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doc. JUDr. Ján Klučka, CSc. 

MEDZINÁRODNOPRÁVNA SUBJEKTIVITA 
JEDNOT-LIVCA V SÚČASNOM MEDZINÁRODNOM 
PRÁVE 
 

Medzi stále aktuálne otázky medzinárodného práva možno zaradiť aj právne postavenie, 

resp. medzinárodnoprávnu subjektivitu jednotlivcov. Hoci túto otázku v kontexte súčasné-

ho medzinárodného práva nemožno považovať za prioritnú, je skutočnosťou, že počet no-

riem medzinárodného práva, ktoré s medzinárodnoprávnou subjektivitou jednotlivcov (a v 

rôznych oblastiach) rátajú, postupom času vzrastal a takáto medzinárodnoprávna úprava 

napomáhala jednak obsahovej stabilizácii, tak aj určitej vnútornej diverzifikácii tohto inšti-

tútu medzinárodného práva. Cieľom tohto príspevku je jednak identifikácia tých oblastí 

medzinárodného práva, v ktorých jeho normy rátajú s medzinárodnoprávnou subjektivitou 

jednotlivcov (tak ako sa vytvorila predovšetkým v období po druhej svetovej vojne), a ta-

kisto o postihnutie určitých trendov medzinárodnoprávnej úpravy subjektivity jednotlivca 

predovšetkým v priebehu 90. rokov. Hneď úvodom je užitočné pripomenúť, že v celom 

povojnovom období medzinárodné spoločenstvo ponechalo otvorenou odpoveď na základ-

nú otázku, na ktorú začiatkom 70. rokov v československej vede medzinárodného práva 

poukázali V. Hajdu a M. Potočný, t. j. že otázka, koho považovať za subjekt medzinárod-

ného práva “... zostáva nezodpovedaná, pretože vo všeobecnom medzinárodnom práve ako 

zmluvnom, tak aj obyčajovom neexistuje špeciálne všeobecne uznávané pravidlo, ktoré by 

tento problém riešilo”, v dôsledku čoho sa k odpovedi na túto otázku dostávame len “Ak 

skúmame, komu a v akej miere medzinárodné právo priznáva spôsobilosť k právam a 

právnym úkonom...”1 . Bez toho, že by bolo nutné zabiehať do histórie tohto inštitútu v tra-

dičnom medzinárodnom práve 2. možno konštatovať, že koncom 90. rokov ho bolo možné 

charakterizovať ako skupinu noriem medzinárodného práva upravujúcich: 

     1. Medzinárodnoprávnu subjektivitu jednotlivca k právam, ktoré mu priznávajú pria-

mo normy medzinárodného práva. V tejto súvislosti treba spomenúť predovšetkým medzi-

národnoprávnu úpravu ľudských práv a základných slobôd, t. j. tie medzinárodné dohovory, 

ktoré sa obracajú priamo na jednotlivcov a priznávajú im (garantujú) určité práva alebo 

slobody. Ide o tie normy medzinárodného práva, v rámci ktorých jednotlivec vystupuje ako 

subjekt svojich materiálnych práv. Takúto úpravu je následne možno rozdeliť na tú, pri-

znávajúcu ľudské práva a slobody všetkým jednotlivcom bez rozdielu (lex generalis) a tú, 



                                                           

 

 

6 

zaoberajúcu sa len určitými skupinami jednotlivcov, akými sú napríklad deti, utečenci, 

osoby bez štátnej príslušnosti a pod. (lex specialis). 

     2. V spojitosti s materiálnymi normami medzinárodného práva na ochranu ľudských 

práv možno vyčleniť s nimi súvisiace procesné práva jednotlivca garantujúce mu subjekti-

vitu v oblasti svojich procesných práv. Tieto zahrňujú predovšetkým právo jednotlivca na 

prístup k medzinárodnému súdnemu alebo inému orgánu na ochranu jeho práva alebo slo-

body (priznaného normou medzinárodného práva), ak sa domnieva, že mu ich niektorý štát 

porušil. Do tejto skupiny možno zaradiť aj ďalšie procesné práva jednotlivca tvoriace sú-

časť jeho locus standi pred medzinárodným súdnym alebo iným orgánom ochrany ľud-

ských práv. K ich uplatneniu však dochádza len v konaniach o sťažnosti alebo žalobe jed-

notlivca pre porušenie jeho práva garantovaného normou medzinárodného práva a pred prí-

slušným medzinárodným súdnym alebo iným orgánom.  

     3. Medzinárodnoprávnu subjektivitu jednotlivca ako zodpovednostného subjektu. V 

týchto prípadoch ide o medzinárodnoprávnu úpravu, ktorá jednotlivcovi (a popri štátoch) 

ukladá povinnosť zdržať sa porušovania noriem medzinárodného práva ozbrojených kon-

fliktov a medzinárodného práva humanitárneho. Závažné a hrubé porušenie týchto noriem 

prostredníctvom medzinárodných zločinov so sebou nesie aj individuálnu trestno-právnu 

zodpovednosť jednotlivcov priamo za porušenie týchto noriem medzinárodného práva. 

     4. Subjektivitu jednotlivca v medzinárodnej trestno-procesnej oblasti, t. j. v oblasti je-

ho procesných práv garantovaných normami medzinárodného práva pre prípad jeho stíha-

nia za vojnové zločiny, zločiny proti mieru a zločiny proti ľudskosti pred medzinárodným 

súdnym tribunálom. 

1. Jednotlivec ako subjekt práv, ktoré mu priznávajú normy medzinárodného 
práva 

Prvou oblasťou, v ktorej možno hovoriť o medzinárodnoprávnej subjektivite jednotlivca, je 

tá, v ktorej vystupuje ako nositeľ materiálnych práv, ktoré mu priznávajú priamo normy 

medzinárodného práva. Je tomu tak aj preto, že v súčasnom medzinárodnom práve neexis-

tuje pravidlo, ktoré by štátom zakazovalo prijímanie takých noriem, v rámci ktorých ako 

nositelia (destinatári) jednotlivých ľudských práv slobôd budú figurovať priamo jednotlivci 

alebo skupiny jednotlivcov. Túto skutočnosť uznal už Stály dvor medzinárodnej spravodli-

vosti už v roku 1928, keď v prípade Danzing Railway Officials uviedol: “Je bez pochyb-

nosti, že v závislosti od úmyslu zmluvných strán môže dôjsť k prijatiu noriem vytvárajú-
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cich individuálne práva a záväzky, ktoré sú vynutiteľné pred vnútroštátnymi súdmi” 3. 

Keďže vzhľadom na zameranie tohto príspevku nie je potrebná podrobnejšia historická 

analýza tohto aspektu medzinárodnoprávnej subjektivity jednotlivca, postačí konštatovanie, 

že medzinárodné spoločenstvo do roku 1945 neprijalo žiadnu všeobecnú normu obsahujúcu 

medzinárodne akceptovateľný a garantovaný “katalóg” ľudských práv a základných slobôd 

nasmerovaný priamo k jednotlivcom. Pre uvedené obdobie sú typické len dielčie úpravy 

priznávajúce medzinárodnoprávnu subjektivitu jednotlivca v súvislosti a ako súčasť celko-

vej medzinárodnoprávnej úpravy iných otázok, napríklad v rámci tzv. Versaillského systé-

mu mierových zmlúv uzavretých po skončení prvej svetovej vojny v rokoch 1918 – 1920. 

Na margo takejto zmluvnej úpravy možno uviesť, že mala len lokálnu povahu a jej vznik 

bol vynútený potrebou celkového povojnového usporiadania pomerov v Európe po prvej 

svetovej vojne. Medzinárodné spoločenstvo do druhej svetovej vojny preto nebolo schopné 

vytvoriť medzinárodnoprávny systém úpravy a ochrany ľudských práv 4 .  

     Nový trend v tejto oblasti, ktorý nastúpil po druhej svetovej vojne (a pokračuje fak-

ticky doteraz), sa prejavil predovšetkým uznaním medzinárodnoprávnej subjektivity jed-

notlivca v medzinárodnom práve (minimálne v oblasti ochrany ľudských práv a základných 

slobôd). Hoci dôvody jeho vzniku boli viaceré, medzi najzávažnejšie možno zaradiť ne-

predstaviteľné krutosti páchané na ľuďoch počas druhej svetovej vojny, zánik celosvetové-

ho koloniálneho systému a vznik nových nezávislých štátoch na jeho troskách a následne 

oslobodenie stoviek miliónov ľudí na celom svete spod koloniálneho a polokoloniálneho 

panstva. Výsledkom tohto procesu sa stalo uznanie existencie celosvetového spoločenstva 

(komunity) jednotlivcov ako ľudských bytostí, ktoré je nutné považovať za subjekty me-

dzinárodného práva popri štátoch a iných subjektoch medzinárodného práva. V súvislosti s 

ľudskými právami a slobodami garantovanými jednotlivcom novovznikajúcimi normami 

medzinárodného práva možno súčasne hovoriť aj o novom vymedzení vzťahov patriacich 

do výlučnej sféry vnútroštátnej jurisdikcie štátov, takže (a v dôsledku takejto novej definí-

cie) ľudské práva a základné slobody prestávajú byť výlučnou doménou vnútroštátnej ju-

risdikcie štátov a stávajú sa súčasťou medzinárodného práva. V doktríne medzinárodného 

práva dostala táto skupina noriem názov medzinárodné právo na ochranu ľudských práv 

(“international human rights law”). V súčasnosti už prevláda všeobecné presvedčenie, že 

medzinárodné spoločenstvo prostredníctvom a na základe Charty OSN jednoznačne uznalo, 

že ľudské práva a základné slobody už naďalej nemožno považovať za otázky patriace vý-

lučne do vnútroštátnej jurisdikcie štátov, ale za integrálnu súčasť medzinárodného práva. Z 
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tohto dôvodu sa už členské štáty OSN nemôžu naďalej dovolávať článku 2 ods. 7 Charty vo 

veciach týkajúcich sa medzinárodnej ochrany ľudských práv. Uznanie tejto skutočnosti 

medzinárodným spoločenstvom štátov viedlo tiež postupne k vzniku presvedčenia, že aj 

garantovanie týchto ľudských práv a základných slobôd (predovšetkým v prípadoch ich 

hrubého a masového porušovania) prestáva byť vnútornou vecou jednotlivých štátov 

a stáva sa predmetom legitímneho záujmu celého medzinárodného spoločenstva. Najmä 

v súvislosti s tragickými udalosťami v Kosove a použitím ozbrojenej sily NATO sa ako 

v doktríne medzinárodného práva, tak aj v medzištátnej praxi štátov znova začali diskusie 

o oprávneností tzv. humanitárnej intervencie, ako aj o použití ozbrojenej sily OSN podľa 

kapitoly VII Charty výlučne z humanitárnych dôvodov 5 . 

     Medzinárodné spoločenstvo po druhej svetovej vojne však nezačalo priamo 

s medzinárodnou zmluvnou úpravou ľudských práv a základných slobôd. Ich medzinárodne 

uznávaný a akceptovateľný “katalóg” bol po prvýkrát spracovaný vo Všeobecnej deklarácii 

ľudských práv (ďalej len “Deklarácia”) prijatej Valným zhromaždením OSN (ďalej len 

“VZ OSN”) 10. decembra 1948 6. Tento dokument predovšetkým určil rozhodujúci prístup 

medzinárodného spoločenstva k otázke subjektov, resp. “nositeľov” ľudských práv 

a základných slobôd vychádzajúc z ich prirodzenoprávnej koncepcie. Článok 1 Deklarácie 

v tejto súvislosti uvádza, že všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach a 

ako ľudské bytosti obdarené rozumom a svedomím. Predpokladom takéhoto prístupu k 

ľudským právam a základným slobodám sa stal človek ako jedinečná ľudská bytosť bez 

ohľadu na to, či je alebo nie je občanom určitého štátu, pričom k užívaniu jednotlivých práv 

by malo dochádzať bez akejkoľvek diskriminácie ich nositeľov. Význam tejto koncepcie 

ľudských práv sa o. i. prejavil v tom, že v prípade ich porušenia cudzím štátom ich ochrana 

už naďalej nie je podmienená štátnym občianstvom poškodenej osoby a nevyhnutným vyu-

žitím inštitútu diplomatickej ochrany štátneho občana. Povedané inými slovami prirodze-

noprávna koncepcia ľudských práv a základných slobôd, ktorá sa stala základom ich me-

dzinárodnoprávnej úpravy prijatej po druhej svetovej vojne, otvorila cestu k uplatňovaniu 

ich ochrany pred medzinárodnými súdnymi či inými orgánmi bez toho, že by poškodený 

jednotlivec musel mať štátne občianstvo niektorého štátu. 

     Všeobecná deklarácia ľudských práv ako vôbec prvý medzinárodný dokument obsa-

huje zoznam tých ľudských práv a základných slobôd (ide zhruba o 20 práv a slobôd), ktoré 

sa neskôr stali predmetom buď univerzálnej alebo regionálnej medzinárodnoprávnej úpravy 

a v tomto smere predstavovala (a stále predstavuje) permanentnú inšpiráciu a výzvu pre ich 
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medzinárodnoprávnu úpravu. “Prenos” konkrétnych ľudských práv a základných slobôd 

upravených spočiatku len v Deklarácii do ich zmluvnej (a teda medzinárodnej záväznej 

podoby) však nemožno chápať ako jednorázový proces, čo potvrdzujú napríklad Dodatkové 

protokoly k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd prijímané od začiatku 

50. rokov doteraz, ďalej Dohovor o štátnom občianstve z roku 1997 (predstavujúci zmluv-

nú transformáciu článku 15 Všeobecnej deklarácie), Druhý opčný protokol 

k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach smerujúci k zrušeniu trestu 

smrti z 15. decembra 1989 7 (predstavujúci o. i. zmluvnú transformáciu čl. 3 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv) a i. Niektoré z ľudských práv uvedených vo Všeobecnej deklará-

cii nenašli dokonca dodnes (prirodzene z rôznych dôvodov) svoju zmluvnú transformáciu. 

Príkladom možno uviesť jej článok 14 ods. 1 priznávajúci právo každého hľadať a požívať 

v iných krajinách azyl pred prenasledovaním, ktoré doteraz nenašlo svoju medzinárodnú 

zmluvnú podobu. Pre úplnosť je potrebné spomenúť, že Deklarácia sa postupom času stala 

súčasťou medzinárodného obyčajového práva, hoci sa všeobecne uznáva, že nie všetky 

práva v nej upravené nadobudli obyčajovú podobu 8. Okrem iného Deklarácia tiež slúži ako 

zdroj autoritatívneho výkladu záväzkov na ochranu ľudských práv a základných slobôd ob-

siahnutých v Charte OSN a nemožno podceňovať ani jej celkový politický a morálny 

vplyv, ktorý mala a stále má na chovanie sa štátov v oblasti medzinárodnej ochrany ľud-

ských práv, ako aj na ich vnútroštátnu ústavnú a zákonnú úpravu. Vychádzajúc z uvedené-

ho povojnové medzinárodné zmluvné úpravy ľudských práv a základných slobôd vychá-

dzajú viac či menej detailnejšie práve zo Všeobecnej deklarácie ľudských práv a do medzi-

národného práva vniesli medzinárodne akceptovateľný katalóg ľudských práv a základných 

slobôd. V tomto smere sa obracajú (a v súlade s prirodzenoprávnou koncepciou ochrany 

ľudských práv a základných slobôd) na “každého” ako na nezameniteľnú a individuálnu 

ľudskú bytosť. V rozsahu takejto medzinárodnej zmluvnej úpravy možno preto jednotliv-

cov považovať za subjekty práv a slobôd tvoriacich jej predmet. Celkový trend v tejto ob-

lasti je taký, že sa postupne rozširuje, diverzifikuje a stáva podrobnejším počet a obsah tých 

ľudských práv a základných slobôd, ktoré sa stávajú predmetom medzinárodnoprávnej 

úpravy, takže (a v dôsledku uvedeného) sa rozsah medzinárodnoprávnej subjektivity jed-

notlivca z hľadiska ratione materiae stále rozširuje. Ako uvádza v tejto súvislosti J. Azud: 

“Otázka jednotlivca, subjektu medzinárodného práva sa týka najmä humanitárneho práva 

a medzinárodného práva trestného. Niet však pochýb o tom, že i na tomto poli povedie ďal-

ší vývoj k rozširovaniu okruhu práv poskytovaných jednotlivcom a povinností im uklada-

ným priamo medzinárodným právom 9. 
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     2.2. Ako preambula Charty OSN, tak aj Všeobecná deklarácia ľudských práv sa len 

všeobecne odvolávali na ľudské práva a základné slobody bez toho, že by ich boli nejakým 

spôsobom triedili alebo inak kvalifikovali. Pri neskoršej príprave medzinárodných dohovo-

rov o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ktoré mali niektorým právam uvedeným 

v Deklarácii priznať medzinárodne záväznú podobu) však vyvstala nutnosť rozdeliť takúto 

úpravu na viaceré samostatné dohovory, t. j. predovšetkým na tie, upravujúce tzv. občian-

ske a politické práva na strane jednej a dohovory upravujúce hospodárske, sociálne a kul-

túrne práva na strane druhej. Dôvody vzniku takýchto medzinárodnoprávnych úprav vy-

plynuli jednak z rozdielnej povahy takýchto práv, a tým aj z rozdielnej formulácie záväz-

kov štátov smerujúcich k zabezpečeniu ich plnenia. Z týchto rozdielností prirodzene vy-

plynuli aj rozdielne kontrolné, monitorovacie, súdne (mimosúdne) medzinárodné mecha-

nizmy kontroly plnenia obsahovo odlišných záväzkov štátov. Spoločnou črtou povojnovej 

medzinárodnoprávnej úpravy ľudských práv a základných slobôd je, že bola prijímaná pod 

egidou medzinárodných medzivládnych organizácií, a to ako univerzálnych (OSN), tak re-

gionálnych (Rada Európy, Organizácia amerických štátov, Organizácia africkej jednoty). 

Ďalšia spoločná črta tejto medzinárodnoprávnej úpravy spočíva v zriadení súdnych a iných 

orgánov inštitucionalizovaného mechanizmu medzinárodnej ochrany ľudských práv. Sú-

časťou tohto mechanizmu môže byť aj prístup jednotlivca k medzinárodným súdnym alebo 

iným orgánom na ochranu ľudských práv. 

     Pokiaľ ide o vnútroštátne a medzinárodné procesné záruky garantovania, resp. ochrany 

ľudských práv a základných slobôd, ako aj ich vzájomný vzťah, na ich margo uvádza J. 

Malenovský: “Špecifickou stránkou medzinárodnoprávnej subjektivity jednotlivca je sku-

točnosť, že výkon práv chránených medzinárodným právom sa uskutočňuje prostredníc-

tvom vnútroštátneho právneho poriadku a takisto procesné záruky ľudských práv sú situo-

vané primárne do tohto poriadku. Decentralizácia výkonu ľudských práv a ich garancií však 

neohrozuje samotnú existenciu práv jednotlivca v medzinárodnom práve, a tým ani atribút 

jeho medzinárodnoprávnej subjektivity” 10. 

2. Jednotlivec ako subjekt procesných práv 

Ďalšou oblasťou, v ktorej možno hovoriť o medzinárodnoprávnej subjektivite jednotlivca, 

sú jeho procesné práva zahrňujúce jednak právo priameho prístupu k medzinárodnému 

súdnemu, alebo inému orgánu, ako aj ďalšie práva späté s jeho procesným postavením ako 

účastníka konania na ochranu jeho práva pred takýmto orgánom. Na margo týchto proces-
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ných práv možno vo všeobecnosti uviesť, že bývajú pravidelne spojené s uplatňovaním 

niektorého z práv tvoriacich predmet medzinárodnoprávnej úpravy. 

     1. Pokiaľ ide o prístup jednotlivca k medzinárodnému súdnemu alebo inému orgánu, z 

histórie možno spomenúť príklad tzv. Medzinárodného koristného súdu (International Pri-

ze Court) zriadeného Haagským dohovorom č. 12 z roku 1907. V súlade s jeho článkami 44 

a 45 jednotlivec, ktorý sa cítil poškodený rozhodnutím vnútroštátneho koristného súdu, mal 

právo odvolať sa proti jeho rozhodnutiu priamo na Medzinárodný koristný súd. Keďže ten-

to Dohovor však nevstúpil do platnosti, takto založená medzinárodnoprávna subjektivita 

jednotlivca sa v praxi nikdy neuplatnila 11. Ďalším príkladom je Stredoamerický súdny dvor 

vytvorený tzv. Washingtonskou zmluvou piatich amerických štátov z r. 1907. Touto zmlu-

vou bol jednotlivec uznaný ako subjekt medzinárodného práva a priznala sa mu tiež pro-

cesná spôsobilosť, pretože podľa článku 2 písm. b) a c) Washingtonskej zmluvy sa občan 

jednej z jej zmluvných strán (Kostarika, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nikaragua) 

mohol obrátiť priamo na Stredoamerický súdny dvor so žalobou na porušenie svojich práv 

niektorou z ďalších štyroch zmluvných strán. Platnosť tejto zmluvy vypršala v roku 1918 a 

viacej už nebola obnovená 12. V súčasnosti existujúce medzinárodné arbitrážne a súdne or-

gány univerzálnej povahy (Stály arbitrážny dvor, Medzinárodný súdny dvor) sú určené k 

riešeniu sporov medzi štátmi. Z tohto dôvodu ich štatúty, prípadne iné zakladajúce doku-

menty ani neupravujú právo na prístup jednotlivca k nim. Príkladom možno uviesť čl. 37 

Prvého Dohovoru haagskej mierovej konferencie o riešení medzinárodných sporov z r. 

1907, ktorý vo svojom odseku 1 uvádza: “Medzinárodná arbitráž má za predmet konania 

vybavovanie sporov medzi štátmi prostredníctvom sudcov, ktorých si zvolia strany a podľa 

práva”, resp. čl. 34 ods. 1 Štatútu medzinárodného súdneho dvora, podľa ktorého: “Iba štáty 

môžu byť stranami v konaní pred dvorom”. Dôsledný vývoj v oblasti medzinárodnej arbit-

ráže a predovšetkým snaha reagovať na aktuálne potreby medzinárodného spoločenstva 

však postupne viedli k procesu rozširovania počtu tých subjektov, ktoré si môžu riešiť svoje 

spory pred Stálym arbitrážnym dvorom o medzinárodné medzivládne organizácie a aj o iné 

“súkromné strany” (private parties) 13. 

     1.1. V súvislosti so vznikom povojnovej medzinárodnoprávnej úpravy ľudských práv a 

základných slobôd vyvstala tiež otázka, či namietať ich porušenie žalovaným štátom môže 

jednotlivec aj pred medzinárodným súdnym alebo iným orgánom alebo či aj pri existencii 

tejto právnej úpravy mu bude k dispozícii len “tradičný” vnútroštátny mechanizmus ich 

ochrany, resp. inštitút diplomatickej ochrany štátnych príslušníkov (ktorý však vylučuje 
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možnosť žalovať za porušenie práva “domovský” štát poškodenej osoby). V tejto súvislosti 

je preto užitočné zdôrazniť, že typickým znakom povojnovej medzinárodnoprávnej úpravy 

ľudských práv a základných slobôd sa tiež stala inštitucionalizácia procesu ich medziná-

rodnej ochrany spočívajúca v tom, že dohovory o ľudských právach a základných slobo-

dách pravidelne obsahujú ustanovenia o zriadení (zriaďovaní) určitých medzinárodných 

orgánov alebo výborov s rôznymi právomocami uplatňovanými v procese medzinárodnej 

ochrany ľudských práv. Právna úprava ľudských práv a základných slobôd tak bola v me-

dzinárodnom práve doprevádzaná vznikom rozličných medzinárodných orgánov s rôzno-

rodými právomocami ako na kontrolu dodržiavania prijatých medzinárodných záväzkov v 

tejto oblasti, tak aj na ochranu práv jednotlivcov. Právomoci takýchto orgánov závisia pri-

rodzene od dohody zmluvných strán a môžu napríklad obsahovať systém pravidelného vy-

pracovania správ zmluvnými stranami o plnení svojich záväzkov podľa príslušnej medzi-

národnej zmluvy o ľudských právach a základných slobodách. Takéto správy sú potom 

predkladané na posúdenie orgánu zriadenému príslušným dohovorom. Ďalej možno spo-

menúť systém tzv. medzištátnych sťažností, podľa ktorého môže jedna zmluvná strana do-

hovoru upravujúceho ľudské práva a základné slobody namietať ich porušenie inou 

zmluvnou stranou pred medzinárodným súdnym alebo iným orgánom zriadeným dohovo-

rom. Súčasťou takéhoto zmluvného systému môže byť napokon aj priznanie práva jednot-

livca obrátiť sa na orgán zriadený dohovorom so svojou žalobou alebo sťažnosťou namie-

tajúcou porušenie niektorého z ľudských práv alebo základných slobôd niektorou zo 

zmluvných strán dohovoru. Na ich margo uvádza J. Malenovský: “Právo jedinca podávať 

medzinárodným kontrolným či rozhodovacím orgánom oznámenia či iné iniciatívy je... 

významným atribútom jeho subjektivity v medzinárodnom práve” 14. Ako príklady spome-

nutej inštitucionalizácie medzinárodnej ochrany ľudských práv a základných slobôd možno 

uviesť predovšetkým šesť základných dohovorov o ľudských právach a základných slobo-

dách prijatých v rokoch 1965 až 1989 pod egidou OSN, ktoré si takmer všetky (s výnimkou 

Medzinárodného paktu o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach z r. 1966) zriadi-

li svoje vlastné orgány (Výbory) jednak pre hodnotenie plnenia záväzkov, ktoré zmluvným 

stranám z týchto dohovorov vyplývajú, tak aj pre uskutočnenie quasi súdnych konaní, ktoré 

možno iniciovať aj na žiadosť jednotlivcov. Príkladom možno uviesť čl. 8 Medzinárodného 

dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z r. 1965, ktorým bol zriade-

ný Výbor pre odstránenie rasovej diskriminácie 15 , čl. 28 Medzinárodného paktu o občian-

skych a politických právach z roku 1966, ktorým sa zriaďuje Výbor pre ľudské práva 16, čl. 

17 Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien z r. 1979, ktorým sa zriaďuje 
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Výbor pre odstránenie diskriminácie žien 17, čl. 43 Dohovoru o právach dieťaťa z r. 1989, 

ktorým sa zriaďuje Výbor pre práva dieťaťa18, čl. 17 Dohovoru proti mučeniu a inému kru-

tému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z r. 1984, ktorým sa 

zriaďuje Výbor proti mučeniu 19. Pokiaľ ide o regionálne dohovory o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd, čl. 19 písm. a) Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd z r. 1950 sa zriaďuje Komisia pre ľudské práva a čl. 19 písm. b) toho istého Doho-

voru Európsky súd pre ľudské práva (tento stav platil do 1. novembra 1998)20. Africká ko-

misia pre ľudské práva bola zriadená r. 1987 na posudzovanie plnenia Africkej charty ľud-

ských práv z r. 1986 a Medziamerická komisia pre ľudské práva zriadená v r. 1959 na po-

súdenie plnenia Amerického dohovoru o ľudských právach 21. Nie každý z takto zriadených 

medzinárodných orgánov je však oprávnený prijímať sťažnosti alebo oznámenia jednotliv-

cov, ktorými namietajú porušenie svojich konkrétnych práv alebo slobôd garantovaných 

príslušným medzinárodným dohovorom. Z uvedených príkladov medzinárodnoprávnej 

úpravy právo podať takúto sťažnosť alebo oznámenie jednotlivcovi priznáva článok 14 

Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z r. 1965, čl. 

1 Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach z r. 

1966, čl. 22 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu za-

obchádzaniu alebo trestu z r. 1984, čl. 34 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 

slobôd z r. 1950 v znení Dodatkového protokolu č. 11 (pokiaľ ide o prístup jednotlivca 

k Európskemu súdu pre ľudské práva), čl. 5 ods. 2 Africkej charty ľudských práv (avšak 

individuálnym oznámením jednotlivca možno namietať len závažné alebo masívne poru-

šovanie ľudských práv), čl. 44 Amerického dohovoru ľudských práv. Spoločné črty týchto 

právnych úprav uznávajúce právomoc príslušných medzinárodných orgánov na prijímanie 

sťažností alebo oznámení jednotlivca na porušovanie práv garantovaných konkrétnym do-

hovorom niektorou z jeho zmluvných strán (a tým priznávajúce medzinárodnoprávnu sub-

jektivitu jednotlivca, pokiaľ ide o jeho procesné právo takúto sťažnosť alebo oznámenie 

podať) sú nasledovné: 

     1. Prvá z nich spočíva v tom, že zmluvné strany medzinárodných dohovorov 

o ľudských právach a základných slobodách nepovažujú za ich integrálnu súčasť aj právo 

jednotlivca na ich ochranu prostredníctvom medzinárodných súdnych či iných konaní 

upravených dohovorom a pre prípad, keď sa jednotlivec domnieva, že došlo k porušeniu 

jeho práva upraveného dohovorom. Povedané inak v dôsledku nadobudnutia platnosti ta-

kýchto dohovorov jednotlivec automaticky nenadobudol aj procesné právo obrátiť sa na 
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orgán zriadený príslušným dohovorom a poverený rôznou ochranou v ňom upravených 

práv. Medzinárodné spoločenstvo oddeľovalo (a stále oddeľuje) proces nadobudnutia plat-

nosti medzinárodnej zmluvy o ľudských právach a základných slobodách (v dôsledku jej 

podpisu či ratifikácie) od procesu, ktorým sa jednotlivcovi priznáva právo podávať sťaž-

nosť alebo oznámenie na porušenie svojho práva alebo slobody medzinárodnému orgánu 

zriadenému príslušným dohovorom. Priznanie takéhoto práva jednotlivcom býva preto v 

zásade fakultatívne, tzn. že k jeho priznaniu (resp. k založeniu príslušnosti orgánu zriade-

ného dohovorom prijímať aj takéto individuálne sťažnosti alebo žaloby) je potrebný oso-

bitný akt štátu odlišný od samotného podpisu alebo ratifikácie dohovoru o ľudských prá-

vach. Formy, v ktorých sa tento akt uskutočňuje, sú najčastejšie osobitné vyhlásenia štátov, 

ktorými uznávajú príslušnosť orgánu zriadeného dohovorom na prijímanie individuálnych 

sťažností alebo oznámení (napríklad čl. 14 Medzinárodného dohovoru o odstránení všet-

kých foriem rasovej diskriminácie, čl. 22 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, ne-

ľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, čl. 45 Amerického dohovoru o 

ľudských právach) alebo osobitný zmluvný dokument (Opčný protokol k Medzinárodnému 

paktu o občianskych a politických právach z r. 1966). Až v dôsledku týchto osobitných ak-

tov jednotlivec nadobúda procesné právo na podávanie individuálnej sťažnosti alebo ozná-

menia medzinárodnému súdnemu alebo inému orgánu zriadenému príslušným dohovorom. 

Tomuto právu súčasne zodpovedá záväzok príslušnej zmluvnej strany nebrániť nikomu v 

jeho výkone, hoci explicitne tento záväzok v príslušných medzinárodných zmluvách ob-

siahnutý upravený nebýva. Príkladmo možno uviesť čl. 34 Dohovoru o ochrane ľudských 

práv a základných slobôd v znení Protokolu č. 11, ktorým sa jednotlivcom priznáva právo 

podať sťažnosť Európskemu súdu pre ľudské práva (Individuálne sťažnosti), pričom: “Vy-

soké zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú žiadnym spôsobom brániť účinnému výkonu 

tohto práva”. V tejto súvislosti je užitočné pripomenúť, že tak ako garancia a výkon ľud-

ského práva alebo základnej slobody upravenej medzinárodným dohovorom nie je pod-

mienená štátnym občianstvom jednotlivca, ani právo na podanie individuálnej sťažnosti 

alebo oznámenia orgánu medzinárodnej ochrany v prípade jeho porušenia nie je podmie-

nené štátnym občianstvom sťažovateľa. Pre úplnosť je možné uviesť, že Slovenská repub-

lika uznala príslušnosť Výboru pre ľudské práva na prijímanie individuálnych oznámení 

jednotlivcov tým, že sukcedovala do Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o ob-

čianskych a politických právach (a s účinnosťou od 1. januára 1993), a osobitnými ozná-

meniami zo 17. marca 1995 uznala takisto príslušnosť Výboru pre odstránenie rasovej dis-

kriminácie a Výboru proti mučeniu na prijímanie individuálnych oznámení jednotlivcov 
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týkajúcich sa údajného porušenia dohovorov niektorou z ich zmluvných strán. Pre úplnosť 

je tiež možné spomenúť, že do doby, pokiaľ príslušný medzinárodný mechanizmus ochrany 

ľudských práv nezačne pôsobiť v medzištátnej praxi štátov ochrana práv chránených nor-

mami medzinárodného práva sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom vnútroštátnych 

právnych poriadkov štátov a takisto procesné záruky týchto práv smerujú primárne do 

vnútroštátnych právnych poriadkov zmluvných strán medzinárodného dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd. V takomto prípade možno hovoriť o oddelení hmot-

no-právneho základu subjektivity jednotlivca v medzinárodnom práve (jeho práv a povin-

ností) od jeho procesno-právnych záruk zverených vnútroštátnemu právu. 

     2. Druhou typickou črtou spomenutej medzinárodnoprávnej úpravy je, že prístup jed-

notlivca sa v zásade dovoľuje k iným ako medzinárodným súdnym orgánom. Ide teda o prí-

stup jednotlivca k medzinárodnému orgánu mimosúdnej povahy, pričom takéto jeho právo 

môže byť tiež časovo obmedzené, nakoľko jeho uplatnenie je viazané na časovú platnosť 

toho právneho aktu, ktorým sa uznáva príslušnosť medzinárodného orgánu na prijímanie 

individuálnych sťažností, resp. oznámení jednotlivcov (osobitné písomné uznanie prísluš-

nosti medzinárodného orgánu mimosúdnej povahy). S prístupom k takémuto orgánu nebý-

vajú spojené žiadne ďalšie procesné práva účastníka zvyčajne vzhľadom na povahu konaní 

pred nimi, ktoré bývajú zvyčajne neverejné, prípadne dôverné. Tento fakt potvrdzuje o. i. 

článok 5 Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach 

z r. 1966, článok 14 Medzinárodného dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej dis-

kriminácie z r. 1974, resp. čl. 22 ods. 5 Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľud-

skému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z r. 1988. Určitú výnimku v tomto 

smere (a do 1. novembra 1998) predstavovalo len konanie pred Komisiou pre ľudské práva, 

ktoré napriek tomu, že bolo dôverné, čl. 32 a 37 jej Rokovacieho poriadku individuálnemu 

sťažovateľovi umožňovali účasť na zasadnutiach Komisie, priznávali mu právo tlmočiť 

Komisii obsah svojej sťažnosti, resp. klásť otázky svedkom a expertom (čl. 40 Rokovacie-

ho poriadku). 

     3. Ďalším sprievodným znakom uplatnenia práva individuálnej osoby na prístup k 

medzinárodnému orgánu mimosúdnej povahy je jeho podmienenosť predošlým využitím 

vnútroštátnych právnych prostriedkov nápravy žalovaného štátu, resp. aj splnením ďalších 

podmienok. Tento znak odráža stále pretrvávajúcu subsidiárnu povahu konaní na ochranu 

ľudských práv pred medzinárodnými orgánmi mimosúdnej povahy v pomere k vnútroštát-

nym orgánom, ktoré zohrávajú (aj pri ochrane práv upravených normami medzinárodného 
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práva) naďalej primárnu úlohu. Spomenutú subsidiaritu napríklad potvrdzuje článok 5 ods. 

2 písmeno b) Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických 

právach, čl. 14 ods. 5 Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie z r. 

1965, čl. 22 ods. 5 písmeno b) Dohovoru proti mučeniu a inému krutému neľudskému či 

ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z r. 1988, prípadne čl. 26 Dohovoru o ochrane 

ľudských práv a základných slobôd z r. 1950 (do 1. novembra 1998). 

     4. Výsledkom “úspešného” uplatnenia práva jednotlivca na jeho prístup 

k medzinárodnému orgánu mimosúdnej povahy je jeho právny akt, ktorý však pre žalovaný 

štát nebýva záväzný, ale má len informačnú, prípadne odporúčajúcu povahu. Výsledkom 

posúdenia oznámenia jednotlivca Výborom pre odstránenie rasovej diskriminácie sú jeho 

“prípadné návrhy a doporučenia, ktoré Výbor zašle príslušnému zmluvnému štátu a sťažo-

vateľovi” (čl. 14 ods. 7 písm. b) Dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskrimi-

nácie), výsledkom činnosti Výboru proti mučeniu sú jeho “názory, ktoré oznámi prísluš-

nému štátu, zmluvnej strane dohovoru a jednotlivcovi” (čl. 22 ods. 7 Dohovoru proti muče-

niu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu), vý-

sledkom práce Komisie pre ľudské práva bol jej “názor” obsiahnutý v Správe Komisie, 

ktorá sa doručovala Výboru ministrov a zúčastneným štátom (čl. 31 ods. 1 a 2 Dohovoru o 

ochrane ľudských práv a základných slobôd (v znení platnom do 1. novembra 1998). Po-

kiaľ ide o Výbor pre ľudské práva, výsledkom jeho konania o individuálnom oznámení 

jednotlivca je jeho názor (view), ktorý oznámi príslušnému štátu a jednotlivcovi (článok 5 

ods. 4 Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach). 

V spojení s čl. 2 ods. 3 samotného Paktu možno však názor Výboru pre ľudské práva po-

važovať za najviac “zaväzujúci”.  

     5. Hoci význam takýchto medzinárodných konaní nemožno podceňovať, je skutoč-

nosťou, že ho v súčasnosti nemožno považovať ani za najideálnejší spôsob ochrany ľud-

ských práv a základných slobôd. Jeho plnšiemu využitiu bráni v mnohých prípadoch malá 

informovanosť verejnosti o dostupnosti takéhoto spôsobu ochrany práv (nakoľko štáty, 

zmluvné strany príslušných medzinárodných dohovorov neprijali osobitný záväzok infor-

movať o ich existencii svoju verejnosť), ale aj počet štátov, ktorý takýchto mechanizmus 

ochrany ľudských práv akceptovali. Zo stavu k 31. decembru 1997 vyplýva, že najviac štá-

tov (93 zo 140) zmluvných strán Medzinárodného paktu o občianskych a politických prá-

vach uznalo príslušnosť Výboru pre ľudské práva na prijímanie oznámení jednotlivcov tým, 

že na seba vztiahli platnosť Opčného protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a 
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politických právach z r. 1966. Pokiaľ ide o Dohovor proti mučeniu a inému krutému, ne-

ľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, k 31. decembru 1997 mal 104 

zmluvných strán a príslušnosť Výboru proti mučeniu na prijímanie individuálnych ozná-

mení jednotlivcov uznalo 41 štátov a napokon najmenej štátov (len 24) uznalo príslušnosť 

Výboru na odstránenie rasovej diskriminácie, hoci Medzinárodný dohovor o odstránení 

všetkých foriem rasovej diskriminácie mal k 31. decembru 1997 150 zmluvných strán 22. 

     6. Popri práve prístupu jednotlivca k medzinárodným orgánom mimosúdnej povahy v 

súčasnom medzinárodnom práve už možno hovoriť aj o jeho práve na prístup k medziná-

rodnému orgánu súdnej povahy. Toto právo jednotlivcovi priznal (spolu so skupinami osôb 

a nevládnymi organizáciami) Protokol č. 11 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a zá-

kladných slobôd z r. 1994 (do platnosti vstúpil 1. novembra 1998), ktorý založil obligatórnu 

jurisdikciu stáleho Európskeho súdu pre ľudské práva 23. Podľa čl. 34 tohto Dohovoru v 

znení Protokolu č. 11 sa totiž jednotlivcom, skupinám osôb alebo nevládnym organizáciám 

priznáva po prvýkrát v novodobej histórii právo na priamy prístup k medzinárodnému súd-

nemu orgánu, ak sa domnievajú, že ich právo alebo sloboda upravené Dohovorom alebo 

jeho protokolmi bolo porušené niektorou z jeho zmluvných strán. K uznaniu príslušnosti 

Európskeho súdu pre ľudské práva na prijímanie individuálnych sťažností jednotlivcov do-

šlo (a na rozdiel od uznania príslušnosti medzinárodných mimosúdnych orgánov) okami-

hom nadobudnutia medzinárodnej platnosti Protokolu č. 11 k Dohovoru o ochrane ľud-

ských práv a základných slobôd, t. j. 1. novembrom 1998 bez toho, že by bolo nutné, aby 

po tomto dátume jeho zmluvné strany urobili ešte nejaký osobitný právny akt, ktorým by 

uznali jeho príslušnosť. Tento spôsob uznania príslušnosti súdu bol však na druhej strane 

vyvážený zvýšenými požiadavkami na nadobudnutie jeho medzinárodnej platnosti, nakoľ-

ko podľa jeho článku 4 Protokol č. 11 k Dohovoru nadobudol platnosť až: “prvý deň me-

siaca nasledujúceho po uplynutí jedného roka odo dňa, keď všetky zmluvné strany vyjadria 

svoj súhlas byť viazané protokolom...”.  

     6.1. Podobne ako konanie pred medzinárodnými orgánmi mimosúdnej povahy aj súd-

ne konanie pred Európskym súdom pre ľudské práva má iba subsidiárnu povahu, tzn. tí 

jednotlivci, ktorí sa domnievajú, že niektoré z ich práv priznaných dohovorom alebo jeho 

protokolmi bolo porušené musia najprv vyčerpať vnútroštátne právne prostriedky nápravy 

žalovaného štátu a až po neúspechu v konaní pred vnútroštátnymi orgánmi sú oprávnení 

obrátiť sa na medzinárodný súd. Túto skutočnosť potvrdzuje čl. 35 ods. 1 Dohovoru o 

ochrane ľudských práv a základných slobôd, v súlade s ktorým sa Súd môže vecou zaobe-
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rať: “až po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych opravných prostriedkov podľa všeobecne 

uznávaných pravidiel medzinárodného práva...”. Využitie tohto procesného práva jednot-

livca na prístup k medzinárodnému súdnemu orgánu je preto takisto podmienené predošlým 

využitím vnútroštátnych právnych prostriedkov nápravy žalovaného štátu, ako je tomu 

v prípade medzinárodných orgánov mimosúdnej povahy. 

     6.2. Na rozdiel od výsledkov konaní pred medzinárodnými orgánmi mimosúdnej po-

vahy výsledkom konania pred Európskym súdom pre ľudské práva je jeho rozsudok, kto-

rým sú sporové strany viazané, pričom na jeho výkon dohliada Výbor ministrov Rady Eu-

rópy (čl. 46 ods. 1 a 2 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd). 

     6.3. Pokiaľ ide o ďalšie procesné práva, ktoré sa jednotlivcovi priznávajú ako účastní-

kovi konania pred Európskym súdom pre ľudské práva, jeho Súdny poriadok (Rules of Co-

urt) prijatý 4. novembra 1998 ich upravuje vo svojich viacerých ustanoveniach. Hoci jeho 

Pravidlo 36 (Zastúpenie sťažovateľov) síce stanovuje obligatórne zastúpenie individuálne-

ho sťažovateľa v konaní pred súdnou Komorou (Chamber) advokátom alebo inou vhodnou 

osobou (odsek 2 a odsek 4 písmeno a), v súlade s ustanovením písmena b) odseku 4) Pra-

vidla 36 môže predseda Komory individuálnemu sťažovateľovi umožniť, aby jej sám pred-

niesol obsah svojej sťažnosti, ďalej podľa Pravidla 39 Súdneho poriadku môže Komora 

alebo jej predseda na návrh individuálneho sťažovateľa prijať dočasné opatrenie (interim 

measure), ak to považuje za potrebné, podľa Pravidla 42 ods. 1 môže Komora na návrh 

sťažovateľa zadovážiť akýkoľvek dôkaz nevyhnutný pre objasnenie faktov prípadu a podľa 

odseku 4 toho istého Pravidla môže individuálny sťažovateľ asistovať pri akomkoľvek 

opatrení súdu, cieľom ktorého je zabezpečenie dôkazu. Po prijatí sťažnosti individuálneho 

sťažovateľa na konanie môže byť na jeho návrh uskutočnené zasadnutie Komory vo veci 

samej, v rámci ktorého má právo účasti na ňom (Pravidlo 59 ods. 2 Súdneho poriadku) a 

podľa Pravidla 60 ods. 1 má individuálny sťažovateľ právo žiadať o priznanie spravodlivé-

ho zadosťučinenia (“just satisfaction”). V súlade s Pravidlom 71 Súdneho poriadku sa po-

tom tie ustanovenia, ktorými sa spravuje konanie pred Komorami (vrátane procesných práv 

a povinností individuálneho sťažovateľa) vzťahujú mutatis mutandis aj na konanie pred 

Veľkou Komorou (Grand Chamber). 

     7. Záverom tejto časti je možné uviesť, že hybnou silou spomenutých spôsobov me-

dzinárodnej ochrany ľudských práv sa stal jednotlivec, ktorý v dôsledku svojej medziná-

rodnoprávnej subjektivity je schopný sám (a bez ohľadu na svoju štátnu príslušnosť a prí-
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padný odpor žalovaného štátu) spustiť mechanizmus ich praktického uplatnenia. Z uvede-

ného preto vyplýva, že medzinárodnoprávna subjektivita jednotlivca v oblasti ľudských 

práv a základných slobôd nemá statickú povahu, nakoľko na jej základe, jej prostredníc-

tvom a jej využitím sa jednotlivec stáva aktívnou súčasťou procesu medzinárodnej ochrany 

ľudských práv a základných slobôd. V tomto kontexte je ako dosiahnutá úroveň medziná-

rodnoprávnej ochrany ľudských práv a základných slobôd, tak predovšetkým efektivita jej 

zabezpečovania o. i. prostriedkami a metódami jej medzinárodnej ochrany vo veľkej miere 

spoločnou úlohou štátov a jednotlivcov ako konkrétnych “nositeľov” ľudských práv a zá-

kladných slobôd upravených normami medzinárodného práva.  

     8. Pre úplnosť je možné uviesť, že existujúci systém medzinárodnej ochrany ľudských 

práv vrátane konaní pred mimosúdnymi orgánmi a Európskym súdom pre ľudské práva na 

základe sťažnosti alebo oznámenia jednotlivca nepredstavuje zmluvné premietnutie žiad-

neho ustanovenia Všeobecnej deklarácie ľudských práv, nakoľko táto vo svojom článku 8 

predpokladala účinnú ochranu jednotlivca len “pred vnútroštátnymi súdmi” a len “proti či-

nom, ktoré porušujú základné práva, ktoré mu priznáva ústava alebo zákon”. 

3. Jednotlivec ako subjekt zodpovednostnej povinnosti 

3.1. Už od druhej polovice 19. storočia sa všeobecne uznáva existencia takých konaní alebo 

opomenutí jednotlivcov, s ktorými medzinárodné právo spájalo trestnú zodpovednosť jed-

notlivcov a za spáchanie ktorých je im možné uložiť trest, a to buď pred medzinárodným 

súdnym tribunálom (ad hoc alebo stálym) alebo pred vnútroštátnymi justičnými orgánmi 

štátov, na území ktorých došlo k spáchaniu takýchto aktov, prípadne aj pred justičnými or-

gánmi iných štátov (v rámci koncepcie tzv.univerzálnej jurisdikcie). Ide o kategóriu zloči-

nov podľa medzinárodného práva spočívajúcich predovšetkým v závažnom porušení no-

riem medzinárodného práva, práva ozbrojených konfliktov a medzinárodného humanitár-

neho práva. Versaillská mierová zmluva z r. 1918 uzavretá po skončení prvej svetovej voj-

ny uznala zodpovednosť nemeckého cisára Wilhema II.: “pre najhrubšie porušenie zásad 

medzinárodnej mravnosti a posvätnej platnosti zmlúv” (čl. 227) a vo svojom čl. 228 pri-

znala možnosť postaviť pred vojenské súdy osoby obžalované z činov priečiacich sa voj-

novým zvykom a obyčajom. Zásada č. I Zásad medzinárodného práva uznaných Štatútom 

Norimberského vojenského tribunálu (tak ako boli zachytené v rezolúcii VZ OSN 177/II) 

uvádza: “Každý, kto spácha čin zakladajúci zločin podľa medzinárodného práva, zodpove-

dá za tento čin a podlieha trestu” 24. Článok 6 Štatútu Medzinárodného vojenského tribuná-

lu so sídlom v Norimbergu (zriadeného na základe Dohody ZSSR, USA, Veľkej Británie a 
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Francúzska z 8. augusta 1945) 25 uznáva individuálnu trestno-právnu zodpovednosť jednot-

livca za vojnové zločiny, zločiny proti mieru a zločiny proti ľudskosti, pričom pokiaľ ide o 

individuálnu zodpovednosť jednotlivca vojenský tribunál uviedol: “Ako je dlhodobo uzná-

vané, medzinárodné právo ukladá povinnosti a zodpovednosť rovnako jednotlivcom, tak aj 

štátom. Podstatou Štatútu Norimberského tribunálu je, že jednotlivci majú svoje medziná-

rodné povinnosti existujúce popri záväzkoch štátov. Ten, kto porušil pravidlá vojny, nemôže 

ťažiť zo svojej imunity, aj keď konal v mene štátu, pokiaľ tento prekročil svoje oprávnenia 

podľa medzinárodného práva 26. Zatiaľ čo koncepcia vojnových zločinov (ako závažných 

porušení zákonov vojny alebo vojnových zvyklostí) bola v medzinárodnom práve známa už 

pred r. 1945, v Norimbergu boli po prvýkrát definované zločiny proti mieru (akými sú os-

novanie, príprava podnecovanie alebo začatie útočnej vojny alebo vojny porušujúcej me-

dzinárodné zmluvy), ako aj zločiny proti ľudskosti (akými sú vraždy, vyhladzovanie, zot-

ročovanie, deportácie alebo iné ukrutnosti spáchané na civilnom obyvateľstve pred vojnou 

alebo počas vojny). Kategória zločinov proti ľudskosti a akceptovanie individuálnej trestnej 

zodpovednosti jednotlivcov za ich spáchanie viedli k prijatiu Dohovoru o predchádzaní a 

trestaní zločinu genocídy z r. 1948 27. V súlade s jeho článkom I zmluvné strany tohto Do-

hovoru predovšetkým potvrdili, že genocída (chápaná ako úplné alebo čiastočné zničenie 

niektorej národnej, etnickej, rasovej alebo náboženskej skupiny usmrtením jej príslušníkov, 

spôsobením ťažkých ublížení na tele alebo duševných porúch jej členom, úmyselné uvede-

nie takejto skupiny do takých životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo 

čiastočné fyzické zničenia, zabránenie rodeniu detí v tejto skupiny či ich násilné prevádza-

nie do inej skupiny) či už spáchaná v mieri alebo za vojny je zločinom podľa medzinárod-

ného práva a zaväzovali sa preto zabraňovať mu a trestať ho. Záväzok trestu sa podľa 

článku IV. Dohovoru vzťahoval na všetky osoby páchajúce genocídu, a to bez ohľadu na 

to, či ide o ústavne zodpovedných vládnych činiteľov, verejných úradníkov alebo súkromné 

osoby. Medzinárodným dohovorom o potlačení a trestaní zločinu apartheidu z r. 1973 28 

medzinárodné spoločenstvo uznalo, že apartheid ako zločin proti ľudskosti (tak ako je de-

finovaný v čl. II Dohovoru) je “v rozpore so zásadami medzinárodného práva, predovšet-

kým s cieľmi a zásadami Charty OSN” a jeho spáchanie zakladá “medzinárodnú trestnú 

zodpovednosť, ktorá sa vzťahuje... na jednotlivcov, členov organizácií alebo inštitúcií a 

predstaviteľov štátu” v prípade, ak sa dopustili, podnecovali, zúčastnili sa alebo sa spojili s 

inými k spáchaniu zločinu apartheidu alebo priamo navádzali, povzbudzovali alebo napo-

máhali spáchaniu zločinu apartheidu (čl. III. písmeno a) a b) Dohovoru). Osoby obvinené 

zo spáchania zločinu apartheidu môžu byť v súlade s článkom V Dohovoru súdené “prí-
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slušnými orgánmi ktoréhokoľvek zmluvného štátu, ktorý môže vykonávať jurisdikciu nad 

obžalovaným alebo medzinárodným trestným súdom, ktorý je príslušný, pokiaľ ide o tie 

zmluvné strany, ktoré uznali jeho jurisdikciu”. Vo všetkých uvedených prípadoch bola 

uznaná individuálna zodpovednosť jednotlivca podľa medzinárodného práva spolu s me-

chanizmom jeho trestného postihu, pričom uvedené medzinárodné zmluvy súčasne defino-

vali a stanovili jej rozsah z hľadiska ratione materiae. 

     2. Spomenuté Zásady medzinárodného práva si zasluhujú pozornosť aj preto, že po 

prvýkrát stanovili aj ďalšie náležitosti a podmienky späté so vznikom a realizáciou indivi-

duálnej trestno-právnej zodpovednosti jednotlivca za spáchanie zločinov podľa medziná-

rodného práva. Zásada II. Zásad medzinárodného práva uvádza, že skutočnosť, že vnútro-

štátne právo neukladá trest za čin zakladajúci zločin podľa medzinárodného práva nezba-

vuje páchateľa jeho zodpovednosti podľa medzinárodného práva, ďalej skutočnosť, že pá-

chateľ činu, ktorý zakladá zločin podľa medzinárodného práva jednal ako hlava štátu alebo 

zodpovedný vládny činiteľ ho nezbavuje zodpovednosti podľa medzinárodného práva (zá-

sada č. III) a napokon skutočnosť, že niekto jednal podľa príkazu svojej vlády alebo nad-

riadeného ho nezbavuje zodpovednosti, ak mal skutočnú možnosť morálnej voľby (Zásada 

č. IV.). Z uvedených zásad jednoznačne vyplýva, že individuálna zodpovednosť jednotlivca 

za spáchanie zločinov podľa medzinárodného práva nastupuje bez ohľadu na ich právnu 

kvalifikáciu, resp. dovolenosť podľa vnútroštátneho práva konkrétneho štátu a takisto bez 

ohľadu na postavenie ich páchateľov vo vnútroštátnom systéme orgánov štátnej moci. Tieto 

zásady boli v plnom rozsahu potvrdené aj právnymi úpravami režimu individuálnej trestnej 

zodpovednosti jednotlivca, ktoré medzinárodné spoločenstvo prijalo v 90. rokoch. Pre úpl-

nosť je potrebné spomenúť, že režim individuálnej zodpovednosti jednotlivca za zločiny 

podľa medzinárodného práva nezbavuje jeho “domovský štát” zodpovednosti za medziná-

rodné zločiny, tak ako sú definované v článku 19 ods. 2 návrhu Dohovoru o zodpovednosti 

štátov za protiprávne konanie, ktorý pripravuje Komisia pre medzinárodné právo 29. Spo-

menuté medzinárodné dokumenty takto upravili individuálnu zodpovednosť jednotlivca za 

spáchanie zločinov podľa medzinárodného práva, v dôsledku čoho sa stal subjektom zod-

povednostnej povinnosti uloženej mu priamo normami medzinárodného práva. Nakoľko 

postupom času silnelo vážne znepokojenie celého medzinárodného spoločenstva nad tým, 

aby sa použitím predpisov vnútroštátneho práva o premlčaní nezabránilo uplatneniu tejto 

zodpovednosti u páchateľov zločinov proti mieru a proti ľudskosti, bol 26. novembra 1968 

podpísaný osobitný Dohovor o nepremlčiteľnosti vojnových zločinov a zločinov proti ľud-
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skosti 30, ktorý vo svojej Preambule o. i. pripomína, že: “vojnové zločiny a zločiny proti 

ľudskosti patria medzi najzávažnejšie zločiny v medzinárodnom práve”, takže je “nezbytné 

a nevyhnutné v medzinárodnom práve a prostredníctvom tohto Dohovoru potvrdiť zásadu, 

že neexistuje premlčacia lehota pre vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti”. V súlade s 

článkom IV tohto Dohovoru sa jeho zmluvné strany a v súlade so svojim ústavným zriade-

ním preto zaviazali prijať všetky legislatívne alebo iné opatrenia nevyhnutné na zabezpeče-

nie toho, aby sa premlčanie ustanovené zákonom nevzťahovalo na stíhanie a trestanie voj-

nových zločinov a zločinov proti ľudskosti, a to bez ohľadu na dobu ich spáchania a bez 

ohľadu na to, či ich spáchali predstavitelia štátnej moci alebo súkromné osoby, prípadne 

aby takéto premlčania tam, kde existujú, boli zrušené. 

     3. Uvedené medzinárodné dohovory predstavovali za pomerne dlhé obdobie po skon-

čení druhej svetovej vojny jediné medzinárodnoprávne dokumenty potvrdzujúce jednotliv-

ca ako subjekt individuálnej trestnoprávnej zodpovednosti za spáchanie zločinov podľa 

medzinárodného práva. Určitý zlom v tejto otázke nastal až v priebehu 90. rokov, kedy bol 

rezolúciou BR OSN č. 827 z 25. mája 1993 zriadený Medzinárodný tribunál na potrestanie 

osôb zodpovedných za závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva spáchané 

na území bývalej Juhoslávie od r. 1991 (ďalej len “Medzinárodný tribunál pre Juhoslá-

viu”),31 ďalej rezolúciou BR OSN č. 995 z 8. novembra 1994 bol zriadený Medzinárodný 

trestný tribunál na potrestanie osôb zodpovedných za genocídu a ďalšie závažné porušenia 

medzinárodného humanitárneho práva spáchané na území Rwandy a na potrestanie rwand-

ských občanov zodpovedných za genocídu a iné takéto porušenia spáchané na území su-

sedných štátov medzi 1. januárom 1994 a 31. decembrom 1994 (ďalej len “Medzinárodný 

tribunál pre Rwandu”)32 a napokon medzinárodný dohovor obsahujúci Štatút Medzinárod-

ného trestného súdu zo 17. júla 1998 predpokladajúci (po nadobudnutí svojej medzinárod-

nej platnosti) zriadenie stáleho Medzinárodného trestného súdu so sídlom v Haagu (ďalej 

len “Medzinárodný trestný súd”).33 Tieto medzinárodné dokumenty opätovne potvrdili in-

dividuálnu trestnoprávnu zodpovednosť jednotlivca v medzinárodnom práve jednak za 

konkrétne zločiny podľa medzinárodného práva spáchané v určitom období na určitých 

územiach (Juhoslávia, Rwanda) a tiež individuálnu zodpovednosť jednotlivca za zločiny 

podľa medzinárodného práva bez ohľadu na to, kde a kedy dôjde k ich spáchaniu (Štatút 

Medzinárodného trestného súdu).  

     3.1. Pokiaľ ide o zločiny spáchané na území bývalej Juhoslávie od r. 1991, Štatút me-

dzinárodného tribunálu pre Juhosláviu z 25. mája 1993 predovšetkým stanovuje, že pod 
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nimi je potrebné rozumieť jednak závažné porušenia ženevských dohovorov z r. 1949 (čl. 2 

Štatútu Medzinárodného tribunálu pre Juhosláviu), porušenie zákonov a obyčajov vojny (čl. 

