba si ujasniť otázku,  ktorý subjekt je oprávnený, resp. 

povolaný túto akceptáciu realizovať. V tomto smere sa domnievam, že akceptovať 

transformáciu určitej právnej disciplíny na právne odvetvie môže v prvom rade samotná 

odborná právnická verejnosť, najmä predstavitelia iných právnych odvetví a právnych  

disciplín. 

Termín právna disciplína považujem za zaužívané označenie pre predmety, ktoré sa 

vyučujú na právnických fakultách. Vo vzťahu k tomuto pojmu prevláda teda jeho chápanie 

predovšetkým vo význame pedagogickom. Z toho rezonuje, že za právnu disciplínu je pre 

pedagogické účely vhodné chápať tak právne odvetvie, ako aj určitý podsystém právneho 

odvetvia. To však nevylučuje, aby sa za právnu disciplínu nemohol považovať aj ucelený 

súbor právnych noriem upravujúcich obsahovo i významovo rovnorodé alebo aspoň 

príbuzné spoločenské vzťahy, ktoré systémovo patria do rôznych odvetví práva. 

Významná úloha pri akceptácii určitej časti práva za právne odvetvie pripadá širokej 

verejnosti, resp. verejnej mienke (nielen právnickej), ktorá vlastne reprezentuje samotnú 

spoločnosť. Verejná mienka sa pertraktuje v literatúre ako súhrn názorov, hodnotiacich 
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súdov a predstáv, ktoré spájajú určité ľudské spoločenstvo a ktorá je vyjadrovaná vo forme 

odporúčaní a požiadaviek.223 Verejnosť  „netrápi” to, či istá časť práva je považovaná za 

právne odvetvie alebo nie, podstatná je skutočnosť, že túto časť práva všeobecne prijíma, 

tzn. akceptuje platné právo, príp. z rôznych dôvodov (napríklad sociálnych) aj neuznáva. 

Pokiaľ ale verejnosť istú časť práva neakceptuje, nerobí to z toho dôvodu, že táto časť 

nemá mať zodpovedajúce  miesto v právnom poriadku. Úvahy tohto druhu sú verejnosti 

dosť vzdialené, skôr sú to úvahy pragmatického charakteru dotýkajúce sa priamo 

ekonomickej podstaty a z toho odvíjajúcej sa slobody príslušných subjektov konať. 

Príkladov v tomto smere môže byť veľké množstvo, snáď v tomto rámci veľmi 

transparentne poslúžia právne normy upravujúce daňové povinnosti. Verejnosť (bez ohľadu 

na to, či ide o odbornú právnickú verejnosť alebo nie) na strane jednej prijíma existenciu 

týchto právnych noriem, teda ich určitým spôsobom akceptuje, avšak na strane druhej berie 

ich fungovanie v spoločnosti ako „nutné zlo”. J. Harvánek v tejto súvislosti hovorí, že ak sa 

opýtame ľudí, prečo dodržujú právo (a aký význam prikladajú svojim morálnym 

pohnútkam pri dodržiavaní práva) odpovie väčšina ľudí: právo dodržiavam pokiaľ 

odpovedá mojim mravným zásadám (mravný súhlas so zákonom). Ďalšia veľká skupina 

dodržiava právo zo zvyku podriadiť sa požiadavkám zákona, mnohí z tlaku verejnej 

mienky. Až potom je to pohnútka strachu z trestu.224

Vráťme sa však k otázke akceptácie daňovo-právnych noriem spoločnosťou. V 

súvislosti s pertraktovanou problematikou chcem zdôrazniť, že aj keď právne vedomie 

spoločnosti je vo všeobecnosti na veľmi nízkej úrovni, predsa laická verejnosť je si vedomá  

toho, že daňové povinnosti upravujú normy daňového práva. Pritom túto verejnosť nebude 

zaujímať skutočnosť, že daňové právo  nie je odbornou  právnickou  verejnosťou  

považované za samostatné právne odvetvie, ale že sa stále začleňuje pod systém finančného 

práva. Pre túto časť verejnosti sú oveľa dôležitejšie otázky týkajúce sa uplatňovania 

daňovo-právnych noriem, predovšetkým je to výška daňového zaťaženia, a ak mám byť 

úprimný aj to, ako sa legálne vyhnúť plateniu daní. Toto konštatovanie platí bez ohľadu na 

to, či za súčasť laickej verejnosti budem považovať iba určitú časť obyvateľstva alebo aj  

formalizovanú časť verejnosti, napríklad v podobe obchodných spoločností a iných 

podnikateľských  subjektov. 

  

                                                           
223 Pozri: Harvánek, J. a kol.: Právní teorie, Iuridica Brunensia, Brno 1995, s.38 
224 tamtiež, s.39 
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Z toho, čo som uviedol, vyplývajú niektoré závery, ktoré by bolo možné, z iného uhla 

pohľadu, považovať aj za určité východiská. 

Ak verejnosť berie istú časť práva, v našom prípade daňové právo, ako objektívne 

existujúci spoločenský a právny fenomén, ktorý sa ich bytostne dotýka,  s  ktorým sa 

stretávajú v bežnom živote  tak,  ako napríklad s faktom kriminality, možno tvrdiť, že 

daňové právo sa nevymyká z rámcov právneho odvetvia, pod záujmovú sféru ktorého v 

súčasnosti spadá? Opýtajúc sa ľubovoľného občana, aké právne normy patria do systému 

finančného práva, tak určite väčšina z opýtaných by odpovedala, že daňové  normy. Vo 

vedomí verejnosti sa finančné právo stotožňuje s právom daňovým. Toto  ale  neplatí 

opačne! Daňové právo nemožno stotožňovať s právom finančným, čo, dúfam, uznávajú aj 

moji oponenti. Odborná právnická verejnosť vie veľmi dobre, že pod systém finančného 

práva patrí, okrem daňových noriem, i celý rad iných právnych noriem. Všetky tieto normy 

(napríklad rozpočtové, poplatkové, colné, devízové, menové normy, atď.) síce na strane 

jednej upravujú obsahovo totožné,  príp. príbuzné vzťahy, avšak na strane druhej v tejto 

jedinečnosti sú rozdielne. V tejto súvislosti sa žiada poukázať na názor J. Boguszaka a J. 

Čapka, keď v súvislosti so sys-témom nejakého javu majú na mysli to, že sa vyznačuje 

jednak určitou jednotou, jednak určitou diferencovanosťou, tzn. že sa skladá  z určitých 

častí či odvetví, na ktoré ich možno triediť.225

Pomerne významnú úlohu v otázke akceptácie určitej časti práva za právne  odvetvie 

plnia štátne orgány. Tieto subjekty realizujú uvedené poslanie takpovediac podporne, 

svojou normotvornou činnosťou, najmä v súvislosti s kreovaním študijných odborov a 

predmetov (vrátane predmetov štátnej rigoróznej skúšky) a ich zakotvením prostredníctvom 

právnej regulácie. Aj keď sa na prvý  pohľad môže zdať, že ide o dva vzájomne nesúvisiace 

problémové okruhy, predsa v praxi k takémuto stotožňovaniu dochádza. Uvedomujem si 

zásadný rozdiel v tom, či  určitý predmet je považovaný iba za samostatnú pedagogickú 

disciplínu vyučovanú  v  našom prípade na právnických fakultách, ktorá sa chápe ako 

súčasť toho - ktorého právneho odvetvia alebo sa všeobecne považuje aj za samostatné 

právne odvetvie. Pokiaľ ide o proces transformácie, aj v tomto  prípade musí prvotný 

impulz vychádzať od predstaviteľov tej časti práva, ktorá chce byť transformovaná na 

právne odvetvie. V danom kontexte treba upozorniť na to, že v súčasnosti existujú viaceré  

neujasnené  otázky,  týkajúce sa profilácie študijných odborov, právnych odvetví a 

právnych disciplín, čo sa  však skôr poníma ako problém pedagogický a už menej ako 

 

                                                           
225 Pozri: dielo citované v pozn. č. 3, s.79 
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vedecký problém. Tento problém sa stáva vedeckým v momente, keď sa jedná o 

sformovanie nového právneho odvetvia na báze doterajšieho odvetvia práva,  príp. 

niekoľkých právnych odvetví. 

 

II. Daňové právo a jeho miesto v právnom poriadku 

Daňové právo bolo dlhé desaťročia považované síce za dôležitý, avšak nie 

rozhodujúci subsystém finančného práva. Toto ocenenie sa priznávalo predovšetkým 

normám rozpočtového práva. Uvedené postavenie vyplývalo z toho, že rozpočtovo-právne 

normy zabezpečovali plnenie fiskálnej funkcie štátneho rozpočtu, príp. aj miestnych 

rozpočtov, pričom daňovo-právne normy iba vytvárali nevyhnutné právne predpoklady  pre 

materializáciu rozpočtovo-právnych no-riem. Po novembri 1989, najmä však v súvislosti s 

realizáciou daňovej reformy od roku 1993 sa zásadným spôsobom zmenilo nazeranie 

riadiacich orgánov štátu, ale aj odbornej právnickej verejnosti na miesto a poslanie 

daňového práva  v systéme nášho práva. Z hľadiska významu jednotlivých subsystémov 

finančného práva, začalo daňové  právo vo  vzťahu k rozpočtovému právu postupne 

preberať iniciatívu a nadobúdať čoraz dôležitejšie postavenie v rámci noriem finančného 

práva. Toto dominantné postavenie daňového práva v systéme finančného práva však v 

priebehu niekoľkých rokov prekročilo dlhé roky budované hranice finančného práva.  V 

súčasnosti má daňové právo tendenciu vyčleniť sa zo systémovej línie finančného práva. 

Som toho  názoru,  že je to prirodzený a zákonitý proces. Tento proces možno v našich 

novodobých  dejinách prirovnať snáď iba k roku 1927, ktorý je známy prijatím daňovej 

(bernej) reformy  presadenej  vtedajším ministrom financií K. Englišom.226

 

  V tej dobe sa 

však nejednalo o otázky týkajúce sa samostatnosti alebo nesamostatnosti daňového práva, 

ale o zásadnú zmenu daňovej sústavy, ktorá mala v prvom rade hmotno-právnu podobu. 

Daňové právo sa prostredníctvom sústavy právnych noriem, ktoré v sebe sústreďuje 

nesporne zaradilo medzi najviac skloňované právne disciplíny  tak v odborných  

právnických i ekonomických kruhoch, ako aj u laickej verejnosti. Jeho význam začal 

postupne vzrastať s úsilím najvyšších štátnych orgánov o presadenie princípov trhového 

mechanizmu v našej ekonomike. Ak by sme mali urobiť nejaký pomyselný rebríček tých 

častí práva, ktoré po roku 1989 zaznamenali najväčšie zmeny v porovnaní so stavom, ktorý 

                                                           
226 Podľa priezviska vtedajšieho  ministra  financií ČSR sa  táto reforma  nazývala  aj  Englišová  
daňová        
  (berná) reforma 
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v právnej oblasti platil dovte-dy, som  presvedčený, že daňové právo sa ocitne v tomto 

rebríčku na jednom z popredných miest,  keď už nie na mieste najvyššom. V tomto prípade 

sa jednalo o:          

 zmeny v normotvornej  oblasti - v rámci  daňového  práva ako  subsys-   tému 

finančného práva došlo k takým zásadným zmenám v právnej úprave, že vlastne 

neostal v platnosti žiadny právny predpis pochádzajúci z obdobia pred rokom 1989. 

Toto konštatovanie sa týka tak hmotnej zložky daňového práva, ako aj jeho procesnej 

časti. Postavenie právnych základov pre realizáciu daňovej reformy si vyžiadalo 

prijatie trinástich daňových zákonov (v tom sú započítané už i zákon o správe daní a 

poplatkov a zákon o územných finančných orgánoch) a celého radu ďalších, 

nadväzujúcich zákonných predpisov (napr. Colného zákona, zákona o súdnych 

poplatkoch a pod.) a súvisiacich predpisov (napr. zákona o daňových poradcoch a 

Slovenskej komore daňových poradcov a pod.). Dokonca ani také odvetvie 

slovenského práva, ako napríklad trestné právo, u ktorého pred zavedením daňovej 

reformy bolo veľmi ťažké nájsť  spoločný predmet právnej regulácie s daňovo-

právnymi normami, 227 neostalo ušetrené vplyvu daňovej reformy. Viaceré zmeny v 

Trestnom zákone (napríklad zakotvenie skutkových podstát nových trestných činov v 

oblasti daní, ako je skrátenie dane a poistného, neodvedenie dane a poistného, 

nezaplatenie dane), sú  priamym dôsledkom zmien v oblasti právnej regulácie 

daňových vzťahov.  Daňové právo sa stalo najdynamickejšie sa rozvíjajúcou časťou 

nášho právneho poriadku. Aby som neostal neobjektívny, však zároveň na tomto 

mieste musím uviesť, že dynamika tohto rozvoja spôsobuje aj vážne problémy 

z pohľadu poznania a pochopenia daňovo-právnych noriem, v oblasti ich aplikácie a 

realizácie v daňovej praxi a pod. Spoločným menovateľom týchto problémov je 

nestabilita  tejto časti slovenského práva. V tejto súvislosti sa však z mojej strany žiada 

jedno doplnenie, resp. upresnenie: pod stabilitou daňového práva (a vôbec práva ako 

takého) nechápem taký stav právnej úpravy, pri ktorom nebude dochádzať k zmenám v 

právnych predpisoch. Som presvedčený o tom, že  takáto skutočnosť by ešte sama o 

sebe nevypovedala o stabilite daňového práva, ba dokonca ani o kvalite daňovo-

právnych noriem. Na strane druhej som však toho názoru, že stabilná daňovo-právna 

regulácia výrazným spôsobom ovplyvňuje kvalitu realizácie daňovo-právnych vzťahov. 

Daňový normotvorný proces nie je a ani nemôže byť statickým procesom. Je to proces 
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vo svojej podstate dynamický. Spoločensko-ekonomický vývoj má svoju prirodzenú 

vnútornú a v zásade aj objektívne pôsobiacu dynamiku, ktorej sa musí prispôsobiť aj 

normotvorný proces v oblasti daní. Dokonca platí, že tento proces musí spoločensko-

ekonomický vývoj do značnej miery aj predvídať. Dynamiku rozvoja daňového práva 

preto  chápem ako nevyhnutnú podmienku jeho stability. To však neznamená, že si 

neuvedomujem, že dynamika daňovo-právnej normotvorby nemôže ísť na úkor 

stability daňového práva. V opačnom prípade by sa samotná dynamika tohto procesu 

dostala do protikladu s požiadavkou stability daňovo-právnych noriem, čo sa negatívne 

premieta do všetkých úrovní a sfér spoločenského života, teda nie iba do ekonomiky. V 

súvislosti so zmenami právnych predpisov J. Boguszak a J. Čapek konštatujú,228

Faktor dynamického rozvoja  daňového práva  posudzujem  komplexne vo vzťahu ku 

 že 

časté novelizácie právnych predpisov devalvujú hodnotu právnej istoty. Ak by sme z 

tejto, podľa môjho názoru, veľmi výstižnej charakteristiky dôsledkov nadmerných 

zmien v právnej úprave vychádzali vo vzťahu k daňovému právu, tak by som musel 

konštatovať, že v oblasti daňovo-právnych vzťahov, u ktorých je právna istota 

subjektov imanentnou súčasťou ukladania daní, neexistuje v súčasnosti žiadna právna 

istota. 

 skúmaniu teoreticko-právnych aspektov daňového práva 

 daňovej legislatíve 

 realizácii daňovo-právnych noriem 

 aplikácii daňovo-právnych noriem 

 zmeny  v  oblasti  daňových nástrojov a daňovo-právnych inštitútov - v porovnaní s 

obdobím pred rokom 1989 sa nielenže radikálne zmenila sústava daňovo-právnych 

predpisov a na jej základe aj sústava  daní, ale došlo k zavedeniu celého radu nových 

daňových nástrojov a daňovo-právnych inštitútov, ktoré predchádzajúca právna úprava 

nepoznala (k nim môžeme zaradiť napríklad vymedzenie osôb majúcich osobitný vzťah 

k platiteľovi dane, možnosť správcu dane uzavrieť dohodu o určení výšky dane 

s daňovým subjektom, inštitút majetkového priznania, nové druhy riadnych opravných 

prostriedkov v daňovom konaní, inštitút daňového exekučného konania a pod. ), 

 zmeny v chápaní miesta v právnom poriadku - daňové právo zmenilo nielen svoju 

pozíciu v systéme finančného práva,  keď sa  začalo považovať za najdôležitejší  

                                                                                                                                                    
227 Zámerne nehovorím o spoločnom predmete právnej regulácie trestného práva a finančného  

práva, kde takýto predmet predsa len existoval (napr. oblasť devízového hospodárstva)  
228 Pozri: Boguszak, J. - Čapek, J. Teorie práva, CODEX Bohemia, Praha 1997, s.22 
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subsystém finančného práva, ale prirodzenou cestou sa vyčleňuje z odvetvia 

finančného práva a formuje sa na samostatné právne odvetvie, 

 zmeny v adaptácii spoločnosti - po roku 1989 sa zásadným spôsobom zmenil prístup   

spoločnosti  k  daňovému právu. Nech to znie akokoľvek paradoxne, ale daňovo-

právne  normy začala spoločnosť brať oveľa vážnejšie, než pred uvedeným rokom, či 

už to chápeme v pozitívnom slova zmysle alebo aj v negatívnom význame.  O tom,  že 

môžeme zaznamenať zmenu v prístupe spoločnosti k daňovému  právu svedčí celý rad 

príkladov, snáď jeden z najpresvedčivejších spočíva v zriadení  inštitúcie daňových  

poradcov na základe zákona č. 78/1992 Zb. 229

Význam daňového práva v spoločnosti vzrastá. Pri hodnotení tohto význa-mu  treba  

podľa  môjho názoru vychádzať z toho, že to súvisí: 

 

♦ so  zvyšovaním vážnosti a úcty verejnosti a celej spoločnosti k právu. Obdobie do roku 

1989  bolo v právnej oblasti poznamenané právnym nihilizmom, negáciou a 

znevažovaním práva a významu právnych vzťahov pre rozvoj spoločnosti.  Po 

spoločenských a štátoprávnych zmenách nastalo aj prehodnotenie postoja spoločnosti k 

právu ako určitému normatívnemu systému. Právo sa postupne začalo ponímať a 

charakterizovať ako významná forma organizácie, realizácie a rozvoja spoločenských 

vzťahov. V tomto chápaní má  právo vytvárať potrebné organizačno-právne 

predpoklady pre objektívne a efektívne fungovanie spoločenských vzťahov. Do určitej 

miery je  prirodzené a pochopiteľné,  že v období, kedy ešte nie je ukončené  kreovanie  

demokratických foriem vládnutia  na  jednotlivých  úrovniach riadenia a nie všetky 

princípy právneho štátu našli v  spoločnosti svoje uplatnenie, v období kedy je 

fungovanie trhovej  ekonomiky  v  počiatočnej  fáze, je táto úcta a vážnosť k právu 

skôr želateľná ako skutočná. 

Z načrtnutého obrazu o  význame  práva ako určitého normatívneho  systému  

spoločnosti rezonuje i význam  jednotlivých právnych odvetví a  právnych disciplín,  čo sa 

týka prirodzene aj daňového práva,  

♦ so zvyšovaním zodpovednosti fyzických osôb a právnických osôb voči štátu, obciam a 

iným verejnoprávnym subjektom v oblasti  daňovo-práv-nych vzťahov. Uvedenú 

zodpovednosť chápem ako zodpovednosť týchto osôb za  svoju existenciu,  rozvoj a  

uspokojovanie záujmov  a potrieb. Daňo-vé právo svojim funkčným  mechanizmom, 

najmä  regulatívne a  sankčne     zasahuje v prvom rade do majetkovej slobody 
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fyzických a právnických o-sôb. Takýto prejav zo strany štátu, ktorý má podobu 

daňovej povinnosti, je vždy v prvom rade zásahom do majetkovej slobody príslušného  

subjektu. Bolo by však mylné sa domnievať, že daňová povinnosť chápaná ako určitý 

zásah voči osobe (fyzickej alebo právnickej) sa obmedzuje iba na jej majetkovú 

podstatu. Sprievodným znakom tohto zásahu sú dôsledky v osobnej slobode uvedených 

subjektov. Z hľadiska naplnenia fiskálnych záujmov štátu, obcí a iných 

verejnoprávnych subjektov ide o nevyhnutné a zákonné zasahovanie do osobnej 

slobody, ktoré sa prejavuje v obmedzenej možností slobodného rozhodovania o tom, 

akým spôsobom bude príslušný subjekt   vynakladať peňažné prostriedky, najmä vo 

väzbe na to, aký objem týchto prostriedkov mu ostane po splnení daňových povinností 

k dispozícii. To platí bez výnimky, v prvom rade vtedy, ak išlo o oprávnený  zásah zo 

strany príslušného verejnoprávneho subjektu.. 

Ak chcem vymedziť miesto daňového práva v našom právnom poriadku, je evidentné, 

že sa v prvom  rade musím vysporiadať s otázkou vzťahu daňového práva k finančnému 

právu. Tento problém  možno riešiť dvomi základnými prístupmi: 

 aj naďalej chápať daňové právo ako súčasť  slovenského finančného práva so všetkými 

aspektmi, ktoré z toho vyplývajú, t.j. hodnotiť daňové právo 

 ako najvýznamnejší subsystém finančného práva, 

 ako subsystém, ktorý má dve zložky: 

 hmotno-právnu a  

 procesno-právnu. 

     Z predchádzajúceho textu musí byť pre čitateľa zrejmé, že tento prvý prístup stratil 

na aktuálnosti a nekonvenuje s mojou predstavou o mieste daňového práva v slovenskom 

právnom poriadku; 

 daňové právo skúmať, posudzovať a hodnotiť ako nové, rodiace sa právne odvetvie na 

báze osobitnej skupiny doterajších finančno-právnych noriem, ktoré: 

 má svoj predmet právnej regulácie 

 sa vyznačuje osobitnou skupinou právnych vzťahov 

 tvorí osobitný súbor právnych noriem 

 vytvára súbor právnych noriem osobitnej povahy. 

                                                                                                                                                    
229  Zákon č.78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení 

neskorších  predpisov 



 215 

Podľa J. Harváneka 230  právne odvetvia sú zložkou, ktorá sa vyčleňuje z určitého 

systému na základe špecifických rysov (predmet, metóda právnej regulácie, forma 

realizácie). Za základ právneho odvetvia pritom pokladá (v súlade so všeobecne 

uznávaným názorom) základné zásady (princípy), ktoré predstavujú meridiály, prelínajúce 

celé konkrétne právne odvetvie. Vychádza pritom z toho, že jednotlivé normy tohto 

odvetvia práva nemôžu byť s nimi v rozpore.231 Je prirodzené, že tieto poznatky musia byť 

zohľadnené aj v súvislosti s vymedzením daňového práva ako právneho odvetvia. 

Vzťah daňového práva a finančného práva možno podľa môjho názoru 

charakterizovať ako vzťah dvoch rovnocenných a samostatných právnych odvetví. Toto 

konštatovanie predkladám aj napriek tomu, že v súčasnosti sa na právnických fakultách ešte 

stále daňové právo hodnotí ako podsystém finančného práva, čomu je prispôsobená aj jeho 

výučba a chápanie pre pedagogické účely. 

Daňové právo je novým  právnym odvetvím. Tvoria ho právne normy, ktoré upravujú 

tak hmotnú, ako aj procesnú stránku daňového systému. V tejto súvislosti vidím v 

súčasnosti jednoznačnú potrebu chápať daňové právo ako jednotný celok, kde treba 

rozlišovať práve procesno-právnu zložku a hmotno-právnu zložku. 

V súvislosti s formovaním nových právnych odvetví sa zákonite objavujú nejasnosti i 

diskusie o tom, čo je ich predmetom., čím je vymedzený, kde sú jeho hranice odlišujúce ho 

od predmetu iných právnych odvetví a pod. V záujme objektivizácie pohľadu na tento 

problém však chcem akcentovať, že takéto diskusie a nejasnosti, aj keď iba okrajovo, sa 

uplatňujú i vo vzťahu k tradične uznávaným právnym odvetviam  

Všeobecne sa uznáva, že určenie predmetu vedy pomáha definovať aj predmet práva. 

Predmetom je určitý okruh spoločenských vzťahov. V právnej teórii to platí o každom 

právnom odvetví. Čo však charakterizuje a definuje daňovo-právne vzťahy, musím objasniť 

podrobnejšie. 

 

Predmetom právnej regulácie danej daňovo-právnymi normami, tzn. predmetom 

daňového práva je tá časť spoločenských vzťahov, ktorá sa týka realizácie daňových 

subjektívnych práv a plnenia daňových povinností príslušnými subjektami. Vzťahy, ktoré 

pritom vznikajú označujeme ako daňové vzťahy.  

Daňové vzťahy sú spoločensko-ekonomické vzťahy, v ktorých vystupujú ich subjekty 

ako nositelia konkrétnych subjektívnych práv a právnych povinností stanovených normami 

                                                           
230 Pozri: Harvánek, J. a kol.:Právní teorie, Iuridica Brunensia, Brno 1995, s.235 
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daňového práva. Tým, že tieto spoločensko-ekonomické vzťahy upravujú normy daňového 

práva, označujeme ich ako daňovo-právne vzťahy. Okruh právnych vzťahov, ktoré patria 

pod predmet daňového práva nemožno chápať ako niečo nemenné. V tomto smere chcem 

poukázať na analogický názor V. Knappa,232 ktorý vo vzťahu k predmetu vedy hovorí, že 

predmet vedy nemožno vymedziť apriórne, ale že každá veda si ho v procese svojho vývoja 

vymedzuje sama.  

Charakteristiku daňovo-právnych vzťahov určuje ich vnútorná povaha. 

Daňovo-právne vzťahy sa realizujú za pomoci peňazí, resp. ich predmetom je priamo 

peňažné plnenie. Aj v prípade, že sa v rámci konkrétneho daňovo-právneho vzťahu 

poskytne naturálne plnenie (podľa súčasného právneho stavu sa to môže týkať zdaňovania 

napríklad daňou z pridanej hodnoty, daňami z príjmov a pod.) je treba pre účely splnenia 

daňovej povinnosti takéto naturálne plnenie oceniť. Vyplýva to z toho, že výlučnou formou 

verejných príjmov, medzi ktoré na prvom mieste zaraďujeme dane,  je peňažná forma. 

Predmet právnej regulácie v rámci noriem daňového práva by však nebol uspokojivo 

vymedzený, keby som opomenul uviesť, že celý rad daňovo-právnych vzťahov sa síce týka 

realizácie subjektívnych práv a plnenia právnych povinností, vyplývajúcich z daňovo-

právnych noriem, ktoré však nie sú priamo vyjadrené v peňažnej forme, ale sa týkajú práv a 

povinností oceniteľných v peniazoch. Pôjde o práva a povinnosti, ktoré neznejú na peňažné 

plnenie (bez ohľadu na ich hmotno-právnu alebo procesno-právnu povahu), pričom súčasné 

daňovo-právne úpravy zakotvujú celý rad takýchto práv a povinností (napríklad povinnosť 

podávať daňové priznanie, daňové hlásenie, daňové vyúčtovanie a majetkové priznanie, 

registračná a oznamovacia povinnosť, ohlasovacia povinnosť, právo byť účastníkom 

daňového konania, právo odoprieť svedeckú výpoveď v daňovom konaní, atď.). Z hľadiska 

samotného výpočtu týchto povinností sa jedná o druhovo menšiu skupinu povinností, ako 

sú tie, ktoré znejú na peňažné plnenie (v prípade práv je situácia obdobná).  Z hľadiska 

realizácie fiskálnych záujmov a cieľov sú to však povinnosti  rozhodujúcej povahy; 

Záverom k tejto otázke treba dodať, že v oblasti daňového práva nie sú práva a povinnosti 

fyzických a právnických osôb voči štátu, resp. obci vo vzájomnom korelačnom postavení.  

V tejto súvislosti nemožno jednoznačne tvrdiť, že konkrétnemu právu fyzickej alebo 

právnickej osoby zodpovedá konkrétna právna povinnosť zo strany verejnoprávneho 

subjektu, ktorý reprezentuje existenciu a záujmy štátneho rozpočtu, príp. iného verejného 

rozpočtu, ani  že s realizáciou konkrétnej právnej povinnosti príslušnou osobou je spojená 

                                                                                                                                                    
231 Pozri: c.d., s.239 
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súčasná možnosť uplatniť konkrétne oprávnenie voči verejnému rozpočtu. Vyplýva to v 

prvom rade z týchto skutočností: 

 daňové právo je odvetvím práva, ktoré takmer absolútne upravuje tie vzťahy, ktoré sú 

poznamenané dominantným a nadradeným záujmom štátu, resp. obce. V tomto smere 

daňové právo treba považovať za súčasť verejného práva, 

 daňovo-právne normy regulatívne pôsobia na daňové vzťahy  v prvom rade s cieľom 

zabezpečiť fiskálne záujmy štátu, resp. obce. Aj vo vzťahoch medzi  týmito verejno-

právnymi subjektami však na prvom mieste prevláda uspokojenie fiskálnych záujmov 

štátneho rozpočtu a až  na mieste druhom sú to záujmy územnej samosprávy. 

Daňovo-právne  vzťahy vznikajú a realizujú sa v záujme finančného zabezpečenia 

verejných potrieb štátu, resp. obce. Za tým účelom štát a obce vytvárajú peňažné fondy, 

ktorých príjmovým zdrojom sú v prvom rade dane, ako predmet daňovo-právnej regulácie. 

Daňové právo podľa povahy noriem delíme na hmotné (materiálne) a procesné 

(formálne). Daňové právo hmotné (materiálne) spolu s  daňovým právom procesným 

(formálnym) vytvára daňové právo. 

Vo všeobecnom rámci má  hmotné právo vyjadrovať všeobecné právne vzťahy 

(subjektívne práva a povinnosti), ktorých individuálne utváranie v procese realizácie práva 

medzi právnymi subjektami je vlastným, meritórnym účelom celej právnej regulácie.233 

Predmetom daňového práva hmotného (materiálneho) je právna úprava obsahu 

daňovo-právneho vzťahu. Obsah daňovo-právneho vzťahu možno v prípade daňového 

práva hmotného vymedziť jeho osobnými a vecnými prvkami, akými sú najmä subjekt 

dane, objekt dane, základ dane a sadzba dane, ďalej vznik a zánik daňovej povinnosti, ale aj 

oprávnení, ktoré z týchto noriem vyplývajú a pod. 

Poslaním procesného  práva vo všeobecnosti je formulovanie všeobecných právnych 

vzťahov, ktorých individuálne utváranie v praxi medzi jednotlivými právnymi subjektami 

je potrebné v prípadoch, kedy k dosiahnutiu účelu sledovaného hmotno-právnou úpravou sa 

musí uplatniť ingerencia orgánu verejnej moci. 

Procesné právo upravuje postupy, ktorých výsledkom je vydanie verejnoprávneho 

aktu, ako aj organizáciu verejnej moci, právomoc (spôsobilosť) orgánov na vydávanie 

verejnoprávnych aktov určitého druhu a ich pôsobnosť, resp. príslušnosť. 234  Procesno-

právne normy stanovujú, akým formálnym spôsobom, t.j. akým procesom môžu byť práva 

                                                                                                                                                    
232 Bližši pozri: Knapp V.: Vědecká propedeutika, Právnická fakulta UK, Bratislava 1993, s.44 
233 K tomu bližšie pozri: c. d., s.86 
234 Bližšie pozri: tamtiež, s.86 
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uplatnené, ako sa môžu a majú subjekty chovať v právnom procese, resp. akým spôsobom 

môže byť vynútené splnenie povinnosti. Tieto normy sa označujú aj ako procedurálne 

pravidlá.235 

Predmetom daňového práva procesného (formálneho) je právna úprava organizácie a 

kompetencie príslušných orgánov štátu a obce, ktoré majú postavenie správcov daní a 

právna úprava ich procesného postupu a právnych prostriedkov a inštitútov, ktoré smerujú 

ku konkretizácii, správnemu určeniu a včasnému zaplateniu daní, ako aj spôsobu ich 

úhrady. Súčasťou týchto právnych noriem je aj právna úprava daňového exekučného 

konania.  

Procesné daňovo-právne vzťahy sú potrebné: 

 pre tvorbu daňového práva (hmotného i procesného) 

 pre aplikáciu daňového práva. 

Daňové právo procesné v rámci daňového práva predstavuje tú jeho časť, ktorá 

reguluje spoločenské vzťahy vznikajúce predovšetkým  v súvislosti s vydávaním, 

preskúmavaním a núteným výkonom individuálnych daňovo-právnych aktov. Daňové 

právo procesné upravuje vzťahy  formálneho charakteru, ktoré sa týkajú procesnej stránky 

daňového systému. Daňové  procesno-právne normy regulujú v tomto smere jednak 

organizáciu daňovej správy  a  ďalej ich procesný postup  smerujúci k  materializácií  tých  

práv  a  povinností, ktoré  príslušným fyzickým a právnickým osobám určujú normy 

daňového práva hmotného.. 

Z hľadiska obsahu upravovaných spoločenských vzťahov je možné takto vymedzené 

daňové právo chápať v užšom slova zmysle. Daňové právo v užšom slova zmysle sa teda 

zameriava na právnu úpravu hmotnej i procesnej zložky daňového systému. Okrem daní 

ako predmetu regulácie daňovo-právnych noriem však vo finančnej praxi majú pomerne 

široké uplatnenie aj im podobné peňažné platby, ktoré sú označované ako poplatky. Sú 

právne regulované v jednotlivých, predovšetkým hmotno-právnych normách (ktoré však 

obsahujú aj ustanovenia procesnej povahy). Súhrn týchto právnych noriem sa označuje ako 

poplatkové právo. Pokiaľ však ide o procesno-právne otázky týkajúce sa poplatkového 

systému (najmä vo vzťahu k miestnym poplatkom, resp. poplatkom podobnej povahy), 

zohrávajú významnú úlohu predovšetkým daňové procesno-právne normy. Dokonca 

najvýznamnejší procesno-právny predpis v oblasti daní - zákon č.511/1992 Zb. 236  v 

                                                           
235 Bližšie pozri: Knapp, V.:Teorie práva, C-H. Beck, Praha 1995, s.67 a nasl. 
236 Zákon č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných 

orgánov v znení neskorších predpisov 
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ustanovení § 1a písm. a) pod pojem dane zaraďuje okrem iných platieb aj poplatky. Ak by 

sme mali pod daňové právo - vzhľadom na blízku obsahovú príbuznosť poplatkovo-

právnych vzťahov - zaradiť aj poplatkové právo (v jeho hmotnej i procesnej zložke), potom 

by sme mohli súbor týchto právnych noriem označiť ako daňové právo v širšom slova 

zmysle. V záujme utvorenia všeobecnejšieho a komplexnejšieho obrazu o skúmanej 

problematike sa žiada doplniť, že s členením daňového práva na daňové právo v užšom 

slova zmysle a daňové právo v širšom slova zmysle sme sa mohli stretnúť aj v minulosti. 

Dôvody pre takéto rozlišovanie boli však v minulosti iné. Za základ takejto diferenciácie sa 

bralo hľadisko rôznych výsostných oprávnení ukladať dane. Daňové právo v užšom slova 

zmysle sa chápalo ako súhrn právnych noriem, ktoré upravujú daňovo-právne vzťahy z 

aspektu daňového výsostného oprávnenia štátu, zatiaľ čo daňové právo v širšom slova 

zmysle obsahovalo okrem daňového oprávnenia štátu aj oprávnenia ostatných 

verejnoprávnych telies, najmä zväzkov územnej samosprávy (išlo o daňové právo 

delegované).237 

Daňovo-právne vzťahy  predstavujú významnú oblasť právnych vzťahov, 

prostredníctvom ktorých sa realizuje právo nášho štátu požadovať v peňažnom vyjadrení 

časť čistého dôchodku právnických osôb a časť osobných dôchodkov fyzických osôb v 

rozsahu určenom právnymi normami na úhradu verejných potrieb. 

Daňovo-právne vzťahy sa vyznačujú určitými znakmi, ktoré ich 

 umožňujú charakterizovať na osobitný druh právnych vzťahov 

 diferencujú od iných druhov právnych vzťahov. 

Medzi charakteristické znaky daňovo-právnych vzťahov môžeme zaradiť: 

 ide o vzťahy k štátnemu rozpočtu ako centralizovanému fondu peňažných prostriedkov 

štátu alebo k rozpočtom obcí ako obecným fondom peňažných prostriedkov. Daňovo-

právne vzťahy nemôžu vznikať v súvislosti s tvorbou iných verejných peňažných 

fondov. Iba celkom výnimočne vznikajú daňovo-právne vzťahy v súvislosti s tvorbou 

štátnych účelových fondov. V súčasnosti však ide iba o tvorbu štátneho fondu cestného 

hospodárstva podielom na výnose cestnej dane;   

 ide o vzťahy nadriadenosti a podriadenosti. V daňovo-právnych vzťahoch vystupuje 

vždy na jednej strane štát alebo obec reprezentovaný príslušným orgánom (správcom 

dane), ktorý určuje, príp. preveruje výšku daňovej povinnosti, kým daňový subjekt je 

povinný plniť daňovú povinnosť. Nerovnosť postavenia týchto subjektov v daňovo-

                                                           
237 Pozri: Girášek, J. Daňovoprávne vzťahy v Československu, Obzor, Bratislava1981, s.24 
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právnych vzťahoch je zreteľná najmä v daňovom konaní, kde právna úprava 

zabezpečuje rovnosť postavenia iba vo vzťahu k účastníkom daňového konania, ale nie 

aj vo vzťahu k správcom daní. Správca dane má v historickom kontexte akúsi 

„vrchnostenskú“ pozíciu. Vyplýva to z toho, že daňové právo zaraďujeme medzi 

verejné právo, pričom verejné právo vyjadruje nadradenosť verejnej moci v zákonom 

vymedzených prípadoch voči ostatným subjektom práva;  

 ide o vzťahy vyjadrované v peniazoch, pričom peňažná forma daňovo-právnych 

vzťahov je formou výlučnou. Daňovo-právne vzťahy sú vždy zamerané na správne 

určenie výšky daňovej povinnosti, resp. na včasne zaplatenie dane. Toto platí aj vtedy, 

ak sa konkrétny daňovo-právny vzťah týka realizácie práv a povinností, ktoré neznejú 

na peňažné plnenie. Aj z týchto daňovo-právnych vzťahov vyplývajúce subjektívne 

práva a právne povinnosti (napríklad výkon daňovej kontroly, svedecká výpoveď a 

pod.) však možno nepriamo v peniazoch oceniť, resp. vyjadriť; 

 ide o vzťahy majetkovej povahy. Majetková povaha daňovo-právnych vzťahov 

vyplýva z toho, že ich realizácia vo forme splnenia daňovej povinnosti znamená vždy 

majetkovú ujmu jedného subjektu (povinného subjektu) a súčasný majetkový prospech 

(zväčšenie majetkovej podstaty) u druhého subjektu (oprávneného subjektu); 

 ide o vzťahy, pre realizáciu ktorých štát vytvoril osobitnú skupinu finančných orgánov, 

poverených správou a kontrolou daní. Túto skupinu predstavujú územné finančné 

orgány, ktoré v postavení správcov daní dopĺňajú obce; 

 ide o vzťahy takého zásadného významu pre fiskálne záujmy štátu, že štát ich reguluje 

sústavou noriem najvyššej právnej sily. V zásade sú daňovo-právne vzťahy upravované 

zákonnými predpismi a iba výnimočne, na vykonanie zákona sú vydávané normy 

nižšej právnej sily, najmä vo forme vyhlášok ministerstva financií. Rozhodujúce otázky 

daňovo-právnych vzťahov, ako sú vecné a osobné aspekty daní a správa daní, sú však 

upravené v daňových zákonoch. Vyplýva to v prvom rade z nutnosti zabezpečiť 

daňovo-právnu istotu fyzických a právnických osôb, ktoré sú v postavení daňových 

subjektov. 

Daňové právo sa vyznačuje existenciou osobitnej skupiny právnych noriem, ktorú 

označujeme ako daňovo-právne normy. Tieto právne normy charakterizujeme ako pravidlá 

správania sa subjektov v oblasti daňovo-právnych vzťahov. Daňovo-právne normy 

nachádzajú svoj výraz v štátom stanovených alebo štátom uznaných formách práva, 

nazvaných pramene daňového práva. Takýmito prameňmi sú v našich podmienkach 

normatívne právne akty vydávané príslušnými orgánmi štátu a obcí. 
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Normatívne právne akty, v ktorých štát vyjadruje daňovo-právne normy sa označujú 

ako daňovo-právne predpisy. V tejto súvislosti chcem poznamenať, že v bežnej 

terminológii, ale najmä vo verejnosti sa pre ich pomenovanie zaužíval termín „daňové 

zákony“, ktorý však verejnosť vzťahuje takmer výlučne na jednotlivé zákony o daniach. 

Daňové normatívne právne akty môžeme členiť na:: 

a) pôvodné (ústava, ústavné a ostatné zákony), 

b) odvodené (všetky ďalšie normatívne právne akty, t.j. nariadenia vlády, vyhlášky, 

výnosy a opatrenia ministerstiev, normatívne akty obcí a pod.), 

c) medzinárodné zmluvy, pokiaľ obsahujú daňovo-právne normy a sú  transformované  do 

nášho právneho poriadku. 

Pre realizáciu daňovo-právnych vzťahov majú rozhodujúci význam pôvodné daňové 

normatívne právne akty a medzinárodné zmluvy. 

Základným prameňom slovenského daňového práva, z ktorého toto právne odvetvie 

vychádza, je Ústava Slovenskej republiky. Ústava SR zakotvuje základné princípy právnej 

úpravy daňových vzťahov, ako aj pôsobnosť najvyšších štátnych orgánov v tejto oblasti. V 

tejto súvislosti sú  pre daňové právo významné najmä čl. 13 ods. 1, čl. 59, čl. 65 ods. 2, čl. 

86, čl. 93 ods. 3 a čl. 119 Ústavy SR. 

Čl. 13 ods. 1 Ústavy SR je pre slovenské daňové právo dôležitý tým, že zdôrazňuje 

zákonnosť podkladu pre ukladanie povinností. Podľa tohto článku povinností môžu byť 

ukladané len na základe zákona, v jeho medziach a pri zachovaní základných práv a slobôd. 

V oblasti daňového práva je takouto prvoradou povinnosťou daňová povinnosť ,resp. 

poplatková povinnosť, príp. i celý rad povinností nepeňažnej povahy (napríklad registračná 

povinnosť, oznamovacia povinnosť, ohlasovacia povinnosť a pod.) 

Rozhodujúci význam pre naplnenie ústavných princípov daňového práva má čl. 59 

Ústavy SR. Tento článok  je dôležitý z týchto dôvodov : 

 stanovuje klasifikáciu daní a poplatkov.  

 zakotvuje princíp zákonnosti ukladania daní a poplatkov.  

Pokiaľ ide o klasifikáciu daní a poplatkov, Ústava SR vychádza z toho, že dane a 

poplatky sú štátne a miestne. 

Rozlišovanie daní a poplatkov na štátne a miestne má svoj základ v adresátovi, resp. 

príjemcovi týchto daní a poplatkov, ktorým môže byť buď štát (preto hovoríme o štátnych 

daniach a poplatkoch), alebo obec (obec ako orgán územnej samosprávy má zákonné právo 

na miestne dane a poplatky). 
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Princíp zákonnosti ukladania daní a poplatkov spočíva v tom, že dane a poplatky 

možno ukladať zákonom alebo na základe zákona. Tento ústavný princíp treba ponímať 

tak, že ukladanie daní a poplatkov (a následne aj ich vyberanie) musí mať oporu v zákone, 

tzn. musí  vychádzať z ustanovenia právneho predpisu najvyššej právnej sily. Súčasná 

daňová legislatíva rieši túto otázku nasledovne: 

g) čo sa týka daňových povinností, všetky dane tvoriace našu daňovú sústavu sú 

ukladané zákonom. Povinnosť ich platiť vyplýva teda priamo zo zákona a nie 

je závislá na rozhodnutí. Daňovú povinnosť konštituuje priamo zákon a nie 

určitý daňovo-právny akt, aj keď má normatívny charakter (ako je tomu 

v prípade všeobecne záväzného nariadenia obce pri miestnych poplatkoch). 

Ak sú dané predpoklady pre vznik daňovo-právneho vzťahu, predovšetkým 

existuje subjekt, ktorý spĺňa právnu kvalifikáciu na daňový subjekt a predmet 

zdanenia, špecifikovaný zákonom, potom je tento subjekt povinný 

v termínoch stanovených zákonom splniť svoju daňovú povinnosť. Dôvody, 

resp. okolnosti, ktoré spôsobujú, že daňový subjekt aj pri existencii predmetu 

zdanenia nebude povinný daň zaplatiť, určuje tiež zákon. Tým sa zabezpečuje 

právna istota pre daňové subjekty, voči ktorým tento mocenský zásah štátu 

smeruje, ako aj daňová spravodlivosť vo vzťahu k daňovníkom, resp. iným 

daňovým subjektom; 

h) v prípade poplatkov je právny stav týkajúci sa ich ukladania viac 

diferencovaný a tým aj zložitejší. 

Pri štátnych  poplatkoch  vyplýva povinnosť  ich platiť priamo  zo zákona, pretože sú 

ukladané zákonom.  

Miestne  poplatky  sa ukladajú na základe zákona. Vyplýva to z toho, že zákon  

(konkrétne  zákon  o miestnych poplatkoch) upravuje sústavu  miest nych poplatkov, avšak 

súčasne hovorí, že obec ich môže vyberať. 238 Je teda iba na rozhodnutí obce, ktoré miestne 

poplatky z rámca vymenovaných v zákone (jeden, viaceré alebo všetky)  bude ukladať a  

vyberať  vo svojom územnom obvode. K tomu, aby takéto rozhodnutie obce malo 

konštitutívne účinky, musí spĺňať zákonom určené podmienky (forma všeobecne záväzné     

ho  nariadenia  obce o miestnych poplatkoch spolu s obsahovými náležitosťami). Až na 

základe tohto právneho aktu sa z fakultatívnych platieb stávajú poplatkové povinnosti 

                                                           
238 Pozri § 1 zákona č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení neskorších predpisov 
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(okrem toho zákon o  miestnych poplatkoch u väčšiny z nich  stanovuje  povinnosť  vyrubiť  

ich poplatníkovi platobným výmerom); 

Čl. 65 ods. 2 Ústavy SR môžeme v širšom ponímaní považovať aj za prameň 

daňového práva. Vyplýva to z toho, že v ňom sa hovorí o tom, že zákon ustanoví, ktoré 

dane a poplatky sú príjmom rozpočtu obce. 

Čl. 93 ods. 3 Ústavy SR je pre daňové právo významný tým, že vymedzuje okruhy 

vecí, ktoré nemôžu byť predmetom referenda. Medzi ne patria aj dane a odvody. Na toto 

ustanovenie sa pri skúmaní problematiky prameňov daňového práva nezaslúžene zabúda. 

Z dikcie Ústavy SR vyplýva, že predmetom referenda nemôžu byť iba také otázky, ktoré sú 

pre Slovenskú republiku v jej vnútroštátnom meradle i medzinárodnom záujme bytostné a 

určujúce. Medzi takéto otázky patria aj dane. 

Z ďalších článkov Ústavy SR majú pre slovenské daňové právo význam najmä tie, v 

ktorých je riešená pôsobnosť najvyšších štátnych orgánov v súvislosti s prerokovaním a 

schvaľovaním zákonov daňovej povahy. Ide o články 86 a 119 Ústavy SR. 

Z ústavných prameňov daňového práva vychádzajú a na ne nadväzujú zákony, 

ktorými Národná rada SR upravuje základné oblasti, resp. úseky vzťahov. Vo forme zákona 

sú upravené  dane a poplatky, vrátane ich správy, daňové konanie a daňové exekučné 

konanie. Zákonnou cestou je upravená aj organizačno-právna základňa územných 

finančných orgánov, ich pôsobnosť a právomoc v oblasti správy a kontroly daní. 

Prameňom slovenského daňového práva sú aj medzinárodné zmluvy, pokiaľ sú 

predmetom ich úpravy daňové vzťahy. Do nášho právneho poriadku sa transformujú 

spravidla formou vyhlášok ministerstva zahraničných vecí alebo oznámením ministerstva 

zahraničných vecí o uzavretí zmluvy spolu s publikovaním jej úplného znenia v Zbierke 

zákonov, príp. vyhlásením oznámenia o ich uzavretí (ak sa týkajú malého počtu fyzických 

alebo právnických osôb). Najčastejšie ide o medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojakého 

zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku a o zabránení daňového úniku v odbore daní 

z príjmov a z majetku. 

     Daňovo-právne normy sa vyznačujú špecifickými znakmi, ktorými sú najmä 

štátom stanovená alebo uznaná forma, záväznosť, normatívnosť, všeobecnosť, efektívnosť 

a štátne donútenie. 

Pokiaľ ide o štruktúru právnych noriem, ktoré sú vyjadrené v normatívnych daňovo-

právnych aktoch treba povedať, že je v zásade zhodná so štruktúrou, ktorú presadzuje 

trichotomická koncepcia štruktúry právnej normy. To znamená, že aj pre daňovo-právne 

normy platí ich vnútorné členenie na hypotézu, dispozíciu a sankciu. V súvislosti s 
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problematikou sankcií treba zdôrazniť skutočnosť, že daňovo-právne normy obsahujú 

osobitný druh zodpovednosti a sankcií v prípade jej uplatnenia. V daňovo-právnych 

normách sa predovšetkým uplatňuje daňová zodpovednosť a jej adekvátne daňové sankcie. 

V týchto právnych normách sa môžeme stretnúť s viacerými príkladmi daňových sankcií za 

porušenie daňových povinností (sú to napríklad zvýšenie dane, penále, úrok, pokuty). 

V rámci daňovo-právnych noriem má však svoje miesto aj disciplinárna 

zodpovednosť a jej zodpovedajúce disciplinárne sankcie (napr. za porušenie niektorých 

povinností zamestnancov územných finančných orgánov podľa zákona o územných 

finančných orgánoch môže správca dane okamžite zrušiť so svojim zamestnancom 

pracovný pomer), ale aj zodpovednosť majetkového charakteru, ktorej zodpovedajú sankcie 

majetkovej povahy (nie majetkové sankcie v zmysle bývalého Hospodárskeho zákonníka). 

Príkladom posledného druhu sankcie môže byť prepadnutie tovaru a veci podľa zákona o 

správe daní a poplatkov (v skrátenom názve). 

Aj napriek tomu, že daňovo-právne normy si udržiavajú vnútornú štruktúru zhodnú s 

trichotomickou koncepciou, predsa je ich obsahová náplň determinovaná špecifičnosťou 

predmetu daňovo-právnej regulácie. Prejavuje sa to v niekoľkých smeroch. 

Po prvé, viaceré daňovo-právne normy sa z hľadiska vnútornej štruktúry vyznačujú 

určitými osobitosťami. Týka sa to tých právnych noriem, ktoré priamo zakotvujú daňové 

(resp. poplatkové povinnosti). Tieto daňovo-právne normy sa vnútorne členia na 

ustanovenia o subjekte, objekte (predmete), základe a sadzbe dane (poplatku), bez ktorých 

konkrétny daňovo-právny vzťah nevznikne a ďalej na niektoré ustanovenia o ďalších, 

nepodstatných náležitostiach týchto vzťahov, ako sú napríklad zvýšenie dane, zníženie 

dane, oslobodenie od daňovej povinnosti a pod. 

Po druhé, pre viaceré daňovo-právne normy je charakteristické aj to, že vo svojich 

úvodných ustanoveniach obsahujú legálne definície pojmov. Legálna definícia pojmov, 

ktorá je v iných odvetviach práva skôr výnimočným opatrením prerastá v oblasti daňovo-

právnych noriem do určitej, nepísanej zásady. Nastolený problém má však svoje racionálne 

zdôvodnenie najmä v tom, že oblasť daňovo-právnych vzťahov je tak zložitá, že legálne 

definície obmedzujú možnosť rôzneho výkladu týchto právnych noriem a na strane druhej, 

týmto spôsobom sa súčasne znižuje najmä riziko daňových únikov z titulu 

nejednoznačného chápania niektorých daňovo-právnych inštitútov. 

Po tretie, skutočnosť, že daňovo-právne normy majú v zásade mimoriadny 

ekonomický dopad vyplývajúci z úpravy peňažných vzťahov vedie k tomu, že ich 
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charakterizuje presnosť, jasnosť, jednoznačnosť používaného právneho jazyka, konkrétnosť 

v obsahu vyjadrených práv a povinností a pod. 

Pre daňovo-právne normy je typické to, že v zásade ide o normy imperatívne 

(kogentné), ktoré nepripúšťajú žiadne odchýlky od práv a povinností ustanovených v 

dispozícii právnej normy.  Prevládajúcimi normami v odvetví daňového práva sú pritom 

zaväzujúce právne normy (napr. daňová, resp. poplatková povinnosť), 

S dispozitívnymi normami, ktoré umožňujú subjektom daňovo-právnych vzťahov, aby 

si v medziach stanovených zákonom sami určili obsah vzájomných práv a povinností sa v 

daňovom práve stretávame skôr výnimočne. Ak by sme mali chápať daňové právo v širšom 

slova zmysle, potom by ako príklad takýchto noriem mohli poslúžiť tie, ktoré upravujú 

miestne poplatky (všetky miestne poplatky majú fakultatívnu povahu). Okrem toho zákon o 

správe daní a poplatkov pozná aj inštitút určenia výšky dane dohodou. Pôjde o situáciu, 

kedy daňový subjekt nesplní svoju dôkaznú povinnosť pri určení výšky dane, na základe 

čoho môže správca dane výšku dane s ním dohodnúť. 

Na záver skúmanej problematiky chcem dodať, že proces transformácie daňového 

práva na samostatné právne odvetvie nie je síce ľahký a krátkodobý, ale je priamočiary a 

nezvratný. Daňové právo objektívne vzaté nemá inú možnosť, ako sa zaradiť medzi stabilné 

právne odvetvia slovenského práva. 

 

 

Resumé 

Autor sa v štúdii zaoberá otázkami týkajúcimi sa postavenia daňového práva v 

právnom poriadku Slovenskej republiky. Vychádza z toho, že v súčasnosti sa síce daňové 

právo pertraktuje ešte ako súčasť finančného práva, čo je spôsobené najmä pedagogickými 

zreteľmi, avšak proces transformácie daňového  práva na samostatné právne odvetvie je 

podľa autora nezvratný a objektívny. 

Pri výklade požiadaviek, ktoré musia byť splnené, aby sa určité odvetvie práva 

považovalo za samostatnú časť práva autor zdôrazňuje, že musí ísť o zdôvodnenie a 

akceptáciu. V tejto súvislosti hovorí o tých podmienkach, ktoré treba vzťahovať na 

zdôvodnenie transformácie určitej časti práva na právne odvetvie. K ním zaraďuje predmet 

právnej regulácie, osobitosti a charakteristické znaky právnych vzťahov, právne normy a 

osobitný charakter právnych noriem. 

V súvislosti s otázkou miesta daňového práva v právnom poriadku poukazuje na 

zmeny, ktoré zdôvodňujú to, že daňové právo treba ponímať ako samostatné právne 
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odvetvie. K týmto zmenám zaraďuje zmeny v normotvornej oblasti, v oblasti daňových 

nástrojov a daňovo-právnych inštitútov, v adaptácii spoločnosti a v chápaní miesta v 

právnom poriadku. 

V ďalšom sa autor zaoberá konkrétnymi otázkami týkajúcimi sa charakteristiky tohto 

právneho odvetvia, charakteristickými znakmi tohto odvetvia práva, pojmovým 

vymedzením, vnútorným členením daňového práva, prameňmi daňového práva a pod. 

 

 

Resumé 

In his paper the author deals with the questions concerning  the position of Tax Law  

in the Legal Order of the Slovak Republic.  His considerations arise from the fact that Tax 

Law is currently referred to as a part of Financial Law,  which is mainly due to educational 

reasons, nevertheless,  the process of transformation of Tax Law into a separate  legal 

branch  is, according to the author, inevitable and objective. 

While seeking to explain requirements  to be satisfied for a certain area of law  to be 

deemed an independent legal branch, the author underlines that there must be provided a 

justification and an acceptance. In this connection  he refers to   the conditions that are 

related  to the justification of  transforming  a certain part of law into a legal branch among 

which he ranks  legal regulation, characteristic features  of legal relations, legal norms and 

their specific character. 

Dealing with the issue in question he  points to  the changes that justify  the 

requirement that Tax Law be viewed as  a separate  legal branch. The changes of this kind  

are, according to the autor,  changes in law-making, in the area of tax instruments and tax-

legal institutes, in adaptation of society in general as well as in understanding its position in 

the  Legal Order. 

The author further copes with specific questions concerning  the characteristics  of this 

legal branch along with its typical features, notional definition, internal segmentation of 

Tax Law, its sources etc.. 
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PRÁVNE  POSTAVENIE  OSOBY  V HMOTNEJ  NÚDZI  

JUDr. Milena BARINKOVÁ, CSc. 
 

Úvod 

Sociálna politika štátu vychádza z priorít, ktoré si daný štát stanoví pre oblasť 

realizácie svojej funkcie vo vzťahu k životným a pracovným podmienkam svojich občanov. 

Zakotvenie základných práv a slobôd v Ústave SR a garancia ich realizácie je reakciou 

štátu na hospodárske a sociálne potreby občanov. 

Sociálne práva ako súčasť základných  práv a slobôd, upravené v Ústave SR určujú aj 

rozsah a obsah práva na sociálne zabezpečenie. Z právnej úpravy sociálnych práv 

obsiahnutých v Ústave vyplýva pre oblasť sociálneho zabezpečenia:   

• právo občana na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a pri nespôsobilosti na 

prácu, ako aj pri strate živiteľa a na  

• právo každého, kto je v hmotnej núdzi, na takú pomoc, ktorá je nevyhnutná na 

zabezpečenie základných životných podmienok. 