3 Štatútu), zločin genocídy (čl. 4 Štatútu) a napokon zločiny proti ľudskosti (čl. 5 Štatútu), 

pričom každý z týchto článkov prináša podrobný výpočet tých konaní jednotlivcov, ktoré 

treba považovať za takéto zločiny. V súlade s článkom 7 Štatútu (Individuálna trestná zod-

povednosť) osoba, ktorá plánovala, iniciovala, nariadila, spáchala alebo inak napomáhala 

pri príprave alebo spáchaní týchto zločinov, bude za to niesť individuálnu zodpovednosť, 

pričom odseky 2 až 4 článku 7 Štatútu v podstate opakujú zásady vzťahujúce sa na pod-

mienky vzniku individuálnej zodpovednosti jednotlivca tak, ako sú uvedené v Zásadách 

medzinárodného práva uznaných v Štatúte norimberského tribunálu a v jeho rozsudku. Prí-

kladom možno spomenúť, že oficiálne postavenia páchateľa takéhoto zločinu, ktorý je hla-

vou štátu, predsedom vlády, ho nezbavuje jeho individuálnej zodpovednosti. 

     3.2. Pokiaľ ide o zločiny spáchané na území Rwandy a v susedných štátoch od 1. ja-

nuára do 31. decembra 1994, Štatút Medzinárodného tribunálu pre Rwandu z 8. novembra 

1994 stanovuje, že je pod nimi potrebné rozumieť závažné porušenia medzinárodného hu-

manitárneho práva spáchané na území Rwandy a na území susediacich štátov, a to osobitne 

genocídu (článok 2 Štatútu), zločiny proti ľudskosti (článok 3 Štatútu), porušenie článku 3 

spoločného pre ženevské dohovory z r. 1949 a pre Dodatkový protokol č. II. k ženevským 

dohovorom z r. 1977. V súlade s článkom 6 Štatútu preto každá osoba ktorá plánovala, ini-

ciovala, nariadila, spáchala alebo inak napomáhala pri príprave alebo spáchaní takýchto 

zločinov, bude za to niesť individuálnu zodpovednosť, pričom odseky 2 až 4 článku 6 Šta-

tútu v podstate opakujú zásady vzťahujúce sa na podmienky vzniku individuálnej zodpo-

vednosti jednotlivca tak, ako sú uvedené v Zásadách medzinárodného práva uznaných v 

Štatúte norimberského tribunálu a v jeho rozsudku. 

     3.3. Spoločnou črtou oboch spomenutých dokumentov je, že štatúty medzinárodných 

trestných tribunálov v nich obsiahnuté boli prijaté vo forme rezolúcií BR OSN prijatých na 

základe kapitoly VII. Charty OSN. Vzhľadom na individuálnu zodpovednosť jednotlivca za 

spáchanie zločinov podľa medzinárodného práva, táto bola v 90. rokoch do medzinárodné-

ho práva opätovne “vnesená” nie medzinárodnou zmluvou, ale vo forme rezolúcií BR OSN 

prijatých na základe kapitoly VII. Charty OSN 34. Nakoľko takéto rezolúcie vyžadujú pri 

hlasovaní jednomyseľnosť stálych členov BR OSN, tento spôsob kreovania medzinárod-

ného tribunálu môže byť zmarený v prípade, ak jeden zo stálych členov BR OSN využije 

svoje právo veta. Týmito rezolúciami medzinárodné spoločenstvo reagovalo na zločiny 
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medzinárodného práva spáchané na území konkrétnych štátov a v konkrétnych obdobiach a 

ich prostredníctvom došlo aj k vytvoreniu medzinárodného ad hoc mechanizmu trestného 

postihu ich páchateľov vytvorením Medzinárodného tribunálu pre Juhosláviu 

a Medzinárodného tribunálu pre Rwandu. Na rozdiel od Norimberského a Tokijského voj-

nového tribunálu, vytvorenie ktorých bolo vecou víťazných štátov, medzinárodné tribunály 

pre Juhosláviu a Rwandu vznikli na základe vôle celého medzinárodného spoločenstva a 

predstavujú prvé pokusy OSN na vynútenie rešpektovania ľudských práv upravených nor-

mami medzinárodného práva použitím prostriedkov medzinárodného trestného práva. Ďal-

šie významné rozdiely medzi nimi spočívajú v tom, že tieto tribunály sú oprávnené súdiť 

len vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti, a nie aj zločiny proti mieru, a napokon zatiaľ 

čo Norimberský a Tokijský vojnový tribunál súdili len zločiny, ku ktorým došlo počas me-

dzinárodného ozbrojeného konfliktu, tribunály pre Juhosláviu a Rwandu sú oprávnené roz-

hodovať o zločinoch spáchaných ako počas medzinárodného, tak aj nemedzinárodného 

konfliktu. 

     3.4. Prvým medzinárodným dokumentom zakotvujúcim trestno-právnu zodpovednosť 

jednotlivca za spáchanie zločinov podľa medzinárodného práva bez konkrétnej spätosti s 

ich spáchaním v konkrétnom štáte a v konkrétnom čase sa stal štatút stáleho Medzinárod-

ného trestného súdu obsiahnutý v mnohostrannom medzinárodnom dohovore, ktorý bol 

podpísaný v Ríme 17. júla 1998 35. Doteraz tento dohovor však ešte nevstúpil do platnosti, 

nakoľko podľa jeho článku 126 medzinárodnú platnosť nadobudne až v stanovenej lehote 

po zložení 60 ratifikačnej listiny alebo o jeho prijatí, schválení alebo prístupe k nemu. V 

súlade s článkom 5 Štatútu sa príslušnosť stáleho Medzinárodného trestného súdu vzťahuje 

na najzávažnejšie zločiny postihujúce medzinárodné spoločenstvo ako celok, medzi ktoré 

patria zločin genocídy (čl. 6 Štatútu), zločiny proti ľudskosti (čl. 7 Štatútu), vojnové zločiny 

(čl. 8 Štatútu) a zločiny agresie (čl. 5 ods. 1 písmeno d) Štatútu), pričom každý z týchto 

článkov veľmi podrobne vypočítava, ktoré konania jednotlivcov možno považovať za ta-

kéto zločiny. Na rozdiel od štatútov medzinárodných tribunálov pre Juhosláviu a Rwandu 

tento štatút je oprávnený posudzovať aj zločin agresie, t. j. najzávažnejší spôsob porušenia 

kogentnej normy zakazujúcej hrozbu silou alebo použitie sily (tak ako je obsiahnutá v čl. 2 

ods. 4 Charty OSN). Podľa článku 25 Štatútu každá osoba, ktorá sa dopustila niektorého z 

týchto zločinov, nesie za jeho spáchanie individuálnu trestno-právnu zodpovednosť, ktorá 

však nie je na ujmu vzniku zodpovednosti štátu podľa medzinárodného práva (čl. 25 ods. 4 

Štatútu). Článok 26 Štatútu po prvýkrát obsahuje aj podmienku, splnenie ktorej vylučuje 
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nastúpenie trestno-právnej zodpovednosti jednotlivca podľa medzinárodného práva, keď 

uvádza, že: “Súd nebude vykonávať jurisdikciu nad žiadnou osobou, ktorá v dobe údajného 

spáchania zločinu ešte nedovŕšila 18 rokov veku”. 

     3.5. V prípade nadobudnutia platnosti štatútu Medzinárodného trestného súdu sa v sú-

časnom medzinárodnom práve vytvorí základ medzinárodného trestného súdnictva ako tr-

valého inštitútu spôsobilého postihovať najzávažnejšie porušenia medzinárodného práva 

jednotlivcami spáchaním zločinov podľa medzinárodného práva. Vzhľadom k jeho trvalej 

povahe bude páchateľov týchto zločinov možné trestať bez toho, že by k realizácii ich 

trestno-právnej zodpovednosti bolo nevyhnutné zakaždým vytvárať nový medzinárodný 

súdny orgán, ako tomu bolo doteraz v prípade ad hoc medzinárodných súdnych tribunálov. 

V prípade trvalého medzinárodného súdneho tribunálu nemožno prirodzene vylúčiť ani 

preventívne účinky na páchanie zločinov podľa medzinárodného práva vyvolané faktom 

jeho samotnej existencie a permanentnej pripravenosti postihovať ich páchateľov. 

4. Jednotlivec ako subjekt procesných práv spätých s realizáciou jeho indi-
viduálnej zodpovednosti za zločiny podľa medzinárodného práva 

4.1. Spomenuté medzinárodnoprávne dokumenty potvrdzujúce individuálnu zodpovednosť 

jednotlivcov za spáchanie zločinov podľa medzinárodného práva súčasne stanovujú aj me-

chanizmus jej realizácie, a to alebo pred medzinárodným súdnym tribunálom (buď ad hoc 

alebo stálym), prípadne pred vnútroštátnymi trestnými súdmi jednotlivých štátov. V prípa-

de, keď medzinárodný dohovor alebo rezolúcie BR OSN predpokladajú realizáciu trest-

no-právnej zodpovednosti jednotlivca pred medzinárodným súdnym orgánom, vyvstáva 

nutnosť zabezpečiť mu aj procesné práva, ktoré mu patria ako žalovanej strane v medziná-

rodnom súdnom konaní. V takomto prípade možno hovoriť o medzinárodnoprávnej subjek-

tivite jednotlivcov v oblasti ich procesných práv ako účastníkov súdneho konania. Na roz-

diel od konania pred Európskym súdom pre ľudské práva, Súdny poriadok ktorého priznáva 

jednotlivcom procesné práva ako “žalobcom”, v prípade konania pred medzinárodnými 

súdnymi orgánmi ide o procesné práva, ktoré sa jednotlivcom priznávajú ako obžalovaným 

(“accused”). Na túto skutočnosť pamätalo medzinárodného spoločenstvo už v Štatúte Me-

dzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu, článok 16 ktorého (Spravodlivý súd) 

priznával obvineným o. i. právo na dodanie opisu žaloby a všetkých listín predložených 

žalobou a v jazyku ktorému obvinený rozumie v primeranej lehote pred začatím pojedná-

vania (čl. 16 písmeno a), právo podať akékoľvek vyjadrenie závažné pre obvinenia, ktoré 

boli proti nim vznesené, a to pri každom predbežnom výsluchu (písmeno b), právo aby sa 
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každý predbežný výsluch uskutočnil alebo prekladal do jazyka, ktorému obvinený rozumie 

(písmeno c), právo na obhajobu pred tribunálom, ktoré mohol využiť sám alebo s pomocou 

obhajcu (písmeno d) a napokon právo obvineného predkladať sám alebo prostredníctvom 

svojho obhajcu dôkazy na podporu svojej obhajoby a uskutočňovať krížový výsluch všet-

kých svedkov predvolaných obžalobou (písmeno e). Tieto procesné boli v stručnosti vyjad-

rené v zásade V Zásad medzinárodného práva uznaných v Štatúte norimberského tribunálu 

a v jeho rozsudku, podľa ktorej: “Každý, kto je obvinený zo zločinu podľa medzinárodného 

práva, má nárok na spravodlivý súd na základe skutočností a práva”.36 Pre úplnosť je mož-

né uviesť, že tieto procesné práva obvinených boli prijaté v období, kedy v oblasti medzi-

národnej ochrany ľudských práv ešte neexistovala žiadna medzinárodná dohoda (y), ktorá 

by definovala medzinárodným spoločenstvom uznaný a garantovaný štandard procesných 

práv patriacich každému, proti komu bolo vznesené obvinenie z trestného činu. Prvý mini-

málny štandard týchto procesných práv priniesla Všeobecná deklarácia ľudských práv 

(článok 10 a 11), ďalej článok 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z 

roku 1950, resp. článok 14 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z r. 

1966. Hoci sa uvedenými dohovormi v medzinárodnom práve zakotvil medzinárodne 

uznaný štandard procesných práv patriacich osobám, voči ktorým boli vznesené trestné ob-

vinenia, tieto garancie sa vzťahovali výlučne na konanie pred vnútroštátnymi súdnymi or-

gánmi, a nie pred medzinárodnými trestnými súdmi alebo tribunálmi. V tomto rozsahu 

preto tento štandard mohol slúžiť pre trestné konania pred vnútroštátnymi súdmi, prostred-

níctvom ktorých sa realizovala individuálna trestno-právna zodpovednosť jednotlivca podľa 

medzinárodného práva. Povedané inak zatiaľ čo hmotno-právny základ individuálnej trest-

nej zodpovednosti páchateľov zločinov podľa medzinárodného práva spočíval v samotnom 

medzinárodnom práve, jej procesno-právna realizácia bola “decentralizovaná” 

a uskutočňovaná na úrovni a prostredníctvom vnútroštátnych právnych poriadkov. Mož-

nosť súdiť aj zločiny podľa medzinárodného práva pred vnútroštátnymi justičnými orgánmi 

príslušných štátov uznala už Moskovská deklarácia o zodpovednosti hitlerovcov za spá-

chané ukrutnosti z 30. 10. 1943 37 (takže v súlade s čl. 1 Dohody o stíhaní a potrestaní 

hlavných vojnových zločincov európskych zemí Osy z 8. augusta 1945 konaniu pred me-

dzinárodným trestným tribunálom podliehali len tí vojnoví zločinci, “trestné činy ktorých 

nemožno osobitne zemepisne umiestniť”), čl. VI Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu 

genocídy z r. 1948 (podľa ktorého mohli byť osoby obvinené z genocídy súdené kompe-

tentným súdom “toho štátu na území ktorého bol tento čin spáchaný”), čl. V Medzinárod-

ného dohovoru o potlačovaní a trestaní zločinu apartheidu z r. 1973 (podľa ktorého osoby 
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obvinené zo zločinu apartheidu môžu byť súdené “príslušnými súdmi ktoréhokoľvek 

zmluvného štátu”). Pre úplnosť je možné uviesť, že dva posledne spomenuté dohovory 

v citovaných článkoch súčasne pripúšťali možnosť tieto zločiny súdiť aj pred medzinárod-

ným trestným tribunálom, avšak tento (ako už bolo spomenuté) vznikne až po nadobudnutí 

medzinárodnej platnosti tzv. Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu. Keď teda 

došlo k súdnemu stíhaniu osoby podozrivej zo spáchania zločinu podľa medzinárodného 

práva pred vnútroštátnym súdom určitého štátu (zmluvnej strany Dohovoru z r. 1950 alebo 

Paktu z r. 1966), prináležali jej (ako žalovanému ) procesné práva garantované spomína-

nými medzinárodnými dohovormi aj v tomto prípade. 

     4.2. Nutnosť osobitne vyriešiť otázku príslušnosti vnútroštátnych súdov pre trestanie 

páchateľov zločinov podľa medzinárodného práva vyvstala v prípadoch, kedy došlo k zria-

deniu ad hoc alebo stáleho medzinárodného súdneho orgánu (tribunálu), nakoľko v takomto 

prípade sa nedal vylúčiť konflikt jurisdikcií vnútroštátneho a medzinárodného trestného 

tribunálu. Z tohto dôvodu obsahujú ako štatúty medzinárodného tribunálu pre Rwandu, tak 

aj pre Juhosláviu osobitné ustanovenia, ktorými sa takémuto konfliktu predchádza. Článok 

9 Štatútu Medzinárodného tribunálu pre Juhosláviu (Konkurujúce si jurisdikcie) uvádza, že 

medzinárodný tribunál a vnútroštátne súdy majú konkurujúce si jurisdikcie pri stíhaní osôb 

za závažné porušenia medzinárodného humanitárneho práva spáchané na území bývalej 

Juhoslávie od 1. januára 1991 (odsek 1), zatiaľ čo v súlade s odsekom 2 tohto článku me-

dzinárodný tribunál bude mať prednosť (“shall have primacy”) pred vnútroštátnymi súdmi. 

V akomkoľvek štádiu konania pred vnútroštátnym súdom Medzinárodný tribunál pre Juho-

sláviu môže formálne požiadať vnútroštátne súdy o postúpenie právomoci medzinárodnému 

tribunálu. Štatút medzinárodného tribunálu pre Rwandu vo svojom článku 8 stanovuje rov-

nakým spôsobom prioritu Medzinárodného tribunálu, ktorá má prednosť “pred vnútroštát-

nymi súdmi všetkých štátov” (pre úplnosť je potrebné spomenúť, že Medzinárodný tribunál 

pre Rwandu bol zriadený na základe osobitnej žiadosti rwandskej vlády). Iná situácia je 

však u stáleho Medzinárodného trestného tribunálu, nakoľko tým, že v súlade s čl. 12 ods. 1 

jeho štatútu štáty, ktoré sa stali jeho zmluvnými stranami, prijali jeho právomoc na súdenie 

zločinov uvedených v článku 5 (pokiaľ k ich spáchaniu došlo po nadobudnutí platnosti šta-

tútu), sa súčasne zriekli možnosti ich súdneho postihu pred svojimi vnútroštátnymi súdmi. 

Povedané inak po vstupe do platnosti tzv. Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného sú-

du by sa voči zločinom uvedeným v jeho článku 5 mala uplatňovať výlučne jeho právomoc 

a nie právomoc vnútroštátnych súdov jeho zmluvných strán. Pokiaľ ide postavenie jednot-



                                                           

 

 

28 

livcov ako páchateľov takýchto zločinov, podľa medzinárodného práva budú subjektami 

procesných práv, ktoré im patria (ako osobám, voči ktorým bolo vznesené obvinenie z ich 

spáchania) v rozsahu, v ktorom im ich priznáva konkrétny medzinárodný dokument, resp. 

príslušný medzinárodný dohovor.  

     4.3. Z uvedeného vyplýva, že otvorenou zostala otázka, v akom rozsahu upraviť pro-

cesné práva jednotlivca (obvinenej osoby) pred medzinárodným súdnym tribunálom stálym 

alebo ad hoc. V tejto súvislosti možno uviesť, že osobitné medzinárodné dokumenty upra-

vujúce procesné práva, ktoré sa priznávajú osobám, voči ktorým bolo vznesené obvinenie 

zo spáchania zločinov podľa medzinárodného práva sa v zásade pridržiavajú (v mnohých 

prípadoch dokonca doslovne) “všeobecnej” medzinárodnej úpravy týchto práv, tak ako je 

obsiahnutá v článku 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd z r. 1950, 

resp. v článku 14 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z r. 1966. Z 

takéhoto porovnania okrem iného vyplýva, že páchatelia zločinov podľa medzinárodného 

práva, ktorí sú súdení pred medzinárodným súdnym tribunálom, majú (pokiaľ ide o rozsah 

svojich procesných práv) v zásade rovnaké postavenie ako páchatelia trestných činov podľa 

vnútroštátneho práva. Je tomu tak, pretože tento rozsah je podmienený ako v jednom, tak aj 

v druhom prípade požiadavkami a kritériami spravodlivého súdneho konania (“fair trial”) 

vrátane tzv. rovnosti zbraní. 

     3. Porovnanie povojnovej medzinárodnoprávnej úpravy konania pred medzinárodným 

tribunálom s úpravou, ktorá bola prijatá v 90. rokoch, však dovoľuje formulovanie niekto-

rých (čo i čiastkových) záverov odrážajúcich rozdielnosti, ku ktorým medzinárodné spolo-

čenstvo dospelo za uplynulých 40. rokov. Bez toho, že by bolo potrebné analyzovať tieto 

rozdielnosti úplným a vyčerpávajúcim spôsobom, je možné spomenúť aspoň nasledovné. 

Prvá sa týka už spomenutého princípu rovnosti zbraní a najmä podozrivých a obžalova-

ných. Žalobca aj žalovaný musia mať rovnaké postavenie, tzn. právo na právne rady, právo 

na verejné konanie, právo overovať si dôkazy obžaloby a predkladať vlastné dôkazy, pre-

zumpcia neviny. Obhajoba má právo zhromažďovať a mať prístup k všetkým relevantným 

dôkazným prostriedkom a ako obžaloba, tak aj obhajoba majú povinnosť sprístupniť všetky 

dokumenty a svedkov. 

     Ďalšia rozdielnosť sa týka samotnej účasti obžalovaného pred medzinárodným súd-

nym tribunálom (a s tým spojeného uplatňovania jeho procesných práv). Zatiaľ čo Štatút 

Norimberského tribunálu vo svojom článku 12 tomuto súdnemu orgánu umožňoval konať 
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aj v neprítomnosti (in absentia) osoby obvinenej zo spáchania vojnových zločinov, zločinov 

proti mieru a zločinov proti ľudskosti, medzinárodné dokumenty prijaté v 90. rokoch ga-

rantujú osobám podozrivým zo spáchania zločinov podľa medzinárodného práva právo, aby 

súd prebiehal za ich prítomnosti (no trials in absentia). Toto ich právo potvrdzuje čl. 21 ods. 

4 písmeno d) Štatútu Medzinárodného tribunálu pre Juhosláviu, čl. 20 ods. 4 písmeno c) 

Štatútu Medzinárodného tribunálu pre Rwandu, a čl. 63 ods. 1 Štatútu stáleho Medzinárod-

ného trestného tribunálu. Z uvedeného vyplýva, že ani povaha a ani závažnosť zločinov 

podľa medzinárodného práva, ktorých sa mal dopustiť ten, voči komu bolo vznesené obvi-

nenie z ich spáchania, nie je dôvodom na nerešpektovanie jeho práva byť pred medziná-

rodným súdom súdený vo svojej prítomnosti, s čím prirodzene súvisí aj možnosť uplatniť si 

ďalšie procesné práva. 

     Tretím závažným rozdielom je druh trestu, ktorý môže byť páchateľovi zločinov podľa 

medzinárodného práva uložený medzinárodným tribunálom. Zatiaľ čo Štatút Norimber-

ského tribunálu tomuto súdnemu orgánu priznával právo “uložiť obvinenému trest smrti 

alebo iný trest, ktorý podľa jeho určenia bude spravodlivý”, medzinárodná úprava prijatá v 

90. rokoch už s trestom smrti pre páchateľov zločinov podľa medzinárodného práva neráta. 

Je tomu tak z toho dôvodu, že táto úprava akceptuje (a to aj pre páchateľov zločinov podľa 

medzinárodného práva) medzinárodný štandard vytvorený v otázke trestu smrti jednak 

Protokolom č. 6 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, týkajúci sa 

zrušenia trestu smrti z r. 1983 38 a Druhým opčným protokolom k Medzinárodnému paktu 

o občianskych a politických právach smerujúcim k zrušeniu trestu smrti z r. 1989 39, ktoré 

trest smrti zrušujú. Z tohto dôvodu čl. 24 Štatútu Medzinárodného tribunálu pre Juhosláviu 

(“Penalties”) tresty ním uložené sa obmedzujú na odňatie slobody. 

     Identickú formuláciu obsahuje aj čl. 23 ods. 1 Štatútu Medzinárodného tribunálu pre 

Rwandu. Pokiaľ ide o štatút stáleho Medzinárodného trestného súdu, tento vo svojom 

článku 77 (a v závislosti od povahy a závažnosti preukázaného zločinu podľa medzinárod-

ného práva) stanovuje aj výšku trestu odňatia slobody, a to na dobu nepresahujúcu 30 rokov 

písmeno a) čl. 77}, resp. trest doživotného väzenia písmeno b) čl. 77}. 

     Napokon posledný rozdiel medzi štatútom Norimberského tribunálu a štatútmi medzi-

národných tribunálov prijatých v 90. rokoch spočíva v konečnosti uloženého trestu. Zatiaľ 

čo čl. 26 Štatútu Norimberského tribunálu stanovuje, že jeho rozsudok je konečný a neod-

volateľný, čl. 25 štatútu Medzinárodného tribunálu pre Juhosláviu, čl. 24 Štatútu Medziná-
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rodného tribunálu pre Rwandu a čl. 81 Štatútu Medzinárodného trestného tribunálu dovo-

ľujú odvolanie proti uloženému rozsudku z faktických a právnych dôvodov.  

     4. Pre úplnosť je možné uviesť, že v súvislosti s trestným postihom páchateľov zloči-

nov podľa medzinárodného práva, pred medzinárodnými trestnými tribunálmi však jednot-

livcom (ako priamym alebo nepriamym obetiam takýchto zločinov) nebolo priznané právo 

podať žalobu na ich páchateľov a takto (a prejavom svojej vôle) spustiť mechanizmus ich 

medzinárodného trestného postihu pred medzinárodným tribunálom. Právo podať žalobu 

podľa čl. 18 štatútu Medzinárodného tribunálu pre Juhosláviu a čl. 17 Medzinárodného tri-

bunálu pre Rwandu má výlučne prokurátor (“prosecutor”). 

Záverom 
Doterajším výsledkom vývoja medzinárodného práva v otázke medzinárodnop-

rávnej subjektivity jednotlivcov sa stala skupina jeho noriem (predovšetkým zmluv-

ných), ktoré predovšetkým potvrdzujú a stabilizujú základné obsahové členenie tohto in-

štitútu medzinárodného práva na normy medzinárodnej úpravy a ochrany ľudských práv 

a s nimi späté procesné práva jednotlivcov aplikovateľné pred medzinárodnými súdnymi 

alebo inými orgánmi. Vývoj v tejto oblasti naďalej pokračuje v smere postupného rozširo-

vania medzinárodnoprávnej subjektivity jednotlivca z hľadiska ratione materiae. Kvalita-

tívne novou skutočnosťou v oblasti procesných práv jednotlivcov spätých s ochranou práv 

upravených medzinárodnými dohovormi sa stal systém ich medzinárodnej ochrany 

predstavovaný predovšetkým rôznymi orgánmi mimosúdnej povahy. Významnou novou 

skutočnosťou, ktorá bola v tejto oblasti zaznamenaná, je vznik medzinárodného súdneho 

orgánu ochrany ľudských práv s obligatórnou jurisdikciou. 

     Zásada medzinárodného práva potvrdzujúca individuálnu trestno-právnu zodpoved-

nosť jednotlivca za zločiny podľa medzinárodného práva bola viackrát potvrdená buď vo 

forme medzinárodných dohovorov alebo prostredníctvom rezolúcií BR OSN. Uvedené 

medzinárodné dokumenty súčasne potvrdzujú stabilizáciu rozsahu trestno-právnej zodpo-

vednosti jednotlivca za vojnové zločiny, zločiny proti mieru a zločiny proti ľudskosti. Za 

neoddeliteľnú súčasť takýchto úprav možno dnes považovať aj systém procesných pravidiel 

a záruk poskytujúcich obvinenému právo na riadny súdny proces. 

     Systém noriem medzinárodného práva týkajúci sa medzinárodnoprávnej sub-

jektivity jednotlivcov je systémom dynamickým spôsobilým ako na ďalšie kvantitatívne 

rozširovanie, tak aj na kvalitatívne zmeny. 
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doc. JUDr. Ján Klučka, CSc. 

INTERNATIONAL LEGAL SUBJECTIVITY OF 
INDIVIDUAL IN CURRENT INTERNATIONAL LAW  
 
                                                      S u m m a r y  

In report “International legal subjectivity in current international law” its author 
summarized general status of international regulation of this international law insti-
tute as it was achieved during 90´and he also tried to analyze certain trends on this 
field. Whereas general scope of international legal subjectivity of individual does 
not changed during its development and covers area of his material rights (Interna-
tional treaties on human rights), adjective rights (access to international legal and 
other proceedings for human rights protection), criminal and legal responsibility for 
crimes according to international law (war crimes, crimes against peace and 
against humanity) and also adjective rights, belonging to individual as defendant in 
face of international criminal tribunal, specific new trend could be observed in area 
of adjective rights of individual. Its manifestation is formation of the first internation-
al court for protection of human rights with obligatory jurisdiction (European court 
for human rights) and also of permanent Internal judicial tribunal for judgement of 
crimes according to international law.  
 
                                                      R e s u m é 

V príspevku “Medzinárodnoprávna subjektivita jednotlivca v súčasnom medzinárodnom 
práve” jeho autor zhrnul celkový stav medzinárodnoprávnej úpravy tohto inštitútu medzi-
národného práva tak, ako bol dosiahnutý v priebehu 90. rokov a pokúsil sa tiež o analýzu 
určitých trendov v tejto oblasti. Zatiaľ čo celkový rozsah medzinárodnoprávnej subjektivity 
jednotlivca sa v priebehu vývoja výrazne nezmenil a pokrýva oblasť jeho materiálnych práv 
(medzinárodné zmluvy o ľudských právach), procesných práv (prístup k medzinárodným 
súdnym a iným konaniam na ochranu ľudských práv), trestnoprávnu zodpovednosť za zlo-
činy podľa medzinárodného práva (vojnové zločiny, zločiny proti mieru a zločiny proti 
ľudskosti), ako aj procesné práva prináležiace jednotlivcovi ako obžalovanému pred me-
dzinárodným trestným tribunálom určitý nový trend bolo možné zaznamenať v oblasti pro-
cesných práv jednotlivca. Jeho prejavom je vytvorenie prvého medzinárodného súdneho 
orgánu na ochranu ľudských práv s obligatórnou jurisdikciou (Európsky súd pre ľudské 
práva), ako aj trvalého Medzinárodného súdneho tribunálu pre súdenie zločinov podľa 
medzinárodného práva.  
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doc. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
DAŇOVÉ KONANIE, DAŇOVÉ EXEKUČNÉ KONANIE A 
ICH VZŤAH 
 
1. Niekoľko poznámok na úvod  

Zaoberať sa takými právnymi inštitútmi, ako sú daňové konanie a daňové exekučné kona-

nie a ich vzťahom, sa môže javiť v súčasnosti zbytočným mrhaním energie a videním 

problémov tam, kde nie sú. Ani zďaleka nemám ambíciu umelo vyvolávať určitý teoretický 

problém a potom ho riešiť. Naopak, na tomto mieste chcem uviesť motívy, prečo sa mienim 

venovať práve problematike daňového konania a daňového exekučného konania, so všet-

kými atribútmi, ktoré podľa mojej mienky k tomu patria, t.j. aj chápaním ich miesta v rámci 

jednotlivých druhov právneho procesu,  vymedzením ich podstaty, vnútorným členením a 

vzťahom týchto dvoch právnych inštitútov. Tento môj zámer determinujú predovšetkým 

nasledovné skutočnosti: 

 v minulosti sa v teórii daňového práva venovala otázke určenia podstaty daňového ko-

nania iba minimálna pozornosť. Vyplývalo to z toho, že daňové konanie bolo považo-

vané za osobitný druh správneho konania. Takýto pohľad na daňové konanie plne ko-

rešpondoval s vtedajšou právnou úpravou tohto druhu právneho procesu. Vzhľadom na 

súčasný spoločensko-ekonomický význam tohto fenoménu, jeho právne vyjadrenie a 

aspekty i fiskálny dopad na hospodárenie štátu a iných verejnoprávnych subjektov, 

najmä obcí, som presvedčený o nutnosti hlbšieho skúmania uvedeného právneho inšti-

tútu;   

 inštitút daňového exekučného konania je novým inštitútom, ktorý bol zavedený do da-

ňovej praxe až od 1. septembra 1999 1. Jeho celková právna konštrukcia, osobitosti 

procesných nástrojov, ktoré sa v ňom uplatňujú, niektoré zásady, podľa ktorých daňové 

exekučné konanie začína a prebieha, koniec - koncov i jeho samostatné legislatívne 

vymedzenie, mi umožňujú vyvodiť čiastkový záver, že na daňové exekučné konanie 

treba nazerať ako na právny inštitút, ktorý stojí mimo rámec daňového konania; je síce 

závislý na daňovom konaní, avšak súčasne predstavuje relatívne samostatný a osobitný 

druh právneho procesu.   

     Skôr než sa sústredím na charakteristiku miesta daňového konania a daňového exe-

kučného konania medzi jednotlivými druhmi právneho procesu, chcem sa aspoň okrajovo 
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vysporiadať s jedným problémom pojmového charakteru. Ide o problém týkajúci sa použí-

vania termínov konanie a proces a v širšom rámci aj právny proces.  

     Vymedzenie podstaty každého pojmu má svoj nesporný teoreticko-praktický význam. 

Osobitne to možno pociťovať v takej oblasti spoločenských vzťahov, akou sú právne vzťa-

hy. Obsahová kvalita pojmov zohráva významnú úlohu nielen v procese tvorby práva, ale aj 

pokiaľ ide o  realizáciu a aplikáciu práva v spoločenských vzťahoch.  Aj napriek tomu sa 

ešte stále možno v oblasti normotvorného procesu, no i v realizačnej a právno-aplikačnej 

sfére stretnúť s nejednotnosťou v používaní právnej terminológie a právnych pojmov.  

     Podľa V. Knappa “z logického hľadiska býva pojem často definovaný ako význam ur-

čitého výrazu” 2. V nadväznosti na to V. Knapp zdôrazňuje, že obsahom pojmu treba rozu-

mieť súhrn všeobecných rozlišovacích znakov, ktorými je pojem ako myšlienkový odraz 

skutočnosti určený 3.   

     Pokiaľ ide o používanie pojmov konanie a proces, v odbornej literatúre sa objavujú 

názory o celkovej nevyváženosti ich používania 4, proti čomu v zásade nemožno namietať. 

Rovnako treba súhlasiť s názorom, že “z hľadiska obsahu je stav ich pojmového stotožňo-

vania, rozširovania či zužovania na úkor terminologického protipólu určite teoreticky ne-

žiadúci” 5. Na rozdiel od J. Králika 6  som však toho úsudku, že z hľadiska vymedzenia 

podstaty pojmov proces (z latinského slova processus) a konanie nie je medzi nimi v zásade 

žiadny rozdiel. Odlišné je iba terminologické používanie týchto pojmov 7 v jednotlivých 

právnych predpisoch, v právnych odvetviach, príp. v odvetvových disciplínách právnej ve-

dy. Treba totižto rozlišovať medzi tým, či pojmy konanie a proces používa konkrétny 

právny predpis alebo odvetvová právo-vedná disciplína. Výraznejšie sa v tomto smere pou-

žíva pojem konanie na úkor pojmu proces. Je to typické najmä pre procesno-právne úpravy, 

ktoré priamo vo svojom názve uvádzajú tento výraz. Napríklad ako legálne pojmy v ná-

zvoch jednotlivých právnych predpisoch sa používajú pojmy trestné konanie súdne 8 či 

správne konanie 9, príp. v texte právnych predpisov daňové konanie 10, daňové exekučné 

konanie 11, colné konanie 12 a pod. Dokonca sú tieto druhy konania aj pojmovo definované, 

pričom sa všeobecne v právnej vede uznáva, že zákonné definície sú samé právnou normou 
13.  Terminologické označenie proces, pokiaľ ide o jeho využívanie,  je skôr príznačné pre 

právnu vedu. V tejto súvislosti je namieste pripomenúť, že v niektorých právo-vedných 

disciplínách, napríklad vo vede správneho práva, je frekvenčne často aplikovaný termín 

správny proces 14, i keď samotný legislatívny základ (zákon č.71/1967 Zb.) používa termín 
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správne konanie. Možno však uviesť aj príklady, keď sa v texte právneho predpisu uvádza 

terminologické označenie proces, napríklad zákon č.303/1995 Z. z. hovorí o rozpočtovom 

procese 15, dokonca jeho tretia časť má názov “Rozpočtový proces”.    

     Zo sémantického hľadiska možno pojmom konanie  chápať určitý postup smerujúci k 

dosiahnutiu sledovaného cieľa. Ide o najširšie a zovšeobecňujúce ponímanie pojmu kona-

nie. V tomto chápaní je konanie vlastne prostriedkom, ktorý umožňuje dosiahnuť zamýš-

ľaný cieľ, pričom dôraz sa v uvedenom smere  kladie na postup zabezpečujúci jeho do-

siahnutie. Aby išlo o právne relevantné konanie, musí objektívne právo spájať s takýmto 

postupom právne dôsledky. Toto konanie má vyjadrovať postup príslušných orgánov štátu 

alebo obcí, ktorého cieľom je vydávanie, preskúmavanie a prípadne aj nútený výkon indi-

viduálnych právnych aktov upravený procesno-právnymi normami.  

     Každé právne relevantné konanie sa riadi právnou povahou spoločenských vzťahov, 

ktoré sa realizujú v danom právnom odvetví. Musí sa však jednať o konanie, ktoré je pri-

spôsobené funkciám a úlohám, ktoré štátne, resp. samosprávne orgány na jednotlivých 

úsekoch predmetnej činnosti plnia. Ak hovorím o právne relevantnom konaní, mám v tejto 

súvislosti na mysli druh právne relevantného konania príslušného orgánu štátu alebo obce, 

ktoré prebieha v presne stanovenom procedurálnom postupe určenom procesno-právnymi 

normami, patriacimi do príslušného odvetvia práva. Tieto konania patria pod záujmovú 

sféru tak verejného ako aj súkromného práva. Spomínam to preto, lebo právne relevantné 

konanie spočíva aj v konaní, opomenutí konania, príp. v správaní sa subjektov práva, kto-

rými sú fyzické a právnické osoby.    

     Konkrétne druhy právne relevantného konania príslušných subjektov štátu a obcí sú 

integrálnou súčasťou významného spoločenského fenoménu, ktorý označujem ako právny 

proces. So zámerom zvýrazniť, že všetky druhy právne relevantného konania možno zahr-

núť pod určitý východiskový, zastrešujúci, zovšeobecňujúci a nadradený procesno-právny 

fenomén, používam na toto vyjadrenie práve pojem právny proces.  

     Význam konkrétneho druhu právne relevantného konania určitého orgánu štátu alebo 

obce podľa môjho názoru  determinujú nasledovné skutočnosti:  

 spoločenský záujem na úprave určitého okruhu procesných vzťahov,  

 predmet konania a rozhodovania a  

 kompetencia príslušných orgánov.  
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     Právny proces vo všeobecnosti charakterizuje to, že: 

 sa nerealizuje náhodile, ale podľa vopred, právnymi normami určených pravidiel, 

 je špecifickým spôsobom realizácie štátnej, resp. verejnej moci, 

 ho treba skúmať vždy ako činnosť, ktorá prináša určitý právne relevantný výsledok,  

 jeho právne relevantným výsledkom je určitá konkrétna forma rozhodnutia, 

 pri jeho realizácii vznikajú právne vzťahy procesného charakteru, 

 k vzniku procesných vzťahov dochádza vždy v spojení s realizáciou materiálnych 

právnych noriem a vzťahov . 

2. Daňové konanie a daňové exekučné konanie ako druhy právneho procesu 

Uvedené všeobecné poznatky o právnom procese treba vzťahovať aj na jeho jednotlivé 

druhy, nevynímajúc z toho ani daňové konanie a daňové exekučné konanie.  

     Daňové konanie a daňové exekučné konanie predstavujú osobitné právne inštitúty 

daňového práva, ktoré boli zavedené v prvom rade v záujme realizácie hmotných daňo-

vo-právnych vzťahov. 

     Procesné normy daňového práva zakotvujú postup správcov daní, daňových subjektov 

a ďalších osôb, ktorý smeruje ku vyrubeniu alebo určeniu dane (teda k vydaniu rozhodnutia 

správcu dane), k zaplateniu dane a k jej prípadnému vymáhaniu formou daňovej exekúcie, 

pokiaľ daňový subjekt (presnejšie daňový dlžník) svoju daňovú povinnosť nesplnil riadne a 

včas. V tomto všeobecno-teoretickom ponímaní nerozlišujem medzi daňovým konaním a 

daňovým exekučným konaním, skôr mi ide o zvýraznenie toho, že obidva druhy právneho 

procesu upravujú procesné daňovo-právne normy, ktoré musia pôsobiť v jednote a vytvárať 

podmienky pre symbiózu vzťahu daňové konanie a daňové exekučné konanie.  

     Uvedený procesný postup je však oveľa zložitejší, ako by sa z naznačenej všeobecnej 

charakteristiky mohlo zdať. Správca dane disponuje v daňovom konaní i v daňovom exe-

kučnom konaní celým radom oprávnení, ktorými pôsobí na daňové subjekty v smere splne-

nia ich daňovej povinnosti. Týmto oprávneniam na strane druhej zodpovedajú procesné po-

vinnosti daňových subjektov, bez právneho zakotvenia ktorých by v prípade daňového ko-

nania správne a včasné vybratie daní nebolo možné a pokiaľ ide o daňové exekučné kona-

nie, by nemohlo dôjsť k vymáhaniu daňových nedoplatkov . To však ale neznamená, že 

správcovia daní disponujú iba oprávneniami a daňové subjekty majú stanovené iba povin-

nosti. Aj správcom daní ukladajú procesno-právne normy viaceré povinnosti a zároveň po-
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skytujú daňovým subjektom také právne prostriedky, ktorými môžu chrániť svoje práva a 

oprávnené záujmy.  

     Venujme sa teraz podstate a v ďalšom texte aj účelu daňového konania! 

      Procesno-právne normy obsiahnuté v procesných daňových predpisoch upravujú da-

ňové konanie z hľadiska jeho pojmu, podstaty, základných zásad, procesných inštitútov, 

jednotlivých etáp a štádií i osobitných druhov.  

     Daňové konanie možno vymedziť ako postup správcov daní, daňových subjektov a 

tretích osôb zúčastnených na konaní pri vydávaní, preskumávaní a realizácii individuál-

nych daňovo-právnych aktov, ktorý upravujú procesné daňovo-právne normy. Uvedená 

charakteristika daňového konania je determinovaná pravidlami procedurálneho postupu, 

ktorého konečným zmyslom a cieľom je riadne a včasné vybratie daní. Abstrahuje od le-

gálneho chápania daňového konania ako konania, v ktorom správca dane rozhoduje o prá-

vach a povinnostiach daňových subjektov 16. Pokiaľ by sme sa mali uspokojiť s legálnym 

vymedzením daňového konania, potom by vlastne bolo veľmi obtiažne nájsť odpoveď na 

otázku, aké ciele, resp. účel daňové konanie vlastne sleduje. 

     Takto vymedzenú charakteristiku daňového konania však nemožno zužovať iba na 

konanie, ktoré sa týka ukladania a vyberania daní. V súlade so zákonom č.511/1992 Zb. sa 

legislatívnou skratkou  “dane”  označujú aj iné platby, ktoré sú príjmom štátneho rozpoč-

tu alebo rozpočtov obcí. Pod túto legislatívnu skratku treba zaradiť okrem dane aj penále, 

úroky, zvýšenie dane, a ďalej aj pokuty a poplatky ustanovené zákonom, ktoré spravuje 

správca dane 17.  

     Všetky uvedené peňažné platby sa podľa zákona pokladajú za dane. Z hľadiska obsa-

hu ide o veľmi široko koncipovanú legislatívnu skratku, ktorá má prioritne procesno-právny 

význam. Čo sa týka hmotno-právnych aspektov, treba samozrejme rozlišovať, či ide o daň, 

poplatok, príp. iný druh príjmu štátneho rozpočtu alebo rozpočtu obce. Zákon č.511/1992 

Zb. však nie je jediný, čo podáva účelovo takúto širokú právnu kvalifikáciu pojmu daň. 

Obsahovo obdobné, nie však totožné zakotvenie legislatívnej skratky “dane” má aj zákon 

č.254/1993 Z. z. V zmysle citovaného zákona sa za dane považujú nielen dane, ale aj od-

vody, poplatky a pokuty 18. Tieto dva právne predpisy, bez aplikácie ktorých si vôbec ne-

možno predstaviť realizáciu daňového konania, resp. daňového exekučného konania, sú 

príkladom toho, ako možno ten istý pojem účelovo rozdielne chápať. Pritom som toho ná-
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zoru, že v tomto prípade ani neexistuje dôvod pre rozdielne ponímanie. To je však už prob-

lém iného charakteru, s ktorým sa musí vysporiadať legislatívna prax.   

     Z toho, čo bolo uvedené vyplýva, že daňové konanie zahrňuje okrem procesného po-

stupu týkajúceho sa ukladania a vyberania daní aj ukladania a vyberania poplatkov a ďal-

ších platieb.  

     Pokiaľ ide o účel, ktorý sa má daňovým konaním dosiahnuť treba povedať, že normy 

daňového práva procesného nedefinujú priamo účel daňového konania, tak ako to robí na-

príklad Colný zákon 19. Účel daňového konania však možno vyvodiť z celého radu ustano-

vení zákona č.511/1992 Zb.  

     Podľa mojej mienky účel daňového konania možno vymedziť v dvojakom zmysle: 

 ako určenie, resp. vyrubenie dane na základe rozhodnutia správcu dane  

 ako vybratie dane tak, aby nedošlo ku zníženiu daňových príjmov verejných rozpoč-

tov. Vybratie dane pritom považujem aj za akýsi konečný cieľ daňového konania. 

     Účelom daňového konania je teda zabezpečiť, aby jednotlivé dane upravené prísluš-

nými hmotnými daňovo-právnymi normami boli včas a v stanovenej výške vyrubené a za-

platené. V záujme zabezpečenia tohto účelu musí byť procesný postup príslušných orgánov 

smerujúci k jeho dosiahnutiu, podrobne regulovaný. 

     Na daňové konanie môžeme nazerať ako na zákonom určený procesný postup správcu 

dane a účastníkov konania, ktorý sa vo vzťahu k iným druhom právneho procesu vyznačuje 

istými charakteristickými znakmi. Tieto znaky sú natoľko jedinečné, že umožňujú zdôvod-

nenie jeho samostatnej existencie popri iných druhoch právneho procesu. V tomto prípade 

nazerám na daňové konanie ako na osobitný druh právneho procesu. 

     Okrem základného ponímania daňového konania akcentujúce jeho relatívnu samo-

statnosť v sústave jednotlivých druhov právneho procesu, však možno daňové konanie 

skúmať aj z iných hľadísk. Daňové konanie sa môže navonok prezentovať i vo forme via-

cerých osobitných druhov. V tomto chápaní za základ jeho diferenciácie beriem najmä oso-

bitosť predmetu konania, ktorou sa vyznačujú osobitné druhy daňového konania. Aj na-

priek existencii viacerých osobitných druhov daňového konania však nepôjde o prielom, 

resp. zásah do chápania daňového konania ako jednotného konania.   

     Ďalšie hľadisko pre možné členenie daňového konania je hľadisko určitej časovej a 

obsahovej postupnosti, ktorým daňové konanie prechádza od svojho začatia až po zánik 
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daňovej povinnosti. V tomto ponímaní možno v rámci daňového konania rozlišovať viaceré 

etapy daňového konania 20 a v ich rámci štádia daňového konania 21.  

     V prípade etapy daňového konania ide o relatívne samostatnú časť daňového konania. 

Zavŕšením jednej etapy sa daňové konanie spravidla nekončí, ale prechádza do ďalšej eta-

py, príp. v konkrétnej daňovej veci sa niektorá z etáp ani nemusí uskutočniť. Napríklad po 

etape vyrubovacieho konania nenasleduje automaticky etapa preskúmavacieho konania, ale 

etapa vyrubovacieho konania môže prerásť priamo do etapy vyberacieho konania. 

     V súvislosti s čiastkovou problematikou, ktorú predstavuje otázka etáp daňového ko-

nania treba dodať, že spravidla až po skončení jednej etapy začne etapa ďalšia, napríklad až 

po ukončení etapy vyrubovacieho konania nasleduje etapa vyberacieho konania. Nemusí sa 

však jednať o condicio sine qua non 22, pretože napríklad etapa preskúmacieho konania 

môže zasahovať do etapy vyberacieho konania. Pokiaľ by však podanému opravnému pro-

striedku priznával zákon odkladný účinok, čo je skôr výnimočným faktorom daňového ko-

nania, potom by v skutočnosti etapa vyberacieho konania nasledovala až po ukončení etapy 

preskúmacieho konania. Pritom nie je podmienkou, že v jednom daňovom konaní musia 

všetky možné etapy vôbec prebehnúť. 

     Jednotlivé etapy daňového konania možno členiť na kratšie časové a obsahové inter-

valy, ktoré na seba spravidla nadväzujú, pokiaľ daňové subjekty plnia povinnosti uložené 

zákonom č.511/1992 Zb. alebo osobitnými predpismi. Domnievam sa, že pre nich je vhod-

ným pomenovaním štádia daňového konania. Napríklad v rámci etapy prípravného ko-

nania môžu v konkrétnom daňovo-právnom vzťahu vystupovať tieto štádia prípravného 

konania: nesplnenie registračnej povinnosti daňového subjektu - uloženie pokuty - poza-

stavenie činnosti. V etape vyrubovacieho konania pôjde napríklad o tieto štádia daňového 

konania: podanie daňového priznania - vytýkacie konanie - vyrubenie dane a pod. 

     Ak za základ charakteristiky daňového konania beriem hľadisko určitej časovej a ob-

sahovej postupnosti, ktorým toto konanie prechádza od svojho začatia až po zánik daňovej 

povinnosti, možno vo vzťahu k daňovému konaniu rezultovať, že:   

 daňové konanie sa z časového a obsahového hľadiska vnútorne člení na časti, ktoré 

označujem ako etapy daňového konania, 

 etapy daňového konania predstavujú relatívne samostatné časti, 

 etapy daňového konania na seba spravidla obsahovo nadväzujú, 
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 etapy daňového konania možno podrobnejšie členiť na štádia daňového konania. 

     Členenie daňového konania na viaceré etapy a prípadne aj štádia má v prvom rade 

praktický význam. Tento význam treba vidieť v tom, že nie všetky nástroje a  inštitúty da-

ňového konania majú svoje praktické uplatnenie vo všetkých etapách.  

     Aj keď priamo zákon č.511/1992 Zb. nešpecifikuje a ani nepoužíva označenie etapy 

daňového konania, je možné na ich existenciu poukázať na základe príslušných ustanovení 

zákona. Ich faktická existencia je však zdôvodnená celkovou formálnou štruktúrou zákona 

č.511/1992 Zb. 

     Som toho názoru, že daňové konanie možno členiť na nasledovné etapy: 

 prípravné konanie  

 vyrubovacie konanie 

 preskúmavacie konanie (konanie o opravných prostriedkoch)  

 vyberacie (inkasné) konanie. 

     Pred prijatím zákona č.219/1999 Z. z. patrilo medzi tieto etapy aj vymáhacie konanie 

(v súčasnosti už daňové exekučné konanie).  

     Medzi jednotlivými etapami daňového konania som uviedol aj časový úsek, ktorý 

predstavuje preskúmavacie konanie (konanie o opravných prostriedkoch). Z mojej strany 

sa jedná o účelové zaradenie, pretože chcem prezentovať daňové konanie ako logicky a 

systematicky usporiadaný celok so všetkými možnými etapami. Pokiaľ mám nájsť zodpo-

vedajúce miesto pre konanie o opravných prostriedkoch v rámci určitého systému, ktorým 

je daňové konanie, potom je prirodzenejšie členiť daňové konanie z hľadiska stupňov, na 

ktorých sa uskutočňuje, na: 

 konanie v prvom stupni a  

 konanie na druhom stupni (druhoinštančné konanie), kam preskúmavacie konanie 

(konanie o opravných prostriedkoch) logicky patrí. 

     Vo vzťahu k preskúmavaciemu konaniu a jeho miestu vo vnútornej štruktúre daňové-

ho konania chcem uviesť ešte dve poznámky: 

 (preskúmavacie konanie) konanie o opravných prostriedkoch ako prípadná etapa da-

ňového konania nie je nevyhnutným a organickým článkom jednotlivých etáp daňo-

vého konania v každom konkrétnom procesnom daňovo-právnom vzťahu; 
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 členenie daňového konania na etapy je prejavom vnútorného usporiadania daňového 

konania a nie výrazom existencie zásady dvojstupňového konania. 

     Niektorí autori členia daňové konanie iba na štádia konania. Napríklad M. Bakeš v 

starších publikáciách uvádzal tri štádia daňového konania, a to konanie vymeriavacie, ko-

nanie inkasné a konanie vymáhacie 23, v súčasnosti už rozlišuje konanie prípravné, konanie 

vymeriavacie, konanie o opravných prostriedkoch, konanie inkasné a konanie vymáhacie 24. 

     Rôzne etapy (a štádia) sú, pokiaľ ide o ich začatie, ovládané rôznymi zásadami kona-

nia. Ak je napríklad vyrubovacie konanie začaté tým, že daňovník podá daňové priznanie, 

to  ešte neznamená, že jeho podanie má právne účinky pre začatie etapy vyberacieho ko-

nania alebo etapy preskúmavacieho konania (konania o opravných prostriedkoch). Môžem 

to však aj významovo obrátiť. Skutočnosť, že daňový subjekt podal žiadosť o odpustenie 

zmeškanej lehoty, čím sa vlastne začalo relatívne  samostatné, autonómne, osobitné kona-

nie v konkrétnej daňovej veci, o ktorej už začalo daňové konanie na základe iného, skor-

šieho podania daňového subjektu, má právne účinky výlučne vo vzťahu ku konaniu o od-

pustenie zmeškania lehoty. V tomto konaní správca dane vydáva procesné rozhodnutie, 

proti ktorému už nie je v zmysle  § 13 ods. 7 zákona č.511/1992 Zb. prípustný opravný 

prostriedok; rozhodnutie správcu dane je teda konečné. To ale ešte neznamená ukončenie 

daňového konania v konkrétnej daňovej veci, ale iba ukončenie konania o odpustenie 

zmeškanej lehoty! Dokonca sa v tomto prípade ešte nemusela ukončiť ani žiadna etapa da-

ňového konania.     

     Zaoberajúc sa problematikou vnútornej štruktúry daňového konania nemožno obísť 

ani fakt, že niektorí autori považujú za samostatnú etapu daňového konania aj kontrolné 

konanie 25. Pod etapu kontrolného konania zaraďujú otázky týkajúce sa preskúmania úč-

tovných dokladov a prípadov z hľadiska ich hodnovernosti, úplnosti a správnosti. Som toho 

názoru, že kontrolné konanie nie je správne povýšiť na jednu z etáp daňového konania. Ide 

o činnosť, ktorá patrí pod obsahovú náplň správy daní, ktorá je charakterizovaná oddelene 

od daňového konania. Uvedená činnosť vo forme napríklad daňovej kontroly sa môže týkať 

viacerých etáp daňového konania, bez toho, aby bola integrálnou súčasťou daňového kona-

nia 26. 

     Daňové konanie napriek tomu, že tvorí druh právneho procesu, ktorý sa vo vzťahu k 

iným druhom konania prezentuje ako relatívne samostatný, jednotný a celistvý právny fe-

nomén, predsa je vnútorne zložitejším, než sa na prvý pohľad môže javiť. Pre daňové ko-
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nanie je totiž príznačná jedna veľmi významná vlastnosť, ktorá súvisí s uplatňovaním prin-

cípu jednotnosti daňového konania. Daňové konanie týkajúce sa jednej daňovej veci môže 

pozostávať z viacerých druhov, ktoré môžu prebiehať v tom istom čase aj paralelne vedľa 

seba. Napríklad vo väčšine prípadov podanie odvolania nemá odkladný účinok. To zname-

ná, že daňový subjekt, ktorému rozhodnutie v určitej daňovej veci ukladá splniť istú po-

vinnosť (bez ohľadu na to, či ide o rozhodnutie znejúce na peňažné alebo nepeňažné plne-

nie), musí túto povinnosť splniť. Takto vedľa seba a nezávisle na sebe môže prebiehať od-

volacie konanie a vyberacie konanie. Naviac v rámci vyberacieho konania sa môžu ako 

osobitné druhy daňového konania uskutočňovať súbežne vyzývacie konanie, konanie o od-

klad platenia dane, konanie o odpustenie daňového nedoplatku a pod. 

     Jednotlivé osobitné druhy daňového konania pozostávajú a súčasne sú vytvárané zo 

súhrnu konkrétnych procesných úkonov správcu dane v rámci jeho rozhodovacej činnosti, 

ktoré vedú k vydaniu rozhodnutia v určitej daňovej veci. 

     K tomu, aby sme o súhrne určitých procesných úkonov a postupe správcu dane pri ich 

realizácii mohli konštatovať, že vytvárajú osobitný druh daňového konania, musia byť 

podľa môjho názoru splnené tieto podmienky: 

 v osobitnom druhu daňového konania sa rozhoduje o právach a povinnostiach daňo-

vých subjektov; 

 osobitný druh daňového konania špecifikuje osobitný predmet tohto konania; 

 existencia príslušnej formy iniciatívy správcu dane alebo daňového subjektu, ktorá 

spôsobuje procesno-právne účinky začatia takéhoto konania; 

 musí byť o nich vydané rozhodnutie vo veci, ktoré zákon aj konkretizuje. 

     V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č.511/1992 Zb., môžeme v rámci daňo-

vého konania rozlišovať viaceré jeho osobitné druhy. Podotýkam, že základným kritériom 

pre toto rozlišovanie je predmet daňového konania. Medzi osobitné druhy daňového kona-

nia možno zaradiť: 

 konanie o predĺženie lehoty a konanie o odpustenie zmeškania lehoty (§ 13 zákona 

č.511/1992 Zb.) 

 konanie o zabezpečenie a prepadnutie tovaru a vecí (§ 14a zákona č.511/1992 Zb.) 

 konanie o uloženie pokuty (§ 35 zákona č.511/1992 Zb.)  

 konanie o pozastavenie činnosti (§ 36 zákona č.511/1992 Zb.) 
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 konanie o uloženie záznamovej povinnosti (§ 37 zákona č.511/1992 Zb.) 

 konanie o odklad platenia a o povolenie splátok (§ 59 zákona č.511/1992 Zb.) 

 konanie o vrátenie daňového preplatku (§ 63 zákona č.511/1992 Zb.) 

 konanie o odpustenie daňového nedoplatku (§ 64 zákona č.511/1992 Zb.) 

 konanie o určenie preddavkov na daň inak (§ 40 ods. 6 a 7 a .§ 50 ods. 4, 8 a 11 zá-

kona č.366/1999 Z. z)  

 konanie o zabezpečenie úhrady na nesplatnú alebo nevyrubenú daň (§ 70 zákona 

č.511/1992 Zb.) 

 konanie o zabezpečenie daňového nedoplatku, resp. daňovej pohľadávky (§ 71 zá-

kona č.511/1992 Zb.). 

     Treba zdôrazniť, že bez ohľadu na počet týchto osobitných druhov sa stále bude jed-

nať o daňové konanie týkajúce sa jednej a tej istej daňovej veci. Možno takto konštatovať, 

že v uvedenom ponímaní sa daňové konanie navonok prezentuje ako jednotný celok 27.  

     Z toho, čo bolo dosiaľ uvedené vyplýva, že daňové konanie možno charakterizovať 

nasledovnými znakmi: 

 okruh subjektov, ktoré môžu uskutočňovať daňové konanie je pomerne úzky. Podľa 

súčasného právneho stavu tak môžu konať iba správcovia daní, ktorými sú daňové 

úrady a obce, a ďalej iné poverené orgány (napr. Ústredné daňové riaditeľstvo SR), 

 správcovia daní rozhodujú v konaní o konkrétnych právnych pomeroch účastníkov 

konania alebo o právach a povinnostiach daňových subjektov, ktoré vyplývajú z 

hmotno-právnych ustanovení daňových predpisov, príp. z procesno-právnych no-

riem, 

 daňové subjekty majú na základe daňovo-právnych noriem určité oprávnenia, ktoré 

sú zamerané na ochranu ich práv a právom chránených záujmov, napr. môžu naze-

rať do tzv. daňových spisov, dať sa v konaní zastupovať, žiadať vrátenie daňového 

preplatku a pod.,  

 konanie prebieha v určitých, normami daňového práva procesného vymedzených 

procesných formách týkajúcich sa napríklad začatia daňového konania, ďalej  po-

dania daňového priznania, hlásenia, vyúčtovania alebo podania majetkového pri-

znania na predpísaných tlačivách, splnenia registračnej a oznamovacej povinnosti 

na predpísanom tlačive a pod., 
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 výsledkom konania je daňové rozhodnutie ako individuálny daňovo-právny akt 

správcu dane alebo iného oprávneného orgánu. Týmto rozhodnutím sa zakladajú, 

menia alebo rušia konkrétne právne pomery daňových subjektov alebo deklaruje 

existencia určitého práva alebo povinnosti týchto subjektov, 

 daňové konanie sa z hľadiska osobitosti predmetu daňového konania vnútorne dife-

rencuje na viaceré osobitné druhy, ktoré sú z formálno-právneho hľadiska v zásade 

upravené v zákone č.511/1992 Zb. (s určitou výnimkou pokiaľ ide o konanie o ur-

čenie preddavkov na daň inak), 

 daňové konanie možno členiť na etapy a v rámci etáp na štádia daňového konania, 

ktoré vyjadrujú časové a obsahové úseky, resp. intervaly, v ktorých daňové konanie 

začína a prebieha až po vydanie daňového rozhodnutia, 

 aj napriek existencii viacerých osobitných druhov a členenia na etapy a štádia, 

predsa sa daňové konanie súčasne prezentuje ako jednoliaty a jednotný celok; stále 

ide o jedno a to isté daňové konanie. V tomto zmysle možno hovoriť o uplatňovaní 

princípu jednotnosti daňového konania. Princíp jednotnosti daňového konania nie 

je v zákone č.511/1992 Zb. expressis verbis vyjadrený. Aj napriek tomu ho treba 

považovať za určujúci princíp (nie zásadu) charakterizujúci celkovú povahu daňo-

vého konania. V tomto smere možno poukázať aj na existenciu daňového judikátu 

R.75/1998, podľa ktorého daňové konanie predstavuje jeden celok, pričom zahŕňa 

legislatívne upravené postupy správy daní, podľa ktorých je povinný sa riadiť 

správca dane a aj daňový subjekt 28. 

     Daňové konanie je relatívne samostatným, osobitným a rovnocenným  druhom 

právneho procesu, ktorý je upravený procesno-právnymi normami spadajúcimi pod oblasť 

daňového práva. V súčasnosti mu patrí pevné a nenahraditeľné miesto v hierarchii právom 

regulovaných konaní. Daňové konanie v tomto smere predstavuje všeobecné označenie pre 

konanie, v ktorom sa v súlade so zákonom č.511/1992 Zb. rozhoduje o právach a povinnos-

tiach daňových subjektov. Nechcem sa na tomto mieste zaoberať otázkou, či uvedená zá-

konná definícia je vyčerpávajúca a vystihuje atribúty daňového konania komplexne. Keby 

som však mal na tomto mieste jednoznačne formulovať určitý záver, potom by som kon-

štatoval, že takéto legálne vymedzenie podstaty daňového konania nepostačuje. Uvedomu-

jem si však, že právna prax vo všetkých svojich formách ukazuje, že najväčším problémom 

definícií (legálnych, aj tých ostatných) je vždy samotná definícia. Definícia ako taká nemá 
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schopnosť podstatu určitého spoločenského fenoménu vyjadriť absolútnym spôsobom. 

Môže iba vystihnúť podstatné znaky, ktoré tento fenomén charakterizujú ako jedinečný, re-

latívne nezávislý a súčasne s inými spoločenskými fenoménmi súvisiaci spoločensky jav. 

Toto platí bez ohľadu na to, aká zložitá, rozsiahla a podrobná bude konkrétna definícia.  

     Teoretická požiadavka skúmať daňové exekučné konanie ako relatívne samostatný a 

osobitný druh právneho procesu vznikla iba nedávno prijatím už spomínaného zákona 

č.219/1999 Z. z. Pre vedu daňového práva sa stala otázka vymedzenia a chápania podstaty 

daňového exekučného konania, jeho miesta medzi druhmi právneho procesu takto nanajvýš 

aktuálnou až v súčasnosti.  

     Do prijatia zákona č.219/1999 Z. z. bola daňová exekúcia upravená v zákone 

č.511/1992 Zb. iba rámcovo. Zákon č. 511/1992 Zb. reguloval otázky spojené s vymáhaním 

daňových nedoplatkov v rámci ustanovenia jedného paragrafu 29. Zákon v tomto smere 

upravoval vymáhanie daňových nedoplatkov, ktoré sa realizovalo podľa vtedajšieho znenia 

tohto právneho predpisu daňovou exekúciou. Terminologické označenie daňové exekučné 

konanie, rovnako tak aj jeho pojmové vymedzenie v zákone absentovalo, nehovoriac už o 

nejakej podrobnejšej úprave predmetného inštitútu. V pôvodnom  ustanovení § 72 ods. 3 

zákona č. 511/1992 Zb. sa hovorilo iba o tom, že správca dane vymáha daňový nedoplatok 

daňovou exekúciou. V prípade daňovej exekúcie išlo teda o príliš všeobecnú úpravu, bez 

detailného zakotvenia procesno-právnych prostriedkov realizácie daňovej exekúcie. Zákon 

naviac odkazoval na použitie ustanovení Občianskeho súdneho poriadku, aj keď pri výkone 

daňovej exekúcie priznával správcovi dane právo realizovať rovnaké úkony ako súd.  

     Po prijatí zákona č.219/1999 Z. z. sa do konštrukcie zákona č.511/1992 Zb. implanto-

vala samostatná, siedma časť pod názvom Daňové exekučné konanie. Táto časť okrem 

úpravy základných otázok týkajúcich sa začatia daňového exekučného konania, ako sú 

exekučný titul, rozhodnutie o začatí daňového exekučného konania, daňová exekučná vý-

zva, daňový exekučný príkaz, atď. sa zaoberá aj vymedzením pojmu daňová exekúcia, jej 

odložením a tiež prípadmi zastavenia daňového exekučného konania. Pozitívne však treba 

hodnotiť aj skutočnosť, že ťažisko tejto časti zákona sa sústredilo na podrobnú právnu 

úpravu jednotlivých spôsobov vykonávania daňovej exekúcie. 

     Významným legislatívnym aspektom samostatného chápania daňového exekučného 

konania (okrem spomínaných atribútov) sa stalo oddelené definovanie podstaty daňového 

exekučného konania, nezávislé od vymedzenia podstaty daňového konania. Zákonom 
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č.219/1999 Z. z. bolo do textu zákona č.511/1992 Zb. zavedené ustanovenie § 1a, v rámci 

ktorého v písm. h) je podaná legálnu definíciu daňového exekučného konania, pričom ešte 

skôr (ako to vyplynulo už aj z predchádzajúceho textu) pod písm. d) toho istého paragrafu 

je definované i daňové konanie. Aj z tohto dôvodu je správnejšie ponímať daňové exekučné 

konanie ako samostatný a osobitný druh právneho procesu, ktorý nie je súčasťou daňového 

konania v ponímaní jeho etapy, resp. štádia, príp. osobitného druhu. S účinnosťou od 1. 

septembra 1999 sa pri výkone daňovej exekúcie v zásade postupuje podľa ustanovení zá-

kona č.511/1992 Zb. Inštitút daňového exekučného konania nahradil dovtedajší inštitút vy-

máhania daňových nedoplatkov, ktorý bol pred prijatím spomínanej novely považovaný za 

procesnú etapu daňového konania. 

     Domnievam sa, že ani zďaleka by nebolo správne považovať daňové exekučné kona-

nie za púheho právneho nástupcu inštitútu vymáhania daňových nedoplatkov. Tým, že do-

šlo k nahradeniu inštitútu vymáhania daňových nedoplatkov inštitútom daňového exekuč-

ného konania, nedošlo k jednoduchej zámene v názvoch týchto dvoch procesných inštitútov 

so zachovaním ich obsahu. Daňová exekúcia je v súčasnosti upravená oveľa podrobnejšie, 

došlo k rozšíreniu spôsobov jej vykonania, v daňovom exekučnom konaní sa začali uplat-

ňovať nové, do 1. septembra 1999 v tejto oblasti procesno-právnych vzťahov neznáme ná-

stroje, správcovi dane bol poskytnutý široký výber procesných úkonov a pod. Na základe 

zákona č.219/1999 Z. z. môžeme daňovú exekúciu považovať za formu realizácie daňového 

exekučného konania.    

     Daňové exekučné konanie vymedzuje zákon č.511/1992 Zb. ako konanie, v ktorom 

správca dane z úradnej moci vymáha daňový nedoplatok a úhradu exekučných nákladov 30. 

Daňové exekučné konanie charakterizujú tri základné skutočnosti: 

 môže ho vykonávať iba správca dane.  

     Ak je správcom dane daňový úrad, môže daňové nedoplatky vymáhať len podľa 

zákona č.511/1992 Zb. Správca dane je pritom oprávnený vykonávať v daňovom 

exekučnom konaní všetky právne úkony v mene štátu, vrátane zastupovania štátu v 

súdnom konaní. 

     Obec ako správca dane môže zabezpečiť vymáhanie daňových nedoplatkov aj 

podľa osobitných predpisov 31; 
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 vždy sa vykonáva z úradnej moci. V tomto smere sa pre začatie daňového exekuč-

ného konania aplikuje výlučne zásada oficiality. Uplatnenie dispozičnej zásady je vo 

vzťahu k začatiu daňového exekučného konania neprípustné; 

 správca dane môže vykonať daňovú exekúciu len v súlade so zákonom č.511/1992 

Zb. a iba spôsobmi, aké tento zákon ustanovuje. 

3. Namiesto záveru ... 

Daňové konanie a daňové exekučné konanie sú dva relatívne samostatné a rovnocenné 

druhy právneho procesu. Toto konštatovanie platí aj napriek tomu, že sú súčasťou výkonu 

správy daní. Ich vzájomný pomer vyplýva najmä z rôznosti cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť 

v daňovom konaní a v daňovom exekučnom konaní. Kým v daňovom konaní sa rozhoduje 

o právach a povinnostiach daňových subjektov,  v daňovom exekučnom konaní ide o to, 

aby konkrétna daňová povinnosť bola vynútená v prípade, ak nebola splnená dobrovoľne.  

     Existenciu daňového exekučného konania nemožno chápať ako nevyhnutné pokračo-

vanie daňového konania. Po skončení daňového konania nenasleduje automaticky daňové 

exekučné konanie. V prípadoch, keď daňový subjekt riadne a včas splní svoje daňové po-

vinnosti (v širšom slova zmysle), neprichádza do úvahy, aby správca dane začínal daňové 

exekučné konanie. Na strane druhej však daňové exekučné konanie je závislé od existencie 

daňového konania. 

     Okrem uvedeného možno spojitosť daňového konania s daňovým exekučným kona-

ním vyjadriť napríklad aj nasledovnými skutočnosťami: 

 daňové konanie a daňové exekučné konanie sú upravené v jednom zákonnom predpise. 

Z formálno-právneho hľadiska sa teda ich spojitosť navonok prezentuje v spoločnej 

právnej úprave v rámci jedného právneho predpisu. Z obsahového hľadiska však predsa 

ide o osobitné právne úpravy, čo je aj zvýraznené v samostatnej siedmej časti s osobit-

ným pomenovaním. Tomuto konštatovaniu nič neuberá na vážnosti ani skutočnosť, že 

zákonodarca v súvislosti s úpravou daňového exekučného konania na viacerých mies-

tach odkazuje na ustanovenia o daňovom konaní, čo treba chápať predovšetkým ako 

racionálnu snahu zákonodarcu neopakovať totožné ustanovenia na rôznych miestach v 

rámci jedného právneho predpisu  32; 

 tieto druhy právneho procesu uskutočňujú v zásade správcovia daní; 

 daňové konanie i daňové exekučné konanie sú súčasťou výkonu správy daní; 
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 uplatňujú sa v nich viaceré spoločné právne prostriedky (napr. ustanovenia o oprav-

ných prostriedkoch) a viaceré zásady (napr. zásada písomnosti, zásada oficiality a 

pod.). 

      

 

 

Poznámky 

1 Stalo sa tak na základe zákona č.219/1999 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných or-
gánov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré ďalšie zákony. 
2 KNAPP,V.: Vědecká propedeutika, Vydavateľské odd. Právnickej fakulty UK, Bratislava, 
1993, s.179. 
3 Tamtiež, s. 180. 
4 Napríklad KRÁLIK, J.: Vzťah pojmov proces a konanie vo finančnom práve. In: Právny 
obzor, 72, 1989, č.2, s.176. 
5 Tamtiež, s.177. 
6 Tamtiež, s.182 a nasl. 
7 Obdobne napríklad J. Girášek konštatuje, že “ Podľa nášho názoru je pojem konanie v ob-
lasti práva obsahovo totožný s pojmom proces, odlišné je iba terminologické označenie”. K 
tomu pozri: GIRÁŠEK, J.: Daňovoprávne vzťahy v Československu, Obzor, Bratislava, 
1981, s.156. 
8 Zákon č.141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších 
predpisov. 
9 Zákon č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) 
10 Zákon č.511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných fi-
nančných orgánov v znení neskorších predpisov. 
11 Zákon č.511/1992 Zb. 
12  Napríklad § 61 a nasl. zákona č.180/1996 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpi-
sov. 
13 Pozri: d. c. v pozn. č.2, s.187. 
14 Napríklad LUKEŠ, Z. a kol.: Československé správní právo, Panorama, Praha, 1981, 
s.239.  

15 Pozri § 1 ods. 2 zákona č.303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov.  

16 Pozri § 1a písm. d) zákona č.511/1992 Zb. 
17 Pozri § 1a písm. a) zákona č.511/1992 Zb. 
18 Pozri § 1 ods. 1 písm. a) zákona č.254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v 
znení neskorších predpisov. 
19 Pozri § 61 ods. 2 zákona č.180/1996 Z. z.  

20 Etapa daňového konania predstavuje procesný časový a obsahový úsek daňového kona-
nia, ktorý je na základe určitých procesných úkonov ohraničený právne relevantnými sku-
točnosťami, ako je začiatok etapy a jej koniec. Etapa daňového konania vyjadruje súhrn 
činností a procesných úkonov správcu dane v istom vymedzenom úseku daňového konania 
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a v istej časovej a obsahovej postupnosti, pričom tieto činnosti a úkony majú relatívne rov-
nakú podstatu a cieľ.  
21 Štádium daňového konania tvorí konkrétny časový interval etapy daňového konania, 
ktorý možno obsahovo charakterizovať, avšak nemusí byť nevyhnutne ohraničený určitými 
procesnými úkonmi, s logickou a obsahovou nadväznosťou. 
22 Podmienka, bez ktorej nie (je nevyhnutná k tomu, aby sa niečo stalo). 
23 Pozri: BAKEŠ, M.: Československé finanční právo, Panorama, Praha, 1978, s.201 a nasl. 
24 Pozri: BAKEŠ, M. a kol.: Finanční právo, 2. vydání, C.H.Beck, Praha, 1999, s.205. 
25 K tomu pozri: VRABKO, M.: Rozhodovacia činnosť pri správe daní, Vydavateľské odd. 
PF UK, Bratislava, 1998, s.48. 
26 K problematike etáp a štádií daňového konania bližšie pozri: BABČÁK, V.: Daňové 
právo procesné, ATOM computers, Košice, 2000, s.196 a nasl.  

27 K problematike osobitných druhov daňového konania bližšie pozri: BABČÁK, V.: d. c. v 
pozn. č.21, s.274. 
28 Zbierka rozhodnutí a stanovísk súdov Slovenskej republiky, čiastka 4-5/1998, Bratislava, 
Najvyšší súd SR, 1998, s.227-228. 
29 § - u 72 zákona. Okrem toho uvedený zákon ešte obsahoval v § 72a úpravu náhrady exe-
kučných nákladov.  
30 Pozri § 1a písm. h) zákona č.511/1992 Zb. 
31 Napríklad podľa Občianskeho súdneho poriadku alebo podľa zákona č.233/1995 Z. z. o 
súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďal-
ších zákonov v znení neskorších predpisov. 
32 Pozri napríklad ustanovenie § 76 ods. 5, § 82f ods. 5 a pod.  
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doc. JUDr. Vladimír Babčák, CSc. 
TAX PROCEEDING, TAX EXECUTIVE PROCEEDING 
AND THEIR RELATIONSHIP  

S u m m a r y  

Author in his article deals with general and theoretical issues, related to definition of fun-
damentals of tax proceeding, fundamentals of tax executive proceeding and their relation-
ship. He also considers basic assumption, that tax proceeding and tax executive proceeding 
are two independent, equivalent and special types of legal process in spite of fact that in 
formal and legal aspect both above proceedings are regulated in the same legal regulation.  

     Author pays extraordinary attention to issue of internal classification of tax proceeding 
to phases and stages and also to issue of distinguishing of several special types of tax pro-
ceeding without the disruption of uniformity principle of tax proceeding.  

     In relation to fundamentals of tax executive proceeding author states, that is a new tax 
and legal institute, introduced into the tax practice on September 1st 1999 and characterized 
by special legal means and rules.  
 
                                                      R e s u m é 

Autor sa v článku zaoberá všeobecno-teoretickými otázkami týkajúcimi sa vymedzenia 
podstaty daňového konania, podstaty daňového exekučného konania a ich vzťahu. Vychá-
dza pritom zo základného predpokladu, že daňové konanie a daňové exekučné konanie sú 
dva samostatné, rovnocenné a osobitné druhy právneho procesu aj napriek tomu, že po 
formálno-právnej stránke sú upravené v jednom zákonnom predpise. 

     Mimoriadnu pozornosť venuje autor otázke vnútorného členenia daňového konania na 
etapy a štádia, ako aj problematike rozlišovania viacerých osobitných druhov daňového 
konania bez toho, aby bol narušený princíp jednotnosti daňového konania.  

     Vo vzťahu k podstate daňového exekučného konania konštatuje, že ide o nový daňo-
vo-právny inštitút, ktorý bol zavedený do daňovej praxe od 1. septembra 1999 a pre ktorý 
sú charakteristické osobitné právne prostriedky a pravidlá. 
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doc. JUDr. Jozef Olej, CSc. 
PRÁVO NA OSOBNÚ SLOBODU V PRÁVNOM 
PORIADKU SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

Právo na osobnú slobodu je jedným z najzákladnejších ľudských práv a je priam bytostne 

späté so samotnou ľudskou existenciou. Dôkazom uvedeného je aj zakotvenie práva na 

osobnú slobodu v jednom z prvých dokumentov obsahujúcich ľudské práva, a to v doku-

mente Magna Charta Libertatum, vydanej 15. júna 1215 na nátlak anglickej šľachty ang-

lickým kráľom Jánom Bezzemkom. Magna Charta Libertatum v čl. 39 zakotvovala o. i. aj 

zákaz zadržania, uväznenia, zbavenia držby, postavenia mimo zákon a poslania do vyhnan-

stva slobodného človeka bez rozsudku jemu rovných alebo bez zákonného podkladu 1. 

Francúzske Deklarácie práv človeka a občana z rokov 1789, 1791 a 1793 obsahovali zákaz 

zatknutia, obvinenia a zadržania z iných dôvodov, než ktoré vymedzuje zákon. 

      Po vzniku Československa zakotvila ochranu osobnej slobody aj ústavná listina Čes-

koslovenskej republiky - ústavný zákon č. 121/1920 Sb. z. a n., a to v § 107; obmedziť ale-

bo odňať osobnú slobodu bolo možné len na základe zákona, ako súčasti Ústavnej listiny; 

týmto zákonom bol ústavný zákon o ochrane slobody osobnej, domovej a listového tajom-

stva, ktorý sa ochrane osobnej slobody venoval vo svojom § 1 až 5. Ústava Slovenskej re-

publiky - ústavný zákon č. 185/1939 Sl. zák. o ústave Slovenskej republiky - vymedzovala 

právo na osobnú slobodu podobne, avšak oveľa užšie - podľa § 82 ods. 1 ústavného zákona 

č. 185/1939 Sl. zák. sa osobná sloboda a domáci pokoj zaisťovali v medziach zákona. 

      Ústava 9. mája - ústavný zákon č. 150/1948 Sb. Ústava Československej republiky sa 

v § 2 vrátila k zakotveniu osobnej slobody a jej obmedzenia, resp. odňatia, ako ju defino-

vala ústavná listina, podobnú úpravu obsahoval aj čl. 30 ods. 1 ústavného zákona č. 

100/1960 Sb. Ústava Československej socialistickej republiky, však pojem osobnej slobody 

nahradil pojmom nedotknuteľnosti osoby 2, ktorý zahŕňal ako predchádzajúcu úpravu 

osobnej slobody trestno-právnymi normami, tak aj ochranu súkromnoprávnu, zabezpečo-

vanú predovšetkým normami občianskeho práva (Občiansky zákonník) a pracovného práva 

(Zákonník práce) 3. 

      Ochranu osobnej slobody v tradičnom zmysle opäť zakotvila v roku 1991 Listina v 

čl. 8, a to predovšetkým so zreteľom na skutočnosti a prípad, ktoré môžu nastať v súvislosti 

s páchaním trestnej činnosti a odhaľovaním jej páchateľov; zároveň Listina ústavne zakot-
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vila aj možnosť na základe zákona prevziať osobu do ústavu zdravotníckej starostlivosti 

bez jej súhlasu a ďalší postup v takomto prípade (čl. 8 ods. 6). Formuláciu z Listiny pre-

vzala do článku 17 aj Ústava, ktorá okrem toho v čl. 17 ods. 7 zakotvila možnosť skúmania 

duševného stavu osoby obvinenej z trestného činu len na písomný príkaz súdu. V tomto 

(tradičnom) slova zmysle zakotvuje právo na osobnú slobodu aj Dohovor (čl. 5) a Pakt (čl. 

9), ktoré zhodne konštatujú, že každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť a zároveň 

taxatívne ustanovujú prípady, kedy môže dôjsť k zbaveniu alebo obmedzeniu osobnej slo-

body jednotlivca. 

      Vzhľadom na to, že uvedené záruky je možné chápať z rôznych hľadísk, ako aj po-

lemizovať o filozofickom či právnom obsahu slobody 4, je potrebné pre správnu aplikáciu 

uvedených právnych predpisov vymedziť pojem slobody, ako ho mal pri prijímaní Listiny, 

resp. Ústavy zákonodarca. Okrem slobody vo všeobecnom slova zmysle upravujú uvedené 

dokumenty aj špecifické, "čiastkové" slobody, ktoré sú súčasťou a prejavom slobody ako 

takej. V najširšom zmysle je osobná sloboda definovaná bez akýchkoľvek obmedzení jeho 

správania zákonom nedovoleným donútením (násilím), t. j. stav, v ktorom sa človek môže 

správať ľubovoľne podľa svojho rozhodnutia, bez toho, aby mu niekto mohol v nejakom 

správaní nedovoleným spôsobom brániť alebo ho k nemu nedovoleným spôsobom nútiť; 

avšak, aj vzhľadom na historický vývoj osobnej slobody a s prihliadnutím na ustanovenie 

čl. 5 Dohovoru, je zrejmé, že takto široko formulované právo na osobnú slobodu neobstojí 

a bude nutné sa prikloniť k jej užšiemu vymedzeniu, a to ako voľný, neobmedzený pohyb 

človeka, ktorý sa môže podľa vlastného rozhodnutia zdržiavať na určitom mieste alebo 

slobodne z tohto miesta odísť 5. 

      Právo na osobnú slobodu je podľa Ústavy právom absolútnym, ktoré pôsobí proti 

všetkým, t. j. proti iným fyzickým osobám, právnickým osobám, ako aj proti samotnému 

štátu; jeho subjektom sú všetky fyzické osoby - teda každý človek bez ohľadu na to, či je 

občanom Slovenskej republiky alebo cudzincom, bez ohľadu na to, či je spôsobilý na práv-

ne úkony, a to od svojho narodenia až do smrti. Ochrana osobnej slobody je navyše posky-

tovaná vo všetkých prípadoch - nielen, keď má človek osobnú slobodu v plnom rozsahu, 

ale aj vtedy, keď už je zákonným spôsobom obmedzená (napr. výkon trestu odňatia slobo-

dy, väzba a pod.) a to z dôvodu, aby nedošlo k prekročeniu zákonných lebo ústavných 

ustanovení umožňujúcim osobnú slobodu obmedziť 6. 
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      V nadväznosti na zakotvenie zaručenia osobnej slobody v čl. 17 ods. 1 Ústavy, za-

kotvuje ods. 2 čl. 17 Ústavy zákaz osobu stíhať alebo pozbaviť osobnej slobody inak, než z 

dôvodov a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon, ako aj zákaz niekoho pozbaviť osobnej slo-

body len pre neschopnosť dodržať zmluvný záväzok. Stíhaním v zmysle čl. 17 ods. 2 Ús-

tavy (čl. 8 ods. 2 Listiny) je bezpochyby mienené trestné stíhanie, pričom toto je za obme-

dzenie osobnej slobody považované len v prípade, že je vykonávané na slobode; pozbave-

ním osobnej slobody je v spojení s už uvedením potrebné rozumieť nielen úplné zbavenie 

osobnej slobody, ale aj akýkoľvek iný zásah do nej, či už za účelom trestného konania, 

podľa predpisov správneho práva (najmä podľa zákona o Policajnom zbore) alebo podľa 

predpisov platných v zdravotníctve (predovšetkým týkajúcich sa osôb dodávaných do 

ústavnej zdravotníckej starostlivosti). Zo znenia textu čl. 17 ods. 2 Ústavy vyplýva jedno-

značný zákaz bezdôvodne stíhať osobu, čím sa zaručuje, že štát nebude neoprávnene zasa-

hovať do práv osôb, vrátane osôb trestne stíhaných; zásadu stíhania len zo zákonných dô-

vodov a spôsobom, ktorý ustanovuje zákon zakotvuje aj § 2 ods. 1 Trestného poriadku, 

ktorý je právnym predpisom upravujúcim trestné konanie (trestný proces), a to ako prí-

pravné konanie, tak aj konanie pred súdom a s tým súvisiace otázky 7. 

      Popri zadržaní, zatknutí a vzatí do väzby, ako trestno-procesných úkonoch, ktoré bu-

dú rozobraté ďalej, pripúšťa slovenský právny poriadok obmedzenie osobnej slobody aj 

podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore 

v znení neskorších predpisov (ďalej len “zákon o Policajnom zbore”), a to na základe 

oprávnenia policajta predviesť osobu (§ 18 ods. 3 zákona o Policajnom zbore), oprávnenia 

na zaistenie osoby (§ 19 zákona o Policajnom zbore) a oprávnenia na zaistenie cudzinca (§ 

20 zákona o Policajnom zbore); ďalším prípustným obmedzením osobnej slobody je výkon 

trestu odňatia slobody a umiestnenie osoby v ústave zdravotníckej starostlivosti. Podľa § 18 

ods. 3 zákona o Policajnom zbore je policajt oprávnený predviesť osobu, ktorá odmietne 

preukázať svoju totožnosť podľa § 18 ods. 1 alebo 2 zákona o Policajnom zbore, na útvar 

Policajného zboru za účelom zistenia jej totožnosti a tam ju v zmysle § 18 ods. 4 zákona o 

Policajnom zbore vyzvať, aby strpela snímanie daktyloskopických odtlačkov, vyhotovenie 

obrazových záznamov, vonkajšie meranie tela a zisťovanie zvláštnych telesných znamení. 

V prípade, že policajt nie je schopný zistiť totožnosť osoby do 24 hodín od jej predvedenia, 

je povinný túto osobu prepustiť (§ 18 ods. 8 zákona o Policajnom zbore). 

      Podľa § 19 zákona o Policajnom zbore je policajt oprávnený zaistiť osobu, ktorá svo-

jím konaním bezprostredne ohrozuje svoj život alebo svoje zdravie alebo život a zdravie 
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iných osôb alebo majetok [ods. 1 písm. a)], pristihnutú pri páchaní priestupku, ak je dô-

vodná obava, že v ňom bude pokračovať, alebo ak je to nevyhnutné na riadne zistenie alebo 

objasnenie veci [ods. 1 písm. b)], alebo osobu, ktorá sa nachádza na mieste trestného činu 

bezprostredne po jeho spáchaní, a je tu súvislosť so spáchaným trestným činom [ods. 1 

písm. c)]. Zaistenú osobu je policajt povinný odovzdať orgánom činným v trestnom konaní 

alebo inému príslušnému orgánu, ak po vykonaní úkonov zistí, že sú dôvody na jej odo-

vzdanie; ak policajt zaistenú osobu orgánom činným v trestnom konaní alebo inému prí-

slušnému orgánu neodovzdá, je povinný ju ihneď prepustiť, zaistenie osoby pritom nesmie 

trvať dlhšie ako 24 hodín od obmedzenia osobnej slobody  8. 

     Cudzinca môže policajt okrem všeobecných dôvodov, pre ktoré môže zaistiť osobu 

podľa § 19 zákona o Policajnom zbore, v súlade s § 20 zákona o Policajnom zbore zaistiť, 

ak ide o cudzinca, ktorý má byť vyhostený na základe vykonateľného rozhodnutia [ods. 1 

písm. a)], alebo o vyhostení ktorého sa začalo konanie a je dôvodné podozrenie, že cudzi-

nec bude mariť alebo sťažovať výkon tohto rozhodnutia alebo účel konania. Ďalej môže 

policajt zaistiť osobu, ktorá bola predvedená za účelom zistenia totožnosti podľa § 18 zá-

kona o Policajnom zbore a je podozrenie, že ide o cudzinca, ktorý sa na území Slovenskej 

republiky zdržuje neoprávnene a jeho totožnosť nemožno zistiť inak. V oboch uvedených 

prípadoch možno cudzinca umiestniť do cely policajného zaistenia alebo mu prikázať 

miesto pobytu, a to najdlhšie na dobu 30 dní. 

     Druhá veta čl. 23 ods. 2 Ústavy zakazuje niekoho zbaviť osobnej slobody iba pre ne-

schopnosť dodržať zmluvný záväzok; jeho formulácia je prevzatá z čl. 11 Paktu a vyplýva z 

neho, že Ústava (a ani Listina, ktorá obsahuje identické ustanovenie) nepripúšťajú akúkoľ-

vek formu "väzenia pre dlžníkov", či už verejného (štátneho) alebo súkromného (zriadené-

ho veriteľom). Hoci uvedené znenie Ústavy obsahuje zákaz niekoho zbaviť osobnej slobo-

dy pre neschopnosť splniť zmluvný záväzok, je zrejmé že sa tento zákaz vzťahuje aj na 

prípady, kedy síce dlžník je schopný zmluvný záväzok splniť, ale tak z najrozličnejších 

dôvodov urobiť nechce; rovnako, hoci Ústava a Listina hovoria len o zmluvnom záväzku, 

je toto ustanovenie potrebné pri aplikácii vykladať extenzívne a rozšíriť ho aj na plnenie 

záväzku z protiprávneho konania (tzv. deliktuálneho záväzku), z kvázikontraktného alebo 

kvázideliktuálneho záväzku 9. Z uvedeného je teda zrejmé, že za nesplnenie záväzku môže 

byť dlžník, pokiaľ týmto nesplnením nedošlo zároveň k naplneniu skutkovej podstaty nie-

ktorého z trestných činov podľa osobitnej časti trestného zákona, postihnutý len sankciou 

súkromnoprávnou a nikdy nie trestno-právnou. 
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     Článok 17 ods. 3 Ústavy zakotvuje úpravu zadržania ako trestno-procesného inštitútu, 

ktorý je ústavou dovolenou výnimkou zo zaručenej osobnej slobody. Uvedené ustanovenie 

korešponduje s článkom 5 Dohovoru; pričom priamo Ústava (a Listina) vo svojom texte 

ustanovila lehotu, na ktorú možno osobu podozrivú alebo obvinenú z trestného činu zadr-

žať. Zadržanie je pritom z trestno-procesného chápania krátkodobé pozbavenie osobnej 

slobody obvineného alebo osoby podozrivej z trestného činu alebo osoby prichytenej pri 

ňom - jeho účelom je dočasné fyzické zaistenie obvineného (podozrivého) s cieľom zabez-

pečiť rozhodnutie o tom, či má byť vzatý do väzby; v prípade zadržania osoby pri čine je 

účelom zadržania najmä zaistenie dôkazov o spáchanom trestnom čine 10. Zadržanie sa v 

žiadnom prípade nesmie zneužívať napr. na psychické pôsobenie na obvineného, aby vy-

povedal, resp. aby sa dosiahlo jeho priznanie, ani uľahčenie nejakého vyšetrovacieho úko-

nu, prípadne zabezpečenie účasti na ňom. 

     Zadržanie obvineného vyšetrovateľom upravuje § 75 Trestného poriadku. Podľa tohto 

ustanovenia môže vyšetrovateľ predbežne sám zadržať obvineného, ak je daný niektorý z 

dôvodov väzby podľa § 67 Tr. por. (pozri nižšie) a pre neodkladnosť veci nemožno roz-

hodnutie vopred zadovážiť. Vyšetrovateľ je však povinný zadržanie neodkladne ohlásiť 

prokurátorovi a odovzdať mu odpis zápisnice, ktorú spísal pri zadržaní, ako aj ďalší mate-

riál, ktorý prokurátor potrebuje, aby prípadne mohol podať návrh na vzatie do väzby; tento 

sa musí podať tak, aby obvinený mohol byť najneskôr do 24 hodín od zadržania odovzdaný 

súdu, inak musí byť prepustený na slobodu 11. 

     Pre zadržanie musia byť splnené všetky tri podmienky vyžadované Trestným poriad-

kom (v súlade so zákonom vznesené obvinenie podľa § 160 Tr. por., niektorý z väzobných 

dôvodov podľa § 67 Tr. por. a neodkladnosť úkonu), inak nie je možné obvineného zadr-

žať. Trestný poriadok nestanovuje formu oznámenia o zadržaní podozrivého prokurátorovi, 

preto je toto možné (a v praxi najčastejšie využívané) telefonicky, ako aj inými prostried-

kami vzájomnej komunikácie - napr. faxom alebo osobne. Zadržanie môže trvať len nevy-

hnutne potrebnú dobu, najviac však 24 hodín - v tejto lehote musí byť na základe návrhu 

prokurátora odovzdaný súdu na vzatie do väzby alebo prepustený na slobodu. Lehota 24 

hodín je lehotou počítanou od okamihu, kedy došlo k zadržaniu a preto pre určenie je konca 

nie je rozhodujúce, či pripadne na deň pracovného pokoja, štátneho sviatku alebo na čas po 

pracovnej dobe; jej plynutie nie je možné nijak zastaviť ani prerušiť a tým dosiahnuť jej 

predĺženie. Kým obvinený nie je prepustený na slobodu alebo odovzdaný súdu na rozhod-

nutie o väzbe, je umiestnený v cele policajného zaistenia; pričom vyšetrovateľ ani prokurá-
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tor nie sú, vzhľadom na znenie § 73 a 73a Tr. por. oprávnení prepustiť obvineného na slo-

bodu na základe ponúknutej záruky, peňažnej záruky alebo sľubu obvineného - o tomto 

môže rozhodnúť len súd a v prípravnom konaní sudca. Zadržanie obvineného vyšetrovate-

ľom nie je rozhodnutím a preto proti nemu nie je možné podať opravný prostriedok; má 

formu opatrenia, rovnako ako odovzdanie zadržaného súdu s návrhom na vzatie do väzby a 

prepustenie obvineného. 

     Inú úpravu obsahuje § 76 Tr. por., ktorý v súlade s č. 17 ods. 3 Ústavy (čl. 8 ods. 3 

Listiny) upravuje zadržanie a obmedzenej slobody podozrivej osoby; podozrivou osobou na 

účely zadržanie je každá osoba, ktorej doteraz nebolo vznesené a zistené skutočnosti na-

svedčujú, že bol spáchaný trestný čin a  je dostatočne odôvodnený záver, že ho spáchala 

určitá osoba 12. Podľa § 76 ods. 1 Tr. por. môže vyšetrovateľ zadržať osobu podozrivú zo 

spáchania trestného činu ak je daný niektorý z dôvodov väzby podľa § 67 Tr. por., aj keď 

proti nej ešte nebolo vznesené obvinenie; na zadržanie ale musí mať vyšetrovateľ predchá-

dzajúci súhlas prokurátora, ktorý má povahu opatrenia (a teda nie je rozhodnutím a ne-

možno proti nemu podať sťažnosť) a mal by byť vyhotovený písomne; vo výnimočných, 

najmä v neodkladných prípadoch môže byť udelený aj ústne (telefonicky). Bez takého sú-

hlasu možno zadržanie vykonať, len ak vec nepripúšťa odklad a súhlas nemožno vopred 

dosiahnuť, najmä ak bola taká osoba pristihnutá pri čine alebo zastihnutá na úteku. Vyšet-

rovateľ, ktorý zadržanie vykonal, je v zmysle § 76 ods. 3 povinný neodkladne oznámiť 

prokurátorovi vykonané zadržanie a spísať o ňom zápisnicu, v ktorej označí miesto, čas a 

bližšie okolnosti zadržania, ako aj jeho podstatné dôvody a uvedie osobné údaje zadržanej 

osoby; odpis tejto zápisnice doručí bezodkladne prokurátorovi. Hoci Trestný poriadok zve-

ruje právomoc na zadržanie podozrivého, rovnako ako v § 75 Tr. por. obvineného, výlučne 

vyšetrovateľovi, nemusí zadržanie tento vykonať fyzicky sám, ale na jeho pokyn tak môžu 

spraviť, najmä v prípadoch zadržiavania obzvlášť nebezpečných páchateľov, špeciálne po-

licajné zložky s potrebným vybavením podľa predpísaných zásad kriminalistickej taktiky. 

Okrem toho musí vyšetrovateľ, ktorý vykonal zadržanie, v súlade s § 76 ods. 4 Tr. por. za-

držanú osobu oboznámiť s dôvodmi jej zadržania a vyslúchnuť ju; v prípade, že sa podo-

zrenie z trestného činu bude rozptýlené alebo dôvody jej zadržania odpadnú z inej príčiny, 

musí ju vyšetrovateľ ihneď prepustiť na slobodu. V prípade, že vyšetrovateľ zadržanú oso-

bu neprepustí na slobodu, musí jej vzniesť obvinenie podľa § 160 Tr. por. a zápisnicu o jej 

výsluchu spolu s uznesením o vznesení obvinenia, ako aj ďalší dôkazný materiál odovzdať 

prokurátorovi tak, aby tento mohol prípadne podať návrh na vzatie zadržanej osoby do 
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väzby. Návrh na vzatie do väzby sa musí podať tak, aby zadržanú osobu bolo možné odo-

vzdať súdu najneskôr do 24 hodín od jej zadržania; inak musí byť prepustená na slobodu. 

     Zadržaná osoba má právo zvoliť si obhajcu a radiť sa s ním už v priebehu zadržania, 

má tiež právo požadovať, aby obhajca bol prítomný pri výsluchu podľa § 76 ods. 4, ibaže 

by bol obhajca v tam uvedenej lehote nezastihnuteľný (§ 76 ods. 6 Tr. por.) - vyšetrovateľ 

by za týmto účelom určiť primeranú lehotu na zvolenie si obhajcu a zároveň mu poskytne 

účinnú pomoc, najmä mu umožní telefonicky sa s advokátom skontaktovať; zadržaná osoba 

si smie obhajcu si však smie obhajcu len zvoliť a nemá právo žiadať, aby jej bol obhajca 

ustanovený 13. Zároveň treba, ak je osoba vyslúchaná v čase, kedy jej ešte nebolo vznesené 

obvinenie, primerane dbať na ustanovenia § 33 ods. 1 (práva obvineného), § 91, 92, 93 a 95 

(výsluch obvineného) Tr. por. 

     Tretí, osobitný, prípad obmedzenia osobnej slobody podľa Trestného poriadku je 

upravený v ustanovení § 76 ods. 2. Podľa tohto ustanovenia smie osobnú slobodu osoby, 

ktorá bola pristihnutá pri trestnom čine alebo bezprostredne po ňom, obmedziť ktokoľvek, 

ak je to potrebné na zistenie jej totožnosti, na zabránenie úteku alebo na zaistenie dôkazov; 

je však povinný takú osobu ihneď odovzdať vyšetrovateľovi alebo policajnému orgánu, 

príslušníka ozbrojených síl možno odovzdať aj najbližšiemu útvaru ozbrojených síl alebo 

správcovi posádky. Ak takúto osobu nie je možné niektorému z uvedených orgánov odo-

vzdať, treba to príslušnému orgánu bez odkladu oznámiť, a ak takú osobu preberie iný or-

gán ako vyšetrovateľ, je povinný ju vyšetrovateľovi ihneď odovzdať. Pri takomto zadržaní 

platia lehoty uvedené v čl. 23 ods. 3 Ústavy a v § 76 ods. 3 a 4 Tr. por., avšak sa začínajú 

počítať od odovzdania takejto osoby vyšetrovateľovi; rovnako sa do dvadsaťštyrihodinovej 

lehoty nezapočítava ani doba predvedenia za účelom zistenia totožnosti. Vzhľadom na to, 

že Trestný poriadok nevymedzuje pojem pristihnutie pri čine alebo bezprostredne po ňom, 

vychádza právna teória aj prax z definícií obsiahnutých v uhorskom trestnom poriadku 

(zák. čl. XXXIII:1896 o súdnom trestnom poriadku), ako aj v Trestnom poriadku č. 

87/1950 Sb. a Trestnom poriadku č. 64/1956 Sb., podľa ktorých bola osoba pristihnutá pri 

čine vtedy, keď vykonávala trestný čin, ale aj vtedy, keď bola podozrivá osoba hneď po či-

ne prenasledovaná a dostihnutá, alebo keď bola pristihnutá za takých okolností, ktoré sved-

čia o jej účasti na čine, najmä s vecami, ktorými bol trestný čin spáchaný alebo ktoré z neho 

pochádzajú. 
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     Od momentu, kedy je sudcovi odovzdaná zadržaná osoba, začína mu plynúť dvadsať-

štyrihodinová lehota podľa čl. 17 ods. 3 Ústavy (čl. 8 ods. 3 Listiny), v ktorej musí zadrža-

nú osobu vypočuť a rozhodnúť o väzbe alebo ju prepustiť na slobodu, pričom odovzdanie 

osoby zadržanej súdu v zmysle § 77 ods. 1 Tr. por. sa fakticky uskutočňuje podaním pí-

somného návrhu na vzatie do väzby a nie fyzickým odovzdaním osoby. V priebehu tejto 

lehoty musí byť zadržaná osoba sudcovi kedykoľvek k dispozícii. Ako už bolo uvedené, 

sudca je povinný v tejto lehote zadržanú osobu vyslúchnuť; o mieste a čase konania výslu-

chu upovedomí sudca bezodkladne vhodným spôsobom zvoleného alebo ustanoveného ob-

hajcu, pokiaľ je tento zastihnuteľný a pokiaľ o to zadržaná osoba požiada, a prokurátora - 

vzhľadom na krátkosť času býva bežné telefonické, resp. osobné upovedomenie. Prokurátor 

a obhajca sa výsluchu môžu zúčastniť, otázky však zadržanej osobe môžu klásť až po tom, 

čo im sudca udelí slovo. Po vyslúchnutí zadržanej osoby sudca rozhodne, či sú splnené 

všetky podmienky na vzatie do väzby a ak dôjde k názoru, že áno, zadržanú osobu do väz-

by zoberie, a to uznesením, proti ktorému je prípustná sťažnosť, ktorá však nemá odkladný 

účinok (§ 74 ods. 1 Tr. por.), v opačnom prípade ju prepustí na slobodu; rozhodnutie o 

prepustení zadržanej osoby na slobodu má povahu opatrenia a preto proti nemu nie je prí-

pustná sťažnosť. Sudca však, i keď by existovali dôvody väzby, musí prepustiť zadržanú 

osobu na slobodu, ak bola prekročená lehota 24 hodín od zadržania obvineného, resp. po-

dozrivého do odovzdania zadržanej osoby súdu, alebo ak sudca nerozhodol v lehote 24 ho-

dín od doručenia návrhu prokurátora na vzatie zadržanej osoby do väzby. Sudca prepustí 

zadržanú osobu aj v prípade, že väzba bola nahradená zárukou alebo sľubom podľa § 73 Tr. 

por. alebo peňažnou zárukou podľa § 73a Tr. por. 14 

     Článok 17 ods. 4 Ústavy, rovnako ako čl. 8 ods. 4 Listiny upravujú, za akých pod-

mienok možno osobu zbaviť osobnej slobody zatknutím a aké má táto osoba práva; obe 

ustanovenia vychádzajú z čl. 5 Dohovoru, ktorý navyše zakotvuje (čl. 5 ods. 2) právo 

zatknutej osoby byť bezodkladne a v jazyku, ktorému rozumie, oboznámená s dôvodmi 

svojho zatknutia, ako aj so všetkými obvineniami proti nej. 

     Zatknutie samotné je ďalším zo zaisťovacích úkonov a je podobný zadržaniu obvine-

ného vyšetrovateľom podľa § 75 Tr. por., nakoľko však jeho obsahom je zistenie pobytu a 

krátkodobé pozbavenie osobnej slobody obvineného na účely jeho dodania orgánu, ktorý 

rozhodol o jeho zatknutí, používa sa na zaistenie účasti obvineného na úkonoch, keď pred-

volanie, predvedenie alebo zadržanie neprichádza do úvahy, keď je obvinený na úteku ale-

bo sa skrýva. Príkaz na zatknutie obvineného vydáva podľa § 69 ods. 1 Tr. por. v príprav-
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nom konaní sudca na návrh prokurátora a v konaní pred súdom predseda senátu, ak je daný 

niektorý z dôvodov väzby podľa § 67 Tr. por. a obvineného nemožno predvolať, predviesť 

alebo zadržať a tak zabezpečiť jeho prítomnosť na výsluchu; v súlade s § 96 ods. 2 Tr. por. 

musí príkaz na zatknutie popri údajoch zabezpečujúcich, že obvinený nebude zamenený s 

inou osobou, aj stručný opis skutku, pre ktorý je obvinený stíhaný, označenie trestného či-

nu, ktorý sa v tomto skutku vidí a presný opis dôvodov, pre ktoré sa príkaz na zatknutie 

vydáva. Na podklade tohto príkazu potom vykonajú zatknutie policajné orgány, ktoré sú, ak 

je to na vykonanie príkazu na zatknutie potrebné, tiež povinné vypátrať pobyt obvineného. 

     Policajný orgán, ktorý obvineného na základe príkazu na zatknutie zatkol, je povinný 

ho bez meškania, najneskôr však do 24 hodín, dodať súdu, ktorého sudca príkaz vydal; ak 

to výnimočne, vzhľadom na vzdialenosť miesta zatknutia od sídla súdu, nie je možné, musí 

byť obvinený dodaný najneskôr 24 hodín od dodania inému vecne príslušnému súdu podľa 

§ 16 a 17 Tr. por.; ak sa tak nestane, musí byť obvinený prepustený na slobodu. V prípade, 

že bol obvinený najprv predvedený na útvar Policajného zboru za účelom zistenia totožnos-

ti podľa § 18 zákona o Policajnom zbore, nakoľko odmietol svoju totožnosť preukázať, a až 

na útvare Policajného zboru sa zistí, že na predvedenú osobu (obvineného) je vydaný príkaz 

na zatknutie, začína lehota 24 hodín plynúť až od tohto momentu; sudca musí pri dodaní 

obvineného vždy najprv skúmať podmienku, či bola dodržaná lehota 24 hodín od zatknutia 

na jeho dodanie - bez splnenia tejto podmienky nemôže byť obvinený vzatý do väzby a 

musí byť prepustený na slobodu [V 3/1993]. Ak vykonáva výsluch zatknutého obvineného 

vecne príslušný sudca, informuje o jeho výsledku sudcu súdu, ktorý príkaz na zatknutie 

vydal; tento rozhodne o väzbe a prostredníctvom sudcu vykonávajúceho výsluch to oznámi 

obvinenému. V prípade, že obvinenému nebude rozhodnutie oznámené do 24 hodín od 

momentu, kedy bol dodaný súdu alebo sudcovi vykonávajúcemu jeho výsluch, musí byť 

prepustený na slobodu (§ 69 ods. 5 Tr. por.); okrem toho má obvinený právo mať pri vý-

sluchu obhajcu, ak je tento v uvedenej lehote zastihnuteľný. Obvineného, ktorý bol vzatý 

do väzby, dodajú do miesta jej výkonu policajné orgány. 

     Osobitným zaisťovacím prostriedkom patriacim do oblasti právneho styku s cudzinou 

je zatýkací rozkaz, ktorého účel je ten istý, ako príkazu na zatknutie, t. j. dodanie obvine-

ného orgánu, ktorý zatýkací rozkaz vydal; je totiž trestno-právnym prostriedkom slúžiacim 

na zaistenie obvineného, ktorý sa zdržiava v cudzine, na dosiahnutie účelu trestného kona-

nia, pokiaľ neprichádza do úvahy iný spôsob zabezpečenia jeho účasti na trestnom konaní. 

Inštitút trestného rozkazu je upravený v § 376 a 377 Tr. por. a pre jeho vydanie musia byť 
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súčasne splnené tri podmienky, a to musí ísť o osobu, ktorej bolo vznesené obvinenie (t. j. o 

obvineného alebo obžalovaného), musí sa zdržovať v cudzine a musí existovať potreba jeho 

vyžiadania na dosiahnutie účelu trestného konania (§ 376 ods. 1 Tr. por.). Zatýkací rozkaz 

môže vydať v konaní pred súdom predseda senátu alebo samosudca, v prípravnom konaní 

sudca na návrh prokurátora 15. 

     Právna úprava obsiahnutá v čl. 8 ods. 5 Listiny a čl. 17 ods. 5 Ústavy zakotvila, že do 

väzby možno [obvineného] vziať len z dôvodov a na čas ustanovený zákonom a na základe 

rozhodnutia súdu, pričom celú úpravu ponechala na zákonnej úprave väzby, konkrétne na 

Trestný poriadok, a to čo sa týka dôvodov, tak aj trvania väzby. Do väzby môže byť obvi-

nený podľa § 67 ods. 1 Tr. por. vzatý len vtedy, ak sú tu konkrétne skutočnosti, že ujde 

alebo sa bude skrývať, aby sa tak vyhol trestnému stíhaniu alebo trestu, najmä ak nemožno 

jeho totožnosť hneď zistiť, ak nemá stále bydlisko [písm. a)], že bude pôsobiť na svedkov 

alebo spoluobvinených alebo ináč mariť objasňovanie skutočností závažných pre trestné 

stíhanie [písm. b)], alebo že bude pokračovať v trestnej činnosti, dokoná trestný čin o ktorý 

sa pokúsil, alebo vykoná trestný čin, ktorý pripravoval alebo ktorým hrozil [písm. c)]; bez 

ohľadu na podmienky ustanovené § 67 ods. 1 Tr. por. ale môže byť obvinený vzatý do 

väzby aj vtedy, ak je trestne stíhaný za trestný čin, za ktorý trestný zákon ustanovuje trest 

odňatia slobody s dolnou hranicou trestnej sadzby najmenej osem rokov (§ 67 ods. 2 Tr. 

por.). Osobitná úprava platí v tejto súvislosti pre mladistvých páchateľov - mladistvý môže 

byť v súlade s ustanovením § 293 Tr. por. vzatý do väzby, hoci existujú väzobné dôvody 

podľa § 67 Tr. zák., iba v prípade, že účel väzby nie je možné dosiahnuť inak; do Trestného 

poriadku sa tak premieta zásada, že väzba mladistvého je len podporným prostriedkom na 

zaistenie jeho osoby, ak zlyhajú všetky ostatné, v zákone neuvedené prostriedky. 

     Právnu úpravu výkonu väzby zakotvuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

156/1993 Z. z. o výkone väzby; samotnú úpravu väzby ako procesného inštitútu § 67 až 

74a Tr. por. Podľa § 68 Tr. por. môže len súd a v prípravnom konaní sudca na návrh pro-

kurátora vziať do väzby osobu, ktorej bolo vznesené obvinenie podľa § 160 Tr. por.; uzne-

senie o vzatí do väzby musí odôvodniť, pričom v odôvodnení musia byť uvedené aj skut-

kové okolnosti. Proti rozhodnutiu o vzatí do väzby je prípustná sťažnosť, ktorá nemá od-

kladný účinok (§ 74 ods. 1 Tr. por.); sťažnosť prokurátora proti rozhodnutiu o prepustení 

obvineného z väzby, ako aj sťažnosť strán proti rozhodnutiu o pripadnutí peňažnej záruky 

štátu však odkladný účinok majú (§ 74 ods. 2 Tr. por.). Proti rozhodnutiu o predĺžení väzby 

podľa § 71 ods. 1 až 4 Tr. por. sťažnosť v zmysle § 74 ods. 1 Tr. por. prípustná nie je 16. 
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     Väzba v prípravnom konaní a v konaní pred súdom môže trvať len po nevyhnutnú 

dobu (§ 71 ods. 1 Tr. por.). Ak by jej trvanie v prípravnom konaní malo presiahnuť šesť 

mesiacov a prepustením obvineného na slobodu by mohlo byť zmarené alebo sťažené do-

siahnutie účelu trestného konania, môže na návrh prokurátora o ďalšom trvaní väzby do 

jedného roka rozhodnúť sudca, nad túto lehotu, najviac však do dvoch rokov, senát. Uzne-

senie o predĺžení väzby musí byť obvinenému doručené do 10 dní od rozhodnutia. Podľa 

ods. 2 § 71 nesmie väzba v konaní pred súdom spolu v väzbou v prípravnom konaní trvať 

dlhšie ako dva roky. Ak nebolo možné pre obťažnosť veci alebo z iných závažných dôvo-

dov trestné stíhanie v tejto lehote skončiť a prepustením obvineného na slobodu hrozí, že 

bude zmarené alebo podstatne sťažené dosiahnutie účelu trestného konania, môže o ďalšom 

trvaní väzby v dĺžke do jedného roka rozhodnúť najvyšší súd; návrh na predĺženie uvedenej 

lehoty podáva v prípravnom konaní generálny prokurátor a v konaní pred súdom predseda 

senátu, pričom návrh na predĺženie lehoty podľa ustanovení § 71 ods. 1 a 2 treba doručiť 

súdu najneskôr 10 dní pred skončením príslušnej lehoty. Ak návrh nie je uvedeným spôso-

bom predložený, musí predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor prepustiť obvi-

neného na slobodu najneskôr deň po uplynutí lehoty, na ktorú bolo trvanie väzby obme-

dzené (§ 71 ods. 4 Tr. por.). 

     Za podmienok uvedených v § 71 ods. 2 Tr. por. je generálny prokurátor povinný podať 

návrh na predĺženie väzby spôsobom uvedeným v odseku 4 § 71 Tr. por. aj vtedy, ak v do-

be kratšej ako 10 dní sa pred skončením väzobnej lehoty podá obžaloba; lehoty uvedené v § 

71 ods. 1 a 2 Tr. por. sa rátajú od doby, keď došlo k zatknutiu alebo k zadržaniu obvinené-

ho, alebo ak nepredchádzalo zatknutie alebo zadržanie, od doby, keď došlo na základe roz-

hodnutia o väzbe k obmedzeniu osobnej slobody obvineného. Pri vrátení veci prokurátorovi 

na došetrenie plynie lehota uvedená v § 71 ods. 1 Tr. por. odo dňa, kedy bol spis doručený 

prokurátorovi. V súlade s ustanovením § 71 ods. 7 Tr. por. sa do lehôt podľa § 71 ods. 1 a 2 

Tr. por. nezapočítava doba, po ktorú sa obvinený nemohol zúčastniť na úkonoch trestného 

konania v dôsledku toho, že bol vo väzbe alebo bol zadržaný v cudzine alebo že si úmysel-

ne spôsobil ujmu na zdraví alebo úmyselne vyvolal inú prekážku ktorá mu v takej účasti 

bránila; o tom rozhoduje súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca. Proti to-

muto rozhodnutiu je prípustná sťažnosť, ktorá nemá odkladný účinok. K návrhu na vzatie 

do väzby alebo na jej predĺženie treba vždy pripojiť dosiaľ získaný celý spisový materiál (§ 

71 ods. 9 Tr. por.); pri konaní o sťažnosti pre porušenie zákona ako o mimoriadnom op-

ravnom prostriedku alebo v konaní o obnove konania sa dĺžka trvania väzby, o ktorej bolo 
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rozhodnuté podľa § 275 ods. 3 alebo § 287 Tr. por., posudzuje samostatne a nezávisle od 

väzby v pôvodnom konaní 17. 

     Okrem toho sú podľa § 72 Tr. por. všetky orgány činné v trestnom konaní, t. j. vyšet-

rovateľ, sudca i prokurátor v každom štádiu trestného stíhania skúmať, či dôvody väzby tr-

vajú alebo či sa zmenili. Sudca tak koná v prípravnom konaní iba pri rozhodovaní o návrhu 

prokurátora na predĺženie väzby (§ 71 ods. 1 Tr. por.), pri rozhodovaní o návrhu prokurá-

tora o zmene dôvodov väzby a pri rozhodovaní o žiadosti obvineného o prepustenie z väzby 

podľa § 72 ods. 2 Tr. por. Ak pominie dôvod väzby, musí byt obvinený ihneď prepustený 

na slobodu; v prípravnom konaní o tom môže rozhodnúť aj prokurátor. Ak v prípravnom 

konaní prokurátor zistí, že dôvody väzby sa zmenili, podá návrh príslušnému sudcovi na 

rozhodnutie o zmene dôvodov väzby. V súlade s § 72 ods. 2 Tr. por. má obvinený právo 

kedykoľvek žiadať o prepustenie na slobodu. Ak v prípravnom konaní prokurátor takej 

žiadosti nevyhovie, predloží ju bez meškania súdu, ktorý musí o takej žiadosti neodkladne 

rozhodnúť. Ak sa žiadosť zamietla, môže ju obvinený, ak v nej neuvedie iné dôvody, opa-

kovať až po uplynutí štrnástich dní od právoplatnosti rozhodnutia. V konaní pred súdom 

môže o prepustení obvineného z väzby na slobodu rozhodnúť predseda senátu, ak s tým 

prokurátor súhlasí (§ 72 ods. 3 Tr. por.) 18. 

     Podľa platnej úpravy v trestnom poriadku je možné väzbu nahradiť zárukou alebo 

sľubom podľa § 73 Tr. por., prípadne peňažnou zárukou podľa § 73a Tr. por., avšak len v 

prípade, že je daný niektorý z dôvodov väzby podľa § 67 ods. 1 písm. a) alebo c) Tr. por.; 

záruku alebo sľub podľa § 73 Tr. por., ani peňažnú záruku podľa § 73a Tr. por. nemožno 

prijať ani v prípade, že obvinený je stíhaný za niektorý z trestných činov uvedený v § 62 

ods. 1 Tr. zák. 

     Súd alebo sudca môžu podľa § 73 ods. 1 Tr. por. rozhodnúť o ponechaní obvineného 

na slobode alebo o jeho prepustení na slobodu, združenie uvedené v § 4 ods. 1 Tr. por. 19 

alebo dôveryhodná osoba schopná priaznivo ovplyvňovať správanie obvineného, ponúknu 

prevzatie záruky za ďalšie správanie obvineného a za to, že sa obvinený na vyzvanie dosta-

ví na súd, k prokurátorovi alebo vyšetrovateľovi a že vždy vopred oznámi vzdialenie sa z 

miesta pobytu a súd alebo v prípravnom konaní sudca považuje záruku vzhľadom na osobu 

obvineného a na povahu prejednávaného prípadu za dostatočnú a prijme ju [písm. a)], alebo 

ak dá obvinený písomný sľub, že povedie riadny život, najmä že sa nedopustí trestnej čin-

nosti a že splní povinnosti a dodrží obmedzenia, ktoré sa mu uložia, a súd alebo v príprav-
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nom konaní sudca považuje sľub vzhľadom na osobu obvineného a na povahu prejednáva-

ného prípadu za dostatočný a prijme ho. Toho, kto ponúka záruku podľa § 73 ods. 1 písm. 

a) Tr. por. a spĺňa podmienky pre jej prijatie, oboznámi v súlade s § 73 ods. 2 Tr. por. súd a 

v prípravnom konaní prokurátor, s podstatou obvinenia a so skutočnosťami, v ktorých sa 

nachádza dôvod väzby. 