Ústavný rámec práva na sociálne zabezpečenie je ponímaný obdobne, ako ho upravujú 

medzinárodné dokumenty, ku ktorým SR pristúpila. Je však potrebné zdôrazniť, že právo 

na pomoc v hmotnej núdzi v našej ústave prekračuje obsah práva na sociálne zabezpečenie 

v intenciách medzinárodných dokumentov. Sociálne udalosti, pri ktorých má občan právo 

na hmotné zabezpečenie podľa článku 39 ods. l Ústavy SR /staroba, nespôsobilosť na 

prácu, strata živiteľa/ zodpovedajú obdobným sociálnym udalostiam ako sú zakotvené napr. 

vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Medzinárodnom pakte o hospodárskych, 

sociálnych a kultúrnych právach, i Dohovoroch  Medzinárodnej organizácie práce /ďalej už 

len MOP/. Prednosť záväzkov z medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, v zmysle 

článku ll Ústavy SR, upriamuje  zvýšený dôraz na ich obsah. Minimálne hranice úrovne 

sociálneho zabezpečenia určuje Dohovor MOP č. lO2 o minimálnej norme sociálneho 

zabezpečenia. Ratifikáciou Európskej sociálnej charty /ďalej už len ESCH/ Slovenská 

republika v r. l998 prejavila pripravenosť pristúpiť k jej záväzkom a rešpektovať konkrétnu 

úroveň sociálnych práv. Mierne odlišný obsah práva na sociálne zabezpečenie medzi našou 

legislatívou a ESCH je zreteľný z článku l2 Charty – právo na sociálne zabezpečenie 

a článku l3 Charty – právo na sociálnu a lekársku pomoc. Podľa článku l3 je zmluvná 

strana Charty povinná každému bez dostatočných finančných prostriedkov, ak si ich  nie je 

schopný zabezpečiť vlastným úsilím alebo z iných zdrojov, poskytnúť primeranú pomoc 
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a v prípade choroby nevyhnutnú starostlivosť. Odsek 3 citovaného článku zaväzuje 

zmluvné strany ustanoviť, aby každý mohol dostať pomoc na predídenie, odstránenie alebo 

zmiernenie núdze jeho osoby alebo rodiny. Charta teda poníma právo na sociálnu pomoc 

v stave hmotnej núdze mimo rámca práva na sociálne zabezpečenie. 

 

I. Prechod od sociálnej starostlivosti ku sociálnej pomoci 

Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, vychádzajúc 

z Ústavy SR i medzinárodných dokumentov komplexne upravuje poskytnutie sociálnej 

pomoci, neobmedzuje sa iba na osoby v hmotnej núdzi. Pokrýva také sociálne situácie, ako 

sú hmotná a sociálna núdza a zabezpečuje široký rozsah kompenzácií pre osoby zdravotne 

postihnuté. 

Zákon je možné označiť za vcelku kvalitný právny predpis, legislatívny nosník jednej 

zo súčastí práva sociálneho zabezpečenia u nás – systému sociálnej pomoci, ktorý ako prvý 

v historickom slede reformy sociálneho zabezpečenia predstavuje komplexný systémový 

krok.239 

Jeho prijatím sa dovŕšilo obdobie prechodu od sociálnej starostlivosti ku sociálnej 

pomoci. Podstata sociálnej pomoci spočíva jednak v preventívnej činnosti, ako aj v pomoci 

osobám pri zmierňovaní a prekonávaní hmotnej a sociálnej núdze. Bývalú starostlivosť 

štátu o vybrané okruhy subjektov dnes nahradila nová filozofia, uplatňujúca požiadavku 

osobnej aktivity občana pri riešení vyššie spomínaných sociálnych udalostí. Všeobecným 

konštatovaním je, že  dochádza k ústupu od paternalistického zabezpečovania občanov zo 

strany štátu v prospech osobnej zodpovednosti občana za vlastné sociálne postavenie.240  

Subjekty, voči ktorým donedávna smerovala starostlivosť štátu /napr. rodiny s deťmi, 

starí občania, ťažko zdravotne postihnutí, a ďalší/ boli taxatívne vymedzené. Koncepcia 

súčasného zákona nekonkretizuje výslovne adresátov sociálnej pomoci, pričom, však 

paradoxne /a to bolo aj jej zámerom/, posilňuje adresnosť jej poskytovania. Zakotvením 

povinnosti pomáhať tomu, kto je v hmotnej a sociálnej núdzi sa už nerozlišuje /snáď okrem 

zdravotne postihnutých osôb/, či ide o niektorú z predtým v zákone vymedzených kategórií 

                                                           
239  Pozri bližšie: TROJAN, J.: Právo sociálneho zabezpečenia v procese transformácie právneho 

systému Slovenskej republiky, In: Acta Iuridica Cassoviensia , č. 22, r. l999,  s. 96 
240 Pozri bližšie: SOPIRA, B. a kol.: Sociálna pomoc – nový pilier sociálneho zabezpečenia, In: Práca 

a sociálna politika č. 7-8, r. 1998. s. 7 
SOPIRA, B.: Sociálna pomoc vystrieda sociálnu starostlivosť, In: Práca a sociálna politika č. 3, r. 

1997, s. l9 
RUSIŃÁK, P.: Transformácia systému sociálneho zabezpečenia, In: Práca a sociálna politika, č. 7-8, 

r. l995, s. 2-3 
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osôb. Doterajšia právna úprava sociálnej starostlivosti v zák. č. lOO/l988 Zb. o sociálnom 

zabezpečení v znení neskorších predpisov  a jeho vykonávacích predpisoch vykazovala 

niektoré technicko-legislatívne nedostatky, na ktoré poukazovala dlhší čas aj odborná 

literatúra. 241 Podrobnosti o výške dávok a podmienkach nároku neustanovoval zákon, ale 

boli ponechané na podzákonné akty, prevažne vyhlášky. 

Výrazom uplatňovania zásady sociálnej potrebnosti v konštrukcii plnení, 

poskytovaných zo systému sociálnej pomoci je väzba na sociálnu udalosť – hmotnú 

a sociálnu núdzu /ktorú si občan nemôže vyriešiť vlastnými prostriedkami a silami, ani 

nárokovými plneniami z iných systémov sociálneho zabezpečenia/. Na rozdiel od 

niektorých iných systémov sociálneho zabezpečenia sa sociálna pomoc vôbec nezakladá na 

princípe zásluhovosti, uplatňuje sa tu zásada potrebnosti. Pri sanovaní sociálnej udalosti 

zákon uprednostňuje schopnosť využitia vlastných síl dotknutej osoby a pomoc jej rodiny. 

Až vtedy, keď to neprináša pozitívny výsledok, nastupuje  garancia štátu poskytnúť pomoc. 

V  duchu sociálnej solidarity sa v systéme sociálnej pomoci na riešení sociálnych udalostí 

podieľajú všetky ekonomicky aktívne osoby, z platieb ktorých sú prostriedky využívané aj 

v prospech tých, ktorí sa na ich tvorbe nezúčastnili.   

Hmotná núdza ako stav, kedy príjem osoby nedosahuje zákonom stanovené životné 

minimum, nie je jedinou sociálnou udalosťou, podmieňujúcou poskytnutie sociálnej 

pomoci. Je to ďalej sociálna núdza, legálna definícia ktorej je obsiahnutá v § 10 zákona. Je 

ňou stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, o svoju 

domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo 

kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, 

sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania. V oboch prípadoch: hmotnej 

a sociálnej núdze, ako to bolo už vyššie konštatované, zákon nešpecifikuje okruhy týchto 

osôb bližšie, až na  výnimku v § lO ods. 2     zákona. Za osoby v sociálnej núdzi sa 

považujú aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, u ktorých je potreba zmierniť 

sociálne dôsledky tohto postihnutia.       

 

 

 

 

                                                           
241  GAJDOŚÍKOVÁ, Ľ.: Charakteristika súčasného systému práva sociálneho zabezpečenia, In: 

Právny obzor č. 4, r. l997, s. 460 
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II. Právne postavenie osoby v hmotnej núdzi 

Právne postavenie osoby v hmotnej núdzi chápané ako status jednotlivca vo vzťahu ku 

štátu, ktorý je zaručený vo formulácii jeho práv, možno ponímať v rovine ústavnej 

a zákonnej.  

Článok 39 ods. 2 Ústavy SR vyjadruje vo všeobecnej podobe obsah práva na pomoc 

každému, kto je v hmotnej núdzi. Táto právna norma má blanketový charakter, čo 

spôsobuje, že jej konkretizácia je ponechaná zákonu. Určenie rozsahu tohto ústavného 

práva je teda zverené bežnému zákonodarstvu.  Na tomto mieste je možné súhlasiť 

s názorom, že „optimum realizácie ústavných práv a slobôd je závislé na existencii a kvalite 

vykonávacích predpisov.“242  

Realizačná stránka práva osoby na pomoc  v hmotnej núdzi je v značnej miere závislá 

od materiálnych, politických a spoločenských podmienok. Tento vzťah je zreteľný z obsahu 

noriem objektívneho práva, zakotvujúceho súhrn práv a povinností subjektov právnych 

vzťahov pri poskytovaní sociálnej pomoci. Predovšetkým finančné dôvody spôsobili 

odloženie účinnosti časti zákona, upravujúcej poskytovanie kompenzácií zdravotne 

handicapovaným osobám. Jednoducho, koľko prostriedkov v systéme je, toľko je možné 

spätne vydať na účely, sledujúce zákonom.  

Sociálne práva na rozdiel od základných ľudských práv a slobôd sú spojené 

s povinnosťou štátu a jeho orgánov vyvíjať aktívnu činnosť v smere realizácie týchto práv. 

Jedným z hlavných elementov obsahu právneho práva na pomoc  osôb v hmotnej núdzi je 

súhrn ich subjektívnych práv. 243     

 Právny status osoby v hmotnej núdzi má svoju osobnú, obsahovú a vecnú 

dimenziu.244 

Osobný rozmer práva na pomoc v hmotnej núdzi špecifikuje Ústava SR. Priznáva ho 

každému, bez ohľadu na občianstvo /čl. 39 ods. 2/, na rozdiel od práva na sociálne 

zabezpečenie v intenciách čl. 39 ods. l Ústavy, ktoré patrí iba občanom. Podľa zákona 

o sociálnej pomoci sa právo na zabezpečenie základných životných podmienok zaručuje 

okrem občana aj cudzincovi, osobe bez štátnej príslušnosti, utečencovi, odídencovi 

                                                           
242 HUNGR, P.: Právny status – normy a realita, In: Právny obzor č. 3, r. l997, s. 272 
243  Bližšie: HUNGR. P. – PRUSÁK, J.: Objektivní a subjektivní  právo /vybrané problémy/, 

Univerzita J.E.Purkyně, Brno, l983, s. l24 
244 Podobným spôsobom vníma Ľ. Gajdošíková právo občana na sociálne zabezpečenie, keď mu 

prisudzuje kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku. Pozri bližšie: GAJDOŚÍKOVÁ, Ľ.: Právny status 
občana v sociálnom zabezpečení, In: Ľudské práva a právny status na prelome tisícročí /Zborník 
z medzinárodnej vedeckej konferencie/, VEDA, Bratislava l999, s. 212-213 
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a zahraničnému Slovákovi s pobytom na území SR na základe povolenia, ak sa im 

neposkytne pomoc podľa osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je 

SR viazaná.  

Pri bližšom zisťovaní rozsahu práva na pomoc v hmotnej núdzi je potrebné /vzhľadom 

na viaceré kategórie cudzincov/ vychádzať zo zákonných úprav, regulujúcich ich 

postavenie  na našom území. Všetky vyššie vymenované kategórie osôb sú cudzincami, ale 

ich právny status nie je totožný a spravuje sa   viacerými zákonnými aktami. Vzhľadom na 

skúmanú problematiku je dôležité ich poznanie. Od kategorizácie cudzincov je totiž závislé 

ich právne postavenie, ich práva a povinnosti v prípade, ak sa ocitnú v situácii hmotnej 

núdze.  Zákon č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov / v znení neskorších predpisov/ vylučuje 

pôsobnosť svojich ustanovení na cudzincov, ktorí požiadali o priznanie postavenia 

utečenca, alebo ktorým sa toto postavenie priznalo. Zákon výslovne nevylučuje zo svojej 

pôsobnosti cudzincov – odídencov, ktorých režim je  však upravený v zák. č. 283/1995 Z.z. 

o utečencoch.  

Zákon o utečencoch je špeciálnou právnou úpravou, týkajúcou sa cudzincov: 

utečencov a odídencov.  Keďže zákon  o pobyte cudzincov neustanovuje výslovne, že jeho 

ustanovenia sa nevzťahujú na odídencov,  systematickým výkladom musíme zúžiť rozsah 

pôsobenia zákona o pobyte cudzincov aj na odídencov. 

Pojem „cudzinec“ /okrem utečencov a odídencov/ je vymedzený legálnou definíciou 

v § 2 ods. l zák. č. 73/1995 Z.z. o pobyte cudzincov /v znení neskorších predpisov/ 

a rozumie sa ním každý, kto podľa zákonov SR nie je jej občanom. Z ďalších ustanovení 

zákona vyplýva, že ide o osobu, ktorej pobyt na území SR je legalizovaný vydaním 

povolenia na krátkodobý, dlhodobý alebo trvalý pobyt. Krátkodobý pobyt je ohraničený 

maximálne na 180 dní, kým dlhodobý sa povoľuje najdlhšie na l rok a môže sa na žiadosť 

cudzinca predĺžiť. Cudzinec pri žiadosti o vízum na krátkodobý pobyt preukazuje na 

požiadanie policajného orgánu alebo slovenskej diplomatickej misie zabezpečenie 

prostriedkov na pobyt a vycestovanie zo Slovenska. Pri dlhodobom a trvalom pobyte 

navyše preukazuje aj doklady potvrdzujúce účel pobytu a zabezpečenie ubytovania. Týmito 

skutočnosťami vlastne preukazuje schopnosť sa hmotne zabezpečiť počas pobytu, čo 

zmenšuje pravdepodobnosť výskytu situácie hmotnej núdze. Pri udelení povolenia na trvalý 

pobyt zákon vychádza z potreby preukázania účelu pobytu, ktorý vymedzuje taxatívne 

/zlúčenie rodiny a zahranično-politické záujmy SR/. Pojem zahranično-politické záujmy je 

vymedzenie všeobecné, ktoré počíta  s úvahou štátneho orgánu pri aplikácii tohto 

ustanovenia.  
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Nevylučuje sa, aby cudzinci vykonávali na našom území zamestnanie, ak spĺňajú 

podmienky podľa zák. č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti. Cudzinec /v zmysle zákona 

o cudzincoch/ s povolením na dlhodobý pobyt môže byť u nás zamestnaný, len ak mu  bolo  

udelené vízum  na účely zamestnania a  povolenie na zamestnanie od úradu práce. 

Z možnosti zamestnávania sú tak vylúčení cudzinci s povolením na krátkodobý pobyt a aj 

dlhodobý pobyt, povolený na iný účel než zamestnanie.  Napriek tomu sa môžu ocitnúť 

v nepriaznivej sociálnej situácii, či už v súvislosti so stratou zamestnania alebo z iných 

dôvodov. Naša Ústava im zaručuje právo na pomoc v hmotnej núdzi v rozsahu základných 

životných podmienok. Pritom nie je podstatné, či ide o cudzinca s povolením na trvalý, 

dlhodobý alebo krátkodobý pobyt.    

Zneužitiu sociálnej pomoci u cudzincov je možné /s ohľadom na právny stav de lege 

lata/ zabrániť dôsledným uplatňovaním oprávnenia štátnych orgánov požadovať 

preukazovanie prostriedkov na pobyt. Týka sa to tak cudzincov, prichádzajúcich za účelom 

štúdia i zamestnania /predloženie potvrdenia, zmluvy o zabezpečení ubytovania, dokladu 

z peňažného ústavu o vlastníctve predpokladanej sumy na osobu a mesiac pobytu/, ako aj 

za účelom zamestnania. Povinnosti preukázať prostriedky na pobyt podliehajú na 

požiadanie našich orgánov všetci cudzinci, spadajúci pod režim zákona o cudzincoch.  Pri 

praktickej realizácii  finančného krytia cudzincov počas pobytu sa zo strany štátnych 

orgánov často nepostupuje systematicky a dôsledne. Umožňuje to viacerým cudzincom 

postupne preukázať existenciu toho istého bankového konta otvoreného na jedno 

meno,  vzápätí zrušeného a otvoreného na meno iného cudzinca. Bolo by preto potrebné 

legislatívne doriešiť spôsob preukazovania prostriedkov pri žiadosti o povolenie pobytu tak, 

aby nedochádzalo ku obchádzaniu zákona.   

Základné životné podmienky podľa zákona o sociálnej pomoci je štát povinný 

zabezpečiť cudzincom, osobám bez štátnej príslušnosti, utečencom a odídencom 

a zahraničným Slovákom s pobytom na území SR za predpokladu, že sa im neposkytne 

pomoc podľa osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská 

republika viazaná.  

Slovenská republika nebýva cieľovou stanicou utečencov a odídencov z rozličných 

krajín, ale napriek tomu treba počítať s možnosťou pobytu týchto osôb tu, najmä 

v súvislosti s vojnovými ohniskami vo svete / napríklad Kosovo v lete r. l999/. Zákon č. 

283/1995 Z.z. o utečencoch rozlišuje medzi utečencami  /ide o ľudí prenasledovaných 

najmä z rasových, náboženských, politických a národnostných dôvodov/ a odídencami 

/ktorým sa poskytuje útočisko z dôvodu vojnových konfliktov/. Konkretizuje  rozsah 
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pomoci pre obe skupiny, a to: bezplatné ubytovanie, stravovanie, základnú zdravotnícku 

starostlivosť a vreckové.  To znamená, že pri poskytovaní sociálnej pomoci utečencom 

a odídencom je potrebné predovšetkým rešpektovať osobitný predpis – zákon o utečencoch, 

ktorý pôsobí ako lex generalis voči zákonu o sociálnej pomoci /lex specialis/.   

Pochopiteľne, od nich  sa nevyžaduje preukazovanie zabezpečenia pobytu. Môžu aj 

podnikať alebo byť zamestnaní a podľa zákona č. 387/1996 Z.z. o zamestnanosti v znení 

neskorších noviel nepotrebujú povolenie na zamestnanie od úradu práce. Stávajú sa 

platiteľmi  poistného na nemocenské, dôchodkové, zdravotné poistenie a príspevku na 

poistenie v nezamestnanosti. Štát je povinný týmto cudzincom zabezpečiť v prípade 

hmotnej núdze rovnaké zaobchádzanie ako vlastným štátnym príslušníkom.  

Z hľadiska prístupu ku cudzincom  pri poskytovaní sociálnej pomoci je nevyhnutné  

rešpektovať osobitné predpisy, najmä zákon o utečencoch. Ak cudzinec nespadá pod ich 

pôsobnosť, na jeho právne postavenie v prípade hmotnej núdze majú vplyv ustanovenia  

medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná a na ktoré sa odvoláva § 2 ods. 2 zákona 

o sociálnej pomoci. Okrem iného v tejto súvislosti treba  zobrať do úvahy aj ustanovenia 

Európskej sociálnej charty, ratifikovanej Slovenskou republikou v r. l998. Článok l3 – 

právo na sociálnu a lekársku pomoc v odseku l vychádza z povinnosti štátu zabezpečiť, aby 

sa osobe bez dostačujúcich finančných prostriedkov,  ktorá nie je schopná si ich zabezpečiť 

vlastným úsilím alebo z iných zdrojov, najmä dávkami zo systému sociálneho 

zabezpečenia, poskytla primeraná pomoc a v prípade choroby nevyhnutná starostlivosť, 

ktorú si jej stav vyžaduje. Pojem „primeraná pomoc“ nie je definovaný. Jej rozsah býva 

v rôznych štátoch rozličný, závisiaci od výšky životnej úrovne a priemerných vynaložených 

nákladov na nevyhnutné životné potreby. Podľa čl. 13, ods. 3 Charty má každý právo na 

pomoc, ktorú možno požadovať na predchádzanie, odstránenie alebo zmiernenie núdze 

osoby alebo rodiny. Ratifikáciou Charty sa ale Slovenská republika zaviazala zabezpečiť 

rovné zaobchádzanie svojich občanov s cudzincami – príslušníkmi zmluvných strán Charty, 

ktorí legálne pôsobia alebo pracujú na území SR. Vyplýva to z ustanovení o rozsahu 

pôsobnosti Charty, aplikujúc ju na cudzincov, ak sú štátnymi príslušníkmi ostatných 

zmluvných strán a zákonne pôsobia alebo zákonne pracujú na našom území. V zmysle toho 

nemožno teda voči cudzincom s povolením k pobytu a všetkým legálne zamestnaným alebo 

podnikajúcim cudzincom – príslušníkom členských štátov Charty, uplatňovať pri 

poskytovaní sociálnej pomoci odlišný prístup ako voči občanom SR. Pokiaľ by sa 

v hmotnej núdzi ocitol cudzinec zo štátu – zmluvnej strany Charty, máme za to, že 

zabezpečenie iba základných životných podmienok by nebolo v súlade s článkom l3 ods. l 
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– 3 Charty. V prípade potreby by mu bolo potrebné poskytnúť sociálnu pomoc aj nad rámec 

základných životných podmienok. 

Ak teda poskytnutie pomoci cudzincom,  ktorí sa ocitnú v hmotnej núdzi na území 

SR, nie je upravené osobitnými predpismi, spravuje sa medzinárodnými zmluvami, ktorými 

je SR viazaná. Tieto  zmluvy, ktoré zakotvujú vyšší štandard ľudských práv, než naša 

právna úprava, majú však prednosť pred zákonom. Z toho dôvodu môže ísť z hľadiska 

uplatnenia právnej úpravy sociálnej pomoci na cudzincov o obrátené poradie /priorita 

medzinárodných zmlúv/. Až v prípade absencie oboch druhov prameňov práva sa bude 

aplikovať zákon o sociálnej pomoci.   

Osobitnými  predpismi upravujúcimi poskytnutie pomoci cudzincom,  na ktoré sa 

odvoláva zákon o sociálnej pomoci sú jednak zákon o utečencoch a zák. č. 70/1997 Z.z. 

o zahraničných Slovákoch /v znení neskorších predpisov/. Podľa zákona o utečencoch sa 

im a odídencom bezplatne poskytuje ubytovanie, stravovanie a základná zdravotnícka 

starostlivosť, i vreckové počas pobytu v záchytnom, ako i pobytovom utečeneckom tábore. 

Rovnaké právo majú aj odídenci počas pobytu v záchytnom utečeneckom tábore 

a humanitnom centre. Pokiaľ sú však utečenci a odídenci zamestnaní alebo podnikajú, sú 

povinní uhrádzať náklady spojené s pobytom. 

Osobitnou kategóriou z hľadiska cudzineckého režimu sú zahraniční Slováci. Ich 

právny status upravuje zákon o zahraničných Slovákoch. Cudzinec s preukazom 

zahraničného Slováka je oprávnený sa zdržiavať na našom území dlhodobo bez udelenia 

povolenia na dlhodobý pobyt. Pre trvalý pobyt potrebuje povolenie. Keďže zákon o pobyte 

cudzincov nevylučuje zo svojej spôsobnosti menovite cudzincov – zahraničných Slovákov, 

oprávnenie štátnych orgánov požadovať pri vstupe do krajiny preukázanie finančného 

zabezpečenia po dobu  pobytu sa vzťahuje aj na nich. Avšak osoba s preukazom 

zahraničného Slováka nemusí žiadať o povolenie na dlhodobý pobyt. Z toho dôvodu sa 

v jej prípade nevyžaduje preukázanie prostriedkov na pobyt.  Ak by sa táto osoba prípadne 

ocitla v stave hmotnej núdze, zákon jej  zaručuje iba právo na zabezpečenie základných 

životných podmienok. Ale ak by  bola príslušníkom členského štátu Európskej sociálnej 

charty, bolo by zrejme potrebné v rámci poskytnutia sociálnej pomoci ísť nad rámec 

základných životných podmienok v rozsahu zákona o sociálnej pomoci. V rozsahu, v akom 

sa pomoc poskytuje občanom SR, ak sa preukáže jej  potrebnosť.  

Považujeme za potrebné zdôrazniť, že SR neratifikovala ods. 4 článku 13 Charty, 

podľa ktorého sa vyžaduje, aby štát vo vzťahu k cudzincom z ostatných zmluvných strán 

Charty, legálne sa zdržujúcich na území štátu, postupoval v duchu Európskej dohody 



 235 

o sociálnej a zdravotnej pomoci z r. l953. Ide najmä o cudzincov, ktorí sa na území štátu – 

zmluvnej strany prechodne zdržujú /napr. počas dovolenky/.  Európska dohoda o sociálnej 

a zdravotnej pomoci vyžaduje rovné zaobchádzanie s cudzincami, ktorí sú bez 

postačujúcich prostriedkov. Vzhľadom na nepristúpenie SR ku článku l3 ods. 4 Európskej 

sociálnej charty, uvedené nie je aktuálne.  

Za problematickú a otvorenú považujeme otázku, či si cudzinci môžu riešiť hmotnú 

núdzu svojím doterajším príjmom a svojím majetkom, ktorý majú alebo vlastnia mimo 

nášho územia. Zákon o sociálnej pomoci v § 9 totiž prezumuje, že ak osoba vlastní  hmotný 

alebo nehmotný majetok, jej  životné potreby sú zabezpečené. Možnosť využitia vlastného 

majetku na preklenutie nedostatku príjmov je namieste. Cieľovou skupinou pomoci 

v hmotnej núdzi sú najmä osoby s nedostatočnými príjmami, ktoré si nemôžu zvýšiť 

vlastným pričinením i s ohľadom na využitie svojho majetku. Existencia  hnuteľného 

majetku cudzinca na našom území je pomerne dostatočne skúmateľná, ale je ťažko 

predstaviteľná možnosť zistenia všetkého nehnuteľného majetku /a už vôbec nie mimo 

územia nášho štátu/. 245 

Ďalšia poznámka sa týka skupiny cudzincov, tzv. „azylantov“. Ústava SR v článku 53 

zaručuje právo na poskytnutie azylu cudzincom, prenasledovaným za uplatňovanie 

politických práv a slobôd. Podrobnosti sú zverené zákonu. Ale zákon o azylovom práve 

nemáme. Slovník cudzích slov pod pojmom azyl rozumie útočisko, útulok, pobyt 

poskytovaný štátom cudziemu štátnemu príslušníkovi prenasledovanom v inom štáte 

z dôvodov politických alebo ideologických.246 Teda,  ak by sme si za pomoci gramatického 

výkladu osvojili stanovisko, že právo azylu obsahovo zodpovedá právu na poskytnutie 

útočiska, mohli by sme ho subsumovať pod právny režim  zákona o utečencoch.247 Z toho 

potom vyplýva, že pomoc cudzincom „azylantom“ sa poskytne v  rozsahu zákona o  

utečencoch, i keď nie je jasné, či v rámci právneho režimu utečencov alebo odídencov. 

Bolo by  potrebné zosúladiť zákonnú úpravu s ústavným právom na azyl, či už v rámci 

existujúceho zákona o utečencoch alebo nového zákona, ktorý by stanovil podrobnosti 

práva na azyl.  

                                                           
245  Na margo možno poznamenať, že i pri zisťovaní stavu majetku našich občanov za účelom 

poskytnutia dávky sociálnej pomoci  vyvstáva v praxi mnoho realizačných problémov. 
246 Pozri: KLIMEŚ, L.: Slovník cizích slov, Státní pedagogické nakladatelství, Praha,  l98l, s. 47 

BLACK, H.C.: Blackův právnický slovník, Victoria Publishing, Praha l993, s. 126 
247 Na potrebu uvedenia legislatívnej úpravy azylového práva  do súladu s článkom 53 Ústavy SR 

upozorňuje i M. KRÁĽ : Sloboda pohybu a pobytu cudzincov v Slovenskej republike, In: Ľudské 
práva a právny status na prelome tisícročí, /Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie/, VEDA, 
Bratislava l999, s. 245 
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Obsahová stránka práva na pomoc v hmotnej núdzi vyjadruje komplex 

subjektívnych práv a právnych povinností účastníkov právneho vzťahu, ktoré smerujú 

najmä ku zabezpečeniu základných životných podmienok. Možno povedať, že rozsah 

poskytovanej pomoci  v podobe konkrétnych foriem predstavuje vecnú stránku práva na 

pomoc v hmotnej núdzi a javí sa zároveň ako súčasť obsahu  právneho vzťahu.  

Zákon o sociálnej pomoci teda bližšie špecifikuje subjektívne právo každého, kto je 

v hmotnej núdzi, na pomoc pri zabezpečení základných životných podmienok v zmysle čl. 

39 ods. 2 Ústavy SR. Za účelom realizácie týchto právnych vzťahov bolo potrebné  sa 

legislatívne vysporiadať s takým pojmom, akým je hmotná núdza.  

Zákon č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci podáva legálnu definíciu hmotnej núdze. 

Rozumie ňou stav, keď príjem občana nedosahuje životné minimum podľa osobitných 

predpisov. Pojem hmotná núdza, zakotvený v článku 39 Ústavy SR definoval už predtým 

platný zák. č. 463/1991 Zb. o životnom minime ako situáciu, keď príjem osoby 

nedosahoval  spoločensky uznanú minimálnu hranicu príjmov, potrebnú na zabezpečenie 

výživy a ostatných osobných potrieb a nevyhnutných nákladov na domácnosť. V prípade 

nedosiahnutia tejto hranice sa občanovi mohla poskytnúť dávka sociálnej starostlivosti do 

výšky životného minima. Zákon č. l95/l998 Zb. o sociálnej pomoci  podáva novú definíciu 

hmotnej núdze. V súčasnosti platný zákon č. 125/1998 Z.z. o životnom minime však 

nešpecifikuje účel použitia minimálneho príjmu. Z hľadiska pojmového a obsahového však 

„životné minimum“ a „hmotná núdza“ navzájom korešpondujú.      

Zákon o  sociálnej pomoci podmieňuje uznanie občana za osobu v hmotnej núdzi tým, 

že si nemôže príjem /hranica ktorého nedosahuje životné minimum/,  zvýšiť vlastnou 

prácou alebo využitím majetku a zabezpečenie jeho základných životných potrieb je tak 

veľmi vážne ohrozené. Neskúma sa možnosť zvýšenia príjmu prácou u osôb, ktorým v tom 

bránia také skutočnosti ako vek, potrebný pre vznik nároku na starobný dôchodok, 

invalidita, nezaopatrenosť dieťaťa, starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutú osobu, 

a ďalšie. Výpočet dôvodov, z ktorých sa neskúma možnosť osoby zvýšenia si svojho 

príjmu je dôležitý preto, lebo  existencia niektorého z nich  má za následok poskytnutie 

dávky sociálnej pomoci v plnej výške /bez jej krátenia/. Výška dávky je v zákone upravená, 

je predmetom spoločenského konsenzu. Zákon  rozlišuje medzi hmotnou núdzou 

z objektívnych a subjektívnych dôvodov. Spoločným charakteristickým znakom 

objektívnych dôvodov hmotnej núdze je skutočnosť, že osoba nie vlastným zavinením si 

nemôže zabezpečiť, resp. zvýšiť svoj príjem z taxatívnych dôvodov. Bránia jej v tom 
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skutočnosti, viažúce sa na jej vek alebo zlý zdravotný stav, oboje majúce charakter 

objektívnych príčin, na zmenu ktorých dotyčná osoba nemá vplyv.  

Na druhej strane, výpočet subjektívnych dôvodov hmotnej núdze je rozsiahly. 

Garancia štátu pomôcť každému, koho sociálne postavenie zodpovedá hmotnej núdzi, sa 

vzťahuje i na ďalšie osoby bez príjmu alebo možnosti jeho zvýšenia. Preto o sociálnu 

pomoc v hmotnej núdzi sa môžu uchádzať i tí, pre ktorých je charakteristický 

benevolentnejší postoj a nižšia miera zodpovednosti za svoje sociálne postavenie. 

Napríklad: 

- nezamestnaný občan si nehľadá zamestnanie pomocou úradu práce, resp. je 

vyradený z evidencie, lebo s ním nespolupracuje;  

- neuplatnil si svoje zákonné nároky z nemocenského alebo dôchodkového 

zabezpečenia, 

-  skončil posledné zamestnanie alebo samostatnú zárobkovú činnosť bez vážneho 

dôvodu, 

-  zanedbáva starostlivosť o deti, 

-  neplní vyživovaciu povinnosť, a ďalšie. 

 Je potrebné poznamenať, že zákon bol od začiatku svojej účinnosti novelizovaný, 

okrem iného aj v časti, pojednávajúcej o subjektívnych dôvodoch hmotnej núdze. Ukázalo 

sa totiž, že pôvodné jej znenie bolo príliš „mäkké“, čo spôsobovalo v značnej miere 

zneužívanie tohto systému a priživovanie sa mnohých občanov na ňom. Odstránenie 

demotivizujúcich faktorov je možné iba posilnením hlavného zámeru systému sociálnej 

pomoci – pomôcť ľuďom, ktorí sa snažia, ktorí si chcú pomôcť aj sami. Ale, keďže určitá 

minimálna pomoc sa musí poskytnúť v každom prípade, cesta ku motivácii „snaživých“ sa 

ukazuje byť schodnou iba formou ich zvýhodnenia na úkor druhej skupiny v hmotnej núdzi 

– zo subjektívnych dôvodov. Súčasná legislatíva danú skutočnosť rieši prostredníctvom 

nejednotnej  výšky dávky sociálnej pomoci. Je závislá jednak od dôvodov hmotnej núdze, 

od výšky dosahovaného príjmu zo závislej činnosti, ale i od počtu spoločne posudzovaných 

osôb. Preto sa  dávka sociálnej pomoci poskytuje na troch kvalitatívne rozdielnych 

úrovniach, pre ktoré sa v odbornej literatúre uplatňujú pojmy: sociálne minimum, životné 

minimum a existenčné minimum. 248  Životné minimum je legálne definované v zák. č. 

125/1998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení  súm na účely štátnych sociálnych dávok 

                                                           
248 SOPIRA, B.: Sociálna pomoc – nový pilier sociálneho zabezpečenia, In.: Práca a sociálna politika 

č. 7-8, r. l998, s. 8  
MATLÁK, J.: Sociálne právo a jeho sociálno-etické základy, In: Právny obzor č. 4/l997, s. 4OO   
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/v znení neskorších predpisov/.  Požiadavka stálosti pojmoslovia však ešte nie je naplnená 

pri termínoch: existenčné a sociálne minimum. Právo ich nedefinuje a ich obsahové 

vymedzenie  možno vydedukovať len z dávkovej schémy a formuly dávky sociálnej 

pomoci v prípadoch ich poskytovania.  Občanovi v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov, 

ktorý nemá príjem zo závislej činnosti, sa dávka sociálnej pomoci poskytne do výšky 

životného minima. Občanovi v hmotnej núdzi z objektívnych dôvodov s príjmom zo 

závislej činnosti, sa dávkou doplní jeho príjem na úroveň, ktorú možno označiť ako 

sociálne minimum, vyjadrené v zákone hranicou, rovnajúcou sa l2O % životného minima. 

V tejto konštrukcii ustanovenia zákona je viditeľný motivačný faktor pre tých, ktorých 

príjem zo zárobkovej činnosti je nízky, ale napriek tomu je pre nich prioritou pracovať 

a nespoliehať sa na sociálne dávky. Výška tzv. sociálneho minima v súčasnosti po 

prepočítaní dosahuje sumu 3 876, - Sk, čo je o 276, - Sk viac ako výška minimálnej mzdy 

v súčasnosti.249 

Osobe v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov sa poskytuje dávka sociálnej 

pomoci iba do výšky 50 % životného minima. Zákonodarca ju výslovne nepomenúva, ale 

de facto predstavuje hranicu existenčného minima. Vyjadruje „množstvo pomoci“ štátu 

občanovi, ktorý, v závislosti od zákonných dôvodov subjektívnej hmotnej núdze, 

nevykazuje výraznejšiu aktivitu smerom ku zlepšeniu si svojho sociálneho postavenia. 

Ústavné právo na pomoc v hmotnej núdzi sa však s ohľadom na právo na život garantuje aj 

tomu, kto nevyvíja žiadnu aktivitu pri zmierňovaní dopadov sociálnych udalostí. J. Matlák 

konštatuje, že: „Každý by mal užívať minimálny blahobyt bez ohľadu na podiel, ktorý 

odovzdal spoločnosti.“ 250  V tejto súvislosti sa zmieňuje o tzv. „zásadnej koncepcii 

v sociálnej oblasti“, kedy je sledovanie požiadavky minima pre každého člena spoločnosti 

prvoradé. Natíska sa tu ale otázka, či rozsah toho „minima“ zodpovedá ľudsky dôstojnej 

existencii. Problém treba iste ponímať zo širšieho hľadiska a určite prekračuje legislatívny 

rámec. Realizácia základných ľudských práv v každodenných právnych vzťahoch je 

vyjadrením kvality legislatívnej úpravy. To má výrazný vplyv aj na taký fenomén, ako je 

úroveň ľudského života. Problematikou rôznych meradiel  úspešnosti sociálneho štátu sa 

zaoberá F. Novák, keď zdôrazňuje zabezpečenie určitej úrovne sociálnej bezpečnosti 

a ľudsky dôstojného života i pre neprivilegovaných. Poznamenáva, že úrovňou života 

                                                           
249 Uvedený prepočet vychádzal  z právnej úpravy životného minima ku l. ll. l999. 
250 MATLÁK, J.: Dielo cit. v pozn. č. lO, s. 402 
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neponíma to isté, čo životnou úrovňou, skôr hovorí o „kvalite života“. 251  Ak teda zákon 

najnižšiu hranicu dávky sociálnej pomoci /50 % sumy životného minima/ stotožňuje 

s rozsahom zabezpečenia základných životných podmienok, prinajmenšom možno vysloviť 

pochybnosti o minimálnom existenčnom dostatku. Zákonodarca tak de iure vymedzil 

úroveň a výšku toho minima, v podmienkach ktorého má, resp. by mal vlastne človek 

existovať. Nedefinoval  ho ako existenčné minimum. Pri realizácii poskytovania sociálnej 

pomoci však prax samotná odpovedá negatívne na otázku jeho  primeranosti vo vzťahu ku 

zachovaniu ľudskej dôstojnosti.  

Oproti predchádzajúcej právnej úprave zákonodarca obsahovo zúžil rozsah 

základných životných podmienok. V systéme sociálnej starostlivosti neboli síce 

definované, ale najbližšie k nim z hľadiska obsahu mala definícia životného minima /suma, 

ktorá bola  potrebná na zabezpečenie výživy a ostatných základných osobných potrieb 

a suma na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na domácnosť/. Zákon o sociálnej pomoci 

pod základnými životnými podmienkami rozumie jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné 

ošatenie a prístrešie. Pričom pojem „prístrešie“ treba vykladať v zmysle § 712 ods. 4 

Občianskeho zákonníka, ktorý ním rozumie prechodné ubytovanie, najmä v spoločnej 

nocľahárni alebo v iných zariadeniach na to určených, a priestor na uskladnenie bytového 

zariadenia a ostatných vecí domácej a osobnej potreby. Základné životné podmienky sa 

prednostne  majú  zabezpečiť  formou služieb sociálnej pomoci pred peňažnými dávkami. 

Ale vzhľadom na to, že pri ich poskytovaní narážajú štátne orgány a obce na nedostatok 

materiálneho vybavenia /vývarovne jedál, ubytovacie priestory/, potrebným osobám sa 

často poskytuje peňažná dávka – dávka sociálnej pomoci. Keď sa však osobe v hmotnej 

núdzi zo subjektívnych dôvodov vyplatí v zmysle zákona iba 50 % sumy životného 

minima, t.j. 1 615,- Sk., rozhodne to nemôže postačovať na jeho prežitie, teda na 

existenciu, a vonkoncom už nie na dôstojnú existenciu. Zamyslenie v tejto súvislosti 

vyvoláva napĺňanie ustanovenia čl. 39 ods. 2 Ústavy SR. Domnievame sa, že ak príjem 

občana v hmotnej núdzi nedosahuje životné minimum, jeho právo na zabezpečenie 

základných životných podmienok v hodnotovom vyjadrení v zmysle tohto ustanovenia 

zodpovedá výške sumy  životného minima. A ako je potom  zabezpečená kvalita a obsah  

základných životných podmienok občana v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov? 

Polovičnou výškou sumy životného minima. To znamená, že  pojem „základné životné 

                                                           
251 Pozri bližšie:  NOVÁK, F.: Sociálně právní stát: umírajíci nebo perspektivní idea, In: Právny 

obzor č. 3, r. l997, s. 294 
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podmienky“ si možno vysvetliť z hľadiska výšky dávky sociálnej pomoci na ich 

zabezpečenie raz ako hranicu výšky životného minima, inokedy do jeho polovice. Ak 

zákonodarca garantuje určitú úroveň pomoci v Ústave, domnievame sa, že nie je správne 

jeden pojem ponímať v dvojakom význame. Je veľmi nepresvedčivé sa domnievať, že 

najnižšia hranica je schopná finančne pokryť jedno teplé jedlo denne, nevyhnutné ošatenie 

a prístrešie.  

Na druhej strane, však  chápeme zámer, ktorý chcel zákonodarca dosiahnuť, keď 

odlíšil výškou dávky sociálnej pomoci tých, ktorí sa sami aktívne podieľajú na riešení 

svojej hmotnej núdze, od ostatných.   

 

III. Hmotná núdza a spoločne posudzované osoby 

Ďalšou otázkou je právne postavenie viacerých osôb v hmotnej núdzi, ktorých príjmy 

sa posudzujú spoločne. Podľa § 7 ods. 7 zákona, ak je  jedna zo spoločne posudzovaných 

osôb v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov, aj ďalšia plnoletá osoba /ktorá je 

v hmotnej núdzi/ sa posúdi ako občan v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov. Právny 

status jednej osoby tak nepriaznivo vplýva na ďalšiu spoločne posudzovanú osobu /s 

výnimkou nezaopatreného dieťaťa/ pri stanovení výšky dávky sociálnej pomoci. Príkladom   

môže byť žena dosahujúca z pracovnej činnosti  príjem nižší ako životné minimum /ak sa  

zamestná na kratší pracovný čas/ a jej  manžel skončil posledné zamestnanie bez vážnych 

dôvodov, t.j. on je v hmotnej núdzi zo subjektívnych príčin. Napriek tomu, že dôvodom jej 

hmotnej núdze sú objektívne príčiny, zákon ju prekvalifikuje do skupiny subjektívne 

posudzovaných. Teda status jej manžela v tomto prípade negatívne vplýva na právne 

postavenie osoby v hmotnej núdzi, ktoré, nebyť spoločne posudzovanej osoby, mohlo byť 

pokryté sociálnou dávkou do výšky 120 % životného minima. Podobný môže byť  prípad 

manželov, ktorí nežijú v spoločnej domácnosti, ak žena je v hmotnej núdzi z objektívnych 

dôvodov a manžel nepracuje, ani nemá o prácu záujem. Pokiaľ bude manželstvo trvať, 

obaja sa posúdia za osoby v hmotnej núdzi zo subjektívnych dôvodov. V realite to 

znamená, že príjem spoločne posudzovaných osôb sa doplní dávkou sociálnej pomoci iba 

do výšky 50 % životného minima. § 2 ods. 4 zákona o sociálnej pomoci za rodinu na účely 

tohto zákona považuje manžela, manželku, dieťa a rodičov dieťaťa. Ďalej neurčuje, že 

podmienkou priznania dávky je spolužitie v jednej domácnosti. Určitú špecifikáciu podáva 

§ 3 zák. č. l25/l998 Z.z. o životnom minime a o ustanovení súm na účely štátnych 

sociálnych dávok. Iba príjem rodičov a príjem nezaopatreného dieťaťa sa za účelom 

zistenia príjmu spočítajú v prípade, ak nezaopatrené dieťa žije s rodičmi v spoločnej 



 241 

domácnosti. Teda trvalé spolužitie sa neskúma u manželov. Dôsledkom tohto stavu je 

zníženie dávky sociálnej pomoci. Sme toho názoru, že zákon neberie do úvahy snahu jednej 

zo spoločne posudzovaných osôb vylepšiť si svoje sociálne postavenie prácou alebo inou 

aktivitou, ktorá jej prináša príjem. Takáto právna úprava môže spôsobiť apatiu, nechuť, 

nezáujem, stratu ochoty osoby pomôcť si. A to iste nebolo cieľom príslušného ustanovenia 

zákona. A vôbec nebude možné očakávať, že takto „postihnutý“ občan /prekvalifikovaný 

do skupiny subjektívne posudzovaných/ poskytne pomoc svojmu partnerovi v rámci rodiny 

/na ktorú sa odvoláva § 2 zákona/.  

Na základe vyššieuvedených príkladov možno konštatovať, že právne postavenie 

jednej zo spoločne posudzovaných osôb môže znevýhodňovať ďalšiu osobu, a to 

z dôvodov, ktoré nespočívajú v nej, a častokrát ich nevie ovplyvniť alebo zmeniť.  

 

Záver 

Prijatie zákona o sociálnej pomoci je nepochybne významným krokom, urobeným 

v rámci transformácie nášho sociálneho zabezpečenia. V duchu článku 39 Ústavy SR 

konkrétne vymedzuje základné inštitúty systému sociálnej pomoci, podáva niekoľko 

dôležitých legálnych definícií, absencia ktorých v minulosti neprispievala ku stálosti 

sociálno-zabezpečovacích právnych vzťahov. Novým, doposiaľ netradičným spôsobom /pre 

naše právo sociálneho zabezpečenia niekoľkých predchádzajúcich desaťročí/  orientuje 

vedomie ľudí na vlastnú zodpovednosť za svoj život. Nepočíta naďalej s univerzálnym 

zabezpečením kohokoľvek, kto sa domnieva, že to potrebuje. Zákon umožňuje, aby sa na 

poskytovaní sociálnej pomoci zúčastňovali aj neštátne subjekty.  

Nemožno mu uprieť kvalitu úpravy celého radu opatrení, cieľavedome zameraných na 

pomoc ľuďom v núdzi v konkrétnych situáciách.  

Snahou každého štátu v sociálnej oblasti je okrem iného minimalizovať zneužívanie 

sociálnych opatrení niektorými jedincami. Priblížiť sa k tomu je možné ešte väčšou 

adresnosťou vo vzťahu k príjemcom dávok. Vyžaduje si to však individuálny prístup ku 

žiadateľom, ďalšie navŕšenie finančných prostriedkov na personálne zabezpečenie 

realizácie sociálnej práce. V súčasnosti, keď prevláda snaha zoštíhľovať štátnu správu, 

a tým aj financie na ňu, vyvstáva obava z toho, aby týmito opatreniami neutrpela kvalita 

výkonu sociálnej práce. Je namieste si uvedomiť, že túto oblasť sociálnej politiky, keďže je 

financovaná zo štátneho rozpočtu, dotujeme my všetci, daňoví poplatníci. Aby sme 

akceptovali našu úlohu – podieľania sa na príjmovej časti „účtu“, z ktorého sa peniaze 

čerpajú pre pomoc „potrebným“, musia orgány sociálneho zabezpečenia realizovať svoje 
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povinnosti maximálne zodpovedne, dôsledne a s patričným vybavením. Aby sa tak stalo, 

legislatíva si nemôže dovoliť prijímať právne predpisy, na základe ktorých by sa neúčelne 

plytvalo s prostriedkami nás všetkých a ktoré by niektorí jedinci  obchádzali, resp.  

zneužívali  vo svoj prospech. Preto je ešte viac žiadúce zamerať sa na dôkladné zisťovanie 

podmienok pre poskytnutie sociálnych dávok, a to priamo v prostredí jedincov, ktorí o ne 

žiadajú.  Aplikácia zákona v praxi odhalila i niektoré ďalšie slabšie miesta, o ktorých 

vzhľadom na rozsah príspevku nebolo možné sa zmieniť. Každodenná realita nás 

presviedča o tom, že v záujme skvalitnenia právnej úpravy sociálnej pomoci  bude 

nevyhnutné  ju opäť novelizovať.   

 

 

Resumé  

Právo na pomoc v hmotnej núdzi je významným sociálnym právom. Možno to 

dokumentovať tak jeho zakotvením v našej Ústave, ako aj v celom rade významných 

medzinárodných zmlúv, upravujúcich ľudské práva.  

Príspevok je zameraný na právne otázky realizácie práva na pomoc v hmotnej núdzi, 

na jeho kvalitatívnu a kvantitatívnu stránku. Rozoberá osobný a vecný rozsah, v rámci 

osobného rozsahu  si všíma, že ide o právo každého, bez ohľadu na štátne občianstvo. 

V súvislosti s tým autorka poukazuje na konkrétne úpravy, týkajúce sa poskytovania 

pomoci v hmotnej núdzi aj cudzincom. Zložitosť problematiky je dotváraná aj aplikáciou 

ustanovení medzinárodných zmlúv na právne vzťahy sociálnej pomoci.  

Súčasťou príspevku je i niekoľko konkrétnych pohľadov na realizáciu subjektívneho 

práva osoby na pomoc v hmotnej núdzi, pričom autorka poukazuje na konkrétne situácie 

a zaujíma k nim vlastné stanoviská. 

Sociálna pomoc nadobúda nový charakter. Systém je vysoko náročný na 

profesionálny aparát, s dôrazom na jeho odbornosť a zodpovednosť.  Ľuďom v núdzi je 

potrebné pomáhať s úctou, rešpektujúc ich ľudskú dôstojnosť a jedinečnosť.  

 

Resumé 

The right to social benefit  is an important social right. This can be manifested by it 

being entrenched in our Constitution  as well as in the whole range of crucial international  

treaties regulating human rights. 
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The paper is aimed at  legal issues  of the assertion of  the right to social benefit, its 

qualitative and quantitative aspects. The author analyses its individual and objective scope. 

As far as its personal dimension concerns he points to the fact that it is the right of every 

person  regardless the citizenship. In this connection  the author points to particular  

regulations relating to  the rendering of  social benefits to aliens. The intricacy of the 

problem is underlined by  the application of  provisions  of international  agreements to  

legal relations of social aid. 

The paper also comprises  several detailed  views of the assertion of a subjective right 

of a person  to social benefit  while the author  points to concrete situations indicating his 

own standpoints. 

The character of the Social Benefits System is being improved. It is highly demanding 

as far as professional personnel concerns placing specific accent on the principles of 

expertise and responsibility. People in need of social benefits shall be aided with respect for 

their human dignity and individuality. 

 

Tento príspevok bol vypracovaný ako súčasť grantovej úlohy 

č.p. l/7307/20 : Právo na priaznivé životné prostredie - základné ľudské právo. 
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ZASNÚBENIE V RÍMSKOM PRÁVE 

JUDr. Vladimír VRANA, PhD. 
 

1. PODSTATA  A  PREDPOKLADY PLATNOSTI  ZASNÚBENIA 

 

1.1. ÚVODNÁ  CHARAKTERISTIKA  A HISTORICKÝ  POHĽAD 

Podobne ako u iných národov, aj medzi Rimanmi, uzavretiu manželstva zvyčajne 

predchádzalo zasnúbenie obsahujúce consensus tých osôb, ktoré ho prejavili tiež pri 

neskoršom uzavretí manželstva.252 V historickej dobe, keď „marriage by consideration"253 

sa stalo všeobecným pravidlom, inými slovami, ak ženu skutočne predali mužovi, čo je 

preukázateľne dokázané v indoeurópskej rase a pri Semitoch, podľa nášho názoru 

pravdepodobne práve uvedená skutočnosť tvorila základ vykonaného obchodu. Mohlo ísť 

naozaj o štádium, kedy jej predaj, nasledovaný odovzdaním kupujúcemu, konštituoval 

jedinú formalitu manželstva.254 

V tomto chápaní zasnúbenie a matrimonium boli spojené do jednej transakcie. 

Zavedenie náboženských obradov nespôsobilo vymiznutie reálneho predaja, ktorý ale 

predstavoval už len prvý krok pri nadobudnutí ženy ako manželky. 

V rímskom práve je zasnúbenie v každom prípade základom, na ktorom vyvrcholili 

vyjednávania medzi samotnými stranami alebo ich patres familias (prípadne poručníkmi) 

ohľadom vhodných partnerov. Podstatou a snáď tiež formalitou bol vzájomný sľub uzavrieť 

manželstvo, nedodržanie ktorého následne spôsobuje rozmanitosť možností, v závislosti na 

konkrétnej etape vývoja rímskeho práva. 

Až do dovŕšenia dospelosti budúcich manželov jedinou požiadavkou zasnúbenia bolo, 

aby osoby nepatrili do kategórie infantes alebo infantiae proximi, to znamená dosiahnutie 

dostatočnej vekovej spôsobilosti pre uvedomenie si zmyslu a obsahu svojich slov. V 

justiniánskom práve touto skutočnosťou bolo dovŕšenie siedmeho roku.  

Právnik  Modestinus D 23,1,14 konštatuje: 

                                                           
252 Gaudemet,J.:Societés et marriage, Strasbourg (1980), str.16 a nasl. 
253  Westermarck,E.:History of Human Marriage, London (1927), kap.23. 
254 Porov. Zaujímavú prácu: Vacek,J.:Pravěk a manželství, Praha (1912). 



 245 

„In sponsalibus contrahendis aetas contrahentium definita non est in matrimoniis. 

Quapropter et a primordio aetatis sponsalia effici possunt, si modo id fieri ab utraque 

persona intellegatur, id est, si non sint minores quam septem annis“.255 

V súlade s uvedeným, chlapec mohol byť snúbencom vo svojich siedmich rokoch a 

dievča v piatich, ak by v budúcnosti chceli uzavrieť právoplatné manželstvo. 

 

1.2. PLATNOSŤ  ZASNÚBENIA  DETÍ   A   SÚHLAS  HLAVY  RODINY 

Ďalej by sme podrobili analýze problém platnosti zasnúbenia syna a dcéry v súvislosti 

s vyžadovaním otcovského súhlasu. Ani v predklasickom, ani v justiniánskom období 

rímskeho práva,   nemôže pater familias zasnúbiť syna proti jeho vôli.  

Paulus D 23,1,13: 

„Filio familias dissentiente sponsalia nomine eius fieri non possunt“.  

Právnik Paulus citované konštatovanie spája so synom in potestate, no podľa nás a 

fortiori  táto skutočnosť platí pre emancipovaného syna.  

Omnoho nejasnejšia je situácia dcéry in potestate.  

Paulus D 23,1,7,1: 

„ In sponsalibus etiam consensus eorum exigendus est, quorum in nuptiis desideratur. 

Intellegi tamen semper filiae patrem consentire, nisi evidenter dissentiat, Iulianus scribit“. 

V súčasnosti sa konštatuje, ak nie nezvratne, určite ale bez veľkých pochybností, že až 

do čias neskorého cisárstva mohla byť dcéra sľúbená a prinútená uzavrieť manželstvo aj 

proti jej výslovne prejavenému nesúhlasu.   Dôkaz sa zakladá čiastočne na:  

a) frekventovaných výrazoch v textoch, ktoré popisujú manželskú  zmluvu vytvorenú 

hlavami rodín pre svoje dcéry ako „in  matrimonium collocare", „dare" alebo „tradere", 

kontrastujúc  s „uxorem ducere pati" používanými pre synov    

b) a skutočnosti, že pater familias mohol zrušiť zasnúbenie  dcéry256 bez akýchkoľvek 

ohľadov na jej vôľu. 

Na základe naznačených argumentov môžeme skoncipovať domnienku, že určité 

miesta v Digestách, ako napríklad Julianus D 23,1,11: 

„Sponsalia sicut nuptiae consensu contrahentium fiunt: et ideo sicut nuptiis, ita 

sponsalibus filiam familias consentire oportet“,  

                                                           
255  Koniec úryvku „ si modo…annis“ je pravdepodobne interpoláciou. 
256  A dlho aj jej manželstvo. 
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ktoré vyžadujú súhlas filiae sú interpoláciami.257Podobné konštatovanie uvádza aj 

Solazzi. 258  Avšak aj na základe týchto miest z Digest je dosť pochybné, aká veľká 

dôležitosť sa v ktorejkoľvek etape rímskeho práva prikladala uvedenému súhlasu. 

Kódex Theodosianus 3,5,11 (r.38O) najprv uvádza, že „pater semet ipsum obliget", 

keď sľubuje dcérinu ruku a prijíma arrha, kým v druhom prípade zodpovedá samotná 

sponsa, ak namiesto nej poskytne sľub poručník, opatrovník alebo príbuzný. Solazzi z tohto 

miesta v Kódexe  celkom oprávnene zdôrazňuje: jej consensus je irelevantný pri súhlase 

hlavy rodiny, no  podstatný v uvedenom druhom prípade. 

Môžeme pokračovať ďalej a poznamenať, napriek konštatovaniu právnika Juliána D 

23,1,11 o nevyhnutnosti súhlasu filiae,  hneď v nasledujúcom fragmente Ulpián D 23,1,12 

tvrdí, že môže tak urobiť aj mlčky, ak nevyjadrila svoj nesúhlas a umožňuje jej odporovať, 

len ak by voľba hlavy rodiny určila osobu s označením „indignum moribus vel turpem": 

Ulpianus D 23,1,12: 

„ Sed quae patris voluntati non repugnat, consentire intellegitur…tunc autem solum 

dissentiendi a patre licentia filiae conceditur, si indignum moribus vel turpem sponsum ei 

pater eligat.“259 

Synova pozícia je v tomto chápaní lepšia, aj napriek výroku právnika Paula D 23,1,13: 

„Filio familias dissentiente sponsalia nomine eius fieri non possunt", 

 čo môže naznačovať skôr absentujúci nesúhlas syna, než vyjadrený a očakávaný 

consensus. Predsa však nenachádzame vo výroku Paula nič, čo by poukazovalo na synovu 

obmedzenú slobodu vyjadrenia nesúhlasu. Ak uznáme za pravdivú skutočnosť, že sa 

konzultácie ohľadom dcérinho súhlasu resp.nesúhlasu nemuseli uskutočniť, stane sa 

pochybným, či zasnúbenie nemohlo byť pripravené aj do dovŕšenia jej piateho roku. Ďalej, 

keby všetko požadované v synovom prípade, bola nemožnosť vyjadriť svoj nesúhlas 

(podobne ako v dcérinej situácii), zasnúbenie sa mohlo pre neho pripraviť rovnako dobre v 

akomkoľvek veku, podmienené možnosťou zrušenia, keď sa stane právne spôsobilým 

vyjadriť odmietavé stanovisko. 

Predchádzajúce konštatovanie je príčinou prečo právnik Modestinus D 23,1,14 

nezastáva názor o možnosti uzavretia zasnúbenia „a primordio aetatis" a podľa nás všetko 

                                                           
257 Porov. aj Paul. D 23,2,2  .  
258 Solazzi, S.:Tema di Divorzio, BIDR 34, Roma (1925), str.1 a nasl.  
259 Niektorí autori považujú tento výraz za interpoláciu – napr. Gradenwitz. Podľa Krügera je časťou 

pôvodného textu.      
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ostatné z textu pripojili kompilátori.260 Chceme ešte podotknúť, že pravidlo ohľadom veku 

sa začalo uplatňovať od poklasického práva. 