     Okrem záruky alebo sľubu môže súd nahradiť väzbu, t. j. ponechať obvineného na 

slobode alebo ho prepustiť na slobodu, aj peňažnou zárukou podľa § 73a Tr. por. Po zložení 

peňažnej záruky obvineným a jej prijatí súdom tento ponechá obvineného na slobode alebo 

ho prepustí na slobodu; so súhlasom obvineného môže peňažnú záruku zložiť aj iná osoba, 

ale pred jej prijatím musí byť oboznámená s podstatou obvinenia a so skutočnosťami, v 

ktorých sa nachádza dôvod väzby 20. Výšku peňažnej záruky a spôsob jej zloženia určí súd 

alebo sudca s prihliadnutím na osobu a majetkové pomery obvineného alebo toho, kto za 

neho zloženie peňažnej záruky ponúka, na povahu spáchaného činu a výšku spôsobenej 

škody. Podľa § 73a ods. 3 Tr. por. súd a v prípravnom konaní na návrh prokurátora sudca 

rozhodne, že peňažná záruka pripadá štátu, ak obvinený ujde, skrýva sa alebo neoznámi 

zmenu svojho pobytu a znemožní tak doručenie predvolania alebo inej písomnosti súdu, 

prokurátora alebo vyšetrovateľa [písm. a)], zavinene sa nedostaví na predvolanie na úkon 

trestného konania, ktorého vykonanie je bez jeho prítomnosti vylúčené [písm. b)], pokra-

čuje v trestnej činnosti alebo sa pokúsi dokonať trestný čin, ktorý prv nedokonal alebo kto-

rý pripravoval alebo ktorým hrozil, alebo [písm. c)] alebo ak sa vyhýba výkonu uloženého 

trestu odňatia slobody alebo peňažného trestu alebo výkonu náhradného trestu odňatia slo-

body za peňažný trest [písm. d)]; na dôvody, pre ktoré peňažná záruka môže pripadnúť štá-

tu, sa musí obvinený a osoba, ktorá peňažnú záruku zložila, vopred upozorniť. Peňažnú zá-

ruku zruší na návrh obvineného alebo osoby, ktorá ju zložila, alebo aj bez návrhu súd alebo 

sudca, ktorý o jej prijatí rozhodol, ak pominuli dôvody, ktoré k jej prijatiu viedli 21. Ak však 

bol obvinený právoplatne odsúdený na nepodmienečný trest odňatia slobody alebo peňažný 

trest, môže súd rozhodnúť, že peňažná záruka trvá do dňa, keď odsúdený nastúpi výkon 

trestu odňatia slobody alebo zaplatí peňažný trest. Obvinený, ktorý bol právoplatne odsú-

dený na peňažný trest, môže tiež požiadať, aby sa záruka, ktorú zložil, použila na zaplatenie 

peňažného trestu (§ 73a ods. 4 Tr. por.). 

     Posledným prípadom obmedzenia osobnej slobody, ktorý dovoľuje Ústava je ustano-

venie čl. 17 ods. 6, zakotvujúce možnosť prevzatia osoby do ústavu zdravotníckej starost-
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livosti a jej držanie v ňom proti jej vôli – táto problematika však presahuje rámec tohto 

príspevku a preto tu nebude rozobratá 22 . 

 
 
Poznámky 
1  Pozri: MADLIAK, J. – MADLIAK, A.: Ľudské práva a slobody v Slovenskej republike a 
mechanizmus ich ochrany, SNSĽP Bratislava 1999, s. 82. 
2 Čl. 30 ods. 1 úst. zák. č. 100/1960 Zb. znel: “Nedotknuteľnosť osoby je zaručená. Nikoho 
nemožno stíhať ako obvineného inak, než zo zákonných dôvodov a spôsobom, ktorý usta-
novuje zákon. Nikoho nemožno vziať do väzby okrem prípadov zákonom ustanovených a 
na základe rozhodnutia súdu alebo prokurátora.” 
3 PAVLÍČEK, V. a kol.: Ústava a ústavní řád České republiky – Komentář. II. díl – Práva a 
svobody, 2. vyd., Linde Praha 1999, s. 85. 
4  MADLIAK, J. – MADLIAK, A.: d. c. v pozn. 1, s. 83. 
5 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky, Matica Slovenská 1997, s. 94. 
6  MADLIAK, J. – MADLIAK, A.: d. c. v pozn. 1, s. 83. 
7  Tamtiež, s.83. 
8  Tamtiež, s. 84. 
9  PAVLÍČEK, V. a kol.: d. c. v pozn. 3, s. 89; rovnako aj MADLIAK, J. – MADLIAK, A.: 
d. c. v pozn. 1, s. 84. 
10 IVOR, J.: Zaistenie osôb v trestnom konaní, IURA EDITION Bratislava 1997, s. 92. 
11 MADLIAK, J. – MADLIAK, A.: d. c. v pozn. 1, s. 85 

12 MANDÁK, V.: Zajištění osoby obvineného v československém trestním řízení, ORBIS 
Praha 1975, s. 45. 
13  MADLIAK, J. – MADLIAK, A.: d. c. v pozn. 1, s. 86 
14 Tamtiež, s.87. 
15 Tamtiež, s.88. 
16 Tamtiež, s.89. 
17  Tamtiež, s.89. 
18 Tamtiež, s.90. 
19  Tamtiež, s.90. 
20  Tamtiež, s.90. 
21  Tamtiež, s.90. 
22 Podrobne pozri: MADLIAK, J. – MADLIAK, A.: d. c. v pozn. 1, s. 50 a nasl. 
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doc. JUDr. Jozef Olej, CSc. 

RIGHT OF PERSONAL FREEDOM IN SLOVAK LAW 
AND ORDER  
 
                                                      S u m m a r y  

Right of personal freedom is one of the first human right and its is almost temperamentally 
connected with human existence itself. The evidence of above mentioned is general history 
of development in the area of human rights. Also Slovak Constitution pays increased atten-
tion to this issue as the personal freedom is presented among the basic human rights.  

     Author in his contribution discusses actual legal status, in the first place from view of 
criminal legal punishments. He deals first of all such institutes as bringing and arresting of 
suspect, arresting order, arrest, etc. Author emphasizes, that any intervention to the personal 
freedom of individual in accordance with Constitution are possible only from the side of 
police bodies and bodies, acting in criminal proceedings exclusively on the basis of the law 
and in form, presented in such law.  
 
                                                      R e s u m é 
Právo na osobnú slobodu je jedným z najzákladnejších ľudských práv a je priam bytostne 
späté so samotnou ľudskou existenciou. Dôkazom uvedeného je celý doterajší historický 
vývoj v oblasti ľudských práv. Aj Ústava Slovenskej republiky venuje tejto problematike 
zvýšenú pozornosť, keď osobnú slobodu uvádza medzi základnými ľudskými právami. 

     Autor vo svojom príspevku rozoberá súčasný právny stav, predovšetkým z pohľadu 
trestno-právnych predpisov. Dotýka sa predovšetkým takých inštitútov, akými sú predve-
denie zadržanie podozrivého, zadržanie obvineného, zatýkací rozkaz, väzba a pod. Autor 
pri tom zdôrazňuje, že akékoľvek zásahy do osobnej slobody človeka v súlade s ústavou 
možno robiť zo strany policajných orgánov a orgánov činných v trestnom konaní výlučne 
na základe zákona a spôsobom v ňom uvedeným. 
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JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
SUBJEKTY MEDZINÁRODNÉHO PRÁVA A ĎALŠÍ 
AKTÉRI MEDZINÁRODNO-PRÁVNYCH VZŤAHOV NA 
PRAHU 21. STOROČIA 
 
Úvod 

Súčasné medzinárodné verejné právo sa vyznačuje veľkou vnútornou dynamikou. Súčasťou 

zmien, ktoré vývoj medzinárodného verejného práva produkuje je stále väčšia diverzifiká-

cia jeho subjektov a aktérov medzinárodnoprávnych vzťahov. Dnešné medzinárodné spo-

ločenstvo je veľmi pestré a tým i zložitejšie, ako tomu bolo v dobách pred rokom 1850, keď 

jediným subjektom medzinárodného verejného práva (ďalej medzinárodné právo) bol štát. 

     Zmeny zasahujú všetky existujúce subjekty medzinárodného práva. Popri meniacom 

sa charaktere chápania suverenity štátu a stále rastúcom vplyve medzinárodných organizá-

cií je treba brať do úvahy stále početnejšie prípady, keď ako subjekty, alebo aktéri medzi-

národnoprávnych vzťahov vystupujú v rôznych podobách osoby, od jednotlivcov, až po 

nadnárodné spoločnosti. V medzinárodnoprávnych normách a vzťahoch sa navyše, vysky-

tujú i ľudstvo, regióny a medzinárodné nevládne organizácie 
1
. 

     Účelom tohto príspevku je rámcovo zmapovať existujúci stav v oblasti subjektov me-

dzinárodného verejného práva s poukazom na aktivitu ďalších aktérov medzinárodnopráv-

nych vzťahov s potenciálom získania postavenia subjektu medzinárodného práva. 

1. Definícia pojmu subjekt medzinárodného práva 

Úvodom je potrebné konštatovať, že žiadna zmluvná ani obyčajová norma medzinárodného 

práva nezakotvujú definíciu pojmu subjektu medzinárodné právo. Definícia pojmu subjektu 

je teda ponechaná vede medzinárodného práva. Z tohto pohľadu je podľa nášho názoru 

vhodné načrtnúť istý prehľad názorov niektorých významných teoretikov. 

     Doc. Malenovský vychádza pri formulácií z poznatkov všeobecnej právnej vedy, v 

zmysle ktorých je subjektom práva každá jednotka, ktorej daný právny poriadok priznáva 

spôsobilosť k právam a povinnostiam, a spravidla i k právnym úkonom 
2 . 

     Prof. Brownlie, významný oxfordský teoretik, vychádza z názoru, že subjektom me-

dzinárodného práva práva je jednotka schopná byť nositeľom medzinárodných práv a po-

vinností majúca schopnosť vznášať medzinárodné právne nároky 3
.     Kolektív autorov 
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učebnice medzinárodného verejného práva vedený Prof. Tomkom považuje za subjekty 

medzinárodného práva, vzhľadom na koordinačný charakter medzinárodnoprávnych vzťa-

hov, len také jednotky, ktoré toto právo tvoria (teda, ktoré majú normotvornú spôsobilosť) i 

vynucujú 
4 
.   

     Prof. Azud vo svojej najnovšej učebnici zastáva názor, že je potrebné rozlišovať medzi 

právnou subjektivitou, ktorú má každý subjekt medzinárodného práva a spôsobilosťou na 

právne úkony, ktorá nie je pri každom subjekte rovnaká.  Štáty ako pôvodný a základný 

subjekt medzinárodného práva majú plnú normotvornú spôsobilosť ako aj plnú zodpoved-

nostnú spôsobilosť. Medzinárodné vládne organizácie a národy bojujúce za nezávislosť 

(povstalci) majú obmedzenú normotvornú a výnimočne i zodpovednostnú spôsobilosť. 

Jednotlivci nemajú normotvornú spôsobilosť avšak majú spôsobilosť byť nositeľmi, alebo 

adresátmi (destinatármi) ľudských práv a základných slobôd na medzinárodnej úrovni ako 

aj zodpovednostnú spôsobilosť v oblasti trestnej zodpovednosti za zločiny podľa medziná-

rodného práva 5.  

     Zhrnutím týchto názorov, reprezentujúcich existujúce spektrum názorov vedy medzi-

národného práva, môže byť nasledovná definícia, v zmysle ktorej je subjektom medziná-

rodného práva každá jednotka, ktorej medzinárodné právo priznáva, minimálne, spôsobi-

losť byť nositeľom medzinárodných práv a povinností a maximálne, i spôsobilosť na me-

dzinárodné právne úkony. 

2. Klasifikácia subjektov medzinárodného práva 

Klasifikácia subjektov medzinárodného práva, vzhľadom k neexistencii záväznej právnej 

úpravy v tejto oblasti, taktiež zostáva doménou vedy. 

     Rámcovú obyčajovú úpravu v tejto oblasti vystihuje dictum Medzinárodného súdneho 

dvora v posudku vo veci Náhrady škôd utrpených v službách OSN (1949): " Subjekty prá-

va...nemusia byť nevyhnutne totožné, pokiaľ sa týka ich právnej povahy alebo rozsahu ich 

práv...Ich povaha závisí na potrebách spoločenstva". 

      Podľa názoru Doc. Malenovského uvedený výrok Medzinárodného súdneho dvora 

vyjadruje dva rysy platného medzinárodného stavu. Za prvé, platí premisa, že nie je možné 

preukázať existenciu jednotného či jediného druhu (kategórie) subjektov medzinárodného 

práva. Druhým rysom medzinárodnoprávnej úpravy je skutočnosť, že zmysel všeobecného 
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pojmu "subjekt", ale i rozsah práv a povinností konkrétneho, individuálneho subjektu sa 

mení v závislosti od vývoja medzinárodného spoločenstva 
6
.   

     Veda medzinárodného práva sa pokúša subjekty klasifikovať či deliť do skupín. Naj-

častejšie s v odbornej literatúre vyskytujú delenia na subjekty: pôvodné (štáty, národy bo-

jujúce za nezávislosť) a odvodené (medzinárodné organizácie), trvalé ( štáty) a dočasné ( 

národy bojujúce za nezávislosť), subjekty s plnou subjektivitou (štáty), subjekty s obmedze-

nou špecializovanou čiastočnou subjektivitou (národy bojujúce za nezávislosť, medziná-

rodné organizácie) a subjekty s obmedzenou marginálnou subjektivitou (jednotlivec) 
7
.   

     Z hľadiska druhov subjektov rozoznávame, ako sme už naznačili, štyri subjekty s roz-

dielnou formou subjektivity - štáty, národy bojujúce za nezávislosť (povstalci), medziná-

rodné vládne organizácie a jednotlivec. 

     Okrem týchto subjektov sa v medzinárodnoprávnych vzťahoch vyskytujú i ďalšie 

subjekty s marginálnym významom , ktoré nemožno zaradiť k uvedeným štyrom skupinám 

subjektov, a ktoré požívajú osobitný druh obmedzenej medzinárodnoprávnej subjektivity na 

základe určitých historických či politických súvislostí (Rád maltézskych rytierov, Svätá sto-

lica, Andorra, mestá z medzinárodným statusom, Medzinárodný výbor červeného kríža). 

     Teoretické diskusie sa vedú i o prípadnej medzinárodnoprávnej subjektivite ľudstva 

ako celku. V odbornej literatúre sa objavujú i náznaky postupného prieniku do medziná-

rodného práva zo strany nadnárodných spoločností, právnických osôb s významnou eko-

nomickou silou a medzinárodných nevládnych organizácií. 

3. Štát ako subjekt medzinárodného práva 

Štáty sú pôvodnými subjektami medzinárodného práva s úplnou medzinárodnoprávnou 

subjektivitou. 

     Medzi subjektami medzinárodného práva si udržujú kľúčové postavenie. Súčasné me-

dzinárodné právo je preto predovšetkým právom medzištátnym. Výnimočnosť postavenia 

štátu sa odvodzuje z toho, že vystupuje ako predstaviteľ suverénnej moci a má absolútnu 

normotvornú spôsobilosť v oblasti medzinárodného práva, vrátane spôsobilosti vytvárať a 

byť členom medzinárodných organizácií, spôsobilosť materiálne zaistiť plnenie svojich 

právnych záväzkov, spôsobilosť byť nositeľom zodpovednostnej povinnosti a schopnosť 

prakticky presadzovať svoje nároky voči iným štátom (subjektom). 
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     Štát je vlastne takto jediným plnohodnotným subjektom medzinárodného práva. Vznik 

medzinárodnoprávnej subjektivity štátu sa opiera o splnenie štyoch základných objektív-

nych konštitutívnych prvkov štátu, ktorými sú štátne územie,  obyvateľstvo,  verejná moc 

(vláda) a  suverenita (nezávislosť). 

    Prvé tri z menovaných prvkov štátu  sú všeobecne akceptované v slovenskej a českej 

právnej vede
 8
. Štvrtý prvok - suverenita (nezávislosť)  je tu často inkorporovaný do pojmu 

verejnej moci. Ako samostatný prvok štátu sa suverenita sa objavuje najmä  v teoretických 

prácach anglo-amerických teoretikov. Ich teoretické závery vychádzajú z Montevidejského 

dohovoru o právach a povinnostiach štátov z r.1933  9.  

     Štátne územie bolo v minulosti považované za najdôležitejší prvok štátu, ako predpo-

klad osídlenia a fungovania verejnej moci 
10

.  

     Medzinárodné právo nestanovuje minimálnu rozlohu potrebnú pre vznik štátu. To 

znamená, že medzinárodné spoločenstvo nespochybňuje existenciu tzv. mikroštátov s veľ-

mi malou rozlohou (San Marino, Nauru a pod.). Zmenšenie územia štátu, a to i podstatné, 

nevedie k spochybneniu medzinárodnoprávnej subjektivity daného štátu. Na ujmu štátnosti 

nie je ani skutočnosť, že si na jeho územie činia právny nárok iné štáty, poprípade, ak jeho 

územie nie je presne vymedzené. 

     Pod obyvateľstvom štátu sa rozumie celok jednotlivcov oboch pohlaví, ktoré spolu žijú 

na danom území ako organizované spoločenstvo. Táto stručná definícia označuje a zdôraz-

ňuje usadlý, prirodzený a trvalý charakter obyvateľstva. Podmienka usadlosti takto vylučuje 

z obyvateľstva štátu kočovné kmene (napr. Tuaregovia kočujúci na území Alžírska, Mali, 

Nigeru a Mauretánie). Prirodzenosť sa chápe v zmysle takého súžitia obyvateľstva, ktoré 

zaručí jeho biologickú reprodukciu. 

     Kritérium trvalosti odlišuje skutočných obyvateľov daného štátu, ktorí sú k nemu via-

zaní štátnym občianstvom od cudzincov a apolitov.  Medzinárodné právo, podobne ako v 

súvislosti s územím štátu, nestanovuje minimálny počet obyvateľov. 

     Verejná moc štátu značí skutočnosť, že štát vytvoril sústavu štátnych orgánov, ktoré sú 

schopné zaistiť na príslušnom území taký minimálny štandard územnej správy a verejného 

poriadku, ktorý umožňuje nerušenú koexistenciu daného štátu s inými členmi medzinárod-

ného spoločenstva.  
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     Dôležitou črtou verejnej moci štátu je jej suverénny charakter, ktorý je základom štvr-

tého konštitutívneho prvku štátu - štátnej suverenity (nezávislosti). 

     Štátna suverenita v podstate znamená, že voči určitému územiu a príslušnému obyva-

teľstvu je štátna či verejná moc najvyššou výlučnou mocou a pri jej uplatňovaní voči iným 

suverénom aj mocou nezávislou, t.j. nezávislou od inej štátnej moci iného suveréna. Vo 

vede sa odlišuje dve zložky štátnej suverenity a to suverenita vonkajšia a vnútorná. 

     Vnútorná štátna suverenita je chránená medzinárodnoprávne na základe medzinárod-

noprávneho zákazu zasahovania do vnútroštátnych záležitostí iných krajín a  vychádza z zo 

skutočnosti, že štátu patrí výlučná moc na jeho území. 

     Vonkajšia suverenita štátu sa opiera o absolútnu normotvornú spôsobilosť štátu, teda 

spôsobilosť vytvárať ako zmluvné tak obyčajové normy a znamená, že štát je plnoprávnym 

subjektom medzinárodného práva, rovnoprávnym voči všetkým ostatným suverénnym štá-

tom a plnohodnotným členom medzinárodného spoločenstva. 

     Prejavom suverenity štátu je o. i. medzinárodnoprávne neobmedzenú voľnosť dispo-

novať svojim územím. Štát teda môže previesť časť svojho územia na iného suveréna ce-

siou - postúpením územia (cesia Zakarpatskej Ukrajiny Československom ZSSR v r.1945) 

alebo sa môže zriecť územnej výsosti (suverenity) voči časti svojho územia na určitý čas 

(zriadenie vojenskej základne). 

     Ak sú teda splnené všetky štyri atribúty štátu, štát objektívne existuje. Táto konštatácia 

vychádza zo zásady efektivity a znamená, že ostatné štáty sa v prípade vzniku štátu nového 

iba obmedzujú na skúmanie a konštatáciu či sú tieto prvky splnené. Tento prístup je zákla-

dom tzv. deklaratórnej teórie uznania subjektivity štátu. 

     Históriu však na strane druhej neustále sprevádzajú pokusy oslabiť výlučne objektívny 

charakter štátu ako subjektu medzinárodného práva a podmieniť subjektivitu nového štátu 

uznaním ostatných štátov. Tieto snahy sú pozostatkom,tzv. konštitutívnej teórie uznania 

subjektivity štátu, ktorá existovala v klasickom medzinárodnom práve v minulosti a zna-

menala, inými slovami skutočnosť, že za štát bol považovaný len taký územný celok, ktorý 

bol uznaný už existujúcimi štátmi. 

     Súčasná prax štátov pri aplikácii inštitútu uznania štátu naznačuje, že prípadné neuz-

nanie určitého štátu značne sťažuje jeho medzinárodnopolitickú existenciu (Macedónsko, 

Turecká cyperská republika, Republika srbská krajina, Čečensko, Tatarstan), čo niekedy 
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vedie k jeho zániku pod vojenským alebo ekonomickým tlakom mocnejšieho suseda alebo 

medzinárodného spoločenstva. Uznanie či neuznanie štátu však nemôže poprieť jeho fak-

tickú objektívnu existenciu. 

     Súčasné medzinárodné právo, okrem už spomenutej zásady efektivity, uplatňuje i tzv. 

zásadu legitimity, v zmysle ktorej sa za subjekt medzinárodného práva považuje v niekto-

rých prípadoch i útvar, ktorý nespĺňa faktickú existenciu všetkých prvkov štátu (napr. Pa-

lestína, ktorá má v niektorých štátoch veľvyslanectvá, i keď ešte nemá plnú zvrchovanosť). 

     V medzinárodnoprávnych vzťahoch vystupujú i štátne útvary, ktoré nemajú unitárny 

charakter z hľadiska ich vnútroštátneho právneho poriadku. Môže sa jednať buď o zložené 

štáty (federácie, spolkové republiky) alebo konfederácie (zväzy, spoločenstvá štátov). Z 

toho vyplývajú i osobitosti ich subjektivity. 

     V zložených štátoch (Ruská federácia, Nemecká spolková republika) síce existuje via-

cero stupňov a úrovní štátnych orgánov (orgány federácie, republikové orgány), avšak na-

vonok sú zastupované iba jedným druhom štátneho orgánu - orgánmi federatívnymi. Me-

dzinárodné právo považuje takéto štáty za jednotné z hľadiska ich medzinárodnoprávnej 

subjektivity. Zložené štáty vo forme federácie či spolkovej republiky sú teda spojením štá-

toprávnym. 

     Pre členské štáty konfederácií (Nemecko v rokoch 1815-1856, Spojené štáty americké 

v rokoch 1778-1787, Švajčiarsko v rokoch 1291-1798, v istom zmysle i súčasné integrova-

né zoskupenia štátov ako napr. Európska únia či Spoločenstvo nezávislých štátov) platí že 

si ponechávajú medzinárodnoprávnu subjektivitu v plnom rozsahu. Ich spoločné orgány ich 

môžu v určitých otázkach zastupovať, avšak konečné rozhodnutie o právnej záväznosti ak-

tov týchto orgánov prislúcha parlamentom jednotlivých štátov. Preto je možné konštatovať, 

že konfederácie, zväzy či súštátia sú medzinárodnoprávnym spojením. To ostatne vyplýva i 

z faktu, že vznikajú spravidla na základe medzinárodnej zmluvy. 

     V praxi štátov sa vyskytujú i zmiešané typy štátností, ktoré predstavujú sčasti štáto-

právne a sčasti medzinárodnoprávne spojenie. Ide o tzv. medzinárodné federácie, v ktorých 

medzinárodné styky obstarávajú v určitom rozsahu i členské štáty či provincie (napr. pro-

vincia Quebec v Kanade, švajčiarske kantóny), ktoré si ponechávajú v primeranej miere 

medzinárodnoprávnu subjektivitu 11
.  
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     Uvedené členenia v zásade korešpondujú so súčasnou realitou,  avšak postupne budú 

zrejme prekonané. Potreba ekonomickej, ale i politickej integrácie na rôznych úrovniach 

totiž núti štáty k vytváraniu širších celkov nadnárodného charakteru, v ktorých sa štáty 

vzdávajú podstatnej časti ich suverénnych práv v prospech nadnárodného celku. Týka sa to 

predovšetkým štátov združených v Európskej únii, ale v menšej miere i Ameriky (NAFTA, 

MERCOSUR). Uvedené integračné trendy postupne nabúravajú tradičnú koncepciu suve-

renity štátu. 

     Podobný efekt má i znovuoživenie koncepcie národných štátov resp. etnického chápa-

nia národa, na úkor koncepcie územne chápaného národa, ako zakladateľa štátu, prakticky 

vo všetkých častiach sveta. 

     V snahe o presadenie národnej identity je postupne narúšaná územná integrita býva-

lých viacnárodných štátov. V niektorých prípadoch je táto dezintegrácia kultúrna a bez-

problémová (bývalé Československo). Vo väčšine prípadov však, na škodu celého ľudstva, 

rozpad štátu sprevádzajú ozbrojené konflikty (bývalá Juhoslávia, bývalý Sovietsky zväz, 

konflikt Etiópia-Eritrea). 

     V krajinách z pestrým etnickým, či kmeňovým členením sa renesancia etnického chá-

pania národa často podpisuje na dlhodobých ozbrojených konfliktoch, ktoré vedú k takmer 

úplnej dezintegrácii štátu (Somálsko, Rwanda, Bosna a Hercegovina), čím trpí najmä civil-

né obyvateľstvo. 

     S tým súvisia nové prístupy  medzinárodného spoločenstva k otázke zasahovania do 

vnútorných záležitostí štátov a dokonca práva či povinnosti humanitárnej intervencie 12
. 

4. Národ bojujúci za nezávislosť (povstalci) 

Ďalším zo subjektov, ktorý existuje v medzinárodnoprávnych vzťahoch je národ bojujúci 

za nezávislosť, ktorý je kompatibilný s pojmom povstalci. Je to takisto subjekt pôvodný. 

ktorý úzko súvisí s vnútornou dynamikou vývoja subjektivity štátu ako subjektu medziná-

rodného práva. 

     Národ ako taký, pokiaľ sa naň pozeráme ako na organizovanú skupinu jednotlivcov, 

ktorá má spoločné znaky (jazyk, kultúru, územie a pod.) nie je subjektom medzinárodnop-

rávnym, pokiaľ sa o to sám nepričiní.  Medzinárodné právo poskytuje všetkým národom 

právo na sebaurčenie , ktoré znamená, že každý národ si môže zvoliť formu svojho štáto-
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právneho postavenia vrátane možnosti založenia vlastného štátu z medzinárodnoprávnou 

subjektivitou. 

     Formu svojho štátoprávneho postavenia si však volí, každý národ sám a preto vo svete 

nájdeme : 

1. národy, ktoré neašpirujú na žiadnu formu samosprávy (napr. Rómovia), 

2. národy, ktorým postačuje status teritoriálnej autonómie v určitom štáte (Katalánci a 

Baskovia v Španielsku, 

3. národy, ktoré koexistujú s inými národmi vo forme federácie (Zväzová republika Juho-

slávia - Čiernohorci so Srbmi, Ruská federácia - Rusi, Baškirci, Nenci, Evenkovia, Ta-

tári, Kalmyci, Kareli a pod.), 

4. územne chápané národy, ktoré pozostávajú z viacerých etník, a ktoré si vytvorili spra-

vidla zložený štát (napr. Švajčiari, Keňania, Američania, Juhoafričania), 

5. národy, ktoré si vytvorili vlastný medzinárodnoprávne nezávislý štát (Slovensko, Čes-

ká republika), 

6. domorodé národy, ktoré požívajú osobitnú medzinárodnoprávnu ochranu s obmedze-

ným právom na sebaurčenie (Dohovory č.107 a 169 Medzinárodnej organizácie práce), 

v kontexte ľudských práv a základných slobôd. 

     Tento rôzny prístup národov k vlastnej politickej a štátoprávnej existencii je ovplyv-

nený i nie celkom jasným výkladom pojmu práva národov na sebaurčenie, ako aj pojmu 

národ ako taký. 

     Pojem národ sa v medzinárodnom práve používa najmä z hľadiska jeho postavenia 

ako adresáta práva na sebaurčenie, ktoré má kolektívny charakter, ako aj ďalších s ním sú-

visiacich práv taktiež kolektívneho charakteru. K prvotnému definovaniu národa na medzi-

národnej úrovni v uvedenom zmysle dochádza v 19. storočí, v súvislosti so zjednocovaním 

Nemecka a Talianska. V tomto období prevládal názor, že národ je spoločenstvo ľudí, spo-

jených spoločnými biologickými rysmi, jazykom, tradíciami, históriou a kultúrou, ktorým 

je vlastná vôľa žiť spolu 13
.      

     Toto poňatie prevládalo až do konca 1. svetovej vojny, i keď bolo aplikované dosť 

voľne. V procese rozpadu koloniálnej sústavy sa toto chápanie pozmenilo na viac-menej 
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územné vymedzenie národa, vzhľadom na etnickú a jazykovú nejednotnosť mimoeuróp-

skych koloniálnych národov. 

     Po druhej svetovej vojne bol sebaurčovací proces v rámci OSN konkretizovaný v prí-

slušných rezolúciách VZ OSN. Šlo o Rezolúcie VZ OSN 1514(XV) a 1541(XV) z roku 

1960 o poskytnutí nezávislosti koloniálnym krajinám a národom (ďalej Rezolúcia 

č.1514(XV) a Rezolúcia č.1541(XV)). Druhá z uvedených rezolúcií definuje nepriamo ko-

loniálne krajiny a národy ako územia, ktoré sú geograficky oddelené a etnicky alebo kul-

túrne odlišné od krajiny, ktorá ich spravuje. 

     Neskoršia medzinárodnoprávna úprava vychádza z podobných princípov. Článok 1 

Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z r.1966, ako aj článok 1 Me-

dzinárodného paktu o hospodárskych sociálnych a kultúrnych právach z.1966, ktoré sú 

úplne totožné, stanovujú právo "... všetkých..." národov na sebaurčenie, bez bližšieho urče-

nia či sa jedná o národ v etnickom alebo územnom slova zmysle. 

     Koncepcia Africkej charty o ľudských právach a právach národov z r. 1986 (ďalej Af-

rická charta) sa pridŕža územného princípu vymedzenia národa, vzhľadom na nesmiernu 

etnickú rôznorodosť afrických štátov. 

     Súčasná prax sebaurčenia v strednej a východnej Európe, ale i v iných častiach sveta 

signalizuje návrat k etnickému významu pojmu národ a čím prakticky postupne "rozpúšťa" 

koncepciu územného chápania národa. 

     Právo na sebaurčenie národov je zakotvené vo viacerých medzinárodnoprávnych do-

kumentoch. Za všetky spomeňme čl. 1 a čl. 55 Charty OSN z r.1945 14
, čl. 1 už spomenu-

tého Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach z r.1966 a čl. 1 Medziná-

rodného paktu o hospodárskych sociálnych a kultúrnych právach. z r.1966 15
. 

     Deklarácia zásad priateľských vzťahov a spolupráce medzi štátmi VZ OSN z roku 

1970, toto právo uvádza v rámci jednej zo zásad medzinárodného práva a umožňuje pre je-

ho realizáciu použiť všetky dostupné prostriedky, včítane ozbrojenej sily. 

     Túto skutočnosť potvrdzuje i čl. 7 rezolúcie VZ OSN č.3314/1974 zo 14. decembra 

1974 o definícii agresie: " Nič v tejto definícii a najmä v jej článku 3 nemôže byť vyklada-

né akýmkoľvek spôsobom na ujmu práva na sebaurčenie..., ktoré majú národy násilne toho 

práva zbavené...". 
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     Preto, ak určitý národ existuje nútene v polohe závislej vo vzťahu k určitej koloniálnej 

mocnosti, alebo k inému silnejšiemu suverénovi, ktorý mu násilím bráni v realizácii práva 

na sebaurčenie, môže si toto právo realizovať ozbrojenou cestou. 

     Medzinárodné právo teda legitimuje takýto spôsob použitia sily a kvalifikuje národ-

nooslobodzovací boj ako dovolené použitie sily v medzinárodnoprávnych vzťahoch.  

     Obmedzením pri praktickej realizácií práva na sebaurčenie je inštitút uznania za národ 

bojujúci za nezávislosť . Ak štáty (hlavne svetové mocnosti) neuznajú národ, za národ bo-

jujúci za nezávislosť , realizácia jeho práva na sebaurčenie i ozbrojenou cestou je odsúdená 

na neúspech (v súčasnosti Kurdistan, v minulosti Tibet), i keď sú podmienky subjektivity v 

zásade dané. 

     Medzinárodné právo poskytuje národom, ktoré sa vymaňujú spod cudzej závislosti 

ozbrojenou cestou (spravidla po ich uznaní mocnosťami) i osobitný druh právnej subjekti-

vity.  

     Táto subjektivita má obmedzený charakter a umožňuje takýmto národom vstupovať do 

medzinárodnoprávnych vzťahov s inými subjektami medzinárodného práva za účelom vo-

jenskej, ekonomickej, humanitárnej ako aj politickej pomoci. Táto subjektivita sa poskytuje 

v prípade ak daný národ : 

a) fakticky ovláda určité, i keď nesúvislé územie (teda je úspešný v ozbrojenom boji proti 

územnému suverénovi), 

b) vykonáva verejnú moc voči svojim členom, obyvateľom daného územia. 

     V zmysle medzinárodného práva ide o novo sa utvárajúcu územno-politickú jednotku 

- štát v stave zrodu (in statu nascendi). Tento rodiaci sa štát je už schopný vytvárať normy 

medzinárodného práva v určitom obmedzenom rozsahu, ktorý je potrebný pre jeho existen-

ciu. 

     Medzinárodnoprávna subjektivita národa bojujúceho za nezávislosť má teda obme-

dzený charakter. Nezahŕńa spôsobilosť uzatvárať mnohostranné zmluvné normy, ale iba 

spôsobilosť uzatvárať dvojstranné zmluvné normy v oblasti vojenskej, humanitárnej či 

ekonomickej pomoci. Zmluvná spôsobilosť národa bojujúceho za nezávislosť sa teda týka 

len relatívne úzkeho okruhu právnych vzťahov. 
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     Na základe aktivít OSN a ďalších medzinárodných medzivládnych organizácií sa však 

národnooslobodzovacím hnutiam priznáva i status pozorovateľa pri medzinárodných orga-

nizáciách, právo účasti na kodifikačných konferenciách, právo na morálnu a materiálnu 

pomoc, ako i právo na uznanie medzinárodnej legitimity ich ozbrojeného odporu. 

     Takúto obmedzenú subjektivitu je možné zmeniť na subjektivitu úplnú, ak daný národ 

svoj ozbrojený boj úspešne zavŕši a vytvorí vlastný štát. 

     Inštitút práva na sebaurčenie národov je relatívne nový, pretože vznikol vlastne až v 

20. storočí (1918). Inštitút obmedzenej medzinárodnoprávnej subjektivity pre národy boju-

júce za nezávislosť je však staršieho dáta. Totiž už tradičná medzinárodné právo 19. storo-

čia pripúšťalo, aby v záujme humanizácie občianskej vojny (vnútroštátneho ozbrojeného 

konfliktu) požívali postavenie medzinárodnoprávneho subjektu povstalci bojujúci proti 

štátnej moci, pokiaľ im štáty priznali štatút bojujúcej strany. 

     Tento inštitút sa v období dekolonizácie po II. svetovej vojne začal s určitými obme-

nami používať pre národy bojujúce za nezávislosť, pričom nezáleží na tom či danému zo-

skupeniu ide o dekolonizačné hnutie, o zmenu štátnej formy (z monarchie na republiku), o 

boj proti apartheidu alebo o povstanie proti ústrednej vláde. 

     Záverom je, v súvislosti z otázkou medzinárodnoprávnej subjektivity národov bojujú-

cich za nezávislosť resp. povstalcov, potrebné konštatovať, že národ bez snahy o realizáciu 

práva na sebaurčenie, v niektorej z horeuvedených foriem, nepožíva medzinárodnoprávnu 

subjektivitu. 

     Ďalším dôležitým faktom je skutočnosť, že medzinárodnoprávna úprava realizácie 

práva národa na sebaurčenie nie je komplexná. Výklad práva na sebaurčenie je takto do 

značnej miery ponechaný vede medzinárodného práva
16

.  

5. Medzinárodné medzivládne organizácie 

Ďalším subjektom medzinárodného práva sú medzinárodné medzivládne organizácie. Pod 

pojmom Medzinárodné medzivládne organizácie rozumieme také zoskupenia štátov, ktoré 

na základe právneho aktu, ktorým bolo zriadené trvale, vykonávajú určité úlohy pre členské 

štáty a to vo vlastnom mene a vlastnými stálymi orgánmi. 

     Subjektivita medzinárodných medzivládnych organizácií je obmedzená podobne ako 

subjektivita národov bojujúcich za nezávislosť a povstalcov, avšak inými spôsobmi. 
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     Medzinárodné medzivládne organizácie (ďalej MMO) majú čiastkovú normotvornú 

spôsobilosť len pre tie konkrétne určené oblasti a otázky medzinárodného práva, na ktoré 

ich splnomocnili zakladajúce členské štáty organizácie, v ich zakladajúcej listine, ktorá je 

spravidla nazývaná štatútom alebo chartou (Charta OSN, Štatút Rady Európy). Tieto za-

kladajúce listiny platia i pre normotvorbu, ktorá sa týka vzťahu medzi medzinárodnými or-

ganizáciami a členskými, ale aj nečlenskými štátmi. 

     MMO sú vytvárané štátmi pre výkon určitých konkrétnych funkcií. Štáty preto musia 

vytvoriť náležité právne podmienky preto aby mohli medzinárodné organizácie nerušene 

pôsobiť a požívať svoju subjektivitu, ako v medzinárodnom merítku, tak aj podľa vnútro-

štátneho práva jednotlivých členských štátov. 

     Subjektivita MMO má teda ako medzinárodnoprávny tak aj vnútroštátny právny roz-

mer. 

     Vnútroštátnu právnu subjektivitu MMO zabezpečuje pravidlo formulované čl. 104 

Charty OSN - " OSN požíva na území každého svojho člena takú právnu spôsobilosť, aká 

je nutná k výkonu jej funkcií a k uskutočňovaniu jej cieľov". Toto pravidlo platí ako oby-

čajová norma všeobecného medzinárodného práva pre všetky ostatné MMO aj keď ho za-

kladajúca listina príslušnej MMO výslovne nespomína. 

     Vnútroštátna subjektivita MMO v sebe obsahuje právo vstupovať do zmluvných 

vzťahov zo subjektami vnútroštátneho práva, nadobúdať hnuteľné i nehnuteľné veci a vy-

stupovať samostatne pred vnútroštátnymi orgánmi a súdmi. 

     Medzinárodnoprávna subjektivita MMO nebola takto jednoznačne formulovaná a ne-

zmieňuje sa o nej ani Charta OSN. Tento nedostatok vyplýval z obáv zakladajúcich štátov, 

že medzinárodnoprávna subjektivita MMO by mohla spochybniť ich výsadné postavenie v 

medzinárodnom spoločenstve. Uvedený nejasný právny stav osvetlil zásadný výrok ob-

siahnutý v posudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Náhrady škôd utrpených v 

službách OSN z r. 1949. O príslušný posudok žiadalo Valné zhromaždenie OSN s otázkou 

či je OSN oprávnená žiadať náhradu škody od štátu Izrael, spôsobenú opomenutím preven-

cie a represie, v súvislosti so smrťou mierového vyjednávača OSN, švédskeho štátneho prí-

slušníka, grófa Bernadotte. 
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     Súd v posudku odpovedal kladne a potvrdil, že OSN má medzinárodnoprávnu subjek-

tivitu, lebo inak by nemohla plniť svoje základné funkcie 17
. Tento výrok sa postupne inter-

pretoval ako všeobecné obyčajové pravidlo vzťahujúce sa na všetky MMO. 

     Medzinárodná právna subjektivita v sebe obsahuje spravidla nasledovné zložky: 

a) spôsobilosť uzatvárať medzinárodné zmluvy s inými subjektami medzinárodného práva 

(medzinárodné organizácie sú však len výnimočne pripúšťané k uzatváraniu mnoho-

stranných právotvorných zmlúv, napr. v zmysle čl. 43 Charty), 

b) spôsobilosť k výsadám a imunitám vrátane výsad a imunít vlastných vrcholných pred-

staviteľov (imunita má funkčnú nie absolútnu povahu), 

c) spôsobilosť predložiť svojim menom majetkový nárok voči inému subjektu medziná-

rodného práva, 

d) spôsobilosť vystupovať ako strana pred medzinárodnými arbitrážnymi a súdnymi or-

gánmi, 

e) spôsobilosť niesť zodpovednosť za svoje protiprávne správanie, 

f) spôsobilosť k vnútroorganizačnej normotvorbe, 

g) autonómia vo finančných záležitostiach, hlavne v otázke rozpočtu. 

     Tieto právomoci sú spravidla zakotvené v zakladajúcej listine. Obyčajové medziná-

rodné právo navyše rozoznáva i tzv. implicitné kompetencie MMO. Jedná sa o kompeten-

cie, ktoré nie sú výslovne stanovené v štatúte MMO, ale MMO patria pretože sú nevyhnut-

né pre plnenie jej funkcií 
18

.  

     Medzinárodnoprávna subjektivita MMO vychádza z vôle jej zakladajúcich štátov, 

ktoré jej postúpili časť svojej subjektivity. V tejto súvislosti s vynára otázka či táto subjek-

tivita pôsobí i vo vzťahu k štátom, ktoré nie sú jej členmi. 

     V zmysle všeobecného obyčajového medzinárodného práva sa MMO nemôže automa-

ticky dovolávať svojej subjektivity voči nečlenskému štátu s výnimkou prípadu ak ju tento 

výslovne uznal. Medzinárodnoprávna subjektivita MMO má teda subjektívny charakter. Z 

tohto pravidla však platí i výnimka pre prípad OSN, ktorej subjektivita pôsobí erga omnes - 

voči všetkým a má teda objektívny charakter 
19

. 
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     Dynamika vývoja subjektivity medzinárodných vládnych organizácií spočíva jednak v 

ich neustále rastúcom počte (cca 360), v rastúcom počte členských štátov, ako aj v ich čoraz 

širšom zapájaní do formulácie, právnej regulácie a presadzovania záujmov medzinárodného 

spoločenstva.  Príkladom takejto aktivizácie MMO je činnosť Bezpečnostnej rady OSN, 

ktorá o.i. vytvorila dva medzinárodné tribunály pre potrestanie zločinov podľa medziná-

rodného práva (viď časť 6. tejto kapitoly), resp. na základe rozšíreného výkladu pojmu 

ohrozenie mieru v zmysle čl. 39 Charty OSN, nariadila viacero tzv. humanitárnych inter-

vencií s použitím sily v krajinách, kde občianske vojny spôsobili faktické zrútenie štátnej 

moci a následné humanitárne katastrofy. 

     Tento prístup dokumentuje, napr. rezolúcia č.688 (1991) vo vzťahu k Iraku alebo re-

zolúcia č.770(1992) vo vzťahu k Bosne a Hercegovine, kde BR OSN zmocnila členské štá-

ty k "použitiu všetkých potrebných prostriedkov k zaisteniu humanitárnej pomoci". 

6. Jednotlivec ako subjekt medzinárodného práva 

Pokiaľ sa týka postavenia jednotlivca ako subjektu medzinárodného práva , v otázke jeho 

subjektivity nemajú medzinárodnoprávni teoretici celkom jasno. V tejto súvislosti je však 

potrebné povedať, že vnútroštátne právo nevylučuje medzinárodnoprávnu subjektivitu jed-

notlivca v žiadnej svojej forme. 

     Absolútne chápané názory, ktoré jednotlivca vylučujú z medzinárodnoprávnych vzťa-

hov zrejme teda nebudú na mieste. Na druhej strane je jasné, že jednotlivec nikdy nedo-

siahne postavenie podobné postaveniu suverénneho štátu. Jediným logickým prístupom k 

otázke subjektivity jednotlivca je konštatácia, že jednotlivec, hoci nemá medzinárodnop-

rávnu normotvornú spôsobilosť, je spôsobilý byť nositeľom práv a povinnosti v určitých 

oblastiach medzinárodného práva. Má tade iba veľmi obmedzenú medzinárodnoprávnu 

subjektivitu. 

     Táto subjektivita sa prejavuje v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti a v oblasti 

ochrany základných ľudských práv a slobôd 
20

.  

     V oblasti trestnoprávnej zodpovednosti jednotlivca sa jedná o zodpovednostnú subjek-

tivitu za zločiny podľa medzinárodného práva, ktorými sú vojnové zločiny, zločiny proti 

ľudskosti a zločiny proti mieru. 

     Táto zodpovednosť je upravená v nasledujúcich medzinárodnoprávnych dokumentoch, 

kde sú obsiahnuté ako hmotnoprávne tak i procesnoprávne normy : 
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a) Dohovor o zlepšení osudu ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl v polí, 

Dohovor o zlepšení osudu ranených, chorých a stroskotancov ozbrojených síl na mori, 

Dohovor o zaobchádzaní s vojnovými zajatcami, Dohovor  o ochrane civilných osôb 

počas vojny (všetky z r.1949), Dodatkové protokoly I. II. k týmto štyrom dohovorom z 

roku 1977, 

b) Štatút medzinárodného vojnového tribunálu v Norimbergu z roku 1945, ktorý platil i 

pre vojnový tribunál v Tokiu, Dohoda o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zlo-

čincov európskych krajín Osi z roku 1945, Protokol Postupimskej konferencie z roku 

1945, 

c) Dohovor o nepremlčateľnosti vojnových zločinov (1968), Dohovor o zabránení a tres-

taní zločinu genocídia (1948), Dohovor o predchádzaní a trestaní zločinu apartheidu 

(1973), Rezolúcia č. 827/1993 Bezpečnostnej rady OSN (a ďalšie súvisiace rezolúcie), 

ktorou sa zriadil Medzinárodný tribunál pre zločiny spáchané v bývalej Juhoslávii so 

sídlom v holandskom Haagu a Rezolúcia č.955/1994 Bezpečnostnej rady OSN (a ďalšie 

súvisiace rezolúcie), ktorou sa zriadil Medzinárodný trestný tribunál pre Rwandu so 

sídlom v tanzánskej Arushi  21
. 

     Všetky tieto dokumenty umožňujú stíhanie osôb, ktoré sa dopustili spomenutých zlo-

činov, pred špeciálnymi medzinárodnými tribunálmi (Norimberg, Tokio v minulosti, Haag, 

Arusha v súčasnosti), alebo pred národnými súdmi jednotlivých štátov, pokiaľ zločincova 

činnosť geograficky nepresahuje rámec jedného štátu. 

     Budúcnosť v oblasti trestnej zodpovednosti za zločiny podľa medzinárodného práva 

predstavuje Štatút Medzinárodného trestného tribunálu podpísaný v Ríme v 17.7.1998.  

Tento štatút je otvorený na podpis do roku 31.12.2000 a umožní Medzinárodnému trestné-

mu tribunálu stíhanie páchateľa zločinu proti ľudskosti a vojnového zločinu, z ktorejkoľvek 

signatárskej krajiny 22
.   

     Druhou oblasťou, v ktorej jednotlivec participuje v medzinárodnoprávnych vzťahoch 

je oblasť medzinárodnoprávnej ochrany ľudských práv. Jednotlivec v tejto oblasti požíva 

relatívne presne určené práva a to buď ako ľudská bytosť všeobecne, alebo ako bytosť v 

niektorej špecifickej kvalite, ako napr. žena, dieťa, pacient, príslušník národnostnej menši-

ny, utečenec, príslušník domorodého národa a pod. 
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     V drvivej väčšine prípadov sa jedná o práva individuálneho charakteru. Istú výnimku 

tu predstavujú príslušníci tzv. domorodých národov, ktorí, vzhľadom na svoju zraniteľnosť 

modernou civilizáciou, požívajú i niektoré práva kolektívneho charakteru.  Komplexná 

hmotnoprávna a procesnoprávna úprava však existuje iba v oblasti ochrany základných 

ľudských práv a slobôd. Medzinárodné dokumenty zakotvujúce práva pre človeka v nie-

ktorej špecifickej kvalite ako napr. žena, utečenec obsahujú iba hmotnoprávnu úpravu bez 

dôsledného procesného zabezpečenia kontroly dodržiavania jednotlivych práv. 

     Koncepcia univerzálnej ochrany ľudských práv je relatívne mladšieho dáta, keďže 

uzrela svetlo sveta až po II. svetovej vojne na pôde OSN. Po prijatí Všeobecnej deklarácie 

ľudských práv Valným zhromaždením OSN v roku 1948 sa postupne rozvinuli viaceré 

medzinárodnoprávne zmluvné mechanizmy ochrany ľudských práv, a to ako na univerzál-

nej tak i na regionálnej úrovni. 

     Najvýznamnejším a zrejme aj najefektívnejším univerzálnym systémom ochrany ľud-

ských práv je systém vytvorený Medzinárodným paktom o občianských a politických prá-

vach (1966), ktorý o.i. umožňuje občanom členských štátov paktu, ktoré pristúpili k jeho 

Opčnému protokolu, domáhať sa porušenia svojich práv formou individuálnych oznámení. 

Pre účely posúdenia oznámení pakt zriadil osobitný orgán súdnej povahy - Výbor pre ľud-

ské práva, ktorý sídli v švajčiarskej Ženeve 
23

.    

     Na univerzálnej úrovni existujú zmluvné systémy garantujúce špeciálne práva pre prí-

slušníkov niektorých cieľových skupín ako sú utečenci, ženy, deti, domorodé národy a pod. 

Za všetky spomeňme Dohovor o právach dieťaťa z roku 1989, či Dohovor o právnom pos-

tavení utečencov z r.1951 
24

.  

     Regionálne systémy ochrany ľudských práv, vyvinuté v rámci Rady Európy, Organi-

zácia Amerických štátov a Organizácia Africkej jednoty sú možno povedať o niečo efek-

tívnejšie a prepracovanejšie ako univerzálne systémy 25
. V európskych pomeroch takýto 

systém predstavuje Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 

1950, vyvinutý v rámci Rady Európy. 

     Systém dohovoru umožňuje občanom zo signatárskych štátov dohovoru domáhať sa 

porušenia svojich práv, pred orgánom súdnej povahy zriadeným týmto dohovorom. Jedná 

sa o Európsky súd pre ľudské práva, ktorý sídli vo francúzskom Štrasburgu 
26

.  
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     I na regionálnej úrovni existujú zmluvné systémy garantujúce špeciálne práva pre prí-

slušníkov niektorých cieľových skupín ako sú napr. príslušníci národnostných menšín. 

Priekopnícku úlohu v oblasti práv príslušníkov menšín hrá Rámcový dohovor o ochrane 

národnostných menšín z roku 1995, ktorý obsahuje i zárodky kontrolného mechanizmu 

úrovne implementácie práv v ňom zakotvených 27
.  

     Záverom k tejto časti je potrebné konštatovať, že viaceré univerzálne i regionálne sys-

témy ochrany ľudských práv sú dobre prepracované a efektívne. Obsahujú kontrolné me-

chanizmy spočívajúce buď vo forme periodických správ štátov o pokroku pri implementácii 

príslušného dohovoru, alebo vo forme medzištátnych a individuálnych sťažností. Niektoré 

zo zmluvných systémov sa však obmedzujú iba na spravodajskú procedúru, ktorá je pova-

žovaná za nie veľmi efektívnu. Táto skutočnosť však nemôže spochybniť prienik jednot-

livca do roviny subjektu medzinárodného práva predstavuje istý prelom v medzinárodnom 

práve. 

     Na druhej strane, význam tohto prieniku nemožno preceňovať, vzhľadom na stále vy-

soký stupeň svojvôle niektorých štátov v oblasti ľudských práv, ako aj na neochotu štátov 

navzájom poukazovať na porušovanie ľudských práv napr. formou medzištátnych sťažnos-

tí, ktoré sú stále považované za málo priateľský akt. 
28/ 

7. Iné subjekty medzinárodného práva 

V medzinárodnoprávnych vzťahoch existujú, okrem horeuvedených subjektov, i iné jed-

notky, ktoré majú osobitný charakter, pretože celom nespĺňajú kritériá ani jedného z pred-

chádzajúcich subjektov . 

     Tieto subjekty medzinárodného práva dotvárajú pestrý kolorit medzinárodnoprávnych 

subjektov, i keď ich význam je skutočne iba okrajový. 

     Osobitným subjektom medzinárodného práva sú mestá s medzinárodným statusom. V 

minulosti to boli mestá ako Krakov, Danzig (Gdansk), Terst, Tanger či Západný Berlín . 

Ich medzinárodný status vznikol na základe dohody mocností a bol spravidla prechodný. 

Odrážal vždy momentálnu rovnováhu síl medzi mocenskými konkurentmi súperiacimi o 

tieto mestá. 

     V súčasnosti je to napr. mesto Jeruzalem internacionalizované po II. svetovej vojne, 

ktorého status znovu potvrdila Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN z roku 1981. Iným 
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prípadom je mesto Brčko na chorvátsko-bosnianskom pomedzí, zmedzinárodnené po 

skončeni občianskej vojny v Bosne a Hercegovine v druhej polovici 90 - tych rokov. 

     Ako svojrázny subjekt medzinárodného práva vystupuje i Zvrchovaný Rád maltéz-

skych rytierov. Vznikol pred rokom 1099 ako mníšske spoločenstvo, ktoré sa staralo o pút-

nikov do svätej zeme. Získal nezávislosť z vôle pápeža. Do roku 1798 disponoval ostrovom 

Malta, neskôr ho však stratil a od 19. storočia sídli v Ríme. 

     Ešte v medzivojnovom období sa tento rád podieľal na tvorbe humanitárneho práva. V 

súčasnosti sa venuje už len charitatívnej činnosti. Jeho subjektivitu uznáva asi 50 štátov 

vrátane Slovenskej republiky. 

     Subjektom tradičného medzinárodného práva bola Svätá Stolica - politická organizá-

cia svetovej katolíckej cirkvi na čele s pápežom. Svätá Stolica v minulosti spĺňala atribúty 

štátu, pretože spravovala vlastný, tzv. Pápežský štát. V roku 1870 toto územie stratila, av-

šak štáty s ňou i naďalej udržiavali diplomatické styky. V roku 1929 uzavrela s Talianskom 

Lateránsku zmluvu, v ktorej jej Taliansko priznalo moc nad územím mestského Vatikán-

skeho štátu o rozlohe 0,44 km
2
 (44 ha). Svätá Stolica reprezentuje pol miliardy veriacich na 

celom svete a je prijímaná ako rovnocenný medzinárodnoprávny subjekt a partner na me-

dzinárodných konferenciách a má diplomatické styky s veľkým množstvom štátov. Zvláš-

tnosťou subjektivity Svätej Stolice je, že táto subjektivita nespočíva na územnom základe, 

ale na základe historickom a duchovnom 
29

.  

     Historický a atypický pôvod má aj miništát Andorra (francúzsko - španielska hranica), 

ktorého status založila v roku 1278 majetkoprávna dohoda medzi francúzskym grófom de 

Foix a biskupom z Urgelu. Zatiaľ čo výkon vnútornej verejnej moci vykonávajú domáce 

orgány, zodpovednosť a zastupovanie v medzinárodných stykoch prisluší obom spoluvlád-

com. V praxi tu prevláda aktivita francúzskeho prezidenta, ktorý toto právo zdedil po gró-

fovi de Foix. Urgelský biskup si udržal svoju cirkevnú právomoc. K čiastočnej zmene tohto 

stavu došlo v roku 1993, keď nová andorská ústava, schválená po všeľudovom hlasovaní, 

odvádza suverenitu andorského štátu od jeho ľudu. Spôsob medzinárodnoprávneho zastu-

povania sa však nemenil, iba sa zmenil jeho titul. Francúzsky prezident a španielsky biskup 

už nie sú spoluvládcami, iba zastupujú Andoru ako orgány sui generis 30
. 

     Zvláštny pôvod a podobu má medzinárodnoprávna subjektivita Medzinárodného čer-

veného kríža. Táto organizácia je pôvodom švajčiarskou nevládnou organizáciou. Jeden z 
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jej orgánov Medzinárodný výbor Červeného kríža si získal aj medzinárodnoprávnu subjek-

tivitu, pre svoju nestrannosť a významné služby, ktoré poskytuje stranám v prípade ozbro-

jených konfliktov. Táto jeho subjektivita vyplýva z univerzálnych medzinárodných zmlúv 

(4 ženevské dohovory o humanitárnom práve z r.1949), ktorými ho štáty poverili úlohami 

súvisiacimi s dodržiavaním pravidiel humanitárneho práva v čase ozbrojeného konfliktu 

ako aj z dvojstranných zmlúv, ktoré Výbor uzavrel s rôznymi štátmi o zriadení a činnosti 

delegatúr Výboru na ich území. Všetky ostatné zložky MČK medzinárodnoprávnu subjek-

tivitu nepožívajú a majú charakter nevládnej medzinárodnej organizácie 
31

.  

     Pre úplnosť je potrebné konštatovať, že v období feudalizmu boli subjektom medzi-

národného práva panovníci - králi, cisári, ktorí mali neobmedzenú moc na svojom území. 

     Historickým subjektom medzinárodného práva boli i tzv. koloniálne spoločnosti, ktoré 

na základe splnomocnenia panovníkom okupovali a spravovali zámorské územia (napr. 

Britská východoindická spoločnosť) 
32

.   

8. Potenciálne subjekty medzinárodného práva 

V medzinárodnoprávnych normách sa sporadicky objavujú i aktéri, ktorých medzinárod-

noprávna subjektivita nie je všeobecne uznávaná. Vzhľadom na vývoj v niektorých odvet-

viach medzinárodného práva, však títo aktéri medzinárodnoprávnych vzťahov, v sebe 

skrývajú potenciál prerodu na subjekt medzinárodného práva. 

     Prvým potenciálnym subjektom je ľudstvo (angl. mankind). Pojem "ľudstvo" existuje 

v zmluvných úpravách týkajúcich sa právneho režimu kozmických telies a dna a podzemia 

šíreho mora. Zmluva o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického prie-

storu vrátane Mesiaca a iných nebeských telies z r.1967 uvádza, že " výskum a využívanie 

kozmického priestoru ... patrí celému ľudstvu". Dohovor o činnosti štátov na Mesiaci a 

iných nebeských telesách z r.1979 a Dohovor OSN o morskom práve z r.1982, vyhlasujú 

zásady, resp. normy režimu " spoločného dedičstva celého ľudstva", ktorým sa má spravo-

vať režim nebeských telies a dna a podzemia šíreho mora  33
.  

     Praktické spravovanie uvedených režimov je právne doriešené iba v prípade režimu 

dna a podzemia šíreho mora, kde ho však vykonáva Medzinárodný orgán pre morské dno, 

vybavený medzinárodnoprávnou subjektivitou v duchu koncepcie medzinárodnoprávnej 

subjektivity medzinárodnej vládnej organizácie. Nejde teda o orgán zastupujúci celé ľud-

stvo, ale iba signatárske štáty Dohovoru o morskom práve z r.1982. 
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     Medzinárodnoprávny režim kozmických telies čaká na svoje dôsledné spracovanie v 

závislosti od schopnosti ľudstva fakticky ho využívať. Ľudstvo ako subjekt medzinárodné-

ho práva teda takto v praxi zostáva viac menej právne nedotiahnutou predstavou 34
.  

     Inú skupinu potenciálnych subjektov medzinárodného verejného práva predstavujú 

nadnárodné spoločnosti. 

     Prienik nadnárodných spoločností, zvláštnej skupiny právnických osôb do medziná-

rodnoprávnych vzťahov je daný ich ekonomickou silou a s tým spojeným značným, často i 

negatívnym vplyvom v štátoch, kde vykonávajú svoje obchodné aktivity. Základom a cie-

ľom existencie nadnárodných spoločností je ekonomický zisk. Ich ekonomické aktivity sa 

týkajú viacerých krajín a významným spôsobom ovplyvňujú ekonomiku a následne i so-

ciálnu situáciu v danej krajine (ekonomický rast resp. potenciálne ovplyvňovanie zamest-

nanosti). 

     Mnohé štáty (najmä chudobnejšie štáty tretieho sveta) vyvíjajú snahy regulovať sprá-

vanie nadnárodných spoločností. Ako platforma tu slúži najmä OSN a k nej pridružené 

medzinárodné odborné organizácie. Drvivá väčšina dokumentov v tejto oblasti však nemá 

právne záväznú podobu a má len odporúčajúci (soft law) charakter. Výnimku predstavuje 

jedine regionálna úprava štátov tzv. Andského paktu z r.1970, ktorá založila medzinárod-

noprávnu subjektivitu tam sídliacich nadnárodných spoločností. 

     Výraznejší posun v otázke subjektivity nadnárodných spoločností predstavuje Doho-

vor o riešení sporov z investícií medzi štátmi a občanmi druhých štátov z r.1965, ktorý 

umožňuje nadnárodným spoločnostiam (ale i fyzickým a právnickým osobám) riešiť spor 

so štátom pred dohovorom zriadeným Medzinárodným strediskom pre ochranu investícií.  

Vzhľadom k veľmi úzkemu okruhu upravovaných vzťahov, však táto úprava zatiaľ nepos-

kytuje dostatočnú oporu pre konštatáciu medzinárodnoprávnej subjektivity nadnárodných 

spoločností 
35

.  

     Ďalšiu kategóriu potenciálnych subjektov medzinárodného práva predstavujú decen-

tralizované a samosprávne celky vo vnútri štátov, ako sú regióny a mestá, ktoré uzatvárajú 

dohody s partnerskými zahraničnými regiónmi a mestami a dokonca vytvárajú nadštátne 

regióny ako sú napr. tzv. euroregióny (v slovenských podmienkach sa jedná napr. o Kar-

patský euroregión a Euroregíón Tatry) 
36

.  
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     Základom týchto regionálnych integrácií je medzinárodnoprávne záväzný Európsky 

rámcový dohovor o cezhraničnej spolupráci medzi územnými spoločenstvami alebo orgán-

mi z roku 1980, prijatý v Rámci Rady Európy (SR ho doposiaľ nepodpísala). Tento doho-

vor o. i. upravuje rámcovú podobu dohôd, štatútov a kontraktov medzi miestnymi orgánmi 

rôznych štátov, pri vytváraní spoločných regiónov. Týmto dohodám však signatárske strany 

Európskeho rámcového dohovoru , nepriznali status medzinárodnej zmluvy. Preto táto me-

dzinárodnoprávna úprava neumožňuje konštatovať medzinárodnoprávnu subjektivitu re-

giónov či miest. 

     Medzinárodné nevládne organizácie sú ďalším potenciálnym subjektom medzinárod-

ného práva. Vo svojej podstate predstavujú združenia fyzických a právnických osôb rôz-

nych štátnych príslušností zriadené podľa právneho poriadku určitého štátu, ktoré plnia ur-

čitú úlohu medzinárodného charakteru neziskovej povahy. Pôsobia podobne ako medziná-

rodné vládne organizácie v rôznych oblastiach spoločenského života, od oblasti humanitár-

nej, vedeckej až po oblasť ekológie a ekonómie. 

     Ako zoskupenia fyzických a právnických osôb zatiaľ síce nemajú medzinárodnopráv-

nu subjektivitu 37
, ale majú schopnosť pôsobiť ako nadnárodné záujmové alebo nátlakové 

skupiny na formovanie medzinárodnej verejnej mienky (Amnesty International, Helsinky 

Watch a pod). 

     Niektorým z najvýznamnejších medzinárodných nevládnych organizácií sa dokonca 

podarilo získať status pozorovateľa na medzinárodných konferenciách a pri medzinárod-

ných vládnych organizáciách, najmä v rámci OSN a jej pridružených MMO 38
.  

     Na úrovni OSN zabezpečuje pravidelný kontakt s medzinárodnými nevládnymi orga-

nizáciami Hospodárska a sociálna rada 
39

.  

     Ani tento prienik nevládnych organizácií do medzinárodnoprávnych vzťahov zatiaľ 

nestačí k splneniu podmienok medzinárodnoprávnej subjektivity. 

ZÁVER 

Diverzifikácia subjektov medzinárodného verejného práva je súčasťou dynamického vývo-

ja medzinárodného verejného práva ako celku. 

     Zmeny zasahujú všetky existujúce subjekty a vývoj prináša i potenciálne nové subjek-

ty, ktoré je azda možné v súčasnom štádiu vývoja označiť za aktérov medzinárodnopráv-

nych vzťahov poprípade i za adresátov (destinatárov) medzinárodného práva. 
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     Tieto zmeny si vyžadujú i istú modifikáciu definíciu pojmu subjekt medzinárodného 

práva verejného. Zhrnutím existujúcich názorov vedy, , môže byť nasledovná definícia, v 

zmysle ktorej je subjektom medzinárodného práva každá jednotka, ktorej medzinárodné 

právo priznáva, minimálne, spôsobilosť byť nositeľom medzinárodných práv a povinností a 

maximálne, i spôsobilosť na medzinárodné právne úkony. 

     I právny stav v oblasti klasifikácie subjektov medzinárodného verejného práva pri-

púšťa dynamiku vývoja jeho subjektov podľa potrieb medzinárodného spoločenstva. 

     Existencia štátu ako nosného subjekt medzinárodného verejného práva troch základ-

ných objektívnych konštitutívnych prvkov štátu, ktorými sú štátne územie, obyvateľstvo, 

verejná moc (vláda). Ak sú splnené tieto prvky, štát, v zmysle zásady efektivity, objektívne 

existuje bez ohľadu na to či ho ostatné štáty uznajú. Neuznaním štátu je však možné značne 

sťažiť jeho medzinárodnoprávnu existenciu (Čečensko, Turecká severocyperská republika). 

     Súčasné medzinárodné právo, okrem už spomenutej zásady efektivity, uplatňuje i tzv. 

zásadu legitimity, v zmysle ktorej sa za subjekt medzinárodného práva považuje v niekto-

rých prípadoch i útvar, ktorý nespĺňa faktickú existenciu všetkých prvkov štátu. 

     V medzinárodnoprávnych vzťahoch vystupujú jednotné (unitárne) štáty, ku ktorým sa 

v zmysle medzinárodného práva počítajú i zložené štáty zastupované jedným systémom 

štátnych orgánov, konfederácie štátov, ale i zmiešané verzie jednotlivých spomenutých ty-

pov štátov a súštátí. 

     Potreba ekonomickej, ale i politickej integrácie na rôznych úrovniach taktiež núti štáty 

i k vytváraniu širších celkov nadnárodného charakteru, v ktorých sa ako unitárne tak i zlo-

žené štáty vzdávajú podstatnej časti ich suverénnych práv v prospech nadnárodného celku. 

Týka sa to predovšetkým štátov združených v Európskej únii, ale v menšej miere i Ameriky 

(NAFTA, MERCOSUR). Uvedené integračné trendy postupne nabúravajú tradičnú kon-

cepciu suverenity štátu. 

     Podobný efekt má i znovuoživenie koncepcie národných štátov resp. etnického chápa-

nia národa, na úkor koncepcie územne chápaného národa, ako zakladateľa štátu, prakticky 

vo všetkých častiach sveta. 

     Ďalším zo subjektov, ktorý existuje v medzinárodnoprávnych vzťahoch je národ bo-

jujúci za nezávislosť, ktorý je kompatibilný s pojmom povstalci. 
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     Medzinárodné právo poskytuje národom, ktoré sa vymaňujú spod cudzej závislosti (v 

zásade koloniálnej) ozbrojenou cestou osobitný druh právnej subjektivity, ktorá má obme-

dzený charakter a umožňuje takýmto národom vstupovať do medzinárodnoprávnych vzťa-

hov s inými subjektami medzinárodného práva za účelom vojenskej, ekonomickej, huma-

nitárnej ako aj politickej pomoci. 

     Národ bez snahy o realizáciu práva na sebaurčenie, v niektorej z horeuvedených fo-

riem, nepožíva medzinárodnoprávnu subjektivitu. 

     Medzinárodnoprávna úprava realizácie práva národa na sebaurčenie nie je komplexná 

a zostáva do značnej miery doménou vedy medzinárodného práva. 

     Ďalším subjektom medzinárodného práva sú medzinárodné medzivládne organizácie. 

Pod pojmom medzinárodné medzivládne organizácie (MMO) rozumieme také zoskupenia 

štátov, ktoré na základe právneho aktu, ktorým bolo zriadené trvale, vykonávajú určité 

úlohy pre členské štáty a to vo vlastnom mene a vlastnými stálymi orgánmi. 

     Subjektivita MMO má teda ako medzinárodnoprávny tak aj vnútroštátny právny roz-

mer. 

     Dynamika vývoja subjektivity MMO spočíva jednak v ich neustále rastúcom počte 

(cca 360), v rastúcom počte členských štátov ako aj v ich čoraz širšom zapájani do formu-

lácie, právnej regulácie a presadzovania záujmov medzinárodného spoločenstva. 

     Ďalší subjekt - jednotlivec, hoci nemá medzinárodnoprávnu normotvornú spôsobilosť, 

je spôsobilý byť nositeľom práv a povinnosti v určitých oblastiach medzinárodného práva. 

Má teda iba veľmi obmedzenú okrajovú medzinárodnoprávnu subjektivitu. 

     Táto subjektivita sa prejavujem v oblasti trestnoprávnej zodpovednosti a v oblasti 

ochrany základných ľudských práv a slobôd. 

     V oboch týchto oblastiach medzinárodného verejného práva je možné zaznamenať 

nesmierne dynamický vývoj, ale i určité vnútorné rezervy, najmä v oblasti ochrany ľud-

ských práv a základných slobôd. 

     V medzinárodnoprávnych vzťahoch existujú, okrem horeuvedených subjektov, i iné 

jednotky, ktoré majú osobitný charakter, pretože celom nespĺňajú kritériá ani jedného z 

predchádzajúcich subjektov. 
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     Tieto subjekty medzinárodného práva dotvárajú pestrý kolorit medzinárodnoprávnych 

subjektov, i keď ich význam je skutočne iba okrajový. Ide o mestá s medzinárodným statu-

som, Zvrchovaný Rád maltézskych rytierov, Svätú Stolicu (Vatikán), miništát Andorra a 

Medzinárodný výbor červeného kríža. Pôvod ich medzinárodnoprávnej subjektivity je spra-

vidla historický, resp. má základ v politických prístupoch štátov. 

     V medzinárodnoprávnych normách sa sporadicky objavujú i určité jednotky (aktéri 

medzinárodnoprávnych vzťahov resp. destinatári medzinárodného práva), ktorých medzi-

národnoprávna subjektivita nie je všeobecne uznávaná. 

     Vzhľadom na vývoj v niektorých odvetviach medzinárodného práva, však tieto jed-

notky, v sebe skrývajú potenciál prerodu na subjekt medzinárodného verejného práva. 

     Ide tu o ľudstvo, ako celok, nadnárodné (obchodné) spoločnosti, decentralizované a 

samosprávne celky vo vnútri štátov, ako sú regióny a mestá, a medzinárodné nevládne or-

ganizácie. 
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JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
SUBJECTS OF INTERNATIONAL LAW AND OTHER 
PARTICIPANTS OF INTERNATIONAL LEGAL 
RELATIONSHIPS AT THE END OF 20TH CENTURY  
 
                                                      S u m m a r y  

Author in his article tries to map the existing international legal status in the area of sub-
jects of international public law with focus to activities of other participants of international 
legal relationships with potential of acquisition of international law subject position.  

     In his introduction he suggests increasing diversification of its subjects and partici-
pants of international legal relationships. Actual international community is very varied and 
more complex then before 1850 when one and only subject of international public law (he-
reinafter referred to as international law) was state.  

     In separate parts of his article author deals with definition of term  “subject of interna-
tional law” and analysis of legal subjectivity of individual types of subjects – States, na-
tions fighting for independence (rebels), international governmental organizations and indi-
viduals. Author dedicated separate part to specific subject with minor importance, falling 
outside of definition of above mentioned 4 types of subjects, with absence of fulfillment of 
some of the attributes of above subjects because of historical or political reasons (Order of 
Maltese Knights, Andorra, The Holy Chair, International Red Cross Committee, cities with 
international status).  

     General structure of article is supplemented with consideration on theme of potential 
subjects of international law, including multinational corporations, mankind, regions and 
international non-governmental organizations.  

     In conclusion author summarizes found information, and especially significant internal 
dynamics of development of international legal subjectivity of individual subjects.  
 
                                                      R e s u m é 

Autor sa vo svojom  príspevku  pokúša zmapovať existujúci medzinárodnoprávny stav v 
oblasti subjektov medzinárodného verejného práva s poukazom na aktivitu ďalších aktérov 
medzinárodnoprávnych vzťahov s potenciálom získania postavenia subjektu medzinárod-
ného práva. 

     V úvode poukazuje na stále väčšiu diverzifikáciu jeho subjektov a aktérov medziná-
rodnoprávnych vzťahov. Dnešné medzinárodné spoločenstvo je veľmi pestré a tým i zloži-
tejšie, ako tomu bolo v dobách pred rokom 1850, keď jediným subjektom medzinárodného 
verejného práva (ďalej medzinárodné právo) bol štát. 

     V jednotlivých častiach príspevku sa autor zaoberá postupne otázkou definíce pojmu 
subjekt medzinárodného práva a analýzou právnej subjektivity jednotlivych druhov sub-
jektov - štátov, národov  bojujúcich za nezávislosť (povstalcov), medzinárodných vládnych 
organizácií a jednotlivcov. Osobitnú časť autor venuje špecifickým subjektom z okrajovým 
významom,  ktoré sa vymykajú z rámca spomenutých štyroch druhov subjektov , keď u 
nich absentuje splnenie niektorých zo znakov týchto subjektov, z  historických resp. poli-
tických dôvodov (Rád maltézskych rytierov, Andorra, Svätá stolica, Medzinárodný výbor 
červeného kríža, mestá z medzinárodným statusom).   
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     Celkovú štruktúru článku dopĺňa úvaha na tému potenciálnych subjektov medziná-
rodného práva medzi ktoré je možné zahrnúť nadnárodné spoločnosti, ľudstvo, regióny   a 
medzinárodné nevládne organizácie.

 

     V závere autor sumarizuje zistené poznatky ,kde konštatuje najmä značnú vnútornú 
dynamiku vývoja medzinárodnoprávnej subjektivity jednotlivých subjektov.  
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JUDr. Janka Vykročová, CSc. 
ÚVAHA O ZMENKOVOM PRÁVE, JEHO POVAHE A 
INTERAKCIÁCH 
 
Úvod 

Rok 2000 je pre moderné zmenkové právo rokom významného trojvýročia: pred 90 rokmi 1 

pod vplyvom pretrvávajúcej potreby odstrániť prekážku používania zmeniek, ktorú pre 

medzinárodný obchod predstavovala rozdielnosť zákonnej úpravy inštitútov, vo svojom 

súhrne napĺňajúcich obsah zmenkového práva v jednotlivých štátoch sveta, konala sa I. 

medzinárodná konferencia zmenkového práva. Výsledky jej práce je potrebné aj z dnešné-

ho pohľadu vnímať ako zásadné, hoci ich zvecnenie v podobe predbežného návrhu unifi-

kovaného zmenkového zákona 2  môžu sa javiť minimalisticky. Už samotná inštitucionali-

zácia myšlienky zjednotenia zmenkových zákonov a reprezentatívne vyjadrená  vôľa ro-

kovať o možnostiach jej realizácie bola a zostáva záslužná.   

     Neskôr zúročili najvýznamnejší európski právnici a národohospodári povolaní v dvad-

siatych rokoch do pracovnej komisie Hospodárskeho výboru Spoločnosti národov základné 

zásady haagskej koncepcie  zjednotenia národných zmenkovoprávnych úprav. Nevôľa 

podriadiť zákonodárnu suverenitu štátov,  ktorá rezonovala  na I. konferencii, bola preko-

naná  v júni 1930 prijatím troch dohovorov 3 už 70 rokov predstavujúcich  pre mnohé štáty 

sveta záväzný zmenkovoprávny režim. Pravda,  nemožno prehliadať ani skutočnosť, že 

európsky unifikačný proces v oblasti zmenkového práva, v základe zakončený  v roku 

1930 na Ženevskej konferencii,  predbehol o mnoho rokov súčasný pohyb europeizácie 

práva.  V tomto jeho historickom predstihu treba vidieť dôvod, pre ktorý dnes Európa (s 

výnimkou Veľkej Británie)  nepotrebuje prijímať novú spoločnú legislatívu o zmenkovom 

práve, koordinovať  národné právne poriadky a reformovať dosiahnutý stav kodifikované-

ho riešenia4.  

     Význam ženevských zmenkových dohovorov však vyniká aj v kontexte s tretím histo-

rickým medzníkom hodným pripomenutia slovenskej právnickej verejnosti. Pred päťdesia-

timi rokmi bol prijatý Zákon zmenkový a šekový (zák. č. 191/1950 Sb.). V    povojnovom 

Československu mal vyriešiť v českej časti štátu odstránenie protektorátneho legislatívneho 

riešenia obsiahnutého v  zmenkovom poriadku 5 a  zrušiť inkorporaciu ženevského režimu 

uskutočnenú na Slovensku zákonom zmenkovým č. 255/1941 Sl. z. ( V českej odbornej li-

teratúre o zmenkovom práve ešte v polovici 90-tych rokov bola slovenská recepcia ženev-
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ských dohovorov  schematicky hodnotená ako neprípustná pre hrozbu právneho dualizmu 
6.     

     Zásadný odklon zmenkovej normatívnoprávnej matérie zaradenej do zákona č. 

191/1950 Sb. v porovnaní so ženevskou úpravou, najmä s Jednotným zmenkovým záko-

nom však vykonaný nebol 7. Dobový československý zákonodarca fakticky a paradoxne 

týmto zákonom inkorporoval do svojho komunistického právneho poriadku úpravu štan-

dardizovanú krajinám s trhovou ekonomikou a  rozvinutým súkromným právom. Zákon 

zmenkový a šekový, ktorý po celú dobu jeho účinnosti 8 nedoznal  bezprostrednej zmeny  

(priamej novelizácie v zmysle legislatívno-technickom), ocitol sa v normatívnom prostredí 

neprirodzenom jeho povahe vnútroštátneho zákona. Je potrebné podčiarknuť, že jeho ak-

ceptovateľné väzby v právnom poriadku sa významne menili, až boli zredukované na  

väzbu so zákonom č. 97/1963 Zb. (zákon o medzinárodnom práve súkromnom a proces-

nom), zákonom č. 101/1963 Zb. (zákon o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchod-

nom styku) a v dovolenej miere nutnosti na Občiansky zákonník 

     Génius erudovaného právnického myslenia zakomponovaný do pravidiel ženevského 

zmenkového práva, premietnutý v zákone č. 191/1950 Sb., v plnom rozsahu  sa ukázal po 

principiálnej zmene politického zriadenia i spoločensko-ekonomických podmienok v ro-

koch 1989, resp. 1990 i po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Zákon zmenkový a 

šekový zostal súčasťou jej právneho poriadku. Patrí k nepatrnému počtu vlastných vnútro-

štátnych zákonov, v ktorých Slovenská republika prejavujúca ambíciu o začlenenie do Eu-

rópskej únie, má úpravu kompatibilnú so zvyškom Európy, resp. podstatnou časťou sveta. 

Odkaz medzinárodných konferencií o zmenkovom práve sa takto druhý raz naplnil aj v 

slovenskom právnom živote. 

     Samotná existencia zmenkovoprávnej úpravy, formálne sústredená do čl. I.  v spoji-

tosti s čl. III. zmenkového a šekového zákona, nemohla zabrániť negatívnemu javu zazna-

menávanému bezprostredne po jej prijatí. Bol ním pokles významu zmenkového práva ako 

právovednej i didaktickej disciplíny, a to až do takej miery, že zo študijných programov 

univerzitného právnického vzdelávania sa zmenkové právo na dlhú dobu úplne vytratilo 9 . 

I. Teoretické východiská osobitnej povahy zmenkovoprávnych vzťahov 

Na rozdiel od sedemdesiat rokov pestovanej a rozvíjanej zmenkovoprávnej teórie v západ-

nej časti sveta, vzdelávanie a jurisprudencia v krajinách bývalého Ostbloku nenašli v ob-

jektívnom sociálnom prostredí dôvod a priestor na rozpracovanie zmenkovoprávnej dok-
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tríny. V tomto ohľade nebolo tomu inak ani u nás. Nezáujem slovenskej teórie práva a de-

saťročia absencie jeho didaktickej realizácie 10 spôsobili, že zmenkové právo sa ocitá v po-

dobnej situácii ako rodiace sa právne odvetvia, príp. právne odbory, napr. daňové právo, 

právo hospodárskej súťaže či právo priemyselného vlastníctva. Ich ambície sa darí presa-

dzovať v posledných desiatich rokoch za podpory objektivizujúcich faktorov 11. V porov-

naní s nimi má však predsa o niečo výhodnejšiu východiskovú pozíciu. 

     Kvalifikácia, posúdenie spôsobilosti zmenkového práva na samostatnú prezentáciu 

minimálne v podobe  odvetvovej právnej disciplíny (pedagogickej i vednej) nachádza 

oporu v širšie ponímaných historických súvislostiach, aj vďaka ktorým jeho justifikácia a 

akceptácia 12 nevyžaduje takú intenzitu akú musia vynaložiť iné súčasti právneho systému. 

Tým ale nechcel byť robený záver o neexistencii prepadu slovenskej právnej školy zmen-

kového práva, ktorú začali budovať Vladimír Fajnor, Adolf Záturecký, Ján Spišiak, Karol 

Kizlink 13 a v zhode s uznávaním kritéria výlučnej príslušnosti zmenkového práva (hmot-

ného) k právu súkromnému tiež Štefan Luby. Tento sa oň pričinil nielen jednoznačnou 

probáciou cenných papierov, vrátane zmeniek, za rovnocenný právny objekt subjektívnych 

práv, ale tiež svojím dielom o   podstate peňažných pohľadávok 14.  

     Základy slovenského zmenkového práva komponované v prvej polovici 20. storočia, 

podnecujú v novej právnej realite skúmanie teoretických otázok pojmu zmenkového práva, 

jeho systému i systematického zaradenia v sústave súkromného práva, odhaľovanie osobi-

tostí právnej úpravy zmenky, inštitútu zmenky, zmenkovoprávnych úkonov a s nimi zvia-

zaných zmenkovoprávnych vzťahov a mnohých ďalších otázok, bez poznania ktorých je 

uplatňovanie zmenkového práva (právnych noriem) v sociálnej skutočnosti prinajmenšom 

obtiažne. V tomto príspevku sa nebudeme zaoberať celým naznačených okruhom problé-

mov, ale iba tými, ktoré  ukazujú na osobitnú povahu zmenkovoprávnych vzťahov. 

     Pojem zmenkové právo je tradične spájaný so zmenkou. O tomto práv-

no-terminologickom význame vymedzenia pojmu zmenkové právo nie sú pochybnosti. 

Bližšie si však pojem zmenkové právo zasluhuje pozornosť v súvislosti s jeho právnoteore-

tickým i všeobecne juristickým chápaním, a to konformne so zaužívaným argumentovaním 

práva v objektívnom zmysle  a odvetvovom usporiadaní. 

     Objektívne právo v jeho odvetvovom uspôsobení je prevažne traktované ako súbor 

právnych noriem a právnych predpisov upravujúcich určitú, svojou povahou rovnorodú 

skupinu spoločenských vzťahov. Vymedzenia daného charakteru sú nepochybne záležitos-
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ťou teoretickou, predmetom s  viac alebo menej prejavujúcim sa subjektívnym pohľadom. 

Kritérium rovnorodosti, stupeň jeho ustálenia a priznania mu klasifikačnej sily, môže byť a 

je predmetom úvah a diskusií 15. Toto považujem za dôležité aj pri profilovaní pojmu 

zmenkové právo v jeho objektívnom zmysle. V predmetnom nasmerovaní má však aj ďal-

šiu významovú rovinu. Treba ju vidieť v systémovom zaradení súboru právnych noriem 

reglementujúcich zmenkové vzťahy, ktoré samo naznačuje interaktívne relácie zmenkového 

práva k iným systémovo usporiadaným súborom právnych noriem. Menovite jeho väzby k 

občianskemu právu a právu obchodnému. Sú, resp. môžu to byť práve tieto dve odvetvia 

súkromného práva, ktoré by mohli usilovať o podriadenie zmenkovoprávnej matérie pod 

svoj širšie ponímaný predmet úpravy. 

. Ašpirácia obchodného práva voči zmenkovému právu má svoje argumenty v spoločných 

historických koreňoch 16, v hospodárskej úlohe jeho ústrednej právnej kategórie (zmenky) i 

v ťažiskovej oblasti využívania, uplatňovania zmenkovoprávnych noriem, t.j. v obchodnej 

praxi podnikateľských subjektov. Úsilie občianskoprávnej koncepcie subordinovania 

zmenkového práva mohlo by stavať na povahe zmenkových právnych vzťahov, ktoré svo-

jou kvintesenciou sú záväzkovými vzťahmi a tie podľa prevládajúceho názoru majú svoj 

všeobecný právny základ v úprave Občianskeho zákonníka. Či je postačujúcim argumen-

tom, v prospech ustálenia výsostnej pripútanosti  zmenkového práva k právu občianskemu, 

musí byť preukázané. Neprehliadnuteľným argumentom oslabujúcim obchodnoprávnu 

orientáciu je odmietanie výlučného používania zmeniek v obchodnom styku.  

     Akcentované súvislosti akokoľvek sa javia logické, nedajú sa tvrdiť mechanicky. Dô-

ležité je preukázať ich opodstatnenie, a to sa má a smie v identifikácii so samotným záko-

nom a na jeho báze. V ňom je potrebné hľadať kriteriálne znaky odôvodňujúce jednotu a 

koherenciu zmenkového práva.  Domnievam sa, že ich absorbujú zásady zmenkového 

práva, ktoré predstavujú jeho hlavné idey  i filozofický základ zmenkovoprávnej úpravy, 

t.j. čl. I. a čl. III. zákona č. 191/1950 Sb. (v ďalšom texte len ZZŠ I., resp. ZZŠ III.). Dom-

nievam sa, že zviditeľneniu charakteristických a zmenkovému právu imanentných znakov  

bude na prospech, ak  východiskom poznávania budú zásady, na ktorých spočíva.  

     Objasňovanie a hodnotenie zásad práva, právnych odvetví a právnych inštitútov je v 

právnickej literatúre pomerne frekventované, ale nie vždy prezentované v rovnakom výz-

name. V. Babčák, zaoberajúc sa rozhraničením pojmov princíp a zásada v kontexte úvah o 

daňovom práve procesnom, presnejšie vyjadrené o zásadách daňového konania uvádza, že 
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“... zásady sú viazané na konkrétnosť určitých spoločenských javov, ich poznateľnosť, rela-

tívnu stabilitu v uplatňovaní, pripúšťanie výnimiek zo svojej aplikácie a pod.” 17 Súčasne 

im priznáva povahu vedúcich myšlienok, pre právny jav záväzných, určujúcich a nezastu-

piteľných. Hoci uvedené chápanie sa spája so špecifickým právnym javom (daňovým ko-

naním), predsa ho považujem za inšpiratívne: ustáliť taký znak ako je zásada znamená 

vnímať ho s viazanosťou voči konkrétnemu javu, ktorému vtláča nezastupiteľnosť a sám je 

preň určujúci. S ohľadom na objekt nášho poznávania, bude takým javom normatívna ma-

téria zhromaždená v zmenkovom zákone, a to ako celok i jej jednotlivé súčasti, t.j. inštitúty. 

Uznávajúc, že zásady sú pravidlá, hlavné myšlienky, ovládajúce normatívnu matériu 

(právnu úpravu) i jej komponenty (inštitúty, právne normy) a to tak, že pre ňu sú určujúce a 

nezastupiteľné, potom táto skutočnosť nabáda sústrediť sa na tie pravidlá, hlavné idey, kto-

ré odôvodňujú a dokazujú jedinečnosť zmenkového práva, bez ktorých by právna úprava 

stratila svoje opodstatnenie. 

     Bez polemizovania možno konštatovať, že takých zásad je viacero. Medzi rozhodujú-

ce, prenikajúce celú zmenkovoprávnu úpravu a premietnuté aj do konštrukcie jednotlivých 

inštitútov, patrí zásada abstraktnosti zmenky (zmenkovej skriptúry) i abstraktnosti zmen-

kovej pohľadávky, resp. zmenkového záväzku a skriptúrnosť zmenkovoprávnych úkonov. 

II. O zásade abstraktnosti v zmenkovom práve 

Abstraktnosť v zmenkovom práve vyniká, ak sa objasňuje v kontrapunkte ku kauzalite a 

zásade kauzálnosti. Zásada kauzálnosti je uznávaná za typickú zásadu záväzkového práva, 

preferujúceho individualitu bezprostredného dôvodu (individuálnu kauzu, účel) vzniku zá-

väzkového práva (subjektívneho oprávnenia) a záväzkovej povinnosti. Zásada abstraktnosti 

takúto príčinnú súvislosť prehliada a namiesto individualizácie, nexu oprávnenia a kauzy 

forsíruje spoločný záujem celku, spoločný záujem všetkých, na právnom vzťahu zúčastne-

ných osôb, a to bez ohľadu na ich znalosť dôvodu, príčiny a okolností, za ktorých došlo k 

vzniku subjektívneho práva a korešpondujúcej mu povinnosti. Uvedeným spôsobom vní-

maná abstraktnosť je typická pre zmenkovoprávne vzťahy a spája sa so všetkými, resp. 

takmer všetkými, vykazujúcimi obligačnoprávnu povahu. Spoločným záujmom forsírova-

ným normami zmenkového práva je nie púhy obeh zmenky, ale právna istota pri obehu 

zmenky. Objektívne právo v záujme istoty zmenkového styku chráni majiteľa zmenky.  

     Idea abstraktnosti sprevádza formalizovanie zmenkovoprávnych úkonov od samotné-

ho začiatku kreovania zmenky. Vystaviteľ zmenky pri formulovaní základného zmenko-
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voprávneho úkonu (zmenkového prehlásenia, podľa ktorého sa priznáva skriptúre kvalita 

zmenky) nemusí, ba nesmie do jeho textu uviesť kauzu, ktorá by činila jeho záväzok alebo 

záväzok adresáta závislým na dôvode determinujúcom vystavenie zmenky, t.j. na kauze 

zmenky.  Táto textová abstraktnosť znamená, že zmenkové oprávnenie vznikne odhliad-

nuc od kauzy a naopak, úkon zaväzuje osobu, ktorá ho uskutočnila hoci kauza nie je v ňom 

uvedená. 

      Zmenkový zákon ide ďalej a v presne určených prípadoch dokonca zakazuje uvede-

nie materiálneho dôvodu vedúceho k vzniku príslušného zmenkového záväzku. Zachovať 

textovú abstraktnosť zákon jednoznačne vyžaduje v ustanovení § 1 bod 2. ZZŠ I.(pre 

zmenku cudziu) a v§ 75 bod 2. ZZŠ I. (pre zmenku vlastnú) v požiadavke bezpodmieneč-

nosti základného zmenkového prehlásenia vystaviteľa zmenky. Keby nebolo zakázané via-

zať príkaz (event. sľub) na podmienku, musel by nadobúdateľ zmenky ( ním treba rozumieť 

aj prvého oprávneného majiteľa zmenky) dbať na skutkové okolnosti stojace mimo nej, t.j. 

zohľadňovať individuálne, konkrétne dôvody vedúce k jej vystaveniu. O týchto dôvodoch 

však  osoba oprávnená vôbec nemusí mať vedomosť. Zohľadňovanie kauzálnych súvislostí 

a ich premietnutie do zmenkovej listiny, odporovalo by povahe zmenky ako cenného pa-

piera vystaveného na príkaz (na rad), ktorý svojím zameraním je určený na cirkuláciu. Via-

zanosť na kauzu a jej preukazovanie sťažovalo by zmenkový obeh, tzv. negociabilitu 

zmenky. Textovú abstraktnosť v podobe príkazu bezpodmienečnosti zákon požaduje aj pri 

ďalších zmenkovoprávnych úkonoch: v ust. § 12  ZZŠ I. ju ukladá indosantovi v súvislosti 

so zmenkovoprávnym titulom prevodu zmenky a z nej plynúcich práv, t.j. s indosamentom. 

Rovnako ju predpisuje aj v ust. § 26 ods.1 ZZŠ I.  ako bzpodmienečnosť akceptu zmenky. 

     Abstraktnosť zmenkovoprávnych skriptúrnych úkonov (zmenkových prehlásení) je v 

logickom, zákonitom nexe s abstraktnosťou zmenkového oprávnenia. V konečnom dôsled-

ku to znamená, že majiteľ zmenky je oprávnený uplatňovať svoje zmenkové subjektívne 

právo už z púheho podpisu dlžníka a vice versa: podpis osoby odlišnej od majiteľa, t.j. 

podpis dlžníka na zmenke je dostatočným podkladom pre vyžadovanie splnenia povinnosti 

a uplatnenie práva na ochranu (za predpokladu, že sú splnené aj ďalšie náležitosti nevy-

hnutné pre hmotnoprávne oprávnenie) majiteľa. Vo vzťahu dlžníka a majiteľa zmenky, 

ktorý  nadobudol zmenku (a tým samým i práva z nej) bona fide, nie je neexistencia kauzy 

dôvodom námietky, ktorou by sa dlžník mohol podľa práva brániť voči majiteľovi. Neexis-

tencia kauzálneho, individuálneho pomeru medzi dlžníkom a majiteľom zmenky nemôže 

ísť na ťarchu majiteľa zmenky, pretože dôkazom jeho práva je samotná zmenka. Pre osobu 
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zmenkového dlžníka to znamená, že je zaviazaný podľa obsahu zmenky (secundum scrip-

turam). Z uvedeného tiež vyplýva, že ani majiteľ zmenky nie je oprávnený od dlžníka po-

žadovať splnenie iného, než plnenia, na ktoré ukazuje zmenka, resp. priamo ustanovenia 

zmenkového zákona (napr. oprávnenie požadovať tzv. postihové plnenie). Týmto sa vy-

svetľuje abstraktnosť hmotnoprávna (obsahová) zmenkového záväzkového vzťahu. Je 

zrejmé, že ňou sa  odlišuje zmenkovoprávny vzťah od bežného záväzkového vzťahu.  

     Na abstraktnosť zmenkovoprávneho vzťahu ukazuje veľmi príznačne indosament. 

Podstatu abstraktnosti indosamentu ( v nasledujúcich úvahách budem zohľadňovať iba 

riadny a vyplnený indosament) je potrebné vidieť v tom, že odovzdaním indosovanej 

zmenky indosatár (nový majiteľ zmenky) nadobúda zmenku a práva zo zmenky. Voči 

oprávneniam z právneho vzťahu, ktorý bol podkladom pre prevod zmenky indosamentom, 

je však indosament neúčinný. Zákon zmenkový  rešpektujúc abstraktnosť, podčiarkuje ju 

koncíznou formuláciou: inodosamentom sa prevádzajú všetky práva zo zmenky 18 a nie 

práva patriace indosantovi. Indosatár teda nenadobúda práva predchodcu a ich vzťah nemá 

povahu vzťahu inter partes. Taká povaha je typická pre cesiu, keď veriteľ prevádza svoju 

pohľadávku cesionárovi podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka. Pre vzťah medzi 

indosantom a indosatárom preto nemožno uplatiť  ani  zásadu Nemo plus iuris ad alium 

transferre potest quam ipso habet. Pri úvahe o abstraktnosti indosamentu treba opakovane 

zdôrazniť, že pre rozsah práv, ktoré nadobúda indosatár je určujúci obsah zmenky. Indosa-

mentom (vyčleňujúc z okruhu úvah jeho modifikované druhy , ako napr. prokuraindosa-

ment, inkasoindosament, záručný indosament) prevádzajú sa najmä tieto práva zo zmenky: 

 právo proti vystaviteľovi zmenky (vlastnej i  cudzej), 

 právo proti akceptantovi, ak ide o cudziu zmenku a v čase účinnosti indosácie je             

už akceptovaná (právo indosatára proti akceptantovi je právom proti hlavnému   

zmenkovému dlžníkovi), 

 právo proti zmenkovému ručiteľovi, ak je zmenka avalovaná, 

 právo proti príjemcovi pre česť, ak bola vykonaná intervencia, 

 právo proti indosantom, pokiaľ nevylúčili svoju zodpovednosť podľa zákona, 

 právo predložiť zmenku na prijatie (akceptáciu) pokiaľ vystaviteľ nezakázal predlože-

nie na akceptáciu, 

 právo predložiť zmenku na zaplatenie, 
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 právo na vykonanie postihu v prípade neakceptovania a nezaplatenia zmenkového ob-

nosu,  

 právo ďalšieho prevodu zmenky či už zmenkovoprávnym postupom alebo iným spô-

sobom predvídaným v zmenkovom zákone, 

 právo zo zmenkového obohatenia. 

     Všetky spomenuté práva sú právami zo zmenky, ktoré nadobudne nový majiteľ 

zmenky nezávisle  nielen na právnom vzťahu medzi ním a indosantom, ale odhliadnúc od 

každého kauzálneho vzťahu, v ktorom sa ocitol ktorýkoľvek zo subjektov voči ostatným  

zo zmenky už zaviazaným subjektom.  

     Abstraktnosť indosamentu jednak textová a jednak obsahová dovoľuje robiť záver aj o 

právnej nezávislosti a zásadnej odpútanosti zmenkovoprávnych vzťahov od akýchkoľvek 

iných záväzkových vzťahov a označiť túto súvislosť za  ich zvláštny znak.  Navyše uvá-

dzaná nezávislosť, právna odpútanosť zmenkovoprávneho vzťahu od právneho vzťahu, 

ktorý viedol k vystaveniu zmenky i od vzťahu, ktorý bol podkladom pre indosovanie 

zmenky prejavuje sa aj v osobitnej ochrane  jej majiteľa, tak ako je táto upravená v ust. § 

17 ZZŠ I. Stručne vyjadrené ide o to, že podľa citovanej úpravy nie je možné, aby dlžník 

proti žalujúcemu majiteľovi zmenky použil námietky z osobných vzťahov medzi žalova-

ným dlžníkom a vystaviteľom cudzej zmenky a medzi žalovaným dlžníkom a predchádza-

júcimi oprávnenými majiteľmi, t.j. predchodcami žalujúceho dlžníka. Je preto vylúčené, 

aby  žalovaný dlžník namietal žalujúcemu majiteľovi zmenky, že vystaviteľ zmenky uvie-

dol dlžníka do omylu, resp. že tento podpísal zmenku omylom. Vylúčenie námietky je tu 

dané tým, že sa namietajúci dlžník dovoláva osobného vzťahu s vystaviteľom zmenky. 

Námietka z takého vzťahu je neprípustná. V prípade, že by majiteľ zmenky o tejto skutoč-

nosti vedel už pri nadobúdaní, potom by mu v spore musel dlžník preukázať takú vedomosť 

i to, že konal vedome na škodu dlžníka.Vylúčenie námietok podľa § 17 ZZŠ I. je charakte-

ristickým prejavom materiálnej ( obsahovej, hmotno-právnej ) abstraknosti zmenkovop-

rávneho vzťahu.  

     Hmotnoprávnu abstraktnosť zmenkovej pohľadávky doprevádza abstraktnosť for-

málnoprávna  ( procesná ). Oprávnený majiteľ zmenky, v prípade uplatnenia svojich 

zmenkových práv proti dlžníkovi (dlžníkom) na súde, nie je povinný uvádzať a dokazovať 

právny dôvod svojho nároku. Každý dôvod spočívajúci v mimozmenkovom vzťahu je z 

hľadiska uplatňovania zmenkového oprávnenia bezvýznamný, pokiaľ sa zakladá na osob-



                                                           

 

 

103 

nom vzťahu dlžníka (proti ktorému uplatňuje oprávnený majiteľ zmenky svoje zmenkové 

práva) a niektorého z právnych predchodcov majiteľa zmenky. Procesnoprávne zmenkové 

predpisy, menovite ust. § 175 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, rešpektujúc zásadu 

abstraktnosti uvádza, že na uplatnenie práva zo zmenky postačí, ak bude predložený prvo-

pis ( originál ) zmenky, o pravosti ktorej niet dôvodu pochybovať a ďalšie listiny potrebné 

na uplatnenie zmenkovej pohľadávky. Pravidelne takou ďalšou listinou je protest zmenky ( 

buď pre neprijatie alebo pre nezaplatenie prezentovanej zmenky).  

     Pravosť zmenky, na ktorej trvá procesný predpis, nezakladá oprávnenie súdu posu-

dzovať zmenkovú skriptúru inak, ako zo zjavných znakov tejto skriptúry. V konečnom dô-

sledku to znamená skúmať, či zmenka má všetky náležitosti platnej zmenky určené zmen-

kovým zákonom, teda či spĺňa predpísané essentialia cambii a či ďalšie údaje, ktoré sú na 

zmenke uvedené, vyhovujú z pohľadu dovolenosti ich pripojenia tak, že nespôsobujú ne-

platnosť skriptúry ako zmenky. Súd najmä nemôže skúmať, či údaje tvoriace jej súčasť a 

formálne zodpovedajúce požiadavkám zákona, sú aj pravdivé. Považujem za potrebné zdô-

razniť, že formálnoprávna abstraktnosť je spätá so skriptúrnosťou a formálnou platnosťou 

zmenky. Zmenka, pokiaľ spĺňa zákonom predpísané náležitosti, je platná. Preto je platná 

zmenka, ak sú v nej uvedené osoby, ktoré v skutočnosti ani nemusia existovať. Napríklad 

zmenka cudzia, v ktorej vystaviteľ uviedol za zmenkovníka osobu vymyslenú, nemôže byť 

posudzovaná ako neplatná, pretože vyhovuje požiadavke úplnosti essentialia cambii podľa 

§ 1 bod 3. ZZŠ I. a oprávnený majiteľ zmenky pri dodržaní postihového postupu, bude z ti-

tulu zaviazanosti vystaviteľa cudzej zmenky môcť uplatňovať svoje právo voči tejto osobe.  

Prejavom formálnej platnosti zmenky a jej záväznosti je, že hoci nie sú ešte splnené pod-

mienky pre vznik určitého konkrétneho zmenkového záväzku, nemôže to mať dopad na iné, 

zo zmenky už platne plynúce záväzky ( záväzky sa posudzujú samostatne ). Zreteľne sa zá-

sada formálnosti dá ilustrovať na prípade, keď zmenkovník uvedený vystaviteľom zmenky 

v súlade s  § 1 bod  3. ZZŠ I. nevykonal zaväzujúci zmenkovoprávny úkon akceptácie. 

Skutočnosť, že jeho záväzok nevznikol, nespôsobuje neúčinnosť ostatných záväzkov zo 

zmenky. Zmenka je platná a zaväzuje tých, ktorí ju podpísali: vystaviteľa cudzej zmenky, 

indosantov i ich prípadných zmenkových ručiteľov ( avalistov ). Voči takým, na zmenke 

podpísaným osobám a z ich formálne platných zmenkovoprávnych prehlásení legitimova-

nému  majiteľovi zmenky vznikajú zmenkové práva. Ak majiteľ zmenky zachová pravidlá 

určené zákonom na uplatnenie práv voči takýmto osobám a  súčasne je zmenka formálne 
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platná, nemožno namietať neexistenciu kauzy a súd je povinný rešpektovať prísne zmen-

kovoprávne normy.  

     Abstraktnosť zmenky nebolo by správne stotožňovať so skriptúrnosťou zmenky. Ide o 

dve vzájomne súvisiace zásady a ich  nezastupiteľnosť  a pôsobenie popri sebe možno zis-

tiť  a tvrdiť v porovnaní s iným cenným papierom, napríklad s náložným listom znejúcim 

na rad Aj pre náložný list platí, že je cenným papierom, pre perfektnosť ktorého sa vyžadu-

je zachovanie formy skriptúry. Obchodný zákonník, ktorý predstavuje všeobecnú úpravu 

obsahových (esenciálnych ) náležitostí náložného listu vychádza však zo zásady kauzálnos-

ti, čo je možné dokladovať z dikcie ust. § 616 “Dopravca sa môže odvolávať voči osobe 

oprávnenej na ustanovenia zmluvy uzavretej s odosielateľom, len ak sú obsiahnuté v ná-

ložnom liste.” Je zjavné, že v skriptúre, pokiaľ je po stránke obsahovej i formálnej nálož-

ným listom a cenným papierom, dovoľuje zákon okrem predpísaných náležitostí uvádzať aj 

údaj, ukazujúci na dôvod, ktorý bol podkladom vystavenia náložného listu. V prípade, že  

taký údaj je v skriptúre uvedený a môže byť dôvodom, na ktorý sa zaviazaná osoba z ná-

ložného listu môže odvolávať, potom oprávnenie majiteľa predmetného cenného papiera je 

späté s kauzou, t.j. je v individualizovateľnej kauzálnej súvislosti s právnym vzťahom ve-

dúcim k jeho vystaveniu.  Nadobúdateľ náložného listu na rad môže požadovať, aby sa vo-

či nemu postupovalo tak, ako to určuje uzavretá a v skriptúre udávaná  zmluva. O abstrak-

tnosti v tomto prípade nie je možné uvažovať.  

    Textová abstraktnosť vedno s formálnou platnosťou je príznačná aj pre ostatné zmen-

kovoprávne úkony, a to pre akcept,  akcept pre česť, aval i indosament.  

      Od zmenkovoprávnych vzťahov upravených normami zmenkového zákona je po-

trebné odlišovať právne vzťahy vznikajúce na základe iných právnych úkonov, ktoré pred-

stavujú právne dôvody dispozícií so zmenkou a pre ktoré platí zásada kauzálnosti. Mám na 

zreteli tie právne vzťahy, v ktorých zmenka vystupuje ako zvláštny právny predmet. Môžu 

byť uvažované dispozície spravujúce sa občianskoprávnymi normami i obchodnoprávnymi, 

najmä Obchodným zákonníkom, prípadne zákonom č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch. 

V uvedenom ohľade je mysliteľná diskusia k otázkam o povahe právneho vzťahu, predme-

tom ktorého je zmenka. V zásade však máme do činenia s právnymi vzťahmi stojacimi 

mimo zmenkové právo vo vlastnom zmysle a dostávame sa do oblasti, ktorá je viac alebo 

menej vyšráfovaná záujmovou sférou práva občianskeho a práva obchodného, v ich odvet-

vovom usporiadaní. Domnievam sa, že aj keď opusíme tradičné rozlišovanie právnej sús-
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tavy  príznačné pre didaktické potreby  a obrátime pozornosť na platné  normatívnej ma-

térie do Občianskeho zákonníka a do Obchodného zákonníka v jeho priamej alebo subsi-

diárnej pôsobnosti, nebude väčších pochybností o obchodnoprávnej povahe a obchodnop-

rávnom režime právnych vzťahov, predmet ktorých sa upína k zmenke ako cennému pa-

pieru v týchto prípadoch: 

I. ak sa na právny vzťah budú viazať kogentné ustanovenia § 261 ods. 3  písm. d) 

Obchodného zákonníka: 

 zmluva o otvorení akreditívu  ( § 682 a nasl. OBCHZ) 

 zmluva o inkase ( § 692 a nasl. OBCHZ v spojitosti s inkasným indosamentom) 

II. keď zmenka je predmetom odplatných zmlúv podľa zákona č. 600/1992 Zb. v spo-

jitosti s ust.  § 261 ods. 3 písm. c) Obchodného zákonníka: 

 komisionárska zmluva  ( § 28 a nasl. zákona o cenných papieroch ) 

 zmluva o sprostredkovaní a zmluva mandátna ( § 33 zákona o cenných papie-

roch)    

 zmluva o úschove zmenky ( § 34 zákona o cenných papieroch) 

 zmluva o správe cenných papierov ( § 36 zákona o cenných papieroch v spoji-

tosti   s osobitným zmenkovoprávnym inštitútom spolnomocňovacieho indo-

stamentu) 

 zmluva o uložení cenných papierov ( § 37 zákona o cenných papieroch) 

III. ak zmenka predstavuje predmet osobitných odplatných zmlúv, ktoré uzavierajú 

špecializované subjekty ( napríklad banky, obchodníci s cennými papiermi): 

 zmluva o eskonte zmenky (právnym základom je úprava § 13 a nasl. zákona o 

cenných papieroch, avšak zmluva o eskonte spadá de lege lata pod ust. §261 

ods. 3 písm. c OBCHZ) 

 zmluva o forfaitingu zmenky (  rovnaký základ právnej úpravy   ako pri pre-

došlom type zmluvy, v porovnaní s ktorou je samotná zmenka menej často sa 

vyskytujúcim predmetom). 

     Naproti vyššie uvedenému exemplifikatívne uvedenému výpočtu obchodnoprávnych 

vzťahov, nepochybujem o občianskoprávnom režime vzťahu založeného dohodou o postú-

pení práv majiteľa zmenky. Cessia ako právny dôvod prevodu zmenkových práv  je vý-

slovne uvádzaná v zmenkovom zákone ako právny prevod mimozmenkovej povahy (napr. 
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v ustanovení § 11 ods. 2 ZZŠ I.). Ide o prípad, keď vystaviteľ zmenky zakáže zmenkovop-

rávnym spôsobom previesť zmenku. Tým ale nemôže zakázať ostatné dispozície so zmen-

kou. Zákon zmenkový predpokladá ako druhý spôsob prevodu práve postúpenie pohľadáv-

ky v zmysle ust. § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka. Z dikcie ustanovenia  § 11 ods. 2 

ZZŠ I. zreteľne vyplýva, že úprava cesie sa nevzťahuje iba na formálnu stránku predmet-

ného právneho postupu, ale aj na účinky, vrátane rozsahu prevádzaného práva. Rovnaké 

pravidlo o využití občianskoprávneho prevodu postúpením pohľadávky zákon prikazuje 

použiť aj pri zmenke vlastnej  (§ 77 ods. 1 ZZŠ I.)  a pri prevode zmenky po proteste pre 

nezaplatenie zmenky, príp. po uplynutí lehoty na protestáciu (§ 20 ZZŠ I.). 

     Zmenkovoprávne vzťahy upravené normami zmenkového zákona odlišujú sa aj ďal-

šími zvláštnosťami, ktoré nedovoľujú mechanicky prisudzovať im povahu či už obchod-

noprávnych alebo občianskoprávnych vzťahov. Znamenalo by to chápať a uplatňovať 

zmenkovoprávne normy len ako úpravu určitých odchýliek od všeobecnej súkromnopráv-

nej úpravy v Občianskom zákonníku alebo odchýliek od normatívnoprávneho riešenia da-

ného v Obchodnom zákonníku. Zmenkový zákon, jeho normy, nedovoľujú však bez ďal-

šieho vyslovovať podriadenosť v tomto smere. Zostáva na teórii súkromného práva, aby 

imanentným znakom a charakteristickým, špecifickým zákonitostiam zmenkového práva  

v budúcnosti  rezervovala širší priestor a neuspokojovala sa so stavom riešení, podávaných 

v rôznych komentároch. Tie majú dôležité miesto, ale z pohľadu teoretického riešenia ne-

prestupujú  svoju paliatívnu povahu. 

 

Poznámky: 
1  Konfrencia sa konala v dňoch od 23. júna do 25. júla 1910 v Haagu pod egidou holand-
skej vlády, za účasti 35 štátov ako prvá oficiálna medzinárodná konferencia s cieľom vy-
pracovať návrh jednotného zákona o zmenkách, ktorý by predstavoval základ národnej 
reglementácie zmenkového práva. Na konferencii sa podarilo vypracovať Avant-Projet  d´ 
une Loi uniforme sur la Lettre de Change et le Billet á Ordre. Na  tomto predbežnom ná-
vrhu bola postavená práca v poradí druhej medzinárodnej konferencie zmenkového práva v 
roku 1912, zvecnená v zmenkovom poriadku “Réglement uniforme sur la Lettre de Change 
et le Billet á Ordre”; 
2  Bližšie pozri: Spišiak, J.: Zmenkové právo podľa Ženevských konvencií, Knihovňa 
Právneho obzoru, Bratislava, 1938, s. 10 a nasl., Henrich, H.: Der Schutz des gutgläubigen 
Wechselerwerbers nach dem einheitlichen Wechselgesetz der Genfer Verträge unter be-
sonderer Berücksichtigung der Rechtsentwicklung in der Vertragsstaaten, Alfred Metzner 
Verlag, Frankfurt/M., 1962, s. 31 
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3  Spoločnosť národov zvolala rokovanie III. medzinárodnej konferencie o zjednotení 
zmenkového práva do Ženevy. Rokovania uskutočnené od 13. mája do 7. júna 1930 boli 
úspešne zavŕšené prijatím troch dohovorov: 
     1. Dohovor o jednotnom zmenkovom zákone s prílohou I: text Jednotného zmenko-
vého zákona a prílohou II: o všetkých dovolených výhradách pre zavedenie Jednotného 
zmenkového zákona, 
     2. Dohovor o stretoch zákonov v spojitosti s Jednotným zmenkovým zákonom  
(úprava kolízneho zmenkového práva ), 
     3. Dohovor o vzťahu poplatkového práva k  právu zmenkovému (tzv. zmenkové po-
platkové právo) 
4  Vzhľadom na skutočnosť, že Veľká Británia a USA, hoci sa zúčastnili na medzinárod-
ných konferenciách, nepristúpili, najmä z ústavnoprávnych dôvodov k zjednotenému že-
nevskému režimu zmenkového práva, vytvoril sa stav dvoch konkurujúcich si právnych 
systémov. Angloamerický systém uznávajúci v Anglicku Bills of Exchange Act z roku 
1882  (tiež Chalmersov zákon, nazvaný po významnom anglickom profesorovi práva ) a v 
USA The Negotiable Instruments Law  z roku 1896 a federálny Jednotný obchodný zá-
konník (The Uniforme Commercial Code z r.1952). Reformovať tento stav sa podujala 
Komisia OSN pre medzinárodné obchodné právo UNCITRAL. Po mnohoročnej práci pri-
pravila a predložila Valnému zhromaždeniu OSN Dohovor o medzinárodných cudzích 
zmenkách a medzinárodných vlastných zmenkách, základom ktorého vedľa ženevskej ko-
difikácie boli zákony Veľkej Británie a USA. Konvencia bola prijatá 9. decembra 1988 
(UNDOC  A/RES/43/165). Jej výraznejšie rozšírenie v právnej oblasti ženevského režimu 
sa nedá očakávať, najmä preto, že pravidlá v nej obsiahnuté majú povahu odporúčaní. Je-
diným mne známym štátom, ktorý Konvenciu  ratifikoval je Guinea. 
5  vládne nariadenie č. 111/1941 Sb. zákonov a nariadení Protektorátu Čechy a Morava, 
ktorým sa vydáva a zavádza jednotný zmenkový poriadok 
6  Kovařík, Z.: Směnka a šek v České republice, C.H. Beck, Praha, 1999, s. 10 
7  Výnimku predstavuje reglementácia protestácie zmenky, obsiahnutá v čl. III zákona  č. 
191/1950 Sb. 
8  zákon č. 191/1950 Sb. zo dňa 20. decembra 1950 nadobudol účinnosť dňom 1. 1. 1951 
9  Odhliadnuc od výsostne súkromnoprávnej podstaty zmenky a zmenkovoprávnych vzťa-
hov, marginálnu ilustráciu vo väzbe na devízové právo podávali učebné texty práva fi-
nančného, napr. Slovinský, A. - Girášek, J.: Československé finančné právo, Obzor, Brati-
slava, 1979, s. 353 
10  Osobne nepripisujem zásadný význam ekonomickému vysokoškolskému vzdelávaniu 
budúcich pracovníkov najmä zahraničného obchodu, ktoré nemohlo poskytnúť bez serióz-
neho právnického základu (a je preukázateľné, že právnické vzdelávanie malo i dnes má iba 
rudimentárny charakter)  poznatky o takom dokonalom právnom inštitúte, akým je zmen-
ka. Deformácie v tomto zmysle, ako nasvedčuje súčasná realita, pretrvávajú. 
11 Babčák, V.: Úvahy o mieste daňového práva v právnom poriadku Slovenskej republiky, 
AIC č. 23, Košice, 2000, s. 205 a nasl. 
      Vojčík, P.: Právo priemyselného vlastníctva, IURA EDITION, Bratislava, 1998, str. 9 
a nasl., Vojčík, P. v spoluautorstve s J. Švidroňom: Duševné vlastníctvo v procese trans-
formácie právneho systému, Právnická fakulta UK, Bratislava, 1997 a iné. 
12  Babčák, V.: d. c. v pozn. č. 11, s. 207. 
13  Vladimír Fajnor bol predsedom  Slovenskej komisie pre odbor súkromného práva, ktorá 
sa podieľala pri  príprave osnovy tzv. prvého československého zmenkového  zákona , 
Fajnor,V. - Záturecký, A.: Nástin súkromného práva platného na Slovensku a Podkarpat-
skej Rusi,  Bratislava, 2 zv. 1924, s.  a nasl., resp. 1935, Spišiak, J.” d. c. v pozn. č. 2,  
Kizlink, K. - Spišiak, J.: Zmenkové právo podľa zákona č. 255/1941 Sl.z. (početne citované 
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v práci prof. Arnošta Weniga - Malovského Směnečně právní záměna v osobě věřitele a 
směnečné námitky, Praha, 1965), Kizlink, K.: Zmenka, šek, tovarový záložný list, 
JUSTITIA, Bratislava, 1944 
14 Luby, Š.: Slovenské všeobecné súkromné právo, I. zv., Bratislava, 1944, s. 277, 288 a na-
sl. 
    Luby, Š.:  Peňažné pohľadávky, Universum, Bratislava, 1937 
15 Porovnaj: Babčák, V.: d. c. v pozn. č. 11, str. 206 a nasl., Vojčík, P.: Právo priemyselné-
ho vlastníctva, IURA EDITION, Bratislava, 1998, s. 24, 26 a nasl. 
16 K tomu: Spišiak, J.: d. c. v pozn. č. 2, s. 7 a nasl.; Urfus, V.: Historické základy novodo-
bého súkromného práva,  C.H. Beck/SEVT, Praha, 1994, s. 128 a nasl.; Urfus, V.: Zdo-
mácnění směnečného práva v Českých zemích a počátky novodobého práva obchodního, 
ČSAV, Praha, 1959 
17 Babčák, V.: Daňové právo procesné, ATOM computers, Košice, 2000, s. 76. 
18 Abstraktnosť indosamentu uznávajú všetky právne poriadky štátov vychádzajúce zo že-
nevského zmenkovoprávneho systému. 
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JUDr. Janka Vykročová, CSc. 
CONSIDERATION ABOUT BILL LAW, ITS NATURE 
AND INTERACTIONS  
 
                                                      S u m m a r y  

Article is dedicated to selected theoretical issues of Slovak bill law with purpose of accen-
tuation of such issues, which indicate special nature of bill legal relationships. Their  clas-
sification is indicated as relatively independent type of legal relationships, regimented by 
regulations of bill law.  