Z toho, čo sme už naznačili, vyplýva dominantná účasť hlavy rodiny na základe 

vlastnej právomoci pri zasnúbení dcéry. Avšak z textov je nepochybná aj istá autonómia - 

dcéra a syn mali často dovolené uskutočniť prvý krok v manželských záležitostiach. Ak tak 

urobili, potom osoby, ktorých consensus bol potrebný pre uzavretie manželstva, museli 

súhlasiť aj so zásnubami. Napriek tomu aj v naznačenej situácii objavujeme odlišnosť, 

uvedieme akú: filius familias musel mať schválenie patris familias a keby  jeho otec bol 

pod rovnakou potestas, tak aj dedov súhlas; kým pre dcéru stačilo jediné kladné vyjadrenie 

ascendenta,  ktorý nad ňou vykonával patria potestas - Paulus D  23,2,16,1:      

„ Nepote uxorem ducente et filius consentire debet: neptis vero si nubat, voluntas et 

auctoritas avi sufficiet“. 

Paulus D 23,1,7,1 uvádza k predmetnej skutočnosti už citovaný názor právnika 

Juliána:  podľa neho sa otcov súhlas pre dcérine zásnuby predpokladal, ak ho neprejavil 

celkom zreteľne a jasne respektíve sa presne nevyjadril. Tento fakt môže viesť k 

unáhlenému záveru, s použitím argumentum a contrario : filius musel mať výslovne daný 

súhlas. 

Naznačené riešenie podľa nás nie je úplne presvedčivé. Hoci uvedený text môžeme 

chápať aj týmto spôsobom, predsa však  pravdepodobnejšie  je konštatovanie, že Paulus 

myslel iba na vtedajší neformálny súhlas k uzavretiu manželstva. Pretože, tak dlho ako sa 

zasnúbenie vykonávalo formou stipulácie (právna nespôsobilosť filia familias na tento 

právny úkon), rozhodujúca bola účasť hlavy rodiny, pričom prejav jeho súhlasu so 

zásnubami dcéry musel byť jasný a nepripúšťajúci žiadne pochybnosti. 

 

1.3. PRÁVNE  POSTAVENIE  PORUČNÍKOV  PRI  ZÁSNUBÁCH  

PORUČENCOV 

V tejto časti sa budeme venovať vymedzeniu úlohy poručníkov v súvislosti so 

zásnubami ich poručencov. Hneď na úvod konštatujeme, že pramene sú  neuspokojujúce. 

Všeobecné pravidlo, ktoré vyžadovalo rovnaký súhlas pre manželstvo poručenkyne261 a 

poručenca nemôžeme uplatňovať na nedospelého. Žiadna pochybnosť nevznikne 

dovŕšením 14. roku poručenca, ktorý prestane mať poručníka a stáva sa právne spôsobilý 

uzavrieť manželstvo, na rozdiel od situácie mladých žien. Na druhej strane ale, aj v prípade 

                                                           
260 Porov. Solazzi,cit.op.5. 
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poručenca je potrebná auctoritas, pokiaľ zasnúbenie má formu stipulácie. Avšak ani 

uvedený záver nemôžeme prijať bez výhrad. 

Skutočnosť komplikujú existujúce pochybnosti, či zasnúbenie obsahovalo 

jednostrannú alebo vzájomné stipulácie. Ak by totiž mladý muž bol iba stipulátor, a nie aj 

promissor, môžeme uzavrieť:  zmluva je jednostranná a formálne len na jeho prospech, a 

preto  ju môže sám uskutočniť. 

Naše konštatovanie ale nemôžeme absolutizovať. Hoci neuznávame právnu záväznosť 

zásnub pre snúbenca (stipulátora), predsa však existovala minimálne mravná povinnosť 

uzavrieť manželstvo so snúbenicou. Podľa nás snúbenec vykonával právny úkon dosť 

závažný na to, aby ho mohol uskutočniť bez auctoritas. 262 

Stipulácia, konštituujúca zasnúbenie, je zmluvou medzi budúcim manželom alebo 

jeho otcom a hlavou rodiny (prípadne poručníkom) snúbenice.263 Aký dôsledok vyplýva z 

uvedenej skutočnosti? 

Formálne subjektom na strane snúbenice nie je snúbenica, ale pater familias alebo 

poručník. Jej účasť sa obmedzuje len na prejavenie súhlasu. Ako sme už uviedli vyššie, na 

základe všeobecných princípov je veľmi pravdepodobné vykonávanie poručníkovej 

auctoritas aj po dovŕšení 12. roku poručenkyne. 

Navyše, poručník sa nevyhnutne zúčastňuje akéhokoľvek manželstva cum manu, ktoré 

môže uzavrieť poručenkyňa.264 Na druhej strane  zanedbateľná nie je ani  udalosť v Ardeu  

(práve pred jeho kolonizáciou Rímom).265 Domnievame sa, že ak poručník nesúhlasil so 

zásnubami poručenkyne, pripravenými jej príbuznými, odmietavé stanovisko zrušil 

magistrát. 

Keď stipuláciu nahradil v praxi nudus consensus, poručník ešte vždy mohol vykonať 

spomínaný „obchod" namiesto poručenkyne, no zmena je očividná - iba s jej súhlasom – 

Ulpianus D 23,1,6: 

„…nisi forte omnia iusta ex voluntate puellae facta sint“. 

Poručenkyňa získava právomoc vykonať postup sama, za predpokladu, že dosiahla 

vek, v ktorom si uvedomuje dôsledky svojho konania. Ale prax zaznamenala prípady, že 

rodičia často dovoľovali synom a dcéram pripraviť si vlastné zásnuby, ponechávajúc si 

právo veta. Uvedenú skutočnosť konštatuje aj Ulpián D 3,2,13,1: 

                                                                                                                                                    
261 Paul. D 23,1,7,1. 
262 Pozri Inst.1,21,1. 
263 Porov. Aulus Gellius: Noctes Atticae,4,4. 
264 Gai Inst.1,195a. 
265 Livius, T.: Ann.4,9. 
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„Si quis alieno nomine bina sponsalia constituerit, non notatur, nisi eius nomine 

constituat, quem quamve in potestate haberet: certe qui filium vel filiam constituere patitur, 

quoddammodo ipse videtur constituisse“.  

Nevylučujeme ani možnosť poručníka prenechať prípravu zásnub na poručenkyňu a 

jej príbuzných. Ďalej právnik Paulus D 23,2,2O zaznamenal reskript cisárov Severa a 

Caracallu, okrem iného, s nasledujúcim obsahom: 

„…et ita Severus et Antoninus rescripserunt in haec verba: „ad officium curatoris 

administratio pupillae pertinet: nubere autem pupilla suo arbitrio potest". 

Poručenkyňa sa mohla vydať podľa svojej slobodnej vôle. Reskript sa  sice vzťahuje 

na matrimonium sine manu, ale z toho môžeme vyvodiť všeobecný záver  aj pre 

zasnúbenie.  Auctoritas už nie je nevyhnutná pre platnosť zasnúbenia. Nanajvýš sa 

poručník môže odvolať z odôvodnenej príčiny k magistrátovi, aby zabránil uzavretiu 

manželstva. 

 

1.4. PREKÁŽKY VYLUČUJÚCE PLATNÉ UZAVRETIE          ZASNÚBENIA 

Sem zaradzujeme:  

               a) duševnú chorobu 

               b) príbuzenstvo 

               c) spoločenský status vymedzených osôb. 

a) Duševná choroba syna alebo dcéry zabraňuje uzavretiu  platného zasnúbenia, no 

následný vznik choroby (po uskutočnení zásnub pri jasnom vedomí) nemá žiaden vplyv na 

platnosť. Gai. D 23,1,8: 

„ Furor quin sponsalibus impedimento sit, plus quam manifestum est:sed postea 

interveniens sponsalia non infirmat“.  

Na druhej strane musí ísť o ospravedlniteľný  dôvod, vyňatý zo zodpovednosti za 

zrušenie zásnub266, hoci iba nevyliečiteľná alebo ťažká duševná choroba oprávňuje vykonať 

(bez škodlivého následku) takýto postup. Ulp.D 24,3,22,7: 

     „ …Sin autem tantus furor est, ita ferox, ita perniciosus, ut sanitatis nulla spes 

supersit…licentia erit compoti mentis personae furenti nuntium mittere, ut nullius culpa 

videatur esse matrimonium dissolutum neque in damnum alterutra pars incidat“.  

b) Ďalšia skutočnosť vylučujúca platné uzavretie zasnúbenia  je príbuzenstvo osôb,  

vovnútri zakázaných stupňov. 
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c) Spoločenský status môže byť prekážkou zasnúbenia medzi osobami senátorského 

stavu a prepustencami (prepustenkyňami), prinajmenšom od oratio Marci et Commodi. 

Ulp.D 23,1,16: 

„Oratio imperatorum Antonini et Commodi, quae quasdam nuptias in personam 

senatorum inhibuit , de sponsalibus nihil locuta est. Recte tamen dicitur etiam sponsalia in 

his casibus ipso iure nullius esse momenti, ut suppleatur quod orationi deest“.267 

Ďalej poručníkmi 268 , ich synami a vnukmi a ženskými poručenkyňami. Mod. D 

23,1,15: 

„Tutor factam pupillam suam nec ipse uxorem ducere nec filio suo in matrimonio 

adiungere potest. Scias tamen, quod de nuptiis tractamus, et ad sponsalia pertinere“.269  

Zasnúbenie rímskeho štátneho úradníka so ženou z provincie, v ktorej vykonáva úrad, 

je určitou výnimkou.  Zostane síce platné, ale manželstvo nemožno uzavrieť počas doby 

jeho úradného pôsobenia v provincii. Paul.D 23,2,38 pr.: 

„Si quis officium in aliqua provincia administrat, inde oriundam vel ibi domicilium 

habentem uxorem ducere non potest, quamvis sponsare non prohibeatur…“. 

Napriek tomu, že zasnúbenie nie je zakázané, od ženy, ktorá neskôr odmietla uzavrieť 

matrimonium (po ukončení doby zastávania úradu) nemožno požadovať obvyklú pokutu 

kvôli zrušeniu zasnúbenia, aspoň po konštitúcii prijatej cisármi Valentiniánom a 

Theodosiom.270 

 

2.  ZASNÚBENIE  –  JEDNOSTRANNÁ   ALEBO  VZÁJOMNÉ  

STIPULÁCIE? 

 

2.1. STANOVISKO  ULPIÁNA  A  VARRÓNA 

Ulpián D 23,1,2 konštatuje, že v minulosti si Rimania zabezpečili svoje nastávajúce 

manželky formou stipulácie: 

„ Sponsalia autem dicta sunt a spondendo: nam moris fuit veteribus stipulari et 

spondere sibi uxores futuras“. 

                                                                                                                                                    
266 Zmena náboženského vyznania je napríklad ospravedlniteľným dôvodom podľa cisárov Leva a 

Anthémia – C 5,1,5,3 (r.472).  
267 Až kým ho Justinián nezrušil. Porov. aj Paul. D 23,2,44. 
268 Aj opatrovníkmi. 
269 Porov. aj Paul. D 23,2,60,5. 
270 C 5,2,1 (r.380). 
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Nič neuvádza o sľube mužov pri uzavretí manželstva  a jeho text spojený s 

Varrónovým úryvkom, 271  je základom tohto záveru: zasnúbenie pozostávalo nie zo 

vzájomných stipulácií, ale z jednostrannej, v ktorej ženskí zástupcovia sú promissormi.   

Podobne ako právnik Ulpián, tak aj Varro vynecháva akúkoľvek zmienku o sľube 

mužov uzavrieť manželstvo. V uvedenom ohľade Ulpián, vychádzajúc z pôvodného 

významu termínu „sponsus", používa ho na označenie osoby272, ktorej slobodné dievča je 

desponsa rodičom alebo poručníkom. Ďalej odvodzuje pojem sponsalia273 z dávneho zvyku 

stipulácie ženy vo forme „spondesne"? – „Spondeo". 

Varro, ktorý písal v 1. stor. pred Kr., označuje stipuláciu pri zasnúbení za zastaralý 

právny inštitút.  Prítomnosť, ku ktorej sa dostáva až na konci diskusie je,  prirodzene, 

historickou prítomnosťou. 

 

2.2.  MIENKA   AULA  GELLIA,  SERVIA  SULPICIA   A  NERATIA 

Oponenti teórie jednostrannej stipulácie nie sú spokojní s Ulpianovým a Varrónovým 

tvrdením. Z termínu „sponsus" konštatujú, že musí ísť aj o druhú stipuláciu, v ktorej je muž 

reus promittendi. V uvedenom názore ich podporuje Aulus Gellius 274 , popisujúci 

sľubujúceho muža, že uzavrie manželstvo a v tomto chápaní je (qui spoponderat ducturum) 

„sponsus". 

Naznačený fakt môže byť nezvratným dôkazom proti púhemu opomenutiu Varróna a 

Ulpiána, ak by nebol komplikovaný skutočnosťou, že Gellius píše o zasnúbení v Latiu. 

Pretože práve tam, podľa jeho citácie Servia Sulpicia a Neratia, zasnúbenie malo 

žalovateľnú formu dvoch stipulácií až do udelenia rímskeho občianstva na základe legis 

Iuliae z r.9O pred Kr. 

Servius Sulpicius, súčasník Ciceróna, pôsobil v dobe, v ktorej udelenie rímskeho 

občianstva celej Itálii bolo ešte v čerstvej pamäti. Poukazuje na nedávno zrušený latinský 

zvyk275 ako pozoruhodný prežitok, dlho používaný v Ríme. Za predpokladu, ak jeho práce 

boli prístupné ešte v 2. stor.po Kr., je podľa nás Gelliova citácia dostatočným dôkazom, že 

až do r.9O pred Kr. latinské zasnúbenie obsahovalo dve žalovateľné stipulácie. 

 

 

                                                           
271 Varro,M.T.:De Lingua Latina 6,69-73. 
272 TJ. budúceho manžela. 
273 Ulp. D 23,1,2. 
274 Cit.op.4,4. 
275 T. j. uzavretie zasnúbenia formou stipulácií. 
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2.3. TEORETICKÉ  A  PRAKTICKÉ  POSÚDENIE  OBIDVOCH  NÁZOROV 

Keby sme si osvojili názor o originálnej podobe latinského a rímskeho práva, môžeme 

z toho vyvodiť záver o praktizovaní vzájomných stipulácií v Ríme? Ak nie, potom latinské 

zasnúbenie je skôr zvláštnym právnym inštitútom, používaným Latinmi po založení Ríma, 

ako prežitkom zo spoločného pôvodu. 

Otázku vo svojom komplexe nemôžeme skúmať oddelene od účinku sponsalia. V 

Latiu je zasnúbenie žalovateľné na obidvoch stranách. Ak by sa v Ríme praktizovala iba 

jednostranná stipulácia,  porušenie sľubu na strane ženy, mohlo byť dôvodom pre 

poskytnutie žaloby. 

Na druhej strane nejestvuje žiaden formálny sľub, ktorý umožňoval rovnaký postup 

proti mužovi. Uvedený fakt sa podľa nás dokonale zhoduje so skutočnosťou, že 

matrimonium cum manu 276  je,  s výnimkou confarreatio, možné rozviesť na základe 

voľného uváženia manžela, zatiaľčo manželka in manu podobný postup nemôže zvoliť. 

Nezrušiteľnosť zásnub, voľnosť konania v súvislosti s trvaním skutočného manželstva 

- aký pozoruhodný nepomer! Ale na druhej strane sloboda rozvodu a matrimonium sine 

manu sú pravdepodobne sprievodné javy a naznačená skutočnosť  pravdepodobne viedla k 

zvyšujúcemu sa počtu voľných manželstiev. Ich priamym dôsledkom bolo odmietnutie 

poskytovania žaloby na vynútenie zasnúbenia na jednej strane a následne nepraktizovanie 

formálneho sľubu277,  čo konštatuje právnik Ulpianus D 23,1,2. 

Okrem naznačeného, nepomer medzi slobodou rozvodu muža a existenciou žaloby 

proti nemu pre porušenie sľubu,  ak by jestvovali súčasne,  nie je nijak nevysvetliteľný.  

Pokúsime sa o vysvetlenie: 

- po prvé, podľa Gelliovho popisu latinských zásnub mužov  záväzok obsahuje 

odvedenie si ženy ako manželky (in domum deductio) a nie jej vydržiavanie, 

- po druhé, pred uzavretím manželstva sú obidve strany  navzájom rovné - skutočnosť, 

ktorá sa v súvislosti s conventio in manum zmení na princíp subordinácie manželky 

manželovi. 

Manželova  právomoc nie je dostatočným dôkazom slobody zrušiť zasnúbenie s 

osobou v právne rovnakej pozícii. 

Úvaha o primitívnej transakcii, pravdepodobne konštituujúcej (historicky) prvé 

zasnúbenie, zmluvu s hlavou rodiny, v ktorej sa zaviaže vydať svoju dcéru za konkrétnu 

cenu, má potvrdzovať názor, že mužov sľub uzavrieť manželstvo vzniká až v neskoršom 

                                                           
276 Zo začiatku každé manželstvo. 
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období. Formálne a materiálne sa v rannom štádiu jeho záväzok chápe ako sľub zaplatiť 

cenu. 

Myšlienka o rozdielnom postavení manželky a detí na jednej strane (manus, patria 

potestas) a otrokov na druhej (dominica potestas) je výsledkom pokroku civilizácie. Iba v 

súvislosti s naznačeným smerovaním sa uzná za vhodné označiť v zmluve účel kúpy, medzi 

budúcim manželom a hlavou rodiny ženy.  Okrem tejto skutočnosti môže vzniknúť aj 

špecifický záväzok muža - uzavrieť manželstvo s „predmetom" kúpy. Ale diferenciácia 

kúpy ženy od klasického predaja, sa uskutočnila oveľa skôr, pred rozdelením Latinov do 

oddelených štátov. Redukcia predajov, iba ako symbolu za účelom uzavretia manželstva, 

nevyhnutne prebehla pred spomínanou udalosťou. Inými slovami, vývoj bol spoločný pre 

Latinov a pravdepodobne mal rovnakú formu. 

Záverom teda môžeme konštatovať: latinské zasnúbenie, ktoré popisuje Gellius, na 

základe svedectva Servia Sulpicia a Neratia, praktizovala tá časť latinského obyvateľstva, 

medzi ktorú patrili aj Rimania. 

Charakteristika Varróna a Ulpiána,  v už spomenutých úryvkoch, striktne nevylučuje 

naše konštatovanie. Predstavuje budúceho manžela ako aktívnu stranu. Jeho cieľom je 

manželstvo, bezprostredným zámerom - zabezpečiť si určitú ženu. Z tohto dôvodu použije 

stipuláciu. Materiálne ide o záväzok oženiť sa so ženou. Mohlo byť síce proti zásadám 

vtedajšieho formalizmu založiť žalobu na tichej dohode, ale podľa nás práve tak výslovný 

sľub mohol ľahko uniknúť Ulpiánovi a Varrónovi. 

Cieľom našej úvahy je podpora názoru:  ak z rímskeho zasnúbenia vyplývala možnosť 

podania žaloby (v čom sa zhoduje väčšina súčasných právnych romanistov)278 , išlo by o 

vzájomnú žalovateľnosť. 

Zasnúbenie je zmluvou medzi dvoma rodinami, synalagmatickou z hľadiska práva. 

Ak pripustíme možnosť uplatnenia žaloby iba na jednej strane,  výsledkom by bola 

nerozumná anomália. Naopak, vyššie uvedený názor o dvojstrannej obligácii, 

pochádzajúcej z latinského prežitku všeobecného právneho inštitútu (v Ríme historicky 

skôr zbaveného formalít) - je v súlade so všeobecným smerovaním sociálneho pokroku na 

Appeninskom poloostrove. 

Dôvodom bol oveľa rýchlejší rímsky vývoj k voľnejšej organizácii rodiny, než 

zvláštnosti latinského vývoja. Nejasnosť, ktorú chceme ešte preskúmať v súvislosti s 

                                                                                                                                                    
277 T.j. jednostrannej stipulácie. 
278  Napríklad Robinson, O.F.: Women in Criminal Law, London (1984), str.21; Treggiari,S.M.: 

Roman Marriage, Oxford (1991), str.42 a nasl. 
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konštatovaniami Varróna, Ulpiána a Servia Sulpicia je určenie historickej doby, kedy v 

praxi došlo k vymiznutiu používania stipulácie pri zasnúbení. 

Podľa Plauta279, spoľahlivého svedka dobových rímskych inštitútov, sa ešte počas 

jeho pôsobenia rozlišovalo medzi neformálnymi právnymi úkonmi a sponsio, ktorou bolo 

zasnúbenie definitívne zavŕšené. 

Pre Karlowu uvedená skutočnosť znamená dôkaz o formálnej žalovateľnosti 

zasnúbenia,  inak prečo Plautovo rozlišovanie? Karlowa očividne zastáva názor o používaní 

stipulácie ako určitej formy aj vtedy, keď zasnúbenie už nebolo základom pre uplatnenie 

žaloby,  zmenu zasadzujúcu približne do obdobia púnskych vojen.280 

Nejestvuje žiadna stopa existujúceho práva zakazujúceho poskytnutie actio ex sponsu 

pre porušenie sľubu, ani nijaké svedectvo, ktoré by ukazovalo na prétorský edikt, 

obsahujúci oznámenie o odmietnutí spomínanej žaloby. Domnievame sa však, že predsa len 

vážnejším krokom pre pozbavenie účinkou formálnej stipulácie, ako sľubu uzavrieť 

manželstvo,  mohla byť priamo právna sankcia, upravená zákonom, alebo prinajmenšom 

magistrátskym ustanovením. 

Nedostatok naznačenej právnej úpravy ukazuje na odlišný smer vývoja - nahradeniu 

stipulácie menej formálnou dohodou. Z nej síce ipso iure nevzniká možnosť procesného 

uplatnenia právneho nároku, hoci môže spôsobiť relevantné následky iného charakteru. 

Predpokladáme, že s rozvojom matrimonium sine manu a jeho slobodou rozvodu, v 

kontraste k manželstvám cum manu,  právne záväzné zásnuby upadli do zabudnutia. Hoci 

zasnúbenie mohlo ešte na určitý čas poskytnúť základ pre uplatnenie žaloby,  aj keď 

stipulácia bola jediným útočiskom. 

Ale v poklasickom období dochádza k zmene. Sloboda zrušenia zásnub alebo 

manželstva sa začína považovať za záležitosť verejného záujmu, proti dovtedajšiemu 

chápaniu ako súkromnej dohody. Podľa nás práve naznačená zmena je východiskom 

formulovania všeobecného právneho princípu, na základe ktorého sa odmietne žaloba aj v 

situáciách ak došlo k uzavretiu stipulácie. 

Danú skutočnosť hodnotíme ako snahu, zavedením pokuty zo stipulácie,  nepriamo 

zvýrazniť sľub uzavrieť manželstvo. Avšak takýto sľub, hoci bol iba záväzkom 

podmienečného zaplatenia pokuty z uzavretej stipulácie ak nevznikne iustum matrimonium,  

sa vyhýba všeobecnému princípu na dlhý čas, pretože právnik Paulus D 45,1,134 pr. 

považuje uskutočnenie stipulácií za veľmi dôležité: 

                                                           
279 ( 254 – 184 pred Kr. ). 
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„Titia, quae ex alio filium habebat, in matrimonium coit Gaio Seio habente familiam: 

et tempore matrimonii consenserunt, ut filia Gaii Seii filio Titiae desponderetur, et 

interpositum est instrumentum et adiecta poena, si quis eorum nuptiis impedimento fuisset: 

postea Gaius Seius constante matrimonio diem suum obiit et filia eius noluit nubere: 

quaero, an Gaii Seii heredes teneantur ex stipulatione. Respondit ex stipulatione, quae 

proponeretur, cum non secundum bonos mores interposita sit, agenti exceptionem doli mali 

obstaturam, quia inhonestum visum et vinculo poenae matrimonia obstringi sive futura sive 

iam contracta“. 

Zavedenie závdavku (arrha sponsalicia) do rímskeho práva, ktorý je vlastne pokutou, 

ak nedošlo k uzavretiu manželstva, muselo počkať na zmenu názoru chápania manželstva a 

rozvodu, súvisiaceho s oficiálnym uznaním kresťanstva.281 

Na záver sa pokúsime o zhrnutie faktov: 

 a) kým možno uplatniť žalobu,  jej predmetom je nevyhnutne iba  peňažná 

kondemnácia; 

 b) k špecifickému procesnému uplatneniu právneho nároku dochádza  až na konci 

vývoja rímskeho občianskeho procesu - odškodnenie  nie je možné vymáhať len na základe 

sľubu uzavrieť manželstvo. Uvedieme ako príklad nasledujúcu ilustráciu: 

Gellius 282  opisuje postup latinského sudcu vyšetrujúceho najprv, či existuje 

odôvodnená príčina pre zrušenie zásnub a ak nie, určuje výšku škody a odsudzuje 

žalovaného na zaplatenie peňažného ekvivalentu. Naznačená žaloba je ex sponsu a znie na 

incertum. Varro283 píše o cenzorskom a prétorskom zákroku smerujúcom k zachovaniu 

posvätnosti zasnúbenia spôsobom, ktorý umožňuje rôznu interpretáciu: prvá, napríklad 

zastáva existenciu o jestvujúcej žalobe z porušenia sľubu, druhá, novšia, sa odvoláva na lex 

Aebutia, zavádzajúcej formulový proces až v r.150 pred Kr. 

Podľa nás Varrónov text naznačuje praktické, procesné neuplatňovanie žaloby v dobe 

značne skoršej než je rok 150 pred Kr. Varro v uvedenej súvislosti poukazuje na právny 

záväzok v kompetencii civilnej jurisdikcie prétora. Nezanedbateľný nie je však ani morálny 

záväzok s cenzorskou sankciou. 

 

 

                                                                                                                                                    
280 Karlowa, O.: Römische Rechtsgeschichte (Privatrecht), zv.2,  Berlin (1901), str. 178. 
281 Insadowski, H.: Rzymskie prawo malzeňskie a chrzesjanstvo, Lublin (1935), str.168 a nasl. 
282 Cit.op. 4,4. 
283 Cit.op. 6,69 – 73. 
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2.4.  ZASNÚBENIE  NEFORMÁLNOU  DOHODOU 

Nahradenie stipulácie neformálnou dohodou a odmietnutie žaloby nezbavilo 

zasnúbenie úplne právnych účinkov. 

Uvedieme aspoň najdôležitejšie: 

 a)  súčasne uzavreté zásnuby, alebo manželstvo s inou než zasnúbenou osobou, (pri 

zachovaní pôvodného zasnúbenia) spôsobujú prétorskú infamia zodpovednej strane. 284 

Iul.D 3,2,1: 

„ Praetoris verba dicunt: „Infamia notatur qui…bina sponsalia binasve nuptias in 

eodem tempore constitutas habuerit“; 

 b) zasnúbenie vylučuje uzavretie  platného manželstva jednej zasnúbenej strany s 

rodičom alebo dieťaťom druhej. Syn sa nesmie oženiť s otcovou snúbenicou, ani otec so 

synovou - Ulp. D 23,2,12,1: 

„ Inter me et sponsam patris mei nuptiae contrahi non possunt: quamquam noverca 

mea non proprie dicatur“ ,  

Ulp.D 23,2,12,2: 

„Sed et per contrarium sponsa mea patri meo nubere non poterit, quamvis nurus non 

proprie dicatur“.     

Paulus D 23,2,14 zaznamenáva rozhodnutie cisára Augusta  proti manželstvu s 

matkou sponsa: 

„ Item eius matrem, quam sponsam habui, non posse me uxorem ducere Augustus 

interpretatus est: fuisse enim eam socrum“; 

c) reskript cisárov Severa a Caracallu poskytuje možnosť sponsus žalovať snúbenicu 

pre neveru - ak dokáže jej vinu, nasleduje trest v súlade s lex Iulia de adulteriis - Ulp.D 

48,5,14,3: 

„ Divi Severus et Antoninus rescripserunt etiam in sponsa hoc idem vindicandum, 

quia neque matrimonium qualecumque nec spem matrimonii violare permittitur“. 

Ulp.D 48,5,14,8: 

„ Si minor duodecim annis in domum deducta adulterium commiserit, mox apud eum 

aetatem excesserit coeperitque esse uxor, non poterit iure viri accusari ex eo adulterio, quod 

ante aetatem nupta commisit, sed vel quasi sponsa poterit accusari ex rescripto divi Severi, 

quod supra relatum est“; 

                                                           
284 Polay, E.: Iniuria types in Roman Law, Budapest (1986), str.125 a nasl. 
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d) dary a odkazy medzi snúbencami nepodliehajú obmedzeniam, prijatým na základe 

lex Cincia a lex Furia de testametaria; 

 e) zasnúbenie vylučuje sponsus z pokút za celibát podľa lex  Iulia, za predpokladu, že 

snúbenica dovŕšila desiaty rok veku285; 

 f) snúbenca nemožno prinútiť, aby poskytol svedectvo proti  snúbenici svojho otca, 

ani otec voči sponsus,  na základe uplatnenia rozširujúceho výkladu lex Iulia iudiciorum 

publicorum. Gai.D 22,5,5: 

„ In legibus, quibus excipitur, ne gener aut socer invitus testimonium dicere 

cogeretur, generi appellatione sponsum quoque filiae contineri placet: item soceri sponsae 

patrem“; 

 g) vražda snúbenca (snúbenice), rodiča, dieťaťa sponsus, alebo sponsa je crimen 

parricidium v zmysle lex Pompeia. Marci.D 48,9,3: 

„ Sed sciendum est lege Pompeia de consobrino comprehendi, sed non etiam eos 

pariter complecti, qui pari propioreve gradu sunt. Sed et novercae et sponsae personae 

omissae sunt, sententia tamen legis continetur: 

Marci.D 48,9,4: 

     „…cum pater et mater sponsi sponsae socerorum, ut liberorum sponsi generorum 

appellatione continentur“. 

 

3. SPÔSOBY  VYHLÁSENIA  ZASNÚBENIA 

V klasickom práve sa nevyžadovala nijaká zvláštna forma potrebná pre vznik platného 

zasnúbenia, stačil akýkoľvek dovolený prejav súhlasu. 

„Sufficit nudus consensus", konštatuje právnik Ulpián D 23,1,4. V súvislosti s 

neformálnymi zásnubami je nepochybné, že pater familias, ktorý neprotestoval proti 

zásnubám, sa považoval za mlčky súhlasiaceho. 286  Nevyhnutnou pre vznik platného 

zasnúbenia nebola ani písomná forma zmluvy. Zasnúbenie mohli uzavrieť snúbenci, ich 

zástupcovia alebo prostredníctvom posla alebo listu.287 

Stanovenie formy, potrebnej pre (prípadné) zrušenie zásnub prenechalo právo 

stranám. Právnik Gaius D 24,2,2,2 píše: 

                                                           
285  Stanovenie minimálneho veku slúžilo na to, aby sa zabránilo obchádzaniu lex – uzavretím 

zasnúbenia s dieťaťom, ktoré práve dosiahlo hranicu infantiae. 
286 Paul. D 23,1,7,1. 
287 Paul. D 23,1,7,1. 
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„In sponsalibus quoque discutiendis placuit renuntiationem intervenire oportere, in 

qua re haec verba sunt: condicione tua non utor". 

Pokračuje a tvrdí, ak snúbenci nie sú súčasne prítomní, zrušenie zasnúbenia možno 

adresovať hlave rodiny alebo dieťaťu in potestate určenej strany. Nevyhnutnosť 

konkrétneho oznámenia o odrieknutí zásnub konštatovali reskriptom aj cisári Valerianus a 

Gallienus C 5,17,2 (r.259). Na jeho základe mohla snúbenica uzavrieť manželstvo s inou 

osobou, ak neprítomnosť snúbenca presiahla dobu troch rokov. 

Základom uvedeného rozhodnutia bolo umožniť snúbenici,  v prípade prítomnosti 

sponsus,  oznámenie o ukončení zasnúbenia, napríklad poslom alebo listom. 

 

Resumé 

Podľa ius civile uzavretiu manželstva predchádzalo zasnúbenie. Bolo vyvrcholením 

vyjednávaní - ohľadom vhodných partnerov medzi samotnými stranami alebo ich patres 

familias, prípadne poručníkmi. Platné uzavretie zásnub vyžadovalo, aby partneri nepatrili k 

infantes alebo infantiae proximi - t.j. dovŕšenie siedmeho roku veku (pre dievča - piatich 

rokov). 

Ani v predklasickom práve, ani v klasickom (alebo v justiniánskom) nemohol pater 

familias zasnúbiť syna in potestate proti jeho vôli (pravdaže, o to menej - 

emancipovaného). Situácia dcéry bola omnoho zložitejšia. Predpokladáme, že až do 

neskorého cisárstva mohla byť zasnúbená aj proti svojej vôli.  Dôkazom toho sú aj výrazy 

„in matrimonium collocare", „dare" alebo „tradere", ktoré sa používali v manželských 

zmluvách, pripravených otcami pre dcéry. 

Najmä v predklasickom práve zasnúbenie sa uskutočňovalo na základe stipulácie. Od 

obdobia klasického práva postačoval aj púhy nudus consensus. Stipulácia, ktorá 

konštituovala zasnúbenie, zostala dlho zmluvou medzi budúcim manželom (alebo jeho 

hlavou rodiny) a otcom alebo poručníkom snúbenice. Ak rímske zásnuby poskytovali 

niekedy možnosť pre uplatnenie žaloby, pravdepodobne išlo o obojstrannú žalovateľnosť. 

Zasnúbenie  vyvolávalo určité právne následky, medzi ktoré  patrili najmä: 

 a) založenie určitého druhu príbuzenstva, 

 b) dve súčasné zasnúbenia mali za následok infámiu pre  zodpovednú stranu, 

 c) sponsus mohol žalovať snúbenicu pre nevernosť, 

d) darovanie medzi snúbencami nepodliehalo zákazu podľa lex  Cincia. 
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Resumé 

Among the Romans as elsewhere marriage was usually preceded by a betrothal 

concluded with the consent of those persons whose consent was also essential to marriage. 

As it appears in Roman law, betrothal is at any rate the point at which the match-making 

negotiations between the parties themselves or their patresfamilias or guardians came to a 

head. 

The stipulation constituting betrothal was long a transaction between the future 

husband or his paterfamilias and the father or guardian of sponsa. There could be no valid 

betrothal with an insane person, but a supervening insanity did not annul sponnsalia 

concluded while of sound mind any more than it annuled marriage. Betrothal set up a sort 

of affinity, sufficient to render illegal the marriage of one party to the engagement with the 

parent or child of the other. 
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Občianskoprávna úprava vecných bremien 
JUDr. Katarína KIRSTOVÁ, CSc. 

 
 

V rámci systematiky Občianskeho zákonníka č. 40/1994 Zb. v znení neskorších 

predpisov (v ďalšom texte len OZ)288 vecné bremená upravuje II. časť OZ pod názvom 

„Vecné práva“, ktorá sa ďalej člení  na „Vlastnícke právo“ a „Práva k cudzím veciam“. 

Vecné bremená sú zaradené medzi inštitúty vecných práv k cudzím veciam. 

 

I. Pojem a predmet vecných bremien 

Termín „vecné bremeno“ sa bežne používa v niekoľkých významoch. Jednak - 

fakticky v objektívnom zmysle - sa pod týmto pojmom rozumie inštitút práva, jednak  - v 

subjektívnom zmysle - povinnosť určitého subjektu. Navyše sa termín „vecné bremeno“ 

používa pre označenie právneho vzťahu. Podstatné meno „bremeno“ vyjadruje obsahovo 

to, čo sa nesie, ťaží. V právnej terminológii to znamená určitú nutnosť, povinnosť. S ním 

spojené prídavné meno  „vecné“ vyjadruje okolnosť, že táto povinnosť zaťažuje vec, lepšie 

povedané, je spojená s vecou a zaťažuje každého jej vlastníka. 

Z hľadiska práva vecné bremená predstavujú vecnoprávne obmedzenie nositeľa 

subjektívneho práva k veci v prospech iného subjektu tak, že je povinný niečo konať, niečo 

trpieť alebo sa niečoho zdržať. Isteže takéto vymedzenie vecných bremien je príliš široké, 

totiž zahrňuje napr. obmedzenie vyplývajúce z tzv. susedských práv alebo obmedzenie 

spočívajúce v povinnosti vlastníka strpieť, aby jeho vec bola použitá v dôležitom záujme 

spoločnosti.289  Kritériom rozlišovania vecnoprávnych obmedzení možno nájsť v spôsobe 

vymedzenia okruhu povinných subjektov. Je nutné rozlíšiť vecnoprávne obmedzenia, ktoré 

sú uložené všeobecne všetkým vlastníkom na jednej strane (napr. už spomínané tzv. 

susedské právo v zmysle § 127 OZ) a vecnoprávne obmedzenia uložené len určitému 

okruhu vlastníkov,  ktorí sú istým spôsobom individualizovaní. Kvantitatívne vymedzenie 

počtu povinných subjektov sa odráža v kvalitatívnom rozlišovaní jednotlivých prípadov 

obmedzenia vlastníckeho práva. Len týmto spôsobom môžeme odlíšiť generálne zákonné 

obmedzenie vlastníckeho práva a vecné bremená vznikajúce ex lege, ktoré v mnohých 

prípadoch nie sú ani označované ako vecné bremená. V prípadoch vecnoprávnych 

                                                           
288 Najmä v zení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č.  131/1982 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 

509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady SR č. 278/1993 Z.z., zákona č. 
249/1994 Z.z. , zákona č. 211/1997 Z.z.    
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obmedzení na základe rozhodnutia príslušných orgánov alebo právnych úkonov uvedené 

problémy nemôžu nastať, pretože tieto obmedzenia sa budú týkať len individualizovaných 

subjektov. 

V teórii bola častokrát pertraktovaná otázka, či vecným bremenom je obmedzenie 

vlastníctva k veci, alebo vlastníka veci.290  Základom tohto sporu je tvrdenie, že v prípade 

obligačnoprávneho obmedzenia sa neobmedzuje vlastníctvo, ale vlastník a to v užívaní 

svojho vlastníctva, kým v prípade vecnoprávneho obmedzenia je obmedzený každý 

vlastník veci, takže sa hovorí o obmedzení vlastníctva.291 Uvedené kategorické rozlišovanie 

obmedzenia  vlastníctva a vlastníka veci nepovažujeme za vhodné, napokon ani súčasná 

úprava v platnom OZ takéto rozlišovanie nerešpektuje. 

Za najzákladnejšie rozlišovanie vecných bremien možno považovať to, k čomu 

dochádza na základe určenia oprávneného subjektu. Podľa toho rozoznávame vecné 

bremená in rem a in personam. 

Vecné bremená in rem  predstavujú takú skupinu vecných bremien, kde subjekt 

oprávnenia je určený tak, že sa jedná vždy o subjekt, ktorý je nositeľom určitého 

subjektívneho práva k veci. To znamená, že zmena oprávneného subjektu nemá právnu 

relevanciu vo vzťahu k ďalšej existencii vecného bremena a subjektom práva sa stáva 

sukcesor pôvodného subjektu. 

Vecné bremená in personam znamenajú, že oprávnený subjekt je určený konkrétne a 

oprávnenie svedčí len jemu a preto jeho smrťou vecné bremeno zaniká. Súčasná platná   

právna úprava neobsahuje osobitne upravené druhy vecných bremien, resp. práv im 

zodpovedajúcich v rámci oboch skupín tak, ako to bolo v minulosti zvykom, napr. za 

najobvyklejšie druhy vecných bremien in personam sa považovali - právo užívania, 

požívania a výmenok.292   

Iná kategorizácia vecných bremien je dôsledkom rôzneho obsahu, s dôrazom na 

rozdiely v povinnosti zaviazaného subjektu. Podľa toho možno členiť na  

a)  vecné bremená s povinnosťou konať, 

b)  vecné bremená s povinnosťou zdržať sa, 

                                                                                                                                                    
289 Klasifikáciu rôznych druhov obmedzenia vlastníckeho práva podáva napr. Knappová, M.: Některé 

problémy omezení práva osobního vlastnictví, Právník č. 12/1972 str. 1059 a nasl. 
290 Napr. Luby, Š.: Problematika vecných bremien v praxi, Socialistické súdnictvo, č. 3/1974, s. 19. 
291 Pozri Rouček,F. - Sedláček, J.: Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a 

občanské právo platné na Slovensku a Podkarpatské Rusi, Praha 1935, II. díl, v súvislosti s 
výkladom o služobnostiach.   

292  Porovnaj OZ č. 141/1950 Zb. V tejto súvislosti však treba poznamenať, že v rámci  
rekodifikačných prác sa opätovne uvažuje osobitne upraviť právo  užívania a právo požívania. 
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c)  vecné bremená s povinnosťou trpieť. 

Povinnosť konať  spočíva v tom, že povinný subjekt poskytuje určité plnenie, 

predovšetkým určité úkony, príp. peňažné alebo naturálne dávky. 

Vlastník veci zaťaženej je povinný zdržať sa určitého správania, ktoré by mu inak 

prislúchalo z titulu vlastníckeho práva. Napokon vlastník zaťaženej veci je povinný trpieť 

určité správanie oprávnenej osoby. 

Všeobecná úprava vecných bremien je zaradená do OZ, to ovšem neznamená, že táto 

úprava platí pre ďalšie právne odvetvia. Úprava v OZ sa svojou povahou líši od úpravy 

vecných bremien obsiahnutých v iných právnych predpisoch.  Všeobecnosť tejto úpravy 

teda neznamená možnosť jej aplikácie na iné než súkromnoprávne vzťahy. V OZ ide o 

„najabstraktnejšiu“ úpravu vecných bremien v slovenskom právnom poriadku. Teoretické 

vymedzenie pojmu vecných bremien sa však môže uplatňovať aj v iných právnych 

vzťahoch. V prípade, že právny predpis výslovne pojem vecného bremena neobsahuje, 

uplatní sa  všeobecné teoretické ponímanie. Je to napr. zriaďovanie vecných bremien na 

základe stavebného zákona k stavbám, ktoré nie sú nehnuteľnosťami. 

Na objasnenie povahy vecných bremien je potrebné: 

a)  rozlišovať medzi jednotlivými druhmi subjektívnych práv, 

b)  zaradiť vecné bremená, resp. práva vyplývajúce z vecných bremien k niektorým 

druhom subjektívnych práv. 

Tradičné delenie subjektívnych práv sa od čias rímskeho práva sústredilo do dvoch 

skupín: absolútnych a relatívnych práv. Za základ rozlišovnia absolútnych a relatívnych 

práv bol v minulosti považovaný  rozdiel v kvantitatívnej štruktúre právnych vzťahov čo do 

určitosti či neurčitosti počtu subjektov povinnosti. Podľa V. Knappa je koreňom  

rozlišovania práv absolútnych a relatívnych rozdielna štruktúra spoločenských vzťahov, v 

ktorých sa ľudia správajú ako vlastníci jednak pri realizácii úžitkovej hodnoty a jednak pri 

realizácii výmennej hodnoty. 293   Zároveň si V. Knapp uvedomuje, že rozdiel medzi 

absolútnymi  a relatívnymi právami nie je teoreticky nepreklenuteľný, ani metafyzický, ale 

že obe skupiny subjektívnych práv spolu tesne súvisia. Z hľadiska dynamického jedny 

práva vyvierajú z druhých, z hľadiska statického sú v každom absolútnom práve zároveň 

prvky relatívnosti a naopak.294   

                                                           
293 Knapp,V.: Předmět a systém československého socialistického práva občanského, Praha 1959, s. 

215 
294 Knapp,V.: cit. dielo, s. 217 
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Pokiaľ sa týka vecných práv k cudzej veci, konkrétne vecných bremien, dochádza V. 

Knapp k nasledovným záverom.295  Subjekt práva zodpovedajúceho vecnému bremenu 

nevystupuje vo vzťahu k vlastníkovi veci obťaženej ako vlastník ekvivalentu a vlastník 

obťaženej veci nevystupuje voči nemu ako vlastník relatívnej hodnoty. Správanie vlastníka 

je správaním týkajúcim sa realizácie úžitkovej hodnoty, pričom je pre tieto vzťahy typické, 

že vlastník je v prospech niekoho iného sám obmedzený v možnosti realizácie úžitkovej 

hodnoty veci. Vzhľadom na správanie vlastníka veci zaťaženej, ako vlastníka pri realizácii 

úžitkovej hodnoty, by podľa zvoleného Knappovho kritéria, práva zodpovedajúce vecným 

bremenám mali patriť k právam absolútnym. Knapp ovšem cíti neudržateľnosť tohto 

tvrdenia a zaraďuje všetky vecné práva k cudzím veciam medzi relatívne práva, ako 

osobitnú skupinu obligácií, ktoré sú špecifické tým, že sú nerozlučne späté s vlastníctvom k 

veci, a to tak, že subjekt povinnosti a niekedy aj subjekt práva je určený vlastníctvom k 

veci.296     

Delenie subjektívnych práv na absolútne a relatívne je zjednodušené a zodpovedá istej 

úrovni poznania. Obe tieto práva tvoria dva krajné póly zložitého a vnútorne 

diferencovaného systému subjektívnych práv. Medzi týmito krajnosťami sa nachádza celý 

rad ďalších druhov subjektívnych práv, viac-menej so svojím obsahom blížiacim sa k 

niektorému z krajných pólov. Do absolútnych práv možno zaradiť také subjektívne práva, 

ktorých obsah je podmienený najnižším stupňom intenzity integrácie záujmov (napr. právo 

vlastnícke), medzi relatívne práva patria tie, ktorých obsah odráža najvyšší stupeň intenzity 

integrácie rôznych záujmov.297  

Z tohto pohľadu potom vecné bremená a im zodpovedajúce práva nemožno zaradiť 

ani medzi absolútne, ani medzi relatívne práva. Práva zodpovedajúce vecným bremenám 

rozhodne nemajú rýdzo absolútny charakter. Je nesporné, že pri úprave vecných bremien 

nedochádza len ku sprostredkovaniu individuálneho záujmu na možnosti lepšieho 

využívania nehnuteľnosti, ale v určitom zmysle aj záujmom iného vlastníka a tiež aj 

záujmom spoločnosti. Skutočnosť, že vecné bremená na strane subjektu povinnosti pôsobí 

vždy in rem a na strane subjektu oprávnenia in rem alebo in personam, je odrazom určitých 

záujmov, predovšetkým spoločenských záujmov, aby bolo zabezpečené riadne užívanie 

                                                           
295 Knapp,V.: cit, dielo, s. 111, 112 
296 Knapp,V.: cit. dielo, s. 256 
297  Na význam intenzity spoločenského záujmu upozorňuje Pauly,J.: Společenský záujem v 

československém občanském právu, Praha 1983, s. 58 a nasl. 
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nehnuteľnosti a zároveň nedochádzalo k neodôvodneným a nežiadúcim sporom pri 

zmenách subjektov subjektívnych práv, na ktorých sú vecné bremená viazané. 

Napriek tomu, že subjektívne práva vytvárajú zložitý, vnútorne diferencovaný systém, 

vychádzajúc z dnešnej teoretickej koncepcie triedenia subjektívnych práv,298   vlastnícke a 

vecné práva sú zaradené medzi absolútne práva. Absolútne práva sú spravidla definované 

ako práva, ktoré pôsobia voči všetkým (erga omnes). To znamená, že právu určitého, 

individuálne určeného subjektu zodpovedá povinnosť neurčitého počtu neurčených 

subjektov. Pritom ďalej platí, že táto povinnosť sa obmedzuje na nekonanie niečoho 

(nerušenie oprávneného v jeho právach). Za typické absolútne práva sa považujú nielen 

práva vlastnícke, ale aj iné vecné práva, ku ktorým zaraďujeme aj vecné bremená. 

 

II. Obsah a predmet vecných bremien 

Obsahom právneho vzťahu vecných bremien sú subjektívne práva a povinnosti. 

Subjektívne povinnosti vyplývajú z vymedzenia pojmu vecných bremien, teda ako 

zákonom uložená miera nutnosti určitého správania, presnejšie povedané, určená miera 

nutnosti niečo konať, niečo trpieť alebo sa niečoho zdržať. Až právnou skutočnosťou, ktorá 

je právnym dôvodom vzniku konkrétneho vecného bremena, je určený presný obsah 

vecného bremena ako právneho vzťahu. Tento obsah ovšem musí byť v relácii so 

všeobecným vymedzením obsahu vecného bremena, inak by bola právna skutočnosť 

sankciovaná neplatnosťou pre rozpor so zákonom.  

Z hľadiska terminologickej presnosti  je vhodné povinnosť označovať jasným a 

jednoznačným termínom. Totiž pre označenie povinnosti aj právneho vzťahu sa používa ten 

istý termín „vecné bremeno“. Povinnosť treba označiť ako súčasť obsahu právneho vzťahu 

vecného bremena ako „povinnosť vecného bremena“. 

Subjektívnej povinnosti zodpovedá subjektívne právo, pre ktoré sa vžilo označenie 

„právo zodpovedajúce vecnému bremenu“. Ak teda budeme ďalej hovoriť o povinnosti 

vecného bremena, pre právo zodpovedajúce vecnému bremenu použijeme  termín „právo 

vecného bremena“. 

Rozsah práv a povinností nie je právnou normou limitovaný, avšak na základe 

vymedzenia pojmu vecného bremena môžeme dospieť k záveru, že obsah má svoje medze 

v tom zmysle, že vecné bremeno je obmedzením určitého subjektívneho práva, to znamená, 

                                                           
298 Porovnaj napr. učebnicu Občanské právo hmotné, Svazek I, Codex Praha 1995, s. 119 
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že nemôže viesť k jeho úplnému vylúčeniu, resp. k úplnému vylúčeniu možnosti realizácie 

úžitkovej hodnoty nehnuteľnosti. 

Určitou mierou zovšeobecnenia sa vyznačuje obsah vecných bremien zaradený do 

OZ. Domnievame sa, že zákonodarca nemal zostať len na všeobecnom vymedzení obsahu 

„niečo“ konať, trpieť a zdržať sa. Jednoznačne bolo možné  ustanoviť, že zaviazaný subjekt 

je povinný strpieť určité správanie oprávneného alebo sám určitého vlastného správania sa 

zdržať, prípadne uskutočňovať určité konanie, a to vždy podľa obsahu konkrétneho 

vecného bremena. 

Občiansky zákonník rámcovo reguluje z obsahu vecných bremien subjektívne 

povinnosti, pričom nevenuje pozornosť subjektívnym právam. Vzhľadom na to, že 

subjektívne práva a povinnosti sú vo vzájomnej korelácii, vzájomne si korešpondujú, 

subjektívne právo umožňuje oprávnenému vyžadovať ustanovené správanie povinného, 

prípadne určitým spôsobom konať, a tak bezprostredne uspokojovať svoje záujmy. Na 

rozdiel od OZ, však rada špeciálnych právnych predpisov dáva prednosť vymedzeniu 

subjektívnych práv (napr. elektrizačný zákon). 

S vymedzením obsahu vecného bremena úzko súvisí tiež § 151n ods. 3 OZ regulujúci 

povinnosť úhrady nákladov na predmet vecného bremena. Pokiaľ dohodou účastníkov nie 

je ustanovené inak, uplatní sa dispozitívne ustanovenie, že primerané náklady na 

zachovanie a opravu veci je povinný znášať oprávnený subjekt, ktorému právo 

zodpovedajúce vecnému bremenu umožňuje užívanie cudzej veci. V prípade, ak túto vec 

užíva aj jej vlastník, je povinný tieto náklady znášať podľa miery spoluužívania. Niet 

dôvodu toto ustanovenie primerane aplikovať aj na prípady, keď vec patriaca inému 

subjektu užíva z titulu vecného bremena viac oprávnených. Táto povinnosť sa vzťahuje len 

na náklady súvisiace s údržbou a opravou veci.299   Hoci OZ neustanovuje, kto je povinný 

realizovať opravu a údržbu veci, interpretáciou môžeme vyvodiť, že je to nositeľ 

subjektívneho práva k veci, s ktorým je spojená povinnosť vecného bremena, pokiaľ nie je 

dohodnuté inak. 

Pri vymedzení predmetu vecných bremien vychádzame z teoretickej koncepcie 

vymedzenia tzv. priameho predmetu - ľudské správanie a tzv. nepriameho predmetu, t.j. 

veci, práva, výsledky tvorivej duševnej činnosti a pod. 

Priamym predmetom právneho vzťahu vecného bremena je správanie subjektu 

uskutočňujúceho sa v spoločenských vzťahoch, ktoré umožňujú určité možnosti realizácie 

                                                           
299 Pozri Bičovský,J.: Věcné břemena, Správní právo č. 6/1983, s. 345 



 266 

úžitkovej hodnoty k cudzej veci. Toto správanie môže spočívať buď v činnosti alebo 

nečinnosti. Zo strany oprávneného pôjde väčšinou o konanie (právo prechodu, čerpania 

vody), na strane povinného väčšinou o obe formy nečinnosti (strpieť prechod). 

Pre vymedzenie nepriameho predmetu platia tieto pravidlá: 

-  nepochybne nepriamym predmetom je vec v právnom zmysle,   

-  v rámci vecného bremena je tá vec, s ktorou je spojená povinnosť -  vec zaťažená, 

-  ak vecné bremeno pôsobí in rem aj na strane oprávneného, ďalším nepriamym 

predmetom je oprávnená vec, s vlastníctvom ktorej je spojené oprávnenie vecného 

bremena. 

Používané termíny „zaťažená vec“ a „vec oprávnená“ nezodpovedajú podstate 

vecného bremena ako vzťahu medzi spoločenskými subjektami. Tieto termíny používame 

vzhľadom k ich tradičnému používaniu ako istú skratku za zvrat „vec, s ktorou je spojená 

povinnosť vecného bremena (alebo povinnosť vecného bremena)“, presnejšie za „vec, keď 

so subjektívnym právom k nej je spojené právo vecného bremena (právo vecného 

bremena)“. 

Za predmet vecných bremien  OZ (§ 151n ods. 1) považuje len veci nehnuteľné. V 

tomto zmysle budú tvoriť nepriamy predmet predovšetkým  pozemky a stavby spojené so 

zemou pevným základom (§119 ods. 2 OZ). Pozemkom sa rozumie časť zemského povrchu 

oddelená od susedných častí hranicou územnej správnej jednotky, katastrálneho územia, 

zastavaného územia obce, hranicou vymedzenou právom k nehnuteľnosti, hranicou držby 

alebo hranicou pozemku alebo rozhraním spôsobu využívania pozemku. 300   Stavba je 

nehnuteľnosť, pokiaľ má fyzickú spojitosť s pozemkom, na ktorom je vybudovaná, avšak 

len vtedy, ak táto spojitosť je takého charakteru, že nie je možné bez prerušenia jej podstaty 

z miesta, na ktorom stojí, odstrániť. 301   Podľa novely OZ zákona č. 509/1991 Zb. 

predmetom občianskoprávnych vzťahov sú aj byty a nebytové priestory, ktoré v  spojitosti s 

§ 5 ods. 2 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov (tzv. bytový zákon) 

považujeme tiež za nehnuteľnosti. 

 

 

 

 

                                                           
300 Pojmové vymedzenie pozemku vyplýva z § 3 ods 1 zákona č. 162/1995 Z.z. (tzv. katastrálny 

zákon). 
301 Čo sa rozumie pod stavbou, je uvedené vo vyhláške č. 85/1976 Zb., v znení neskorších noviel.  
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III. Vznik vecných bremien 

Podľa súčasnej platnej právnej úpravy môžeme rozlíšiť šesť možných prípadov vzniku 

vecných bremien: písomnou zmluvou, závetom, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím 

príslušného orgánu, vydržaním a zo zákona  (§ 151o ods. 1 OZ). 

 

a) Vznik vecných bremien zmluvou 

Pre uzavretie zmluvy platia ustanovenia OZ o právnych úkonoch (§ 34 a nasl.) 

Zmluva o zriadení vecného bremena môže byť samostatná alebo sa môže vyskytovať ako 

vedľajšia dohoda, napr. pri kúpnej, darovacej  zmluve a pod. Uzavretím zmluvy však vecné 

bremeno ešte nevznikne. Písomná zmluva tvorí len  právny dôvod vzniku vecného 

bremena. Samotný vznik vecného bremena sa uskutoční až vkladom vecného bremena do 

katastra nehnuteľností. Predpokladom pre rozhodnutie odboru katastra, príslušného podľa 

miesta, kde sa nehnuteľnosť nachádza, je návrh podaný zmluvným subjektom. Právne 

účinky vkladu nastávajú dňom právoplatného rozhodnutia odboru katastra o povolení 

vkladu. 302    Oprávnenie zodpovedajúce vecnému bremenu sa vyznačí na panujúcej 

nehnuteľnosti, zatiaľ čo povinnosť (ťarcha) na zaťaženej (slúžiacej) nehnuteľnosti. Obe 

uvedené práva a povinnosti sa vyznačia na časti „C - ťarchy“ listu vlastníctva  (§ 15 ods. 2 

vyhlášky č. 79/1996 Z.z.). 

Zmluvu o zriadení vecného bremena môžu uzavrieť len vlastníci dotknutých 

nehnuteľností, to znamená, vlastník zaťaženej a vlastník oprávnenej nehnuteľnosti. Logicky 

nemôže vlastník nehnuteľnosti (najmä pozemku) zriadiť vecné bremeno vtedy, keď právo 

užívania iného subjektu k tejto nehnuteľnosti obsahovo vylučuje spôsobilosť vlastníka k 

platnému zriadeniu vecného bremena. 

V prípade, ak nehnuteľnosť je v podielovom spoluvlastníctve, je možné ju zaťažiť len 

so súhlasom všetkých spoluvlastníkov, pretože zriadenie vecného bremena nie je bežnou 

záležitosťou. Mutatis mutandi to platí aj v rámci práva  vecného bremena. Nie je potrebné, 

aby všetci spoluvlastníci boli zároveň aj subjektami zmluvy. Nedostatok súhlasu má za 

následok relatívnu neplatnosť zmluvy. Ak nehnuteľnosť je v bezpodielovom 

spoluvlastníctve, platí, že zmluva je platná, ak obaja manželia súhlasia so zriadením 

vecného bremena, ak súhlas druhého manžela bude chýbať, pôjde tiež o relatívnu 

neplatnosť zmluvy. 

                                                           
302 Podrobnosti pozri  v zákone č. 162/1995 Z.z. a vo vyhláške č. 79/1996 Z.z. v znení vyhlášky č. 

72/1997 Z.z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon.  
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Zmluvou možno zriadiť vecné bremeno aj vtedy, ak dôjde k zániku podielového 

spoluvlastníctva a následne k reálnemu rozdeleniu podľa veľkosti podielov. Napr. bývalí 

spoluvlastníci môžu dohodnúť prístup na novovytvorenú nehnuteľnosť (spravidla parcelu) z 

verejnej komunukácie cez pozemok, ktorý rozdelením pripadol niekomu inému. 

Takéto zmluvy prichádzajú do úvahy aj v rámci vyporiadania bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov reálnym rozdelením napr. pozemku, v dôsledku čoho studňa 

bude len na jednom pozemku a dohodou si určia právo čerpania vody. 

 

b) Vznik vecného bremena na základe závetu 

Novelizáciou  OZ v roku 1982 zákonom č. 131/1982 Zb. s účinnosťou od 1.4.1983 sa 

opäť umožnilo zriadenie vecných bremien na základe závetu. So zreteľom k neexistencii 

bližšieho legálneho výkladu možno usúdiť, že zákonodarca nemal v úmysle nadviazať na § 

489 rakúskeho občianskeho zákonníka z roku 1811 (AGBG), v ktorom odkazové 

nariadenie, ktoré poručiteľ uviedol v testamente, poskytovalo len nárok na zriadenie 

služobnosti, skôr považoval za vhodnejšie priblížiť sa k právnej úprave vychádzajúcej z OZ 

z roku 1950, hoci výslovne nezakotvenej. Možno konštatovať, že vecné bremeno vzniká 

priamo na základe testamentu, a síce okamihom smrti poručiteľa. Možnosť poručiteľa 

zriadiť testamentom vecné bremeno je dôsledkom jeho možnosti disponovať so svojim 

majetkom pre prípad smrti. Zriadenie vecného bremena sa nepovažuje za podmienku, ktorá 

by bola v zmysle § 478 OZ neplatná. 

Subjektom oprávneným zriadiť vecné bremeno testamentom je len fyzická osoba, 

totiž len fyzická osoba môže zriadiť testament, resp. dediť možno len po fyzickej osobe. Ide 

o zaťaženie vlastnej nehnuteľnosti povinnosťou vecného bremena. Oprávneným subjektom 

však môže byť nielen fyzická osoba, ale aj právnická osoba, prípadne štát. Oprávnený 

subjekt môže byť určený subjektívnym právom k nehnuteľnosti alebo individuálne. Treba 

preto pripustiť možnosť ziraďovať vecné bremeno pôsobiace buď in rem alebo in 

personam. V praxi sa však  zrejme najviac vyskytujú prípady zriadenia vecných bremien v 

prospech fyzickej osoby pôsobiacich in personam. V zmysle § 34 ods. 1 katastrálneho 

zákona (zákon č. 162/1995 Z.z.)  sa zapisuje takto vzniknuté vecné bremeno 

záznamom,ktoré nekonštituuje vznik práva, ale len deklaruje právo, ktoré vzniklo 

okamihom smrti poručiteľa. 
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c) Vznik vecného bremena schválenou dohodou dedičov 

 Ide o nový spôsob vzniku vecných bremien, ktorý bol zavedený novelou  OZ, 

zákonom č. 509/1991 Zb. (§ 151o OZ). Zavedenie tohto spôsobu si vynútila súdna prax, 

resp. prax bývalých štátnych notárstiev. Do roku 1983, kedy nadobudla účinnosť novela OZ 

(zákon č. 131/1982 Zb.), praktické skúsenosti dokumentovali prípady, kedy sa v dohode o 

vyporiadaní dedičstva ten z dedičov, ktorý prevzal do svojho vlastníctva rodinný dom, 

prípadne inú nehnuteľnosť, sa zaviazal, že spoludedič, ktorý nehnuteľnosť užíval, 

poskytoval napr. bezplatné právo nehnuteľnosť užívať z dôvodu vyporiadania majetku 

patriaceho do dedičstva. Takýto záväzok, na základe ktorého vznikli práva a povinnosti len 

medzi účastníkmi dohody, nemali v zmysle úpravy OZ pred novelizáciou v roku 1982 

povahu vecného bremena. Po prijatí novely v roku 1982 vznikli v tejto súvislosti určité 

nejasnosti, sústreďujúce sa do otázky,  či uzavretím dohody o vyporiadaní dedičstva a jej 

schválením štátnym notárstvom  sú splnené podmienky pre vznik vecného bremena.303  

Sekcia Právnického ústavu Ministerstva spravodlivosti SSR pre občianske a rodinné právo 

na svojom zasadnutí dňa 11.5.1984 konštatovala, že štátne notárstvo, vzhľadom na to, že ho 

ani novelizovaný notársky  poriadok nesplnomocňoval, nemôže zriadiť vecné bremeno pri 

vyporiadaní dedičstva rozdelením nehnuteľnosti medzi dedičov, ani autoritatívnym 

rozhodnutím, ani schválením dohody dedičov. Nie je však vylúčené, aby si dedičia ako 

podieloví spouvlastníci zriadili vecné bremeno osobitnou zmluvou, ktorá k svojej účinnosti 

vyžadovala registráciu štátnym notárstvom.304  Vôľu zriadiť vecné bremeno museli teda 

dedičia prejaviť v samostatnej zmluve o zriadení vecného bremena a to až po právoplatnom 

skončení dedičského konania a štátne notárstvo registrovalo len  túto novú, od dohody o 

vyporiadaní dedičstva úplne odlišnú dohodu. Podľa poznatkov z praxe bývalých štátnych 

notárstiev sa však bežne zriaďovali vecné bremená v rámci dohôd o vyporiadaní dedičstva. 

Táto prax vyústila v rámci novely OZ z roku 1991 v úprave zriadenia vecných bremien aj 

dohodou dedičov, ktorá musí byť schválená súdom. Podľa § 482 ods. 2 OZ, ak dohoda 

neodporuje zákonu alebo dobrým mravom, súd ju schváli. Občianskoprávna teória aj prax 

ešte pred novelou OZ z roku 1991 dospela väčšinou k záveru, že schválenie súdu 

                                                           
303  Pěcha, F.: Několik úvah o smlouvním zřizování věcných břemen, Socialistická zákonnost č. 

9/1983, str. 554,  
Soukup, J.: Některé výkladové otázky novel občanskoprávních předpisu, Socialistická zákonnost č. 

7/1983, str. 389. 
304 XVI. plenárne zasadanie sekcie PÚMS SSR pre občianske a rodinné právo, Socialistické súdnictvo 

č. 8/1984 str. 47.  
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podmieňuje platnosť a nie účinnosť právneho úkonu.305  Na základe uvedeného teda vecné 

bremeno na základe takto schválenej dohody ešte nevzniká. Touto dohodou vzniká 

nadobúdateľovi len obligačný nárok požadovať prevedenie vecného bremena k 

nehnuteľnosti. Vecné bremeno vznikne až vkladom do katastra nehnuteľnosti na zákade 

rozhodnutia odboru katastra príslušného okresného úradu, v obvode ktorého sa 

nehnuteľnosť nachádza. Podľa § 28 ods. 1 katastrálneho zákona, práva k nehnuteľnostiam 

zo zmlúv alebo z dohôd, ako aj práva k nehnuteľnostiam zo zakladateľskej listiny 

obchodnej spoločnosti, zapisujú sa do katastra vkladom. Podľa nášho názoru, aj dedičská 

dohoda schválená súdom patrí medzi dohody, ktoré podliehajú  režimu vkladu. Keby sme 

považovali schválenie súdu ako podmienku účinnosti dohody, potom by išlo o vznik 

vecného bremena rozhodnutím súdu a vtedy vecné bremeno by vzniklo týmto rozhodnutím, 

kedy by sa zápis do katastra riadil ustanovením katastrálneho zákona o zázname. 

 

d) Vznik vecného bremena rozhodnutím príslušného orgánu 

Štátny orgán môže svojim rozhodnutím zriadiť vecné bremeno. Vecné bremeno v 

tomto prípade vzniká buď okamihom uvedeným v rozhodnutí alebo právoplatnosťou 

rozhodnutia. K rozhodnutiu  súdu podľa OZ dochádza v dvoch prípadoch: 

aa) Rozhodnutím o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva. V zmysle § 

142 ods. 3 OZ môže súd pri zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva rozdelením 

veci zriadiť vecné bremeno k novovzniknutej nehnuteľnosti v prospech vlastníka inej 

novovzniknutej nehnuteľnosti. Cieľom tohto ustanovenia je uľahčiť súdom reálne 

rozdelenie nehnuteľností patriacich do podielového spoluvlastníctva. Z dikcie tohto 

ustanovenia evidentne vyplýva, že uvedená možnosť sa týka len nehnuteľností, logicky 

vtedy, ak reálne rozdelenie bude možné z hľadiska stavebno-technického alebo 

geodetického.  Je samozrejmé, že väčší výskyt zriaďovania vecných bremien podľa 

citovaného ustanovenia je zaznamenaný pri rozhodovaní o zrušení o vyporiadaní 

podielového spoluvlastníctva k pozemkom. (Porovnaj R 37/85). Zriadenie vecného 

bremena je teda možné len za predpokladu, že došlo k rozdeleniu spoločnej veci. Pri iných 

spôsoboch vyporiadania, napríklad pri prikázaní veci jednému alebo viacerým 

                                                           
305 Pozri Jehlička, O. - Škárová, M. - Švestka, J. - Vodička, A. a kol.: Občanský zákoník, Komentář , 

Praha, C.H.Beck 1994 str. 102;  
Plank, K. a kol. : Občianske právo s vysvetlivkami  1 zväzok Iura Edition Bratislava, 1996 str. 99.  
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spoluvlastníkom, súd toto oprávnenie nemá. Zriadiť možno len vecné bremeno spojené s 

vlastníctvom nehnuteľnosti, a nie vecné bremeno patriace určitej osobe.306   

Obsahom takto zriadených vecných bremien budú predovšetkým povinnosti vo forme 

pati (strpieť prechod, prejazd cez pozemok atď.). Právo doživotného bývania je treba 

vylúčiť nielen z hľadiska jeho účelu, ktorý by bol v rozpore s účelom zrušenia podielového 

spoluvlastníctva, ale predovšetkým z hľadiska jeho povahy ako vecného bremena 

pôsobiaceho in personam. 

 

bb) Druhý prípad zriadenia vecného bremena rozhodnutím súdu prichádza do úvahy 

pri riešení režimu neoprávnenej stavby. Pokiaľ súd pri rozhodovaní o neoprávnenej stavbe 

zistí, že odstránenie stavby nie je účelné a vlastník pozemku nesúhlasí s prikázaním stavby 

do jeho vlastníctva za náhradu, upraví vzťahy ohľadom tohto pozemku. V rámci tejto 

právomoci môže za náhradu zriadiť vecné bremeno, ktoré je nevyhnutné na výkon 

vlastníckeho práva k stavbe (§ 135c ods. 3 OZ). Aj v tomto prípade bude obsahom vecného 

bremena predovšetkým povinnosť vo forme pati (strpieť užívanie časti pozemku 

vlastníkom stavby a pod.). Ak súd mieni usporiadať pomery podľa § 135c ods. 3 OZ, 

vychádza z toho, že vlastnícke vzťahy zostávajú zachované. Stavebník je naďalej 

vlastníkom neoprávnenej stavby a nemení sa ani vlastnícky vzťah k pozemkom. Súd teda v 

žiadnom prípade nemôže svojím rozhodnutím opierajúcim sa o § 135c ods. 3 zmeniť 

vlastnícke právo k týmto nehnuteľnostiam. 

Súd v takom prípade na zákade geometrického plánu zriadi vecné bremeno, ktoré je 

účelovo zamerané a súčasne aj obmedzené na nevyhnutný výkon vlastníckych práv 

neoprávneného stavebníka k stavbe. Tento nevyhnutný výkon vlastníckych práv je podobný 

nevyhnutnému výkonu týchto práv podľa ustanovenia § 127 ods. 3, takže pri zriaďovaní 

tohto vecného bremena sa možno opierať aj o citované ustanovenie. Vecné bremeno sa 

zriaďuje za náhradu, ktorú spravidla vyčísľuje znalec. 

V súvislosti s možnosťami súdu zriadiť vecné bremeno sa vyskytol aj názor, že 

analogicky s ustanovením § 142 ods. 3 OZ má súd túto možnosť aj pri vyporiadaní 

bezpodielového spoluvlastníctva manželov.307  Skutočnosťou zostáva, že v praxi sa môžu 

vyskytnúť situácie, ktoré by takýto postup požadovali. Sme však toho názoru, že výpočet 

prípadov, v ktorých je daná právomoc súdu svojím rozhodnutím zriadiť vecné bremeno, má 

taxatívnu povahu a nie je možné ich rozširovať. Rovanké stanovisko sa presadilo aj v 

                                                           
306 Vyplýva  to zo znenia § 142 ods. 3 OZ ...v prospech vlastníka inej novovzniknutej nehnuteľnosti. 
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súdnej praxi (R 50/1985, R 47/1991). Tým samozrejme nie je vylúčené použiť takýto 

postup, ak sa bývalí manželia stali v dôsledku uplatnenia nevyvrátiteľnej domnienky 

zakotvenej v § 149 ods. 4 OZ podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, ktorá patrila do 

ich bezpodielového spoluvlastníctva. 

V súvislosti s uvedenou  problematikou sa vyskytujú aj iné názory,308 podľa ktorých je 

možné zriadiť vecné bremeno rozhodnutím súdu o vyporiadanie bezpodielového 

spoluvlastníctva manželov. K  tomu môže dôjsť vtedy, ak sa spoločná nehnuteľnosť reálne 

rozdeľuje na samostatné novovzniknuté nehnuteľnosti, ktoré sa prikazujú do vlastníctva tak 

jednému, ako aj druhému bývalému manželovi. Takéto zriadenie vecného bremena je 

prípustné v odôvodnených prípadoch na základe analógie (§ 853 v spojení s § 142 ods. 3 

OZ). Domnievame sa, že bývalí manželia môžu zmluvne zriadiť vecné bremeno a preto 

autoritatívne súdne rozhodnutie o zriadení vecného bremena by v tomto prípade 

neprichádzalo do úvahy. Nie je však vylúčené, aby ku vzniku vecného bremena za účasti 

súdu došlo i v iných prípadoch. Rozhodnutím, ktorým sa tak stane, môže byť len schválenie 

súdneho zmieru uzavretého účastníkmi v prebiehajúcom súdnom konaní alebo pred jeho 

začatím, pri ktorom si účastníci týmto spôsobom vyriešia medzi nimi sporné práva a 

povinnosti. K tejto situácii môže dôjsť práve pri vyporiadaní bezpodielového 

spluvlastníctva manželov. 

V prípade zriadenia vecného bremena rozhodnutím súdu vzniká vecné bremeno ku 

dňu uvedeného v rozhodnutí, ak deň uvedený nie je, právoplatnosťou rozhodnutia. V 

katastri nehnuteľností sa toto vecné právo k cudzím veciam zapíše formou záznamu.      

 

e) Vznik vecného bremena vydržaním 

Na vydržanie práva vyplývajúce z vecného bremena treba primerane aplikovať 

ustanovenie § 134 OZ o vydržaní. Subjektom práva vecného bremena je ten, kto vykonáva 

právo zodpovedajúce vecnému bremenu pre seba a je so zreteľom ku všetkým okolnostiam 

in bona fide, že má k veci právo. Toto právo sa nadobúda po nepretržitom desaťročnom 

výkone. Po celú vydržaciu dobu musia byť zachované podmienky držby práva 

zodpovedajúce vecnému bremenu. Do stanovenej desaťročnej doby sa započítava aj doba, 

po ktorú jeho právny predchodca nepretržite vykonával právo zodpovedajúce vecnému 

bremenu. 

                                                                                                                                                    
307 Holub, M. - Bičovský, J.: Občan a vlastnictví v čs. právním  řádu, Praha 1985, str. 148. 
308 Porovnaj Plank, K. a kol.: Občianske právo s vysvetlivkami 1, zväzok Iura Edition, Bratislava, 

1996 str. 288.  
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Dĺžka vydržacej doby bola v literatúre chápaná nejednotne. Bol vyslovený názor, že 

sa uplatní trojročná vydržacia doba.309  S týmto názorom však nemožno súhlasiť. Ide síce o 

vydržanie práva, ale toto právo sa týka nehnuteľnosti. Pritom k vydržaniu vlastníckeho 

práva k nehnuteľnostiam je stanovená desaťročná vydržacia doba (§ 134 ods. 2 OZ). 

Podporne možno použiť aj analógiu podľa § 109 OZ, kde sa ustanovuje, že právo 

zodpovedajúce vecnému bremenu sa premlčí, ak sa desať rokov nevykonávalo. 310  

Vydržaním môže byť nadobudnuté právo zodpovedajúce vecnému bremenu len k 

nehnuteľnostiam, vzhľadom na to, že OZ pripúšťa existenciu len vecných bremien 

obmedzujúcich subjektívne právo k nehnuteľnostiam. Nadobudnutie práv zodpovedajúce 

vecným bremenám je vylúčené u niektorých nehnuteľnostiach. Vylúčené je vydržanie 

práva zodpovedajúce vecnému bremenu k nehnuteľnostiam, ktoré môžu byť len vo 

vlastníctve štátu alebo vo vlastníctve zákonom určených právnických osôb (§ 125 OZ). 

Účinky vydržania nastávajú priamo ex lege. To znamená, že splnením uvedených 

podmienok nielen vzniká právo zodpovedajúce vecnému bremenu, ale vzniká i jemu 

korešpondujúca povinnosť vecného bremena. Týmto okamihom právny vzťah držby práva 

zodpovedajúce vecnému bremenu sa mení v právny vzťah vecného bremena. 

Obdobne ako pri vydržaní vlastníckeho práva, aj pri vydržaní práva zodpovedajúce 

vecnému bremenu, môže oprávnený požiadať notára o vydaní osvedčenia o vydržaní práva. 

V prípade nesporovej veci notár vydá osvedčenie o vydržaní práva, ktoré má povahu 

verejnej listiny, na základe ktorej odbor katastra nehnuteľností formou záznamu prevedie 

zápis tohto práva. Ak pôjde o sporovú vec, je možné obrátiť sa na súd. Rozhodnutím súdu 

sa však právo nekonštituuje, ale iba deklaruje, pretože právo zodpovedajúce vecnému 

bremenu vzniká uplynutím desaťročnej vydržacej doby - aj v tomto prípade kataster 

nehnuteľností vznik práva zapíše záznamom. 

 

f) Vznik vecných bremien zo zákona 

Vecné bremená zriaďované priamo zo zákona predstavujú vo svojej podstate určitý 

druh verejnoprávneho obmedzenia vlastníka nehnuteľnosti. Toto obmedzenie vlastníckych 

práv je výrazom prevahy verejného záujmu, vzťahujúceho sa k určitej prevádzke alebo 

zriadeniu nad záujmom jednotlivcov, bez toho, aby toto zasahovanie bolo podmienené 

                                                           
309 Porovnaj Holub, M. - Bičovský, J.: cit. dielo str. 150. 
310 Desaťročná vydržacia doba na nadobudnutie vecného bremena je uvedená aj v učebnici Občanské 

právo hmotné, Svazek I., Codex, Praha 1995, str. 315; pozri aj Občanský zákoník, Komentář, I. 
svazek, Praha Panorama 1987, str. 438  
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súhlasom zo strany dotknutého vlastníka, a bez toho, že by existencia obmedzenia z 

vecného bremena bola zrejmá zo zápisu v katastri nehnuteľností. 

Pri týchto vecných bremenách ide o obmedzenie rozličného obsahu (napr. od 

umožnenia vstupu na pozemky až po umiestnenie určitých zariadení na nich, odstraňovanie 

porastov, okliešťovanie stromov, zdržanie sa určitej činnosti a pod.). V tejto súvislosti treba 

poukázať najmä na vodný zákon, elektrizačný zákon, zákon o telekomunikáciach, 

plynárenský zákon, zákon o civilnom letectve, katastrálny zákon a iné zákony). 

Medzi prípady vzniku vecného bremena zo zákona patrí aj spôsob vyriešenia vzťahov 

medzi vlastníkom budovy a stavebným bytovým družstvom, ktorého nákladom došlo 

nadstavbou či vstavbou k zriadeniu družstevných bytov v tejto budove. Východiskom sa v 

tomto smere stalo ustanovenie § 28d ods. 1 zákona č. 42/1992 Zb., v znení zákonného 

opatrenia č. 297/1992 Zb. V prospech družstva, prípadne jeho právneho nástupcu vzniklo 

dňom účinnosti uvedenej novely (23.6.1992) vecné  bremeno k nadstavbe či vstavbe časti 

zhodnotenej budovy, ktorému zodpovedá povinnosť vlastníka budovy trpieť užívanie časti 

stavby, ktorej sa to týka, uvedenou právnickou osobou. V tejto súvislosti treba porovnať aj 

§ 23 ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. 

 

IV. Zmena vecného bremena 

Zmenou rozumieme zmenu niektorého z prvkov tohto právneho vzťahu a tak 

rozlišujeme zmenu vecných bremien v subjektoch, obsahu a predmete. 

 

1. Zmena subjektov 

aa) Zmena povinného subjektu 

Zmena povinného subjektu ovplyvňuje skutočnosť, že povinnosť vecného bremena je 

vždy spojená s určitým subjektívnym právom k zaťaženej nehnuteľnosti, teda že má 

vecnoprávny charakter. Preto môže dôjsť k zmene len ako dôsledok zmeny nositeľa 

príslušného subjektívneho práva k veci. To znamená, že zmena povinného subjektu je 

dôsledkom zmeny nositeľa subjektívneho práva, ktorá nastáva ex lege. Hovoríme o 

prechode povinnosti vecného bremena. Označenie tejto zmeny ako prevod nie je možné, 

pretože k nemu nedochádza prejavom vôle, ale ex lege. Nie je pritom rozhodujúce, či ku 

zmene nositeľa subjektívneho práva k zaťaženej nehnuteľnosti došlo prevodom alebo 

prechodom (s výnimkou, kedy je s určitým prevodom alebo prechodom spojený zánik 

vecného bremena - pri splynutí). 
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Uvedené závery platia aj vtedy, keď na strane povinnosti je sám jednotlivec alebo ak 

povinnú stranu vytvárajú viaceré subjekty. Tak napr. dôjde k prevodu spoluvlastníckeho 

podielu k nehnuteľnosti, na ktorej je ťarcha, je nadobúdateľ vlastníckeho práva k 

spoluvlastníckemu podielu subjektom povinnosti tak, ako všetci podieloví spoluvlastníci, 

ktorí tvoria povinnú stranu. 

 

bb) Zmena oprávneného subjektu 

Pri zmene treba rozlišovať vecné bremená na strane oprávneného, ktoré pôsobia in 

rem a vecné bremená, ktoré pôsobia in personam. 

V prvom prípade má aj právo vecnoprávny charakter, preto možno dospieť k záveru, 

že ku zmene subjektu oprávnenia nemôže dôjsť samostatne len ako zmena  tohto subjektu, 

ale len ako dôsledok zmeny nositeľa tohto subjektívneho práva k nehnuteľnosti. So zmenou 

subjektívneho práva k nehnuteľnosti dochádza ex lege k zmene subjektu práva 

zodpovedajúce vecnému bremenu, ako zákonný dôsledok zmeny nositeľa subjektívneho 

práva k oprávnenej nehnuteľnosti. Nie je rozhodujúce, či  ku zmene dochádza prevodom 

alebo prechodom. Obdobne to platí, ak ku zmene vecného bremena dochádza so zmenou aj 

len jedného z viacerých subjektov na strane oprávnených z vecného bremena (pri 

spoluvlastníctve). 

Súčasná legislatívna úprava obsiahnutá v OZ spája právo zodpovedajúce vecnému 

bremenu s vlastníckym právom k nehnuteľnosti a preto k zmene subjektu oprávneného z 

vecného bremena môže dôjsť len pri zmene vlastníka nehnuteľnosti. 

V druhom prípade má právo zodpovedajúce vecnému bremenu osobnú povahu, resp. 

je viazané na určitú osobu. Z toho faktu vyplýva jednoznačný záver - zmena oprávneného 

subjektu nie je možná. Ak by sa vyskytla potreba zmeny  oprávneného subjektu, niet inej 

cesty, než zánik pôvodného a zriadenie nového vecného bremena, v ktorom by právo 

prislúchalo novému subjektu. Zmena povinného aj oprávneného subjektu sa zapíše do 

katastra vkladom; ak ku zmene dôjde prechodom, tak sa zmena zapíše formou záznamu. 

 

2. Zmena obsahu vecného bremena 

Zmena existujúcich práv a povinností je zásadne možná.311 Zmena môže nastať na 

základe týchto právnych skutočností: 

                                                           
311  U niektorých vecných bremenách zmena obsahu je buď obmedzená alebo vylúčená, napr. u 

niektorých vecných bremenách, ktoré vznikli ex  lege. 
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aa) dohodou môže dôjsť k rozšíreniu alebo zúženiu práv a povinností. Vzhľadom na 

to, že vecné bremeno vzniká vkladom do katastra nehnuteľností, je potrebné dohodu o 

zmene vecného bremena predložiť odboru katastra príslušného okresného úradu a požiadať 

o povolenie vkladu týchto zmenených práv a povinností. Bez rozhodnutia o povolení 

vkladu zmena obsahu by pôsobila len medzi subjektami tejto dohody. Nie je však vylúčená 

možnosť nadobudnúť dodatočné rozšírenie obsahu práv napr. vydržaním. 

Dohodou je možná aj odchýlna úprava od dispozitívneho ustanovenia o povinnosti 

znášať primerané náklady na zachovanie a opravu nehnuteľnosti, ktorá je daná v súvislosti 

s výkonom práva zodpovedajúce vecnému bremenu užívania cudzej nehnuteľnosti (§ 151n 

ods. 3 OZ); 

bb) rozhodnutím oprávneného orgánu. Týmto orgánom je súd, ak sú dané 

predpoklady ustanovené v § 151p ods. 3 OZ. Podmienky, za ktorých je daná možnosť súdu 

svojím rozhodnutím obmedziť vecné bremeno, sú totožné tak, ako podmienky, na základe 

ktorých  súd môže zrušiť vecné bremeno. Domnievame sa, že kedy súd obmedzí a kedy 

zruší vecné bremeno, bude závisieť od toho, v akej miere je ďalšie trvanie vecného 

bremena nevyhnutné z hľadiska potrieb oprávneného, avšak tak, aby bol hrubý nepomer 

medzi vecným bremenom a výhodou oprávneného vzniknutý zmenou pomerov odstránený. 

Za špeciálnu zmenu obsahu vecného bremena možno považovať výmenu vecného 

plnenia peňažitým plnením. Podľa druhej vety § 151p ods. 3 OZ, ak pre zmenu pomerov 

nemožno spravodlivo trvať na vecnom plnení, môže súd rozhodnúť tak, aby sa namiesto 

vecného plnenia poskytlo peňažné plnenie.   

 

3. Zmena predmetu 

Vzhľadom na povahu vecného bremena sa domnievame, že zmena predmetu je možná 

len spôsobom, kedy dôjde k zániku pôvodného vecného bremena a ku zriadeniu nového 

vecného bremena. V tomto prípade totiž dochádza ku zmene správaniu sa subjektov 

právneho vzťahu vecného bremena. Pokiaľ by sme uvažovali v rovine tzv. druhotného 

predmetu právneho vzťahu, za ktorý považujeme veci a práva, zmena takisto neprichádza 

do úvahy. 

 

V. Zánik vecného bremena 

Vychádzajúc z pojmu vecného bremena ako právneho vzťahu, zánik vecného bremena 

má za následok zánik právneho vzťahu ako takého, teda zánik absolútny. Z tohto pohľadu 

relatívny zánik vecného bremena ako povinnosti, má za následok len zmenu vecného 
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bremena ako právneho vzťahu. To isté platí o zmene subjektu oprávnenia zodpovedajúce 

vecnému bremenu pri vecných bremenách pôsobiacich in rem. 

Občiansky zákonník všeobecne ustanovuje, že vecné bremená zanikajú písomnou 

zmluvou, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona (§ 151p ods. 1 OZ). Avšak  

tento výpočet nie je vyčerpávajúci, aj keď enumeratívna dikcia OZ sa zdá taxatívna. Vedľa 

výpočtu spôsobov zániku vecných bremien OZ obsahuje aj konkretizáciu niektorých 

spôsobov.  Bolo by však nelogické nepripustiť aj ďalšie spôsoby zániku vecných bremien, 

ktoré sa môžu uplatniť ako  všeobecné spôsoby zániku právneho vzťahu, či spôsoby 

vyplývajúce z povahy vecných bremien.312  

Z týchto dôvodov možno rozlišovať nasledujúce spôsoby zániku vecných bremien: 

aa)  Zo zákona ku zániku dochádza, ak sú splnené skutočnosti predpokladané 

príslušnou právnou normou. Účinky nastávajú automaticky, nie je potrebné konštitutívne 

rozhodnutie. K zániku vecných bremien ex lege dochádza nastúpením tvalých zmien - § 

151p ods. 2 OZ. Citované ustanovenie postihuje prípady, kedy vecné bremená už nemôžu 

plniť svoju funkciu. K takýmto situáciám môže dôjsť vtedy, ak nastanú trvalé zmeny, kedy 

vec už nemôže slúžiť potrebám oprávnenej osoby alebo prospešnejšiemu užívaniu jej 

nehnuteľnosti. K zániku dochádza splnením týchto podmienok: 

-  nastúpením kvalifikovaných, t.j. trvalých zmien (napr. opustením 

užívania bytu odchodom do ústavu sociálnej starostlivosti s úmyslom sa už nevrátiť; 

-  nemožnosť užívania zaťaženej nehnuteľnosti v prospech oprávnených 

pôsobiacich  in personam alebo v pospech vlastníka nehnuteľnosti. 

Vyvstáva však otázka, či tento spôsob zániku možno použiť na tie prípady, keď síce 

nastanú trvalé zmeny, ale zaťažená nehnuteľnosť môže naďalej slúžiť potrebám 

oprávnených (napr. vybudovaním verejnej cesty je umožnený prístup na pozemok, a tým 

odpadne nutnosť prechodu cez susediaci pozemok). Sme toho názoru, že na takýto prípad 

nie je možné použiť § 151p ods. 2 OZ. Riešenie takto vzniknutej situácie je možné 

prostredníctvom súdu, kedy povinný sa môže domáhať zrušenia vecného bremena. 

Vecné bremeno týmto spôsobom zaniká aj zánikom (zničením) veci, kedy ku zániku 

dochádza okamihom zániku nehnuteľnosti. 

bb) Smrťou oprávneného - § 151p ods. 4 OZ dochádza k zániku ex lege. Vené 

bremeno pôsobiace in personam zanikne najneskôr smrťou oprávnenej osoby. Tento spôsob 

zániku vyplýva zo samotnej podstaty  tohto druhu vecných bremien, u ktorých je právo 
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viazané na konkrétnu osobu. Ak oprávnenou osobou je právnická osoba, vecné bremeno 

zaniká zánikom právnickej osoby. 

cc) Rozhodnutím oprávneného orgánu dochádza k zániku na základe právoplatného 

rozhodnutia, ktoré má konštitutívnu povahu. V zmysle § 151p ods. 3 týmto oprávneným 

orgánom je súd. Domnievame sa, že tento spôsob zániku nie je možné aplikovať na vecné 

bremená, ktoré vznikli ex lege, tu by prichádzalo do úvahy len určenie, či podmienky pre 

existenciu, a tým aj samotné vecné bremeno existuje alebo nie. Rozhodnutie súdu v tomto 

prípade bude mať len deklaratórnu povahu. 

Zánik vecného bremena vo všetkých vyššie uvedených prípadoch sa zapíše do katastra 

nehnuteľností formou záznamu. 

dd) Zmluvou je možné nielen zriadiť, ale aj zrušiť vecné bremeno. Subjekty zmluvy 

o zrušení vecného bremena  musia byť oprávnené a povinné v dobe uzavretia zmluvy, čo 

samozrejme nevylučuje, že to budú rozdielne osoby od osôb, ktoré eventuálne zmluvou 

vecné bremeno zriadili. Zmluvou možno zrušiť aj vecné bremená, ktoré vznikli aj inými 

spôsobmi, než zmluvou. Zmluva môže byť uzavretá buď samostatne, alebo aj ako súčasť 

inej, napr. kúpnej zmluvy. Praktickejšia bude prvá varianta (pri zriaďovaní vecných 

bremien bude zmluva o zriadení vecného bremena častejšie súčasťou inej zmluvy, než pri 

jeho zrušení), vzhľadom k jej subjektom. Zmluvu o zrušení vecného bremena možno 

považovať za špecifický  prípad dissolúcie. 

K platnosti tejto zmluvy sa vyžaduje písomná forma; pri jej nedodržaní je zmluva 

absolútne neplatná (§ 40 OZ). K zániku však dochádza až vkladom do katastra 

nehnuteľnosti, resp. výmazom tohto právneho vzťahu.313  Až po právoplatnosti rozhodnutia 

príslušného odboru katastra sa povinnosť vecného bremena (na zaťaženej nehnuteľnosti) a 

právo vecného bremena (na oprávnenej nehnuteľnosti) na liste C vymaže. 

ee) Splynutím - ide o taký spôsob zániku práv a povinností, keď právo a jemu 

zodpovedajúca povinnosť sa stretnú v jednej osobe. Z definície vecných bremien vyplýva 

platnosť zásady „nulli res sua servit“ (porovnaj § 151n ods. 1 OZ vecné bremená 

obmedzujú vlastníka nehnuteľnej veci, v prospech niekoho iného). Z toho možno usúdiť, že 

spojením práva vyplývajúceho z vecného bremena a povinnosti zodpovedajúcej vecnému 

bremenu v jednej osobe (či už fyzickej alebo právnickej), vecné bremeno zanikne. 

                                                                                                                                                    
312  Porovnaj Fiala, J.: Věcné břemena, Univerzita J.E.Purkyně v Brne, 1988, Acta Universitatis 

Brunensis, Iuridica No 78, str.  111 a nasl.  
313 Aj keď katastrálny zákon (zákon č. 162/1995 Z.z.) pojem výmaz neobsahuje, je výstižnejšie 

hovoriť o výmaze práva a nie o vklade práva.   
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K splynutiu môže dôjsť rôznymi prípadmi kombinácie právnych skutočností, napr. 

vlastník zaťaženého pozemku sa stane vlastníkom oprávneného pozemku dedením, 

darovaním, či kúpou a pod.). Pokiaľ by aj v budúcnosti došlo k opätovnému rozdeleniu 

bývalého zaťaženého a oprávneného pozemku medzi rôzne subjekty, vecné bremeno sa 

„neoživuje“, pretože už raz absolútne zaniklo. V prípade potreby však nič nebráni tomu, 

aby sa vecné bremeno opäť zriadilo napr. zmluvou. 

V rámci splynutia sa môže vyskytnúť sporná otázka v prípade, keď vlastník 

zaťaženého pozemku sa stane spoluvlastníkom oprávneného pozemku. Podľa nášho názoru 

tu nedochádza k zániku splynutím, pretože splynutie predpokladá jednoznačnú totožnosť 

oprávneného a povinného subjektu, k čomu v naznačenom prípade nedošlo. Ak vlastník 

zaťaženého pozemku ako spoluvlastník oprávneného pozemku bude vykonávať obsah 

práva zodpovedajúce vecnému bremenu voči vlastnému pozemku, nepôjde o výkon práva 

zodpovedajúce vecnému bremenu, ale o výkon vlastníckeho práva k vlastnému pozemku. 

ff) Uplynutím doby - hoci vecné bremeno je svojou podstatou právnym vzťahom 

časovo neobmedzeným, nemožno vylúčiť možnosť zriadiť vecné bremeno na určitú dobu, 

nebráni tomu žiadne zákonné ustanovenie. Samotným uplynutím stanovenej doby dochádza 

k zániku vecného bremena. 

gg) Splnením rozväzovacej podmienky, aj keď nebude častá, treba aj  s touto 

eventualitou počítať. Väzba vecného bremena a rozväzovacej podmienky je vhodnejšia, než 

obmedzenie vecného bremena na určitú dobu. Rozväzovacia podmienka je spôsobilejšia 

vyjadriť potrebu existencie vecného bremena z hľadiska jeho trvania, pretože pri zriadení 

vecného bremena je pomerne ťažké presne určiť dobu jeho potreby v budúcnosti. 

Zo všeobecnej povahy rozväzovacej podmienky vyplýva, že splnením podmienky 

právny vzťah vecného bremena sub conditione založený zaniká. Rovnako ako pri uplynutí 

doby, ani v tomto prípade nie je potrebná ďalšia skutočnosť; rozhodnutím súdu môže byť 

zánik vecného bremena len deklarovaný. 

Záverom tohto príspevku treba povedať, že občianskoprávna úprava vecných bremien 

vcelku vyhovujúcim spôsobom upravuje tento druh vecných práv k cudzím veciam. 

Vzhľadom na daný rozsah práce sme poukázali len na niektoré vybrané teoretické, ako aj 

praktické otázky, ktoré v súvislosti s interpretáciou ustanovení o vecných bremenách sa 

môžu vyskytovať. 
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Resumé 

Inštitút vecných bremien je súčasťou slovenského právneho poriadku, resp. bývalého 

československého právneho poriadku od začiatku päťdesiatych rokov, kedy došlo v 

Občianskom  zákonníku č. 141/1950 Zb. k zjednodušeniu dovtedy platnej úpravy 

služobností a reálnych bremien a na ich základe k zavedeniu vecných bremien. 

Podstatným rozšírením právnej regulácie vecných bremien novelizáciou Občianskeho 

zákonníka č. 40/1964 Zb. zákonom č. 131/1982 Zb. bol logicky vyvolaný záujem o právne 

inštitúty na základe ktorých vecné bremená vznikli. 

Vecné bremená v objektívnom zmysle sú právnym inštitútom, v subjektívnom zmysle 

predstavujú určitú právnu povinnosť, ktorej korešponduje príslušné právo. Ide o inštitút, 

ktorý najvšeobecnejšie je rozpracovaný v Občianskom zákonníku, a to v druhej časti, ktorá 

sa delí na vlastnícke právo a právo k cudzím veciam. Vecné bremeno patrí medzi vecné 

právo k cudzím veciam, ktoré inému, než vlastníkovi umožňuje užívať cudziu nehnuteľnosť 

a zároveň ukladá povinnosť vlastníkovi umožniť užívanie jeho nehnuteľnosti touto cudzou 

osobou. 

Predložená práca rozoberá základné teoretické otázky týkajúce sa vymedzenia pojmu 

vecných bremien, postavenia subjektov (povinného a oprávneného), ďalej predmetu a 

obsahu, ako aj otázky vzniku a zániku tohto právneho inštitútu. Všetky uvedené otázky sú 

rozpracované z pohľadu občianskeho práva, resp. Občianskeho zákonníka. 

 

 

Resumé 

The institute of easements has been a component of the Slovak Legal Order, or, we 

had better say, of the Legal Order of the former Czechoslovakia  since the beginning of the 

50-ties when the institutes of servitude and tenure which had been provided for by the valid 

legislature of the period  were simplified by the provisions amending the Civil Code n. 

141/1950 Coll. on the grounds of which the institute of easements was introduced. 

Substantial  extension of the legal regulation  of easements by the provisions of the St. 

n. 131/1982  Coll. which amended the Civil Code n. 40/1964 Coll. had been incited by 

increasing interest in legal institutes on the base of which easements were established. 

In the objective  sense, easement is a legal institute, while in the subjective sense, it 

represents  a certain legal duty with a corresponding legal right. It is an istitute the most 

eleborated account of which is provided in the Civil Code, namely in its second part  which 

is devided into the Ownership and the Right to the Property of Another. Easement  ranks 
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among  the rights to the property of another which enables the  enjoyment of land  by a 

person other than the owner, and which at the same time lays a duty upon the owner to  

enable the enjoyment of his land by this other person. 

The submitted paper  analyses basic theoretical  questions concerning the definition of 

the concept of easement, position of subjects (the statutory and the entitled subjects), the 

subject-matter and contents as well as the problem of origin and termination  of this legal 

insitute. All submitted questions  are elaborated  with regard to the Civil Law or the Civil 

Code. 
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Vývoj právnej ochrany hospodárskej súťaže na  Slovensku 

doc. JUDr. Juraj ŠPIRKO, CSc 
 

Po vzniku Československa ochrana proti nekalej súťaži bola upravená zákonom 

111/1927 Zb. a oblasť ochrany proti obmedzovaniu súťaže zákonom č.141/1933 Zb. o 

karteloch a súkromných monopoloch.Na jeho vykonanie boli vydané vládne nariadenia 

č.165/1933 Zb. a č. 195/1933 Zb. Uvedená právna úprava kartelového práva už schválením 

Ústavy 9.mája sa stala celkom obsoletnou vzhľadom na základné zmeny hospodárskeho a 

spoločenského zriadenia. 

V päťdesiatych rokoch táto právna úprava bola celkom zrušená  § 568 ods.2 č.30 

Občianského zákonníka č.141/1950 Zb.,avšak  vzhľadom na medzinárodné záväzky (čl.10 

bis medzinárodného dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z roku 1883)  bola 

generálna klauzula ochrany v podstate prevzatá do § 352  uvedeného Občianského 

zákonníka a neskôr aj do § 509 teraz  platného Občianského zákonníka č.40/1964 Zb. 

V oblasti hospodárskeho zákonodárstva v roku 1968 boli aspoň  základné aspekty 

právnej ochrany proti nekalej súťaži  a ochrany proti obmedzovaniu súťaže zahrnuté do §§ 

82,83  a 85 ods.4 vládneho nariadenia č.100/1966 Zb. 

Novelou Hospodárskeho zákonníka č.138/1970 Zb.bolo spomínané  vládne nariadenie 

zrušené avšak uvedené súťažnoprávne ustanovenia boli v podstate prevzaté do ustanovení § 

119a  Hospodárskeho zákonníka. Išlo však len o dielčie ustanovenia  bez jednotnej 

koncepcie, ktoré sa v praxi neujali, pretože administratívno-direktívny systém 

hospodárskeho riadenia ich praktickú aplikáciu ani neumožňoval. Vzhľadom na to, že išlo 

len o obmedzenú oblasť pôsobnosti Hospodárskeho zákonníka táto právna úprava pre 

plnenie úloh systému právnej ochrany hospodárskej súťaže bola celkom nevyhovujúca.To 

isté platí aj o podstatne nezmenených ustanoveniach § 119 písm. b) až e)  novely 

Hospodárskeho zákonníka z apríla 1990. 

Trestnoprávna ochrana je obsiahnutá v § 149 Trestného zákonníka č.140/1961 Zb. v 

není neskorších zmien a doplnkov. Aj toto ustanovenie ostalo v platnosti z dôvodu  

medzinárodného záväzku ČSSR obsiahnutého v článku 10 bis  Parížskeho únijného 

dohovoru na ochranu priemyselného vlastníctva z roku 1883. 

S prechodom československého hospodárstva na princípy trhového hospodárstva, s 

ozvojom trhových vzťahov aj v slovenskom hospodárstve obnovujú sa aj funkcie 

hospodárskej súťaže ako stimulátora hospodárskeho rozvoja. Avšak rozvoj  trhových 
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vzťahov už svojou povahou vytvára priestor aj pre  vznik niektorých negatívnych javov 

smerujúcich k zneužívaniu  hospodárskeho postavenia na obmedzenie resp. vylúčenie  

hospodárskej súťaže alebo k zneužívaniu súťaže pre rôzne  nekalé hospodárske praktiky. 

Preto, aby tieto negatívne javy  nenarušovali funkciu hospodárskej súťaže, bolo potrebné 

popri vytváraní ekonomických podmienok hospodárskej súťaže vytvoriť aj právne garancie 

ochrany súťaže ako proti jej skresľovaniu  nekalými praktikami (právo na ochranu proti 

nekalej súťaži), tak aj proti konaniam obmedzujúcim hospodársku súťaž (právo  na ochranu 

proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže). 

Z ekonomického hľadiska hlavným zámerom je vytvorenie náročného onkurenčného 

prostredia, pretože prirodzenou  snahou hospodárskych subjektov, je získať v rhových 

vzťahoch najvýhodnejšie postavenie,maximum výhod pre seba najľahším spôsobom, čo 

vedie v konečnom dôsledku k obmedzovaniu hospodárskej súťaže, resp.k jej vylúčeniu. 

Aby táto spoločenská funkcia hospodárskej súťaže spočívajúca v najproduktívnejšom 

využívaní výrobných činiteľov, v zavádzaní najpokrokovejších metód do výroby a jej 

riadenia a v dosahovaní príjmov v závislosti od vlastných výkonov bola zabezpečená, je 

potrebné pre žiadúce sa správanie hospodárskych subjektov v trhovom hospodárstve 

vytvoriť aj už spomínané právne záruky ochrany hospodárskej súťaže. 

Základný význam vytvárenia týchto právnych záruk hospodárskej súťaže spočíva v 

ochrane oprávnených záujmov tuzemských i zahraničných podnikateľských subjektov proti 

súťaž skresľujúcim alebo obmedzujúcim v rozpore s verejným záujmom  praktikám iných 

podnikateľom alebo zásahom orgánov štátnej správy obmedzujúcim konkurenciu. 

Takéto narušovanie hospodárskej súťaže by mohlo viesť k povinnosti náhrady voči 

poškodeným, najmä zahraničnným podnikateľom na úkor devízového hospodárstva. To 

viedlo k tomu, že sa právo na ochranu hospodárskej súťaže v trhovom  hospodárstve 

vyvinulo v národnom práve takýchto štátov, v medzinárodnom práve (Parížsky dohovor na 

ochranu priemysekného vlastníctva z roku 1883) a nadnárodnom práve (zmluva o zriadení 

EHS z r.1957). 

V historickom vývoji ako právo na ochranu proti nekalej súťaži, tak aj právo na 

ochranu proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže sa u nás vyvíjalo postupne samostatne a 

každé z nich bolo upravované osobitným zákonom. Takáto osobitná úprava sa u nás 

zachovala aj po roku 1989. 

Právna úprava nekalej súťaže je obsiahnutá v kódexe regulujúcom obchodné vzťahy 

medzi podnikateľmi-Obchodnom zákonníku. 
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Ochrana proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže sa upravila zákonom č.63/1991 Zb. 

o ochrane hospodárskej súťaže,ktorým sa v našom právnom poriadku zakotvili pravidlá na 

ochranu proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Pri koncipovaní nového 

československého zákonodárstva na ochranu hospodárskej súťaže bolo potrebné v žiadúcej 

miere zohľadniť špecifiká dané tradíciou a potrebami rozvoja národného hospodárstva a 

súčasne rešpektovať záväzky na harmonizáciu súťažného práva vyplývajúce z uzavretej 

dohody o pridružení k Európskemu spoločenstvu. 

Požiadavku harmonizácie práva a jeho zlúčiteľnosti s právom Európskej únie 

vyjadrilo aj uznesenie vlády Slovenskej republiky č.48 z 21.1.1992,ktorým sa schvaľujú 

pokyny vl.SR na zabezpečenie zlúčiteľnosti československého právneho poriadku s právom 

ES. 

Tendencie harmonizácie práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže so 

zahraničnými právnymi úpravami, najmä  tými, ktoré boli pre hospodársku spoluprácu s 

Českou a Slovenskou federatívnou republikou najvýznamnejšie, sa v určitej miere prejavili 

už v zákone č.63/1991 Zb. 

Tento zákon bol novelizovaný po viac ako ročnej jeho aplikácii zákonom č.495/1992 

Zb., ktorý sa zameral najmä na pripravované štátoprávne zmeny, na zrušenie Federálneho 

úradu pre hospodársku súťaž a prevod jeho kompetencií na národné úrady pre hospodársku 

súťaž. 

 Z nedostatkov zákona č.63/1991 Zb.možno uviesť už samotné nedostatočné 

vymedzenie účelu zákona,úzke vymedzenie osobnej pôsobnosti zákona,nejasné ustanovenia 

najmä o kartelových  dohodách a dvojaký režim ich posudzovania, neadekvátnu definíciu 

fúzií, nadbytočnú ohlasovaciu povinnosť u podnikateľov pri nadobudnutí monopolného 

alebo dominantného postavenia na trhu, nedostatožnú právomoc úradu pri získavaní 

nevyhnutných podkladov a informácií od podnikateľov,  nedostatočnú úpravu správneho 

konania pred úradom, terminologickú a inštitucionálnu nepresnosť znenia zákona. 

 Ďalej bolo poterbné zohľadniť neskoršie právne úpravy obsiahnuté nakmä v 

Obchodnom zákonníku a zákonoch týkajúcich sa privatizácie, úverových a iných 

finančných inštitúcií pôsobiacich na kapitálovom trhu. Preto už novela zákona o ochrane 

hospodárskej súťaže č.495/1992 Zb. zrušila tie  ustanovenia z pôvodnej úpravy, ktoré sa v 

praxi neaplikovali a v menšej miere boli doplnené ustanovenia procesnej povahy. 

 Nový zákon o ochrane hospodárskej súťaže č.188/1994 Z.z. v  znení z. č. 240/1998 

Z.z. si vytýčil úlohu odstrániť hore uvedené nedostatky. Súčasne zakotvil ústavný princíp 

ochrany a podpory hospodárskej  súťaže vyplývajúci z článku 55 ods.2 Ústavy Slovenskej 
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republiky. Reaguje na viaceré kritizované nedostatky pôvodného zákona a prihliada aj na 

zosúladenie našej legislatívy v tejto oblasti s pravidlami platnými v Európskej únii. Nová 

právna úprava tak vychádza z princípov obsiahnutých v článkoch 85 a 86 Zmluvy o 

založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva z nariadení Rady a Komisie EHS, 

ktorými sa vykonávajú uvedené články zmluvy, ako aj zo súdnej praxe Európskeho 

súdneho dvora. Užší základ komparácie tvorili predovšetkým nariadenie rady č.17/1962 a s 

ním  súvisiace nariadenie Komisie č.27/1962 v znení neskorších zmien a doplnkov, 

nariadenie Rady č.4064/1989 a s ním súvisiace nariadenie Komisie č.2367/1990, ako aj 

súbor nariadení Rady a Komisie EHS, ktoré sa týkajú blokových výnimiek. 

Nová právna úprava je zlučiteľná so súťažným právom platným v Euróskej únii.314 

Táto úprava zároveň prihliada na vývojové tendencie v dotknutej oblasti nielen v Európe, 

ale aj inde vo svete. Poučné v tomto smere sú najmä skúsenosti s právnou úpravou v USA. 

 Nová právna úprava je tiež v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktorými je 

Slovenská republika viazaná, ako aj s Európskou dohodou o pridružení Slovenskej 

republiky k Európskej únii a platnou Interim dohodou. 

 

 Pojem súťaž. 

 Pri skúmaní pojmu súťaž musíme vychádzať z ekonomickej determinácie tohto javu. 

Ako ekonomický jav vyžadujúci adekvátnu právnu úpravu je predmetom skúmania ako 

ekonómov, tak aj právnikov, ktorý pri analýze pojmových znakov tohto fenoménu 

uprednostňujú svoj uhol pohľadu podmienený ich  odbornosťou. Ide o jav komplikovaný a 

mnohoaspektový, jeho skúmania však musí postihovať všetky najdôležitejšie ekonomické 

kategórie, akými sú najmä cena, kvalita, ponuka, dopyt atď., preto pre právnika je 

nesmierne náročné. 

 V odbornej literatúre môžeme sa stretnúť s rôznorodými názormi na spôsob 

vymedzenia súťaže ako procesu vzájomného súprenia hospodárskych subjektov. Jední pri 

skúmaní podstaty hospodárskej súťaže sa obmedzujú len na vzťah medzi navzájom 

súperiacimi hospodárskymi subjektmi, druhí berú do úvahy aj ich potencionálnych 

trhových partnerov na strane dopytu. V takomto prípade sa súčasťou vymedzenia pojmu 

súťaž stáva aj vzťah k tomuto subjektu , teda spotrebiteľovi v najširšom zmysle slova. Hoci 

hospodárska súťaž môže prebiehať na oboch stranách trhu, prevažne sa berie do úvahy len 

súťaž na strane ponuky, lebo len táto súťaž plní samoregulačné úlohy a vytvára pestrosť 

                                                           
314 Viď dôvodovú správu k zákonu o ochrane hospodárskej súťaže 
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ponuky pre spotrebiteľa. Z hľadiska komplexnosti vymedzenia tohto pojmu všetky 

spomínané aspekty najpriliehavejšie sú vyjadrené v Knapovej definícii hospodárskej 

súťaže, ktorý ju v najvšeobecnejšej  rovine chápe ako "súperenie dvoch alebo viacerých 

hospodárskych subjektov na tej istej strane trhových vzťahov (ponuky či dopytu) o 

dosiahnutie hospodárskeho výsledku spočívajúceho v uskutočnení výmeny výrobkov alebo 

služieb s tými istými potenciálnymi účastníkmi trhu, a to také súperenie, ktoré vzájomne 

ovplyvňuje hospodársku činnosť týchto subjektov a vytvára na strane druhých 

potenciálnych účastníkov trhových vzťahov objektívnu možnosť voľby medzi rôznymi 

súťažnými ponukami či dopytmi".315 

 Z tejto definície vyplýva, že hospodárska sťaž nevyhnutne predpokladá existenciu 

trhu vybudovaného na slobode konania a rozhodovania všetkých jeho účastníkov tak na 

strane ponuky, ako aj na strane dopytu. Existenciou trhu v jeho globálnom poňatí však nie 

je determinovaná existencia konkrétneho  súťažného vzťahu. Tento je determinovaný 

existenciou tzv. relevantného trhu. Relevantnosť trhu je zase daná predmetom, priestorom a 

časom. Z hľadiska predmetu súťažný vzťah vzniká len medzi výrobcami rovnakých, 

prípadne vzájomne substituovateľných výrobkov a služieb. Z hľadiska priestoru  a času 

relevantnosť trhu je vyjadrená dostupnosťou  jednotlivých ponúk pre rôznych zákazníkov. 

 V praxi v práve relevantnosť trhu spôsobuje problémy nielen z hľadiska predmetu, t.j. 

ktoré výrobky možno v konkrétnom prípade možno považovať za vzájomne zameniteľné, 

ale aj z hľadiska priestoru a času, pretože ide o dynamické kategórie v tom zmysle, že 

priestorové ponímanie relevantného trhu sa stále rozširuje a relevantnosť času je naplnená 

nielen súčasne si konkurujúcimi ponukami, ale aj budúcimi pripravovanými, čím zahŕňa aj 

tzv. potenciálnu súťaž. Popri existencii trhu ďalším predpokladom na plné rozvinutie 

hospodárskej súťaže je informovanosť účastníkov trhu o rôznych ponukách. Tieto 

predpoklady vytvárajú rámec pre fungovanie hospodárskej súťaže, ktorý možno považovať 

za optimálny pre obe strany trhu. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže podobne ako 

dostupné zahraničné národné úpravy proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže, ako aj 

právna úprava Európskej únie, neobsahuje legálnu definíciu hospodárskej súťaže súc si 

zrejme vedomý toho, že vytvoriť všeobecný a komplexný pojem hospodárska súťaž je 

veľmi problematické vzhľadom na to, že tento pojem je príliš determinovaný konkrétnymi 

skutkovými podstatami vyjadrujúcimi ten-ktorý aspekt súťažnej slobody. 

 

                                                           
315 Knap,K.:Právo hospodářské souťeže.Praha,Orbis 1973,s.17 
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 Súťažnopolitické koncepcie. 

 Na rozdiel od jednoznačne formulovaných cieľov a funkcií hospodárskej súťaže 

existuje celý rad súťažnopolitických koncepcií od extrémneho modelu dokonalej 

konkurencie cez jednotlivé formy nedokonalej konkurencie až po pojem efektívna 

(funkčná) súťaž. V prípade, že na trhu pôsobí veľký počet drobných  výrobcov, z ktorých 

ani jeden nie je schopný ovplyvniť trhovú  cenu môžeme hovoriť o dokonalej konkurencii. 

V súčasnosti  však väčšina komodít nevyhovuje podmienkam dokonalej  konkurencie, preto 

táto napriek jej možnej vysokej ekonomiskej efektívnosti je skôr výnimkou, resp. 

teoretickou abstrakciou ako fungujúcim modelom. Reálne existujúce trhové hospodárstvo v 

súčasnosti je charakterizované modelom nedokonalej konkurencie vyjadrujúcim skôr určité 

hybridné štruktúry v hospodárstve. Pri tomto modele hospodárske subjekty môžu určitým 

spôsobom ovplyvňovať trhovú cenu pri redukovanom počte nositeľov ponuky znížením 

nákladov v dôsledku rozšírenia výroby, čo im umožňuje úspory z lacnejšej výroby použiť 

na jej modernizáciu a vyrábať ešte efektívnejšie. Táto možnosť zníženia nákladov 

rozšírením výroby spôsobuje nedokonalú konkurenčnosť trhu. K základným formám 

nedokonalej konkurencie ojedinele patrí čistý monopol, monopolistická a oligopolná 

konkurencia. Z modelu nedokonalej konkurencie vychádza aj koncepcia tzv. efektívnej 

súťaže predpokladajúca závislosť trhového výsledku od spôsobu správania hospodárskych 

subjektov  v hospodárskej súťaži, ktoré považuje za podmienené  štruktúrou trhu. Táto 

koncepcia hľadá kompromis medzi  pozitívami nedokonalého trhu a fungujúcej 

hospodárskej  súťaže. Ochrana hospodárskej súťaže sa potom obmedzuje potrebou 

tolerovať jej určité ekonomicky efektívne obmedzenia vyplývajúce z nedokonalosti trhu a 

považuje sa za efektívnu,  ak dostatočne plní svoje funkcie. 

Aj táto koncepcia má svojich oponentov u zástancov koncepcie "slobody súťaže", 

ktorý sa stavajú proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže a v kompromisnom postoji 

koncepcie efektívnej súťaže vidia riziko nežiadúceho zasahovania pri modelovaní trhu. 

Koncepcia efektívnej súťaže sa stala teoretickoekonomickým základom právnych úprav 

protimonopolného práva u nás i v zahraničí, aj keď nemožno vylúčiť, že konkrétny 

zákonodárca pri koncepčnom riešení právnej úpravy bude ovplyvnený aj inou koncepciou. 

Koncepcia novej právnej úpravy vychádza z ochrany efektívnej súťaže, čo sa javí 

podstatne pružnejším než poňatie rigidných absolútnych zákazov v oblasti právnej ochrany 

proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. To potvrdzujú aj skúsenosti z právnej úpravy 

tejto oblasti v tých krajinách, kde právna úprava vychádzala z rigidných absolútnych 
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zákazov, ktoré sa ukázali ako neživotné a bolo potrebné si pomáhať rôznymi pomocnými 

právnymi inštitútmi, ako napr. rule of reason v protimonopolnom angloamerickom  práve. 

V tejto súvislosti treba poznamenať, že protimonopolné  zákonodárstvo v každej 

krajine je aj odrazom v tom ktorom  období celkovej hospodárskej situácie a celkových 

cieľov hospodárskej politiky. V prípade, že toto zákonodárstvo neodrážalo ekonomickú 

situáciu, nebolo schopné účinne plniť svoje funkcie, čo vyvolávalo potrebu jeho následných 

novelizácií. 