     As criterion signs, rationalizing unity and coherence of bill law (bill legal standards 
and bill legal relationships) are specified rules, governing the normative matter and its 
components. From system of rules the rule of abstraction, formal validity and scripturity is 
emphasized.  

     The rule of abstraction in bill law excels in the case, when its clarification is presented 
in contrary rule of bill law, i.e. rule of causality. The rule of abstraction is decomposed into 
the form of text abstraction of bill, abstraction of bill legal relationship (contents abstrac-
tion) and formal legal (adjective) abstraction . Individual components of abstraction rule 
show their own statements, expressed in legal regulation, whereas in context with contents 
abstraction especially exclusion of objections acc. to § 17 of Bill law and legal separation 
and independence of bill obligation are emphasized.  

     Formal legal abstraction is connected with rule of scripturity and with formal validity 
of bill as security.  

     Rules of bill law together with special nature of legal standards, adjusting the bill legal 
relationships are decisive for stabilization of objective relationship specifics. Author re-
quires distinguishing of legal relationships, located outside of bill law from them although 
bill is subject (object) of the same.  
 
                                                      R e s u m é 

Príspevok je venovaný vybraným teoretickým otázkam  slovenského zmenkového práva s 
cieľom zdôrazniť tie, ktoré ukazujú na osobitnú povahu zmenkovoprávnych vzťahov. Ich 
traktovanie je naznačované ako relatívne samostatný druh právnych vzťahov reglemento-
vaných normami zmenkového práva. 

     Za kriteriálne znaky odôvodňujúce jednotu a koherenciu zmenkového práva (zmen-
kovoprávnych noriem a zmenkovoprávnych vzťahov) označené sú zásady, ovládajúce  
normatívnu matériu i jej komponenty. Zo sústavy zásad je v príspevku akcentovaná zásada 
abstraktnosti, formálnej platnosti a skriptúrnosti. 

     Zásada abstraktnosti v zmenkovom práve vyniká, ak jej objasňovanie podáva sa v pro-
tikladnej zásade záväzkového práva, t.j. zásade kauzality. Zásada abstraktnosti rozkladá sa 
do podoby textovej abstraktnosti zmenky, abstraktnosti zmenkovoprávneho vzťahu (obsa-
hová abstraktnosť) a abstraktnosti formálnoprávnej  ( procesnej). Jednotlivé  zložky  zá-
sady abstraktnosti vykazujú vlastné prejavy vyjadrené v právnej úprave, pričom v kontexte 
s abstraknosťou obsahovou vyzdvihuje sa hlavne vylúčenie námietok podľa § 17 zmenko-
vého zákona a v právnej odpútanosti, nezávislosti zmenkovej obligácie. 
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     Formálnoprávna abstraknosť je spojená so zásadou skriptúrnosti a formálnou platnos-
ťou zmenky jako cenného papiera. 

     Zásady zmenkového práva spolu s osobitnou povahou  právnych noriem upravujúcich 
zmenkovo-právne vzťahy sú určujúcimi pre ustálenie špecifík predmetných vzťahov.  Od 
nich požaduje autorka odlišovať právne vzťahy stojace mimo zmenkové právo, hoci ich 
predmetom (objektom) je zmenka. V danej rovine by sa dalo uvažovať o právnej povahe 
občianskoprávnych vzťahov a obchodno-právnych vzťahov. 
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doc. JUDr. Ján Pirč, CSc. 
NÁČRT VYBRANÝCH OTÁZOK 
ENVIRONMEN-TÁLNEHO PRÁVA EURÓPSKEJ ÚNIE 

 

 

"Členské štáty prijmú všetky primerané opatrenia, či už 
všeobecné alebo konkrétne, na zabezpečenie záväzkov 
vyplývajúcich zo Zmluvy alebo z činnosti orgánov Spo-
ločenstva, čím uľahčia dosiahnutie spoločných úloh. 
Členské štáty sa zdržia krokov, ktoré by mohli ohroziť 
dosiahnutie cieľov tejto Zmluvy "1.  

 

 

Úvod 

Až začlenením troch nových článkov, 130r, 130s a 130t, do Zmluvy o Európskom hospo-

dárskom spoločenstve v roku 1987 prijatím Jednotného európskeho aktu, bola táto rozšíre-

ná o svoju ďalšiu časť nazvanú Životné prostredie. Tejto problematike nevenovala žiadnu 

formálnu pozornosť zakladateľská Rímska zmluva z roku 1957, hoci následne environ-

mentálna politika bola považovaná za prirodzenú súčasť činnosti Spoločenstva 2. 

     Jednotný európsky akt položil základy environmentálnej orientácie Spoločenstva s 

aktuálnym dôrazom na: 

- prevenciu, ochranu a zvyšovanie kvality životného prostredia, 

- prínos k ochrane zdravia populácie a 

- zabezpečenie prísneho a racionálneho využívania prírodných 

  zdrojov 3. 

     Environmentálne úsilie Spoločenstva zdôraznila v nasledujúcom období Zmluva o 

Európskej únii, známa aj ako Maastrichtská zmluva, ktorá nadobudla účinnosť 1.1.1993. V 

tomto smere bola zvýraznená potreba tesnejšej spolupráce Európskej únie a jej členských 

štátov, vrátane koordinovaného postupu v legislatívnom procese. 

     Zároveň v súvislosti s prijatím Zmluvy o Európskej únii sa vynorili isté terminologic-

ké nejasnosti pri používaní označenia  tohto medzinárodnoprávneho subjektu. Zatiaľ čo 

Rada označovala seba samú ako Rada Európskej únie, Komisia si zachovala označenie 

Komisia Európskych spoločenstiev. V každom prípade pojem "Európska únia" nie je defi-
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novaný v Maastrichtskej zmluve a zostáva tak v istom zmysle kontraverzným pojmom, 

pričom formálno-právne zostáva aktuálnym označenie  "Európske spoločenstvo "4. 

     Z tohto pohľadu sa javí ako za najprijateľnejšie označovanie "európskych orgánov" 

tak, ako sa s ním stretávame v ostatnom období: Európska rada  /European Council/,  Eu-

rópska komisia /European Commision/,  Európsky parlament /European Parlament/,  Eu-

rópska agentúra pre životné prostredie  /European Environmental Agency/  a pod. 5. 

     Maastrichtská zmluva potvrdila ochranu životného prostredia ako jeden z nosných 

cieľov praktickej činnosti Európskeho spoločenstva  (ďalej len ES).  Vo svojom článku 

130r  (nový článok 174) odráža základnú líniu pre tvorbu ochranných opatrení a súčasne 

potvrdzuje zásadu spolupráce ES a jeho členských štátov.  Tieto zámery tak korešpondujú 

s tými cieľmi, ktoré boli vytýčené Jednotným európskym aktom a zároveň rozšírené o ne-

vyhnutnosť spolupráce medzinárodného spoločenstva v regionálnych, či globálnych pod-

mienkach. 

     Rovnako Amsterdamská zmluva z roku 1997 potvrdila opodstatnenosť environmen-

tálnych záujmov ES. Doplnila doterajší článok 2  zmluvy o nové ustanovenie v zmysle po-

žiadavky trvale udržateľného rozvoja, avšak bez toho, aby bol spomínaný pojem životné 

prostredie.  Požiadavka integrácie ochrany životného prostredia do ďalších oblastí aktivít 

ES bola presunutá z textu článku 130r do nového článku č. 6.  Ďalšie zmeny vykonané 

Amsterdamskou zmluvou majú už len nepriame dopady na legislatívny rámec ochrany ži-

votného prostredia 6. 

I. Legislatívne opatrenia 

Najrozšírenejším právnym nástrojom aplikovaným v činnosti ES sú jeho smernice  

/directives/, ktoré vyžadujú ich implementáciu do legislatívy členských štátov.  V tomto 

smere Komisia uskutočňuje monitorovanie procesu implementácie, pričom ešte v roku 

1991 boli vypracované jeho zásady a to osobitne pre tie smernice, ktoré sa vzťahujú na 

ochranu životného prostredia. 

     Na druhej strane nie je nepodstatné uviesť, že efekt implementácie sa odrazil vo vnút-

roštátnej právnej úprave členských štátov, nevnímajúc ani takú konzervatívnu krajinu, akou 

je Veľká Británia. Tá v roku 1992 prijala zákon o Európskych spoločenstvách /European 

Communities Act 1992/, v ktorom konkretizuje svoj záväzok vyplývajúci zo Zmluvy o ES, 

akceptovať záväzky z nej vyplývajúce a súčasne uvádza proces implementácie európskych 

noriem do britského právneho poriadku 7. 
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     Samotné legislatívne opatrenia sa týkajú konkrétnych zložiek životného prostredia.  

Jedná sa o ochranu ovzdušia, ochranu vôd, využívanie odpadov a ich likvidáciu, ochranu 

pred hlukom a nakladanie s nebezpečnými látkami. 

Ochrana ovzdušia 

Regulácia ochrany ovzdušia pred jeho znečistením sa v zásade týka troch oblastí činností: 

1. Určenia limitov znečistenia ovzdušia, 2. Kontroly vypúšťaných emisií už pri ich zdrojoch 

a 3. Kontroly hladín imisií nachádzajúcich sa v ovzduší s dôrazom na vybrané chemické 

látky. 

     V tomto smere je potrebné zdôrazniť iniciatívu ES smerujúcu k regulácii množstva lá-

tok poškodzujúcu ozónovú vrstvu, pričom ES pristúpilo k Montrealskému protokolu o 

ochrane ozónovej vrstvy s cieľom eliminovať produkciu HCF do roku 2014 a súčasne zní-

žiť produkciu metylbromidu o 50% do roku 1999 8. 

     V roku 1992 prijala Rada smernicu č. 72 (92/72/ES) na monitorovanie znečistenia 

ovzdušia, výmenu informácií a varovanie obyvateľstva pred zvýšenou koncentráciou zne-

čisťujúcich látok v ovzduší.9)  Následne v roku 1996 bola prijatá smernica č. 62  

(96/62/ES)  o kvalite ovzdušia s cieľom dosiahnuť progresívnejšiu úroveň čistoty atmosfe-

rického ovzdušia a zvyšovania informovanosti v danej oblasti 10. 

     Vo vzťahu k oxidu uhličitému, rozhodla Rada ešte v roku 1990 stabilizovať emisie 

znečistenia ovzdušia do roku 2000  /vrátane/ na úrovni východzej pozície, teda na úrovni 

spomínaného roku 1990 11. Táto úloha súvisela so zavádzaním dane za takéto emisie, vrá-

tane za používanie energie vyrábanej z látok uvoľňujúcich oxid uhličitý.  Hoci takáto ini-

ciatíva nebola do roku 1992 akceptovaná, predsa sa len v priebehu roka 1995 podarilo do-

siahnuť, aby členské štáty ES určili túto daň v priebehu roku 2000 s tým, že následne Ko-

misia prispeje k spoločnej harmonizácii výšky dane z oxidu uhličitého 12. 

Ochrana vôd 

Ochrana vôd je jednou z prioritných oblastí environmentálnej politiky ES, čoho dôsledkom 

je aj skutočnosť, že regulatívne opatrenia v danej oblasti sú najpočetnejšie. Regulácia 

ochrany vôd pred ich znečistením je presadzovaná v troch rozdielnych smeroch: 

a) dosahovanie kvalitatívnych ukazovateľov čistoty vôd, 

b) určovanie limitov pre vypúšťanie nebezpečných látok a 

c) prevencia v oblasti znečistenia morí, 
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pričom táto stratégia je následne dovršovaná kompletným monitoringom a výmenou infor-

mácií 13. 

     Komisia súčasne navrhla základné zásady pre vypracovanie smernice pre rámcovú 

ochranu vodných zdrojov, ktorá by okrem iného mala prispieť k zvýšeniu účinnosti právnej 

regulácie ochrany vodných zdrojov v členských štátoch. V súčasnosti platí pre oblasť 

ochrany vôd niekoľko smerníc Rady, z ktorých je možné spomenúť napríklad smernicu 

Rady č. 80/778  (80/778/EHS).  Ním boli určené maximálne dovolené koncentrácie látok 

v pitnej vode a hodnoty určené pre vodu nachádzajúcu sa v prirodzenom stave, ako aj po jej 

prípadnej úprave. Z ďalších legislatívnych opatrení je to napríklad smernica Rady č. 76/100 

(76/100/EHS) o vode určenej na kúpanie, č. 78/659 (78/659/EHS) o vode určenej pre chov 

rýb a ďalšie.  Zároveň v roku 1995 Komisia iniciovala návrh novely smernice z roku 1980, 

ktorou by boli stanovené prísnejšie limity koncentrácie látok vo vode, ktorá je určená pre 

priamu spotrebu obyvateľstva 14. 

Ochrana prírody 

Základné legislatívne opatrenie v danej oblasti tvorí smernica Rady č. 92/43  (92/43/ES)  

o ochrane prírodných stanovíšť, flóry a fauny, ktoré je zamerané na zabezpečenie širokej 

ochrany prírodných druhov a lokalít ich výskytu, nakoľko v zmysle medzinárodnej doho-

voru o ich ochrane, účastníkom ktorej bolo aj ES, neboli dosiahnuté uspokojivé výsledky, 

zvlášť sa nepodarilo zastaviť úbytok prírodných druhov v krajinách západnej Európy. 

     V súvislosti s citovanou smernicou väčšina členských štátov ES, v nadväznosti na 

tvorbu ekologickej sústavy "Natura 2000", nevykonala opatrenia na zmapovanie prírodne 

významných miest výskytu flóry a fauny, pričom napríklad Francúzsko to výslovne od-

mietlo s poukazom na to, že táto smernica je nedostatočne precizované. 

     Z iných legislatívnych opatrení je možné ako príklad uviesť tie, ktoré sa týkajú ochra-

ny voľnej prírody /1979/, o obmedzení obchodovania s druhmi flóry a fauny /1993/,  o 

ochrane voľnej krajiny /1992/ a ďalšie 15. 

Využívanie odpadov a ich likvidácia 

Riadenie odpadového hospodárstva je nielen úlohou súčasného obdobia, ale aj výzvou do 

budúcnosti.  Preto ešte v roku 1989 schválila Komisia a v nasledujúcom roku prijala Rada 

"Stratégiu Spoločenstva pre riadenie odpadového hospodárstva"  (A Community Strategy 

for Waste Management),  v zmysle ktorej boli potvrdené hlavné ciele ES pre oblasť na-

kladania s odpadmi do roku 2000.  Ide konkrétne o tieto ciele: 
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a) predchádzanie vzniku odpadov cestou uplatňovania   

    vhodných technológií a výrobných postupov, 

b) recyklácia odpadov a ich opätovné využívanie ako   

    sekundárnych zdrojov, 

c) riadenie prepravy odpadov a 

d) nápravné opatrenia 16. 

     Východzou právnou úpravou v danej oblasti sa stala smernica Rady č. 75/442/EHS o 

odpadoch, ktorá bola doplnená smernicou Rady č. 91/156  (91/156/EHS).  V jej zmysle 

boli členské štáty zaviazané vypracovať plány odpadového hospodárstva s dôrazom na 

zdroje ich vzniku tak, aby sa predchádzalo ich nekontrolovateľnému ukladaniu.  Súčasne 

bol odpad definovaný ako taký osobitný druh látok, držiteľ ktorých sa mieni ich zbaviť 

priamo alebo prostredníctvom iného subjektu 17. 

     V roku 1994 Komisia vydala Európsky index odpadov, čím bola vytvorená možnosť 

vykonávania ich špecifikácie v rámci jednotlivých kategórií v nadväznosti na citovanú 

smernicu Rady o odpadoch. Súčasne v zhodnom období prijala Rada ES smernicu č. 94/62  

(94/62/ES) o obaloch a odpadoch z nich, ktorou došlo k hierarchizácii opatrení v danej ob-

lasti: najprv prevencia, potom recyklácia a až na ostatnom mieste spaľovanie, či ukladanie.  

V nadväznosti na túto úpravu boli členské štáty zaviazané v termíne do 30. 6. 2001 k efek-

tívnejšej recyklácii odpadov v rozmedzí  50-60% účinnosti 18.  

Ochrana pred hlukom 

Znehodnocovanie kvality životného prostredia hlukom, resp. jeho znečistenie  (noise pol-

lution/ je legislatívne zamerané predovšetkým na obmedzovanie šírenia emisií hluku z ta-

kých ich zdrojov, akými sú dopravné prostriedky, elektrické generátory, žeriavy, kompre-

sory, kosačky na trávu a pod.  Snahou je stanovenie náročných technických noriem už pri 

ich konštrukcii namiesto toho, aby sa určovali záväzné limity hluku pri následnom použí-

vaní výrobkov. 

     Legislatívne opatrenia pochádzajú z predchádzajúcich období /napríklad smernica 

Rady č. 70/157 (70/157/EHS) o hluku z motorových vozidiel/ s výnimkou tých, ktoré sa 

týkajú napríklad leteckej dopravy  /smernica Rady č. 89/629  (89/629/EHS) o hluku z ci-

vilnej leteckej dopravy/ 19. 
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Nakladanie s nebezpečnými látkami 

Opatrenia ES v zásade smerujú v danej oblasti na nakladanie s takými látkami, akými sú 

nebezpečné chemikálie, jadrové materiály a geneticky modifikované mikroorganizmy. 

     V oblasti chemických látok sa aplikujú nasledovné kroky: 

a) určuje sa systém ich klasifikácie, balenie a značenie, 

b) stanovuje sa ich kontrola skôr, než sú tieto látky uvedené   

    na trh, 

c) obmedzuje sa predaj a užívanie vybraných chemických     

    látok a 

d) špecifikujú sa pravidlá pre ich skladovanie a nakladanie s   

    nimi vo výrobných podmienkach. 

     Jednotlivé legislatívne opatrenia sú tak zamerané na predchádzanie a kontrolu tých ri-

zík,  ktoré sú nevyhnutne spojené s prítomnosťou chemických substancií v životnom pro-

stredí.  Rada ES prijala v roku 1993 usmernenie práve pre posúdenie takýchto rizík z látok, 

ktoré sa nachádzajú v Európskom zozname existujúcich komerčných substancií 20. 

II. Prierezové opatrenia 

Popri legislatívnych opatreniach dôležitú úlohu  v procese realizácie ochrany životného 

prostredia zohrávajú tiež procedurálne a organizačné nástroje, ktoré z hľadiska ich priere-

zového charakteru možno označiť aj ako prierezové opatrenia.  Zároveň je potrebné zdô-

razniť, že tieto sa neformujú mimo legislatívneho rámca. Práve naopak: sú tiež výsledkom, 

prípadne následkom legislatívneho procesu ES. 

Európska agentúra pre životné prostredie 

V roku 1990 prijala Rada opatrenie, ktoré vyústilo do vytvorenia Európskej agentúry pre 

životné prostredie. Na jej činnosti môžu participovať okrem členských štátov aj  tretie (t.j. 

nečlenské) subjekty.  Agentúra započala svoju činnosť v roku 1993 a jej sídlom sa stala 

Kodaň. 

     Prvé obdobie jej činnosti spočívalo v zhromažďovaní a vyhodnocovaní environmen-

tálnych údajov. Následne možno sledovať v činnosti Agentúry fázu aktívneho prístupu k 

ochrane životného prostredia, nakoľko jej informačné zdroje sú vnášané do rozhodovacích 

procesov orgánov ES. 
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     Medzi záujmové priority Európskej agentúry pre životné prostredie patria tieto jeho 

zložky a časti: 

a) kvalita ovzdušia a kontrola imisií v atmosfére, 

b) kvalita vôd, ochrana pred ich znečistením a ochrana   

    vodných zdrojov, 

c) stabilita pôdy, fauny, flóry a biotopov, 

d) využívanie krajiny a prírodných zdrojov, 

e) odpadové hospodárstvo, 

f)  ochrana pred hlukom, 

g) kontrola chemických látok, ktoré sú rizikom pre životné   

    prostredie a 

h) ochrana morského pobrežia 21. 

Európske environmentálne fórum 

V danom prípade ide o pomerne málo známu i prezentovanú organizačnú zložku, ktorá 

vznikla v roku 1993 z podnetu Komisie. Jej funkciou je poskytovanie všeobecných konzul-

tácií v oblasti ochrany životného prostredia.  Fórum má 32 členov, ktorí sú volení z osôb 

pôsobiacich v oblasti ekonomiky, ochrany životného prostredia, odborov, nevládnych or-

ganizácií, regionálnych a miestnych úradov.22)  

Informácie o životnom prostredí 

Dôležitým krokom smerujúcim k transparentnosti činnosti verejnej správy pri ochrane ži-

votného prostredia sa nepochybne stala smernica Rady č. 90/313/ES o slobodnom prístupe 

k  informáciám o životnom prostredí, ktorá nadobudla účinnosť v roku 1993. Táto právna 

norma zabezpečuje všetkým občanom legálnu možnosť získania prístupu k informáciám o 

životnom prostredí, ktoré sú v dispozičnej sfére orgánov verejnej správy.  Podstatnou 

okolnosťou nepochybne je, že žiadateľ takejto informácie nie je povinný preukázať právny 

dôvod svojho záujmu. 

     Na druhej strane môže orgán verejnej správy v taxatívne vymedzených prípadoch od-

mietnuť poskytnutie takýchto informácií, čo však musí byť v jeho rozhodnutí zdôvodnené a 

takýto postup môže byť taktiež podrobený súdnemu preskúmaniu ako druhu vonkajšej kon-

troly legitímnosti úradného postupu. Za zmienku stojí aj skutočnosť, že orgán verejnej 

správy je oprávnený požadovať úhradu nákladov, ktoré mu vznikli s poskytovaním pred-

metnej informácie. 
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Posudzovanie vplyvov činností 

Smernicou Rady č. 85/337/EHS bol zavedený proces environmentálneho posudzovania 

všetkých tak verejných, ako aj súkromných projektov, u ktorých je legitímny predpoklad, 

že ich realizácia môže mať vplyv na kvalitu životného prostredia. Naviac Komisia dopad 

uvedenej smernice rozšírila aj na projekty a legislatívu ES.  Citovaná smernica bola ná-

sledne doplnená v roku 1993, keď bolo dosiahnuté, aby zoznam posudzovaných projektov 

bol rozšírený o jadrové a chemické prevádzky. 

Eko - audit 

V roku 1993 prijala Rada úpravu, ktorá sa viazala na realizáciu systému environmentálneho 

auditu, osobitne v priemysle.  Tento je budovaný na princípe dobrovoľnosti, pričom je za-

cielený na hodnotenie a zvyšovanie výstupov výrobných procesov z aspektu ich dopadu na 

kvalitu životného prostredia. 

     Takýto eko-audit zároveň obsahuje aj údaje, ktoré sú určené pre verejnosť, aby táto 

bola kvalifikovane informovaná o dosiahnutých výsledkoch, resp. zisteniach, pričom tieto 

majú byť získavané nezávislými odborníkmi. 

     Cieľom tohto systému je tiež prispievať k stabilnému zvyšovaniu technologickej 

úrovne výrobných činiteľov ako permanentnej funkcii "environmentálneho manažmentu" 
23. 

Eko - značka 

Regulatívnym opatrením Rady v roku 1992 bol vytvorený systém environmentálneho 

označovania výrobkov. Samotná značka má podobu kvetu tvoreného dvanástimi hviezdič-

kami s písmenom E v prostriedku.  Táto "európska"  eko-značka prezentuje tie výrobky, 

ktoré spĺňajú konkrétne environmentálne kritéria. 

     Právna regulácia hodnotenia výrobkov postihuje výrobok komplene, to znamená od 

jeho samotnej výroby, cez distribúciu, jeho používanie, či nakladanie s ním.  Nie zanedba-

teľným aspektom je moment jeho likvidácie alebo opätovného využitia ako druhotnej suro-

viny po uplynutí doby životnosti výrobku. 

     Eko-značku môže konkrétny výrobok získať len za predpokladu, že je pre životné pro-

stredie menším bremenom  (ťarchou), než sú obdobné výrobky zhodnej kategórie.  Táto 

značka je udeľovaná na základe detailne rozpracovaných kritérií, ktoré sú odobrené pre celé 
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skupiny výrobkov.  Prihliada sa súčasne na použité vstupné materiály, výrobné postupy, 

rozmery výrobkov, balenie a celkové možnosti nakladania s nimi. 

     Za účelom realizácie procesu udeľovania eko-značky boli súčasne stanovené poplatky, 

ďalej vzor zmluvy, ktorá sa uzatvára s jej budúcim držiteľom a pochopiteľne kritéria pre 

získanie takejto značky pre rôzne druhy výrobkov.  V danej súvislosti sa tiež uvažuje, že 

environmentálne označovanie by sa mohlo rozšíriť aj na poľnohospodárske výrobky, ktoré 

by niesli označenie "organic product". 

Environmentálna zodpovednosť 

V podmienkach ES je rozvíjané úsilie k zjednoteniu inštitútu zodpovednosti za škodu na 

životnom prostredí, vrátane jeho harmonizácie so stavom platným v členských štátoch.  

Pritom základným cieľom je dosiahnutie stavu, aby povinný subjekt škodu na životnom 

prostredí napravil, nech táto nastane kdekoľvek a podľa možnosti uvedením do pôvodného 

stavu. 

     Súbežne sa však uvažuje aj so zavedením kompenzačného mechanizmu, ktorý by prí-

padne prispieval k pokrytiu nákladov poškodenej zložky životného prostredia alebo jej čas-

ti, ak by individuálne možnosti poškodzovateľa na splnenie nápravy neboli postačujúce.  

Táto úvaha o  spoločnej kompenzačnej forme škôd na životnom prostredí nie je novou 

skutočnosťou. ES by sa v tomto smere len priblížilo k existujúcemu stavu v USA, resp. k 

tzv. "superfondu", ktorý plní v amerických podmienkach funkciu kompenzačného zdroja 

pri ochrane životného prostredia 24. 

Akčné programy 

Akčné programy ES sa stali medzníkom jeho environmentálnej činnosti, ktorá tak obohatila 

iné sektory politík (dopravu, poľnohospodárstvo, priemysel a pod.) o novú prierezovú 

problematiku. Časovo je možné tieto programy vymedziť od roku 1973, pričom Radou bolo 

doposiaľ schválených 5 akčných programov pre životné prostredie: 

a. Prvý   akčný   program  bol   realizovaný   v   období   rokov      1973 - 76,  

pričom   po    prvýkrát   vymedzil   princípy   a  ciele environmentálnej politiky 

ES; 

b. Druhý akčný program sa dotýkal obdobia rokov 1977-81 a bol  plynulým   pokračo-

vaním  zámerov   Prvého  akčného programu; 
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c. Na  obdobie  rokov  1982-86   sa  vzťahoval  Tretí  akčný    program, pričom 

práve týmto programom boli akceptované environmentálne dimenzie ako prierezová 

súčasť ostatných sektorov politiky ES; 

d. Štvrtý  akčný  program  pokrýval časové obdobie rokov 1987- 92 a obsahoval nie-

koľko málo zmien doterajšej koncepcie  environmentálnej  politiky, hlavne s dôrazom 

na prevenciu a medzinárodnú spoluprácu; 

e. Piaty akčný program, určený na obdobie rokov 1993-2000, sa vzťahuje na 6 priorit-

ných oblastí: 

1. udržateľný rozvoj prírodných  zdrojov  s  dôrazom  na  vodu, pôdu, krajinu a 

pobrežné oblasti,   

2. integrovanú   kontrolu  znečistenia životného  prostredia a predchádzanie vzniku 

negatívnych dopadov naň,    

3. redukciu     spotreby     energie    z neobnoviteľných  zdrojov,    

4. zlepšenie  riadenia dopravy z hľadiska   environmentálnej  racionálnosti  a efek-

tívnosti, 

5. koncentráciu   na  opatrenia  smerujúce  na zlepšenie životného   prostredia  v  

sídelných  aglomeráciach  a  

6. zvýšenie starostlivosti o zdravie ľudí a ich bezpečnosť, zvlášť pred rizikom vyplý-

vajúcim z rádioaktívneho žiarenia a priemyselných činností 25. 

Finančné nástroje 

V podmienkach ES existuje niekoľko menších fondov ako finančných nástrojov na podporu 

sociálno-ekonomického rozvoja a ochranu životného prostredia.  Napríklad v roku 1992 

bol zriadený LIFE  (fond na financovanie ochrany životného prostredia).  Jeho rozpočet 

na roky 1996-2000, predstavuje sumu 450 miliónov ECU, pričom táto podpora sa koncen-

truje na ochranu prírody, rozvoj nových technológií, legislatívu, pomoc regiónom, ochranu 

oblastí Baltického mora a Stredozemného mora. 

     Rozpočet Podporného fondu (Cohesion Fund) predstavoval v období rokov 1994-99 

sumu 14 450 miliónov ECU, resp. 0,45% ročného HDP v ES.  Polovica tejto sumy bola 

spotrebovaná na ochranu životného prostredia v takých krajinách, ako sú napr. Portugalsko, 

Španielsko, Grécko a Írsko. 

     Nezanedbateľnú funkciu finančnej podpory ochrany životného prostredia zohráva tiež 

Európska investičná banka, ktorá poskytuje dlhodobé pôžičky pre vybrané projekty vo 
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výške 50% ich rozpočtových nákladov.  Na obdobie rokov 1997-2000 banka poskytuje 

formou pôžičiek a úverov sumu   25 500 miliónov ECU 26.  

 

Medzinárodná spolupráca 

ES chápe potrebu medzinárodnej spolupráce v oblasti ochrany životného prostredia ako 

predpoklad úspešnej realizácie vlastnej činnosti v danej oblasti. Vo svojej podstate už en-

vironmentálna politika a činnosť ES je medzinárodnou, nakoľko spája celky, ktoré dosahu-

jú rozdielnu úroveň kvality životného prostredia na ich geografickom i sociál-

no-ekonomickom pozadí.  Súčasne ES ovplyvňuje kvalitu životného prostredia nielen v 

regionálnom, ale aj globálnom kontexte. 

     ES ako aktívny subjekt medzinárodného práva sa zapojilo do početných aktivít me-

dzinárodného spoločenstva, ktoré sa vzťahujú práve na ochranu životného prostredia. Bolo 

signatárom takých významných dokumentov, ako je napr. Dohovor o biodiverzite z r. 1992,  

Bernský dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich živočíchov a ich stanovíšť z r. 1979 

a iné. 

     Zároveň ES bolo aj účastníkom 2. svetovej konferencie OSN o životnom prostredí a 

rozvoji v roku 1992 ako nečlenský subjekt OSN.  Aktívnu úlohu pri prijímaní dokumentov 

konferencie však zohrali členské štáty ES, ktoré aj pri iných príležitostiach realizujú svoje 

medzinárodné aktivity v oblasti životného prostredia ako relatívne samostatné subjekty.  

Avšak aj takéto aktivity sú prejavom koordinovaného postupu ES a jeho členských štátov, 

nakoľko tento vychádza zo spoločných politických a právnych opatrení 27. 

 

Záver 

Sledované opatrenia ES v oblasti ochrany životného prostredia sú síce formálne členené do 

dvoch skupín, teda na legislatívne opatrenia a prierezové opatrenia, avšak ich rozlišovacia 

hranica je len relatívna. Súčasne je zjavné, že aj prierezové nástroje majú svoj legislatívny 

rámec, avšak označiť ich ako nástroje "nelegislatívne" by zrejme nebolo vhodné. 

     Nemožno sa vyhnúť ani možnosti označiť legislatívne nástroje ako nástroje  "verti-

kálne".   Dotýkajú sa totiž stupnicovo skúmanej problematiky, ktorú tvoria zložky život-

ného prostredia. Avšak právny rozmer týchto opatrení je tak výrazný, že ich iné označenie 

by potláčalo úlohu práva v tejto oblasti. 
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     Nepochybne obidve skupiny opatrení sa vzájomne prelínajú. Možno to podporiť aj 

myšlienkou potreby vykonávania integrovanej prevencie a kontroly znečistenia životného 

prostredia. Avšak aj táto skutočnosť má svoje legislatívne vyjadrenie.  Konkrétne sa jedná 

o smernicu Rady č. 96/61/ES, ktoré fixuje pravidlá pre udeľovanie environmentálnych li-

cencií pre účely činnosti veľkých priemyselných komplexov.  Tohto času sa uplatňovanie 

citovanej smernice Rady dotkne asi 10% takýchto komplexov s tým, že sa predpokladá, aby 

sa  licenčný prístup postupne týkal všetkých priemyselných prevádzok 28. 

     Samotný integrovaný prístup k ochrane životného prostredia spočíva na zásade, že 

kontrola jeho znečistenia by sa týkala úrovne emisií s ich dopadom na kvalitu ovzdušia, 

vody a pôdy súčasne. Otvorenou otázkou však zostáva, či výška prípustných limitov zne-

čistenia má byť jednotná pre priemysel ako celok, alebo by tieto limity mali byť stanovené 

špecificky pre rôzne výrobné odbory. 
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doc. JUDr. Ján Pirč, CSc. 

OUTLINE OF SELECTED ISSUES OF EU 
ENVIRON-MENTAL LAW  
 
                                                 S u m m a r y  

Article consists of two basic parts: - I. Legislative measures and II. Sectional neasures. 

      First part follows the legal regulation of care on selected components of environment, 
i.e. air protection, water protection, utilization of wastes and their disposal, protection 
against noise and disposal of hazardous substances.  

     The second part is focused on instruments with legislative framework, however their 
center lays in procedural and organizational forms. It means e.g. institutional form of envi-
ronmental care provision (European Environmental Agency, European Environmental Fo-
rum) and also on finding of form of effective environmental protection (environmental in-
formation, appraisal of activities influence) with purpose of integrated approach to compo-
nents of environment achievement.  
 
                                                      R e s u m é 

Článok pozostáva z dvoch základných častí - I. Legislatívne opatrenia a II. Prierezové 
opatrenia. 

     Prvá časť sleduje právnu úpravu starostlivosti o vybrané zložky životného prostredia, 
t.j. ochranu ovzdušia, vôd, využívanie odpadov a ich likvidáciu, ochranu pred hlukom a na-
kladanie s nebezpečnými látkami. 

     Pokiaľ ide o druhú časť, tá je sústredená na také nástroje, ktoré majú síce legislatívny 
rámec, ale ich ťažisko spočíva v procedurálnych a organizačných formách.  Ide napr. o in-
štitucionálnu formu zabezpečovania starostlivosti o životné prostredie  (Európska agentúra 
pre životné prostredie, Európske environmentálne fórum), ako aj hľadanie foriem účinnej 
ochrany životného prostredia  (informácie o životnom prostredí, posudzovanie vplyvu 
činností) s cieľom dosiahnuť integrovaný prístup k zložkám životného prostredia. 
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JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 

POSTAVENIE A  PRÍNOS PRIAMYCH DANÍ 
V ROZPOČ-TE SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
 

1. Všeobecne o daniach 

Slovensko, tak ako mnohé ďalšie krajiny bývalého východného bloku, sa vydalo na cestu 

radikálnych premien celej svojej ekonomickej štruktúry. Od začiatku nastúpenia tejto cesty 

sa už realizovali mnohé ekonomické a inštitucionálne opatrenia, ktoré smerujú 

k postupnému budovaniu trhového mechanizmu. Tieto ekonomické opatrenia musia byť 

premietnuté aj do právnej roviny a tomu sa musí prispôsobiť aj samotný právny poriadok 

štátu. Právny poriadok štátu je dôležitým nástrojom, ktorým sa má vytvoriť stabilná a pevná 

ekonomická základňa. Tento nástroj štátu sa prejavuje ako systém, ktorý vo svojom his-

torickom kontexte preukázal svoju spoľahlivosť. Právny poriadok pôsobí ako významný 

celospoločenský regulačný faktor s proklamovanými stabilizujúcimi a demokratickými 

prvkami pri zjednocovaní, rozhodovaní a smerovaní relevantnej (podstatnej) spolo-

čenskej majority. 

     Vytvorenie stabilnej a pevnej ekonomickej základne štátu aj prostredníctvom 

právneho poriadku predpokladá vytvorenie dobre fungujúcich mechanizmov 

a prostriedkov pri samotnej tvorbe právneho poriadku štátu. 

     Dôležitú úlohu v procese tvorby a budovania hospodársko-ekonomickej základne štátu 

zohráva existencia finančnoprávnych noriem a v nich zabudovaných vzťahov. Finančné 

právo ako samostatné odvetvie práva nemožno chápať iba ako nástroj štátu na ovplyvňo-

vanie hospodárskych, sociálnych a iných procesov prebiehajúcich v ekonomike, je po-

trebné ho vnímať ako formu organizácie, existencie, realizácie a ďalšieho rozvoja tých 

spoločenských vzťahov, ktoré reguluje 1 . 

     Finančné právo upravuje istý, špecifický okruh spoločenských, presnejšie spolo-

čensko-ekonomických vzťahov, ktoré vznikajú v súvislosti so sústreďovaním peňažných 

prostriedkov do štátnych a iných verejných peňažných fondov ich rozdeľovaním 

a používaním. 

     Jedným zo základných verejných fondov štátu sú verejné rozpočty. Predovšet-

kým aj prostredníctvom týchto verejných rozpočtov má štát ako určitý subjekt možnosť pl-

niť svoje funkcie. Dôležitým zdrojom príjmov verejných rozpočtov sú dane. Samozrejme, 
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že existujú aj iné zdroje príjmov, ale nie je cieľom tohto príspevku podrobne sa venovať 

jednotlivým zdrojom príjmov verejných rozpočtov. Pozornosť chcem sústrediť najmä na 

vymedzenie daní a ich charakteristiku s ohľadom na význam pri napĺňaní príjmovej časti 

štátneho rozpočtu u nás. 

     Aj v podmienkach Slovenskej republiky nadobúda daň čoraz väčší význam. Dane, 

ktoré sa vyvinuli z dobrovoľných naturálnych dávok, nadobudli už v staroveku nominálny 

charakter a stali sa pravidelnou a vynútiteľnou peňažnou platbou. Patria medzi najstaršie 

platby štátu, staré ako sám štát. Daň ako určitý spoločenský jav sa stal predmetom odbor-

ného skúmania rôznych spoločenských vied, najmä však ekonómie a práva. Aj vďaka po-

znatkom či už vedeckým a empirickým sa vyprofilovali rôzne definície a pojmové vy-

medzenia daní. 

     Významný zakladateľ a konštruktér finančno-ekonomického systému prvej Česko-

slovenskej republiky Karel Engliš definuje dane nasledovne: “Dane sú príspevky na 

subsidiárnu úhradu verejnej správy podľa umnosti človeka”.2 Z takéhoto vymedzenia po-

jmu možno vnímať tento zdroj príjmu štátu ako náhradný popri iných príjmoch, ktoré 

by sa mali vytvárať predovšetkým odvodmi a výnosmi. 

     Daň ako finančnoprávny inštitút chápe prof. Spáčil 3. Z jeho definície dane jasne 

vyplýva mocenská povaha štátu. Z jednotlivých definícií daní sú zaujímavé názory 

prof. Háčika, ktorý poukazuje na ekonomickú a právnu povahu tohto inštitútu, keď daň 

vymedzuje ako povinnú platbu stanovenú zákonom, pri ktorej štát neposkytuje daňovníkovi 

priamu protihodnotu 4. Ďalší názor nie menej interesantný je chápanie dane ako finančnej 

kategórie, ktorá vyjadruje finančný vzťah medzi daňovníkom a štátom, založený zo strany 

daňovníka na zásade nenávratnosti a bezekvivalent-nosti5.        

     Snáď najprijateľnejšou definíciou dane, ktorá odráža jej podstatu a charakter, je defi-

nícia prof. Giráška, ktorý definuje daň ako peňažné plnenie uložené štátom na základe 

všeobecne záväzného právneho predpisu, na úhradu štátnych potrieb, a to vo vo-

pred stanovenej výške s vopred určeným termínom splatnosti 6. 

     Kategórii daní je v poslednom období venovaná zvýšená pozornosť a dane všeobec-

ne naberajú na svojom spoločenskom, ekonomickom a politickom význame. Do roku 1989 

boli diskusie na problematiku daní charakterizované tým, že postupne malo dochádzať 

k ich odôvodnenému zániku. Aktuálny spoločenský trend a inštitút vlastníctva, ktorý u nás 
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naberá nové dimenzie, dáva za pravdu tým názorom, ktoré charakterizujú dane ako platby, 

ktoré sú základným zdrojom príjmov verejných rozpočtov. 

     Každý daňový systém pozostáva z mnohých druhov daní, ktoré aj keď vo svojom sú-

hrne majú vytvárať harmonický a účelne zladený celok, predsa sa svojou povahou 

a podstatou navzájom odlišujú. Finančná veda vo svojom doterajšom vývoji vytvorila rôzne 

triediace hľadiská pre klasifikáciu daní. Jedným z kritérií je aj členenie daní na priame 

a nepriame dane. V teórii finančného práva ho charakterizujeme ako členenie daní podľa 

spôsobu zdanenia. Toto členenie daní chápeme ako jedno z mnohých iných kritérií, ktoré 

majú viacmenej teoretický význam. Pre praktickú aplikáciu daňového práva má členenie 

daní na priame a nepriame aj iný význam. Ide o postihnutie alebo zdanenie určitého eko-

nomického deja. Výsledok ekonomickej činnosti môžeme v jednotlivých fázach repro-

dukčného procesu postihovať zdanením priamo vtedy, ak produkt postihujeme daňou na 

konci každej vývojovej fázy. Priame dane sú tie, pri ktorých daňovník je totožný so sub-

jektom, ktorá má podľa zákona daň skutočne znášať a zároveň aj povinnosť ju odvádzať. 

Daň sa vyberá od daňovníka, ktorý daň platí a zároveň je nositeľom daňového bremena. 

     Nepriame dane charakterizujeme ako také, pri ktorých daňovník a destinátor sú roz-

ličné osoby. Nepriame zdaňovanie spravidla postihuje medziprodukt v jednotlivých výrob-

ných fázach, až pokiaľ sa neocitne vo fáze spotreby. V podstate nepriame dane platí spotre-

biteľ prostredníctvom toho subjektu, ktorého tovar alebo služby užíva. Nepriama daň sa tak 

zakaždým zahŕňa do ceny spotrebného tovaru, ktorý sa daňovo postihuje. 

     Platný daňový systém v Slovenskej republike pozostáva z dvoch druhov nepria-

mych daní, a to z dane z pridanej hodnoty a zo spotrebných daní. 

2. Priame dane v Slovenskej republike 

Pozornosť venovaná daniam ako určitému komplexu, systému alebo určitému elementu má 

viacvrstvový rozmer. Jej prejav závisí predovšetkým od subjektu zaujímajúceho sa 

o daňovú sústavu, či individuálnu daň, od dôvodov záujmu o daňovú oblasť, od konkrétne-

ho vzťahu ku konkrétnej dani alebo daniam, od spôsobu jeho vystupovania v daňových 

vzťahoch i od hospodárskeho účelu, ktorému daň slúži. 

     Kategorizácia daňového systému v podmienkach Slovenskej republiky nadväzuje na 

niekdajšie nemecké zákonodarstvo presadzované na území Rakúsko-uhorskej monarchie 

a neskôr v bývalom Československu 7. 
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     Daňová reforma, ktorá bola u nás odštartovaná rokom 1993, zmenila od základu 

právnu úpravu daní, ktoré ale už od 1. januára 1993 nezohľadňovali ekonomické podmien-

ky. Je nutné pripomenúť, že daňová reforma bola pripravovaná za existencie spoločného 

štátu, ale jej priamy dopad sa prejavil už v samostatnej Slovenskej republike, ktorá v tomto 

období prekonávala najmä problémy z transformácie hospodárstva. 

     Každá daň určitým spôsobom zasahuje do majetkových práv občanov a iných subjek-

tov. Na druhej strane je potrebné zdôrazniť, že vyberanie a ukladanie daní u nás má oporu 

v Ústave SR, článok 59. Samotný daňový systém mal východiskový právny prameň 

v zákone FZ č. 212/1992 Zb. o sústave daní v znení neskorších predpisov. Samotná zákon-

ná úprava daňovej sústavy sa realizovala samostatnými zákonmi. 

     Zákon č. 212/1992 Zb. taxatívne vymenoval jednotlivé druhy daní, ktoré sa u nás 

mohli vyberať. Je potrebné zdôrazniť, že z hľadiska legislatívneho § 1 ods. 1 a 2 spomína-

ného zákona mal význam určitej právnej zábezpeky, aby nedochádzalo k zavádzaniu nie-

ktorých druhov daní, ktoré by mohli byť v zákonodarnom zbore schválené. Zákonom č. 

219/1999 Z. z. bol tento, podľa môjho názoru, významný právny predpis zrušený. Iste 

možno diskutovať o nejednotnosti právnej terminológie, ale podstata zákona č. 212/1992 

Zb. dávala daňovým subjektom garancie a istotu určitej daňovej stability, aj keď išlo iba 

o počet a druhy daní. 

     Súčasná Ústava Slovenskej republiky dovoľuje zaviesť aj niektoré iné dane než tie, 

ktoré taxatívne vymedzoval zákon č. 212/1992 Zb. V súčasnosti sa u nás vyberajú tieto 

priame dane: 

• daň z príjmov, 

• daň z nehnuteľností, 

• cestná daň, 

• daň z dedičstva, darovania, prevodu a prechodu nehnuteľností. 

     Ide o skupinu daní, ktoré daňovník na základe zákona sám a bezprostredne znáša na 

svojej ekonomickej podstate. Tieto dane sú príjmom verejných rozpočtov a môžeme bližšie 

špecifikovať, že okrem dane z nehnuteľnosti, ktorú spravujú obce, pri ostatných daniach je 

správcom daňový úrad, v ojedinelých prípadoch pri cestnej dani colný orgán. 

1. Daň z príjmov 

Dňa 1. januára 2000 nadobudol účinnosť nový zákon o daniach z príjmov, a to zákon č. 

366/1999 Z. z. Tento nový zákon zrušil zákon č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov a všetky 
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jeho novelizácie, ktorých do konca roku 1999 bolo spolu 21. I keď ide o nový zákon, sú 

v ňom v podstate zapracované všetky novelizácie a k 1. januáru 2000 sa v ňom uskutočnili 

ďalšie zmeny. Štruktúra nového zákona však zostáva nezmenená 8. 

     Zákonodarca okrem väčších či menších kozmetických úprav, akými sú zmena číslova-

nia paragrafov, odkazov pod čiarou, rozšírenie počtu častí zákona, siahol aj po razantných 

reformách obsahu a podstaty niektorých ustanovení, ako aj k niektorým novým prvkom 

v zdaňovaní. 

     Jednou z noviniek, ktorá bola verejnosťou asi najviac očakávaná, je zavedenie inštitútu 

osobitného spôsobu zdaňovania príjmov daňovníkov prevádzkujúcich niektoré živnosti – 

teda paušálnej dane. Pripomíname, že tento spôsob vyberania a platenia dane nie je v našich 

končinách celkom neznámy, nakoľko vychádza z modelu známych licencií, používaných už 

v prvej polovici dvadsiateho storočia. 

     Hlavným cieľom a zámerom zákona č. 366/1999 Z. z. o daniach z príjmov platného od 

1. 1. 2000 bolo dosiahnuť aspoň čiastkové zníženie daňového zaťaženia touto daňou ako 

u fyzických, tak aj u právnických osôb a založiť tendenciu postupného prenášania váhy 

daňového bremena na nepriame dane – osobitne majetkové dane. 

     Zákon upravuje daň z príjmov fyzických osôb a daň z príjmov právnických osôb 

a spôsob vyberania a platenia daní z príjmov. Tento zákon je základným všeobecným zá-

väzným právnym predpisom, ustanovujúcim zdaňovanie príjmov a okrem spojitostí 

s mnohými inými zákonmi, ako napr. Zákonníkom práce, Obchodným zákonníkom, záko-

nom o účtovníctve je veľmi dôležité jeho prepojenie so zákonom č. 511/1992 Zb. o správe 

daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších 

predpisov, ktorý upravuje správu daní, ktoré sú príjmom štátneho rozpočtu alebo rozpočtu 

obce, vykonávanú daňovými úradmi a obcami a vymedzuje niektoré základné pojmy. 

     Očakávanou zmenou v novom zákone bolo najmä zavedenie paušálnej dane. V tomto 

momente je dosť zložité hodnotiť efektivitu tohto spôsobu zdaňovania, ale už teraz môžeme 

konštatovať iba ojedinelé využitie tohto spôsobu zdaňovania, čo možno pripisovať viace-

rým momentom. 

     Jedným z takých rozhodujúcich momentov je predovšetkým nevyhovujúca právna 

úprava, ale aj nedostatočná informovanosť podnikateľských subjektov. 
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     Paušálnu daň môže uplatniť iba daňovník, ktorý má príjmy podľa § 7 ods. 1 písm. b), 

a to iba z činností, ktoré sú uvedené v prílohe, alebo môže ísť o príjmy z výroby predmetov, 

ktoré sú výsledkom jeho tvorivej činnosti v zmysle zákona č. 56/1957 Zb. Treba podo-

tknúť, že v tomto prípade ide o zákon, ktorý je už zastaralým a pre súčasné možnosti pod-

nikania aj neaktuálnym. 

     Zákonodarca tu opomenul možnosť kombinovania viacerých živností. Akonáhle má 

podnikateľ aj iné činnosti ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona, nemôže uplatňo-

vať pri zdaňovaní svojich príjmov paušálnu daň, čo podstatne znižuje možnosť uplatňova-

nia tejto dane. 

     Možnosť uplatniť platenie paušálnou daňou predpokladá aj splnenie ďalších podmie-

nok, napr. v predchádzajúcom zdaňovacom období nepresiahol príjem 1 500 000 Sk, ne-

smie byť platiteľom DPH, ako aj ďalšie podmienky týkajúce sa vedenia účtovníctva. 

     V tejto replike chceme len poukázať na to, že zámer sledovaný zákonodarcom sa mi-

nul účinku, čo smeruje k tomu, že tieto ustanovenia zákona sa priebežne budú novelizovať, 

najmä vzhľadom na požiadavky zo strany podnikateľských subjektov. 

     Všeobecným trendom by malo byť znižovanie daňového zaťaženia priamymi daňami. 

Zníženie sadzby dane z príjmov právnických osôb zo 40 na 29 % je pomerne veľkým zá-

sahom, no napriek snahe získať tieto príjmy, nie je v súčasnosti očakávaný  prínos veľký. 

Snáď v týchto prípadoch je potrebné poukázať na súvislosti aj s ostatnými právnymi nor-

mami, ktoré nekopírujú snahu finančníkov o zabezpečenie dostatočných zdrojov v štátnom 

rozpočte. Všetky zmeny, ktoré priniesol nový zákon o daniach z príjmov, boli pripravované 

v snahe znižovať podiel priamych daní a predovšetkým zvýhodňovať subjekty, ktoré dosa-

hujú nižšie príjmy. 

     Možnože v budúcnosti bude potrebné upevniť predovšetkým daňovú disciplínu, ale aj 

pripraviť legislatívne zmeny týkajúce sa podnikania, či už fyzických osôb alebo právnic-

kých osôb. 

2. Ostatné priame dane 

Náš daňový systém pozná aj ďalšie priame dane, ktoré ale v menšej miere ovplyvňujú 

príjmovú základňu štátneho rozpočtu, resp. rozpočtu obcí. V tejto súvislosti je potrebné 

zdôrazniť, že daň z nehnuteľnosti je výlučne príjmom miestneho rozpočtu. 
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     Daň z nehnuteľností je často vnímaná ako stabilný vlastný zdroj rozpočtu obce. Jej 

zavedením sa sledovalo najmä to, aby prostredníctvom vyberania tejto dane boli zohľad-

ňované miestne podmienky obcí a miest. Správa tejto dane obcou je pomerne zložitý proces 

vzhľadom na uplatňovanie zákona o správe daní a poplatkov. V porovnaní so správou, kto-

rú vykonávajú daňové úrady, obce predsa len majú iné postavenie v rámci štruktúry svojich 

orgánov. Výnos tejto dane nesplnil očakávania a napriek vysokej náročnosti na administra-

tívu nie je možné prostredníctvom obce zabezpečiť kvalitný výber tejto dane. 

     Zákon o cestnej dani upravuje zdanenie využívania pozemných komunikácií moto-

rovými vozidlami a prípojnými vozidlami na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. 

Za vozidlo používané na podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním sa považuje vozidlo 

slúžiace na cestnú dopravu vykonávanú pri dosahovaní príjmov, ktoré podliehajú dani 

z príjmov, resp. obdobným daniam v zahraničí. Treba zdôrazniť, že nie je podstatné, či si 

daňovník uplatňuje výdavky súvisiace s používaním motorového vozidla na podnikateľské 

účely v priznaní k dani z príjmov. Dôležité je len to, či vozidlo sa skutočne používa na 

podnikanie alebo v súvislosti s podnikaním. 

      Počnúc rokom 2000 došlo k zvýšeniu sadzieb dane, a to vo väčšine prípadov o jednu 

tretinu, rozšíril sa aj okruh daňovníkov cestnej dane a upresnil sa predmet dane. Výrazná 

zmena sa týka podávania priznaní k cestnej dani. 

     V tejto časti príspevku sme chceli poukázať najmä na tie zmeny v legislatíve priamych 

daní, ktoré mali zvýšiť ich podiel na štátnom rozpočte, či už priamo alebo nepriamo. Naša 

sústava zdaňovania bola budovaná s ohľadom na dlhodobý vstup do rámca Európskych 

spoločenstiev. To sa odrazilo ako na voľbe druhov daní, ktoré boli zavedené, tak aj pri sta-

novení sadzieb a iných náležitostí daní. 

     Jedným zo závažných nedostatkov nášho daňového systému je skutočnosť, že práve 

pri tvorbe daňových predpisov nie sú rešpektované základné zákonitosti, ktoré si zložitosť 

daňových predpisov vyžaduje, a tak veľmi často dobre mienená zmena sa minie účinku. 

Nie je predsa mysliteľné, aby pri príprave rozpočtu na kalendárny rok boli novelizované 

daňovoprávne normy, a tým sa vytváral aj priestor na ich obchádzanie. Daňové právo sa 

dotýka širokého okruhu subjektov a možno povedať, že priamo alebo nepriamo každého 

jednotlivca. Z tohto dôvodu právne normy, ktoré upravujú daňovoprávne vzťahy by mali 

vykazovať určité znaky, ktoré by ich charakterizovali. Medzi tieto znaky by bolo vhodné 

zaradiť: 
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 jednoduchosť, 

 stabilitu, 
 právnu istotu, 
 efektívnosť, 

 záväznosť. 

     Splnenie týchto základných kritérií by pomohlo predovšetkým k upevneniu daňovej 

disciplíny, ale najmä k plneniu príjmovej stránky štátneho rozpočtu, ale aj miestnych roz-

počtov. 

     Každý štát má v podstate úplnú a neobmedzenú daňovú právomoc, ktorá je súčasťou 

jeho štátnej suverenity a v rámci nej môže ukladať a vyberať dane na celom území štátu 9. 

Uplatňovanie tejto zásady je premietnuté aj v Ústave Slovenskej republiky. 

     Pokiaľ Slovenská republika chce byť včlenená do Európskych štruktúr, v prvom rade 

sa musí zapojiť do harmonizácie daňových systémov 10. 

     Teória daňovej harmonizácie sa usiluje odstrániť existujúce rozdiely, prípadne odliš-

nosti v jednotlivých daňových systémoch, a tým dosiahnuť ich maximálne zblíženie či zla-

denie. 

     Predpokladom rozvoja vzájomných hospodárskych vzťahov a spolupráce je predo-

všetkým dôkladné poznanie existujúcich pravidiel a existujúceho stavu vecí 

a dôkladné zhodnotenie všetkých tých pripomienok, ktoré môžu pomôcť zlepšiť legisla-

tívny proces a dosiahnuť efektívnosť právnych noriem. 
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JUDr. Mária Bujňáková, CSc. 
POSITION AND GAIN FROM DIRECT TAXES IN 
SLOVAK BUDGET  
 
                                                      S u mm a r y  

Article is oriented particularly to definition of basic tax categories. Taxes as one of 
the basis resources of national budget also in market economy have a dominant 
position and importance. Current applicable tax system reflects always economical 
base of society and we can talk about specific starting points, which can increase 
some types of taxes. Position of direct taxes and their impact to national budget 
should consider also legal provisions of other sectors of law, however this ap-
proach is not realized in our applicable law. Article purpose was suggestion of 
some starting points during application of tax standards, regulating first of all direct 
taxes in connection with national budget.  
 
                                                      R e s u m é 

Príspevok je orientovaný predovšetkým na vymedzenie základných daňových kategó-
rií. Dane ako jeden zo základných zdrojov štátneho rozpočtu aj v trhovej ekonomike majú 
dominantné postavenie a význam. Súčasná platná daňová sústava zápasí s mnohými ne-
dostatkami, ktorých odstraňovanie nie je jednoduché. Daňový systém odráža vždy ekono-
mickú základňu spoločnosti a možno hovoriť o určitých východiskách, ktoré by mohli nie-
ktoré druhy daní zvýšiť. Postavenie priamych daní a ich dopad na štátny rozpočet by mali 
zohľadňovať aj zákonné úpravy iných odvetví práva, čo v súčasnosti v našom platnom 
práve nie je realizované. Cieľom príspevku bolo poukázať najmä na určité východiská pri 
aplikácii daňových noriem upravujúcich predovšetkým priame dane vo väzbe na štátny 
rozpočet. 
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doc. JUDr. Jozef Madliak, CSc. 
SLOBODA POHYBU A POBYTU NA ÚZEMÍ 
SLOVENS-KEJ REPUBLIKY 

Sloboda pohybu bola v ústavnom predpise na území Československa po prvý raz zakotvená 

až v Listine v roku 1991. Ústava Československej socialistickej republiky z roku 1960 

(ústavný zákon č. 100/1960 Sb.), Ústava 9. mája (ústavný zákon č. 150/1948 Sb. Ústava 

Československej republiky), ani Ústavná listina Československej republiky – ústavný zá-

kon č. 120/1921 Sb. z. a n. úpravu slobody pohybu neobsahovali; čo sa týka slobody poby-

tu, táto bola zakotvená už od roku 1920 – Ústavná listina Československej republiky v § 

108 medzi majetkovými právami obsahovala právo každého občana československej re-

publiky sa na ľubovoľnom mieste Československej republiky usadiť, nadobúdať tam ne-

hnuteľnosti a vykonávať zárobkovú činnosť v medziach všeobecných právnych ustanovení. 