To platí aj pre súčasnú situáciu na Slovensku. Zákon o ochrane hospodárskej súťaže 

by mal byť v súlade s celkovou stratégiou hospodárskej politiky a mal by napomáhať jej 

realizácii, napr. pri stimulovaní investícií, štruktúrnych zmenách, vo vzťahu k zahraničným 

investíciám atď. Ak takáto  koncepcia neexistuje, je potom ťažké formulovať kritériá pre 

posudzovanie viacerých otázok dôležitých z hľadiska ochrany hospodárskej súťaže, napr. 

postoj k dohodám firiem, fúziám.  

Z uvedeného vyplýva, že ochrana hospodárskej súťaže nemôže byť samoúčelná, 

nemôže byť presadzovaná formou absolútnych  zákazov, ale má smerovať k vytváraniu 

priaznuvých podmienok  pre efektívny hospodársky rozvoj a prinášať tak prospech 

spotrebiteľom. Teda ide o ochranu efektívnej súťaže v súlade  so súčasnými tendenciami v 

zahraničných právnych úpravách. 

Nemôže ísť o absolútnu, samoúčelnú ochranu konkurencie ale o posudzovanie a 

bilancovanie obmedzení konkurencie vo väzbe  na ich pozitívne dopady pre celé 

hospodárstvo. Pritom pri prospechu spotrebiteľov z ochrany hospodárskej súťaže nejde o 

ich individuálny prospech, ale o kumulovaný efekt z pôsobenia konkurenčného 

mechanizmu. Spotrebitelia dostavajú kvalitný tovar za nižšie ceny vtedy, ak podnikateľský 

trh je pod tlakom konkurencie a tým, že sa chráni a podporuje hospodárska súťaž má to 

nakoniec pozitívny dopad aj na spotrebiteľov. 

Doterajšia právna úprava v porovnaní s právnymi úpravami v štátoch Európskej únie 

neupravovala skresľovanie súťaže, preto nová právna úprava je už doplnená aj o 

skresľovanie hospodárskej súťaže, ktoré nemení rozsah hospodárskej súťaže, ale jej 

kvalitatívne aspekty. Na označenie praktík vylučujúcich, obmedzujúcich alebo 

skresľujúcich hospodársku súťaž zákon používa legislatívnu skratku "obmedzovanie 

súťaže". 
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Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže 

Právna úprava hoci musí rešpektovať hospodársku súťaž ako ekonomickú kategóriu 

dotvára ju, vlastnými prostriedkami formuje a vymedzuje právny rámec pre jej praktické 

uplatnenie v hospodárstve. 

V najširšom ponímaní pod právnym rámcom možno chápať všetky právne normy, 

ktoré upravujú hospodársky systém spoločnosti od ústavy až po právne normy upravujúce 

napr. priemyselné a autorské práva. V užšom zmysle právny rámec hospodárskej súťaže 

tvoria právne normy upravujúce súťažné vzťahy v rámci práva na ochranu proti nekalej 

súťaži a práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže, ktoré sa niekedy nie celkom 

presne nazýva aj kartelovým, resp.antitrustovým právom. Obsahom práva proti 

obmedzovaniu hospodárskej súťaže je brániť zneužitiu účasti na hospodárskej súťaži jej 

nedovoleným obmedzovaním. K týmto dvom oblastiam súťažného práva sa niekedy 

zaraďuje aj právo na ochranu spotrebiteľa z dôvodov vpllyvu súťažných vzťahov na 

spotrebiteľa.316 

 Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže sa chápe ako verejnoprávna vetva 

súťažného práva, pretože primárnym cieľom právnej úpravy je tu ochrana 

celospoločenského záujmu na zachovaní existencie hospodárskej súťaže a jej funkcií. 

Postihuje určité proyiprávne, protisúťažné správanie  podnikateľského subjektu. 

 Napriek rôznym teoretickým poňatiam prejavujúcim sa vo vývoji právnej úpravy 

ochrany hospodárskej súťaže u nás a v právnych poriadkoch jednotlivých štátov pri tejto 

ochrane ide o zodpovednosť, ktorá je osobitným druhom právnej zodpovednosti za 

protiprávne konanie. Toto poňatie vychádza zo zneužitia práva pri účasti v hospodárskej 

súťaži, ku ktorému došlo porušením funkcie hospodárskej súťaže jej obmedzením alebo 

dokonca vylúčením. 

 Povahu primárneho právneho vzťahu vznikajúceho pri hospodárskej súťaži má vzťah, 

ktorý vzniká medzi dvoma súťažiteľmi. V prípade, že sa niektorý zo súťažiteľov dopustí 

konania odporujúceho norme práva proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže, vzniká ako 

dôsledok porušenia primárneho  právneho vzťahu nový právny vzťah, a to zodpovednostný 

právny vzťah. Existencia príslušnej právnej normy zahrňujúcej určité druhy správania 

odporujúceho verejnému záujmu na existencii efektívnej súťaže je formálnym 

                                                           
316 Viď Černejová,A.:Protimonopolné právo na Slovensku,  Bratislava,KDP 1993, s.13 
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predpokladom uplatňovania právnej zodpovednosti za protisúťažné správanie. Prevažná 

väčšina právnych úprav hospodárskej súťaže je charakteristická tým, že vo veľkej miere 

využívajú formu generálnych klauzúl. Na ne spravidla potom nadväzuje demonštratívny 

výpočet jednotlivých spôsobov konkrétneho protisúťažného správania. Pri zakotvení v 

právnej úprave len samostatných skutkových podstát protisúťažného správania bez 

generálnej klauzuly vzniká veľké riziko úniku z dopadu právnej normy, pretože právna 

norma vopred sotva môže postihnúť celú škálu možného protisúťažného správania. Preto 

vo väčšine najmä europskych štátov prevláda spôsob právnej úpravy formou generálnych 

klauzúl. 

 Túto skutočnosť treba mať na zreteli aj pri posudzovaní platnosti objektívneho 

princípu zodpovednosti za protisúťažné konanie, pretože hoci primárnym objektom právnej 

ochrany je tu celospoločenský záujem na zachovaní hospodárskej súťaže a jej regulačných 

funkcií, rozhodujúcim je zaradenie právnej  úpravy hospodárskej súťaže (a teda aj jej 

generálnej klauzuly) do Obchodného zákonníka, kde vo vzťahu medzi podnikateľskými 

subjektami platí objektívny princíp zodpovednosti. Tým sa vyhneme pri akceptácii 

objektívneho princípu zodpovednosti kontraverznému zdôvodňovaniu zodpovednostných 

nárokov raz objektívnym, raz subjektívnym princípom u tých istých súťažiteľov.317 Na tom 

nič nemení ani tá skutočnosť, že zákon č.188/1994 Z.z. V § 17 ods.3 ustanovuje, že na 

uplatnenie nárokov, ale spotrebiteľov ako subjektov občianskoprávnych vzťahov, aby sa 

rušiteľ zdržal konania a odstránil závadný stav platia ustanovenia občianskoprávnych 

predpisov ak tento zákon neustanovuje inak. Protisúťažné správanie v práve proti 

obmedzovaniu hospodárskej súťaže zahrňa rôzne druhy správania, ako napr. dohody 

obmedzujúce hospodársku súťaž, zneužívanie dominantného postavenia na trhu alebo 

nedovolenú koncentráciu. 

Aj právne úpravy európskych krajín proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže 

spravidla nechápu zákaz jednotlivých druhov protisúťažného správania ako zákaz 

absolútny, ale umožňujú pri niektorých formách protisúťažného správania buď výnimky 

ustanovené priamo v zákone, alebo zakotvenie právomoci príslušného orgánu rozhodnúť v 

konkrétnom prípade o udelení výnimky. V praxi Európskej únie sa uplatňujú tzv. skupinové 

resp. blokové výnimky. 

 Zákon o ochrane hospodárskej súťaže je právnou úpravou lex specialis vo vzťahu ku 

Obchodnému zákonníku a Občianskému zákonníku.  

                                                           
317 Podrobnejšie viď Kalesná,K.:Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Bratislava, PFUK 
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Na kompenzáciu nedostatku všeobecnej zákonnej definície  pojmu súťaž zákonodárca 

sa snaží čo najpresnejšie určiť účel právnej úpravy v úvodných ustanoveniach zákona. 

Účelom právnej úpravy je chrániť a podporovať efektívnu súťaž, ktorá zvyšuje ekonomickú 

efektívnosť a prináša tak prospech spotrebiteľom. Nový zákon o ochrane hospodárskej 

súťaže ustanovuje, že jeho účelom je ochrana hospodárskej súťaže na trhoch tovarov proti 

jej vylučovaniu, obmedzovaniu alebo skresľovaniu, ako aj vytváranie podmienok na jej 

ďalší rozvoj s cieľom podporiť hospodársky rozvoj v prospech spotrebiteľov. 

 V novom zákone pôvodne pomerne všeobecne formulovaný účel právnej úpravy v § 

1 zákona č.63/1991 Zb. sa spresňuje určením možných spôsobov negatívnych zásahov do 

hospodárskej súťaže. Pod tovarom sa tu všeobecne rozumie vec určená na predaj na trhu, 

ktorá má svoju úžitkovú hodnotu (schopnosť uspokojovať potreby) a hodnotu (schopnosť 

vymieňať sa za iné tovary v určitom pomrere). Zahrňa takto výrobky, výkony, práce a 

služby. Takéto vymedzenie účelu právnej úpravy z terminologického hľadiska je 

konzistentné s komunitárnym právom. 

Vychádzajúc z doterajších skúseností, ako aj z odporúčaní zahraničných odborníkov 

sa novo vymedzila aj osobná pôsobnosť zákona v § 2 ods.1 tak,že sa tento vzťahuje na 

podnikateľov, iné fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť 

a ich združenia a tiež na orgány štátnej správy a obce, ak ide o ich pôsobnosť, ktorá súvisí s 

hospodárskou súťažou. 

Zákon zotrval nariek rozsiahlym diskusiám pri pôvodnom pojme podnikateľ, ktorý 

používal aj zákon č.63/1991 Zb. a ktorý je zaužívaný aj v zákonodárstve štátov EÚ, ako aj v 

komunitárnom práve, teda v jednotnom práve, ktoré má priamu platnosť a aj prednosť pred 

národným právom v členských štátoch Európskej únie.  

Osobná pôsobnosť zákona sa vzťahuje na široký okruh subjektov, ktorými sú 

podnikatelia v zmysle Obchodného zákonníka a iné fyzické a právnické osoby, ktoré 

vykonávajú hospodársku činnosť, a ich združenia. Pritom pod hospodárskou činnosťou sa 

rozumie akákoľvek činnosť zameraná na výroby a obeh tovarov, pokiaľ neslúži len na 

uspokojovanie osobných potrieb. Prito nie je rozhodujúce či sa vykonaáva s cieľom 

dosahovania zisku, pretože práve pri verejnoprospešných organizáciách, ktorých činnosť sa 

nevykonáva za účelom dosahovania zisku vznikali pochybnosti, či by mali spadať do 

pôsobnosti tohto zákona. 

                                                                                                                                                    
1995, s.15 a 16 
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Z pôsobnosti zákona sú vyňatí spotrebitelia (fyzické osoby, ktoré nakupujú výrobky 

alebo užívajú služby pre priamu osobnú spotrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti)  

alebo zamestnanci, ktorý hospodársku činnosť nevykonávajú  samostatne ale, v pracovnom 

pomere pre zamestnávateľa. 

Pojem podnikateľ v zmysle Obchodného zákonníka je na účely súťažného práva 

priúzky, preto Obchodný zákonník v ustanoveniach o nekalej súťaži používa pojem 

súťažiteľ avšak v zahraničí na označenie subjektov práva proti obmedzovaniu hospodárskej 

súťaže sa pojem "súťažiteľ" nepoužíva, pretože nezaŕňa všetky subjekty tohto práva 

(subjekty, ktoré vzájomne nesúťažia, t.j. účastníkov dodávateľského, odberateľského alebo 

susedného trhu). 

Na záver možno konštatovať, že uvedenou právnou úpravou  hospodárskej súťaže náš 

zákonodárca rijal relatívne úsporný,  všeobecný a abstraktný variant právnej regulácie tých 

foriem  správania, ktoré sú relevantné z hľadiska ochrany  konkurencie. 

 

 

Resumé 

Vzhľadom na rozsiahlosť danej problematiky autor  príspevku koncentruje svoju 

pozornosť na vývoj právnej  ochrany hospodárskej súťaže na území Slovenska počnúc 

vznikom  bývalého Československa v roku 1918, pretože, ak  konštatujeme, že hospodárska 

súťaž je nevyhnutným  predpokladom riadného fungovania trhovej ekonomiky, musíme  

venovať pozornosť aj vývojovým aspektom ochrany hospodárskej  súťaže na Slovensku o 

to viac, že u nás ešte stále prebieha  proces privatizácie a bývala československá ekonomika 

mala silnú monopolnú a oligopolnú štruktúru, ktorá vylučovala z  hospodárskeho života 

konkurenciu. 

Popri vývojových aspektoch ochrany hospodárskej súťaže  autor venuje pozornosť aj 

pojmovému vymedzeniu súťaže,  skúmaniu jej podstaty vychádzajúc z ekonomickej 

determinácie  tohto javu, neopomínajúc pritom ani súťažnopolitické  koncepcie odlišujúce 

sa od jednoznačne formulovaných cieľov  a funkcií hospodárskej súťaže. 

Osobitnú pozornosť pritom autor venuje charakteristike  práva proti obmedzovaniu 

hospodárskej súťaže. 
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Resumé 

Regarding  the extensiveness of the issue in question, the author concentrates on the 

development  of the legal protection  of economic competition  in the area of Slovakia 

dating from the origin  of the former Czechoslovakia  in 1918, since if we assume that  

economic competition is   an inevitable  prerequisite of  due operation of market economy  

we should also have in contemplation developmental aspects  of the protection of economic  

competition  in Slovakia, especially because of the fact that  the process of privatisation in 

Slovakia has not come to an end yet, and the former Czechoslovak economy  had  a strong 

monopoly and oligopoly  structure which excluded  the competition from  economic life of 

the country.  

Alongside  developmental aspects  of the protection of economic competition, the 

author seeks to define the contents of the concept of  competition, to examine  its substance 

starting from economic determination of this phenomenon, not omitting competition-

political conceptions differing from those which formulate aims and functions of economic 

competition definitely. 

The author pays special attention to the branch of law  which deals with  restriction 

practices in economic competition. 
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Právna úprava drogovej problematiky na našom území 

a v štátoch Európskej únie 

doc. JUDr. Jozef MADLIAK, CSc. 
 

 

V našej i zahraničnej literatúre je možné sa niekedy stretnúť s nejednoznačným, resp. 

nejednotným výkladom pojmov droga, omamná látka, psychotropná látka, či pojmov 

s uvedenými súvisiacich (napr. návyková látka) a pod., čo často vedie k neželaným 

posunom a k rôznosti prístupu a výkladu jednotlivých autorov . 

Pojem návykovej látky definuje § 89 ods. 11 Tr. zák.318, pričom podľa tejto legálnej 

definície sa návykovou látkou rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a 

ostatné látky spôsobilé nepriaznivo ovplyvniť psychiku človeka alebo jeho ovládacie alebo 

rozpoznávacie schopnosti alebo sociálne správanie. Drogou (z arabského „durana“ - 

liečivo) je podľa stanoviska Svetovej zdravotníckej organizácie z roku 1969 akákoľvek 

látka, ktorá, ak je vpravená do živého organizmu, môže pozmeniť jednu alebo viac jeho 

funkcií; dnešné chápanie pojmu droga je však značne užšie a skôr splýva so skupinou 

omamných a psychotropných látok319. 

Výklad pojmu omamná látka podáva § 2 ods. 1 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných 

látkach, psychotropných látkach a prípravkoch, podľa ktorého sú omamnými látkami látky 

návyk a psychickú a fyzickú závislosť ľudí charakterizovanú zmenami správania sa so 

závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami; psychotropnými látkami sú, 

podľa § 2 ods. 2 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a 

prípravkoch, látky ovplyvňujúce stav ľudskej psychiky pôsobením na centrálny nervový 

systém s menej závažnými zdravotnými a psychosociálnymi následkami a napokon, 

prípravkami sú podľa § 2 ods. 3 uvedeného zákona zmesi látok obsahujúce jednu alebo viac 

omamných látok alebo psychotropných látok, a to bez ohľadu na ich fyzikálny stav. 

Prekurzorom sa rozumejú chemické látky, ktoré sú potrebné (ako komponenty) na výrobu 

niektorých omamných alebo psychotropných látok a jedov. 

Drogovou závislosťou je potrebné rozumieť psychický a niekedy i fyzický stav 

vyplývajúci zo vzájomného pôsobenia medzi živým organizmom a drogou, 

                                                           
318 Trestný zákon č. 140/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (posledná vykonaná zmena zákonom 

č. 183/1999 Z. z.) 
319 Rovnako: Štablová, R. a kol.: Drogy, kriminalita a prevence, Praha 1997 
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charakterizovaný zmenami správania sa a inými reakciami, ktoré vždy zahŕňajú nutkanie 

brať drogu stále alebo pravidelne pre jej psychické účinky a niekedy aj preto, aby sa 

zabránilo nepríjemnostiam plynúcim z jej neprítomnosti; osoba môže byť závislá aj na viac 

než na jednej droge. Toxikomániou je potrebné rozumieť stav periodickej alebo chronickej 

intoxikácie, ktorá škodí jedincovi aj spoločnosti a je vyvolaný opakovaným užívaním dogy, 

pričom je charakterizovaná neprekonateľnou potrebou alebo nutkaním pokračovať 

v užívaní drogy a získať ju akýmkoľvek spôsobom, tendenciou zvyšovať dávku a 

psychickou a niekedy i fyzickou (somatickou) závislosťou na účinkoch drogy.320 Pojmy 

toxikománia a drogová závislosť sú v podstate totožné pojmy a používajú sa u nás i vo 

svete ako synonymá. 

Ďalšími pojmami používanými v súvislosti s drogami sú pojmy úzus, misúzus 

a abúzus – úzus drog znamená ich užívanie (použitie) ako lieku, t. j. podľa naordinovania 

lekárom a abúzus zneužívanie drog; misúzus, ktorý sa často nesprávne definuje však značí 

zneužívanie liekov (a teda nie drog). 

Samotné drogy, ako boli v priebehu vývoja ľudskej spoločnosti skúmané a ako bol 

skúmaný ich vplyv na živý (ľudský) organizmus, resp. ako bolo určované ich chemické 

zloženie, boli postupne zatrieďované – napr. podľa typu drogovej závislosti (morfiová, 

kokaínová, alkoholovo-bartiburátová) alebo podľa ich chemického zloženia alebo pôvodu; 

avšak v dnešnej dobe, keď drogová problematika zachvátila takmer všetky krajiny na svete 

a kedy narkomani často striedajú viacero druhov drog (častý je prípad postupného 

„pritvrdzovania“ užívaných drog), stratili tieto členenia viac-menej svoje opodstatnenie 

a preto sa v odbornej (právnej i medicínskej) literatúre autori vracajú k tzv. historickému 

triedeniu drog podľa ich vývoja – na drogy prírodné (rastlinného pôvodu) a na drogy 

vyrábané umele (syntetické drogy). 

Medzi základné rastliny používané na výrobu drog patria rastliny (kríky, resp. listy 

z nich) koky, konope a mak. Koka (Erythroxylum coca LAM.) je ker alebo malý strom 

s prútovitými vetvami, rastúci prevažne v južnej Amerike, z ktorého sa zbierajú listy po 

dosiahnutí troch rokov, a to tri-krát až štyri-krát ročne, pričom životnosť plantáže s kríkmi 

koky je v priemere až dvadsať rokov. Účinnou látkou z kríkov koky sú tzv. tropanové 

alkaloidy, spomedzi ktorých je dominantným kokaín 321 . Tento kokaín však nie je 

kokaínom, ktorý je známy medzi užívateľmi drog ako biely prášok, resp. ako biele 

kryštáliky, ktoré sa aplikujú šňupaním (obvyklá dávka cca. 30-40 mg) alebo vnútrožilovo 

                                                           
320 Tamže, s. 12 
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(cca. 20 mg); teno kokaín je v skutočnosti kokaín hydrochlorid322. Na báze kokaínu sa 

vyrába aj „crack“, a to pridaním alkalického činidla (prášok do pečiva, vápno) do kokaínu. 

Crack sa fajčí a závislosť na ňom vzniká už po požití jednej alebo dvoch dávok. 

Mak (Papaver somniferum L.) patrí medzi najstaršie kultúrne pestované rastliny.  

Základnou surovinou pre alkaloidy, ktoré sa získavajú z maku, je ópium – toto sa získava 

narezávaním nezrelých makovíc na to určenými nožmi. Z makovíc vyteká biela šťava, 

ktorá hnedne na vzduchu a zoškrabaná z makovíc sa upravuje do bochníkov s hmotnosťou 

0,5 až 1,5 kg (na 1 g ópia je potrebných cca. 20 makovíc). V ópiu sa ale nachádza okolo 30 

alkaloidov, ktoré z neho tvoria 15 – 25 % a delia sa do dvoch skupín – alkaloidy na báze 

benzylisochinolínu (papaverín, narkotín) a na alkaloidy na báze fenatrénu (morfín, kodeín); 

zvyšok tvoria bielkoviny, živica a pod. Najvýznamnejším alkaloidom získavaným z ópia je 

morfín323, ktorého konzumácia však už pomaly bola vytlačená konzumáciou iných drog 

a konzumuje sa prevažne už len v juhovýchodnej Ázii fajčením alebo priamou 

konzumáciou (jedením). Heroín sa vyrába acetáciou morfínu a čistý heroín je prášok bielej 

farby, nahorklej chuti, zapáchajúci po octe; poulične predávaný má však v dôsledku 

technologického postupu a pridávaných prísad rozličnú farbu, pričom obsah heroínu 

v takejto zmesi je cca. 5 %. Aplikuje sa výlučne vnútrožilovo, v poslednej dobe sa však 

rozmáha i fajčenie heroínu, resp. vdychovanie heroínových pár. 

Konope (cannabis) využíva ľudstvo už približne 5 000 rokov, pričom v súčasnosti sa 

pestuje asi 12 odrôd konope – najrozšírenejším je konope siate (Cannabis sativa L.) 

a konope indické (Cannabis indica L.). Účinnou látkou z hľadiska konzumácie drog sú 

cannabinoidy, a to predovšetkým delta-9-THC324. Z konope sa získavajú predovšetkým tri 

pordukty – marihuana, hašiš a hašišový olej. Marihuanu tvoria samičie listy a kvety, ktoré 

sa fajčia buď v kombinácii s tabakom alebo čisté (množstvo THC v jednej cigarete je cca. 

30 až 30 mg); hašiš je vylisovaná živica zo samičích kvetov a konzumuje sa (guličky 

s hmotnosťou 2 až 4 g) fajčením vo vodných fajkách alebo prežúvaním. Hašišový olej 

vzniká zmiešaním organického rozpúšťadla a hašiša, pričom obsah cannabinoidov v takejto 

zmesi dosahuje často až 60 % (hašiš okolo 6 až 10 %, marihuana cca. 4 %) a používa sa na 

preparáciu marihuanových cigariet. 

                                                                                                                                                    
321 Chemicky: metylbenzolekginin – C17H21NO4 
322 C17H22ClNO4 
323 C17H19O3N 
324 Chemicky: delta-9-tetrahydrocannabinol – C21H30O2 
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Ďalšie rastliny používané (resp. zenužívané) na produkciu drog alebo ich 

komponentov (prekurzorov) – napr. kat, betel, kawa-kawa, kaktusy, huby a pod. majú 

spravidla len regionálny charakter a nebudú tu podrobnejšie rozoberané325. 

Syntetické omamné a psychotropné látky sú reprezentované predovšetkým 

haluconigénmi, amfetamínmi, organickými rozpúšťadlami, a pod. Amfetamíny sú založené 

na amfetamíne a vyrábajú sa zväčša ilegálne v špeciálnych laboratóriách, na Slovensku je 

spomedzi amfetamínov rozšírený najmä pervitín326 , resp. jeho ľavotočivá forma – ľad 

(ICE)327. V západnej Európe a v USA sa mimoriadne vysokej obľube teší „ecstasy“, ktorá 

má zároveň halucinogénne i psychostimulačné účinky a býva nazývaná i techno-drogou 

alebo disko-drogou; konzumuje sa vo forme tabletiek. Tzv. anjelský prášok reprezentuje 

skupinu fencyklidínov, ktoré sú odvodené od pipedrínu, a ktorých existuje asi 30 rôznych 

druhov; po jeho požití (pilulky, sprej, injekcie) sa dostavujú účinky podobné požitiu LSD. 

Fentanyl patrí medzi silné analgetiká, avšak v sebe kombinuje analgetické 

a stimulačné účinky. Jeho pôsobenie je kumulatívne (ukladá sa podobne ako THC 

v tukových bunkách) a smrteľná dávka je veľmi nízka. Medzi drogy tejto skupiny patrí 

i pomerne nová droga Nexus, pochádzajúca z južnej Afriky. Podobné účinky ako morfín 

a heroín má metadon, ktorý sa využíval v terapeutických programoch osôb závislých na 

heroíne; vzhľadom ale na to, že na metadon vzniká veľmi rýchly návyk a preto sa od jeho 

používania upúšťa. 

Barbituráty a benzodiazepíny sú na Slovensku najčastejšie zneužívanými liečivami, 

a to z dôvodu ich sedatívneho charakteru. Barbituráty sú odvodené od kyseliny barbiturovej 

a používajú sa ako sedatíva a hypnotiká; narkomanmi sú zneužívané predovšetkým na 

zmiernenie abstinenčných príznakov medzi užívateľmi heroínu. Podobný účinok ako 

barbituráty majú aj benzodiazepíny, ktoré však na utlmenie abstinnčných syndrómov a na 

dosiahnutie periódy útlmu používajú aj narkomani užívajúci amfetamínové drogy. 

Problematika drog, resp. ich užívania, zneužívania a distribúcie, je z trestnoprávneho 

hľadiska upravená v § 186, 187, 188, 188a a 218a Tr. zák., a to v súlade s medzinárodnými 

dohovormi o drogách, predovšetkým s Dohovorom Organizácie spojených národov proti 

nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988, ku ktorému 

Česká a Slovenská Federatívna Republika pristúpila v roku 1991328. Vzhľadom na to, že 

                                                           
325 Podrobne pozri Štablová, R. a kol.: d. c. v pozn. 2, s. 33-35 
326 Metamfetamínhydrochlorid 
327 D-metamfetamínhydrochlorid 
328 Uverejnený v Zbierke zákonov pod č. 462/1991 – pozn. autora. 
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uvedený dohovor (čl. 3 ods. 2) požaduje aj trestný postih osoby, ktorá prechováva omamnú 

látku alebo psychotropnú látku pre vlastnú potrebu, bolo takéto ustanovenie do Trestného 

zákona zakotvené do § 187 ods. 1 novelou vykonanou zákonom Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 248/1994 Z. z. 

Nakoľko však zákonodarca považoval za potrebné trestnými sadzbami jednoznačne 

stupeň nebezpečnosti činu prechovávania omamných látok, psychotropných látok, jedov a 

prekurzorov [pre vlastnú potrebu], došlo zákonom č. 183/1999 Z. z. k novelizácii 

uvedeného ustanovenia a k vyčleneniu uvedenej problematiky do samostatnej skutkovej 

podstaty trestného činu nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, 

jedu a prekurzora a obchodovania s nimi (§ 186 Tr. zák.), k rozšíreniu skutkovej podstaty, 

k rozšíreniu a spresneniu skutkovej trestného činu nedovolenej výroby a držby omamnej 

látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 187 Tr. zák. [t. 

j. výroba, držba a obchod s uvedenými látkami], ako aj k zakotveniu legálnej definície 

prechovávania omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora pre vlastnú 

potrebu do výkladových pravidiel Trestného zákona v § 86 ods. 12 – podľa tohto 

ustanovenia sa prechovávaním omamnej látky, psychotropnej látky, jedu alebo prekurzora 

pre vlastnú potrebu rozumie mať neoprávnene v držbe po akúkoľvek dobu omamnú látku, 

psychotropnú látku, jed alebo prekurzor v množstve, ktoré zodpovedá najviac obvyklej 

jednorazovej dávke na použitie, a to pre osobnú spotrebu. V rámci tejto novelizácie došlo aj 

k zmene výšky trestnej sadzby za trestný čin nedovolenej výroby a držby omamnej látky, 

psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi podľa § 186 Tr. zák., pričom 

táto bola s ohľadom zdravotný stav páchateľa, t. j. jeho závislosť, znížená z pôvodnej 

úpravy jedného až piatich rokov odňatia slobody na tri roky odňatia slobody (horná 

hranica); pričom dolnú hranicu trestu odňatia slobody Trestný zákon už po novele 

neustanovuje. 

Oproti pôvodnému zneniu § 187 Tr. Zák. došlo aj novelizáciou zákonom č. 183/1999 

Z. z. aj k zmene tejto skutkovej podstaty, a to jednak vyčlenením držania omamných látok, 

psychotropných látok, jedov a prekurzorov pre vlastnú potrebu do osobitného ustanovenia 

(§ 186 Tr. zák.), a jednak k spresneniu formulácií Trestného zákona, ako aj k výraznému 

sprísneniu trestného postihu tých páchateľov, ktorí omamné látky, psychotropné látky, jedy 

a prekurzory neoprávnene zaobstarávajú (viď nižšie) pre iné osoby. 

Paragraf 187 ods. 1 Tr. zák. postihuje trestom odňatia slobody na dva roky až osem 

rokov alebo prepadnutím majetku, alebo peňažným trestom alebo prepadnutím veci osobu, 

ktorá vyrobí, vyvezie, dovezie alebo prevezie [písm. a)], kúpi, vymení alebo inak zadováži 
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[písm. b)], predá alebo inak sprostredkuje [písm. c)] alebo prechováva po akúkoľvek dobu 

[písm. d)] omamnú látku, psychotropnú látku, jed alebo prekurzor. Odseky 2 až 6 § 187 Tr. 

zák. upravujú v nadväznosti základnú skutkovú podstatu trestného činu nedovolenej výroby 

a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a obchodovania s nimi 

skutkové podstaty kvalifikované – podľa § 187 ods. 2 Tr. zák. sa páchateľ, ktorý spácha 

trestný čin uvedený v § 187 ods. 1 Tr. zák. pre osobu mladšiu ako osemnásť rokov alebo 

pre osobu pozbavenú spôsobilosti na právne úkony, alebo pre osobu postihnutú duševnou 

poruchou [písm. a)], pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti [písm. b)], alebo ak 

takýto čin spácha opätovne [písm. c)]; v zmysle § 187 ods. 3 Tr. zák. sa páchateľ potresce 

rovnako ako v § 187 ods. 2 Tr. zák., ak uvedeným činom spôsobí ťažkú ujmu na zdraví 

[písm. a)], alebo ak ním získa značný prospech [písm. b)]. 

Ešte prísnejšie, a to odňatím slobody na osem rokov až pätnásť rokov sa podľa § 187 

ods. 4 Tr. zák. páchateľ potresce, ak spácha trestný čin uvedený v § 187 ods. 1 Tr. zák., ako 

člen organizovanej skupiny alebo v spojení s organizovanou skupinou pôsobiacich vo 

viacerých štátoch [písm. a)] alebo pre osobu mladšiu ako pätnásť rokov [písm. b)]. 

Rovnako sa, v zmysle § 187 ods. 5 Tr. zák. potresce, ak takýmto činom páchateľ poruší 

dôležitú povinnosť, ktorá mu vyplýva z jeho zamestnania, povolania alebo funkcie [písm. 

a)], získa prospech veľkého rozsahu [písm. b)], spôsobí ťažkú ujmu na zdraví viacerých 

osôb [písm. c)] alebo spôsobí smrť [písm. d)]. 

Odňatím slobody na dvanásť rokov až pätnásť rokov alebo výnimočným trestom sa 

podľa § 187 ods. 6 Tr. zák. potresce páchateľ, ak spácha trestný čin uvedený v § 187 ods. 1 

Tr. zák., ako člen zločineckej skupiny alebo ak takým činom spôsobí smrť viacerých osôb. 

Novela – zákon č. 183/1999 Z. z. – taktiež sprísnila trestný postih páchateľa trestného 

činu nedovolenej výroby a držby jadrových materiálov a vysoko rizikových chemických 

látok (§ 188 Tr. zák.), ako aj trestného činu šírenia toxikománie podľa § 188a ods. 1 Tr. 

zák. (vzťahuje sa na každého, kto zvádza inú osobu na užívanie inej návykovej látky než 

alkoholu alebo kto zneužívanie takejto látky inak podnecuje alebo šíri329), a to z dôvodu ich 

spoločenskej nebezpečnosti a z dôvodu ich zosúladenia s trestnými sadzbami za trestný čin 

nedovolenej výroby a držby omamnej látky, psychotropnej látky, jedu a prekurzora a 

obchodovania s nimi podľa § 187 Tr. zák., čím došlo k ďalšiemu priblíženiu právneho 

                                                           
329 Z tohto hľadiska je ustanovenie § 188a Tr. zák. voči § 217 Tr. zák. (Ohrozovanie mravnej výchovy 

mládeže) v pomere špeciality, čo vylučuje ich súbeh – pozn. autora. 
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poriadku Slovenskej republiky s odporúčaniami medzinárodných organizácií 330 , ako aj 

z medzinárodných dokumentov, ktorými je Slovenská republika viazaná, a ktoré ju 

zaväzujú na boj proti trestnej činnosti. 

Okrem uvedených ustanovení Trestného zákona sa však problematikou drog, resp. 

návykových látok a trestných činov spáchaných pod ich vplyvom zaoberajú iné ustanovenia 

Trestného zákona – napr. § 201 Tr. zák. – trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej 

látky, či § 201a Tr. zák. – trestný čin opilstva, ako aj už spomínaný trestný čin podávania 

anabolických látok mládeži podľa § 218a Tr. zák., a to z dôvodu, že pôsobenie anabolík na 

mladý vyvíjajúci sa organizmus je podobné pôsobeniu drog331. 

Právna úprava drogovej problematiky v krajinách Európskej únie nie je jednotná a líši 

sa od štátu k štátu, a to jednak čo sa týka rozlišovania drog na tzv. tvrdé a mäkké, úpravy 

postihu ich užívania, ako aj možnosti nahradenia trestu za užívanie drog liečením sa z 

drogovej závislosti. V susednej Českej republike, rovnako ako v Nemecku, Francúzsku. 

Belgicku, Luxembursku, Portugalsku a Grécku, trestné zákonodarstvo nerozlišuje drogy 

z hľadiska ich tvrdosti, Holandsko, Taliansko, Španielsko, Írsko, Švédsko a Fínsko 

rozlišujú drogy na tzv. tvrdé a mäkké a právna úprava vo Veľkej Británii rozlišuje dokonca 

tri stupne „tvrdosti“, resp. nebezpečnosti drog. 

Samotné užívanie drog je beztrestné v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Dánsku, 

Holandsku, Portugalsku a v španielsku; v Grécku nie sú za užívanie drog stíhaní 

toxikomani, majú však nariadené povinné liečenie, vo Švédsku je užívanie drog trestané 

administratívnoprávnym postihom (pokutou). Vo Veľkej Británii a Írsku nie je užívanie 

drog, s výnimkou užívania (fajčenia) ópia, trestné, fajčiari ópia však môžu byť odsúdení na 

trest odňatia slobody v trvaní až štrnástich rokov. Naopak, najprísnejšie je užívanie drog 

trestané v Luxembursku, ktoré, podobne ako Belgicko, rozlišuje medzi individuálnym 

a skupinovým užívaním drog, ďalej vo Fínsku (až dva roky odňatia slobody) a Francúzsko 

(dva mesiace až rok odňatia slobody); v Belgicku a Fínsku však môžu byť tresty za 

užívanie drog za určitých podmienok zmiernené alebo môže byť upustené od potrestania 

páchateľa (užívateľa).332 

                                                           
330 Predovšetkým rozhodnutie Komisie Európskych spoločenstiev č. 90/611/EHS, opatrenie Rady ES 

zo 17. 12. 1996 na boj proti drogovej závislosti a na jej prevenciu a boj proti nezákonnému obchodu 
s drogami – pozn. autora. 

331 V súvislosti s anabolikami a ich zneužívaním sa predovšetkým v angloamerickej literatúre používa 
výraz „nenarkotické drogy (non-narcotic drugs)“ – pozn. autora. 

332 Zdroj: Štablová, R. a kol.: d. c. v pozn.2, tabuľka na s. 68 
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Pokiaľ ide o držanie drog, je úprava v európskych štátoch podobná slovenskej úprave 

a vychádza z rozličného prístupu k držaniu drog pre osobnú spotrebu a za účelom odbytu 

(predaja, dovozu, vývozu, atď.), pričom tendencia v trestaní týchto deliktov vedie 

k zmierňovaniu represie držania drog za účelom osobne spotreby a k nahrádzaniu trestov 

spoločenskými a lekárskymi aktivitami na strane jednej, a na druhej strane k sprísňovaniu 

represie pokiaľ ide o postihovanie držania drog za účelom ich odbytu.; nedovolenú výrobu 

drog trestá väčšina európskych krajín (Česká republika, Rakúsko, Nemecko, Veľká 

Británia, Švédsko, Dánsko, Grécko), rovnako ako Slovenská republika, takou istou trestnou 

sadzbou, ako nezákonný obchod s nimi, podobne je to aj so zvýšením trestnej sadzby 

a sprísnením trestu vzhľadom na osobnosť páchateľa (člen organizovanej skupiny, 

recidivista), vzhľadom na „cieľový“ okruh adresátov (vek, vyspelosť), ako aj vzhľadom na 

stupeň ohrozenia alebo poškodenia zákonom chráneného záujmu (ujma na zdraví, smrť). 

V súlade s uvedeným je obchodovanie s drogami trestané v Nemecku trestom odňatia 

slobody na jeden rok až štyri roky s možnosťou sprísnenia trestu až na pätnásť rokov 

odňatia slobody, v Rakúsku odňatím slobody až na päť rokov, v Luxembursku na jeden až 

päť rokov, v Grécku na päť až dvadsať rokov odňatia slobody s možnosťou zostrenia trestu 

až na doživotie, v Belgicku na tri mesiace až na päť rokov a v Dánsku až na dva roky 

s možnosťou sprísnenia trestu až na desať rokov odňatia slobody. Krajiny, ktoré 

v zákonných úpravách rozlišujú tzv. tvrdé a mäkké drogy, trestajú obchodovanie s nimi 

nasledovne: Fínsko odňatím slobody až na dva roky za obchodovanie s mäkkými a až na 

desať rokov za obchodovanie s tvrdými drogami, Írsko odňatím slobody až na sedem rokov 

(mäkké drogy), resp. až na doživotie (tvrdé drogy), Taliansko odňatím slobody na dva až 

šesť rokov (mäkké drogy), resp. na štyri až pätnásť rokov (tvrdé drogy). Obchodovanie 

s mäkkými drogami je vo Švédsku trestané odňatím slobody až na tri roky, s tvrdými 

drogami na dva roky až desať rokov; holandská právna úprava trestá obchodovanie 

s mäkkými drogami až štyrmi rokmi odňatia slobody (umožňuje však za určitých 

podmienok nestíhať tzv. „drobných“ dealerov), medzinárodný obchod s tvrdými drogami 

však trestá odňatím slobody až na dvanásť rokov, vo Fínsku je trestná sadzba za 

obchodovanie s mäkkými drogami až dva roky a za obchod s drogami tvrdými až desať 

rokov odňatia slobody, v Taliansku na dva až šesť rokov (mäkké drogy), resp. na štyri až 

pätnásť rokov odňatia slobody (tvrdé drogy); najprísnejší postih obchodu s drogami však 

zakotvuje španielske zákonodarstvo – podľa španielskeho trestného zákonníka sa obchod 

s mäkkými drogami trestá odňatím slobody na desať až sedemnásť rokov (sprísnený trest), 

obchod s tvrdými drogami odňatím slobody na štrnásť až dvadsaťtri rokov (sprísnený trest), 
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na druhej strane však španielsky trestný zákonník netrestá držanie drog pre osobnú 

spotrebu. Ako už bolo uvedené, právna úprava vo Veľkej Británii rozlišuje až tri stupne 

tvrdosti drog, pričom za obchodovanie s nimi ustanovuje doživotný trest (skupina 

najtvrdších drog), trest odňatia slobody až na štrnásť rokov, resp. trest odňatia slobody až 

na päť rokov (skupina najmäkších drog).333 

Pokiaľ ide o držanie drog pre osobnú potrebu, aj v tejto oblasti sa prejavuje rozličný 

prístup členských krajín Európskej únie – Belgicko, Dánsko, Fínsko a Nemecko trestajú 

takéto držanie na úrovni obchodu s drogami, v Španielsku nie je držanie drog pre vlastnú 

potrebu trestné. V Grécku je držanie drog pre vlastnú potrebu stíhané len u osôb, ktoré nie 

sú toxikomanmi a trestané trestom odňatia slobody v rozsahu dvoch až piatich rokov, 

trestný postih v Rakúsku je až šesť mesiacov odňatia slobody (ak sa však jedná o liečiaceho 

sa toxikomana, tohto je možné podmienečne odsúdiť, pričom skúšobnú dobu stanovuje 

zákon na dva roky); taliansky zákonodarca zvolil v prípade držania drog pre vlastnú 

potrebu spôsob stupňovitého usporiadania trestných sadzieb – po prvom delikte nasleduje 

výstraha, po druhom je páchateľovi odobratý vodičský preukaz a tretí stupeň trestného 

postihu tvorí uloženie alternatívneho trestu. Z krajín, ktorých zákonodarstvo rozlišuje 

medzi mäkkými a tvrdými drogami, trestá Írsko držanie mäkkých drog pre vlastnú potrebu 

odňatím slobody až na tri roky, tvrdých až na sedem rokov a Holandsko odňatím slobody 

až na tri mesiace (mäkké drogy), resp. až na jeden rok (tvrdé drogy). Vo Švédsku je držanie 

mäkkých drog pre vlastnú potrebu pokutované podľa administratívnoprávnych predpisov, 

držanie tvrdých drog je postihované až šiestimi mesiacmi odňatia slobody, súdy však môžu 

páchateľovi stanoviť podmienku. Vo Veľkej Británii je trestný postih za držanie drog pre 

vlastnú potrebu patriacich do skupiny najtvrdších drog až sedem rokov, až päť rokov 

v skupine „stredných“ drog a až dva roky odňatia slobody za držanie drog patriacich do 

skupiny drog najmäkších.334 

Rovnako, ako v Slovenskej republike je i vo väčšine európskych krajín primárnym 

trestom za nedovolený obchod s drogami trest odňatia slobody, niektoré krajiny (napr. 

Belgicko a Luxembursko) okrem toho trestajú niektoré trestné činy týkajúce sa 

obchodovania s omamnými látkami a psychotropnými látkami trestom verejnoprospešných, 

resp. povinných prác; tresty odňatia slobody bývajú často doprevádzané trestami 

majetkovými (najmä peňažný trest, prípadne pokuta), pri ktorých je určená buď ich horná 

výmera alebo je ich výška ponechaná na rozhodnutie súdu. Trest prepadnutia majetku 

                                                           
333 Zdroj: Tamže, tabuľka na s. 70 
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(pochádzajúceho z trestnej činnosti) patrí k doplnkovým trestom popri treste odňatia 

slobody vo väčšine krajín Európskej únie, vo Francúzsku je dokonca uplatňovaný i na úkor 

zásady individualizácie trestu335. 

Ako vyplýva z uvedeného, súčasná právna úprava drogovej problematiky 

v Slovenskej republike je plne v súlade so záväzkami, ktoré pre Slovensko vyplývajú 

z medzinárodných dokumentov o boji proti omamným látkam, psychotropným látkam a ich 

komponentom [predovšetkým z tzv. Haagskeho medzinárodného ópiového dohovoru 

z roku 1912 (vyhláška č. 159/1922 Zb. z. a n.), Jednotného dohovoru o omamných látkach 

z roku 1961 (vyhláška č. 47/1965 Zb.), Dohovoru o omamných látkach z roku 1971 

(vyhláška č. 62/1989 Zb.) a z Dohovoru Organizácie spojených národov proti 

nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z roku 1988 (oznámenie č. 

462/1991 Zb.)], harmonizácia s právom Európskej únie však nie je možná, a to z dôvodu 

rozličného prístupu jednotlivých členských krajín Európskej únie k tejto problematike. 

 

 

Resumé 

The author is comparing in this article the legal regulation of drugs (narcotics, 

hallucinogens, etc.) in Slovakia and in the European Union member States. The main area 

of this comparison is the regulation of poenas for illegal trade of narcotics and the 

difference in punishing between the illegal trade and possessing drug for someone’s 

personal use. 

In the part of the article, which describes the situation in Slovak republic, the author 

deals with the regulation effective after the last changes to Criminal Act No. 140/1961 C. L. 

C., made by Act Nr. 183/1999 C. L. C., especially he deals with two new articles in Slovak 

Criminal Act – Art. Nr. 186 and 187. 

The beginning of this article is devoted to explanation of basic terms used in 

conjunction with drug regulation and (drugs, hallucinogens, etc.) and also, the author 

classifies the most common drugs according to their origin (either natural or artificial). 

                                                                                                                                                    
334 Zdroj: Tamže 
335 Rovnako Štablová, R. a kol.: d. c. v pozn.2, s. 71 – autorka však uvádza i uplatňovanie tohto trestu 

v na úkor zásady prezumpcie neviny, s čim však nemožno súhlasiť – pozn. autora. 
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PRÁVO AKO SÚČASŤ  SOCIÁLNEJ REALITY 

JUDr. Margita ČEPLÍKOVÁ, CSc. 
 

Úvod 

 

Základom učenia Eugena Ehrlicha, významného predstaviteľa európskej sociológie 

práva je myšlienka, že ťažisko všetkého právneho vývoja nespočíva ani v zákonodarstve, 

ani v právnej vede, ani nachádzaní práva, ale v spoločnosti samotnej.336 Toto konštatovanie 

nestráca na svojej aktuálnosti ani dnes,  keď právo ako jedna z oblastí spoločenského 

života, právo ako mnohostranný spoločenský jav pôsobiaci v živote jednotlivcov, 

sociálnych skupín a iných sociálnych útvarov, tvorí bezpochyby  pevnú súčasť existencie 

spoločnosti ako celku.  

Sociologický prístup k právu, ktorý sa postupne v priebehu 20. storočia prehĺbil a 

inštitucionalizoval do podoby samostatnej vednej disciplíny - sociológie práva, bol od 

počiatku poznačený skutočnosťou, že ide o oblasť poznania, stojacu na rozhraní vedeckého 

záujmu dvoch samostatných vedných odborov - sociológie a právnej vedy. Na základe toho 

má sociológia práva veľmi blízko ku všeobecnej sociológii, z metodologických princípov 

ktorej sama vychádza predovšetkým v oblasti empirického poznávania sociálnej reality 

práva.337 Rovnako existuje i symbiotický vzťah medzi sociológiou práva a právnou vedou, 

daný prínosom jednej vedy pre druhú.  

Právna veda ako normatívne orientovaná veda poskytuje základné vybavenie 

právnymi pojmami a inštitútmi ako aj interpretáciu pozitívnej právnej úpravy, čo má pre 

sociológiu práva nepostrádateľný význam. Sociológia práva na druhej strane poskytuje 

právnej vede súbor sociologických pojmov a kategórií, ktoré pomáhajú riešiť zložité 

teoretickoprávne problémy, ako aj súbor sociologických výskumných metód, procedúr a 

techník, ktoré sú využívané pri výskumoch v rámci právnej vedy. Na rozdiel od právnej 

vedy, ktorá je normatívne orientovanou vedou,  sociológia práva skúma sociálnu 

                                                           
336 Pozri bližšie: Dobrovičová, G., Hungr, P., Smaus, G., Urbanová, M.: Sociológia práva, Košice 

1994, s. 14. 
337 Predmetom všeobecnej sociológie v najširšom slova zmysle je spoločnosť, ktorú chápeme ako 
systém, ako veľký sociálny útvar. Pozri bližšie: Schulz, W. : Einführung   in   die   Soziologie   für   
Sozialwissenschaftler  und   Juristen,   Wien 1993, s.1.  
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skutočnosť práva.338  Neupriamuje svoju pozornosť na normatívny obsah právnych noriem, 

resp. na splnenie formálnych náležitostí normotvorby, ale orientuje sa na to, ako právo 

skutočne v spoločnosti pôsobí, aký má faktický význam v spoločnosti, prípadne zisťuje 

funkcionálnu závislosť medzi právom a neprávnymi sociálnymi javmi. Sociologický aspekt 

je teda vo zvýraznení fakticity proti normativite, vo zvýraznení faktického pôsobenia práva 

v spoločnosti. 339   Na druhej strane nemôžeme opomenúť ten fakt, že normativita bez 

fakticity  by bola len mŕtvym právom a fakticita v rozpore s normativitou by znamenala 

bezprávie.340 

 Sociológia práva ako samostatná vedná disciplína skúma v najvšeobecnejšom slova 

zmysle vzťah práva a spoločenskej reality. 341  Toto vymedzenie zahŕňa tak skúmanie 

vzájomného procesu pôsobenia práva a sociálnej reality vo všeobecnoteoretickej rovine, 

ako aj  sociologické skúmanie konkrétnych typov právnych noriem alebo inštitútov.342 

 

1.  Právne normy – časť sociálnych noriem 

Skutočnosť, že právne je súčasťou sociálneho má  z teoretického hľadiska za dôsledok 

aj bezprostrednú obsahovú prepojenosť  niektorých pojmov teórie práva a pojmov 

všeobecnej sociológie i sociológie práva. Najzreteľnejšie sa tento vzťah prejavuje u takých 

pojmov, akými sú právna norma a sociálna norma. 

Pri sociologickom vymedzení pojmu sociálna norma pozorujeme istú rôznorodosť 

prístupu jednotlivých autorov. I napriek týmto existujúcim menším odlišnostiam 

Sociologický slovník predstavuje sociálne normy zjednocujúco ako „…všeobecné, 

spoločensky prijímané, uznávané a teda aj záväzné pravidlá, vymedzujúce viac alebo menej 

                                                           
338 Miesto sociológie práva v systéme vied bolo u nás od 60.-tych rokov tohto storočia predmetom 

mnohých vedeckých diskusií, v ktorých boli navrhované tieto základné varianty „zatriedenia“ 
sociológie práva: 

   1. Sociológia práva ako dielčia súčasť teórie práva (František Šamalík) 
   2. Sociológia práva ako samostatná právna disciplína v rámci právnej vedy (Vladimír Kubeš) 
   3. Sociológia práva ako samostatná špeciálna sociologická disciplína (napr. A. I.  Bláha), prípadne 

súčasť všeobecnej sociológie 
   Aj keď sociológia práva je podľa väčšiny autorov dnes už vyprofilovaná ako samostatná vedná 

disciplína, vedecké diskusie na túto tému definitívne uzavreté nie sú. Pozri bližšie: Večeřa, M., 
Urbanová, M.: Základy sociologie práva, Brno 1996, s. 9 a nasl. 

339 Pozri bližšie: Mucha, I., Přibáň, J.: Texty k sociologii práva, Praha 1991, s. 
340 Pozri bližšie: Rehbinder, M.: Rechtssoziologie, Berlin 1993, s. 3. 
341 Takto široko vymedzený predmet sociológie práva je možno štrukturalizovať na tieto základné 

okruhy - vzájomný (recipročný) vzťah práva a spoločenskej reality, všeobecné mechanizmy 
pôsobenia práva a spoločenské funkcie, úloha a význam práva v spoločnosti. Podrobnejšie o tejto 
problematike porovnaj: Dobrovičová, G., Hungr., P.: Sociológia práva, Košice 1990, s. 162-166. 

342 Porovnaj: Válková, H.: Sociologie práva a perspektivy jejího rozvoje. In: Právník,  roč. 128, č. 11-
12, Praha 1989, s. 1060. 
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očakávané štandardizované spôsoby správania príslušníkov určitého sociálneho útvaru.“343 

V najvšeobecnejšom slova zmysle sú sociálne normy určité pravidlá správania sa ľudí a ich 

vzájomného spoločenského styku.344 Ich úlohou je regulovanie ľudského správania nielen 

voči iným indivíduám, sociálnym skupinám, či spoločnosti ako celku, ale aj správania sa 

jednotlivca voči sebe samému (v tomto smere ústredné miesto patrí morálnym normám). 

Sociálne normy sú významným regulátorom sociálnych vzťahov a procesov, nimi sa 

vymedzuje a upravuje forma i obsah sociálnej interakcie vo vnútri príslušného sociálneho 

útvaru. Nachádzajú uplatnenie v celom socializačnom procese, ktorý je jednak nimi sám 

regulovaný a  jednak práve v ňom dochádza k interiorizácii (osvojovaniu) a učeniu sa 

sociálnym normám. Významnou súčasťou sociálnej normy je sankcia, sociologické 

chápanie ktorej je však ďaleko širšie než jej vymedzenie  právnou  vedou.345    

Klasifikácia sociálnych noriem je veľmi bohatá. Z pohľadu celkového zamerania tohto 

článku dôležitým sa javí ich členenie predovšetkým podľa formálnej stránky. Z tohto 

hľadiska  sociálne normy vytvárajú dve základné skupiny. Prvou skupinou sú neformálne 

(implicitné, subsistentné) normy, tj. tie, ktoré nie sú výslovne kodifikované, ale sú prevažne 

odovzdávané tradíciou a neformálnym sociálnym stykom. Tu patria predovšetkým tradície 

a zvyky (tradičné konania v čase sviatkov), morálne normy (napr. nezištné poskytnutie 

pomoci v čase núdze), normy módy (napr. nonkonformné oblečenie umelcov, prípadne 

spoločenské oblečenie diplomatov), niektoré skupinové normy (určujúce napríklad 

vzájomný osobný výber členov malej sociálnej skupiny na základe sympatie, voľba vodcu 

skupiny na základe prirodzenej autority, normy dotýkajúce sa vytvárania štruktúry skupiny) 

a iné. Väčšina noriem spoločenského života je neformálna a ich dodržiavanie je 

zabezpečované prostriedkami neformálnej sociálnej kontroly, z ktorých najúčinnejšia je 

verejná mienka.  

Druhú skupinu predstavujú formálne (explicitné) normy, ktoré sú výslovne vopred 

formulované a stanovené.346 Prevažnú väčšinu tejto kategórie noriem tvoria právne normy.  

                                                           
343 Geist, B.: Sociologický slovník, Praha 1992, s. 247-249. 
344 Inými slovami povedané, sociálne normy ohraničujú „svojvôľu“ vo vzťahu ľudí k sebe navzájom. 
Porovnaj: Korte, H. Schäfers, B.: Einführung in Hauptbegriffe der Soziologie, Stuttgart 1993, s. 26. 
345 Sociologický prístup prezentuje sankciu ako postup, ktorý má za následok posilnenie pôsobenia 

sociálnej normy, resp. posilnenie určitého požadovaného spôsobu správania vôbec. Pozri bližšie: 
cit. dielo v pozn. č.3,  s. 91. 

346  Neformálne, primárne, malé sociálne skupiny sú väčšinou regulované  prostredníctvom 
implicitných noriem,  vzťahy vo väčšine veľkých sociálnych skupín regulujú  explicitné normy. 
Pozri bližšie: cit. dielo v pozn. č. 5 , s. 51. 
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Právne normy patria do skupiny (množiny) spoločenských noriem. 347  Z 

teoretickoprávneho hľadiska právnou normou rozumieme objektívne existujúce, všeobecne 

záväzné pravidlo správania v osobitnej, štátom stanovenej, resp. uznanej forme (prameň 

práva), ktorého  dodržiavanie je zabezpečované štátom (štátnym  donútením).  Právo ako 

súbor právnych noriem je osobitnou formou regulácie spoločenských vzťahov, v tejto 

podobe je právo reprodukovaným odrazom existujúcej spoločenskej reality. Rovnako ako 

ostatné sociálne normy plnia  aj právne normy okrem regulatívnej funkcie aj funkciu  

kontroly sociálneho správania (konania) tým, že objektivizujú kritériá hodnotenia správania 

a určité spôsoby správania preferujú. Aj napriek mnohým znakom, ktoré majú právne 

normy spoločné s ostatnými  druhmi sociálnych noriem, existujú aj prvky, ktoré právne 

normy od nich výrazne odlišujú. Sú to špecifické znaky právnych noriem ako všeobecná 

záväznosť, štátom stanovená a uznaná forma (prameň práva) a sankcia vynutiteľná štátnou 

mocou. Jedine za týmto typom sociálnych noriem stojí štát, ktorý v prípade neplnenia si 

povinností vyplývajúcich z dispozície právnych noriem  je spôsobilý  použiť štátne 

donútenie.348 Sankcia v zmysle právnom tu vystupuje ako ujma, ktorá postihuje porušiteľa 

právnej normy.  

Právne normy sú jedným z existujúcich typov sociálnych noriem, ktorý reguluje 

najširší okruh sociálnej reality, zasahuje takmer do všetkých oblastí spoločenského života, 

ovplyvňuje vzťahy medzi spoločenskými skupinami a dotýka sa rôznych spoločenských 

činností a procesov. Napriek tomu spoločenské pôsobenie práva nie je možné dôkladne 

poznať bez pochopenia jeho vzťahov k iným v spoločnosti existujúcim systémom 

spoločenských noriem, k neprávnym normatívnym systémom.  

 

2. Právny vzťah – spoločenský vzťah regulovaný právom 

Analogickú súvzťažnosť, ktorá existuje medzi pojmami sociálna norma a právna 

norma,  nachádzame aj pri pojmoch spoločenský vzťah a právny vzťah. 

Sociálne (spoločenské) vzťahy chápeme sociologicky ako relatívne trvalé prejavy 

spoločenských činností, ktoré sa v týchto činnostiach vytvárajú a spätne na ne pôsobia. V 

prvku relatívnosti je skrytá dynamickosť, vývoj sociálnych vzťahov, ktoré nie sú statické, 

nemenné. Sociálne vzťahy majú zásadný význam pre život jednotlivcov i sociálnych 

                                                           
347 Pozri bližšie: Harvánek, J. a kol.: Teorie práva, Brno 1998, s. 154. 
348 Štátnym donútením sa zabezpečuje plnenie právnych povinností v tých prípadoch, kde došlo k 

nerešpektovaniu - porušovaniu práva (resp. právnych povinností). - Pozri bližšie: Prusák, J.: Teória 
práva, Bratislava 1995, s. 219. 
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útvarov. Do týchto vzťahov vstupujú ľudia nielen ako jednotlivci (indivíduá) vo vzájomnej 

interakcii, ale aj ako predstavitelia organizácií, inštitúcií, členovia spoločenských skupín, 

nositelia spoločenských rolí. Na druhej strane sociálne vzťahy vznikajú aj medzi 

inštitúciami, organizáciami, sociálnymi skupinami a inými formami sociálnych 

pospolitostí. Realizujú sa v rôznych spoločenských sférach, prostrediach a úrovniach. 