Podobné ustanovenie obsahoval aj § 7 Ústavy 9. mája a Ústava Československej socialis-

tickej republiky z roku 1960 v čl. 31 iba bez ďalšieho zakotvila, že sloboda pobytu je zaru-

čená. 

     Ústava (čl. 23) a Listina (čl. 14) zaručujú každému na území Slovenskej republiky 

slobodu pohybu a pobytu ako jedno zo základných práv a slobôd, pričom štát je povinný 

všetky predpoklady na to, aby nedošlo k obmedzeniu týchto práv. Sloboda pohybu a pobytu 

bola deklarovaná už v čl. 13 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorá však nie je zá-

väzným dokumentom medzinárodného práva. Spomedzi záväzných dokumentov však za-

kotvuje právo na slobodu pohybu a pobytu čl. 12 Paktu, čl. 2 až 4 Protokolu č. 4 a čl. 1 

Protokolu č. 7 k Dohovoru a čl. 22 Dohovoru o právach dieťaťa (Oznámenie Federálneho 

ministerstva zahraničných vecí č. 104/1991 Zb.), ako aj Európsky dohovor o vydávaní 

(Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 549/1992 Zb.) a Európsky do-

hovor o potlačovaní terorizmu (Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 

552/1992 Zb.). Sloboda pohybu znamená právo prísť na ľubovoľné miesto na území Slo-

venskej republiky a odísť z neho (s výnimkou miest, ktoré sú v záujme bezpečnosti štátu 

alebo ochrany prírody úplne alebo čiastočne uzavreté – pozri ďalej) a zaručuje sa všetkým 

osobám na území Slovenskej republiky bez ohľadu na ich štátne občianstvo; pobyt zname-

ná zotrvávanie na určitom mieste. 

     Právo na slobodu pohybu a pobytu nevzniká ich zaradením do Ústavy alebo Listiny, 

ale tieto dokumenty len uznávajú, že existuje a deklarujú, že štát ako hlavný garant napĺňa-
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nia Ústavy a Listiny, a to ako týchto dokumentov vcelku, tak aj ich jednotlivých ustanove-

ní, sa zaväzuje, že bude tieto slobody rešpektovať a chrániť 1. Slobody pohybu a pobytu je 

možné sa domáhať priamo a bezprostredne, čo korešponduje aj s ustanovením čl. 2 ods. 3 

v spojení s čl. 23 Ústavy a contrario. 

     Slobodu pohybu a pobytu zaručenú Ústavou a Listinou je potrebné bezpochyby chápať 

ako oprávnenie slobodne sa pohybovať po celom území Slovenskej republiky a slobodne si 

zvoliť miesto pobytu.  

     Čo sa týka občanov Slovenskej republiky, je občan povinný sa prihlásiť na pobyt 

podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri 

obyvateľov Slovenskej republiky (ďalej len “zákon o hlásení pobytu”), ktorý nadobudol 

účinnosť dňa 1. januára 2000 a ktorý nahradil dovtedy platný zákon č. 135/1982 Zb. o hlá-

sení evidencii pobytu občanov a vykonávaciu vyhlášku k nemu 2. Účelom tohto zákona je 

úprava práv a povinností občanov Slovenskej republiky pri hlásení ich pobytu, práva a po-

vinnosti obcí pri vedení evidencie občanov a iné oblasti  3, pričom zákon o hlásení pobytu 

rozlišuje medzi trvalým a prechodným pobytom 4. Trvalým pobytom občana je pobyt v 

mieste stáleho bydliska občana (§ 3 ods. 1 zákona o hlásení pobytu), t. j. spravidla v mieste, 

kde má rodinu, rodičov, byt alebo zamestnanie a prechodným pobytom je podľa § 8 ods. 1 

zákona o hlásení pobytu pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne 

zdržiava, ak má trvať viac než 90 dní, ako aj pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí ktorý 

má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.  

     Práva a povinnosti cudzincov pri pobyte na území Slovenskej republiky upravuje zá-

kon Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte cudzincov na území 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 5 (ďalej len “zákon o pobyte cudzin-

cov”). Zákon o pobyte cudzincov rozlišuje krátkodobý pobyt (§ 4 a 5) a dlhodobý a trvalý 

pobyt (§ 6 až 11); povinnosti cudzincov a oprávnenia a povinnosti štátnych orgánov Slo-

venskej republiky pri hlásení a pobyte cudzincov a evidovaní pobytu cudzincov § 12 až 19 

zákona o pobyte cudzincov.  

     Sloboda pohybu je, vzhľadom na svoj význam, chránená ustanoveniami Trestného 

zákona o obmedzovaní osobnej slobody (§ 231), zbavenia osobnej slobody (§ 232) a za-

vlečenia do cudziny (§ 233). 

     Obmedziť slobodu pohybu a pobytu, ako aj právo opustiť územie Slovenskej republi-

ky je v súlade s čl. 23 ods. 3 Ústavy (čl. 14 ods. 3 Listiny) možné len zákonom, ak je to 
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nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia lebo 

ochranu práv a slobôd iných a na vymedzených územiach aj v záujme ochrany prírody. Po-

jem bezpečnosti štátu nie je, podobne ako celý rad iných neurčitých právnych termínov, de-

finovaný v Ústave, Listine ani v iných ústavných ani zákonných predpisoch – pri jeho vý-

klade preto bude treba vychádzať z jeho všeobecného chápania, pričom podporne bude 

zrejme možné použiť úpravu obsiahnutú v zákone č. 40/1961 Zb. o ochrane Českosloven-

skej socialistickej republiky v znení neskorších predpisov, podľa ktorého môže byť na nie-

ktoré miesta, kde sú umiestnené zariadenie slúžiace na obranu republiky, pri presunoch 

vojsk alebo za brannej pohotovosti štátu, zakázaný alebo obmedzený vstup, prípadne via-

zaný na zvláštne povolenie alebo inak upravený. 

     Oprávnenia zakázať vstup na určené miesto alebo prikázať zotrvanie na určenom 

mieste, ako aj uzatvoriť verejne prístupné miesta prináležia v zmysle § 27 a 28 zákona o 

Policajnom zbore policajtovi. Tento je oprávnený, v súlade s § 27 zákona o Policajnom 

zbore, každému, ak je to nevyhnutné pre bezpečnosť štátu, udržanie verejného poriadku, 

ochranu zdravia alebo práv a iných slobôd, prikázať, aby v nevyhnutne potrebnom čase ne-

vstupoval na určené miesto, ani sa na ňom nezdržiaval, alebo aby na nevyhnutne potrebný 

čas zotrval na určenom mieste. Okrem toho môže policajt pri pátraní po páchateľoch úmy-

selných trestných činov, hľadaných osobách, zbraniach, strelive, výbušninách, omamných a 

psychotropných látkach a jedoch alebo po veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti, prí-

padne súvisiacich s trestnou činnosťou, sú policajti podľa § 28 zákona o Policajnom zbore 

oprávnení uzatvoriť verejne prístupné miesta a vykonať ich prehliadku s cieľom zistiť, či sa 

uvedené osoby alebo veci v nich nenachádzajú. 

     Oprávnenia orgánov ochrany zdravia upravujú predovšetkým zákony Národnej rady č. 

272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 

277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. Na základe ustano-

vení § 3 a nasl. zákona Národnej rady č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí teda môžu 

orgány ochrany zdravia (t. j. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, krajskí hy-

gienici a okresní hygienici) prijímať opatrenia na predchádzanie vzniku, šíreniu a obme-

dzenie vzniku prenosných ochorení, iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných 

porúch zdravia a ochorení podmienených prácou, ako aj opatrenia pri epidémiách a pri ne-

bezpečenstve ich vzniku a opatrenia pri haváriách a iných mimoriadnych situáciách, ako ich 

ustanovujú § 4 až 8 zákona Národnej rady č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí a vše-

obecne záväzné právne predpisy vydané Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 
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na ich vykonanie. Orgány ochrany zdravia môžu, okrem iných opatrení uvedených v § 4 až 

8 zákona Národnej rady č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí ako opatrenia pri epidé-

miách a pri nebezpečenstve ich vzniku zakázať alebo obmedziť styk niektorých skupín 

osôb s ostatným obyvateľstvom v prípade zistenia závažných dôvodov, zakázať alebo ob-

medziť hromadné podujatia, ako aj zakázať alebo obmedziť prevádzku zariadení, v ktorých 

dochádza k zhromažďovaniu osôb [§ 7 písm. a) až c) zákona Národnej rady Slovenskej re-

publiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí]. 

     Obmedzenie slobody pohybu a pobytu z dôvodu ochrany prírody a krajiny podľa čl. 

23 ods. 3 Ústavy (čl. 14 ods. 3 Listiny) má osobitný charakter a je upravené zákonom Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zá-

kona č. 222/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o 

ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 222/1996 Z. z. osobitne chráni určité územia 

v Slovenskej republike a podrobuje ich v záujme ich zachovania aj pre ďalšie generácie 

mimoriadnej ochrane; pričom ich rozdeľuje do niekoľkých kategórií – napr. chránené kra-

jinné oblasti, prírodné rezervácie, národné parky s pod., s rôznym stupňom ochrany. Na 

týchto územiach sú zakázané niektoré formy pohybu (napr. nízke prelety), prípadne je úpl-

ne zakázaný akýkoľvek pohyb mimo vyznačených trás. Oblasti, ktoré majú podľa zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

zákona č. 222/1996 Z. z. byť vyhlásené za chránené určuje príslušný ústredný orgán štátnej 

správy všeobecne záväzným právnym predpisom 6. 

     Obmedzenie slobody pohybu a pobytu môže byť uložené aj ako trest zákazu pobytu 

podľa § 57a a 57b Trestného zákona, ak to so zreteľom na doterajší spôsob života páchateľa 

a miesto spáchania trestného činu vyžaduje ochrana verejného poriadku, rodiny, zdravia, 

mravnosti alebo majetku; trest zákazu pobytu sa však nesmie vzťahovať na miesto alebo 

obvod, v ktorom má páchateľ trvalý pobyt (§ 57a ods. 1 Tr. zák.) 7, je ho však možné uložiť 

tak, aby sa vzťahoval na viacero obvodov 8. Trest zákazu pobytu spočíva v tom, že sa od-

súdený nesmie po dobu výkonu tohto trestu zdržiavať na určitom mieste alebo v určitom 

obvode; na prechodný pobyt na takom mieste alebo v takom obvode v nevyhnutnej osobnej 

veci je potrebné povolenie (§ 57a ods. 4 Tr. zák.). Trest zákazu pobytu sa môže uložiť popri 

inom treste, alebo aj ako trest samostatný, aj keď ho Trestný zákon v osobitnej časti ne-

uvádza. Ako samostatný však v zmysle § 57b ods. 1 Tr. zák. môže byť trest zákazu pobytu 

uložený len za úmyselný trestný čin, za ktorý zákon stanovuje trest odňatia slobody, ktoré-

ho horná hranica neprevyšuje tri roky, ak vzhľadom na povahu spáchaného trestného činu a 
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možnosť nápravy páchateľa uloženie iného trestu  na dosiahnutie účelu trestu nie je po-

trebné 9. 

     Článok 14 ods. 2 Listiny a čl. 23 ods. 2 Ústavy zhodne deklarujú, že každý, kto sa 

oprávnene zdržiava na území Slovenskej republiky, má právo toto územie opustiť. Opráv-

nene sa na území Slovenskej republiky môžu zdržiavať všetci jej občania, ako aj, po splne-

ní podmienok stanovených v zákone o pobyte cudzincov, cudzinci (osoby s inou štátnou 

príslušnosťou alebo “bezdomovci” v zmysle štátneho práva, t. j. osoby bez štátnej prísluš-

nosti). Občania Slovenskej republiky môžu slobodne kedykoľvek opustiť jej územie, ak 

dodržia ustanovenia zákona č. 216/1991 Zb. o cestovných dokladoch a cestovaní do zahra-

ničia v znení neskorších predpisov, t. j. ak majú platný cestovný doklad Slovenskej repub-

liky a prekročia jej hranice na hraničnom priechode určenom na medzinárodný pohraničný 

styk, ak medzištátna zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak. 

Obmedzenie použiť hraničný priechode určený na medzinárodný pohraničný styk, ak me-

dzištátna zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak, sa vzťahuje aj 

na cudzincov, títo však na rozdiel od občanov Slovenskej republiky nemajú právo sa bez 

ďalšieho vrátiť na územie Slovenskej republiky a pri každom vstupe musia splniť pod-

mienky stanovené § 3 zákona o pobyte cudzincov (pozri nižšie). 

     V súvislosti s uvedenou právnou úpravou a v záujme štátu kontrolovať, v súlade s čl. 

24 Ústavy pohyb osôb cez štátnu hranicu, zakotvuje Trestný zákon v § 171a až 171c trestný 

čin nedovoleného prekročenia štátnej hranice. Podľa ustanovenia § 171a ods. 1 sa odňatím 

slobody až na jeden roka lebo peňažným trestom potresce, kto pre iného organizuje nedo-

volené prekročenie štátnej hranice alebo inému umožní alebo pomáha nedovolene prekročiť 

štátnu hranicu; obzvlášť priťažujúcou okolnosťou v zmysle ustanovenia § 171a ods. 2 Tr. 

zák. je, ak páchateľ spácha takýto trestný čin v úmysle zakryť alebo uľahčiť spáchanie iné-

ho trestného činu [písm. a)], ak spácha taký čin za odplatu [písm. b)], alebo ak spácha taký 

čin ako člen organizovanej skupiny [písm. c)]; v tomto prípade sa páchateľ potresce trestom 

odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Ešte prísnejšie je trestné nedovolené prekro-

čenie štátnej hranice podľa § 171b Tr. zák., ktorého prísnosť zvýraznila novela vykonaná 

zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z. Podľa ustanovenia § 171b 

ods. 1 Tr. zák. sa odňatím slobody na jeden až päť rokov alebo prepadnutím majetku po-

tresce, kto prekročí štátnu hranicu za použitia násilia alebo hrozby bezprostredného násilia; 

okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššej trestnej sadzby (odňatie slobody na dva až osem 

rokov alebo prepadnutie majetku) je podľa § 171b ods. 2 skutočnosť, že páchateľ čin uve-
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dený v § 171b ods. 1 Tr. zák. organizuje [písm. a)], ak spácha taký čin so zbraňou alebo 

najmenej s dvoma osobami [písm. b)], ak spácha taký čin v úmysle zakryť alebo uľahčiť 

spáchanie iného trestného činu [písm. c)], ak spôsobí takým činom ťažkú ujmu na zdraví 

alebo iný obzvlášť závažný následok [písm. d)] alebo ak spácha taký čin za brannej poho-

tovosti štátu [písm. e)]. Odňatím slobody na osem až pätnásť rokov sa páchateľ potresce, ak 

spôsobí činom uvedeným v § 171b ods. 1 Tr. zák. smrť, alebo ak spácha taký čin ako vojak 

za brannej pohotovosti štátu (§ 171b ods. 3 Tr. zák.). Posledným trestným činom, ktorý 

v súvislosti s neoprávneným prekročením štátnej hranice upravuje Trestný zákon, je trestný 

čin nedovoleného prekročenia štátnej hranice podľa § 171c – tento spácha ten, kto poruší 

predpisy o medzinárodných letoch 10 tým, že vnikne vzdušným dopravným prostriedkom na 

územie republiky; trestný postih je v tomto prípade šesť mesiacov až tri roky odňatia slo-

body. 

     V prípade, že dôjde síce k neoprávnenému prekročeniu štátnej hranice (napr. mimo 

určeného hraničného priechodu), ale nie sú naplnené ďalšie znaky skutkovej podstaty nie-

ktorého z uvedených trestných činov, bude sa jednať o priestupok. 

     Článok 3 ods. 2 Protokolu č. 4 k Dohovoru a čl. 12 ods. 4 Paktu zhodne zakotvujú zá-

kaz štátom, ktoré pristúpili k uvedeným dokumentom, svojvoľne zbaviť svojich občanov 

práva na vstup do vlastnej krajiny. V súlade s uvedenými dokumentmi zakotvila právo 

vstupu na československého občana na územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 

Listina v čl. 14 ods. 4 a zhodne pre Slovenskú republiku Ústava v čl. 23 ods. 4; oba doku-

menty zároveň obsahujú zákaz vyhostenia občanov, zákaz ich vydania inému štátu a zákaz 

nútiť občanov, aby svoju vlasť opustili. 

     Právo na slobodný vstup na územie Slovenskej republiky má teda každý občan Slo-

venskej republiky, ktorý sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky, ktorý sa zdržiava 

mimo jej územia a ktorý prejavil záujem sa na jej územie vrátiť, pričom nie je rozhodujúce, 

či má takáto osoba výlučne slovenské štátne občianstvo alebo aj občianstvo iného štátu – 

pre príslušné slovenské orgány (predovšetkým zastupiteľské úrady a Ministerstvo zahra-

ničných vecí Slovenskej republiky) vzniká v prípade, že sa slovenský občan vstupu na 

územie Slovenska dožaduje, povinnosť mu tento vstup umožniť, a to aj za aktívnej činnosti 

slovenských orgánov 11. Obsahom ústavného práva na vstup občana Slovenskej republiky 

na jej územie však nezahŕňa jeho právo na vstup v prípadoch, kedy sa tento ocitol 

v zahraničí dobrovoľne a na území cudzieho štátu bol zbavený osobnej slobody pre poruše-
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nie jeho právnych predpisov alebo právnych predpisov iného štátu, či noriem medzinárod-

ného práva12. 

     Článok 24 ods. 4 Ústavy ďalej zakazuje nútiť občana, aby svoju vlať opustil – tento 

zákaz smeruje jednak voči štátu, a jednak voči každému, t. j. voči všetkým ostatným oso-

bám zdržiavajúcim sa na území Slovenskej republiky. Trestnoprávne je zákaz nútenia ob-

čana opustiť vlasť zakotvený v § 233 Tr. zák., a to z dôvodu, že zavlečenie do cudziny je 

osobitne ťažkým prípadom obmedzovania osobnej slobody jednotlivca. Trestná sadzba za 

trestný čin zavlečenie do cudziny podľa § 233 ods. 1 Tr. zák. je tri až osem rokov, ak exis-

tuje niektorá z obzvlášť priťažujúcich okolností uvedená v § 233 ods. 2 13 päť až dvanásť 

rokov. Iným obzvlášť závažným následkom, ktorého spôsobenie predpokladá ustanovenie § 

233 ods. 2 písm. c) Tr. zák. môže byť napr. zavlečenie viacerých osôb, spôsobenie znač-

ných fyzických alebo psychických útrap zavlečenej osobe a pod.; zavinenie k obzvlášť pri-

ťažujúcim okolnostiam (okolnostiam podmieňujúcim použitie vyššej trestnej sadzby) pri-

tom v súlade s § 88 Tr. zák. postačuje z nedbanlivosti, aj keď ide o úmyselný trestný čin. 

     Okrem toho článok 24 ods. 3 Ústavy zakazuje vyhostiť slovenského občana lebo ho 

vydať inému štátu; tento zákaz platí aj v prípade, že osoba, o ktorú sa jedná má okrem slo-

venského štátneho občianstva aj občianstvo štátu, ktorý požiadal o jeho vyhostenie alebo 

vydanie. Kým vyhostenie je úkonom administratívnoprávnej povahy (úkon správneho prá-

va), vydanie osoby je úkonom trestno-právnym. Otázky vydávania osôb upravujú jednak 

dvojstranné medzinárodné zmluvy medzi jednotlivými štátmi a jednak Európsky dohovor o 

vydávaní z 13. decembra 1957 14  v znení Dodatkového protokolu z 15. októbra 1975 15 a 

Druhého dodatkového protokolu zo 17. marca 1978 16; ďalšími medzinárodnými dohovor-

mi z oblasti trestného práva, ktorými je Slovenská republika viazaná, sú predovšetkým Eu-

rópsky dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach z 20. apríla 1959 17 v znení Do-

datkového protokolu zo 17. marca 1978 18, Európsky dohovor o odovzdávaní trestného ko-

nania z 27. januára 1977 19, Dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca 1983 20, 

Dohovor o odovzdávaní osôb odsúdených na trest odňatia slobody na výkon trestu v štáte, 

ktorého sú štátnymi občanmi z 19. mája 1978 21 a iné. 

     V súlade s čl. 23 ods. 5 Ústavy (čl. 14 ods. 5 Listiny) možno, na rozdiel od sloven-

ského občana, vyhostiť cudzinca v určitých, zákonom stanovených prípadoch, pričom však 

treba mať na zreteli, že čl. 4 Protokolu č. 4 k Dohovoru zakazuje hromadné vyhostenie cu-

dzincov. Vzhľadom na to, že Ústava výslovne zakotvuje, že cudzinca je možné vyhostiť iba 
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v prípadoch stanovených zákonom, nie je možné, aby jednotlivé prípady vyhostenia upra-

vilo podzákonný predpis (napr. nariadenie vlády, vyhláška), i keď by bol vydaný na zákla-

de zákona v jeho medziach a na jeho vykonanie. 

     Vyhostením je nutné rozumieť nedobrovoľné (nútené) opustenie určitého územia, 

v tomto prípade štátneho územia Slovenskej republiky; platná právna úprava je i v tomto 

prípade tvorená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 73/1995 Z. z. o pobyte 

cudzincov na území Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Podľa novelizova-

ného znenia § 14 zákona o pobyte cudzincov vyhostí policajný útvar cudzinca, ktorý ne-

oprávnene vstúpi na územie Slovenskej republiky [§ 14 ods. 1 písm. a)], ktorý sa neopráv-

nene zdržiava na území Slovenskej republiky [§ 14 ods. 1 písm. b)] alebo cudzinca, ktoré-

mu bolo zrušené oprávnenie na dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky [§ 14 ods. 1 písm. c)], ak je u nich dôvodné podozrenie, že dobrovoľne nevyces-

tujú do zahraničia. Rovnako cudzinca vyhostí policajný útvar, ak bol cudzincovi zakázaný 

pobyt na území Slovenskej republiky podľa zákona o pobyte cudzincov a v určenej lehote 

nevycestoval do zahraničia (§ 14 ods. 2); proti rozhodnutiu o vyhostení z územia Sloven-

skej republiky môže cudzinec podať odvolanie, ktoré však nemá odkladný účinok (§ 14 

ods. 3). Cudzinec v zmysle zákona o pobyte cudzincov vstúpi na územie Slovenskej repub-

liky neoprávnene, ak nemá povolenie na vstup 22, neoprávnene sa na území Slovenskej re-

publiky zdržiava v prípade, ak mu zanikne oprávnenie na pobyt (krátkodobý, dlhodobý, tr-

valý) na území Slovenskej republiky. Okrem uvedených prípadov majú slovenské štátne 

orgány právo cudzincovi nepovoliť cudzincovi vstup na územie Slovenskej republiky.  

     Podmienky, za ktorých je policajný útvar oprávnený cudzincovi neumožniť prekroče-

nie štátnej hranice na územie Slovenskej republiky upravuje § 3 ods. 5 zákona o pobyte 

cudzincov – a to ako prípady, keď sa cudzinec pri vstupe na územie Slovenskej republiky 

odmietne podrobiť kontrole policajného útvaru alebo nespĺňa podmienky stanovené záko-

nom o pobyte cudzincov, ako aj prípad, kedy vznikne dôvodné podozrenie, že cudzinec 

zneužije pobyt na území Slovenskej republiky na iný účel, než na aký mu bolo vízum Slo-

venskej republiky udelené alebo ako je medzinárodnou dohodou, ktorou je Slovenská re-

publika viazaná, ustanovené. V zmysle § 12 ods. 1 zákona o pobyte cudzincov zakáže poli-

cajný útvar cudzincovi pobyt na území slovenskej republiky ak sa v zahraničí alebo na 

území Slovenskej republiky dopustil konania, ktoré je podľa zákonov Slovenskej republiky 

úmyselným trestným činom [písm. a)], nedodržal podmienky uvedené v § 3 ods. 1 až 3 zá-

kona o pobyte cudzincov [písm. b)], zdržiava sa na území Slovenskej republiky bez plat-
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ného cestovného dokladu [písm. c)], ak mu uplynula doba povoleného dlhodobého pobytu 

alebo krátkodobého pobytu určená vízom alebo bezvízovou dohodou alebo skončila plat-

nosť preukazu na trvalý pobyt a naďalej sa zdržiava na území Slovenskej republiky [písm. 

d)], neoprávnene podniká alebo vykonáva zárobkovú činnosť [písm. e)], porušil predpisy o 

omamných a psychotropných látkach 23 [písm. f)], ak to je nevyhnutné pre bezpečnosť štá-

tu, udržanie verejného poriadku, ochranu zdravia alebo práv a slobôd iných alebo v záujme 

ochrany prírody [písm. g)] alebo ak povolenie na pobyt na území Slovenskej republiky zís-

kal uvedením nepravdivých alebo neúplných údajov [písm. h)]; cudzinec, ktorému bol za-

kázaný pobyt na území Slovenskej republiky je povinný z územia Slovenskej republiky 

vycestovať v lehote určenej policajným útvarom, najneskôr však do 30 dní odo dňa vydania 

rozhodnutia (§ 12 ods. 2) – proti takémuto rozhodnutiu sa cudzinec môže odvolať, avšak 

odvolanie nemá v zmysle § 12 ods. 3 zákona o pobyte cudzincov odkladný účinok. Okrem 

zakázania pobytu cudzinca na území Slovenskej republiky pripúšťa zákon o pobyte cu-

dzincov aj zrušenie oprávnenia na dlhodobý alebo trvalý pobyt na území Slovenskej repub-

liky – takýto pobyt zruší v zmysle novozakotveného § 12a policajný útvar, ak pominul účel, 

na ktorý bol cudzincovi povolený dlhodobý pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej 

republiky [§ 12 ods. 1 písm. a)], sa zdržiava mimo územia Slovenskej republiky dlhšie ako 

180 dní v kalendárnom roku a vopred to neoznámil policajnému útvaru [§ 12 ods. 1 písm. 

b)] alebo ak si opätovne nesplnil povinnosť uloženú mu zákonom o pobyte cudzincov [§ 12 

ods. 1 písm. c)]. Aj v prípade zrušenia dlhodobého pobytu alebo trvalého pobytu na území 

Slovenskej republiky je povinný z územia Slovenskej republiky vycestovať do zahraničia 

v lehote určenej policajným útvarom, najneskôr však do 30 dní odo dňa vydania rozhodnu-

tia (§ 12a ods. 2) 24. 

     Nepovolenie vstupu na územie Slovenskej republiky alebo zánik oprávnenia na pobyt 

na území Slovenskej republiky vyznačí cudzincovi policajný útvar do cestovného dokladu. 

Cudzinca zdržiavajúceho sa na území Slovenskej republiky oprávnene je možné vyhostiť 

na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku, ktorým sa mu ukladá trest vyhostenia 

poľa § 57 Tr. zák. Trest vyhostenia môže byť páchateľovi uložený samostatne alebo popri 

inom trestne, nemožno ho však uložiť osobe, ktorej bolo priznané postavenie utečenca; 

rovnako ani páchateľovi, ktorý má dve alebo viac štátnych občianstiev, pričom jedno z nich 

je slovenské. Nie je na prekážku odsúdenia cudzinca na trest vyhostenia, ak sa páchateľ pri 

vynášaní trestu vyhostenia nachádza v cudzine, v takomto prípade je však účelom trestu 

znemožnenie ďalšieho vstupu páchateľa na územie Slovenskej republiky 25. Trest vyhoste-



                                                           

 

 

143 

nia sa ukladá na doživotie, jeho zmena (odpustenie zvyšku) je možná len cestou milosti 

prezidenta Slovenskej republiky. 

     Vzhľadom na medzinárodné dokumenty o ochrane ľudských práv a slobôd, ktorými je 

Slovenská republika viazaná, upravuje zákon o pobyte cudzincov aj prekážky, pre ktoré, 

resp. do ktorých štátov, nie je možné cudzinca vyhostiť. V zmysle § 15 ods. 1 zákona o 

pobyte cudzincov nemožno cudzinca z územia Slovenskej republiky vyhostiť do štátu, 

v ktorom by bol ohrozený jeho život alebo sloboda z dôvodu jeho rasy, náboženstva, ná-

rodnosti, príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo pre jeho politické presvedčenie; toto 

však neplatí, ak cudzinec svojím konaním ohrozuje bezpečnosť štátu alebo ak bol odsúdený 

za obzvlášť závažný trestný čin 26; podľa § 15 ods. 2 zákona o pobyte cudzincov nemožno 

cudzinca vyhostiť do štátu, v ktorom mu bol uložený trest smrti, alebo je predpoklad, že 

v prebiehajúcom trestnom konaní mu takýto trest môže byť uložený, takisto nemožno vy-

hostiť cudzinca do štátu, v ktorom by mu hrozilo mučenie – zákaz obsiahnutý v § 15 ods. 2 

zákona o pobyte cudzincov je koncipovaný ako absolútny a teda nedovoľuje žiadne vý-

nimky z tohto ustanovenia. 
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doc. JUDr. Jozef Madliak, CSc. 
FREEDOM OF MOVEMENT AND STAY ON 
TERRI-TORY OF SLOVAK REPUBLIC                                                        

                                                      S u m m a r y 

Freedom of movement and stay of certain state citizens belongs to basic attributes of dem-
ocratic establishment. Therefore above rights are located in Slovak Constitutions among the 
basic human rights and freedoms. Constitution is based on international conventions, regu-
lating above institutes.  

     Constitution regulates freedom of movement and stay generally, just as expected from 
basic law of state however considering the detailed regulation in other legal regulations, 
which logically may not be in conflict with the Constitution.  
 
                                                      R e s u m é 

Sloboda pohybu a pobytu občanov určitého štátu patrí medzi základné atribúty demokra-
tického usporiadania štátneho zriadenia. Preto sa tieto práva v Ústave Slovenskej republiky 
oprávnene nachádzajú medzi základnými ľudskými právami a slobodami. Ústava vychádza 
z medzinárodných dohovorov, ktoré tieto inštitúty upravujú. 

     Ústava slobodu pohybu a pobytu upravuje rámcovo, tak ako sa to predpokladá na zá-
kladný zákon štátu, majúc však pri tom na zreteli, že budú podrobnejšie upravené inými 
právnymi predpismi, ktoré logicky nesmú byť v rozpore s Ústavou. 
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JUDr. Blažena Antalová, CSc. 
POSTAVENIE MAGISTRÁTOV Z HĽADISKA 
ÚSTAVNÉ-HO  A TRESTNÉHO RÍMSKEHO PRÁVA 
 

Jeden z najznámejších a najvýznamnejších starovekých štátov, antický Rím trval vyše dva-

násť storočí, počas ktorých sa zmenil z malého poľnohospodárskeho štátu na rozsiahlu 

svetovú veľmoc. 

     Fungovanie rozsiahlej svetovej ríše zabezpečovali ústredné a miestne orgány štátnej 

moci. Nezastupiteľné miesto medzi nimi patrí nesporne okrem senátu a ľudového zhro-

maždenia aj jednotlivým úradom - magistratúram. 

     Cieľom príspevku je podať obraz o jednotlivých magistratúrach  a sledovať ich v tes-

nej  súvislosti s dobou, ktorá ich formovala a poznamenala okruh  ich právomocí. V danej 

súvislosti ide o zdôraznenie faktu, akým rozhodujúcim spôsobom sa magistráti s ich roz-

siahlymi právomocami podieľali na politickom a právnom živote v období republiky, ako aj 

skutočnosti, ako monarchistická moc vyvolala zmeny v ich postavení v období cisárstva. 

     Zároveň cieľom je aj poukázať na negatívne javy, sprevádzajúce činnosť úradníkov, 

ktoré sa v danej realite premietli do jednotlivých trestno-právnych noriem. Išlo predovšet-

kým o volebnú korupciu, spreneveru verejných prostriedkov ako aj vydieranie a drancova-

nie rímskych provincií. 

     Vyhnanie posledného kráľa a nastolenie republiky malo za následok nutnosť rozdele-

nia kráľovských právomocí  medzi určitý počet politických úradov najvyššej moci a sprá-

vy, ktorí sa nazývali magistráti - úradníci. Za republiky  predstavovali spojovací článok 

medzi  ľudovým zhromaždením a senátom, obidvom ustanovizniam predsedali, svojími 

širokými oprávneniami predstavovali výkonnú moc a rozhodne nemalým spôsobom sa po-

dieľali na politickom živote rímskeho štátu. Výkon funkcie magistráta bol úrad čestný, 

bezplatný, často si vyžadoval obrovské náklady, ktoré úradník musel platiť z vlastných pro-

striedkov. 

     Teoreticky sa o jednotlivé magistratúry  mohol uchádzať každý plnoprávny rímsky 

občan ( cives optimo iure ), pričom musel preukázať nielen svoje rímske občianstvo, ale aj 

skutočnosť, že už  jeho starý otec  sa narodil v rodine slobodného občana, nie napr. pre-

pustenca či otroka. Okrem uvedeného základného predpokladu musel spĺňať aj ďalšie pod-
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mienky - nesmel byť postihnutý infamiou pre odsúdenie za nečestný čin ( napr. krádež ) 

alebo výkon nečestných remesiel (kupliarstvo, herectvo), v čase kandidatúry nemohol proti 

nemu prebiehať súdny proces. Lex Antia z r. 71 pred n. l. okrem toho, že obmedzila pre-

pych pri hostinách, zároveň zakázala kandidátom na jednotlivé magistratúry, aby sa ta-

kýchto hostín zúčastnili. Za Sullu sa nemohli uchádzať o verejné funkcie a úrady  potom-

kovia proskribovaných osôb 1.  

     Pre výkon úradov bol  vypracovaný akýsi služobný postup, tzv. cursus honorum, ča-

sové poradie, v ktorom rímsky  občan mohol zastávať najvyššie štátne funkcie - najprv 

quaestor, potom aedilis, praetor, consul. Úrad  censora a diktátora bol mimo normálneho 

služobného postupu. Podrobnosti, zvlášť vekový census, upravovali príslušné právne pred-

pisy, predovšetkým lex Villia a lex Cornelia. 

     Lex Villia z r. 180 pred n. l. ako jednu z hlavných zásad pre voľbu do magistratúr ur-

čila, že uchádzač musel najprv slúžiť desať rokov vo vojsku, čím nepriamo stanovila aj mi-

nimálny vek pre zastávanie jednotlivých úradov. Ak mal kandidát na najnižší  stupeň po-

vinného cursus honorum - na kvestúru - slúžiť desať rokov vo vojsku, prakticky musel mať 

vek aspoň 28 rokov. Zároveň sa týmto ustanovením zvýšila veková hranica pre prétora, 

ktorým sa mohol stať len bývalý kvestor a  pre konzula, ktorým mohol byť len bývalý 

prétor. Medzi dvoma rôznymi stupňami  musela uplynúť lehota minimálne dvoch rokov 

(lex Cornelia). Pre zastávanie toho istého úradu lex de magistratibus z r. 81 pred n.l. stano-

vila povinný 10 ročný interval. 

     Sullov zákon z r. 81 pred n. l.  - de magistratibus - zvýšil vekovú hranicu u kvestora 

naa 37 rokov, a teda nepriamo pre prétora na 40 rokov, pre konzula na 43 rokov. 

     Okrem spomínaných, či už pozitívne alebo negatívne formulovaných podmienok pre 

vstup do rímskych úradov , existovali právne predpisy, ktoré upresňovali ďalšie predpo-

klady pre voľbu - napr. zákon z roku 52 pred n. l. - de iure magistratuum  - uložil okrem 

iného uchádzačom, aby sa v čase volieb zdržiavali  v Ríme. 

     Ako už bolo spomenuté, právo zastávať rímske úrady predstavovalo výlučné právo  

plnoprávneho rímskeho občana. Plebejci, okrem toho, že už v roku 494 pr. n. l. si vydobili 

zriadenie vlastného úradu - plebejského tribúna, museli o prístup k jednotlivým patricij-

ským magistratúram bojovať skoro dve storočia rímskej republiky. Postupne získali : v ro-

ku 409 pr. n. l. prístup ku kvestúre, leges Liciniaie Sextiae z roku 367 pr. n. l. vyhradili 

plebejcom jedno z konzulských miest, od roku 367 pr. n. l. mohli zastávať úrad kurulského 
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edila, od roku 356 pr. n. l. úrad diktátora, na základe leges Publiliae Philonis de censore 

plebeio creando  z roku 339 pr. n. l. bolo stanovené, že jedným z cenzorov musí byť ple-

bejec, prístup ku prétore získali v roku 337 pr. n. l.2  

     V období krízy republikánskeho zriadenia v rovine ústavnoprávnej sa jeden z jej pre-

javov odrazil aj na služobnom postupe magistrátov, v období cisárstva cursus honorum 

stratil svoj význam aj pokiaľ šlo o čas nástupu do funkcie, aj vo  vekovej hranici a rím-

skom občianstve 3. Cisár  pri obsadzovaní úradov postupoval podľa vlastného uváženia. 

Napr. Oratio Claudii umožňovalo významným osobnostiam z Norbanskej Galie prístup k 

rímskym magistratúram ( a tým v podstate aj do senátu )4. 

     Ak uchádzač spĺňal všetky , či už pozitívne alebo negatívne  vymedzené predpoklady 

pre výkon úradnej moci, stal sa kandidátom - candidatus (snehobiely - podľa bieleho rú-

cha). Zapísal sa do listiny  uchádzačov a následne viedol s pomocou svojích politických 

priateľov a na vlastné náklady volebnú kampaň. Náklady dosahovali nemalé sumy a často 

boli prostriedkom volebných manipulácií a podplácania. 

     Voľby riadnych  magistrátov sa konali každoročne 5 na  ľudovom  zhromaždení. V 

zmysle leges Valeriae Horatiae z roku 449 pred n. l.  comitia centuriata volili najvyšších, 

comitia tributa nižších riadnych magistrátov, plebejskí úradníci boli volení na concilia ple-

bis tributa.  

     Zvláštne zákony, leges tabellariae, z prelomu tretieho a druhého storočia pred n.l. za-

viedli tajné hlasovanie pomocou tabuliek, na ktoré oprávnení voliči písali meno nimi vole-

ného kandidáta. V období  principátu právo výberu magistrátov patrilo principovi, voľba 

ľudovým  zhromaždením  sa stala formalitou. 

     Po zvolení, pri nástupe do funkcie  nasledovala prísaha magistráta,  že bude dodržia-

vať zákony  (iurare in leges ), po skončení funkčného obdobia, že ich po celý čas dodržia-

val (eiurare).  

     Jedným z typických  znakov rímskych magistratúr bola kolegiátnosť, každý úrad bol 

obsadzovaný viacerými, spravidla dvoma osobami, ich počet sa postupne so zmenou poli-

tických pomerov zvyšoval. Zákonmi  Sullu z roku 81 pred n. l. de quaestoribus XX crean-

dis sa zvýšil počet kvestorov na 20, de praetoribus VIII creandis zvýšila počet  prétorov na 

8, Caesar zákonom de magistratibus v roku 46 pred n. l. počet kvestorov  zmenil  na 40, 

prétorov na 10, neskôr na 14 až 16. 
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     Postavenie a právomoc úradníkov v magistratúre bola v zásade rovnaká, podliehali 

vzájomnému právu intercesie (ius intercessionis), oprávnený kolega mohol svojím nega-

tívnym zákrokom zrušiť zamýšľané opatrenie druhého. Zároveň rozhodnutia magistrátov 

“cum potestate” podliehali  intercessii vyššie postavených magistratúr “cum imperio”, in-

tercessia  plebejského tribúna sa vzťahovala na akt  ktoréhokoľvek úradníka, s výnimkou 

diktátora. 

     Zásada kolegiátnosti bola špecifická len u riadnych magistraatúr. V prípade mimo-

riadnych úradov platila spravidla zásada monokratičnosti, úrad zastávala jedna, vo svojich 

právomociach  neobmedzená osoba.  

     Jednotlivé magistratúry charakterizovali aj vonkajšie znaky ich úradnej právomoci: 

sella curullis (slonovinou zdobené kreslo na vyvýšenom mieste, tzv. tribunál, ako odznak 

súdnej právomoci), corona (vavrínový veniec), toga praetexta (purpurový plášť), najvyšších 

magistrátov aj osobná stráž (lictores)- prétor mal 6, konzul 12, diktátor 24 lictorov 6. 

     Odznakom magistrátov, majúcich právo života a smrti  (ius vitae necisque) boli fas-

ces, nástroje používané k výkonu popravy a telesných trestov, zložené zo sekery a niekoľ-

kých prútov. Tento odznak potvrdzuje skutočnosť, že v Ríme telesné tresty nižšie postave-

ných osôb boli častým javom, trest bitím prútmi sa nevzťahoval na vznešenejšie osoby 

(honestiores) 7.  

     Úradnícku moc všeobecne reprezentovala potestas, ktorou boli  dotovaní všetci re-

publikánski magistráti. Spočívala v ich práve zvolávať schôdzky občanov, vydávať vše-

obecne záväzné predpisy, verejne ich vyhlasovať (ius edicendi) a vyžadovať ich dodržiava-

nie, ukladať pokuty (ius multae dicendae) a pod. 

     Len magistratus maiores (diktátor, konzul, prétor) mali okrem všeobecnej potestas aj 

osobitnú, v Ríme zákonmi a právomocami iných ústavných predstaviteľov obmedzenú, za 

hradbami mesta ničím nedotknutú právomoc, predstavujúcu jeden zo základných prvkov 

rímskeho ústavného práva, tzv. impérium. Impérium predstavovalo najvyššiu vojenskú, 

správnu a súdnu právomoc, zahŕňalo okrem všeobecnej potestas najvyššie vojenské velenie, 

právo zvolávať a predsedať ľudovému zhromaždeniu a senátu, kárnu právomoc, moc nad 

životom a smrťou občana. Aby sa zabránilo  prípadnej svojvôli magistrátov a zneužitiu 

posledne spomínaného oprávnenia na likvidáciu nepohodlných osôb, od 3. storočia  pr. n. 

l. mal potrestaný právo odvolať sa k ľudovému zhromaždeniu (ius provocationis). Provo-

kačné právo bolo jedným zo základných verejných práv  rímskeho občana a typickým a 
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špecifickým inštitútom rímskeho trestného práva. V tejto súvislosti nemožno nepoukázať 

ani na slabú stránku, prejavujúcu sa v možnosti jeho uplatnenia  len v okruhu do jednej 

míle od mesta Ríma. Situácia sa zmenila od 2. st. pr. n. l., kedy ho na základe leges Porciae 

mohli využiť aj vojaci aj rímski občania v provinciách 8. 

     Sústavné porušovanie ius provocationis viedlo k opakovanému  vydávaniu leges , tý-

kajúcich sa danej problematiky. Upravil ho aj Iuliov zákon o verejnom násilí  (lex Iulia de 

vi publica). Podľa Ulpiána odsúdením mal byť potrestaný magistrát, ktorý napriek provo-

kácii rímskeho občana zabije, zbičuje, či nariadi jeho mučenie 9. Odsúdenie magistráta, 

prípadne zbavenie ho impéria, ovplyvnilo jeho ďalšiu politickú budúcnosť, v zmysle záko-

na z roku 104 pr. n. l. de senatu bol vylúčený zo senátu a tým zároveň  z  magistratúry. 

     Na realizácii výkonu úradníckych právomocí sa podieľal aj pomocný aparát, ako rôzni 

úradní sluhovia, hovorcovia, pisári , u členov magistrátu, cestujúcich po provinciách, aj tl-

močníci. 

     Magistratúry boli orgánmi politickými, nevyžadujúcimi si žiadne odborné vzdelanie, 

či odborné vedomosti. Z tohto dôvodu  sa opierali o prísediacich, adcessores, resp. consi-

lium, poradný zbor zložený z vynikajúcich právnikov a iných znalcov, ktorí im pomáhali 

síce odbornými, ale nezáväznými radami.  

     Niektoré magistratúry charakterizovala imunita, napr. leges Horatiae z roku 449 pr. n. 

l. stanovili osobnú nedotknuteľnosť pre plebejských tribúnov, edilov a decenvirov.  

     Všeobecne na ochranu úradníkov, postupne do trestného činu velezrady (crimen ma-

iestatis), zahrňajúceho širokú škálu trestnej činnosti proti štátu, Sullova lex Cornelia de 

maiestate včlenila aj útoky na štátne orgány, teda na senát aj na magistratúry. 

     Zodpovedný za trestný čin proti majestátu bol ten, kto spôsobil, že magistrát národa 

rímskeho s impériom alebo s nižším stupňom moci (potestas) bol zabitý 10. 

     Ulpián považoval trestný čin proti majestátu za veľmi blízky trestnému činu svätokrá-

deže 11, pretože smeroval proti samotnému rímskemu národu a proti jeho bezpečnosti. 

     Cisárske výnosy v určitých prípadoch stíhali aj potomstvo delikventov proti majestátu 

a tiež osoby, intervenujúce v prospech takýchto zločincov u cisára 12. 

     Podľa slov Ulpiána zločin zanikal smrťou páchateľa, ak sa len niekto nedopustil vlas-

tizrady 13, aj po smrti vlastizradcu prichádzal do úvahy trest konfiškácie majetku. 
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     Široko konštruovaná oblasť právomocí rímskych magistratúr mala svoje nezastupiteľ-

né miesto predovšetkým v oblasti zákonodarstva, súdnictva a nepochybne pri rozvoji rím-

skeho súkromného práva. 

     Pokiaľ ide o oblasť zákonodarnú, na tvorbe a prijímaní zákonov sa podľa pevne vy-

tvorenej sústavy pravidiel spravidla podieľali všetky tri ústavné orgány - ľudové zhromaž-

denie, senát a magistráti.            “ Lex est quod populus Romanus iubet atque constitu-

it”14 - “Zákon je to, čo národ prikazuje a stanoví”. Uvedená formulácia zdôrazňuje suvere-

nitu rímskeho ľudu, len ľud na komiciálnom centuriátnom a tribútnom zhromaždení mal 

právo prijímať zákony 15. Takto vyjadrenú suverenitu viac - menej narúšala skutočnosť, že 

ľudové zhromaždenie nemalo právo predkladať návrhy zákonov, len hlasovať v tých návr-

hoch, ktoré mu magistráti predložili. 

     Právo zákonodarnej iniciatívy v období republiky bolo výlučným právom magistrátov 

s impériom, ktorí mali “ ius cum populo resp.cum plebe agendi” ( konzul, prétor, plebejský 

tribún, diktátor, výnimočne cenzor). Oprávnení magistratus maiores návrh zákona (rogatio) 

verejne vyhlásili ( promulgatio legis) aspoň 24 dní pred zasadnutím komícií, teda v lehote, 

poskytujúcej dostatočný priestor na diskusiu, resp. na prípadné zmeny predkladaného ná-

vrhu. V ľudovom zhromaždení sa o návrhu zásadne nediskutovalo, vyhlásená osnova bola 

nemenná, po jej prečítaní nasledovalo hlasovanie. Po dosiahnutí nadpolovičnej väčšiny dal 

predsedajúci magistrát vyhlásiť výsledky hlasovania ( renuntiatio ) a text prijatého zákona 

uložiť do štátneho archívu (aerarium populi Romani). 

     Pre potreby prehľadnosti a evidencie zákon dostal názov podľa navrhovateľovho no-

men gentile (napr. Caesarove, ale aj Augustove zákony sa označovali leges Iuliae, zákony 

bratov Gracchovcov leges Semproniae) a podľa svojho obsahu (napr. lex Cornelia iudicaria 

bol Sullom navrhnutý zákon o súdnictve). Zákony, predkladané konzulom sa nazývali leges 

consulares, plebejským tribúnom leges tribuniciae. 

     Úrad a meno navrhujúceho magistráta sa uvádzalo aj na začiatku textu, v prvej z troch 

tradičných častí zákona (praescriptio). Po ňom nasledovalo vlastné ustanovenie (rogatio) a 

na záver následok nedodržania zákona (sanctio legis).  

     Magistrátom navrhnuté a komiciálnym zhromaždením prijaté zákony sa nazývali leges 

publicae alebo leges rogatae. Boli relatívne zriedkavé, spravidla upravovali otázky politic-

ké, hospodárske a sociálne, len výnimočne zasahovali do oblasti súkromného práva. Asi len 
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30 z celkového počtu približne 800 zákonov podstatnejším spôsobom ovplyvnilo dejiny 

súkromného práva 16. 

     Zákony, vydané na základe zmocnenia ľudovým zhromaždením alebo senátom, sa-

motným magistrátom, sa nazývali leges datae. 

     Nezameniteľné a výsadné postavenie magistrátov sa prejavovalo aj v rímskom súd-

nictve. Ich rozhodujúca účasť na výkone trestnej moci tvorila základný charakteristický a 

špecifický prvok trestného práva. Právomoci v tejto oblasti realizovali buď súdnym kona-

ním (iudicatio, iurisdictio) alebo v okruhu svojej zákonnej pôsobnosti prostredníctvom roz-

siahlej, v zásade neobmedzenej politickej moci 17, vyplývajúcej z impéria. V jej rámci moh-

li potrestať každého, kto odporoval alebo sa vzpieral ich príkazom, a to rôznym spôsobom, 

od pokuty, cez uväznenie, telesné tresty až po trest hrdelný. 

     Možnosť magistrátov rozhodovať podľa voľnej úvahy nepochybne patrila k negatív-

nym stránkam trestného práva. Zneužitie úradníckej trestnej moci a svojvôľa magistráta pri 

rozhodovaní mohla byť, aj keď nie v plnom rozsahu, obmedzená v prípadoch uloženia 

trestu smrti a ťažkých telesných trestov, uplatnením práva rímskeho občana - ius provocatio 

ad populum. 

     Ako už bolo spomenuté, zákony komiciálneho zhromaždenia nezasahovali podstatným 

spôsobom do oblasti súkromného práva. Rozhodujúcu úlohu vývojového činiteľa pri jeho 

rozvoji zohrala normotvorná činnosť republikánskych súdnych úradníkov, zvlášť prétorov, 

kurulských edilov a správcov provincií. 

    Mestský prétor (praetor urbanus) v rámci civilnej iurisdikcie, z moci svojho impéria sí-

ce aplikoval normy civilného práva, ale ich určitým spôsobom modifikoval, prehlboval či 

dopĺňal. Tým, že povoľoval konanie sporov aj v prípadoch, kde sa neopieral žalobcov ná-

rok o striktne formálne ustanovenia ius civile, resp. umožňoval rozhodnutia aj proti zása-

dám noriem civilného práva, sa rímske právo pružne pretváralo podľa meniacich sa mate-

riálnych potrieb života spoločnosti. 

     Edikty súdnych magistrátov, formulujúce základné pravidlá súdneho konania, sa stali 

úplne jedinečným a originálnym, v iných právnych poriadkoch sa nevyskytujúcim, prame-

ňom práva a vhodným a pružným prostriedkom pre úpravu stále viac sa meniacich potrieb 

hospodárskeho života. 
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     Rozšírenie teritória rímskeho štátu o nové územia (provincie) a rozvoj obchodu v 

stredomorí, na ktorom sa stále častejšie okrem obchodníkov rôznych národností, zúčastňo-

vali aj Rimania, vyvolal vznik novej, tzv.cudzineckej prétury. Cudzinecký prétor (praetor 

peregrinus) pri výkone svojej právomoci zohľadňoval, okrem domáceho rímskeho práva, 

medzinárodné obchodné zvyklosti, nepísané obyčaje a právne normy cudzích štátov, regu-

lujúce obchodný styk v prepracovanej a pre Rimanov vyhovujúcej podobe. 

     V praxi vlastného súdnictva z moci impéria postupom času vytvoril nový, zvláštny 

súbor právnych noriem, tzv. ius gentium (právo národov). 

     Najmarkantnejšie sa prínos ius gentium prejavil v skutočnosti, že pružnosťou, nefor-

málnosťou a prekonaním princípu personality práva nalomil ťažkopádnosť a zastaralosť ius 

civile a vytvorením nových, pre regulááciu svetového obchodu vhodných právnych inštitú-

tov, napomohol ich rozvoju. 

     Všeobecná anarchia a kríza, ktorá zachvátila Rím v posledných desaťročiach republi-

ky, podstatne ovplyvnila postavenie rímskych magistratúr. V búrkach občianskych vojen, 

za Sullu a hlavne za Caesara, strácali republikánske orgány do značnej miery svoj význam. 

Nerešpektovali sa základné princípy, na ktorých boli vybudované, hrubo sa porušovala zá-

sada dočasnosti, kumulácie úradov, zákaz iterácie a pod. 

     Sám Caesar si dal postupne ľudovým zhromaždením a senátom udeliť rad najvyšších 

úradov. Postupne sa stal najvyšším kňazom, diktátorom, konzulom, opäť diktátorom na ne-

určitý čas, doživotným tribúnom ľudu, politickú kariéru zavŕšil získaním hodnosti doživot-

ného diktátora a prefekta mravov, cenzora 18. 

     Sústredenie viacerých funkcií do rúk jednej osoby bez časového obmedzenia opráv-

ňuje k tvrdeniu, že fakticky išlo už v období republiky o porušenie základných ustanovení 

ústavy, signalizujúce následnú premenu republikánskeho zriadenia na monarchiu. 

     V období principátu si magistratúry zákonite nemohli udržať vedľa monarchistickej 

moci svoj pôvodný význam. Právotvornú činnosť úradníkov postupne vystriedal nový 

normotvorný činiteľ, cisár. 

     V súvislosti s výkonom magistrátskych právomocí treba spomenúť aj určité negatívne 

javy. Kandidáti na úrad magistráta sa často uchádzali o hlasy nedovoleným, nezákonným 

spôsobom, vládla volebná korupcia všetkého druhu - od poskytovania zábav  či hostín až 

po priame podplácanie voličov. Promagistráti, rímski miestodržitelia v provinciách, zne-
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užívali svoje úradné postavenie, správa provincií sa často menila na ich vydieranie či dran-

covanie, v nejednom prípade dochádzalo k sprenevere štátnych peňazí, verejných pro-

striedkov, či zostávajúcich financií. 

     Postih zabezpečoval celý rad trestných noriem. Najviac ich bolo vydaných, v súvislos-

ti s celkovou politickou situáciou, občianskymi vojnami a  všeobecnou krízou republikán-

skeho zriadenia v poslednom období  rímskej republiky. Opakované, časté vydávanie 

trestných noriem, upravujúcich ten istý predmet, motivovali viaceré okolnosti - nedokona-

losť niektorých leges, potreba doplniť, resp. rozšíriť pôvodné normy, či jednoducho sku-

točnosť, že pôvodné normy neboli dodržiavané. Postupne sa takto vykryštalizovali väčšie či 

menšie skupiny zákonov, upravujúcich okruh jednotlivých trestných činností, medzi nimi 

leges de ambitu - proti volebným machináciám kandidátov na jednotlivé magistratúry, leges 

repetundarum  proti vydieraniu provincií magistrátmi. V tejto súvislosti sa žiada akcento-

vať, že nešlo o mechanické preberanie ustanovení skorších noriem, ale o ich rozšírenie či 

zmenu, zvlášť sprísnenie sankcie. 

     Pre stíhanie jednotlivých trestných činov bolo, ako obdoba civilného súdnictva, od 

roku 149 pred n.l. až do Sullovej doby  zriadených asi osem stálych súdnych komisií ( qu-

aestiones perpetuae), akýchsi  porotných  súdov, medzi nimi aj pre spomínané skupiny 

trestnej činnosti : pre vydieračstvo ( de repetundis), pre volebné machinácie ( de ambitu ) , 

pre spreneveru štátnych peňazí (de peculatu)19. 

     Skutkovú podstatu volebných machinácií upravovalo asi trinásť  leges de ambitu, s 

rôznymi sankciami, ako napr. pokuta ( lex Calpurnia z roku 67. pred n.l., lex Iulia z roku 18 

pred n.l. ), strata ius honorum a členstva v senáte ( lex Calpurnia ), ale aj vyhnanstvo a in-

terdictio aquae et ignis ( zákaz vody a ohňa ). Organizovanú volebnú komisiu ako kvalifi-

kovanú formu ambitus (crimen sodaliciorum) stíhala lex Licinia de sodalitiis. 

     Jeden z najvýznamnejších leges proti volebným úplatkom a násiliu pri voľbách, lex 

Iulia, platila ešte aj za  Justiniána, hoci so zmenenou pôsobnosťou. Podľa Modestina sa  

vzťahovala na samosprávu, odsúdený bol  potrestaný pokutou sto zlatých a infamiou 20. 

     Za významné treba považovať nasledujúce ustanovenie, poskytujúce čiastočné zruše-

nie sankcie osobe, odsúdenej podľa predchádzajúceho článku - odsúdený mohol byť uve-

dený do pôvodného stavu (bez navrátenia peňazí), ak sám usvedčil inú osobu 21. Takto 

koncipované ustanovenie malo pravdepodobne napomôcť odhaleniu  a zverejneniu trestnej 

činnosti. Zrejme z rovnakého dôvodu pri trestnom čine vydieračstva poskytla lex de repe-
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tundis z roku 122 pred n. l. výhodu priznania rímskeho občianstva peregrinom, ktorí ozná-

mili previnilého magistráta. 

     Zároveň sa za naplnenie skutkovej podstaty zákona o volebnom podplácaní považoval 

podľa lex  Iulia de iudiciaria aj vstup obvineného či žalobcu do domu sudcu, s následným 

odsúdením na pokutu sto zlatých 22. 

     Všeobecne platí, že v období cisárstva, zmenou politických pomerov crimen ambitus 

stratil v značnej miere význam v podstate sa udržal vo sfére obecnej správy, v Ríme sa-

motnom sa zmenila jeho skutková podstata na nezákonné opätovné zastávanie magistratúr 

alebo nedovolený nátlak na sudcu v trestnom  konaní. V tejto súvislosti nemožno opome-

núť, že súčasne sa objavovali nové trestné činy, napr. concussio - vyberanie peňazí alebo 

darov  verejným činiteľom s hrozbou, že vykoná, resp. nevykoná nejaký úradný akt 23. 

     Rozšírenie trestnej činnosti magistrátov možno zaznamenať v súvislosti s územnou  

expanziou Ríma, s postupným ovládnutím mimoitalských území - provincií. Mnohostranné 

a nezákonné vykorisťovanie miestodržiteľmi vyvolávalo odpor miestneho obyvateľstva a 

vyústilo do zavedenia novej skutkovej podstaty a vznik nového trestného činu - crimen re-

petundarum - pre vydieranie provinčného obyvateľstva magistrátmi pri výkone ich úradnej 

moci, neskôr aj prijatie úplatku ktoroukoľvek úradnou osobou. Na ochranu proti vydieraniu 

bol prijatý celý rad leges repetundarum. Prvý z nich, lex Calpurnia de repetundis zriadila 

pre stíhanie vydieračstva stálu súdnu komisiu quaestio perpetua. V pomerne častom a opa-

kovanom vydávaní jednotlivých trestno-právnych noriem 24 sa odrazil aj prísnejší postih 

odsúdených osôb - pôvodná sankcia, navrátenie neprávom nadobudnutých peňazí, či ma-

jetku, čiže jednoduchá náhrada škody sa zmenila na dvojnásobok spôsobenej škody (lex 

Acilia z roku 122 pred n. l.), časom dokonca až na štvornásobok, lex Servillia z roku 111 

pred n. l. zostrila trest v republikánskych procesoch obmedzením politických práv, typic-

kým trestom súkromnoprávnym infamiou 25, odsúdenie na základe lex Iulia znamenalo vy-

lúčenie zo senátu. 