Celkovo sú výsledkom objektívne existujúceho procesu začlenenia jednotlivca alebo 

sociálneho útvaru do sociálnej štruktúry spoločnosti. Sociálne vzťahy sú vzťahy medzi 

ľuďmi, ktorých klasifikácia je veľmi bohatá a ku ktorým radíme vzťahy ekonomické, 

politické, právne, národné, skupinové, náboženské, rodinné, morálne a iné.349  

Právne vzťahy sú spoločenské vzťahy regulované právnymi normami, v ktorých 

subjekty vystupujú  ako  nositelia oprávnení a právnych povinností, ktoré tieto normy 

ustanovili.350 Na  základe toho právne vzťahy radíme k formálnemu (normatívnemu) typu 

sociálneho vzťahu. Tento typ sociálneho vzťahu predstavuje oficiálne stanovené a 

inštitucionálne zakotvené vzťahy medzi ľuďmi, ktoré vznikli na základe existujúcej 

formálnej sociálnej normy, v tomto prípade právnej normy. 351  Právne vzťahy sú teda 

jedným z druhov spoločenských vzťahov. Z toho vyplýva, že každý právny vzťah je 

spoločenským vzťahom, tj. vzťahom, ktorý vzniká v procese ľudskej činnosti. Nie každý 

spoločenský vzťah je však vzťahom právnym, pretože iba časť spoločenských vzťahov je 

regulovaná právnymi normami. Je zrejmé, že úloha práva pri regulácii spoločenských 

vzťahov je v každej spoločnosti nezastupiteľná. Objektom regulačného pôsobenia práva sú 

existujúce spoločenské vzťahy, pričom v procese právnej regulácie sa nemení len vedomie 

a konanie ľudí, ale v dôsledku uplatňovania práv a plnenia právnych povinností sa mení aj 

samotná spoločenská skutočnosť, teda aj spoločenské vzťahy, ktoré tvoria predmet právnej 

regulácie. Právo sa realizuje aj cez zakazujúce právne normy a to faktickým rešpektovaním 

zákazu vyplývajúceho napr. z trestnoprávnej normy. Naopak, v prípade nerešpektovania 

zákazu trestnoprávnej normy, dôjde ku vzniku trestnoprávneho vzťahu.  

V rámci výskumu všeobecných mechanizmov pôsobenia práva na spoločenskú realitu 

je predmetom sociológie práva i sociologickoprávneho výskumu súčasne i oblasť právnych 

vzťahov. V duchu kantovského dualizmu možno právny vzťah v tejto rovine chápať buď 

                                                           
349 Pozri bližšie: Bakošová, E.: Základy sociológie pre právnikov, Banská Bystrica 1997, s. 43-44. 
350 Pozri bližšie: Bröstl, A., Prusák, J., Kanárik, I., Dobrovičová, G.: Náčrt teórie práva, Košice 1991, 

s. 62. 
351 Medzi  právnou normou a vznikom, zmenou i zánikom právnych vzťahov je plynulý prechod. 

Norma  „ožíva“ práve vznikom právneho vzťahu, pričom právny vzťah „žije“ vďaka norme.. Pozri 
bližšie: cit. dielo v pozn. č. 13, s. 265-266. 
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ako modelový vzťah oprávnení a povinností vymedzených právnou normou pre určitý druh 

subjektov ("sollen" - to, čo má byť) alebo ako vzťah, v ktorom subjekty skutočne realizujú 

svoje práva a povinnosti, tj. reálny spoločenský vzťah regulovaný právnou normou ("sein" - 

to, čo je).  Pomer medzi právnymi vzťahmi modelovými a reálnymi je veľmi dôležitý pre 

poznanie účinnosti spoločenského pôsobenia práva. Reálne (skutočne realizované) právne 

vzťahy predstavujú konkrétnu podobu práva, sú jeho sociologickou rovinou. 

Právny vzťah teda nie je novým spoločenským vzťahom, je to ten istý spoločenský 

vzťah, ktorý sa stáva právnym tým, že ho právna norma reguluje. V tejto súvislosti 

vystupuje do popredia aj úvaha zákonodarcu pohybujúca sa medzi možnosťou a nutnosťou 

regulovať, úvaha, či je vôbec nutné zasahovať do určitých spoločenských vzťahov právom 

alebo v danom spoločenskom vzťahu postačuje regulácia ľudského správania neprávnymi  

normatívnymi systémami (morálka, náboženstvo a pod.). Ide teda o uvážlivý výber 

spoločenských vzťahov, ktoré majú byť regulované a adekvátny odraz reality 

spoločenských vzťahov v navrhovanej právnej úprave. Táto úvaha stelesňujúca sa v 

reálnosti a správnosti odhadu spoločenskej potreby právnej normy je jedným z dôležitých 

predpokladov efektívnosti v procese  jej tvorby.  

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pojem spoločenský vzťah je širší než pojem právny 

vzťah. Právnu reguláciu si vyžadujú predovšetkým tie spoločenské vzťahy, ktoré vykazujú 

sociálne rozpory, ktorých dôsledkom sú konfliktné situácie riešiteľné iba prostredníctvom 

práva. Výberom alternatív správania, resp. zákazom iných, dochádza súčasne k 

zjednocovaniu postojov.  

 

3. Právne vedomie – špecifická forma spoločenského vedomia 

Uvedením právnych noriem a právnych vzťahov nie je teoretickoprávny pojem práva 

vyčerpaný. Jeho treťou, neoddeliteľnou  a rozhodne nie najmenej podstatnou zložkou je 

právne vedomie. Popri psychologickom aspekte právneho vedomia nachádzame v ňom 

nesporne aj sociologický aspekt. Ten je daný predovšetkým skutočnosťou, že právne 

vedomie je považované za špecifickú formu spoločenského vedomia.  

V spoločnosti je človek od narodenia až do smrti obklopený rôznymi prejavmi práva. 

Aj keď si zo začiatku (obklopený predovšetkým normami morálky) existenciu práva 

neuvedomuje, postupne,  tak ako pribúdajú kontakty s právom, sa v jeho duševnom svete 

kryštalizujú zárodky právneho vedomia, citu správneho a nesprávneho, dovoleného a 

zakázaného, spravodlivého a nespravodlivého, mimovoľne spájané s predstavou existencie 

moci schopnej určité spôsoby správania vynucovať alebo sankcionovať. 
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Z hľadiska teórie práva rozumieme pod právnym vedomím špecifickú formu 

spoločenského vedomia, ktorá predstavuje súhrn právnych názorov, ideí a predstáv ľudí o 

práve, poznanie, hodnotenie práva, ako aj požiadavky v oblasti tvorby a realizácie práva v 

živote spoločnosti. Sociológia práva venuje pozornosť právnemu vedomiu v rámci 

problematiky procesu právnej motivácie. Právne vedomie sa z hľadiska tejto vednej 

disciplíny formuje v procese sociálneho učenia (t.j. v procese osvojovania rôznych názorov, 

postojov, vedomostí, hodnôt, noriem a sociálnych rolí a pod.) ako odraz existencie a 

spoločenského pôsobenia práva.  

Obsah právneho vedomia vytvárajú tie vlastnosti práva, ktoré si subjekt uvedomuje, 

resp. vníma vlastným, osobnostným, originálnym spôsobom. Motivačná sila práva je 

poznačená  úrovňou právneho vedomia,  úrovňou jednotlivých zložiek, ktoré tvoria jeho 

obsah. Medzi základné zložky obsahu právneho vedomia môžeme zaradiť prvky 

poznávacie (kognitívne), prvky emocionálno-hodnotiace a napokon prvky postojové 

(rozhodovacie).352 Prvky poznávacie (informácie, znalosti) prezentujú stránku de lege lata 

právneho vedomia, prvky emocionálno-hodnotiace (hodnotiace úsudky, názory na právo) 

zasa predstavujú jeho stránku de lege ferenda. Do prvkov postojových zaraďujeme 

stereotypy - zaužívané postupy a postoje. Vývoj individuálneho právneho vedomia je 

procesom, ktorý prechádza  vnímaním, poznávaním a hodnotením práv a povinností 

jednotlivca v konkrétnej situácii,  pokračuje cez vytváranú predstavu o platnom práve ako 

celku, až k uvedomeniu si práva ako javu, ktorý má určité spoločenské poslanie a 

spoločenskú hodnotu.  

Za  vstupné faktory procesu  formovania právneho vedomia jednotlivca možno 

považovať vnímanie (percepcia) a poznávanie právom regulovaných variantov správania. 

Pri poznaní práva ide o odpoveď na otázku  - čo platí ako právo. Hodnotenie práva je 

psychickým procesom, v ktorom jednotlivec konfrontuje právo so svojimi hodnotovými 

kritériami a jeho výsledkom je priradenie určitého významu (hodnoty) právu. Jednotlivec v 

procese hodnotenia  práva hľadá odpoveď na otázku, aký význam má právo v jeho živote, 

ako prispieva k uskutočňovaniu jeho cieľov a uspokojovaniu jeho potrieb. Tak proces 

poznania ako aj proces hodnotenia má svoje subjektívne a objektívne predpoklady. 

Výsledná, rozhodovacia stránka právneho vedomia súvisí s aktívnym správaním jednotlivca 

v procese výberu konečného variantu správania sa vo vzťahu k právnej norme. 

                                                           
352 Pozri bližšie: Dobrovičová, G.: K problematike motivačného pôsobenia práva. In: Acta iuridica 

Cassoviensia, č. 18, Košice  1992, s. 21. 
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Rozhodovanie jednotlivca ovplyvňuje viacero faktorov, z ktorých najväčšia pozornosť je zo 

strany sociológie práva venovaná skúmaniu postojov k právu. Pozitívne postoje k právu sa 

prejavujú v prijatí (akceptácii) štátom stanoveného pravidla správania (právnej normy), 

plnením právnych povinností a využívaním subjektívnych práv na základe platného práva, 

t.j. právnym konaním (úcta k právu, legalizmus, konformizmus a oportunizmus). Negatívne 

postoje k právu sa prejavujú v negácii (odmietaní) určitého, štátom stanoveného pravidla 

správania (právnej normy) formou protiprávneho konania (právny anarchizmus, negatívna 

deviácia, nonkonformizmus a nezávislý postoj). Postoj k právu vystupuje teda ako forma 

prejavu a objektivizácie právneho vedomia v prejavených názoroch na právo a v reálnom 

správaní  subjektu práva. Zohráva kľúčovú úlohu v motivačnom procese, ktorého 

zavŕšením je. 

Právne vedomie ako špecifická forma spoločenského vedomia nestojí v živote 

spoločnosti izolovane. Je v bezprostrednom vzťahu s inými v spoločnosti existujúcimi 

formami spoločenského vedomia. V tomto smere je najmarkantnejší jeho vzťah k morálke a 

náboženstvu, ktorých požiadavky a požiadavky práva sú často konsonantné.  

 

4. Právna komunikácia – osobitný druh sociálnej komunikácie 

Sociálna komunikácia je nevyhnutnou podmienkou existencie spoločnosti a jej 

jednotlivých útvarov. V posledných  20.- tych rokoch sa tento pojem stáva centrom 

pozornosti mnohých sociológov svetového formátu.353     

Sociálna komunikácia  z hľadiska sociologického (i z hľadiska prístupu predstaviteľov 

sociálnej psychológie) znamená prenos informácií (výmenu  významov) v rámci sociálneho 

styku. Prebieha vo forme komunikačného aktu alebo komunikačného procesu, ktorý 

pozostáva z niekoľkých komunikačných aktov, často opakovaných s rôznou 

pravidelnosťou. Každodenný život ľudí je naplnený množstvom komunikačných aktov a 

procesov, ktoré svojou dynamikou vyvolávajú zmeny vo vzťahoch medzi ľuďmi. 

Subjektami sociálnej komunikácie sú oznamovateľ (komunikátor) a príjemca informácie 

(komunikant). Základnou jej vlastnosťou je sprostredkovateľnosť, pričom hlavným 

sprostredkujúcim článkom sociálnej komunikácie je znak. Znak môže mať podobu verbálnu 

alebo neverbálnu, v dôsledku čoho hovoríme o existencii dvoch základných druhov 

                                                           
353  Za všetkých možno uviesť nemeckých sociológov Jürgena Habermasa, ktorý vytvoril teóriu 

komunikatívneho konania a Niklasa Luhmanna, u ktorého tvorí sociálna komunikácia základ jeho 
funkcionalistickej teórie systémov. 
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sociálnej komunikácie - verbálnej a neverbálnej. 354  Sociálna komunikácia je jednou z 

podstatných zložiek sociálneho života, umožňuje socializáciu a vzájomný sociálny styk. Je 

špecifickou formou spojenia medzi ľuďmi, ktorá súvisí aj s inými existujúcimi formami 

spojenia ľudí, napr. interakciou, kooperáciou a podobne. Sociálna komunikácia je 

prostriedkom, pomocou ktorého vnášajú ľudia do svojho sveta istotu, poriadok a prehľad.355 

To, čo charakterizuje sociálnu komunikáciu všeobecne,  nestráca svoju aktuálnosť ani 

v prípade právnej komunikácie.21/ Ak v procese sociálnej komunikácie dochádza k 

odovzdávaniu a prijímaniu informácií všeobecne, v prípade právnej komunikácie v 

najvšeobecnejšej rovine pôjde o odovzdávanie a prijímanie právnych informácií. Tieto sa 

môžu týkať procesu a výsledkov tvorby práva, realizácie práva (vrátanie aplikácie práva 

ako jej osobitnej formy uskutočňovanej štátnymi orgánmi),  prípadne môže ísť o informácie 

o požiadavkách na dodržiavanie právnych noriem a podobne.  Konkrétnejšie ide v právnej 

komunikácii o odovzdávanie a prijímanie právnych informácií o cieľoch, druhu a význame  

platného či pripravovaného normatívneho právneho aktu, informácií o obsahu právnych 

noriem, o predpísaných spôsoboch realizácie oprávnení a právnych povinností subjektov 

práva i o ďalších okolnostiach a javoch s tým spojených. Osobitnosťou práva (právnych 

noriem) je, že komunikácia závisí od povahy predmetu regulácie a v závislosti od toho 

normotvorca formuluje právne normy ako kogentné, dispozitívne, odporúčajúce, 

zakazujúce a iné. Aj v prípade právnej komunikácie ako osobitného  druhu sociálnej 

komunikácie nachádzame jej subjekty - oznamovateľa (odosielateľa) právnej informácie - 

komunikátora a príjemcu právnej informácie - komunikanta. Jednou z možností 

komunikácie v oblasti práva je komunikácia medzi zákonodarcom a adresátmi, resp. 

recipientmi právnej normy. Táto komunikácia je striktne formalizovaná a de iure sa 

uskutočňuje výlučne oficiálne publikovaným textom právnej normy. Pokiaľ ide o zákony, 

je touto komunikáciou z hľadiska jej formy promulgácia v Zbierke zákonov.22/  

Mnoho právnych informácií sa netýka len platného práva, o ktorom je právna 

komunikácia najčastejšia, ale zahŕňa aj to, čo je spojené s praxou v procese jeho tvorby a 

realizácie, údaje súvisiace so štúdiom a výskumom práva, prípadne s jeho vývojovými 

tendenciami. Môžu byť obsiahnuté nielen v textoch platných právnych aktov 

(normatívnych i individuálnych), ale aj vo vedeckých monografiách, odborných článkoch, 

politických dokumentoch, ako aj v bežných rozhovoroch medzi ľuďmi. Už z tohto  faktu 

                                                           
354  O podstate oboch uvedených druhov sociálnej komunikácie veľmi pútavo informuje  Oľga  

Škvareninová v publikácii „Rečová komunikácia“ (Bratislava 1994). 
355 Pozri bližšie: Výrost, J., Slaměník, I.: Sociální psychologie, Praha 1997, s. 130. 
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možno usudzovať viacero spôsobov právnej komunikácie. Priamym (bezprostredným) 

prenosom právnych informácií je získanie informácie z autentického textu normatívneho 

právneho aktu (resp. právnej normy v ňom obsiahnutej), kde vystupuje do popredia 

požiadavka „komunikatívnosti“ textu, prijateľná a zrozumiteľná formulácia právnej normy. 

Nepriamy (sprostredkovaný) prenos právnych informácií je prenos cez iný informačný 

zdroj -  prostredníctvom interpretácie, realizácie a aplikácie práva i prostredníctvom 

právnej výchovy.  Tento spôsob prenosu právnych informácií je najčastejší. Okrem týchto 

dvoch spôsobov prenosu právnych informácií ich možno získať aj cestou mimoprávnou - tj. 

pôsobením hodnôt a noriem iných neprávnych normatívnych systémov (morálka, 

náboženstvo, politika) na adresáta právnej normy. Tento spôsob prenosu právnych 

informácií nastáva v prípadoch, keď sa požiadavky právneho i neprávnych normatívnych 

systémov navzájom prekrývajú, resp. úplne stotožňujú. V takomto prípade v niektorých 

oblastiach spoločenských vzťahov (napr. ochrana života, zdravia, ľudskej dôstojnosti) môže 

správanie v súlade s právom zabezpečiť už skutočnosť, že  jednotlivec vyrastal napr. v  

morálnom prostredí, aj keď je právne neinformovaný. V tomto prípade je obsah právnych 

noriem fakticky sprostredkovaný pôsobením iných normatívnych systémov, napr. 

morálnymi, prípadne náboženskými normami a ich hodnotovými orientáciami.   

Právna komunikácia ako osobitný druh sociálnej komunikácie vykazuje všetky jej 

základné znaky, vrátane výsledného efektu. Ak v prípade sociálnej komunikácie je 

výsledným efektom pochopenie zmyslu a významu sociálnej informácie, v prípade právnej 

komunikácie je jej základným (z hľadiska časového úvodným, vstupným) efektom znalosť 

práva, úroveň právnej informovanosti. V tomto smere je stále živá  stará rímska zásada 

"ignorantia iuris neminem excussat" ("neznalosť práva neospravedlňuje"), ktorá je 

recipovaná do § 2 zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a ktorá 

znamená, že neznalosť práva nikoho nezbavuje zodpovednosti za jeho porušenie. 

Domnienka o znalosti vyhlásených všeobecne záväzných právnych predpisov je 

nevyvratiteľná a na neznalosť sa nemožno odvolávať. 

Proces poznávania práva prebieha na rôznych úrovniach, od získania elementárnych 

poznatkov o konkrétnych právnych normách a predpisoch , cez podrobnejšiu orientáciu v 

platnej právnej úprave až k pochopeniu podstaty a funkcií práva ako spoločenského javu. 

Úroveň a miera znalosti práva je  podmienená jednak objektívne, tj. možnosťou poznávať 

právo danou jednotlivcovi zo strany spoločnosti, jednak subjektívne, čo je dané  

schopnosťami, záujmami, celkovou zameranosťou človeka. Okrem informačného efektu 

právnej komunikácie nachádzame aj jej efekt motivačný, prejavujúci sa v rámci 
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rozhodovacieho procesu indivídua, ktorý je ovplyvňovaný aj iracionálnymi prvkami 

osobnosti (napr. citmi). Výsledným efektom právnej komunikácie je napokon reálny 

(akčný) efekt, nachádzajúci svoje vyjadrenie vo výslednom faktickom správaní sa 

jednotlivca podľa "vzoru" (akceptácia správania sa stanoveného právnou normou). Tento 

efekt právnej komunikácie je záverečným vyústením pôsobenia všetkých prvkov  zložitého 

procesu  prenosu právnej informácie.  

Nie vždy v procese právnej komunikácie sú dosiahnuté všetky uvedené efekty (napr. 

adresáta pre neho nevyhovujúca právna norma odradí od realizácie práva). 

 

Záver 

Sociológia práva už od počiatku svojej existencie smeruje k dvom základným cieľom. 

Prvým je zdôrazňovanie úlohy práva ako nezastupiteľného normatívneho systému  

regulujúceho ľudské správanie  a hlavnej podmienky sociálneho poriadku, druhým cieľom 

je chápanie práva ako prostriedku realizácie spravodlivejších a tým i slobodnejších foriem 

sociálneho života. Tieto ciele nie je možné dosiahnuť bez pochopenia faktického pôsobenia 

práva v spoločnosti.  

  Spojitosť a súvzťažnosť sociologických a právnych pojmov nie je pojmami 

analyzovanými v tejto práci vyčerpaná. Okrem uvedených dvojíc pojmov možno spomenúť 

analogickú súvislosť aj u niektorých ďalších pojmov ako napríklad právny postoj (resp. 

postoj k právu) a sociálny postoj.  

  Na základe čiastkových záverov jednotlivých častí článku je možné vyvodiť 

zovšeobecňujúci záver o tom, že právna realita je pevnou súčasťou existujúcej spoločenskej 

reality, v hraniciach ktorej existuje a pôsobí. Právo  sociálny život nielen ovplyvňuje, ale je 

tiež vždy súčasne produktom tohto života.23/.  Z tohto pohľadu sociológiu práva zaujíma 

recipročný vzťah práva a jednotlivých oblastí spoločenského života, vzťah práva a 

spoločenských skupín i vzťah práva a spoločenských činností a procesov.  

  Normatívnosť je z hľadiska sociológie práva chápaná ako určitá sociálna skutočnosť 

a právne  normy sú jedným z prejavov života spoločnosti. Normatívnym aspektom sa teda 

zďaleka právo nevyčerpáva. Je súčasne i reálnym sociálnym mechanizmom, ktorý 

podstatnou mierou ovplyvňuje každodenný život spoločnosti.  
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Resumé 

Sociológia práva je vedou s úzkymi vzťahmi tak ku všeobecnej sociológii ako aj ku 

právnej vede. Ako samostatná vedná disciplína skúma v najširšom zmysle vzťah práva a 

spoločenskej reality. Jej predmetom je nielen skúmanie vzájomného (recipročného) vzťahu 

práva a prvkov spoločenskej skutočnosti (oblastí spoločenského života, spoločenských 

skupín, spoločenských činností a procesov a pod.), ale aj poznanie všeobecných 

mechanizmov pôsobenia práva, spoločenských funkcií, úlohy a významu práva v 

spoločnosti. 

 Vo zvýraznení a analýze faktického pôsobenia práva v spoločnosti spočíva základ 

poznania, že právne je súčasťou sociálneho. V jednotlivostiach toto tvrdenie znamená, že 

právne normy sú časťou širokého komplexu sociálnych noriem, právny vzťah je svojou 

podstatou spoločenský vzťah regulovaný právom, právne vedomie je špecifickou formou 

spoločenského vedomia a právna komunikácia je osobitným druhom sociálnej 

komunikácie. Pochopenie podstaty pojmov teórie práva, akými sú predovšetkým  právna 

norma, resp. právny vzťah, nie je možné bez poznania podstaty a úlohy celého komplexu 

sociálnych noriem, prípadne sociálnych vzťahov, ktorých neoddeliteľnou súčasťou právne 

normy i právne vzťahy sú.  

 Ťažisko sociologickoprávneho prístupu k predmetnej otázke spočíva v tom, že právna 

realita je súčasťou existujúcej sociálnej reality, v hraniciach ktorej existuje a pôsobí. Tak v 

oblasti tvorby ako aj realizácie práva  sa vychádza vždy z existencie konkrétnych 

sociálnych podmienok, z konkrétnych sociálnych vzťahov a situácií. Tieto prvky 

spoločenskej reality nachádzajú svoj bezprostredný odraz v práve a následne sú 

prostredníctvom práva regulované.  

 

 

Resumé 

Sociology of Law is a science with close relations to both general Sociology and Law. 

As a separate  branch of science it deals with the relation of law and social reality in the 

broadest sense of this concept. Its subject matter consists in  examining  mutual (reciprocal) 

relationships  between the  law and the elements of social reality (areas of social life, social 

groups,  social activities and processes  and the like) as well as  the knowledge of  universal  

mechanisms of operation of law, its social  functions, tasks and importance of law in the 

society. 
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The grounds for the knowledge that the law is a part of the social system  arises from 

accentuating and analysing factual operation of law in the society. This assertion means, in 

its particular aspects, that legal norms are  a part of  a wide complex  of social norms, legal 

relationship  is, in its substance,  a social relationship regulated by the law, legal awareness 

is a specific form of social awareness, and legal communication is a specific kind of social 

communication. Grasping  the substance of the concepts of jurisprudence such as legal 

norm or legal relationship is not possible without  the knowledge of  the essence and role  

of the whole complex of social norms or social relations  the inseparable part of which   are 

legal norms and legal relations. 

The core of socio-legal approach  to the issue in question  consists in the fact that legal 

reality  is a part of the existing social reality in the framework of which it operates. The area 

of law-making as well as the application of law  is always dependent on the existence of 

concrete  social conditions, particular  social relations and situations. These elements  of 

social reality  have immediate impact on the law by which they are subsequently regulated. 
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Racionálne zdôvodnenie židovského práva v Knihe mienok a 

učení viery Saadiu Gaona 

doc. PhDr. Mária MIČANINOVÁ, CSc. 
 

Základy židovského práva 

Právo a náboženstvo sú v judaizme neoddeliteľne spojené. Majú rovnaké pramene a 

rozvíjali sa na základe podobných metód. Prameňom, z ktorého vyviera celé židovské 

právo, je Tóra /päť kníh Mojžišových alebo Pentateuch/. Keď hovoria rabíni o biblickom 

práve, hovoria o príkazoch alebo nariadeniach odvodených zo samotnej Tóry. Výraz 

"odvodené" je namieste, pretože rabíni, v súlade s pravidlami rabínskej interpretácie 

Biblie, odvodzujú právne závery z Tóry. 

Tóra sa delí na písanú /še-bi-chtav/ a ústnu /še-be-al pe/. Ústna Tóra je pôvodne len 

ústne tradovanou interpretáciou písanej Tóry. Má dve základné podoby: 

a/  halachickú,356 určujúcu čo Tóra vyžaduje v praxi. Presne v duchu knihy Exodus 

18:20, v ktorej sa píše "Poučuj ich o ustanoveniach a zákonoch a uč ich ceste, po 

ktorej majú kráčať a činom, ktoré majú konať."357 Preto je halacha vlastným 

židovským právom. 

b/  hagadickú /aramejsky agadickú/, ktorá zahŕňa mimoprávne učenia, ako sú 

morálne maximy, legendy, filozofické a historické špekulácie a teologické úvahy. 

Spolu s halachou tvoria dva veľké prúdy ústnej židovskej tradície.358 

 Obidva typy ústnej tradície sa prelínajú. Mohli by sme povedať, že hagada hovorí o 

dôsledkoch, ktoré prináša dodržiavanie alebo porušovanie halachy. Časť tejto ústnej 

tradície pod názvom Mišna po prvýkrát písomne zachytil a zároveň usporiadal patriarcha 

zeme Izraelskej, rabín Jehuda Ha-Nasi, okolo roku 200. Opieral sa o práce svojich 

predchodcov, rabína Akivu ben Jozefa a jeho žiaka rabína Meira. 

Mišna má šesť poriadkov - častí /sedarim/, obsahujúcich právne poučky pre všetky 

oblasti života Židov. Delia sa ďalej na traktáty, traktáty do kapitol a tie do paragrafov. Prvý 

oddiel, Zera`im /Semená/, sa týka poľnohospodárstva. Druhý oddiel, Mo`ed /Sviatok, 

                                                           
356 halacha, hebr.ísť, meniť, je všeobecným pojmom zahŕňajúcim celý zákonný systém judaizmu. 

Obsahuje príkazy a zákazy ústnej a písomnej tradície. cit.podľa Neues Lexikon des Judentums, 
München, Bertelesmann Lexikon Verlag 1992, s.179-180 

357  Sväté Písmo, Slovenský ústav sv.Cyrila a Metoda, Rím 1995 
358 cit.podľa Feldman David.M. The Structure of Jewish Law,in: Jewish Law and Legal Theory, 

Dartmouth, 1994,s.22 
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resp.obdobie/, sa zaoberá ustanoveniami o sobote, sviatkoch, pôstoch, atď. Tretí oddiel 

Našim /Ženy/, obsahuje rodinné právo, štvrtý oddiel, Nezikim /Škody/, zahŕňa civilné a 

trestné právo. Piaty oddiel, Kodašim /Sväté veci/, obsahuje predpisy o obetiach a 

chrámovej službe /aby mohli byť obnovené v mesiášskom veku/. Šiesty oddiel, Toharot 

/Čistota, Očista/ zákony o rituálnej čistote a nečistote.359 

Žiaci Jehudu Ha-Nasiho zozbierali množstvo ďalších právnych poučiek, ktoré tvoria 

Barajtu, t.j. mimo Mišny sa nachádzajúcu látku, a Toseftu /dodatky/. Svojím obsahom sa 

stali neodmysliteľným základom každého neskoršieho židovského práva. 

Diskusie, ktoré sa viedli nad Mišnou sa nazývajú Gemara /Učenie/. Mišna a Gemara 

palestínskych učencov sa nazýva Palestínsky Talmud. Tá istá Mišna v spojení s 

Gemarou babylónskych učencov sa nazýva zasa Babylónsky Talmud. 

Rozdiel medzi palestínskym a babylónskym Talmudom súvisí s vtedajšou situáciou 

Židov v Palestíne a v Babylónii. V Palestíne sa zhoršujúca situácia židovskej komunity 

viedla k jeho konečnej redakcii už vo 4.storočí. Zatiaľ čo práce na babylónskom Talmude 

ďalej pokračovali približne ešte dve storočia. Je preto úplnejší a systematickejší než 

palestínsky Talmud. Má aj menšiu právnu záväznosť, než Babylónsky Talmud, ktorý sa stal 

prameňom ďalšieho vývoja rabínskeho judaizmu v potalmudickom období. 

Najdôležitejšími interpretátormi Tóry v potalmudickom období boli gaoni. Ich 

význam vyplýva z vytvárania systematických zbierok halachy.Toto obdobie trvalo do 

11.storočia, t.j. do pádu bagdadského kalifátu. Významným dielom z neskoršieho obdobia 

je Mišne Tóra rabína Maimonidesa, ktorá vznikla v 13.storočí, dielo rabína Jakoba ben 

Ašera Turim zo 14.storočia a dielo rabína Jozefa Kara Šulchan Aruch zo 16.storočia. 

Tieto diela sú relevantné pre vývoj židovského náboženského práva.360 

Špecifickou danosťou raných prameňov židovského práva, ktoré sa opiera 

predovšetkým o Tóru, je, že nerozlišujú medzi božím a ľudským právom. Presnejšie, Tóra 

je božie právo, interpretované ľuďmi. Pochádza od Boha, ale je podmienené exegézou a 

učeným konsenzom. Nie ďalším zjavením, ale rabínskou exegézou podľa platných 

rabínskych hermeneutických pravidiel. Tá umožňuje riešiť každý nový problém v duchu 

autority Tóry. 361  Z nej zároveň vyplýva autoritatívne postavenie rabínov v oblasti 

židovského práva, opierajúce sa aj o Deut.17:10,11, kde sa píše "A urobíš všetko, čo určia 

                                                           
359 Nosek B. Pirkej Avot /Výroky otcov/, komentář, Praha,Sefer 1994, s.13 
360 Fishbane M.A., Judaismus, zjevení a tradice, Prostor 1996, s.66-67 
361 Novak D.,The Talmud as a source for philosophical reflection, in: History of Jewish Philosophy. 

London and New Zork, Routledge 1997, s.76-77 
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tí, ktorí sú predstavení miesta, ktoré si vyvolí Pán, a ako ťa poučia podľa jeho zákona; drž 

sa ich výroku a neuchýľ sa ani napravo, ani naľavo!" 

Reprezentatívnym príkladom je uplatňovanie desiatich prikázaní, ktoré prikazujú 

Židovi šesť dní pracovať, ale siedmy deň odpočívať. "Šesť dní budeš pracovať a tvoriť 

všetky svoje diela, siedmy deň je však sobota Pána,tvojho Boha. Nebudeš konať nijakú 

prácu..." ako je napísané v Ex.20:9,10. Kedy však šabat začína, čo je zakázaná práca, kde 

platil zákaz určitých činností počas šabatu a kde nie,za akých okolností môže človek 

porušiť šabatové predpisy, to boli otázky, na ktoré dali odpovede až rabíni. Rabíni tým 

vytvorili celú sústavu pravidiel platných len pre šabat.362 

 Platí však, že už v raných rabínskych časoch sa napríklad židovské civilné právo 

zakladalo na minime biblických veršov a maxime rabínskych nariadení a uzákonení.363 Za 

takýchto podmienok začal narastať význam racionálneho zdôvodňovania prijatých 

rozhodnutí, čo sa nakoniec, prejavilo vo vytváraní racionálneho základu židovského práva. 

Vychádzalo sa pritom zo všeobecne prijímaného názoru, že ľudská myseľ ľahšie pochopí 

zasa len ľudskú myseľ, nie však božiu. 

 Prvým židovským mysliteľom, ktorý sa zaoberal židovským právom nielen z pohľadu 

jeho rabínskej interpretácie, ale aj jeho racionality, bol Saadia ben Jozef z Fajjúmi, zvaný 

Gaon. 

 

Život Saadiu Gaona 

Bolo to v Egypte, pravdepodobne v roku 882, keď sa narodil v dedine Dilaz, v okrese 

Fajjumi v Hornom Egypte. V mladosti sa vzdelával tak, že v čase medzi svojou 

dvadsiatkou a tridsiatkou bol už autorom svojho prvého diela. Nazval ho "Agron". Slúžil 

ako sprievodca v hebrejskom veršovaní. Hneď po ňom nasledovalo dielo "Vyvrátenie 

Anana", v ktorom ostrým, polemickým štýlom odmietol názory Anana ben Davida, 

zakladateľa židovskej sekty karaitov vo 8.storočí. Karaiti odmietli autoritu rabínov a s ňou 

aj halachu, namiesto ktorej sa snažili vytvoriť nové právne predpisy a pravidlá odvodené z 

Biblie.364 

                                                           
362  "Proces interpretácie textu sa nazýva midraš a výklad Tóry za účelom vytvorenia nových 

predpisov /halachy/, či zdôvodňovanie /Písmom/ tradičných noriem sa označuje ako midraš 
halacha. Tento druh výkladu je súčasťou pôvodnej židovskej tradície a jeho najstariše podoby 
nájdeme priamo v Biblii. Storočia zostal typickou formou židovského vyjadrenia." cit.podľa 
Fishabane M.A.,c.d.52 

363 Novak D., cit.dielo, s.79 
364 Fishbane M.A., c.d.s,68 
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 Polemický štýl sa stal charakteristickým i pre jeho nasledujúce diela. Napríklad svoje 

poznatky Písma, rabínskeho práva, a astronómie využil Saadia obratne v spore o zmenu 

kalendára, navrhovanú Benom Meirom. Výsledkom Saadiovej argumentácie bolo 

odmietnutie návrhu Bena Meira. Takúto odbornú erudíciu už ocenila aj rabínska akadémia 

v Súre /neďaleko Bagdadu/ tým, že mu ponúkla svoje členstvo. Už ako jej člen sa uchádzal 

o funkciu gaona, a stal sa ním v roku 928. Pre vysvetlenie treba poznamenať, že gaon bol 

od roku 589 do roku 1034 úradný titul vedúceho vysokej rabínskej školy najprv v 

Pumbedite /od roku 589/, potom v Súre /od roku 606/ v Babylónii. Spomínané obdobie sa 

zvykne nazývať aj "obdobie gaonov". Boli najvyššími rabínskymi autoritami. 

 Túto funkciu zastával aj Saadia. Vyplývali z nej rozsiahle kompetencie. Napríklad bol 

najvyššou autoritou v náboženskom práve a oprávnený vysvetľovať ho vo verejných 

prednáškach. Dozeral na manželské a rozvodové záležitosti, mal právo exkomunikovať 

alebo zrušiť exkomunikáciu, menoval do funkcie kazateľov alebo ich z nich odvolával. 

Podobne aj učiteľov a tých, ktorí rituálne porážali zvieratá. Menoval a určoval kompetencie 

sudcov a dohliadal na množstvo ďalších funkcií, ktoré boli súčasťou života židovskej 

komunity. Ako predstaviteľ rabínskej akadémie, mal veľkú autoritu medzi ostatnými 

rabínmi, ktorí rešpektovali jeho právne rozhodnutia. Podľa svojho uváženia mohol 

delegovať svoju autoritu v určitých záležitostiach aj na inú, ním vybranú osobu.365 Autorita 

gaona prenikala životom celej komunity v gaónskych časoch. Udržiaval rozsiahlu 

korešpondenciu s inými židovskými centrami. Z toho prirodzene vyplýva, že gaonov 

považovali za predstaviteľov celej diaspóry.366 

 Saadia Gaon zastával funkciu gaona do chvíle, keď v roku 930 vypukol jeho ostrý 

spor s vtedajším exilarchom Davidom ben Zakkaiom. 367  Dôvodom tohto sporu bolo 

Saadiovo odmietnutie podpísať rozhodnutie Davida ben Zakkaia vo veci jedného dedičstva, 

ktoré nebolo podľa Saadiu v súlade s normami židovského práva. David ben Zakkai našiel 

podporu u Gaona v Pumbedite, ktorý jeho rozhodnutie podpísal. Tým však spor neskončil. 

                                                           
365 cit.podľa Neues Lexikon des Judentums, Bertelsmann Lexikon Verlag l992, s.162 
366  Podľa Goiteina S.D., A Mediterranean Society, volume II, The community, University of 

California Press, Berkley,Los Angelse,London 1971, na s.16, 
367 exilarcha, aramejsky reš galuta, bol dedičný titul sekulárneho predstaviteľa Židov v Babylónii, 

ktorý pochádzal z rodu Dávidovho. Zastupoval babylónskych Židov navonok, t.j. vo vzťahu k 
miestnym štátnym orgánom /kálifovi/ a k jeho výsadám patrilo vyberať dane od členov židovských 
obcí v diaspore , odvádzať ich kálifovi. Časť z nich si ponechával. Nebol to učenec, preto sa 
príležitostne dostával do sporu práve s učencami, predstaviteľmi rabínskych akadémií, ktorí si 
chránili svoju relatívnu autonómiu najmä v náboženských otázkach. V čase, keď žili Židia pod 
arabskou nadvládou, sídlil exilarcha v Bagdade. Od l2-l3 st. už nemal exilarcha väčšie právomoci. 
Oficiálne bol tento titul zrušený až v roku l401. /podľa NLJ s.389/ 
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David ben Zakkai sa rozhodol dať Saadiu do kliatby a na jeho miesto menovať nového 

gaona. Ani Saadia neváhal a za nového exilarchu vymenoval brata Davida ben Zakkaia. 

Priebeh sporu ovplyvnil fakt, že v jeho čase došlo v Bagdade k prevratu, v dôsledku 

ktorého sa novým kalifom stal al-Káhir. Ten zosadil Saadiu z funkcie gaona a exilarchu 

poslal do pohraničnej provincie Chórásán. Ďalší kalif, al-Rádí, Saadiu už plne rehabilitoval. 

V čase svojho núteného ústrania žil Saadia v Bagdade a venoval sa svojej vedeckej 

práci. V roku 937 sa znova vrátil do Súry a vo funkcii gaona zotrval až do svojej smrti, v 

roku 942. 368  Ešte predtým sa však, vďaka úsiliu priateľov, zmieril s Davidom ben 

Zakkaiom, ktorý zomrel v roku 940. 

Najdôležitejším zamestnaním Saadiu Gaona bolo štúdium Talmudu a ďalšej 

halachickej literatúry. Preto časť jeho dedičstva obsahuje halachické diela. Vzhľadom k 

svojmu obsahu sa rozdeľujú sa do troch skupín: 

l.metodologické 

2.interpretačné 

3.kodifikačné 

Do prvej skupiny patrí Kitáb al-Madchal /ila al-Talmud/, po slovensky Úvod do 

Talmudu. Používal sa do l6. storočia. Potom sa stratil. 

Do druhej skupiny patrí Peruš šaloš - esre midot, Interpretácia trinástich pravidiel, 

pôvodne napísaná arabsky a preložená do hebrejčiny Nachumom ha-Ma`arabim v l3. 

storočí. Jedná sa o trinásť hermeneutických pravidiel pre halachickú interpretáciu Písma, 

ktoré obsahovala Barajta rabína Išmaela, ku ktorým napísal Saadia komentár. Okrem 

svojho názoru na dielo rabína Išmaela Saadia v ňom jasne určil i význam každého 

hermeneutického pravidla a právo, ktorého sa týka. Uviedol aj príklady ako použiť 

spomínané pravidlá v určitých prípadoch. 369  Do tejto skupiny diel patrí aj Saadiova 

interpretácia Mišny a Talmudu, dvoch, ako sme už uvádzali, základných kanonických 

spisov židovského náboženstva. 

                                                           
368 životopisné údaje obsahujú diela: Taubeles, S.A., Saadia Gaon, Halle 1888, Engelkemper, De 

Saadiae Gaonis Vita etc., Münster 1897, Ventura M., La philosophie de Saadia Gaon, Paris 1934, 
Malter, H.,Saadia Gaon, his Life and Works, Hildesheim- New York, Georg Olms Verlag 1978, 
stručnú informáciu o živote a diele Saadiu Gaona poskytuje aj The Jewish Encyclopedia,Volume X, 
Jerusalem 1971, heslo Saadia Gaon, New York and London, Funk and Wagnalls Company 
MDCCCCV,s.578-586, podobne aj The Encyclopedia of Religion, New York, Macmillan 
Publishing 1987, Volume 12, s.495-497/ 

369  Podľa Goiteina S.D., A Mediterranean Society, volume II, The community, University of 
California Press, Berkley, Los Angels, London 1971, na s.16, 
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 Nakoniec tretiu skupinu tvoria diela z oblasti rabínskeho práva. Z nich sa 

zachovalo kompletné len jedno. Zahŕňali také témy ako o dedičstve, záväzkoch, svedectve a 

zmluve, o inceste, o nevhodných jedlách, o úžerníctve, nečistote a čistote, legálnych 

daroch, apod. Podľa H. Maltera370 sa v jednom zo Saadiových pojednaní k rabínskemu 

právu nachádza pasáž, z ktorej vyplýva, že Saadia mal v úmysle napísať viac monografií o 

otázkach jurisprudencie. Väčšina z nich aj vyšla a používali ich v kontroverziách medzi 

rabínmi a karaitmi. 

Do tejto skupiny Sadiovej produkcie sa zaraďujú aj responsa. /še`elot utešuvot/ 

Zachovalo sa ich okolo 150, i keď nie všetky v originále. Väčšinu z nich citovali iní 

stredovekí autori, vďaka ktorým máme aspoň informácie o niektorých z nich. 

Písanie respons súvisí s exkluzívnym právom predstaviteľov babylónskych akadémií 

počas gaonského obdobia písať a zverejňovať právne a náboženské rozhodnutia, ktoré boli 

odpoveďami na otázky náboženských obcí, adresovaných akadémiám. Saadiovo postavenie 

medzi ostatnými gaonmi je, aj z pohľadu respons, unikátne. Každá odpoveď má jasnú 

štruktúru, odrážajúcu systematičnosť Saadiovho myslenia. Všetky svoje tvrdenia vždy 

zdôvodnil odkazmi na Písmo a jednotlivé časti Talmudu. 

 Saadia Gaon sa vyníma medzi ostatnými rabínmi aj tým, že zaviedol rozlišovanie 

medzi zjavenými príkazmi a príkazmi rozumu. Toto rozdelenie zaviedlo do židovských 

diskusií dôkladnejšie rozlišovanie medzi tým, čo bolo odvodené z rozumu a čo zo 

zjavenia. Znamená to tiež , že Saadia nepovažoval všetky príkazy Tóry za rozumové. 

 

Kniha mienok a učení viery 

Dielom, v ktorom sa Saadia Gaon zaoberal touto otázkou, je Sefer ha-emunot ve-ha-

deot. Je to názov hebrejského prekladu Knihy mienok a učení viery, pôvodne arabského 

diela s názvom Kitáb al-amanat va`-l-I`tikadat. Saadia urobil jeho konečnú redakciu v roku 

933, v čase svojho núteného ústrania, ktoré strávil v Bagdade. V konečnej verzii je to 

kniha, ktorá pozostáva z desiatich traktátov - pojednaní. Ich vnútorné členenie i obsah 

viedli k oprávnenej domnienke, že ich Saadia písal ako samostatné diela, ktoré až neskôr 

spojil rozsiahlym úvodom do jedného celku. 

Desať pojednaní poskytuje systematický prehľad základných princípov židovského 

náboženstva. Sú obsiahnuté už v názvoch všetkých pojednaní Knihy mienok a učení viery: 

                                                           
370 Malter H., Saadia Gaon, his Life and Works, Philadephia, The Jewish Publication Society of 

America, 1921, s.159-160 
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- Čo sa týka viery, že všetky jestvujúce veci boli stvorené 

- Čo sa týka viery, že stvoriteľ všetkých vecí je jeden 

- Čo sa týka príkazu a zákazu 

- Čo sa týka poslušnosti a neposlušnosti a predurčenia božej  spravodlivosti 

- Čo sa týka zásluh a previnení 

- Čo sa týka podstaty duše a smrti a čo príde po smrti 

- Čo sa týka zmŕtvychvstania mŕtveho na onom svete 

- Čo sa týka spasenia 

- Čo sa týka odmeny a trestu na onom svete 

- Čo sa týka toho, ako je vhodné pre človeka správať sa na tomto  svete 

Silným podnetom pre napísanie jednotlivých pojednaní, s ich následným zostavením 

do jednej knihy, bol vtedy všeobecne rozšírený skepticizmus v otázkach viery. Šíril sa aj 

medzi jeho židovskými súvercami. Vyplýva to zo slov Saadiu, ktorými v úvode diela 

vysvetľuje svoje ciele: "...bolo mojím zámerom vytvoriť /knihu/, ktorá vysvetlí príčiny 

neistôt, ktoré doliehali na mienku ľudí pri ich hľadaní pravdy, i metódu, ktorá možno 

odstráni tieto neistoty...."371 

 Svojou Knihou... chcel teda Saadia pomôcť súvercom znova nadobudnúť istotu v 

otázkach viery a poskytnúť im aj metódu, vďaka ktorej v tejto istote aj zotrvajú. Odráža sa 

to na Saadiovom dôkladnom vysvetľovaní otázok, ktoré vtedy dostával. Mnohé z nich 

považoval za výsledok nedostatkov v poznávaní, preto hneď v úvode svojej Knihy vysvetlil 

ich zdroje, ktorými sú: 

l.pozorovanie 

2.intelektuálna intuícia 

3.logická nevyhnutnosť 

4.autentická náboženská tradícia.372 

Zatiaľ čo prvé tri zdroje sa v podstate zhodujú s dovtedy, ale aj neskôr, uznávanými 

zdrojmi poznania / zjednodušene povedané zmysly a rozum/, štvrtý zdroj poznania vyplýva 

zo Saadiovej náboženskej skúsenosti. Uvádza ju preto, lebo je podľa neho založená na 

poznaní ako zmyslov, tak i rozumu a, vďaka svojej spätosti so zjavenou pravdou, stáva sa 

zárukou pravdivosti ostatných troch zdrojov poznania. 

                                                           
371 Saadia Gaon, The Book of Beliefs and Opinions,z arabštiny a hebrejčiny preložená Samuelom 

Rosenblattom, New Haven, Yale University Press, štvrté vydanie 1958, s.3 
372 Saadia Gaon, c.d. s.4 
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Overovanie pravdivosti našich tvrdení považoval Saadia za kľúčovú záležitosť. 

Požadoval, aby všetky tvrdenia typu "verím, že niečo je také a také" boli overované, 

potvrdené. Z pohľadu tejto , možno povedať, kategorickej požiadavky Saadiu, sa ukazuje 

obmedzenosť ako zmyslového, tak i rozumového poznania. Zmyslového preto, lebo mimo 

jeho dosah je poznanie existencie toho, čo jestvuje od večnosti. S rozumovým poznaním je 

to podobné, t.j. aj ono má svoje hranice. Tým sú pre Saadiu určené aj hranice logického 

dokazovania. 

Autentická náboženská tradícia bola pre Saadiu zárukou, že racionálna špekulácia, 

opierajúca sa o vieru a slová prorokov, ktorými nás Boh informoval, že všetky veci 

začali, že On je ich Stvoriteľom a že je Jeden, nepovedie ani k neviere, ani k heréze. 

Touto interpretáciou racionálnej špekulácie vytvoril Saadia podmienky pre akceptovanie jej 

metód rabínmi, ale aj ostatnými vzdelanými súvercami. 

Prijatie postupov racionálnej špekulácie sa odrazilo pri analýze všetkých problémov v 

pojednaniach Knihy mienok a učení viery. Pridržiavajúc sa úvodného vyzdvihnutia 

autentickej náboženskej tradície ako záruky pravdivosti našich tvrdení, sám Saadia sa pri 

analýze, ale aj formulovaní vlastných záverov, odvoláva vždy na Písmo. Táto Saadiova 

argumentácia je veľmi rozsiahla. V Knihe mienok a učení viery je približne 1 300 citátov z 

Biblie. Okrem iného dokazujú Saadiovu suverénnu znalosť tohto rozsiahleho diela. 

Našim cieľom je ukázať, ako Saadia pomocou racionálnej špekulácie zdôvodnil 

súbor príkazov a zákazov židovského náboženstva, tvoriacich základ židovského práva. 

Sú predmetom tretieho pojednania Saadiovej knihy, ktoré má názov "Čo sa týka príkazu a 

zákazu". Uvádzané pojednanie vysvetľuje pôvod a cieľ príkazov a zákazov, ktoré boli, 

podľa Saadiu, prvým aktom Božej milosti. Spolu s príkazmi a svojím právom poskytol Boh 

človeku aj rozum a jeho požiadavky, konštatuje Saadia v úvode k tretiemu pojednaniu.373  

Z toho vyplýva, že príkazy a zákazy nie sú obmedzeniami, ale prostriedkom na 

dosiahnutie blaženosti, toho, čo nemôžeme dosiahnuť bez Tóry, v ktorej sú obsiahnuté. V 

úvode k tretiemu pojednaniu Saadia píše o všeobecnom rozdelení biblického práva do 

dvoch hlavných tried: 

a/ tej, ktorú nám diktuje ľudský rozum, 

                                                           
373  Saadia Gaon, c.d.s.137 Dodávame, že pre Saadiu bol aj samotný pojem viery rozumovým 

pojmom, ktorý "sa vynorí v duši, ak odhalíme pravú vlastnosť skúmanej veci. Ak rozum vycibrí 
pojem, ak ho v plnej miere zachytí duch a vštepí ho potom duši, tak sa človek presvedčí o 
pravdivosti získaného pojmu." 
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b/ tej, ktorej pôvod je v božom zjavení. 374 

 Všeobecné rozdelenie biblického práva vyplýva zo Saadiovho presvedčenia, že 

nemôžeme vždy spoznať to, na čom je založené právo obsiahnuté v božom zjavení. 

Neznamená to však, že je iracionálne. Má morálnu hodnotu, ktorá nás vedie k najvyššej 

vôli. V Písme obsiahnuté právo, musíme dodržiavať so všetkou úprimnosťou.375  Vyplýva 

to aj zo zmluvy s Pánom, pokračuje ďalej Saadia, zaznamenanej v Deuteronómiu 26:16 

nasledovne:" V dnešný deň ti prikazuje Pán, tvoj Boh, aby si zachoval tieto ustanovenia a 

príkazy, aby si ich strážil a plnil z celého srdca a z celej svojej duše". 

 Saadia sa podujal v prvej kapitole odhaliť racionálny základ božích prikázaní. 

Chápe ho ako všeobecnú požiadavku rozumu, aby božie stvorenia konali dobro. Podľa 

neho bolo nevyhnutné, aby Boh nariadil svojím stvoreniam, aby mu slúžili a ďakovali za 

svoje stvorenie. Rozum zasa požaduje, aby sa jeho stvorenia nesprávali k nemu urážlivo.376 

 Rozum, ďalej požaduje - pokračuje Saadia - aby si stvorenia navzájom neškodili. 

Bolo teda nevyhnutné, aby im to Boh zakázal. Rozum považuje za vhodné dať zamestnanie 

jednotlivcovi, ktorý uskutočňuje určitú funkciu, platiť mu za ňu mzdu, t.j.prepožičať mu za 

to dobrodenie.377 

 Saadia tu uvádza štyri triedy požiadaviek, ktorých súhrn predstavuje oblasť práva, 

obsiahnutého v Písme, t.j. zjaveného. 

Za pozoruhodnú považujeme Saadiovu schopnosť vzájomne prepojiť obsah božích 

príkazov a práv, daných človeku Bohom s rozumom, ktorý dostal človek tiež od Boha. Sú 

to jeho príkazy, ktoré určujú ľudské správanie sa k Nemu. Verný svojej metóde aj tu 

postupuje Saadia systematicky - kategorizuje náboženské správanie sa ľudí, ktoré máme 

podľa neho vrodené. 

 Prvá kategória obsahuje skutky pokory a služby Bohu. Druhá zahŕňa príkazy, podľa 

ktorých nikto nemôže byť spájaný s Bohom, ani krivo používať jeho meno, ani pripisovať 

mu svetské stribúty. Do tretej kategórie patrí dodržiavanie spravodlivosti, pravdy, 

                                                           
374 Tak ako k celému Sadiovmu dielu, tak aj k tomuto deleniu jestvujú v literatúre názory /napr. 

J.Guttmann,H.Malter a ďalší/, podľa ktorých spomínané delenie prevzal Saadia z kalámu - 
islamskej teológie. Vzťah kalámu k Saadiovmu mysleniu by si zaslúžil samostatnú štúdiu. Na tomto 
mieste však len stručne konštatujeme, že podľa našej mienky sa vplyv kalámu obmedzil na 
formálnu stránku Saadiovho diela. Neviedol však k žiadnym zmenám v obsahu židovského 
náboženstva, s čím súhlasia aj tí autori, ktorí ho považujú za predstaviteľa židovského kalámu 
/napr.H.Ben-Shammai, Kalám in medieval Jewish philosophy, in: History of Jewish philosophy, 
1997 s. 129/  

375 Saadia Gaon, c.d. s.138 
376 Saadia Gaon, c.d. s.139 
377 Saadia Gaon, c.d. s.139 
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bezúhonnosti a čestnosti, vyhýbanie sa zabýjaniu živých bytostí, zákaz krádeže a úžery.378 

Tieto príkazy sú obsiahnuté v Písme, konštatuje Saadia. 

 Druhé všeobecné rozdelenie predpisov Tóry pozostáva z toho, čo nie je vecou ani 

súhlasu ani nesúhlasu,sú nariadené rozumom. Nie sú v rozpore s príkazmi a zákazmi dané 

nám Pánom, ale slúžia na zmnoženie našej odmeny a blaženosti.379 To, čo nám tieto príkazy 

odporúčajú sa všeobecne považuje za dobré, to, čo nám zakazujú, sa všeobecne považuje za 

zlé. Je tomu tak, preto, píše Saadia, že aj oni nám boli implantované Bohom. V tomto 

zmysle sa pričleňujú k prvej triede prikázaní.380 

V druhej kapitole pristupuje k diskusii o racionálnych predpisoch Tóry. Znova 

opakuje, že právo, ktoré má racionálny pôvod, nás k niečomu zaväzuje a niečo nám 

zakazuje. Zahŕňa také záležitosti ako svätenie určitých dní /ako sú šabat a sviatky/ 

uctievanie niektorých ľudských bytostí /napríklad prorokov a kňazov/, vyhýbanie sa 

niektorým jedlám, manželskému súžitiu s niektorými osobami a ďalšie. Saadia však 

nezabúda pripomenúť, že predstavujú v skutočnosti príkazy Boha, lebo ten ich implantoval 

nášmu rozumu. Považuje to za prejav Božej múdrosti. 

Samozrejme, že sú ľudia, ktorí tvrdia, že ak nám ich Boh implantoval, načo sú nám 

proroci a boží poslovia? O tom už pojednáva v tretej a štvrtej kapitole. Saadiova 

odpoveď je vskutku rabínska:"...Stvoriteľ to najlepšie vedel a nebol by poslal ľudstvu 

žiadnych poslov, pretože nerobí nič, čo nemá účel".381 Boží poslovia nás informovali o 

zjavených právach a vysvetlili nám racionálne predpisy.382 

 Ako bolo zvykom Saadiu každé svoje tvrdenie podoprel nielen odkazom na Písmo, 

ale zároveň ho aj konkretizoval na nejakom príklade. V spomínanej súvislosti Saadia 

pripomína, že rozum nás vyzýva prejavovať Bohu vďačnosť za jeho dobrotu, nehovorí 

                                                           
378 Saadia Gaon, c.d. s.140 
379 Saadia Gaon, c.d. s.140 
380 Saadia Gaon, c.d. s.141 
381 Saadia Gaon, c.d. s.145 
382 Tu musíme rozlišovať medzi božím právom /Písmom/ a rabínskym /ľudským/ právom. V prípade 

božieho práva,má pravidlo vždy prednosť pred princípom. Princíp sa vždy odvodzuje z pravidla a 
posteriori. Ako taký, môže byť použitý princíp na interpretáciu pravidla a aplikovať ho.Ale princíp 
nie je nikdy základom pre zamietnutie starého pravidla a jeho vyvrátenie novým pravidlom, ktoré sa 
zdá byť lepšie. V tejto súvislosti sa v Talmude hovorí o chybe kráľa Šalamúna: Rabbi Izák povedal: 
Prečo neboli príčiny zjavené / v Tóre/? Je to preto, že v prípade dvoch práv Písma /mikraot/ ktorých 
príčiny boli zjavené, najväčší /Šalamún/ na svete sa zmýlil v ich výklade. Je napísané v Písme: cit. z 
Deut.17:17,"Ani žien nech nemá veľa, aby sa neodvrátilo jeho srdce, ani striebra a zlata nech 
nezhromažďuje mnoho!", ale Šalamún povedal: Budem ich mať veľa a neodvrátim sa...Ale je o 
ňom v Písme napísané: A stalo sa v Šalamúnovej starobe, že ženy obrátili jeho srdce" /Kniha kráľov 
I, 11:4/  
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však, ako ju máme prejavovať. Preto boli potrební proroci, ktorí určili, že to má byť 

modlitba.383 

 Vo štvrtej kapitole pokračuje v týchto úvahách dopĺňajúc, že Boží poslovia 

vysvetľujú to, čo ľudia nie sú schopní pochopiť, lebo je to dielo Stvoriteľa. Boh tak zmenil 

charakter oddelených esencií, keď z nich vytváral ľudskú bytosť alebo rastlinu alebo inú 

telesnú vec, že ich už nespoznávame v čistej forme.384 K takému záveru priviedla Saadiu 

Biblia, ktorá hovorí o zázrakoch prorokoch, dokazujúcich, že sú božími poslami."Áron im 

predniesol všetky slová, ktoré Pán hovoril Mojžišovi, a on robil zázraky pred očami ľudu a 

ľud uveril..."/Ex.4:30,31/ 

 Piata kapitola obsahuje Saadiovo vysvetlenie istoty proroka, že správa, ktorú 

dostal, naozaj pochádza od Boha.Znova sa odvoláva na Písmo, z ktorého uvádza veľa 

príkladov dokazujúcich spojenie Boha s jeho prorokom. Napr. s Mojžišom, čo vyplýva zo 

slov:"A len čo Mojžiš vošiel do stánku, spustil sa nadeň oblačný stĺp a ostal stáť pri vchode 

do stánku. Potom sa rozprával s Mojžišom." /Ex.33:9/ 

 V šiestej kapitole Saadia uvádza, že Písmo obsahuje tri základné témy: do prvej 

patria príkazy a zákazy. Tvoria jednu klasifikáciu. Druhou témou je odmena a trest, 

ktoré predstavujú dôsledky dodržiavania alebo porušovania príkazov a zákazov. Tretiu 

tému tvorí popis muža, žijúceho cudne v rôznych krajinách sveta ako aj tých, ktorí sú 

skazení, resp. podliehajú skaze.385 

Saadia na záver kapitoly zdôrazňuje, že pre dodržiavanie práva, či už zjaveného alebo 

majúceho racionálny základ, je dôležitá autentická tradícia.386 Bez nej, tvrdí Saadia, by 

človek nebol schopný určiť vlastníctvo svojho otca alebo dedičstvo svojho starého otca. 

Dôsledkom by boli stále pochybnosti človeka v týchto záležitostiach. Ľudia by verili len 

tomu, čo môžu vnímať svojimi zmyslami. Toto hľadisko je blízke skeptikom.387 Aj Písmo 

nás informuje, že autentická tradícia je pravdivá, ako nás o tom informujú aj naše oči. 

 Siedma kapitola obsahuje dôležité stanovisko k možnosti zrušiť právo, ktorá bola v 

tom čase diskutovaným problémom. Sám Saadia konštatuje, že sa stretol s ľuďmi zo svojho 

národa, ktorí tvrdili, že právo dané Bohom mohlo byť v čase svojho vyhlásenia len jedným 

z druhov práva. Súčasťou týchto diskusií boli i názory o dĺžke platnosti tohto práva.Túto 

                                                           
383 Saadia Gaon., c.d. s.145 
384 Saadia Gaon, c.d. s.148 
385 Saadia Gaon, c.d. s.155 
386 Saadia Gaon, c.d. s.156 
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myšlienku Saadia vyvracia viacerými argumentmi, ktoré nachádza v Písme. Nasledujúca 

diskusia proti možnosti zrušiť /odvolať/ právo je bezpochyby zameraná proti požiadavkám 

dvoch sesterských náboženstiev, kresťanstva a mohamedánstva, ktoré dokazovali, že Ježiš i 

Mohammed uskutočňovali podobné zázraky, ako Mojžiš. 

Hneď na začiatku konštatuje Saadia že zrušenie práva je nemožné. Dôvody uvádza 

hneď dva. Prvý: tradícia má na to rovnaký názor, druhý: právo samo nás ubezpečuje o 

svojej neustálej hodnote. Svoje tvrdenie podporil Saadia citátom z Písma: "Mojžiš nám dal 

právo, dedičstvo zhromaždenia Jakoba "/Deut.33:4/. Právo ustanovilo národnú existenciu 

nášho ľudu, pokračuje Saadia. Boli sme uistení prorokmi, že náš národ je večný, preto 

rovnako aj právo musí byť večné. Nemusíme vždy akceptovať svedecto zázrakov , aby sme 

zrušili staré právo novým. Neboli to predovšetkým zázraky, ktoré podporili autentičnosť 

Mojžišovho učenia, ale charakter samotného učenia. Preto Mojžišovo právo platilo ako test 

vnútornej akceptability a vonkajšieho schválenia vykonaním zázrakov. Jeho hodnota i 

trvalá platnosť preto nemôže závisieť na novom dôkaze, i keď sa jedná o zázrak. 

 Po tom, čo znova zopakoval, že právo Tóry nemôže byť predmetom zrušenia 

podporil svoje tvrdenia argumentmi z Písma, podľa ktorého: "Nech Izraeliti zachovávajú 

sobotu a nech ju svätia z pokolenia na pokolenie ako večnú povinnosť zmluvy." /Ex.31:16/ 

a "Zákon nám Mojžiš dal, Jakubovej pospolitosti dedičstvo."/Deut.33:4/ Saadia zdôrazňuje, 

že to bol Stvoriteľ, ktorý určil židovskému národu existovať tak dlho, ako dlho bude 

existovať zem a nebesá. Rovnako dlho bude existovať aj právo, ktoré mu dal Boh.388 

 Nasledujúca ôsma kapitola tretieho pojednania obsahuje ďalšie Saadiove úvahy na 

tému teórie zrušenia práva, pretože niektorí jej stúpenci sa odvolávajú tiež na Písmo. V 

tomto kontexte sa ukazuje dôležitosť ovládania starozákonnej hebrejčiny, pretože Saadia 

argumentuje práve rozdielmi medzi minulým a budúcim časom, z ktorých vyplýva dĺžka 

platnosti toho, o čom sa v texte hovorí.389 

 Aj v deviatej kapitole pokračuje Saadia v diskusii so zástancami teórie zrušiteľnosti 

práva, uvádzajúcich ďalšie argumenty vo svoj prospech. Zakladajú sa na pochybnostiach o 

Písme,tvrdí Saadia. Hneď aj uvádza konkrétny príklad, respektíve jednu z výhrad voči 

Písmu. Týka sa manželstva synov Adama a Adamových dcér. Toto porušenie práva o 

inceste, tvrdia zástancovia teórie o zrušení práva, je podľa nich dôkazom neskoršieho 

                                                                                                                                                    
387 Zmienka o skeptikoch je zaujímavá, keď pripomenieme, že nebolo zvykom Saadiu uvádzať mená 

konkrétnych predstaviteľov teórií, ktoré podrobil odmietavej kritike vo svojej Knihe mineok a učení 
viery. Toto je jedno z mála miest v celej knihe, kde vôbec uvádza názov ním kritizovanej teórie. 

388 Saadia Gaon, c.d., s. 158 
389 Saadia Gaon, c.d. s.165-7 



 329 

stanovenia predpisu. Saadia k tomu dodáva, že v skutočnosti, bolo dané Adamovým synom 

povolenie ženiť sa s ich sestrami. Bolo to len zvláštne povolenie,nič viac. Nemožno to teda 

považovať ani za zrušenie platného práva o inceste.390 

 Saadia uvádza vcelku desať, pravdepodobne najčastejšie citovaných výhrad, voči 

Písmu, ktoré používali zástancovia teórie o zrušení práva. Na záver celej diskusie Saadia sa 

vracia znova k možným význam jednotlivých slov, ktoré sa v spomínaných argumentoch 

používajú. Najmä na troch možných významoch slova `olam. Jeden význam je "päťdesiat 

rokov", druhý význam môže byť "život veci, o ktorej hovoríme" a tretí význam "tak dlho, 

ako bude existovať svet".391 Keď budeme aplikovať tieto významy na šabatové právo, prvé 

dve možnosti sú vypustené. Zostáva tretia. Pre jej vysvetlenie znova siaha Saadia po Knihe 

proroka Jeremiáša, o ktorom hovorí, že i keď žil asi 900 rokov po Mojžišovi znova 

opakoval deťom Izraela:"A nevynášajte zo svojich domov bremená v deň sobotný a nerobte 

nijakú robotu, ale zasväťte sobotný deň, ako som prikázal vašim otcom"/Je, 17:22/ Samo 

Písmo obsahuje teda dôkazy o večnej platnosti Božieho práva, uzatvára túto diskusiu 

Saadia. 

 V záverečnej, desiatej kapitole, Saadia píše, že celé jeho predchádzajúce 

vysvetľovanie - a má na mysli aj obsah predchádzajúcich pojednaní - má slúžiť jednému 

cieľu, a to ujasniť ľuďom pojmy, ktorými sa môže narušiť ich viera.392 Preto chce ešte v 

poslednej kapitole analyzovať dvanásť problémov, vytvárajúcich zmätok v mysliach ľudí a 

ohrozujúcich ich vieru. 

 Prvý problém súvisí s faktom, že sú ľudia, ktorí by sa vzdali svojej viery a vernosti 

Písmu, pretože veľa z príkazov v ňom nie je jasne vysvetlených. Saadiova odpoveď 

takýmto ľuďom je prekvapujúca: "Písmo nie je jediným zdrojom nášho náboženstva. 

Okrem neho máme ešte dva iné zdroje."393 Jedným zo zdrojov, ktorý ho predchádza, je 

                                                           
390 Saadia Gaon, c.d. s.168 
391 Saadia Gaon, c.d. s.171 
392 Saadia Gaon, c.d. s.173 S veľkou pravdepodobnosťou je Saadiova polemika určená židovskému 

heretikovi tých čias, Chivimu al-Balkchi, i keď jeho meno Saadia neuvádza. Podrobnejšie o tom 
napísal J.Guttmann vo svojom pojednaní "Die Bibelkritik des Chiwi Albalchi, publikovanom vo 
Frakel-Grätz`s Monatsschrift Jahrg. 1879, v ktorom vysvetlil Balkchiho názory. Stručne možno 
povedať, že v čase Saadiovho života sa viedli tvrdé spory o prístupoch a formách výkladu Biblie. 
Chivi al-Balkchi bol Saadiov súčasník, ktorý podrobil Bibliu zdrvujúcej kritike a zároveň vystúpil 
proti používaniu doslovného znenia niektorých miest Písma v talmudickej literatúre. Chivi 
zhromaždil približne 200 kritických námietok proti autorite Písme. Ešte aj Abrahám ibn Daud 
uvádzal, že tieto námietky mali veľký a deštruktívny vplyv na najnižšie vrstvy národa. Je preto len 
pochopiteľné, že Saadia zaujal proti Chiviho názorom nekompromisne odmietavý postoj. Za 
povšimnutiahodnú považuje vysokú úroveň Saadiovej polemiky s názormi, ktoré kritizoval. 

393 Saadia Gaon, c.d. s.174 
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rozum. Druhým, ktorý ho nasleduje, je tradícia. Preto všetko, pokračuje Saadia, čo 

nemôžeme nájsť v Biblii, môžeme nájsť v spomínaných prameňoch.  

Druhý problém súvisí s otázkou dôveryhodnosti Písma, pretože obsahuje aj 

protirečivé pasáže. Saadia vysvetľuje túto situáciu našim nesprávnym chápaním textu. 

 Tretí problém vyplýva z dojmov, že obsah správ v Biblii nie je pravdivý, napr., že syn 

bol starší než jeho otec. Aj tento problém je vecou správneho výkladu, podľa Saadiu.394 

 Štvrtý problém súvisí s ľahkomyseľnosťou niektorých ľudí pri ich chápaní predpisov 

Písma týkajúcich sa obetovaní. /Tvrdia, že Stvoriteľ nariadil, že všetko živé musí zomrieť./ 

Saadia vysvetľuje, že príkazy týkajúce sa porážania zvierat a zbavovania ich krvi, nájdeme 

v Tóre. Krv je miestom našich duší395 ako sa hovorí v Písme: "Veď duša živočícha je v krvi 

a dal som vám ju pre oltár, aby ste ňou zmierovali svoje duše. Krv spostredkuje zmierenie, 

lebo v nej je život. Preto som zakázal Izraelitom: Nik z vás nesmie jesť krv!"/Lev.17:11,12/ 

 Piaty problém súvisí s prebývaním svetla Boha medzi ľuďmi. Odpoveď Saadiu sa 

znova opiera o Písmo, "Boh, ktorý v zhromaždení svätých budí strach, je veľký a hrozný 

voči všetkým, čo ho obklopujú"/Žalmy,89:8/ 

 Ďalší problém, ktorý rozoberá Saadia v tejto kapitole je tak trochu pikantný. Zaoberá 

sa odpoveďou na otázku, ako je možné, že ľudské telo sa stáva dokonalé, až keď z neho 

niečo odrežeme? Saadia odpovedá, že dokonalé je také telo, ktorého nie je viac, ani menej. 

Stvoriteľ vytvoril túto časť tela s nadbytkom, ktorý keď je odrezaný, stane sa 

perfektným.396 

 Citlivým je aj problém, týkajúci sa národnej existencie Židov. Niektorí z nich sa 

pýtali Saadiu ako je možné, že národ, ktorý lipne na Bohom zjavenom práve, žije v 

pokorení a pohŕdaní. Saadia tvrdí, že keby mal tento národ nepretržitú suverenitu, iní by o 

ňom tvrdili, že jediným dôvodom pre jeho službu Pánovi bolo zachovať si túto prednostnú 

situáciu. 

 Za zmienku stojí aj problém súvisiaci s faktom, že v Tóre nemožno nájsť žiadnu 

zmienku o odmene alebo treste na tomto svete. Saadia odpovedá, že o tomto probléme 

                                                           
394 Saadia Gaon, c.d. s.174  
395 Saadia Gaon, c.d. s.175 
396 Saadia Gaon, c.d. s.177  
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napísal špeciálne pojednanie /ktoré je deviatym pojednaním v Knihe mienok a učení 

viery/.397 Tým končí tretie pojednanie. 

 Záver: 

 Z textu tretieho pojednania vyplýva, že židovské právo obsahuje tri elementy: 

- príkazy a zákazy alebo vlastné právo, 

- odmeny a tresty závisiace na poslušnosti a neposlušnosti, 

- príklady historického charakteru, ktorými sa ilustruje právo. 

Saadiovo rozdelenie príkazov a zákazov na dve hlavné triedy je ich rozdelením na 

príkazy a zákazy vyplývajúce z rozumu, preto rozumové a z autentickej /náboženskej/ 

tradície, preto tradičné. 

 Tradičné práva sú prvotnejšie, než racionálne, takže ich musíme poslúchať. Vyplýva 

zo Saadiovho textu, že aj tradičné práva majú racionálny obsah, nie sú v rozpore s 

rozumom a nie sú ani svojvoľné. Napr.účelom posvätenia niektorých dní v roku, ako šabat 

a sväté dni, je oddýchnuť si od práce a venovať sa modlitbám, zoznamovaniu sa s 

múdrosťou a náboženským rozhovorom s blížnymi. 

Rozdiel medzi rozumovými a tradičnými právami je v tom, že tradičné práva by 

sme nemohli dodržiavať bez božieho zjavenia. Rozumové práva sú nám dané ako 

všeobecné princípy vyplývajúce z nášho rozumu. Saadia je však presvedčený, že aj 

rozumové práva musia byť v súlade so správami prorokov, t.j. nemôžu byť v rozpore s 

autentickou tradíciou. 

 Písané právo by nedosiahlo svoj cieľ bez viery v tradíciu. Je to Saadiom 

zdôrazňovaný základ, bez ktorého by nemohol jestvovať ani jednotlivec, ani spoločnosť. 

Nikto nemôže žiť bez toho, čo vníma vlastnými zmyslami. Závisíme na informáciách, ktoré 

dostávame od iných. A pretože táto informácia je náchylná na omyl, každý, kto je 

informovaný rozumom môže robiť chyby. To sa vylučuje v prípade autentickej 

náboženskej tradície. Nie je individuálna. Jej tvorcom je národ. V tomto prípade je to 

židovský národ. 

 Saadiovo dielo Kniha mienok a učení viery bolo napísané so zámerom reagovať na 

kritické výhrady zo strany iných náboženstiev, predovšetkým už v texte spomínaného 

kresťanstva a islamu. Saadia však považoval za potrebné reagovať aj na duchovnú siuáciu 

                                                           
397 Samotnému človeku boli dané príkazy a zákazy, pretože je najvyššie medzi ostatnými bytosťami, 

od ktorých sa líši svojím rozumom. Svet bol stvorený pre neho. Telo človeka je malé, ale jeho 
myslenie je veľké a obsiahle. Jeho život je krátky, ale bola mu daná účasť na večnom živote po 
srmti. Choroby a iné nebezpečenstvá boli naňho zoslané preto, aby zostal pokorný a v bázni božej. 
Chute a vášne majú význam pri udržiavaní jednotlivca a rasy, uvádza Saadia v deviatom pojednaní. 
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vo vnútri židovstva, ktorú v čase Saadiovho života významne ovplyvňovali karaiti, ale aj 

taký jednotlivci, akým bol Chivi al-Balkchi. 

 Vyjadrujeme presvedčenie, že sa Saadiovi podarilo dosiahnuť ciele, ktoré si vytýčil v 

úvode tretieho pojednania. Nie je možné na základe jedinej kapitoly sprostredkovať dielo 

Saadiu Gaona. Myslíme však, že už aj z nej sa dá vycítiť jeho obdivuhodná znalosť 

vlastného židovského písomníctva, vtedajšej podoby kresťanstva, islamu, ale i ostatných 

vplyvných názorov. Celá Kniha mienok a učení viery je preniknutá jeho dôkladnosťou a 

systematickým prístupom ku každému problému. Saadiov originálny nápad spojiť 

akceptovanie racionálnej špekulácie - vtedy pripisovanej predovšetkým filozofii, ale i 

kalámu, t.j. islamskej teológii - s autentickou židovskou náboženskou tradíciou, mal 

ďalekosiahle dôsledky. Viedol k rozvoju filozofického myslenia v židovskom stredovekom 

myslení. Dielo, ktoré po sebe zanechal patrí dodnes k intenzívne študovaným, pretože 

obsahuje v sebe množstvo podnetov pre ďalšie úvahy o židovskom myslení, o jeho 

špecifikách, prejavujúcich sa aj v židovskom práve.Umožňuje pochopiť jeho súčasné 

podoby. 

 Život podľa Zákona /Tóry/ poskytol Židom autonómny životný ideál. Zjednotil Židov 

na celom svete. Nikdy nebol pre nich len abstraktným zákonom. Určil ich jestvovanie. Ako 

jednotlivca, tak i celej židovskej pospolitosti. Upravili ho a dodnes upravujú tie isté príkazy 

Boha tak, ako ich sformulovali rabíni. Ich dodržiavanie zaručilo prežitie toho špecificky 

židovského až do dnešných čias. Je základom židovského práva, ktorého racionalita je 

výsostne ľudská.Vyplýva to aj z tretieho pojednania Knihy mienok a učení viery rabína 

Saadiu ben Jozefa z Fajjúmi.  

 

Resumé 

Obsahom štúdie je ukázať, ako Saadia ben Jozef z Fajjúmi /882-942/ pomocou 

racionálnej špekulácie, zdôvodnil súbor príkazov a zákazov židovského náboženstva, 

tvoriach základ židovského práva. Po úvodných úvahách o Tóre ako prameni židovského 

práva, halache ako vlastnom židovskom práve a ďalších nevyhnutných historických 

údajoch predstavuje štúdia život Saadiu Gaona. Bol to život rabína, ktorý ako vedúci 

predstaviteľ rabínskej akadémie v Súre, /v Babylónii/, t.j. gaon, vošiel do dejín židovského 

myslenia pochopením racionálnej argumentácie ako prostriedku systematického rozvíjania 

židovského myslenia. V jeho spojení s autentickou židovskou náboženskou tradíciou našiel 

záruky, že bude viesť k upevneniu viery a nie k neviere, či heréze. 
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 Tomuto problému venoval Saadia svoje dielo Kniha mienok a učení viery. V jeho 

treťom pojednaní, s názvom Čo sa týka príkazu a zákazu, podal racionálne zdôvodnenie 

židovského práva. 

Štúdia približuje obsah desiatich kapitol tretieho pojednania knihy, v ktorých Saadia 

podrobne vysvetlil svoje východiskové tvrdenie, že cieľom príkazov a zákazov, prvého 

aktu Božej milosti, bolo dať človeku prostriedok na dosiahnutie blaženosti. K nim patrí aj 

rozum a jeho požiadavky, ktoré človek dostal tiež od Boha. Preto nemôže byť rozpor medzi 

požiadavkami rozumu a príkazmi Boha. Je už len na človeku a jeho vôli, ako sa rozhodne 

správať, konštatoval Saadia Gaon. 

 V treťom pojednaní poukázal Saadia Gaon na tri elementy, ktoré obsahuje židovské 

právo:l.príkazy a zákazy /vlastné právo/, 2.odmeny a tresty /závisiace na poslušnosti alebo 

neposlušnosti právu/, 3.príklady historického charakteru, ktorými sa ilustruje právo. 

Rozdiel medzi rozumovými a tradičnými právami /vyplývajúcimi z autentickej náboženskej 

tradície/ je v tom, že tradičné práva by sme nemohli dodržiavať bez božieho zjavenia. 

Rozumové práva sú nám dané ako všeobecné princípy vyplývajúce z nášho rozumu. 

 

Resumé 

 The content of this essay is to show how Saadia ben Joseph from Fajjumi /882-942/ 

justified by means of rational speculation the collection of commands and prohibition in 

Jewish religion forming the core of Jewish law. After some introductory accounts of Tora 

as a source of Jewish law, halacha as proper Jewish law, and other essential historical data, 

the essay presents Saadia Gaon`s life. It was a life of a Rabbi, who as a leading 

representative of the Rabbi Academy in Sura /Babylonia/, ie gaon, entered the history of 

Jewish thought by comprehending rational argumentation as a tool for systematic 

development of Jewish thought. He discovered that in the connection with an authenthic 

Jewish religious tradition, it would lead to reinforcing the belief, not to unbelief or heresis. 

 Saadia`s work "The book of Beliefs and Opinions" was devoted to that problem. In its 

third treatise named "Concerning command and prohibition", the author presents rational 

reasoning of Jewish law. The essay provides contents of the ten chapters of the third treatise 

of the book, in which Saadia was explaining in detail his basic assertion that the aim of 

commands and prohibitions, the first act of grace of God, was to offer man the means for 

achieving blessedness. They also include mind and its requirements, which were given to 

man by God. Therefore, there cannot be a discrepancy between the mind`s requirements 

and God`s commands. It is upon man and his will how to behave, says Suid Gaon. 
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 In the third treatise, Saadia Gaon pointed at the tree elements, which are included into 

Jewish law: l/commands and prohibitions /proper law/, 2/ reward and punishment 

/depending on obedience or disobedience to law/, 3/ examples of historical character, by 

means of which the law is illustrated. The distinction between rational and traditional laws 

/resulting from an authentic religious tradition/ lies in the fact, that traditional laws could 

not be kept without God`s revelation. We are given rational laws as common principles 

resulting from our mind. 
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Tvorba cien a cenových stratégií v zahraničnom obchode. 

Pricing and  Pricing Strategy  in  International Trade  

Mária ANDREJČÍKOVÁ 

 

1. Vymedzenie  pojmu cena 

Cena / price, preis, prix/ v najvšeobecnejšom slova zmysle je peňažné vyjadrenie 

hodnoty tovarov a služieb. Cena každého jednotlivého tovaru sa však nemusí zhodovať s 

hodnotou, môže sa od hodnoty odkláňať aj hore aj dole, to  v závislosti od dopytu a ponuky 

daného tovaru, resp. činnosti a služby.398  

Cena ako peňažné vyjadrenie realizovaných podnikových výkonov sa stáva určitým 

zavŕšením podnikateľskej činnosti a zároveň predpokladom nového kolobehu podnikových 

prostriedkov. Každý podnik očakáva, že realizáciou výkonov za trhové ceny sa uhradia ním 

vynaložené náklady a zabezpečia mu dostatočný zisk, ako podmienku a zároveň impulz pre 

ďalší rozvoj jeho podnikateľskej činnosti. 

Zjednodušene môžeme povedať, že cena je hodnota predmetu vyjadrená v peniazoch a 

každý predmet má svoju cenu a to buď :399 

-   prirodzenú, ktorá je určená výškou výrobných nákladov a 

- trhovú, ktorá sa tvorí najmä  vplyvom ponuky a dopytu na trhu.  

Za základ určovania cien sa považujú náklady, ceny konkurentov a jedinečnosť 

konkurencie  

Cenové rozhodovanie každého podnikateľského subjektu / a subjektu pôsobiaceho na 

zahraničných trhoch obzvlášť/  patrí medzi najdôležitejšie a najzávažnejšie oblasti. Vyplýva 

to zo samotnej podstaty problematiky cenového rozhodovania a tvorby cien. Na jednej 

strane vyžaduje znalosť rôznych situácií, značný podkladový materiál a výsledky overené 

praxou, ktoré vznikali v priebehu konkurenčného súťaženia, na strane druhej cenové 

rozhodovanie musí pružne reagovať a rýchlo sa prispôsobovať celému radu predvídaných i 

nepredvídaných faktorov, vyplývajúcich z trhu tovarov a služieb, pracovných síl i peňazí. 

Trhový mechanizmus vytvára vysoké nároky a zložité podmienky pri presadzovaní 

podnikov na ňom. V trhovej ekonomike má všetko  svoju cenu, závislú od výšky dopytu a 

                                                           
398 Janok M.- Oláh M. a kol.: Cenová stratégia, Bratislava vyd. MIKA- Conzult  1996 
399 Janok M. a kol.: Ceny a cenová politika - vybrané problémy. Bratislava ES VŠE 1992 
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ponuky. Náročnosť cenového rozhodovania vyplýva teda z náročnosti trhového 

mechanizmu.400 

      Vo všeobecnosti  platí  tá skutočnosť, že pri uzatváraní  kontraktov, či už na domácom 

trhu alebo na zahraničných trhoch,  cena vzniká v konečnom dôsledku dohodou zmluvných 

strán. 

Je  však potrebné si pri tvorbe ponuky vypracovať   určitý podkladový materiál, ktorý 

by mal určitú vypovedaciu hodnotu a na základe  ktorého  si vieme určiť hodnotu vlastného 

výrobku   vo vzťahu ku konkurenčným  výrobkom a taktiež získať aj konkrétne argumenty 

pre cenové jednanie s obchodným partnerom.401 

 

Zákon o cenách a cenová regulácia 

Pre pôsobenie cien v trhovom hospodárstve v každej vyspelej ekonomike platia 

legislatívne normy, ktoré sú podnikatelia v praxi povinní uplatňovať. V oblasti tvorby cien 

nadobudol účinnosť  k 1.4.1996 novelizovaný zákon  Národnej rady SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách/  ďalej len Zákon/  a ďalšie nadväzujúce cenové predpisy, ktorými sa tento zákon 

vykonáva.  Citovaný zákon nadväzuje na zákonné ustanovenia a cenové predpisy, ktoré 

boli prijaté v r. 1990, aby sa mohlo pristúpiť k liberalizácii cien za uplynulé obdobie.  Nová 

legislatíva  platná od 1.4.1996 je však komplexnejšia a zodpovedá získaným skúsenostiam 

z priebehu liberalizácie cien za uplynulé obdobie. V plnom rozsahu je v nej deklarovaný 

trhový charakter cien, pritom v nevyhnutných prípadoch nevylučuje ani reguláciu cien 

štátom. Nové  právne normy vrátane vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z. / 

ďalej len Vyhláška/, ktorou sa vykonáva citovaná právna norma nerozširujú cenovú 

reguláciu, len ju spresňujú. Dovtedy platný rozsah regulovaných cien, ktorý predstavuje cca 

5 %  podiel z hrubého domáceho produktu sa zachoval. 

 

Ak vychádzame zo všeobecne formulovanej myšlienky citovaného zákona, tak 

môžeme konštatovať, že cena je vlastne určitá finančná či peňažná suma /čiastka/, ktorá je 

dojednaná pri nákupe a predaji tovaru. Cena môže  byť vytvorená aj pre ocenenie tovaru na 

iné účely. 

Zákon o cenách sa vzťahuje na uplatňovanie, reguláciu a kontrolu cien výrobkov, 

výkonov, prác a služieb/ ďalej sa používa len pojem „tovar“ / nielen pre tuzemský trh, ale 

aj pre ceny tovarov z dovozu a ceny tovarov určených na vývoz. 

                                                           
400 Rajňák M.- Bujnová D.- Majdúchová  H. :  Cenové rozhodovanie, Bratislava ES EU 1995 
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Zo všeobecných ustanovení zákona o cenách na jednej strane ďalej vyplýva, že 

predávajúci nesmie zneužívať svoje hospodárske postavenie na to, aby získal neprimeraný 

hospodársky prospech  predajom za dojednanú sumu zahŕňajúcu aj neoprávnené náklady 

alebo neprimeraný zisk . Kým na druhej strane je to zas  kupujúci, ktorý nesmie zneužívať 

svoje hospodárske postavenie na to, aby získal neoprávnený prospech nákupom za 

dojednanú cenu, z ktorej by vyplývalo jednoznačne, že výrazne nedosahuje oprávnené 

náklady.402  

V par. 3  citovanej Vyhlášky sa uvádza, že ekonomicky oprávnené  náklady  sa 

uplatňujú pri regulácii cien. Ide o také náklady, ktoré sa preukazujú účtovnými podkladmi,  

kalkuláciou nákladov, prípadne daňovými a colnými podkladmi a podobne. Podrobne sa 

uvádzajú tie náklady, ktoré na účely regulácie do kalkulácie nákladov nie je možné 

zahrnúť.403 

Z toho vidíme, že aj súčasne platný Zákon o cenách, vychádza z predpokladu, že 

základom pre určenie ceny sú náklady. Ani vo vyspelých  trhových ekonomikách sa 

nepodceňuje to, za aké náklady sa vyrába produkcia, ale firmy ich dôsledne sledujú a 

precízne kalkulujú  ceny svojich výrobkov. Sú rozpracované metódy ich sledovania, ich 

výpočtov a definované faktory, ktoré vplývajú na ich výšku. Aj sústava kalkulácii je 

rozpracovaná, lebo je chápaná ako  jeden z nevyhnutných prostriedkov pre výpočet cien - 

tvoria preukázateľný základ cenovej úrovne , ale v žiadnom prípade v trhovej ekonomike 

cena nemôže mať iba nákladový charakter! Cena síce z nákladov vychádza, ale v rámci 

fungujúceho trhu sú to dopyt a ponuka v tom najvšeobecnejšom slova zmysle, ktoré určujú 

jej konečnú výšku.404 

Môžme konštatovať, že ceny, náklady a trh sú barometrami, ktoré vplývajú na 

podnikanie každej firmy. Ich kvalifikované zvládnutie sa vypláca, pretože  sa zákonite 

prejaví v prosperite firmy. Venovanie pozornosti nákladom a kalkuláciám, to rozhodne nie 

je v rozpore s trhovým hospodárstvom 

Zákon o cenách stanovuje v princípe realizáciu cien na trhu dohodou – vzájomnou 

dohodou medzi dvoma subjektami. Tento spôsob – cena dohodou-  platí nielen pre 

tuzemských  partnerov, ale aj  pre stanovovanie cien na tovary z dovozu, ako aj  pre ceny 

vzťahujúce sa k tovaru, ktorý sa vyváža. 

                                                                                                                                                    
401 Fifek  E. : Operácie v zahraničnom obchode. Bratislava EU 1995 
402 Zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
403 Vyhláška MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 
404 Janok M.  a kol.: Ceny a cenová politika- vybrané problémy. Bratislava ES VŠE 1992 
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Cenová regulácia  

Regulácii cien sú venované osobitné ustanovenia v par.5 až 8 Vyhlášky. Táto  oblasť  

legislatívy v cenovej oblasti je najcitlivejšou problematikou. Systém regulácie cien podľa 

par.4 ods.3 zákona je precizovaný v uvedených ustanoveniach vyhlášky  a je jedným z 

nástrojov protiinflačného  pôsobeniach v monopolizovaných odvetviach ekonomiky.  

Reguláciou sa vyrovnáva postavenie kupujúceho a predávajúceho, nahrádza vplyv 

konkurenčného prostredia a tým spolupôsobí v súlade s verejným záujmom / najmä u 

tovarov dotovaných zo štátneho rozpočtu, štátnych fondov a poistných fondov/ i s politikou 

na ochranu hospodárskej súťaže.405 

Rozhodujúcim kritériom uplatnenia regulácie cien je obmedzenie hospodárskej súťaže  

a s ním spojené zhoršenie ponuky, najmä monopolným alebo dominantným postavením 

predávajúceho alebo kupujúcich. V dôsledku toho vzniká riziko špekulatívneho zvyšovania 

alebo znižovania cien alebo riziko ďalšieho obmedzovania hospodárskej súťaže. 

     Regulácia cien sa zabezpečuje v zmysle citovaného zákona viacerými spôsobmi. 

Medzi základné spôsoby regulácie  patria : 

A/ určenie cien, t.j. úradne určené ceny 

B/ usmerňovanie vývoja cien v náväznosti na vecné podmienky, t.j. vecné 

usmerňovanie  

C/ usmerňovanie cenových pohybov v čase, t.j. časovo usmerňované ceny 

D/ cenové moratórium  

     V praktickej činnosti má svoj význam aj par. 7 Vyhlášky, kde je ustanovenie 

týkajúce sa uplatňovania regulácie cien aj na tovar rovnakého druhu, ktorý sa od tovaru s 

maximálnou alebo pevnou úradne určenou cenou líši len niektorými dohodnutými 

podmienkami 

 

Aspekty medzinárodnej tvorby cien - vymedzenie pojmu zahraničnoobchodná 

cena. 

Zahraničnoobchodné ceny a náklady spojené  s obchodnou operáciou  rozhodujúcim 

spôsobom ovplyvňujú rentabilitu a vôbec reálnosť / prijateľnosť/  uskutočnenia vývozu 

alebo dovozu v náväznosti na to aj výrobu. 

                                                           
405 Vyhláška MF SR č. 87/1999 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 
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       V súvislosti s týmto faktom používame výraz  zahraničnoobchodná cena / v 

zahraničnej mene/ lebo zahraničné ceny  ako také406 teda doslovne  ako je to uvedené v 

Encyklopedickom slovníku medzinárodného obchodu  . " cena zahraničná = cena určitého 

tovaru v zahraničnej mene/¹ slúžia ako zdroj pre tvorbu našich zahraničnoobchodných cien. 

A práve to je tá elementárna zásada, ktorá je ďalej podrobnejšie rozvinutá. Opačný postup - 

určenie zahraničnoobchodnej ceny  na základe tuzemských nákladov môže viesť iba k 

stratám, pretože ak stanovíme pri našom vývoze cenu vyššiu ako je v zahraničí obvyklá, 

náš potenciálny zahraničný partner túto cenu nebude akceptovať a vývoz sa nezrealizuje. 

Ak stanovíme cenu nižšiu, než je obvyklá na zahraničných trhoch, obchod sa samozrejme 

zrealizuje, ale okrádame sami seba. 

 

 Stanovenie ceny v zahraničnom obchode 

      Pri spracovaní  podkladu, ktorý má slúžiť ako východisko pre určenie  ceny  tovaru, s 

ktorým  chceme  vstúpiť na  zahraničný trh, firmy  používajú rôzne spôsoby kalkulácii, 

korekcií a úvah.  

My sa budeme venovať dvom možným spôsobom a to  

1.   Použitie korekcie k cenníkovej cene tovaru platnej v zahraničí                                                  

2. Stanovenie optimálnej ceny v zahraničnom obchode 

Použitie korekcie k cenníkovej cene tovaru platnej v zahraničí                                                  

      Pri tomto spôsobe sa  odvodí  zahraničnoobchodná cenu zamýšľanej operácie od 

zahraničnej ceny, ktorá je obvyklá na zahraničných trhoch a to tak, že sa upraví  o náklady 

spojené s realizáciou operácie, ktoré musí zrealizovať náš vývozca/ dovozca/  mimo 

slovenského colného územia .Takto získaná suma sa potom  porovná s tuzemskými 

nákladmi na výrobu a obeh príslušného tovaru a  výsledkom porovnania je buď zisk alebo 

strata, ktorú potom porovnáme s výsledkami realizácie v prípade odbytu vývozného tovaru 

na trhu v tuzemsku. Získať údaje o svetových cenách  na zahraničných trhoch, pokiaľ ide o 

určité suroviny, prípadne potraviny nie je príliš ťažké, nakoľko sa veľmi často zverejňujú, 

najmä pokiaľ sa s nimi obchoduje na burzách. 

V prípade hotových výrobkov a taktiež aj spotrebných tovarov, kde je ťažko hovoriť o 

nejakej jednotnej svetovej cene, sa získavajú informácie o cenách oveľa ťažšie. Ceny, 

najvýznamnejších exportérov sú ešte ako tak dostupné, taktiež sa dá získať určitá cenová 

                                                           
406 Kol. : Encyklopedický slovník medzinárodného obchodu A-Ž. Bratislava Sprint 1994 
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dokumentácia / napr. je možné získať cenník, ponuky konkurenčných vývozcov a pod./, 

avšak je  otázne, či tieto údaje sú spoľahlivé.407 

      Ďalším problémom je porovnateľnosť zahraničných hotových  výrobkov, o ktorých 

máme k dispozícií určitú cenovú dokumentáciu s výrobkami, ktoré vyrábame a plánujeme 

vyvážať. Zahraničné ceny sa nedajú automaticky aplikovať na naše výrobky, vo väčšine 

prípadov výrobky majú rôzne parametre, je tu otázka nerovnakej kvality a pod. Väčšina 

vývozných tovarov, najmä hotových výrobkov, nie je totožná s konkurenčnými výrobkami, 

ale je im vo väčšej či menšej miere podobná. 

Preto pri zostavovaní návrhu musí byť vykonané podrobné technicko-ekonomické 

porovnanie výrobku s konkurenčnými.408 

Na cenu vplýva množstvo rôznych  činiteľov o ktorých  je potrebné  uvažovať a následne 

potom vykonať  korekciu  zo zistenej  zahraničnej ceny  konkurenčných výrobkov. Tak sa 

dostaneme k určitej sume, ktorá je základom pre našu ponukovú cenu. 

Postup výpočtu : 

Máme k dispozícii cenníkovú cenu  v zahraničí používanú v zahraničí - teda v tej krajine, 

do ktorej  plánujeme vyviesť náš výrobok podobných vlastností,  podobných alebo 

rovnakých parametrov a podobnej alebo skoro rovnakej kvality: 

Od tejto ceny zostupným spôsobom odpočítavame sumy, ktoré sú adekvátne váhe 

jednotlivých faktorov, ktoré sú  predpokladanou súčasťou cenníkovej ceny v zahraničí. 

Čiže robíme tieto korekcie : 

A/ korekcia na úroveň realizačnej ceny : berieme do úvahy obchodné zvyklosti , teda     

      výšku   provízie , ktoré sa obvykle používa v zahraničí pri obchodoch takéhoto rozsahu 

B/ korekcia o hodnotu základného vybavenia a sprievodnej  dokumentácie. Je potrebné si     

uvedomiť, či je "zvykom" aby predmetný tovar  bol dodávaný iba v základnej výbave,      

alebo či naopak býva "zvykom" že sú dodávané aj náhradné diely, nástroje, resp.       

pomocné vybavenie  a pod. 

C/  korekcia o rozdiely v rozsahu garancie  a servisných službách 

D/  korekcia na cenu jedného kusa / zaokrúhlenie/ 

E/  korekcia na dodacie podmienky - aké predpokladáme, že sú obvykle uplatňované pre  

     tento typ výrobku. V súčasnosti sú najviac používané dodacie podmienky  

     INCOTERMS 1990,    ktoré boli vydané Medzinárodnou obchodnou komorou  v Paríži 

                                                           
407 Fifek  E. : Operácie v zahraničnom obchode. Bratislava EU 1995  
408 Mesároš F.-MesárošováM.: Kalkulácie cien stavebnej produkcie pomocou výpočtovej     techniky. 
In : Ekonomika firiem 1998, Košice MANACOM 1998, str.398-402 
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F/  korekcia o rozdiely v úžitkovej hodnote - je potrebné brať do úvahy technickú úroveň a  

     kvalitu, ako aj  prevádzkovú spoľahlivosť alebo životnosť výrobku. 

G/  korekcia na obchody realizované na novom trhu . Z dôvodov úsilia preniknúť na nový  

      trh  veľakrát sú ceny o nejaké percentá nižšie ako ceny, za ktoré sa tento výrobok  

      prevažne     realizuje. Tento postup je charakteristický najmä pre japonské firmy. 

H/  Korekcia na cenu príslušného roka - je potrebné brať do úvahy aj infláciu, ktorú  

      dosahuje tá ktorá krajina, kde plánujeme vyvážať náš výrobok 

Na základe horeuvedených úvah získame veľmi dôležitý podklad, s  ktorým si môžeme 

overiť hodnotu vlastného výrobku vo vzťahu ku konkurenčným výrobkom a získame aj 

potrebné argumenty pre cenové jednanie s obchodným partnerom.409 

 

Stanovenie optimálnej ceny v ZO 

Optimálnou cenou sa vo všeobecnosti rozumie zahraničná cena výhodná: 

- v daných podmienkach - napr.: z hľadiska dodacej lehoty, technickej úrovne, 

platobných  

      a cenových podmienok, umiestnenia na trhu, predajnej a popredajnej starostlivosti ,  

      poskytovanie servisu, dodávok náhradných dielov 

- na danom teritóriu – napr.: so zreteľom na úroveň ceny danej konkurencie na trhu, so 

zreteľom na dosiahnuté ceny v danom teritóriu 

- a v danom časovom období 

Pritom optimálnou cenou nemusí byť cena najvyššia / pri vývoze/ alebo cena najnižšia / pri 

dovoze/ , ale cena na úrovni predajnosti a konkurencieschopnosti daného výrobku.410 

Rozhodujúce faktory  vplývajúce na výšku ceny v zahraničnom obchode  pri tomto spôsobe 

výpočtu ceny v zahraničnom obchode: 

A. Kalkulácia nákladových položiek 

 B. Platobné podmienky 

C. Dodacie podmienky 

A.  Kalkulácia nákladových položiek 

1. Zahraničná cena 

2. Zahraničný úrok 

3. Prepravné náklady 

                                                           
409 Fifek  E.: Operácie v zahraničnom obchode. Bratislava EU 1995 
410 Janok M. Ekonomické nástroje - dane - clá - ceny. Bratislava MIKA-Conzult 1996 
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4. Náklady na skladovanie 

5. Poistné náklady 

6. Provízie 

7. Náklady na stavebné práce v zahraničí 

8. Clo  

9. Garančný paušál 

10. Iné náklady 

1. Zahraničná cena – cena buď predpokladaná / v prepočtovej kalkulácii /  

alebo zmluvne dohodnutá  so zahraničnými partnermi – dodávateľmi alebo 

odberateľmi 

2. Zahraničné úroky pri úverových dodávateľských obchodoch bez ohľadu na dĺžku 

dodávateľského úveru 

3. Prepravné náklady  - zahŕňa  všetky náklady spojené s prepravou tovaru 

k zahraničnému odberateľovi, resp. od zahraničného dodávateľa mimo colného územia 

Slovenskej republiky 

Sú to náklady faktúrované dopravnými, špeditérskymi a zasielateľskými organizáciami 

za tieto služby: 

i. železničnú, riečnu, námornú, cestnú nákladnú a leteckú dopravu 

ii. prekládku tovaru 

iii. colné odbavenie zásielky 

iv. iné poplatky, ktoré si  môžu účtovať tieto organizácie 

 Do prepravného patria tiež náklady, ktoré si tieto organizácie faktúrujú za predĺženie 

alebo skrátenie  nakladacích, alebo vykladacích lehôt u dopravných prostriedkov : 

- demurrage – náhrada za zdržanie lode pri nedodržaní nakladacích lehôt v prístave 

vykládky 

- despatch -  prémia za skrátenie nakladacej lehoty v prístave nakládky, alebo za 

skrátenie vykladacej lehoty v prístave  vykládky. Obyčajne to býva 50 % z demurrage 

4. Náklady na skladovanie - zahŕňajú sa sem náklady spojené so skladovaním tovaru 

v priebehu jeho prepravy k zahraničnému odberateľovi, prípadne od zahraničného 

dodávateľa mimo colné územie Slovenskej republiky 

5. Poistné náklady-  sem patria náklady spojené s poistením tovaru v priebehu jeho 

prepravy a skladovania ako aj náklady spojené s poistením zahraničných pohľadávok. 

Pod poistením zahraničných pohľadávok sa rozumejú všetky spôsoby zabezpečovania 

pohľadávok, ktoré je možné dohodnúť s tuzemskou alebo zahraničnou poisťovňou. 
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Poistné spoločné za zahraničný i tuzemský úsek sa zahŕňa do priamych obchodných 

nákladov. Patrí sem poistenie vývozných úverov, poistenie dokumentárneho inkasa 

apod. 

6. Provízie - započítavajú  sa  provízie,  ktoré vyplývajú so zastupiteľskej zmluvy 

a náhrady skutočných nákladov zástupcov / pokiaľ je to v zmluve dohodnuté/, odmeny 

za sprostredkovanie, komisie, dôverné provízie a pod. 

7. Náklady na stavebné práce v zahraničí - do tejto položky patria náklady súvisiace 

s vykonaním stavebných práca a s výstavbou v zahraničí, ktoré súvisia s konkrétnym 

obchodným prípadom 

8. Clo -medzinárodné obchodné transakcie vždy  zahŕňajú najmenej dve colné konania, 

jedno pri vývoze a jedno pri dovoze . Pri dovoze sa musia zaplatiť dane a clá. Voľba 

podmienky INCOTERMS rozhodne, kto bude zodpovedať za vývozné alebo dovozné 

colné konanie, či to bude dovozca alebo vývozca. Výška cla veľmi kolíše v závislosti 

od ceny tovaru, tarifných tabuliek dovážajúcej krajiny, colnej klasifikácie tovaru, od  

krajiny pôvodu tovaru, či sa  môže uplatniť na daný tovar Všeobecný systém 

preferencií, či zmluvné clo alebo sa naň uvalí všeobecné clo. 

9. Garančný paušál - Garančný paušál poskytuje v konkrétnych dohodnutých  prípadoch 

organizácia pri vývoze  zahraničnému odberateľovi na úhradu nákladov spojených so 

záručnou opravou v zahraničí, poprípade na úhradu nákladov na zahraničný servis. 

V prípade dovozu ide o prijatý garančný paušál od zahraničného dodávateľa. 

10. Iné náklady - Sem patria náklady, ktoré sú spojené napríklad  so zabezpečením : 

a. dovoznej alebo vývoznej licencie, ak je o potrebná, pre danú komoditu a dané   

           teritórium 

      b.  certifikátu pre vývoz alebo dovoz tovaru, ak si to legislatíva tej ktorej krajiny  

           vyžaduje. 

      c.  vykonania nejakej špecifickej analýzy materiálu a pod. 

 

B. Platobné podmienky 

      Stanovenie platobných podmienok ovplyvňuje množstvo faktorov, ktoré majú 

v konečnom dôsledku tiež vplyv na konečnú cenu tovaru, dohodnutú  pre ten ktorý 

obchodný prípad v zahraničnom obchode. Medzi najdôležitejšie patria : krajina, kde sa má 

tovar vyvážať, resp. dovážať, situácia na trhu, medzinárodné dohody a pravidlá vzťahujúce 
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sa na daný obchodný prípad, vzájomné vzťahy obchodných  partnerov, solventnosť , 

goodwill  partnera, apod.411 

 

C./ Dodacie podmienky 

      V súčasne praxi medzinárodného obchodu  majú najväčší význam dodacie podmienky 

INCOTERMS  / International Commercial Terms/, ktoré vydala Medzinárodná obchodná 

komora so sídlom v Paríži. Ako prvá verzia bola vydaná v roku 1936, súčasná platná verzia 

je INCOTERMS 1990 a nasledujúca upravená verzia sa pravdepodobne objaví až po roku 

2000.  INCOTERMS sú medzinárodné štandardizované „obchodné podmienky“, ktoré 

umožňujú vývozcom  určovať ceny, vymedzujúce medzi predávajúcim a kupujúcim 

náklady a riziká medzinárodnej dopravy. INCOTERMS venujú pozornosť aj povinnosti 

poistiť tovar a colným formalitám. Incoterms  informujú kupujúceho, čo je zahrnuté 

v predajnej cene tak, že vymedzujú prepravné náklady a riziká, ako aj zodpovednosti za 

poistenie a colné formality medzi predávajúcim a kupujúcim. 

Incoterms obsahujú 13 dodacích podmienok. Možno o nich povedať, že predstavujú rastúcu 

zodpovednosť na celej trase z priestorov predávajúceho do priestorov kupujúceho. 

INCOTERMS 1990 má 4 základné skupiny Incoterms : Podmienky E,F,C,D 

Podmienky „E“: Tovar má kupujúci k dispozícii v priestoroch / závode/ predávajúceho 

Podmienky „F“: Kupujúci zodpovedá za náklady a riziká medzinárodnej dopravy 

Podmienky „C“:  Predávajúci hradí medzinárodnú dopravu, ale nenesie riziká počas 

prepravy 

Podmienky „D“:  Predávajúci nesie všetky náklady a riziká až do miesta doručenia 

v dohodnutom mieste určenia.412 

Právna podstata sa niekedy chápe nesprávne. Incoterms sú nástrojom zmluvy a nie 

legislatívou. Incoterms sa aplikujú na zmluvu vtedy, ak sa obe strany dohodnú v zmluve, že 

na konkrétny obchodný prípad aplikujú niektorú doložku INCOTERMS 1990. 

      Obchodníci  však musia prepojiť svoje zmluvy s Incoterms prostredníctvom výslovného 

odkazu na  INCOTERMS 1990. Ak chýba osobitný odkaz na Incoterms, obchodník môže 

stratiť právo aplikovať Incoterms na zmluvu, následkom toho môže podliehať zmluva 

                                                           
411 Smreková M. Dovozný a vývozný obchodný prípad, Bratislava SOPK 1995 
412 ICC: Príručka INCOTERMS 1990. Bratislava SOPK 1994 
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ustanoveniam štátneho práva, a to s prekvapivými výsledkami. Napr. americká definícia 

FOB sa môže úplne líšiť od definície, ako ju používa INCOTERMS 1990.413 

Cenovo-politické ciele a rozhodovanie 

Cenovú politiku firmy predstavujú všetky aktivity, ktoré súvisia s určením alebo zmenou 

predajných cien alebo podmienok, ktoré cenu ovplyvňujú. Obsahom cenovej politiky je 

definovanie a porovnávanie rôznych cenových požiadaviek na potenciálnych odberateľov, 

rozhodovanie pre určité riešenie a  jeho presadzovanie. 

Cenové rozhodnutia súvisia predovšetkým : 

• s určením ceny, ktorá je nevyhnutná pri nových výrobkoch, pri vstupe na nové trhy a 

pri kusovej zákazke 

• s cenovými zmenami, ktoré sú vyvolané zmenou dopytu alebo nákladov výroby alebo 

snahou podporiť dopyt 

•  s cenovými zmenami, ktoré sú vyvolané konkurenciou, 

•  s utváraním optimálnych cenových relácií výrobkov vnútri danej cenovej úrovne na 

základe ich vzájomných  cenových  a nákladových vzťahov. 

Cenovo-politické rozhodnutia súvisia predovšetkým s takými pojmami, ako sú : 

A/ cenovo-politické ciele 

B/ priestor cenovo-politických rozhodnutí 

A. Cenovo-politické ciele sú odvodené od cieľov firmy a slúžia ako rozhodujúce 

kritérium pre voľbu vhodnej ceny. Ak vezmeme za hľadisko určenia cieľov podnikový/ 

vnútorný / pohľad, potom môžeme rozoznávať ciele  

- prispôsobenie odbytu výrobným podmienkam 

- plné využitie výrobných zdrojov - plná zamestnanosť 

- uskutočnenie optimálnej nákladovej situácie 

Ak uplatní podnik skôr trhový/ vonkajší/ pohľad, možno určiť ciele:  

- maximalizáciu odbytu 

- získanie  a udržanie zákazníkov 

- získanie výhodného postavenia v súťaži / získanie podielu na trhu/ 

- vytlačenie konkurentov  z trhu 

B. Priestor cenovo politických rozhodnutí možno rozložiť na dve polia 

• akčné pole cenovej politiky, ktoré  vyjadruje  veľkosť voľnosti, možnosti rokovania, 

                                                           
413 Jiménez G.: Základy exportu - importu - právne, finančné a prepravné aspektu medzinárodného 

obchodu. Bratislava SOPK  1999 
 



 346 

• akčné pole cenovej politiky, ktoré  vyjadruje  veľkosť voľnosti, možnosti rokovania, 

akčné parametre, ktoré sú za danej situácii k dispozícii 

• Dátové pole cenovej politiky, ktoré zahŕňa skutočnosti, ktoré ohraničujú akčné pole 

cenovej politiky. Patria sem tieto 3 druhy faktorov : 

1. Legislatívne faktory 

2. Inštitucionalizované normy 

3. Ekonomické faktory.  

Ak sa pozrieme na tieto faktory aj z hľadiska tvorby ceny v zahraničnom obchode, tak 

ich  potom môžeme podrobne rozviesť takto : 

1. Legislatívne faktory : sem patria zákony, ako je zákon o ochrane hospodárskej súťaže, 

zákon o cenách,  zákonné ustanovenie o nekalej súťaži, colný zákon, vyhláška, ktorou 

sa upravuje colný sadzobník, tzv. licenčná vyhláška, vyhlášky týkajúce sa certifikácie, 

sústava daní, atď. 

2.  Inštitucionálne normy - tu chápeme tradície, zvyky, ktoré ovplyvňujú správanie sa          

firmy,  ktorá sa obáva, že keby ich porušila, okolie by na to reagovalo záporne. V         

medzinárodnom  obchode tomu hovoríme , že sú to tzv. obchodne zvyklosti, resp.         

jednotlivé pravidlá, ktorých garantom je ICC v Paríži. Nie sú to zákonné normy,         

avšak, ak sa obchodní partneri dohodnú, že ich budú používať, stávajú sa pre         

konkrétny obchodný prípad zákonom. 

3. Ekonomické faktory - sem patria ako vnútorné, tak aj vonkajšie faktory, kvôli   ktorým 

nemôže firma uskutočniť niektoré svoje cenovo-politické alternatívy.   Obmedzenia 

môžu byť ako na strane ponuky, tak aj na strane dopytu./ napr. sú tu   limity výroby , 

produkčnej kapacity/ Cenová politika musí popri technických a organizačných 

skutočnostiach uvažovať aj s finančným obmedzením, pretože je realizovateľná  len 

vtedy, ak nie je ohrozená likvidita firmy. Hovoríme teda o finančnej spodnej hranici, 

ktorá nesmie byť v rámci cenovej politiky prekročená.414  

Cenové stratégie v  zahraničnom obchode 

Firma predávajúca na zahraničných trhoch môže vychádzať pri tvorbe cien z  troch 

strategických prístupov: 

1. Stratégia zameraná na  štandardnú  tvorbu cien 

                                                           
414 Janok M. Oláh M. a kol.: Cenová stratégia. Bratislava MIKA Conzult 1996 
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2. Stratégia zameraná  na adaptačnú tvorbu cien 

3. Stratégia zameraná na kombinovanú tvorbu cien 

1. Štandardná tvorba cien  

      Táto metóda vedie k rovnakej  cene výrobku kdekoľvek na svete. Využíva sa u 

celosvetovo štandardizovaných výrobkoch a vychádza z predpokladu, že rozdiely medzi 

jednotlivými národnými trhmi sa stierajú  a že mnohé výrobky  vôbec nie je potrebné  

rozlišovať. Dosiahnuté efekty z veľkosériovej výroby  umožňujú využívaním tejto metódy 

tvorby cien také nízke ceny, ktorým budú len veľmi ťažko odolávať a j tí zákazníci, ktorí sú 

väčšinou najviac determinovaní kultúrnymi zvyklosťami. Štandardná tvorba cien sa tiež 

využíva  pri určení cien technologicky náročných výrobkov. 

      Pri tejto metóde určovania cien je tiež potrebné brať do úvahy aj nutnosť určitej 

korekcie voči clám a iným prekážkam obchodu a taktiež aj nepriaznivé dôsledky  

stratených výhod z uzavretých obchodov v tých krajinách, kde by pri použití inej cenovej 

stratégie mohla byť stanovená vyššia cena a výrobok iba aj napriek tomu išiel na odbyt. 

      Pri hľadaní zodpovedajúcej výške štandardnej ceny je taktiež  potrebné zohľadniť aj 

úroveň cien u konkurencie na potencionálne  najväčšom trhu. Z praktického hľadiska 

predstavuje štandardná cena najnižšiu cenu potrebnú na udržanie konkurencieschopnosti na 

rozsiahlom potencionálnom trhu. Ak napr. najväčšími potencionálnymi trhmi sú USA a 

EÚ, potom sa zvolí za štandardnú cenu najnižšia konkurencieschopná cena  na týchto 

trhoch, hoci na inom, menšom trhu by ten istý výrobok  mohol byť predajný aj za vyššiu 

cenu. 

2. Adaptačná cena 

      Základnou myšlienkou pri využití  metódy adaptačnej cenovej tvorby  je myšlienka 

určiť rôzne ceny  v závislosti na podmienkach, ktoré sú na týchto jednotlivých trhoch. 

Firma, ktorá mení ceny v súlade s trhovými podmienkami, môže využívať výhodu  

vyššieho zisku na jednom trhu a tak na inom trhu, kde sú konkurenčne tvrdšie podmienky, 

môže sa s týmito nepriaznivejšími výsledkami lepšie vysporiadať. Účtovanie rôznych cien 

v rôznych krajinách však komplikuje zavedenie systému vnútropodnikových cien . 

3. Kombinovaná cenová tvorba 

      Táto metóda vychádza z predpokladu, že ani  prvý ani druhý spôsob pri tvorbe cien nie 

je najefektívnejší. Tento prístup  predpokladá, že na niektorých trhoch je možné použiť 

štandardnú tvorbu cien, na iných je zase efektívnejší druhý prístup. 4iže predpokladáme, že 
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každý trh je svojim spôsobom špecifický, avšak štandardizovaná nízka cena môže v 

určitých situáciách pomôcť preklenúť trhové rozdiely- 415 

 

Ďalšie faktory  vplývajúce na tvorbu cien v zahraničnom obchode 

      Dilema, ktorej musia čeliť firmy obchodujúce v medzinárodnom meradle je v tom, že 

úspech ktorý bol pôvodne dosiahnutý na národnom trhu, nedá sa priamo preniesť a 

predpokladať aj na medzinárodnom trhu. Pokiaľ má mať firma nádej na úspech, nemôže 

ignorovať národné odlišnosti a priority ako aj ďalšie faktory, ktoré vo významnej miere 

ovplyvňujú tvorbu cien zahraničnom obchode a v konečnom dôsledku vplývajú aj na to, či 

firma obstojí v medzinárodnom meradle alebo nie. Sem patria najmä : 

1. Regulačné a politické prostredie 

Legislatívne a politické prostredie v každej krajine, kde sa chystá firma podnikať, veľmi 

výrazne ovplyvňuje cenové rozhodovanie.  

Jedná sa hlave o : 

- tarify a clá  

-  netarifné  prekážky 

- tarify a clá  

Tarify a clá, či už sú prenesené na zákazníka vo forme vyššej ceny alebo sú absorbované 

ako nákladová položka obchodnej činnosti na medzinárodnom trhu, nemôžu byť v žiadnom 

prípade ignorované pri cenovom rozhodovaní. Tým ,  z clá a tarify  zvyšujú náklady u 

dovozcov, obmedzujú cenovú konkurencieschopnosť. 

-  netarifné  prekážky -  kvóty, licencie a embargo, certifikáty, menové bariéry - aj keď v 

rámci WTO sa postupné majú odstrániť technické prekážky obchodu, predsa ich jednotlivé 

krajiny vo väčšej či menšej miere uplatňujú  na určité dovážané tovary a náklady spojené na 

ich " zúradovanie" tiež majú vplyv na cenové rozhodovanie a okrem toho je tu tiež aj faktor 

času. 

2. Monopolná tvorba cien, inflácia a cenová regulácia 

V rámci určitej cudzej krajiny  môže byť pohyb výrobkov na trhu limitovaný celým 

množstvom ďalších obmedzení / okrem tarifných a netarifných prekážok/, ktoré majú vzťah 

k cene. 

 

                                                           
415 Nessim Hanna, Dodge Robert H.: Pricing - zásady a postupy tvorby cen. Praha, Management 
Press  1999 
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3. Inflácia a cenová regulácia 

Pre firmu, ktorá sa rozhodne  realizovať svoju produkciu na medzinárodných trhoch 

predstavujú vážny problém tie krajiny,  kde neustály rast cien vyvoláva infláciu a ako 

reakcia na ňu  potom  štát zavádza cenovú reguláciu. 

Ako cenová regulácia tak aj inflácia zdôrazňujú nutnosť analýzy nákladov a schopnosť 

vedieť účinky oboch týchto javov premietnuť do štruktúry nákladov. Pri rozhodovaní o 

cene v tomto prípade nejde tak ani o to, aká úroveň cien by mala byť stanovená, ako skôr o 

to, či bude môcť firma za daných podmienok dosahovať zisk. 

4. Zmeny výmenných kurzov 

V súčasnosti  všetky hlavné meny vzájomne voči sebe fluktuujú. Výsledkom je neistota čo 

sa týka tej ktorej meny na zahraničnom trhu. Mena môže mať určitú hodnotu dnes, inú 

zajtra a celkom  odlišnú niekedy v  budúcnosti. Preto je potrebné, aby sa pri cenovej tvorbe 

brali do úvahy prípadné dodatočné náklady, ktoré sú dôsledkom fluktuácie meny. Je síce 

pravda, že fluktuácia môže zapríčiniť aj zisky nad rámec  pôvodného očakávania, ale zas je 

rovnako možné, že naopak, spôsobí podstatné straty. Stratám môžeme v takomto prípade 

zabrániť tak, že do kúpnej zmluvy zapracujeme doložku, ktorá upraví výmenné relácie. 

Predpokladané možné oslabovanie meny  môže byť čiastočne eliminované tak, že sa zvýši 

uvádzacia cena. 

5. Zóny voľného obchodu. 

Zóny voľného obchodu sú vymedzené územia, kde sa môžu uskladňovať, kompletizovať a 

spracovávať dovážané výrobky bez povinnosti platiť tarify a bez uplatňovania prípadnej 

dovoznej regulácie. Iba v prípade, že výrobky opustia  zónu voľného obchodu a tým 

oficiálne vstúpia na územie daného štátu, dochádza k uplatňovaniu prípadných dovozných 

regulácií a  cla. 

 Medzi hlavné výhody využívania zón voľného obchodu patrí skrátenie času  medzi  

expedíciou tovaru do krajiny a jeho eventuálnym predajom. 

Čím je kratší tento čas, tým viac je dovozca chránený pred možnou  nepriaznivou 

fluktuáciou  cien a zmenami výmenných kurzov. 

V ideálnom prípade  výrobok neopustí zónu voľného obchodu a taktiež aj z  oficiálneho 

hľadiska teda nebude dovezený skôr, než vlastne nebude predaný. 

6. Dumping 

Ak firma , aby sa prispôsobila podmienkam  národného trhu, predáva v podstate rovnaký 

výrobok v rôznych krajinách v rozdielnych cenách, môže sa vystavovať obvineniam z 

dumpingu. Dumping je definovaný ako predaj tovaru  do zahraničia za  cenu nižšiu, ako je 
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cena tohto výrobku na domácom trhu, / Encykl. slovník medzinárodného obchodu/ , alebo 

predaj za takú cenu, ktorá je nižšia ako úroveň výrobných nákladov. Za dumpingový vývoz 

sa považuje export výrobkov subvencovaný v krajine vývozcu / priamo dotáciami 

výrobcovi, nepriamo podhodnotením kurzu meny a pod. Pokiaľ je dokázané, že firma je 

vinná dumpingom, je príslušný výrobok zaťažený vyrovnávacím clom. Napr. poplatky, 

ktoré sa platia v EÚ sa pohybujú v rozpätí od najmenej 10% až vyše  40%. 

Pre firmu, ktorá obchoduje v medzinárodnom meradle  sú dumpingové praktiky alebo 

praktiky vzbudzujúce podozrenie z dumpingu z dôvodov tvrdosti hospodárskeho postihu 

dosť riskantnou cenovou stratégiou. Tieto  firmy však majú viacero možnosti, ako sa 

vyhnúť zrovnávaniu ceny exportovanej a ceny na domácom trhu a  to napr. aj tak, že na 

rôzne trhu budú vstupovať s odlišnými verziami výrobkov. 

7. Výmenný obchod, kompenzačný obchod, spätná kúpa 

Výmenný obchod, kompenzačný obchod, spätná kúpa predstavujú určité formy 

protiobchodu, pretože realizovaním takýchto obchodov dochádza k výmene jedného alebo 

viacerých výrobkov za výrobok alebo výrobky iného charakteru. Odhaduje sa, že takmer 

1/3 objemu svetového obchodu sa realizuje niektorou z týchto foriem protiobchodu. 

Pri určovaní cien výrobkov, ktoré sú určené na predaj na medzinárodných trhoch je 

potrebné brať pri cenovom rozhodovaní do úvahy aký vplyv majú tieto protiobchody na 

celkový charakter obchodu.  

8. Určovanie vnútropodnikových cien 

Oceňovanie vnútropodnikovými cenami je vtedy potrebné,  ak sa jedná o nadnárodnú 

spoločnosť / transnacionálnu korporáciu/ a ak sa tovar predáva z jednej organizačnej 

jednotky nadnárodnej spoločnosti do inej  organizačnej jednotky tej istej spoločnosti, alebo 

v prípade, že spoločnosť má viacero dcérskych spoločnosti a  tento pohyb sa odohráva  

medzi materskou spoločnosťou a jej dcérskymi spoločnosťami v zahraničí. 

      Pri kalkulácii vnútropodnikových cien môžeme  rozlíšiť 4  prístupy : 

1. Priame náklady 

2. Priame náklady plus normatívna prirážka 

3. Trhová cena - má za základ konkurenčnú cenu 

4. Trhová cena na danom stupni spracovania 
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Príklady kalkulačných vzorcov pre tvorbu vnútropodnikových cien 

• Vnútropodnikové ceny sa stanovia vo výške výrobných nákladov plus náklady na 

balenie a dopravu. Náklady na výskum a vývoj sa rozvrhnú na všetky divízie za 

pomoci stanoveného vzorca 

• Vnútropodnikové ceny do zámorských  oblastí sú účtované ako súčet nákladov a 

stanovenej prirážky na krytie manipulačných nákladov a zisku 

• Vnútropodnikové ceny sa  odvodzujú od úrovne cien konkurenčných výrobkov. Tie 

výrobky, ktoré vyrába iba daná firma, podnikový výbor pre stratégiu stanoví 

vnútropodnikové ceny 

• Všetky vnútropodnikové presuny sa ocenia na  úrovni  trhovej ceny alebo sa ich cena 

dojedná medzi dodávateľskými a odberateľskými divíziami 

• Všetkým zámorským dcérskym spoločnostiam sú stanovené pre  cenové kalkulácie 

vnútropodnikových cien primerané cieľové zisky z výroby a odbytu. Vzhľadom na 

veľkosť trhu sú pre rôzne krajiny  určené príslušné modifikácie. 

Firmy, u ktorých dochádza medzi ich organizačnými zložkami ku výmene tovaru, musia 

byť schopné odôvodniť svoje vnútropodnikové ceny a vysvetliť spôsob, akým boli 

vypočítané. 

Firmy môžu manipulovať s vnútropodnikovými cenami, aby znížili clá a dane, alebo aby sa 

im dokonca úplne vyhli a taktiež aj preto,  aby  obišli  prípadné regulačné opatrenia ako aj 

nevýhodným výmenným kurzom. 
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Resumé 

Rozhodovanie o stanovení cenovej úrovne  patrí medzi  najdôležitejšie a  najvážnejšie 

aspekty  rozhodovacieho procesu . Cena musí byť dostatočne vysoká na to, aby garantovala 

tok fondov potrebný  pre zabezpečenie  ostatných činností.  Cenotvorba  je komplexnejšia 

na medzinárodnej než na vnútroštátnej úrovni z hľadiska  nasledujúcich faktorov: rôzne 

stupne vládnych intervencií, väčšia trhová diverzifikácia, eskalácia cien exportu, meniaca 

sa relatívna hodnota menového kurzu, rozdielna prax pri tvorbe fixných versus variabilných 

cien, cenové stratégie namierené proti medzinárodnej konkurencii atd.. 

Príspevok sa zaoberá všetkými  vyššie uvedenými  apektami  cenotvorby  

v medzinárodnom obchode. 

 

Resumé 

The decision on the price level estimation ranks to the most important and serious 

aspects in decision making process. A price must be high enough to guarantee the flow of 

funds required to carry on other activities. Pricing is more complex internationally than 

domestically because of the flowing factors: 

Different degrees of governmental intervention, greater diversity of markets, price 

escalation for exports, changing relative values of currencies, differences in fixed versus 

variable pricing practices, strategies to counter international competitors, etc. 

Present paper deals with all above-mentioned aspects of the pricing in the international 

trade. 
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PRÁVNICKÉ FAKULTY V ČSR a v ČSSR. 

(príspevok  k dejinám) 

Jozef BEŇA  

 

I. CELKOVÁ  CHARAKTERISTIKA 

 

1. 

Dve fakulty, Právnická fakulta Univerzity Karlovej v Prahe a Právnická fakulta 

Univerzity Komenského v Bratislave, uskutočňovali počas celého 55 ročného obdobia po 

roku 1945 do roku 1989, graduované, vysokoškolské právnické vzdelávanie. Tretia fakulta, 

Právnická fakulta Masarykovej university v Brne bola v roku 1950 zrušená najmä pre 

„ideovopolitickú nespoľahlivosť“. Obnovila svoju činnosť začiatkom školského roku 

1969/1970 ako Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelistu Purkyně v Brne. Štvrtá 

fakulta, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, bola založená a 

začala pôsobiť v školskom roku 1973/1974. 

2. 

Dvadsať rokov, v období 1948/1949-1967/1968 predstavujúcom 36 % nami 

skúmaného času, vystačili pre štát, pre spoločnosť dve právnické fakulty, s celkove menej 

ako polovičným počtom študentov v porovnaní s medzivojnovým obdobím.  V priebehu 

šestnástich rokov súčasnej, paralelnej činnosti štyroch fakúlt v rokoch 1973/1974 - 

1989/1990 študovalo na nich spolu 124 620 študentov. Mali 25 006 absolventov, t.j. 

priemerene ročne 7 789 študujúcich a 1 563 absolventov. Na stotisíc obyvateľov sa 

dosiahlo za toto obdobie 10,4 absolventa Právnickej fakulty. Z tohto počtu pripadá na 

České krajiny 65, 8 % študujúcich.  Na Slovensku bolo v týchto rokoch 8 953 absolventov 

práv, čo predstavuje 11,2 absolventa na stotisíc obyvateľov. Počet absolventov práv bol  

zreteľne nižší ako celkový počet absolventov všetkých vysokých škôl, pripadajúcich na 

rovnaký počet obyvateľov. Pri paritnom počte fakúlt (po dve v Čechách a na Slovensku), 

proporcionálnom počte študujúcich práv na počet obyvateľov, Slovensko malo relatívne 

viac právnikov vysokoškolákov i absolventov. Úspechom politiky vyrovnávania Slovenska 

s českými krajinami bol aj vyšší počet absolventov na Slovensku.Pri nihillistickom vzťahu 

k právu, k právnickému vzdelaniu v 50. rokoch,  pri jeho konjunktúre v 70. rokoch, bolo 

celkove právo, jeho štúdium za štyridsať rokov podcenené. 
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Najnižší počet študentov práv bol v rokoch 1952  až 1954. PF UK v Bratislave mala v 

školských  rokoch 1951/1952 a 1952/1953 len 342 a 236 študentov, t.j. 34 resp. 24 % 

študentov v porovnaní s rokom 1950. Najvyšší počet  študentov práv bol v šk. roku 

1977/1978, spolu 9 444. V období rokov 1978/1979 - 1987/1988 poklesol opäť na stav na 

úroveň z konca 60 rokov, konkrétne v r. 1987/1988 to bolo 4 650 študentov práv v celej 

ČSSR.  Uvedené amplitúdy vývoja počtu študentov práv sú symptomatickými pre poznanie 

miesta práva, zákona v danom období vývoja ČSR, resp. ČSSR, pre povahu štátu, štátneho 

režimu i jeho zmeny.  

Najstaršia a najrenomovanejšia fakulta, PF UK v Prahe, svojim osobnostným, 

vedecko-pedagogickým potenciálom, umožnila zriadenie Právnických fakúlt v Brne a v 

Bratislave v roku 1919 - 1921, vychovala z celkového počtu 157 127 absolventov 

právnických fakúlt  v ČSSR za obdobie 1968/1969-1989/1990, temer 50 % z nich. PF UK v 

Bratislave, ktorá garantovala právnické vzdelávanie na Slovensku, zriadenie fakulty v 

Košiciach, pomáhala v pedagogickej činnosti na znovuotvorenej PF v Brne, vychovala v 

tomto období z tohto počtu  26 % absolventov práv. Ďalších 17 % z tohto počtu 

absolventov  vyštudovali fakultu v Brne a 7 % pripadá na PF v Košiciach. Taká je štruktúra 

absolventov práv, podľa fakúlt v ČSSR.  

Aj keď sa od r. 1974 opäť preferovalo štúdium popri zamestnaní ako efektívnejšie, 

hospodárnejšie, za školské roky 1968/1969 až 1989/1990 absolventi denného štúdia, ktoré 

bolo všeobecne považované za kvalitnejšie, tvorili 58,1 % , diaľkového 41,9 % študentov.1) 

 

3. 

Právnické vzdelávanie malo dve systémové podoby:  

a) V rokoch 1945 - 1948 tradičná stredoeurópska fakulta, s akademickými slobodami. 

Štátna vzdelávacia inštitúcia s autonómiou právneho postavenia fakulty, profesorského 

zboru, so samosprávou, s liberálnym, postupným resp. blokovým štúdijným programom pre 

poslucháčov, s duplicitou skúšok, štátnicových a rigoróznych, s prevažujúcim štúdiom in 

absentia. Diskusie a pokusy o reformu štúdia práva trvajúce  od vzniku ČSR, sa stali po 

roku 1945, v triedne - ideologicky sa polarizujúcom svete akútnymi. Reforma vysokých 

škôl sa stala súčasťou programu vlády a legislatívnych prác.   

                                                           
1) údaje podľa: Statistická ročenka Československa 1967. Statistické ročenky ČSSR 1961 – 1968. 

Federální statistická ročenka ČSSR 1969 – 1990.  
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b) V rokoch 1948/9 - 1989, aplikácia sovietskeho modelu. Fakulty  boli úplne 

poštátnené, vertikálne subordinované a univerzálne riadená ministerstvom školstva. Stali sa 

ideologickými, z hľadiska obsahu a zamerania výchovy a  výučby  na základe marxizmu-

leninizmu, vedúcej úlohy štátostrany, pri výbere študentov aj učiteľov. Etatizmus a 

ideologizmus,  inštrumentálny   prístup k právu, ako  k nástroju premien základne i 

vedomia, neabsorboval však úplne momenty a slobody výchovy a vzdelávania, vedeckého 

myslenia. Najmä v rokoch 1966 - 1971 došlo na fakultách k výraznemu počinu, k pokusu o 

symbiózu vysokoškolskej autonómie, akademických slobôd so socialistickým a 

celosvetovým smerovaním.  

 

4. 

Právnické vzdelávanie  prebiehalo z hľadiska časovej dispozície v dvoch, resp. v troch 

podobách ako:  

a)  štúdium 8 semestrové v rokoch 1945 - 1954 (Na PF v Bratislave v rokoch 

1945/1946 - 1948/1949 v rozsahu deväť semestrov).  

b)  päťročné štúdium  - od školského roku 1954/1955 do školského roku 1973/1974 (s 

tým, že poslední frekventanti tohto štúdia končili v šk. r. 1977/1978),  

c)  štvorročné štúdium - počnúc prvým ročníkom zapísaným v školskom roku 

1974/1975.  

Okrem riadneho, uplatňovali sa aj mimoriadne spôsoby štúdia práva. Od šk. r. 

1954/1955 - v podobe diaľkového štúdia, ktoré sa od roku 1966 podľa zákona 

emancipovalo ako forma riadneho štúdia spolu s denným, pod názvom štúdium popri 

zamestnaní. Najmä v rokoch 1956/1957 - 1964/1965 počet diaľkove štúdujúcich 

progresívne stúpal, napr. v Bratislave z 319 na 1010 študentov a bol 2,7 násobne vyšší ako 

počet študentov v dennom štúdiu. Za celé sledované obdobie však 60 % absolventov PF v 

Bratislave bolo z denného štúdia , 40 % z diaľkového. Po roku 1948 sa presadila dočasne aj 

dobová, mocensky-utilitárna podoba štúdia práva vo forme tzv. Právnickej školy pre 

pracujúcich. Bola 1 ročná. Jej absolventi boli dosadení väčšinou do vedúcich postov v 

súdnictve, prokuratúre, v štátnej správe. Potom študovali tri roky diaľkove na právnickej 

fakulte. 

Triedne vyhovujúce zloženie poslucháčov PF ako fakúlt ideologických, sa malo 

posilniť aj cez absolventov robotníckych kurzov v 50. rokoch  a v 70. rokoch cez 

absolventov Internátnych stredných škôl pre pracujúcich.  

 



 356 

5.  

Vysokoškolské štúdium v tomto období upravovali štyri zákony resp. s nimi spojené 

štyri komplexy právnych noriem.  

a) v rokoch 1948 - 1950, zákon č. 68/1893 r.z. a č. 290/1919 Sb. platil pre fakulty v 

Prahe a v Brne. Nariadenia Slovenskej národnej rady (s právnou silou zákona) č. 88/1945 

Zb. n. SNR,a vykonávacie nariadenia Sboru povereníkov (fakticky slovenskej vlády) č. 120 

a 121/1945 Zb. n. SNR, platilo pre fakultu v Bratislave. Právny dualizmus, rozdielna 

úprava pre české krajiny a pre Slovensko charakterizoval v týchto rokoch zákonnú úpravu i  

študijné predpisy. Okrem tohto krátkeho obdobia bola zákonná úprava právnických fakúlt, 

ale i študijných poriadkov rovnaká v celom skúmanom období, na právnických fakultách na 

Slovensku i v Čechách.  

b) zákon č. 58/1950 Zb. o vysokých školách  - úlohy vysokých škôl formuloval takto:  

„vychovávať odborne i politicky vysokokvalifikovaných pracovníkov, verných 

ľudovodemokratickej republike a oddaných myšlienke socializmu“ (§ 2). Jednota 

odbornosti a politickosti bola spojená s vernosťou a oddanosťou , s atribútmi  patriacimi 

mimo rámec pedagogiky , do oblasti viery, masovej psychózy a manipulácie, do obdobia 

feudalizmu, resp. feudálneho socializmu, či feudálneho komunizmu.   

c) zákon č. 19/1966 Zb. o vysokých školách, mal inú formuláciu úloh vysokých škôl: 

„vychovávať vysoko vzdelaných, odborne kvalifikovaných pracovníkov, pripravených na 

základe znalostí marxizmu-leninizmu morálne a politicky pre všetky oblasti života 

socialistickej spoločnosti“. (§ 2, písm. a/). Prioritnou tu bola vysoká vzdelanosť a s ňou 

spojená odborná kvalifikovanosť absolventov, vyrastajúca z morálnej a politickej  

pripravenosti. Ich morálna a politická pripravenosť mala byť založená  výlučne na 

marxizme-leninizme. V tom sa prejavila ilúzia toho obdobia i jej nepluralistická 

obmedzenosť. Socializmus však nebol chápaný  ako výlučný a eschatologicky. Vysoké 

školy mali podľa zákona plniť svoje poslanie v súlade s potrebami socialistickej spoločnosti 

a súčasne so svetovým vývojom vedy a kultúry.  

d) zákon č. 39/1980 Zb. o vysokých školách však opätovne uprednostňoval politikum 

pred odbornosťou. „Vysoké školy v súlade s cieľmi komunistickej výchovy a s najnovšími 

poznatkami vedy a techniky pripravujú absolventov politicky a morálne vyspelých, vysoko 

vzdelaných pre prácu v národnom hospodárstve, kultúre, vede, správe a v ostatných 

oblastiach života rozvinutej socialistickej spoločnosti.“ (§ 2 ods. 1).  
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Vysokoškolské zákony tvorili nielen základný právny rámec, ale ius cogens, z 

hľadiska úloh, cieľov, obsahu, výchovnovzdelávacieho procesu, organizácie a systému 

riadenia, aj pre právnické fakulty, normatívnu zložku ich vzdelávacieho systému.   

 

II. PRÁVO AKO SPOLOČENSKOVEDNÉ  ŠTÚDIUM A JEHO 

ZNOVUIDEOLOGIZÁCIA. 

1.  

V rokoch 1962 - 1967 postupné premeny, možno povedať kvantity, prerástli do novej 

kvality právnických fakúlt, štúdia práva v ČSSR. Z odumierajúcich fakúlt sa stali fakulty 

revitalizované, významom štúdia, záujmom oň, kvalitou a počtom študentov (vyberaných 

od šk. r. 1967/1968 písomnými testami zabezpečujúcimi objektivitu), vedecko-

pedagogickou kompetentosťou učiteľov, vychovaných z vlastných  študentov, s 

medzinárodným prehľadom a v niektorých prípadoch i s medzinárodným renomém. 

Vedecká invencia fakúlt prekonávala obmedzený rámec fakúlt „falošného vedomia“.  

Ideologická fakulta ustupovala spoločenskovednej, univerzitnej fakulte. V pláne hlavných 

úloh bratislavskej fakulty na šk. rok 1966/1967 sa konštatovalo, že fakulta má prvýkrát od 

svojho založenia (t.j. od roku 1921 nie iba od roku 1948 akoby sa mohlo zdať) pre svoje 

úlohy potrebný počet učiteľov s vyhovujúcou kvalifikačnou štruktúrou.2) 

Už v roku 1962 bol vypracovaný program štúdia práva, v Bratislave a analogicky i v 

Prahe, ktorý anticipoval, samostatnosť, sústavnosť, slobodu vedeckého bádania i 

vzdelávania v rámci možno povedať reformného, konvergujúceho socializmu. Zásady 

štúdia uzákonil vysokoškolský zákon prijatý v roku 1966. Do školského roku 1967/1968 sa 

rozvinul ďaľší atribút reformovaného štúdijného programu. Bol vedomou syntézou 

štúdijných programov právnických fakúlt platných  od vzniku ČSR, t.j. po roku 1918. 

Vychádzal zo študijného programu tradičnej stredoeurópskej fakulty, obohateného o jej 

extrapolované organické vývojové tendencie, ktoré sa uplatnili v rokoch 1945 - 1967,  

očistené od prvkov preexponovanosti z rokov stalinizmu. Učebný plán  mal  stabilizovať 

právnické štúdium, mal byť jednotným pre obe fakulty pre denné i diaľkové štúdium, a mal 

                                                           
2) Pozri Vietor, M.: Právnická fakulta Univerzity Komenského. In: 50. Rokov Univerzity 

Komenského (Vydané pri príležitosti 50. výročia založenia Univerzity Komenského). Bratislava 
1969, s. 279.  
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byť perspektívnym plánom právnického štúdia tak, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky 

pre niekoľko generácií poslucháčov  fakulty. 3)  

Päťročný učebný plán ktorý platil v rokoch 1966/1967 - 1973/1974, vychádzal z 

projektu navrhnutého už v roku 1962. Nerozdeľoval sa však na bloky, ale skladal sa z troch 

častí nie však organizačne, ale obsahove odlíšených. Z každého predmetu sa skladali 

čiastkové skúšky, nemali však charakter čiastkových skúšok štátnej záverečnej skúšky 

príslušného bloku.  Prvá časť obsahovala „prípravné predmety“, najmä historicko- a 

teoretickoprávne (všeobecné dejiny štátu a práva s rímskym právom, dejiny štátu a práva 

socialistických krajín, dejiny štátu a práva na území ČSSR, teóriu štátu a práva aj so 

socioloógiou práva, dejiny právnych a politických učení ako aj výučbu politickej ekonómie 

a cudzích jazykov). Do druhej obsahovej časti štúdia, „organizačno-právnych, 

štátoprávnych predmetov ako aj predmetov zachycujúcich proces spoločenskej a štátnej 

výstavby“ , patrili predmety - štátne právo ČSSR, štátne právo socialistických krajín, štátne 

právo kapitalistických krajín, správne právo, pracovné právo, sociálne zabezpečenie, 

hospodárske právo, roľníckodružstevné právo, pozemkové a finančné právo a súvisiace 

predmety ako štatistika , národohospodárske plánovanie a základy úsekových ekonomík a 

účtovníctvo. V tejto časti bola tiež zaradená - marxistická filozofia a politická ekonómia. 

Vo štvrtom a piatom ročníku sa vyučovali tzv. judiciálne predmety, t.j. občianske právo 

hmotné, občianske právo procesné, rodinné právo, trestné právo hmotné, trestné právo 

procesné, kriminalistika, kriminológia, medzinárodné právo verejné, medzinárodné právo 

súkromné, medzinárodné právo obchodné a medzinárodné vzťahy. Ako predmety 

rozširujúce profil absolventa práva sa vyučovalo - súdne lekárstvo, psychitria. Marxizmus-

leninizmu bol zastúpený vedeckým komunizmom.  

Súčasť štúdia u mužov tvorila počas celého školského roku v treťom a vo štvrtom 

ročníku vojenská príprava po 200 hodín, ukončená mesačným sústredením v čase letných 

prázdnin. Určitý čas sa aplikovala aj prevádzková prax v letnom semestri štvrtého ročníka, 

v podobe justičnej praxe v rozsahu 5 týždňov.  

Na záver štúdia v 10. semestri bola štátna záverečná skúška z profilujúcich predmetov 

štúdia. Jej súčasťou bola aj preddiplomová prax v rozsahu 12 týždňov, odovzdanie a 

obhajoba diplomovej práce. Predmetmi štátnej záverečnej skúšky boli: občianske právo 

hmotné a rodinné, občianske právo procesné, správne právo, trestné právo hmotné a 

                                                           
3) Učebný plán právnického štúdia predložený komisiou pre prestavbu štúdia na PF UK v Bratislave 

jej Vedeckej rade pre školský rok 1962/1963. Plán hlavných úloh Právnickej fakulty UK na školský 
rok 1967/1968. Pozri: Archív UK. Fond RUK  A II/3, VR PF UK 1951 – 1961, kartón č. 229.  
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procesné vrátane kriminológie a medzinárodné právo (verejné, súkromné, obchodné). 

Štátna záverečná skúška sa skladala z čiastkových skúšok z každého jej predmetu, bola 

ústna.4) 

Študijné predmety tak pokrývali všetky historické, teoretické i pozitívnoprávne 

disciplíny, súčasti marxizmu - leninizmu i predmety širšieho odborného profilu. Počtom 

čiastkových skúšok, s povinnými cvičeniami, umožňovalo sa aby štúdium poslucháčov 

bolo sústavné, plynulé, podrobné. Nároky boli hlavne pamäťovo-reprodukčné, verbálne a v 

závere aj písomné, so schopnosťou na základe samostatného vyhľadania, štúdia odbornej 

literatúry, systematicky spracovať problém diplomovej práce, kvalifikovať ho v 

súvislostiach vzťahových, kauzálnych. Bez súborných, komisionálnych skúšok, 

problematickou bola hĺbka a trvalosť vedomostí poslucháčov o právnom poriadku, ktorý 

bol odvetvove rozdrobený. Počet opravných skúšok, prvá nároková, druhá teoreticky 

fakultatívna, fakticky bežná, rovnako ako dikciou výnimočný „dekanský“ termín, 

umožňoval absolvovanie štúdia aj pri priemerných vedomostiach resp. úsilí. Kvalifikácia 

učiteľov bola určovaná ich vedecko-publikačnou produkciou a sekundárne pedagogickou 

prácou. Na veľkú didaktiku práva, metodiku prednášok a cvičení, samoštúdium, 

nezostávalo času, neboli ani významnejšie stimuly. Podchytenie talentovaných študentov v 

študentskej vedeckej tvorivosti malo svoje miesto i keď nie ešte významné. 

V štúdiu popri zamestnaní v polovici 60. rokov  sa znížil vekový priemer, ale i počet 

študentov. Úlohu, umožniť získať vysokoškolský diplom osobám, ktorým to sociálne 

podmienky  v minulosti zabránili, ŠPZ už splnilo. Miesto ťažiskovej formy právnickeho 

štúdia sa malo stať v budúcnosti len doplnkovou formou k dennému štúdiu. V jeho reforme 

sa základnou myšlienkou malo stať maximálne obsahové priblíženie k dennému štúdiu, 

dosiahnutie skutočnej rovnocennosti absolventov oboch týchto foriem štúdia práva.  

Rigoróznym konaním, s vypracovanou samostatnou rigoróznou prácou spĺňajúcou 

nároky, podľa písomných oponentkých posudkov a ústnou rigoróznou skúškou, bolo možné 

získať od roku 1966 opäť titul doktora práv. Požiadavky na udelenie doktorského titulu 

formuloval rigorózny poriadok takto:  rigoróznou skúškou má uchádzač preukázať, že má 

hlbšie vedomosti vo zvolenom vednom odbore a jeho širšom základe, že ovláda základné 

metódy vedeckej práce, že je spôsobilý  osvojovať si nové poznatky vedy a praxe, kriticky 

ich hodnotiť a že je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom. Podmienka 

                                                           
4) UK v Bratislave. Zoznam prednášok, pracovísk a pracovníkov PF UK v šk. r. 1968/1969. Bratislava 

1968.  
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vypracovania písomnej práce na tému zo zvoleného vedného odboru, bola prostriedkom  

dosiahnutie takýchto kvalít uchádzača. Zvládla ju len menšia časť absolventov fakulty.  

Organickú formu právnického štúdia ako jeho pokračovanie po absolutóriu resp. 

graduovaní malo tvoriť postgraduálne, dvojročné právnické štúdium. V školskom roku 

1967/1968 počnúc letným semestrom, otvorill špeciálne vytvorený  Ústav pre 

postgraduálne štúdiu na PF UK v Bratislave,  prvý beh postgraduálneho štúdia justičného 

smeru, formou štúdia popri zamestnaní. V školskom roku 1969/1970 sa otvoril 

hospodársko-právny smer, a o rok neskôr správnom-právny smer postgraduálneho štúdia. 

Dvojročné štúdium v týchto smeroch bolo zakončené záverečnou skúškou.  

Uvedený rozvoj fakulty však zmrazila politická konsolidácia, neostalinská 

normalizácia, ktorá nastúpila najmä od apríla 1969.  

2.  

Novela vysokoškolského zákona z roku 1966 prijatá v roku 1969 posilnila štátne, 

fakticky straníckoštátne riadenie vysokých škôl. Vývoj právnických fakúlt, od školského 

roku 1969/1970 už troch, a od školského roku 1973/1974 štyroch možno podľa vtedajšej 

terminológie označiť, „ako dovŕšenie úplnej obnovy socialistického charakteru fakulty z 

aspektu jej práce pedagogickej, vedeckej, rozšírenej o politicko-výchovnú“, s kritickou 

straníckou sebareflexiou a ostrakizmom „protisocialistických a revizionistických“ učiteľov, 

vrátane profesorov,  v niektorých prípadoch aj študentov. A obdobie rokov 1974/1975 - 

1980/1981 možno charakterizovať, ako obdobie postkonsolidačnej prestavby právnického 

štúdia (štvorročné štúdium, s obsahovou prestavbou, s úlohami zmeniť aj formy a metódy 

práce), právnickej fakulty samotnej.  

Po stranícko-štátnych previerkach boli rozviazané pracovné pomery s tromi 

profesormi, jedným docentom a dvomi odbornými asistentmi PF UK v Bratislave. Na 

pražskej fakulte bol tento počet vyšší. Niektorí profesori a docenti fakulty so zachovaným 

pracovnoprávnym pomerom, mali pozastavené možnosti ďalšieho kvalifikačného rastu, 

resp. publikovania. Vyžadovalo sa, aby sa sebakriticky prípadne kriticky vyrovnali s 

názormi označenými za protisocialistické, protimarxistické. Bol to hlboký zásah, ktorý 

negatívne poznačil nielen osudy postihnutých, ale i život  fakúlt samotných.5) 

                                                           
5) „...konsolidačný proces na našej fakulte prebiehal bez väčších ťažkostí, nijako nenarušil plány 

pedagogickej práce a kádrové opatrenia v záujme upevnenia nášho socialistického spoločenského 
poriadku a vedúcej úlohy strany v našom živote sme prijali ako nevyhnutné“. – pozri: Slávnostný 
prejav dekana PF UK na zasadnutí Vedeckej rady pri príležitosti 50. Výročia otvorenia fakulty, dňa 
2. Novembra 1971 v aule UK. In: Cúth, J.: „Päťdesiat rokov PF UK“. Právny obzor č. 1/1972, s. 10.  
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Študenti sa prijímali na fakulty opäť podľa smerných čísiel a s dôrazom na zloženie 

korešpondujúce sociálno-triednej štruktúre spoločnosti. Prijímanie podľa intelektuálnej 

kapacity sa označilo za prejav elitárskej koncepcie.  

V učebnom pláne fakulty došlo ku korektúram. Predmetom nekompromisnej kritiky 

bolo zaradenie ideologických disciplín - marxisticko-leninskej filozofie už do 2-3 semestra, 

ukončenie výučby politickej ekonómie v 6 semestri a vedeckého komunizmu v 8. semestri 

a  najmä skutočnosť, že marxizmus-leninizmus nebol súčasťou štátnych záverečných 

skúšok. Kritizovalo sa ďalej, že autormi základnej štúdijnej literatúry boli predstavitelia 

pravicovo - oportunistických a revizionistických síl, resp. že do učebnej literatúry prenikli 

takéto názory. V pedagogickej a vedeckej práci prevládla kritika revizionistických a 

buržoáznych teórií a korešpondujúco s tým previerka osnov a učebných textov resp. 

učebníc.6) 

Organizácia štúdia na tri obsahové časti, s uvedenými zmenami, obhajobou 

diplomovej práce a štátnou záverečnou skúškou v desiatom semestri zostala nezmenená. K 

zvýšeniu úrovne výchovy právnikov mala prispieť hlboko marxisticky fundovaná výučba, 

resp. základnou tézou bolo, že výučba práva je politicko-výchovnou prácou.  

Vzhľadom na otvorenie nových fakúlt sa prijímali noví asistenti a ašpiranti z radov 

absolventov fakúlt. Triedne a politické kritériá tu boli primárnymi, obdobne aj v ich 

vedeckej príprave a kvalifikačnom raste. Po roku 1969 sa kriticky poukazovalo na to, že 

práve nesprávna interpretácia vyhlášky o habilitačnom a vymenúvacom konaní a 

obsadzovaní voľných pracovných miest učiteľov vysokých škôl, umožnila vymenovať za 

profesorov a docentov, resp. prijať za asistentov takých učiteľov, ktorých politický profil 

nedával vždy dobré predpoklady pre správne výchovné pôsobenie na poslucháčov. 

Celé toto obdobie bolo len zideologizovaným doznievaním dovtedajšieho systému 

vzdelávania právnikov. Prípravou na jeho veľké zmeny bola tzv. celoštátna analýza 

právnického štúdia,  v rokoch 1970-1973.  

3.  

V júli 1974 bol schválený štvorročný jednotný učebný plán pre denné štúdium v 

odbore právo, na právnických fakultách ČSSR. V štúdiu popri zamestnaní sa doba štúdia 

neskrátila zostala päťročná. Jednotný učebný plán sa premietol aj do tejto formy štúdia.  

                                                           
6) Správa o stave vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti Právnickej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave v krízovom období rokov 1968 – 1969 a o hlavných úlohách z hľadiska 
záverov XIV. zjazdu KSČ, zjazdu KSS a ideologických plén ÚV KSČ a ÚV KSS z roku 1972. In: 
Právny obzor 1973, s. 195 – 213.  
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Štvorročné štúdium práva v týchto súvislostiach predstavovalo spolu so skrátením 

dĺžky štúdia, obsahovú, organizačnú a štrukturálnu prestavbu štúdia. Nominálnymi cieľmi 

bolo zvýšenie efektívnosti štúdia, jeho celkovej úrovne, realizácou princípu jednoty 

výchovy,  vzdelávania a vedy, uplatnením požiadavky užšieho spojenia výchovno-

vzdelávacieho procesu so spoločenskou praxou a jej potrebami (zaviedla sa tzv. 

spoločensko-politická prax a vo IV. ročníku, odborná prax) a systematickým spájaním 

výučby s vedou (vyššie zapojenie študentov do študentskej vedeckej a odbornej činnosti 

(ŠVOČ). Tri dimenzie každého predmetu, jeho obsahové, svetonázorové a metodologické 

zameranie bolo treba rozpracovať tak, aby každý predmet osobitne a v systéme celého 

študijného cyklu prispieval optimálne k formovaniu všestranne profilovaného absolventa, 

pripraveného na plnenie úloh vyplývajúcich z právnej, hospodárskej a organizátorskej 

politicky socialistického štátu.  

V porovnaní s učebným plánom päťročného štúdia učebný plán štvorročného štúdia 

zaviedol a výraznejšie diferencoval medzi tzv. profilujúcimi predmetmi a ostatnými 

predmetmi. Profilujúce predmety mali dvojnásobný počet hodín. Rozsah výučby marxizmu 

- leninizmu a všeobecnej teórie štátu a práva sa zachoval v rovnakom kvantitatívnom 

rozsahu ako pri päťročnom štúdiu. Do štvorročného štúdia boli zaradené nové predmety - 

teória riadenia a sociológia. Rozsah výučby historickoprávnych predmetov a disciplín 

prehlbujúcich platné právo sa znížil. V podstate bez zmeny zostal rozsah výučby štátneho 

práva, medzinárodného práva, výučby jazykov a telesnej výchovy ako aj vojenskej prípravy 

pre mužov.  

Na záver štúdia boli zaradené predštátnicové semináre a novoponímaná štátna 

záverečná skúška. V poslednom semestri boli povinne zavedené tiež špecializované bloky. 

Upustilo sa od záverečnej diplomovej práce a jej obhajoby a namiesto nej bola zavedené 

ročníková práca v poslednom roku štúdia, ktorá sa hodnotila zápočtom. Disciplíny 

marxizmu-leninizmu mali vo výučbe na právnických fakultách vedúce postavenie a boli 

ukončené štátnou záverečnu skúškou.  

Štátna záverečná skúška sa konala zo štyroch predmetov, pred spoločnou komisiou, v 

jeden deň a bola vyhodnotená jednou spoločnou známkou. Predmetmi štátnej záverečnej 

skúšky bolo: občianske právo hmotné a rodinné, občianske právo procesné, správne právo a 
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trestné právo. Študenti si mohli voliť špecializáciu medzi správnym a hospodárskym 

právom, prípadne určitý čas aj s medzinárodným právom. 7) 

Od roku 1971 sa pravidelnou súčasťou života fakúlt stali študentské vedecké 

konferencie. Víťazné vedecké práce študentov z fakultného kola postupovali do 

celoštátneho kola, ktoré organizovali striedavo jednotlivé právnické fakulty v ČSSR. 

Prinieslo to i cenné výsledky, objavenie talentovaných osobností. Malo to i trend k 

preorganizovanosti, k vykazovaniu neustále zvýšeného počtu účastníkov a tým aj k 

sformalizovaniu. 

Náhly prechod na štvorročné štúdium sa prejavil aj v študijných výsledkoch. V 

päťročnom cykle sa študijné priemery  študentov vyvíjali priaznivo, od priemeru 2,24 v I. 

ročníku, k priemeru 1,9 v piatom ročníku. Vo štvorročnom štúdijnom cykle sa zaznamenal 

iný trend. Študijný priemer v I. ročníku bol v šk. r. 1974/1975 na bratislavskej fakulte 2,3 a 

v nasledujúcich troch rokoch sa zhoršil až na priemer 2,56 v štvrtom ročníku. S výsledkami 

štúdia v jednotlivých ročníkoch priamo súviseli aj ďalšie negatívne dôsledky nedostatočnej 

študijnej prípravy. Prejavili sa v úbytku študentov. V päťročnom študijnom cykle 

predstavoval úbytok študentov 20,6 % z celkového počtu pôvodne prijatých a zapísaných 

študentov, vo štvorročnom štúdiu to bolo až 24,8 %. Za pozitívny výsledok prestavby 

právnického štúdia sa však považovala skutočnosť, že skrátenie štúdia na štyri roky 

neviedlo k výraznému poklesu celkovej pripravenosti absolventov.  

V školskom roku 1974/1975 boli na fakultu prijatí prví absolventi tzv. internátnych 

stredných škôl pre pracujúcich (spolu 16 študentov), obdoby robotníckych prípravných 

kurzov pre vysokoškolské štúdium z päťdesiatych rokov. Po jednoročnom štúdiu v nich 

vybraní študenti, najmä mladí robotníci so záujmom a predpokladmi o štúdium, členovia 

KSČ, získali maturitu (!) a boli prijatí na vysoké školy. Malo sa tým opätovne zosúladiť 

sociálno-triedne zloženie študentov, so skladbou spoločnosti, resp. vychovať politicky 

vyprofilované kádre. Splnenie nárokov právnického štúdia u týchto absolventov nebolo 

jednoduché. Ich prijímanie na fakulty pokračovalo aj v ďalších rokoch až do šk. r. 

1979/1980.  

V druhej polovici 70. rokov sa dotvárala aj organizácia komunistickej výchovy na 

fakultách. Jej prvkami bol systém ročníkových učiteľov a vedúcich učiteľov skupín, určený 

na stimulovanie a kontrolu spoločensko-politickej angažovanosti študentov. S týmto cieľom 

                                                           
7) pozri: „UK. Zoznam prednášok, pracovísk a pracovníkov na PF UK na šk. rok 1979/1980. 

Bratislava 1979.  
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sa rozvíjali i súťaže o „Vzornú študijnú skupinu.“ V šk. r. 1977/1978 sa zaviedla na fakulte 

spoločensko-politická prax. V prvom ročníku tvorilo jej obsah politické vzdelávanie. Vo 

vyšších (II. a III.) brigádnická činnosť a výkon funkcií na fakulte i mimo nej v 

spoločenských organizáciách. Na záver školského roku sa udeľoval zápočet, ktorý 

zapisoval ročníkový učiteľ alebo ním poverený vedúci učiteľ študijnej skupiny. Boli to 

metódy ideologickej kontroly.  

Osobitnou črtou tohto obdobia je opätovné značné zvýšenie počtu študentov v štúdiu 

popri zamestnaní (ŠPZ), ktorý sa blížil i prevyšoval počet študentov denného štúdia. V 

súvislosti s tým bolo osobitnou úlohou venovať pozornosť kontrole systematickej príprave  

poslucháčov ŠPZ. Dosiahnutie cieľov prestavby právnického štúdia vyžadovalo aj 

vzhľadom na rôznosť úrovne študentov, rozmanitosť foriem pedagogickej práce i príslušné 

zmeny v jej metódach. S týmto cieľom vydal dekan fakulty v Bratislave roku 1978 

„Metodické pokyny pre vedenie cvičení v dennom štúdiu a v ŠPZ.“  Bol to hodnotný počin 

z hľadiska záujmu o vysokoškolskú pedagogiku v štúdiu práva. Všetci učitelia fakulty, 

podľa rozhodnutia ministerstva absolvovali kurzy vysokoškolskej pedagogiky.  

Učitelia fakúlt patrili do nomenklatúry obvodných (okresných) a mestských 

(krajských) výborov KSČ, ktoré schvaľovali z kádrového hľadiska ich kvalifikačné 

postupy. Právna úprava vedeckej ašpirantúry, habilitačného i akreditačného konania, i 

počiatočná dynamika sedemdesiatych rokov sa prejavili i v tomto aspekte pôsobenia fakúlt. 

Na bratislavskej fakulte bolo v tomto období obhájených 13 kandidátskych dizertačných 

prác učiteľov fakulty. Na základe obhajoby vedeckých prác bolo udelených päť vedeckých 

hodností doktora vied. Vedecko-pedagogický titul profesor získali štyria učitelia, titul 

docenta získalo 12 učiteľov. Podstatne sa zlepšila kvalifikačná štruktúra učiteľov najmä v 

kategórii profesorov a docentov, ktorí tvorili 35 % učiteľov fakulty.  

Koncepčne sa pracovalo na vydávaní novej učebnicovej literatúry, podľa edičného 

plánu. V podstate kompletne bol zabezpečený pedagogický proces celoštátnymi 

učebnicami, resp. učebnými textami, autormi ktorých boli učitelia jednotlivých fakúlt.8)  

 

                                                           
8) V tomto období sa organizovala aj medzinárodná vedecká konferencia k štúdiu práva 

v socialistických krajinách v Berlíne, v NDR. Vystúpili na nej učitelia historickoprávnych disciplín 
z Právnických fakúlt Bratislavy, Prahy a okrem hosťujúcej fakulty aj z fakúlt v Maďarsku, 
Bulharsku, Poľsku a ZSSR. In: Internationale konferenz funr Rechtsgeschichtswissenschaft (zum 
Thema: „Die Rechtsgeschichtliche Lehre als theoretisch-politische Grundlage fur die Ausbildung 
sozialistischer Juristen“) 1. Band: Generalreferate, Arbeiskres I., Berlin Haupstadt der DDR, 30. 
oktober bis 2. november 1978. ) 
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III. PRÁVNICKÉ VZDELÁVANIE v rokoch 1980 - 1989.  

 

1.  

Zákon o vysokých školách v roku 1980 začlenil vysoké školy do politického a 

ideologického systému „budovania vyspelej socialistickej spoločnosti pod vedením 

KSČ“.Obsah výchovno-vzdelávacieho procesu vysokých škôl, ich organizácia a systém 

riadenia bol tomu prispôsobený.  

Denné štúdum v študijnom odbore právo, bolo určené nariadením vlády ČSSR na štyri 

roky, v štúdiu popri zamestnaní na päť rokov. Zákon zaviedol aj možnosť riadneho štúdia 

podľa individuálneho štúdijného plánu, ktorým sa  pre prehĺbenie znalostí a zručností 

rozšíril obsah a rozsah štúdia. Bolo možné aj medziodborové štúdiu, podľa osobitných 

štúdijných plánov aj kombináciou predmetov na rôznych fakultách. Uvedené možnosti sa 

využívali sporadicky.  

Študijný a skúšobný plán denného štúdia bol rozložený na štyri roky. Mal obdobnú 

štruktúru ako v 70. rokoch. 

Záver štúdia tvorila štátna záverečná skúška, ktorá sa skladala zo štátnej záverečnej 

skúšky z marxizmu-leninizmu a z troch odborných predmetov s možnosťou ich voľby 

študentmi z týchto disciplín - občianske a rodinné právo, správne právo, hospodárske právo 

a trestné právo. Špecializované semináre boli venované diplomovej práci, ktorá bola 

predmetom obhajoby.  

Študentom fakulty, ktorí po dobu celého štúdia na fakulte dosahovali výborné študijné 

výsledky, vykonali štátnu záverečnú skúšku s výborným prospechom a absolvovali štúdium 

s vyznamenaním mohla fakulta priznať titul doktor práv (JUDr.) aj bez vykonania 

rigoróznej skúšky. Iní absolventi mohli v náväznosti na ukončené štúdium vykonať štátnu 

rigoróznu skúšku. Bola len ústna. Skladala sa zo skúšky zo zvoleného štúdijného odboru a 

predmetu širšieho vedného základu štátnej rigoróznej skúšky, ktorým bola teória štátu a 

práva alebo štátne právo. Absolventi, ktorí nekonali pri ukončení štúdia skúšku z marxizmu 

- leninizmu, boli povinní vykonať ju ako súčasť štátnej rigoróznej skúšky. Nevyžadovanie 

písomnej rigoróznej práce ako súčasti štátnej rigoróznej skúšky, podstatne rozšírilo počet 

jej absolventov.  Samostatné štúdium  odbornej literatúry, s písomným systematickým 

spracovaním zadaného problému, témy rigoróznej práce, pre už pracovné zaťaženie 

absolventov i osobitné požiadavky  písomného elaborátu, v porovnaní s frekventovanými a 

navyknutými, ústnymi skúškami, nepatrilo teda k štandartu vedomosti študentov práv 

získanému v celom tomto období vývoja.  
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Absolventi fakulty s úspešnou praxou vo zvolenom odbore, po odporúčaní 

zamestnávateľa sa mohli uchádzať o prijatie na postgraduálne štúdiu v týchto základných 

smeroch: hospodársko-právny, správno-právny, sociálno-právny, a na medzinárodné právo 

a vzťahy. Postgraduálne štúdium trvalo štyri mesiace. V každom semestri sa konalo 

najmenej dve trojdňové sústredenie.  

Fakulty organizovali aj výchovu vedeckých pracovníkov. Uskutočňovalo sa v 

disciplínach patriacich do týchto skupín a vedných odborov: dejiny štátu a práva, teória 

štátu a práva, štátne právo, správne právo a roľníckodružstevné právo, hospodárske právo a 

finančné právo, pracovné právo, občianske právo hmotné a občianske právo procesné, 

trestné právo a medzinárodné právo. 9) 

Závažným javom v tomto období bolo prudké zníženie smerných čísel prijímania 

študentov do prvých ročníkov právnických fakúlt. Dokonca sa tomto období prejavili aj 

problémy s umiestnením absolventov fakúlt. Neriešili sa už administratívnoprávnym 

rozmiestňovacím konaním,  pridelením absolventa na určené miesto, s povinnosťou 

nastúpiť naň a zotrvať na ňom určitý čas. Ministerstvo školstva v spolupráci s 

Ministerstvom práce a sociálnych vecí vypracovávali zoznam pracovných miest pre 

absolventov vysokých škôl, na ktoré mohli byť prijatí len absolventi. Učitelia pomáhali pri 

pracovnom zaradení študentov.  

Systém komunistickej výchovy sa organizačne prejavoval rovnako ako v 

predchádzajúcom období. Politickovýchovným pôsobením ročníkových a skupínových 

učiteľov, prácou mládežníckej organizácie, realizovaním spoločensko-politickej praxe, 

letnou aktivitou, výmennými brigádami na družobných fakultách v ZSSR a v 

socialistických krajinách, ako aj organizovaním fakultných a celoštátnych kôl študentskej 

vedeckej a odbornej činnosti.  

Výchovno-vzdelávací cieľ pôsobenia fakulty bol vymedzený v „profile absolventa 

fakulty a jeho uplatnení v praxi.“ Skladal sa z dvoch zložiek z odborného  a morálno-

politického profilu. V bratislavskej verzii, odborný profil  absolventa mal byť 

charakterizovaný  osobitne tým, že absolvent je schopný: 

a)  správne aplikovať normy práva v základných oblastiach právnej praxe,  

b)  používať právo na riadenie spoločnosti a napomáhať jeho realizácii osobitne pri 

pôsobení socialistického štátu na spoločnosť. Okrem príslušných znalostí musel 

mať i základné predpoklady pre prácu s ľuďmi, 

                                                           
9) UK. Právnická fakulta. Študijný program. Školský rok 1982/1983. Bratislava 1982.  
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c) osvojovať si špeciálne poznatky právnych disciplín podľa potrieb budúcej 

špecializovanej praxe, citlivo a tvorivo reagovať na vývoj právnej úpravy, 

samostatne interpretovať obsah nových noriem a realizovať ich v praxi. Absolvent 

študijného odboru právo sa mal uplatniť vo všetkých právnických profesiách, 

predovšetkým v troch základných oblastiach - v justícii, v národnom hospodárstve 

a v štátnej správe, 

Z hľadiska morálno-politického profilu sa mal absolvent vyznačovať spravidla týmito 

vlastnosťami:  

-  vysokou pracovnou a osobnou disciplínou, presnosťou, samostatnosťou a 

zodpovednosťou, organizačnými schopnosťami,  

-  návykom pre trvalé ďalšie vzdelávanie po celú dobu výkonu povolania, zmyslom 

pre pokrokové pracovné metódy,  

-  odvahou, osobnou statočnosťou a nezmieriteľnosťou k nedostatkom,  

- aktívnym presadzovaním socialistickej etiky, upevňovaním a rozvíjaním 

socialistických vzťahov a presadzovaním zásad socialistického spolužitia,  

-  bojom za socialistický spôsob života,  

-  z ďalších osobných vlastností osobitne skromnosťou, poctivosťou a obetavosťou.  

A napokon absolvent sa mal vyznačovať politickou a odbornou pripravenosťou k 

obrane socialistickej vlasti a spoločnosti, cieľavedomým úsilím o zvyšovanie fyzickej 

zdatnosti.  Mal ovládať brannú politiku KSČ a štátu a usilovať sa o jej realizáciu.10) 

V reprodukovanom vymedzení profilu absolventa, ako určitého vyvrcholenia, 

vysokoškolskej právnickej pedagogiky obdobia stagnácie „reálneho socializmu“, ale i 

celého štyridsaťročného štúdia práva s ideologicky-normatívnym formovaním „novej 

osobnosti socialistického právnika“, je nesporne niekoľko rovín. Roviny všeobecne platnej, 

vyjadrujúcej ideál kalokagathie, odbornosti, vedeckosti, ľudskosti, požiadavky 

profesionality i občianskych kvalít.  Zásada jednoty vzdelávania a výchovy bola 

deformovaná ideologizmami, ktoré boli balastom právnickeho  vzdelávania celého obdobia 

totalitného režimu. Vymedzenie profilu je symptomatické a jeho sprostredkovanie je preto 

nevyhnutné pre poznanie stavu a vývoja právnických fakúlt.  

Skamenelý systém straníckej nomenklatúry  poznamenal aj postavenie učiteľov. 

Vedecko-pedagogické tituly profesor a docent sa získavali rovnako ako predtým 

menovaním, ale menovanie nebolo podmienené habilitačným resp. vymenovacím konaním 

                                                           
10) Právnická fakulta UK. Študijný program. Školský rok 1983/1984. Bratislava 1983.  
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v príslušných orgánoch fakulty na základe predloženej habilitačnej práce, resp. vedeckých 

prác uchádzača. Absolvovanie rôznych stupňov straníckeho vzdelávania, najmä Večernej 

univerzity marxizmu-leninizmu, politická angažovanosť na fakulte, v mieste bydliska, 

podmieňovala kvalifikačný rast. Závislosť kvalifikačného rastu učiteľov od vôle 

byrokratického straníckoštátneho aparátu bola symptomatická pre toto obdobie, osobitne na 

právnických fakultách, ktoré boli považované za výsostne ideologické.   

 

Z Á V E R  

Schopnosť autonómneho konania, občianska, pedagogická, vedecká svojprávnosť 

učiteľov a študentov právnických fakúlt ČSSR sa prejavila už v posledných dňoch 

novembra a decembra 1989, v čase celoštátneho študentského štrajku, ku ktorému sa 

pripojili aj vysokoškolskí učitelia. Komunita fakulty sa ustanovila ako akademická obec a 

vychádzajúc zo svojho nezadateľného práva pristúpila k jeho uplatneniu - voľbou 

akademických funkcionárov fakulty, prípravou a prijatím nových študijných programov  

vysokoškolského štúdia práva. Začala nová etapa vývoja Právnických fakúlt najskôr 

v ČSFR neskôr v samostatných republikách Slovenskej a Českej. Samospráva fakúlt 

podstatným spôsobom menila charakter ich vývoja.  

 

Resumé      

Príspevok sa skladá z troch časti. V prvej uvádza autor celkovú charakteristiku 

postavenia a vývoja fakúlt, právnu, pedagogickú, vedecko-výskumnú, personálnu. 

Obsahom je aj prehľad vývoja počtu študentov a dve systémové podoby právnických 

fakúlt: tradičná stredoeurópska fakulta a aplikovaný sovietsky model.  

V druhej časti sa autor zameral na vzácne obdobie týchto rokov, kedy sa štúdium 

práva stávalo spoločensko-vedným štúdiom, s prípravou v rokoch 1962 – 1967 

a realizáciou v rokoch 1967 – 1971. Vzápätí však tento stav poprela znovuideologizácia 

fakúlt.  

Tretia časť je venovaná právnickým fakultám v rokoch 1980 – 1989. Samospráva 

fakúlt od roku 1990 podstatne zmenila charakter ich postavenia, vnútorného života, 

smerovanie ich vývoja.  

 

Resumé 

The paper consists of three parts. In the first part the author introduces  an overall 

characteristics of the positions and development of faculties, namely legal, educational, 
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research-scientific and personal. It provides  the survey of the growth of number of students  

and two systematic models of colleges of law : a traditional  mid-European  college and  an 

applied soviet model. 

In the second part the author  concentrates on a precious period of those years when 

legal studies  acquired a well-deserved status of social-sciences, having been prepared  in 

the period of 1962-1967 and implemented in  the years 1967-1971. That position was, 

nonetheless,  negated by ideological pressure imposed upon the faculties in the period of 

subsequent years. 

The third part  is devoted to  colleges of law  operating in the period of 1980-1989. 

The self-government of faculties  since 1990  has substantially altered  the character, 

position, internal life and the course of advancement of the colleges. 
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