     Konkrétne trestné procesy ohľadne vydierania sú známe predovšetkým z Ciceróno-

vých súdnych rečí. Najznámejšie z nich tvorí súbor siedmich rečí z procesu proti správcovi 

provincie Sicília v rokoch 73-71 pred n. l. Gaiovi Verrovi. V podobných procesoch repe-

tundarum Cicerovými obhajobami boli reči Marco Aemilio Scauro, Pro Gaio Rabirio Po-

stumo,  Pro Marco Fonteio 26.  



                                                           

 

 

156 

     Častou trestnou činnosťou bola aj sprenevera, stíhaná Juliovým zákonom vo veci 

sprenevery (verejných prostriedkov ), svätokrádeže a vo veci zostávajúcich financií (Ad le-

gem Iuliam peculatus et de sacrilegis et de residuis). 

     Podľa Ulpiána trest za spreneveru zahŕňal kliatbu ohňom a vodou, uplatňovanú for-

mou deportácie, konfiškácie majetku a stratu predchádzajúcich práv 27. Mal byť ním, ako 

hovorí ten istý právnik, potrestaný, kto odcudzil čokoľvek z akýchkoľvek  peňazí, urče-

ných pre posvätné alebo náboženské alebo  verejné účely ale aj ten, kto inému umožnil, 

aby  takéto peniaze zobral, resp. ich  použil na iný účel 28. 

     Poradie chránených peňazí “pecunia  sacra religiosa publikave “ jasne naznačuje 

prednostnú ochranu peňazí, určených náboženskému kultu . Trestnoprávnu ochranu kultu 

rímskym štátom akcentujú aj ďalšie ustanovenia Juliovho zákona. Podľa slov Marciána do 

skutkovej podstaty sprenevery spadali okrem peňazí aj akékoľvek iné prostriedky , veno-

vané posvätným, náboženským účelom a nesmrteľnému bohu 29, podľa Ulpiána bola spre-

neverou vinná aj osoba, ktorá vyvrtala otvory cez steny kostola, alebo niečo odtiaľ zobrala 
30. 

     Juliovmu zákonu okrem odsudzených peňazí podliehali aj peniaze zostatkové v prípa-

de, ako hovorí Paulus, ak si osoba ponechala zverené verejné peniaze poskytnuté na nejaký 

účel 31, resp. podľa Marciána, ktoré zostali v jej držbe ako dôsledok prenájmu, nákupu, za-

bezpečenia stravy, alebo z iných dôvodov. Sankciou pre osobu, uznanú vinnou na základe 

daného ustanovenia, bola pokuta o jednu tretinu vyššia ako dlhovaná suma (Marcián) 32. 

     Lex Iulia do spomínaného trestného činu absorbovala aj spreneveru iných ako peňaž-

ných verejných prostriedkov, ich odsudzenie, ale aj iné znehodnotenie. 

     Zodpovedným podľa Ulpiána bol ktokoľvek, kto ukradol zlato, alebo striebro z impe-

riálnych baní 33, kto nezákonne vlastnil a roztavil zlato z baní 34,35, kto zmiešaním znehod-

notil alebo inému umožnil znehodnotiť z verejného majetku zlato, striebro alebo bronz 36, 

podľa Modestina tomuto zákonu podliehala aj  osoba, ktorá ukradla lup od nepriateľa 37, 

Venuleius  Saturninus hovorí, že sprenevery sa dopustil, kto odsudzil alebo zmenil určitú 

časť bronzovej dosky, chránenej zákonom alebo kto vymazal resp. akýmkoľvek spôsobom 

doplnil verejné záznamy 38. Ešte širšie chápanie objektu trestného činu sprenevery možno 

nájsť u Marciána, podľa ktorého sprenevera (verejných peňazí) bola realizovaná, ako sa 

uviedlo vo vyhláškach cisára Trajana a Hadriána, ak niekto čokoľvek zobral z majetku ob-
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čanov 39. Podľa Labea dokonca nielen verejné, ale aj niektoré súkromné prostriedky dávali 

dôvod na obvinenie zo sprenevery 40. 

     Zaujímavé je ustanovenie v zmysle ktorého verejní otroci, zamestnaní v mincovniach, 

razili pre seba peniaze mimo mincovne, nemali byť obvinení z falšovania peňazí ale z krá-

deže verejných prostriedkov, prispôsobenej sprenevere týchto prostriedkov (Ulpián)41. 

     Z uvedeného je zrejmý rozsiahly záber Juliovho zákona. Široko koncipoval okruh 

činností aj prostriedkov, podliehajúcich sprenevere ako aj okruh stíhaných osôb. Na jeho 

základe sankcionované boli nielen osoby, ktoré sami spáchali spreneveru, ale aj osoby, 

ktoré  ju iným umožnili spáchať alebo poskytli zlodejovi úkryt (Ulpián) 42 dokonca aj ich 

dedičia (Papinián) 43. 

     Na záver treba zdôrazniť, že upozornenie na trestnú činnosť, spojenú s výkonom 

úradnej moci, v žiadnom prípade neznamená negáciu  významu magistrátov. V období re-

publiky jednoznačne patrili medzi významných ústavných činiteľov, ktorí značnou mierou 

ovplyvnili politické dianie a rozhodujúcim spôsobom prispeli k rozvoju rímskeho verejného 

ale hlavne súkromného práva. 
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3 Bartošek, M.: c. d., s. 213 
4 Tamtiež, s. 242 
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JUDr. Blažena Antalová, CSc. 
POSITION OF MAGISTRATES IN VIEW OF 
CONTITU-TIONAL AND CRIMINAL ROMAN LAW  

S u m m a r y 

In system of central state bodies, assuring functioning of large ancient Roman Empire apart 
from senate and public assembly also individual officers, magistrates had very important 
position.  

     Author in her article presents picture of individual magistrates, observes them in close 
connection with that period, forming the same and remarking their authorities. In given 
context accentuates decisive way of magistrates with their extensive competencies partici-
pation on political and legal life during existence of Republic and also the fact that mo-
narchy caused changes in their position during period of Empire.  

     Author at the same time mentions negative phenomenon, associating activities of of-
ficers, projected in given reality into the individual criminal and legal standards, i.e. elec-
tion corruption, defalcation of public finances and also blackmail and sackage of Roman 
provinces.                                                        
 

R e s u m é 

V systéme ústredných štátnych  orgánov,  zabezpečujúcich fungovanie rozsiahleho antic-
kého rímskeho impéria, nesporne patrilo nezastupiteľné miesto okrem senátu a ľudového 
zhromaždenia aj jednotlivým úradníkom, magistrátom. 

     Autorka v príspevku podáva obraz o jednotlivých magistratúrach, sleduje ich v tesnej 
spojitosti s dobou, ktorá ich formovala a poznamenala okruh ich právomocí. V danej súvis-
losti akcentuje, akým rozhodujúcim spôsobom sa magistráti s ich rozsiahlymi kompeten-
ciami podieľali  na politickom a právnom živote v období republiky ako aj skutočnosť, ako 
monarchistická moc vyvolala zmeny v ich postavení v období cisárstva. 

     Autorka zároveň neopomína negatívne javy, sprevádzajúce činnosť úradníkov, ktoré 
sa v danej realite premietli do jednotlivých trestnoprávnych noriem. Išlo predovšetkým o 
volebnú korupciu, spreneveru verejných prostriedkov ako aj vydieranie a drancovanie rím-
skych provincií. 
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PhDr. Ján Čipkár, CSc. 

G. H. VON WRIGHT  A DEONTICKÁ LOGIKA 
( K PROBLEMATIKE  FILOZOFIE A LOGIKY PRÁVA) 

         
Namiesto úvodu 
Každý právnik  pri koncipovaní právnych textov (či legislatívnych alebo rôznych rozhod-

nutí, ale aj zmlúv, podaní a pod.) pri ich výklade, a taktiež pri právnom dokazovaní, pri ar-

gumentácii v spore, pri formulovaní otázok v procese, atď., sa prakticky všade stretáva 

s logikou. Všade tam je potrebná schopnosť presne vyvodiť záver z predpokladov, rozpoz-

nať rozpor či chybu v dokazovaní alebo argumentácii protistrany. 1 Potreba študovať 

a skúmať vzťah právneho myslenia a logiky by preto mala byť blízka všetkým, ktorí 

v právnej oblasti pôsobia. 

     Logika sa zvykne definovať ako veda o pravidlách správneho myslenia, ako veda 

skúmajúca povahu dôsledkových vzťahov medzi výrokmi. “Logiku by sme moh-

li...charakterizovať ako vedu o pravidlách postupu od výrokov pokladaných za pravdivé po 

ich konfrontácii so skutočnosťou (empiricky, axiomaticky) k výrokom, ktoré sú pokladané 

za pravdivé bez takejto konfrontácie.” 2  Logika skúma pravidlá prenosu pravdivosti 

v myslení človeka. 

     Logika sa delí okrem iného aj na klasickú logiku a na neklasické logiky. 3 Me-

dzi nimi nie je taký priepastný rozdiel, ako sa mohlo zdať. Početné modality neklasických 

logík môžu totiž samy byť predmetom výrokov. Neklasické logiky možno považovať za 

inšpiratívne, môžu priniesť pre právne myslenie a jeho analýzu mnohé podnety. 4 

     Predmetom nášho výkladu je jedna z neklasických logík, ktorá má úzku súvislosť 

s oblasťou právneho myslenia, a to deontická logika. Deontických systémov  je 

v súčasnosti veľké množstvo. Prvým takýmto uceleným systémom  je Wrightov  de-

ontický systém. 5  Napriek tomu, že určitá analýza diela G. H. von Wrighta existuje, av-

šak slovenský preklad jeho prác z deontickej logiky širšej verejnosti  nie je známy. 

 

I.  Život  a dielo G. H. von Wrighta  

Georg Henrich von Wright   je jedným  z vynikajúcich filozofov a logikov súčasnosti. 

Stal pri zrode celého radu nových častí logiky ako vedy.  Jeho práce ovplyvnili vznik lo-
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gických a filozofických škôl nielen vo Fínsku, ale aj v iných škandinávskych kraji-

nách,  vo Veľkej Británii a v USA. 

     G. H. von Wright rozvíjal tradície analytickej filozofie, chápanej v širokom 

zmysle. Ale filozofická pozícia G. H. von Wrighta sa podstatne odlišuje od britskej 

(anglickej) lingvistickej filozofie, ovplyvnenej filozofiou neskorého L. Witgensteina. 

Škola analýzy obyčajného (každodenného) jazyka zaujala antipozitivistické a zároveň alo-

gické pozície. Presnej a strohej analýze ľudského myslenia, zástancami ktorej boli G. Fre-

ge, B. Russel, raný L. Witgenstein,  stal v opozícii program výskumu obyčajného jazyka 

a myslenia z pozícií zdravého zmyslu. G. H. von Wright na rozdiel od filozofov zdravého 

zmyslu zdôrazňuje dôležitosť strohých logických, racionálnych metód. Podľa neho, napriek 

už dlhodobo sformovanej predstave, logika a jej aplikácia nie je spätá len 

s pozitivistickým princípom vo filozofii – s pozitivizmom 20. storočia. 

     G. H. von Wright sa narodil 14. júla 1916 v Helsingforce (dnešných Helsinkách), kde 

aj študoval. V štúdiu pokračoval aj na univerzite v Cambridge (vplyv G. Moora, L. Wit-

gensteina). Doktorskú dizertačnú prácu obhájil v roku 1941 v Helsinkách. V roku 1943 

stáva sa profesorom na Helsinskej univerzite. V roku 1945 odchádza do Cambridge na 

miesto L. Witgensteina, ktorý bol penzionovaný. V roku 1951 sa vracia  do Fínska 

a v roku 1961 je zvolený za riadneho člena Fínskej Akadémie. V rokoch 1965 – 1977 je 

profesorom Kornellskej univerzity. Vedecká a spoločenská činnosť G. H. von Wrighta pre-

siahla hranice Fínska, jeho meno je veľmi dobre známe v medzinárodných filozofických 

organizáciách. V čase  od 1963 – 1965 je prezidentom Medzinárodného zväzu dejín 

a filozofie vedy (aj oddelenia logiky, metodológie a filozofie vedy). Od roku 1968 do roku 

1970 je prezidentom Fínskej Akadémie a prezidentom fínskej vedeckej spoločnosti. 

Od roku 1975 do roku 1978 bol prezidentom Medzinárodného inštitútu filozofie, od roku 

1978 do roku 1983 je viceprezidentom Federácie medzinárodných spoločností filozofie 

(FISP). 

     G. H. von Wright začal svoju vedeckú činnosť logickou a filozofickou analýzou 

problémov indukcie a pravdepodobnosti. Jeho prvá kniha “ The Logical Problem  
of Induction”  vyšla v roku 1941. 6  Neskôr v roku 1951 bol publikovaný  “Trak-
tát o indukcii a pravdepodobnosti”. 7 

     Wright videl v modálnej logike prostriedok, umožňujúci prekonať pozitivistické 

chápanie zákonov. Podľa Wrighta, zákon sa zakladá nielen na idei univerzálnej, ale aj na 
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idei nevyhnutnej spojitosti, a modálna logika môže pomôcť odhaliť tieto nevyhnutné spo-

jitosti. 

     G. H. von Wright nachádza  hlbokú analógiu medzi aletickými modalitami na 

jednej strane,  a epistemickými, právnymi a etickými modalitami – na strane dru-

hej. V roku 1951 vyzdvihuje ideu sformovania teórie posledného typu modalít – 

deontickú logiku. Výsledky  tohto druhého obdobia sú zhrnuté  v knihe    “Logi-
cal Studies”. 8 

     Prácu G. H. von Wrighta “O deontickej logike” (Mind, 1951) 9 môžeme pova-

žovať vlastne za prvú v tejto oblasti. Wright mal aj predchodcov v deontickej logike. Prá-

vom ho môžeme považovať za otca tejto časti logickej vedy. Práve tejto oblasti sa aj dnes 

venuje značná pozornosť logikov. Problémy deontickej logiky, pokus o ich reflexiu, pri-

viedli G. H. von Wrighta k vypracovaniu logickej teórie ľudského konania a činov,  logiky 

preferencií  a hodnotení. Výsledky tejto aktivity boli publikované v prácach “Norm and 
Action”  (1963), 10  “The Varieties of Goodness” (1963) 11 a  “The Logic of 
Preference” (1963). 12 

     Pojem “ľudské konanie” nie je statickou, ale dynamickou kategóriou. Mnohé motívy 

iniciovali Wrighta zahrnúť do logiky dynamický aspekt, t j. skúmať procesy, zmeny a čas 

(najmä v práci “Čas, zmena a protirečenie” 13).  Cieľ aplikovať logiku v oblasti humanit-

ných vied privádza Wrighta k ideám sformovať deontickú logiku,  logiku preferencií 

a hodnotenia, logiku konania, činov, zmien a času.  

     Druhou dynamickou logickou kategóriou (podobne  ako konanie, činnosť) je kategó-

ria “príčinnosť”.  Púta pozornosť G. H. von Wrighta v spojitosti s jeho záujmom 

o filozofiu humanitných a sociálnych vied. Táto problematika sa detailne skúma G. H. von 

Wrightom v práci “Explanation and Understanding”, 14    v ktorej sa zdôrazňuje od-

lišnosť medzi vedami o človeku (hermeneutickými vedami) a vedami o prírode (nomote-

tickými vedami). 

     Skúmanie motívov a skutkov a tiež reflexia  vzťahov medzi kauzalitou 

a determi-nizmom, slobodou a determináciou boli zhrnuté vo dvoch knihách G. H. von 

Wrighta: 1. “Causality and Determinism” (1974) 15 

 

2. “ Freedom and Determination” (1980) 16 

V posledných rokoch sa G. H. von Wright stále vracal ku skúmaniu fundamentál-

nych logických problémov. Skúmanie problémov zmien a času privádza ho k reflexii pro-
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tirečenia. V tejto spojitosti rozpracúva logiku pravdy, obracia sa na dialektiku G. Hegla,  

K. Marxa  a F. Engelsa,  práce kazanského logika N. A. Vasiljeva, k ideám paraneprotire-

čivej logiky (článok “ Logika pravdy”). 

     Pri  charakteristike vedeckých úspechov a filozofických úvah G. H. von Wrighta 

treba spomenúť jeho titanskú  zásluhu pri publikovaní filozofického dedičstva L. Wittgen-

steina. Sám publikoval niekoľko prác o živote a tvorbe L. Wittgensteina; ich súborne vyda-

nie vyšlo v samostatnej knižnej podobe. 17 

     Môžeme sa pozastaviť pri opise toho pojmového aparátu, o ktorý sa opierajú skoro 

všetky analýzy G. H. von Wrighta, či už ide o čisto logické alebo širšie metodologické 

a filozofické práce. Je možné tvrdiť, že ide o pojmový aparát sformulovaný  Wittgenste-

inom v jeho “Logicko-filozofickom traktáte”. Za základ logickej analýzy pre Wittgenstein 

slúži dostatočne zredukovaná ontológia. Východiskom je pojem elementárny stav vecí. Ďa-

lej sa uvádza pojem logický priestor. Treba spomenúť, že rozvoj analytickej mechaniky 

priviedol k idei zovšeobecnených priestorov – konfiguračných a fázových. 

     Wittgenstein analyzuje nejakú množinu mysliteľných stavov vecí, ktoré sú navzájom 

nezávislé na sebe a v tomto vzťahu sú elementárne. Nie je dôležité, že sú ďalej nerozloži-

teľné, ale je dôležité, aby boli vzájomne nezávislé. V tejto požiadavke nie je nič neobvyklé. 

Je to obyčajný spôsob opisu objektu prostriedkami vektorového priestoru. V poslednom 

prípade je vyslovená požiadavka, aby základ pozostával z lineárne nezávislých veličín. Ide 

nakoniec o idealizáciu, ktorá sa hodí a je nevyhnutná. Každému elementárnemu stavu vecí 

prislúcha koordinačná os logického priestoru; berie sa do úvahy iba to, či stav vecí má ale-

bo nemá svoje miesto (či existuje).  Bodu logického priestoru zodpovedá nejaký stav. 

Wright ho nazýva úplným stavom.  V súčasnej terminológii ide o možný svet. Ak každému 

elementárnemu stavu vecí ukážeme, že má alebo nemá svoje miesto (existenciu), potom 

tým samým predpokladáme nejaký možný svet, plný stav (t. j. plný stav môžeme stotožniť 

s charakteristickou funkciou, určenou množinou elementárnych stavov vecí).   S výrokom 

sa porovnáva nejaká oblasť logického priestoru, t. j.  množina plných stavov (množina 

možných svetov). Množinu plných stavov, kde má miesto daný výrok, často stotožňujú 

s obsahom tohto výroku, s jeho intencionalitou, v anglickej literatúre ho často stotožňujú  

s propozíciou,  konfrontovanou s výrokom.  Idea logického priestoru je výnimočne dôle-

žitým úspechom logiky. Práve ona otvorila cestu rozpracovania sémantiky pre mo-

dálne a iné intencionálne logiky. 



                                                           

 

 

164 

     Analýza ľudského konania je jedným z centrálnych problémov v logických 

a filozofických analýzach G. H. von Wrighta. Pritom  Wright predkladá rôzne varianty 

riešenia. V jednom prípade pod konaním (činnosťou) chápe nejakú procedúru, napr. vy-

jadrenú v imperatíve “otvoriť okno”. V tomto prípade je možné konanie stotožniť 

s binárnym vzťahom medzi možnými svetmi (úplnými stavmi). Ako poznamenáva Wright, 

je to veľmi zjednodušený variant, pretože pri takomto chápaní nie je možné rozlišovať tvo-

rivé konanie od zachovávajúceho konania a od zdržanlivosti  nekonať. Práve toto chápanie 

sa ukázalo neobyčajne produktívne a stalo sa základom pre skonštruovanie tzv. dynamickej 

logiky. V sémantike možných svetov sa konfrontuje modálny operátor �    

s binárnym vzťahom v množine možných svetov. 

     Svoju najväčšiu pozornosť G. H. von Wright venuje rôznym spôsobom opisu konania. 

Po prvé, je to logika konania, sformulovaná v článku “O logike noriem a konania”, 

ktorá je v ideovom pláne najbližšie k neskôr vzniknutej dynamickej logike. Atomárne 

vety (výroky) majú tvar “subjekt “a” za určitých okolností “o” koná tak, aby nastalo 

“p” (symbolicky vyjadrené: [p] (a, o)).  Z hľadiska procesného  (chápanie konania ako 

procesu) musíme to prečítať ako: subjekt “a” za určitých okolností “o”  “p – ra” (napr. ot-

vára”).  Napríklad: ak “p” znamená “dvere sú otvorené”,  potom pri prvej in-
terpretácii “ -- koná tak, aby dvere  boli otvorené”,  pri druhej interpretácii  
“ – otvára dvere”.  

     Takto chápaná logika konania je izomorfná s druhým logickým systémom, 

ktorý predkladá G. H. von Wright,  s logikou  predikácie.  Iný prístup k logike konania 

formuluje G. H. von Wright v článku “Normy, pravdy a logika”. 18 

     Samotné konanie je charakterizované v závislosti od výsledku. Pritom sa berie do 

úvahy to, že systém, ktorý ovplyvňuje subjekt, má svoju vlastnú históriu, a mimo vplyvu 

subjektu dochádza k zmene jedného úplného stavu (možného sveta) iným. 

     G. H. von Wright vyčleňuje tvorivé konanie (činnosť): V možnom svete nemá miesto  

“p”, ale subjekt “a” ho transformuje na svet, v ktorom “p” má miesto. Pre dosiahnutie to-

hoto cieľa Wright využíva operátor “B”. Ak v možnom svete  má miesto (existuje) “p” 

a subjekt “a” ho transformuje na svet, v ktorom “p” nemá miesto “p”, potom toto konanie je 

považované za “likvidačné” (zničujúce). Okrem operátora “B” sa uvádza operátor “S”, 

symbolizujúci zachovanie alebo potlačenie (elimináciu) “p”. Logika tohto druhu konania 

umožňuje uviesť výnimočne dôležitý pojem “zdržanie sa” (konania). V trestných kódexoch 
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zločin (trestný čin) sa kvalifikuje ako sociálne nebezpečné konanie (čin, činnosť, alebo aj 

nečinnosť), ktorý sa uvádza v kódexe. Zdržanie sa konania (činnosti) je vedomé nekonanie 

(nečinnosť) čohosi… Štyrom druhom konania – tvoriacemu  (Bp),  ničiacemu (B  

∼p),  zachovávajúcemu (Sp) a potláčajúcemu (S ∼p) zodpovedajú štyri druhy zdrža-

nia sa (konania, činnosti). Wright podrobne analyzuje tento druh logiky konania. Zdá sa, 

že táto oblasť skúmania je stále otvorená. 

     Logika ľudského konania, rozpracovaná G. H. von Wrightom, umožňuje hlbšie pre-

niknúť do problematiky deontickej logiky. Súčasná etapa rozvoja deontickej logiky sa za-

čala publikovaním state “Deontic Logic” od G. H. von Wrighta v časopise “Mind” 

v roku 1951. Rozpracovanie deontickej logiky má dôležitý význam osobitne pre filozofiu 

práva a etiku. 

     Rozvoj deontickej logiky sa začal s odhalením analógie medzi deontickými 

a modálnymi pojmami. Formálne deontická logika je nadstavbou nad výrokovou logikou 

a predikátovou logikou. Avšak interpretácie podobných rozšírení (aplikácií) môžu byť rôz-

ne a ako zdôrazňuje Wright, deontické systémy môžu formalizovať rôzne obsahové pojmy. 

V jednom prípade deontický operátor “Je dovolené” – napr., vo fráze “je dovolené fajčiť” – 

aplikuje sa na konanie (činy), ale nie na udalosti  (propozície).  V takomto prípade zákla-

dom deontickej logiky je vyratúvanie  konaní (činov), a nie vyratúvanie propozícií. Ak 

popisujeme konania globálne prostredníctvom základných podmienok a výsledku, po-

tom je prirodzené ich stotožňovať s binárnymi vzťahmi (alebo čiastočnými jednomiestnymi 

funkciami) v množine možných svetov. Avšak v tomto prípade algebra konaní sa stáva al-

gebrou vzťahov.  

     Na tomto mieste treba venovať pozornosť tomu, ako Wright rieši otázku vyvede-

nia jedných noriem z druhých. Zreteľne odlišuje tvrdenia o normách a samotné normy.  

V prvom prípade nevzniká problém s ich dodržiavaním. Normy nie sú ani pravdivé ani ne-

pravdivé. Preto otázka o ich dodržiavaní sa nenastoľuje. Pre G. H. von Wrighta ako dôleži-

tejší sa javí  pojem kódexu ako súboru noriem. Treba poznamenať, že subjektu (ktorému je 

norma adresovaná) v kódexoch väčšiny štátov  sa nedovoľuje “vyvedenie” nových noriem  

z existujúcich.  Sudca sa riadi trestným kódexom  a nemá právo vyvodzovať dané normy 

z druhých noriem. Kódex formuluje zákonodarca: iba on môže zmeniť kódex, doplniť nové 

normy, alebo eliminovať staré, ale v samotnom kódexe nie je mechanizmus vytvorenia no-

vých noriem (tej istej úrovne). G. H. von Wright  predkladá v tejto súvislosti zaují-
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mavý prístup. Jeho základom nie je pojem vyvedenia alebo dodržiavania, ale pojem nepro-

tirečenia alebo racionality kódexu. Systém práva v civilnom svete nemôže byť vnútorne 

protirečivý. Wright poukazuje na to, že pojem neprotirečenia (alebo racionality) musí byť 

pre kódex modifikovaný, pretože máme do činenia s normami, a nie s tvrdeniami (výrokmi 

o normách). Normy sú inkompatibilné, ak jedna z nich zaväzuje k čomusi,  a druhá zaka-

zuje to isté, alebo jedna zaväzuje, a druhá dovoľuje protikladné, alebo jedna dovoľuje, 

a druhá to isté zakazuje. Na tomto základe je možné hovoriť o implicitnej súčasti kódexu. 

Nejaká norma je implicitným obsahom kódexu, ak dodatok k racionálnemu kódexu normy 

nie je  v súlade s analyzovanou normou, robí kódex neracionálnym. 

     Skoro všetky práce G. H. von Wrighta majú nastoľujúci charakter. V tom spočíva špe-

cifikum jeho tvorby a práve týmto je zaujímavý. Nastoľuje nové problémy, odhaľuje nové 

stránky skúmania. Snaží sa racionálne pochopiť humanitnú oblasť a spojiť ju s logikou. 

V prácach je zvýraznená spojitosť vlastnej logickej problematiky so širšou všeobecne filo-

zofickou problematikou. 

II. Formovanie starého a nového deontologického systému 

Ľudské správanie je spojené s problematikou slobody človeka,  t. j. jeho schopnosťou for-

mulovať alternatívy svojho správania vedúce k dosiahnutiu určitého cieľa a súčasne aj 

schopnosťou formulovať kritériá výberu jednej z nich. Úlohou spoločenských normatív-
nych systémov je formulovať heteronómne kritériá výberu alternatívy správania sa 

a konania za účelom zabezpečenia reprodukcie určitej spoločenskej skupiny (napr. 

rodiny, pracovného kolektívu, profesijnej skupiny, sociálnej skupiny a pod.), resp. za úče-

lom zabezpečenia reprodukcie určitého systému vzťahov v tejto skupine. V tejto situácii sa 

stretávame s tzv. deontickými modalitami, napr. ako sú povinnosť a dovolenie, ktoré sú 

späté práve s oblasťou spoločenských normatívnych systémov. 

     Existencia deontických modalít je spojená s existenciou viacerých alternatív 

ľudského správania, t. j. s  neexistenciou nutnosti správania. A contrario môžeme uzavrieť, 

že nutnosť určitého správania (t. j. neexistencia alternatív) je potom spojená so zánikom 

deontickej regulácie takéhoto správania. 19 

     To, čo môže byť považované za predhistóriu súčasnej deontickej logiky, môžeme 

rozdeliť do dvoch základných tradícií. Jedna je spätá (v krajnom prípade) s Leibnizom, 

druhá s Benthamom. 20 

     Bentham si uvedomil veľkú ideu logiky príkazu , alebo vôle. Mala sa stať novým 

odvetvím logiky, “nedotknutým” Aristotelom. Bentham nerozvíjal toto odvetvie logi-
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ky systematicky. Ono sa stalo poslaním Rakúšana Ernsta Mallyho v jeho práci  
Grundgesetze des Sollens, Elemente der logik des Willens (1926). 21  Mally 

pravdepodobne nebol zoznámený s priekopníckou prácou Benthama, ktorá zostala ukry-

tá pred svetom prakticky do polovice 20. st. Diela  Mallyho podnecovali v 30. a 40. rokoch 

20. st. diskusie o logickej podstate imperatívu, zahrňujúc niektoré konštruktívne úsilia 

v rozvíjaní logiky imperatívu  a optatívu. 22 

     Disciplína, ktorá dnes figuruje pod prijatým názvom “deontická logika”,  sa 

nerozvíjala v duchu tradície Benthama a Mallyho. Vznikla ako vetva modálnej logi-

ky. Podľa všetkého nik z jej zakladateľov si neuvedomoval, že ich základná idea bola pred-

vídaná  Leibnizom, ktorý  v práci  Elementa juris naturalis (1672) písal: “Všetky 

závislosti, premiestňovania a protiklady, ktoré boli odhalené Aristotelom a jeho interpretá-

tormi, môžu byť úspešne prenesené na tieto naše modality práva.” 23 Týmito slovami  

bol vyhlásený vznik  deontickej logiky. 

     Pod  Iuris Modalia (modality práva) Leibniz  chápal deontické kategórie 

“záväzok” (debitum),  “dovolené” (licitum), “zakázané” (illicitum”) a “indiferentné” 

(indifferntum). 24  Treba poukázať na analógiu vzájomného definovania  medzi aletic-

kými a deontickými modalitami:  

Je možné, M                                       Je dovolené, P         

Nie je možné,  ∼M                              Je zakázané, F   =  ∼P 

Je nutné, N = I ∼                                 Je povinné,   O  = F ∼ 

                     =   ∼ M ∼                                                    =   

∼P ∼              

 

     Analógie vzájomného definovania samé osebe nie sú dostatočné pre zostavenie aké-

hokoľvek (zaujímavého systému) dentickej logiky. Za týmto účelom treba nájsť alebo 

predložiť nejaké logické zákony alebo princípy, usmerňujúce deontické pojmy.  Dodatočné 

skúmanie, ktoré prinieslo rozhodný impulz do tejto oblasti, sa vzťahovalo na distributívne 

vlastnosti aletických  a deontických modálnych operátorov. Pre pojem možnosti máme 

distributívny zákon  M (p v q) ↔   Mp  v Mq. 

     Zdá sa, že analogický princíp platí pre pojem dovolenia. Pripustenie tohto i analógií 

vzájomného definovania umožňuje nasledujúce analógie distributívnosti: 
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M (p v q)  ↔   Mp v Mq                  P (p v q)   ↔  Pp v Pq 

I (p v q)    ↔  Ip &  Iq                      F (p v q)   ↔  Fp &  Fq 

N  (p & q) ↔  Np &  Nq                  O (p & q)  ↔ Op &  Oq. 

     Prvým, kto venoval pozornosť distributívnym vlastnostiam deontických pojmov, bol  

Mally. V práci “Deontik”  u Mallyho 25 nájdeme  (adekvátny) zákon   

     O (p & q ) ↔  Op &  Oq.  Avšak analógia s modálnou logikou zostala nespozoro-

vaná. 

     Pod minimálnym systémom  deontickej logiky treba chápať usporiadanie, ktoré 

môže byť syntakticky zadefinované nasledovne. Každá tautológia propozičnej logiky (PL),  

v ktorej sa propozičné premenné zamieňajú deontickými formulami, je dokázateľná v tomto 

systéme. Jedinou  (doplňujúcou) axiómou   tohto systému je formula   P (p v q ) ↔  Pp 

v Pq.  

     Prijmime  definície: “F =  df  ∼ P”  a  “O = df ∼ P∼”. Ako doplnok k obyčajným 

pravidlám vyvodzovania, obmeny a oddelenia existuje princíp transformácie, umožňujúci 

dokázateľne ekvivalentné PL – formuly zamieňať jednu namiesto druhej sabva veritate 

(zachovávajúc pravdu) do deontických formúl. Tento posledný princíp môže byť chápaný 

ako verzia toho, čo sa niekedy taktiež nazýva  Leibnizovým zákonom. Bentham ho pova-

žoval za zákon logiky vôle,  ak je niečo záväzné (podľa Benthama “prikázané”), potom nie 

je taktiež  zakázané. V prijatej vyššie symbolike to znamená Op → ∼ Fp. V minimálnom 

systéme je to ekvivalentné formule “ ∼ (Op & O ∼p)”, ekvivalentnej  “Op → Pp”, ktorá je 

ekvivalentná  “Pp v P ∼q”. Nakoniec táto posledná je ekvivalentná Pt, kde t  - ľubovoľná 

tautológia  propozičnej logiky (PL). 

     Benthamov zákon je správny aj v “Deontik -e” Mallyho. Okrem toho Mally uznával 

úlohu, ktorú zákon Leibniza  zohráva v dôkazoch deontických teorém. Je možné konštato-

vať, že jeho systém má všetky zložky “rozumnej “ deontickej logiky, ale taktiež obsahuje 

doplňujúce zložky, ktoré nanešťastie neumožňujú, aby všetky zostrojenia  boli prijateľné 

z formálneho hľadiska. “Nerozumné” osobitosti Mallyho systému majú vzťah k jeho spô-

sobu interpretácie podmienečných povinností. 

     Systémom deontickej logiky, ktorý bol predstavený v článku “ Deontic Logic” v roku 

1950 (Mind, p. 60, 1951), bol  minimálny systém, rozšírený jednou doplňujúcou axió-

mou. Bola to formula   Pp v P ∼ p. Bola nazvaná princípom dovolenia. Ak sa prijímajú 
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vzťahy vzájomného definovania, vtedy ide, ako sme práve videli, iba o druhú formu toho, 

čo bolo vyššie nazvané ako Benthamov zákon. 

     Minimálny systém, doplnený Benthamovýn zákonom je možné nazvať faute de mieux 

klasickým systémom deontickej logiky. 

     V ľubovoľnej normálnej modálnej logike sa prijímajú formuly  

“M p  ∨ M ∼ p a”  a tiež “∼( Np & N ∼ p)”  a ich “skrátená” forma Mt. Teda, 

Benthamov zákon taktiež má analógiu v modálnej logike. 

     Od klasického systému k tomu, čo nazveme (naledujúc Bengta Hansona) 26 štandart-

ným systémom, prichádzame cestou nasledujúcich dvoch modifikácií. Deontické operátory 

sa chápu ako konanie s propozíciami, v dôsledku ktorých  sa tiež dosahujú propozície. Le-

ibnizov zákon  sa zamieňa silnejším pravidlom vyvedenia, podľa ktorého, ak v deontickom 

systéme  existuje formulácia “f”, potom existuje aj “Of.” 

     Obe modifikácie posilňujú analógiu s modálnou logikou. Analógia posledného pra-

vidla vyvodzovania, umožňujúceho prechod od “f”  k  “Of”  je známa v modálnej logike 

ako pravidlo  nevyhnutnosti.  Je možné povedať, že štandartný systém dovádza analógiu 

medzi modálnou  a deontickou logikou do krajnej hranice. Jediný dôležitý odklon spočíva 

v tom, že v tradičnej modálnej logike sa prijímajú formuly “ p →  Mp”   a  “ Np → p”,  

vtedy ako  “rozumná”  deontická logika musí odmietať ich analógie  “p → Pp”  a  “Op 

→ p”.  Zostáva zmieriť sa so slabšími formulami tých analogických formúl, ktoré sú pred-

stavené podľa princípu dovolenia a  Benthamovým zákonom. 

     Pri konštruovaní klasického systému,  je možné vychádzať z toho, že deontické ope-

rátory sa aplikujú k menám (kategóriám alebo typom) konania, a nie  na propozície. 

V klasickom systéme “zmiešané” formuly, také, ako napr.” p → Oq”  alebo  také formuly  

“vyššieho rádu”, ako napr. ”O Pp”, neboli považované ako správne zostavené. Pre logikov 

tieto obmedzenia môžu vystupovať ako prekážka pre rozvoj deontickej logiky. Ich elimi-

novanie vo vnútri štandartného systému dosiahlo viac alebo menej všeobecné uznanie. Av-

šak je možné, že boli nejaké dobré a vážne dôvody proti prechodu od klasického do štan-

dartného systému,  a naviac proti kroku od minimálneho ku klasickému systému. 

     Skutočne “životaschopný” systém logiky noriem (deontickej logiky) prezentoval G. H. 

von Wright  v už uvedenom  článku pod názvom  Deontická logika.  Termín “deontická 

logika” (od gréckeho slova δεοντοζ, ktoré je možné preložiť ako povinný či žiadúci) sa 
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postupne vžil    ako najvšeobecnejší názov pre logické teórie zaoberajúce sa preskriptív-

nymi súdmi (normami). 27  

     V rámci von Wrightovho systému deontickej logiky sú preskriptívne súdy reprezento-

vané troma druhmi výrazov: 

a) výrazy tvaru  Op, kde symbol O je interpretovaný ako operátor príkazu, 

a výraz Op je možné čítať ako “Je prikázané p”  alebo “Musí byť p”; 

b) Výrazy tvaru Fp, kde symbol F je interpretovaný jako operátor zákazu, a výraz Fp je 

možné čítať ako “Je zakázané p”, alebo “Nesmie byť p”; 

c) výrazy tvaru Pp, kde symbol P je interpretovaný ako operátor dovolenia, a výraz 

Pp je možné čítať ako “Je dovolené p”, alebo “Môže byť p”. 

     Používanie písmen O, F, P ako symbolov pre príkaz, zákaz a dovolenie vy-

chádza z anglických slov “obligatory” (prikázaný, povinný), “forbidden” (zakáza-

ný) a “permitted” (dovolený, prípustný). 

     Premenná, ktorá nasleduje za operátormi O, F a P je von Wrightom  a jeho 

nasledovníkmi interpretovaná niekoľkými spôsobmi. Najčastejšie je chápaná ako výroko-

vá, resp. propozičná premenná. 

     Von Wrightom navrhovaný systém vychádza z myšlienky analógie medzi 

modálnymi operátormi nevyhnutné, nemožné, možné a normatívnymi operátormi 

prikázané, zakázané, dovolené.  Jeho autor poukazuje napr. na to, že ako sú modálne 

operátory vzájomne definovateľné (za pomoci ľubovoľného z nich a pomocou negácie mô-

žeme definovať ostatné dva), sú podobným spôsobom definovateľné aj uvedené deontické 

operátory. 

     V rámci modálnej logiky je všeobecne uznávané, že ak si zvolíme napríklad ako jed-

noduchý operátor M (možné), potom môžeme operátory A (nevyhnutné) a V (vylúčené, 

nemožné) zaviesť takto: 

      Np =  df   ∼M  ∼p,   Vp = df   ∼ Mp           (“ ∼”  je symbol negá-

cie). 

     Aj v deontickej logike je možné postupovať podobným spôsobom. Ak si zvolíme za 

jednoduchý operátor P (dovolené), potom môžeme operátory O (prikázané) a F (zakázané) 

zaviesť takto: 

       Op = df   ∼P ∼p,   Fp = df   ∼Pp.    
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     Jazyk von Wrightovho systému je tvorený nasledujúcimi symbolmi: p, q, r, 

p1, p2, …sú výrokové premenné; ∼,  &,  ∨,  →,  ↔  sú výrokové spojky 

negácie, konjunkcie, disjunkcie, implikácie a ekvivalencie;  O, F, P sú deon-
tické operátory; ), ( sú zátvorky. 

     Správne vytvorené výrazy v tomto systéme sú a) formuly klasickej výrokovej 

logiky, ktorým predchádza jeden z operátorov O, F, P,  b) výrazy vytvorené po-

mocou výrokových spojok z formúl vytvorených podľa bodu a). 

     Vo svojej axiomatickej podobe obsahuje von Wrightov pôvodný, tzv. starý 
systém  dve axiómy: 

     A1.    ∼ (Op &  O p) 

     A2.    O(p & q) ↔ Op &  Oq 

     Axióma A1 hovorí, že nie je zároveň prikázané (správanie, konanie, ktoré vedie k) 

“p” aj jeho opak “∼p”.  Axióma A2 hovorí, že príkaz konjunkcie (p&q) je ekvivalentný 

konjunkcii príkazov Op, Oq. 
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     Medzi  platné formuly von Wrigtovho systému (teorémy) patria: 

(1)    P p  ∨  P ∼ p   

(2)    (Op  &  O (p → q)) → Oq 

(3)    (Pp   &  O (p → q)) →  Pq 

(4)    (Fq    & O (p → q)) →   Fp 

(5)    (Op  ∨   Oq)  →   O (p ∨ q)      

(6)     P (p & q)  →   Pp &  Pq 

     Nie všetky teorémy starého systému sú intuitívne prijateľné. Jedna z teorém, ktoré 

vyvolali najviac polemík, je teoréma  (7)       Fp → O (p →   q). 

     Ak chápeme formulu O(p → q) ako formálne vyjadrenie podmieneného príkazu 

konať spôsobom  ”q”  v prípade, že nastanú okolnosti (bolo vykonané)  “p”, potom  táto 

teoréma hovorí, že ak je  zakázané “p”, potom za podmienky, že nastane (je vykonané) 

“p”,  je  prikázané akékoľvek «g». Toto je zjavne neprijateľné.  Napríklad zákaz fajčenia 

by implikoval medzi inými príkazmi aj príkaz zabiť fajčiara v prípade, že by bol zákaz 

fajčenia porušený. 

     Von Wright uznal neprijateľnosť práve uvedenej teorémy. Formula (7) je logicky 

ekvivalentná formule (8)  Fp → O(∼p ∨ q),  ktorá tvrdí, že ak je niečo prikázané, potom 

je to prikázané aj v disjunkcii s čímkoľvek ďalším. Avšak sa nezdá, že formula (8) bude 

vyjadrovať akýkoľvek vzťah podmienenosti. Táto skutočnosť naznačuje, že výrazy tvaru O 

(p → q) nie sú formálnymi zástupcami podmienených noriem a taktiež ani výraz tvaru  p 

→ Oq, v ktorom sú normatívny výraz Oq a výrok «p» «zmiešaný» pomocou 

logickej spojky, nepredstavuje prijateľné vyjadrenie uvedeného vzťahu podmienenosti, 28 

preto von Wright navrhol logický systém, ktorý prináša nový spôsob vyjadrenia 

podmieného príkazu. 29 

     V tomto systéme, ktorý býva označovaný ako Nový systém, nie je vzťah 

podmienenosti zachytený pomocou logickej spojky, ale považuje sa za východiskový. 

Systém neobsahuje žiadne formule, ktoré by priamo vyjadrovali nepodmienený, 

kategorický príkaz. Najjednoduchšími, tzv. atomickými normatívnymi výrazmi sú formuly 

tvaru  O (p/q). Čítame to: «za podmienky q je prikázané p».  Nepodmienený príkaz, 

ktorý bol v starom systéme vyjadrený formulou tvaru O, je v novom systéme (na-

zvanom dyadický v protiklade s pôvodným monadickým) vyjadrený pomocou 
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formuly O(p/q ∨ ∼q)). Nepodmienený príkaz je teda v novom systéme chápaný ako 

podmienený záväzok, ktorého podmienka je nevyhnutne, t. j. za všetkých okolnos-

tí, pravdivá. Nový systém obsahuje tri axiómy: 

(B1)     ∼(O ( p/q )  &   O ( ∼ p/q ) ) 

(B2)     O ( (p &  q ) /r ) ↔   O ( p/r ) &  O ( q/r ) 

(B3)     O (p/ (q ∨ r ))  ↔   O ( p/r )  &   O( p/r ) 

     Pravidlá vyvodzovania (vyvedenia) sú rovnaké jako v starom systéme. Napriek tomu, 

že nahradenie monadických formúl dyadickými eliminuje niektoré závažné problémy 

predchádzajúcich systémov, ani nový systém sa nevyhol závažnej kritike. Neskôr aj von 

Wright svoje systémy niekoľkokrát zmenil a obohatil o nové prvky. 30  

 

III. Deontická logika – nový prístup 31 

1.  Dohodnime sa, že deontický status môže (v pravom zmysle slova) účinkovať ako pre-

dikát 32 jednotlivých konaní (činov). Označenie “F” môžeme použiť pre vlastnosť byť za-

kázaný, “O” pre vlastnosť povinnosti (záväznosti)  a “P” pre dovolenie. 33  Potom “[ F] x”  

znamená, že “x je zakázané”,    “∼ [ F] x”  znamená, že “x nie je zakázané” a  “[∼ F] x” 

znamená, že  “x  je nezakázané”,  je zbavené vlastnosti  byť zakázaný. Pozrime sa, akým 

spôsobom druhé tvrdenie je silnejšie, než prvé. 

     Je nesporné, že deontický status sa taktiež  pripisuje  všeobecným konaniam (činnos-

tiam) alebo typom konaní (činností).  Môžeme  použiť  písmeno “F” na označenie toho, 

čo je zakázané,  “O” pre označenie povinného a “P” pre označenie povoleného,  ak pôjde 

o prisudzovanie tohoto druhu deontického statusu. V tomto smere deontické slová nie sú 

predikátmi, ale operátormi.  O tom bude ešte zmienka. 

     Nech “[A] x” označuje, napr., že jednotlivé konanie (činnosť) x je prípadom usmrte-

nia (vraždy). Vtedy “FA” označuje, že vraždenie je zakázané alebo že je zakázané (vyko-

návať) usmrcovanie (zabíjanie). Druh činnosti, nazývaný “zabíjanie, usmrcovanie, vražde-

nie” je zakázaný. 

     Výrazy, vytvárané deontickými operátormi s nasledujúcim predikátom alebo 

komplexným  zjednotením predikátov, označujúcich všeobecné konania (činnosti), môžu 

byť použité pre vyjadrenia noriem konania (činnosti). Normy sú stanovené pre subjekty, 

konajúce za určitých okolností. Normy existujú pre možné alebo pre menované jednotlivé 
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subjekty, alebo pre subjekty určitej kategórie, alebo pre ľubovoľné subjekty. Analogicky,  

normy existujú alebo pre celkom určité jednotlivé prípady, alebo pre prípady, splňujúce ur-

čité podmienky, alebo pre ľubovoľné prípady (ktoré umožňujú realizáciu konaní a činností, 

o ktorých sa hovorí ). 

     2.  Prisudzovanie deontického statusu jednotlivým konaniam a činnostiam sa bude 

nazývať deontickou predikáciou. Čo to znamená, že jednotlivé konanie x je zakázaným 

konaním (činnosťou)? Ako už bolo vyššie uvedené,  nie je možné vyhlasovať jednotlivé 

konanie za zakázané, ak sa  predtým neidentifikuje ako konanie určitej kategórie alebo 

druhu. Pripusťme, že A je podstatnou vlastnosťou pre identifikáciu konania alebo činnosti. 

Ak existuje norma FA, zakazujúca konanie tohto druhu, potom x je (bolo)zakázaným ko-

naním  (činnosťou). Predstavme si, že takáto norma nie je. Potom z toho nevyplýva, že 

konanie nie je zakázané. Tak ako x má nejakú inú vlastnosť, okrem A, povedzme aj B, ta-

kú, že konanie (činnosť) tohto druhu je zakázané. V tomto prípade je zrejmé, že x bolo za-

kázaným konaním (zakázanou činnosťou pre subjekt, ktorý ho raz realizoval).  

 

     Teraz môžeme určiť, čo znamená pre jednotlivé konanie x byť zakázaným konaním 

(činnosťou) nasledovne:   [ F] x = df [EX] ( [ X] x & FX ). 

     Teda, konanie je zakázané vtedy, a len vtedy, ak patrí do nejakej zakázanej kategórie 

činností. Inak, konanie subjektu je v nejakom prípade zakázané vtedy, a len vtedy, ak pri 

realizácii tohto konania robí (činí) niečo zakázané.  Vykonanie jednotlivej činnosti je po-

vinné vtedy, a len vtedy, ak je činnosťou takého druhu, že je zakázané zdržať sa činnosti 

tohto druhu. A naopak,  zdržanie sa jednotlivej činnosti je povinné vtedy, a len vtedy, ak je 

zdržaním sa činnosti takého druhu, že je zakázané vykonávať činnosť tohoto druhu. 

     Táto vzájomná súvislosť medzi povinnosťou (záväznosťou) a povolením v pojmoch 

zrealizovania konaní a zdržania sa ich vyžaduje patričný komentár. Pozrime sa na nasledu-

júci príklad. V prípade “o” subjekt “a” vchádza do záhrady. Takýmto spôsobom, činnosťou 

v prípade “o” je vchádzanie subjektu “a” do záhrady. Pripusťme, že tento čin môže byť rea-

lizovaný tromi rôznymi spôsobmi. Vojsť do záhrady je možné, alebo jednými  z dvoch 

vrátok g1 a g2 , alebo preskočením cez nízku ohradu. Avšak skákať cez ohradu je zakázané 

(v blízkosti ohrady rastú kvety). Subjekt “a” vošiel do záhrady cez g1. Teda, jeho činnosť 

vstupu do záhrady bol prípad prechádzania cez g1. Ak x je vstup subjektu “a” do záhrady a 

v prípade “o” i  A je “vlastnosť” prechádzať cez g1, potom činnosť x je A. Konanie (čin-
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nosť) pozostáva z prechádzania cez g2 (B) alebo z preskakovania cez ohradu (C). Avšak je 

pozbavené týchto dvoch vlastností. V našej symbolike:     [∼ B] x    a   [ ∼ C] x .  

V dôsledku chýbania  vlastnosti C,  činnosť x taktiež predstavuje u “a”  zdržanie sa   

preskakovania cez ohradu v prípade “o”. Ak tento fakt, že činnosť x  je pozbavená vlast-

nosti C, berie sa ako dostatočný dôvod na to, aby bolo možné povedať, že “a”  zdržal sa 

preskakovania cez ohradu v prípade “o”, potom toto zdržanie sa konať bolo zo strany a po-

vinné. Ten čin, ktorý vykonal, ako taký nebol povinný. Ale pri vstupe do záhrady “a” po-

stupoval v súlade s povinnosťou, pretože prešiel vrátkami a uvidel zákaz vstupu do záhrady  

preskokom cez ohradu. 

     Záväzné  zdržanie sa činnosti, t.j. dodržanie zákazu, mohlo by byť nazvané “nega-

tívnou povinnosťou”.  Predpokladajme, že náš subjekt dostal príkaz vojsť do záhrady cez 

vrátka g1. Inými slovami, zakázali mu nielen preskakovať cez ohradu, ale taktiež prechá-

dzať cez g 2. Vtedy jeho jednotlivé konanie x  bolo záväzným konaním vďaka tomu faktu, 

že malo vlastnosť A,  vstup cez vrátka g1. Ak by bolo zbavené tejto vlastnosti, potom by 

bolo zakázaným  konaním.  

     Záväzná realizácia činnosti môže byť nazvaná “kladnou” záväznosťou (povinnosťou). 

Kladné povinnosti majú charakter splniteľných rozkazov (príkazov, imperatívov). Ako vi-

dieť, predikáty “je zakázané” a “je záväzné” (povinné) je možné definovať v termínoch 

operátora “zakázané”. Operátor “je povinné” naopak môže byť definovaný v termínoch 

operátora “zakázané” takto: OX = df  F ∼ X. Tieto dva operátory sú navzájom defino-

vateľné. Je to v súlade s tradičným názorom na predmet. 

     Ani “v logike”, ani  “v reálnom živote” nie je nič, čo by prekážalo jednému a tomu 

istému jednotlivému konaniu (alebo zdržaniu sa činnosti) byť záväzným a zakázaným… [ 

F] x  &  [O] x  nie je protirečením. Označuje, že jednotlivé konanie x je konaním takého 

druhu, ktorý je zakázaný, ale taktiež aj záväzný (povinný). Je zakázaný vďaka jednej zo 

svojich charakteristík a záväzný vďaka druhej.  

     Treba zdôrazniť, že predikáty “je zakázané” a “je záväzné (povinné)” nie sú navzájom 

definované. Je to jednoducho dôsledok toho, že osoby nemôžu “byť negované”. “[ F] ∼ x”   

a  “ [O] ∼ x”   predstavujú nezmyselné znaky. 
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     3.  Popierať, že jednotlivé konanie je zakázané, znamená tvrdiť, že nepatrí do takého 

druhu činností, ktoré sú zakázané, alebo, že všetky jeho osobitosti vyjadrujú nezakázané 

vlastnosti (individuálnych činností). Symbolicky: 

      ∼[ F] x ↔ ∼  ( EX ) ( [ X] x &  FX )  ↔ ( X ) ( [ X] x → ∼ FX ). 

     Ak povieme, že konanie nie je zakázané, znamená to, že je povolené? Ide o aspekt 

často diskutovanej otázky, či je povolenie čímsi “nad a viac” ako je chýbanie (nedostatok) 

zákazu. Myslím si, že dobre postupujeme, ak doporučujeme rozlišovať veci, ktoré sú jed-

noducho nezakázané, ako schvaľované v slabom zmysle a veci, schvaľované v niektorom 

silnejšom zmysle. V čom presne “spočíva” tento silnejší zmysel, ťažko povedať. To, čo je 

povolené v silnejšom zmysle, je cieľavedome povolené, podliehajúce norme, a celkove nie 

je pozbavené deontického statusu.  

     Predikát “silne povolený” môžeme charakterizovať nasledujúcim spôsobom: 

     [ P] x = df [ X] ( [ X] x → ∼ FX ) & ( EX ) ( [ X] x  & PX ). 

     Povolené (v silnom zmysle) jednotlivé konanie nepatrí do nijakého zakázaného druhu 

činnosti, ale patrí v krajnom prípade do jedného povoleného (v silnom zmysle) druhu čin-

nosti. Toto definovanie nič nehovorí o význame operátora (silného)  povolenia. Z vyššie 

uvedeného vyplýva:  [ P] x → ∼ [ F]x. 

     4.  Doteraz nič nebolo povedané o tom, aký význam treba prisudzovať chýbaniu 

vlastnosti F, O,  a P. Konanie x , pre ktoré platí,  že  [F]x,  spadá pod normu, zakazu-

júcu určitý druh činnosti. Konanie, pre ktoré platí pravdivosť ∼[ F] x , vôbec nemusí byť 

podriadené nejakej norme. Je možné, že spadá pod dovoľujúcu alebo zaväzujúcu normu. A 

analogicky to platí pre výroky   [ O] x   a  [ P] x    a ich negácie. 

     Preto nasledujúce predpoklady sa ukazujú ako prirodzené. To, že konanie je zbavené 

vlastnosti byť zakázaným, znamená, že nie je zakázaným, ale je alebo záväzným, alebo 

povoleným (v silnom zmysle). To, že konanie stratilo vlastnosť byť záväzným, znamená, že 

nie je povinné, ale je povolené, alebo zakázané. Nakoniec to, že konanie nemá vlastnosť 

byť povolené, znamená, že nie je povolené, avšak je alebo zakázané, alebo záväzné. Teda, 

máme tri nasledujúce totožnosti: 

  [∼ F] x  =  df   ∼ [F ] x  & ( [O] x  ∨ [P] x ) 

  [∼O] x  =  df    ∼ [O] x  &  ( [P] x ∨ [F] x ) 

  [ ∼P] x  =  df   ∼ [P]  x  & ( [F] x ∨  [O] x ). 
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     Tieto totožnosti majú za následok  ekvivalencie, ktoré môžu byť rozdelené na kon-

junkcie (dvoch) implikácií. Tak ako v logike predikácie  chýbanie vlastnosti veci nevy-

hnutne privádza k tomu, že táto vec nemá danú vlastnosť, môžeme dosiahnuť nasledujúce 

väzby: 

[∼ F] x  → [O ] x  ∨ [ P ] x, 

[∼ O] x → [P ]  x  ∨  [ F ] x  

[∼ P] x  →  [F ] x  ∨  [O ] x. 

     Okrem toho, tak ako sme už dokázali, že   [ P ] x → ∼ [ F ] x, teraz môžeme  

z prvej z vyššie troch uvedených totožností vyviesť silnejšiu formuláciu: [ P ] x → [∼ F ] 

x. 

     5.  Som toho názoru, že ak deontický status je predikátom jednotlivého konania, tá-

to predikácia sa zakladá na deontickom statuse nejakej kategórie, alebo druhu 

konania, do ktorého individuálne konanie patrí.  Nasledovne, deontické predikáty môže-

me analyzovať ako druhotné vo vzťahu  k deontickým operátorom.  

     Za normatívne výroky môžeme považovať  výrazy O − , F −  a   P −  a ich 

komplexné zjednotenia, umiestňujúc na miesto “ −”,  atomárny alebo komplexný predikát 

(činností).  

     Normatívne vety sa budú nazývať formuláciami noriem (norm – formulation). Ich 

charakteristickou črtou je uviesť normy alebo pravidlá ľudského správania. Ak sa hovorí o 

tomto ich využití, potom normatívne vety vyjadrujú normy. Avšak, normatívne vety môžu 

byť taktiež využité pre označenie tvrdení o tom, že sú dané k dispozícii (také a také normy 

a pravidlá). Ak sú normatívne vety použité týmto spôsobom, potom vyjadrujú to, čo dopo-

ručujem nazývať normatívne výroky (norm-propositions). 

     Táto dvojzmyselnosť použitia je veľmi charakteristická a dôležitá osobitosť formulácií 

jednoduchých  noriem. Komplexné  normatívne vety môžu byť použité alebo pre vyjad-

renie noriem, alebo pre vyjadrenie normatívnych výrokov. Avšak ich použitie v druhom 

aspekte je častejšie.  

     Nech je k dispozícii zákaz disjunktívneho obsahu (činnosti), F(AvB). Jednotlivé kona-

nia (činnosti) so spoločnou charakteristikou “ A v B” sú konania (činnosti), ktoré majú 

alebo obe tieto charakteristiky, alebo majú jednu a nemajú druhú. 



                                                           

 

 

178 

[A v B] x ↔ [ A&B] x ∨ [ A & ∼ B] x ∨ [∼ A & B]x  je logicky pravdivé 

v logike predikácie. Tento fakt je možné vyjadriť prostredníctvom výroku, že predikáty 

A v B  a  A & B  v A & ∼B  v   ∼ A &  B   sú logicky ekvivalentné 

(predikáty). Sformulujme nasledujúci princíp Deontickej ekvivalencie: logicky ekvi-

valentné predikáty sú vzájomne zastúpené (salva veritate) v  normatívnych vetách 

(vyjadrujúcich normatívne výroky). Vďaka tomuto princípu môžeme považovať  

     1)    F ( A v B)  ↔   F (A &  B v A & ∼B  v  ∼ A & B )    za “pravdu de-

ontickej logiky”.  Teraz sa pozrime na nasledujúce: ľubovoľná jednotlivá činnosť, ktorú 

vykonáva subjekt, dodržiava,  alebo narúša tento zákaz,  je činnosťou, ktorá môže mať 

alebo nemať vlastnosť A a môže mať alebo nemať vlastnosť B.  Z tohto dôvodu je priro-

dzené hovoriť, že zákaz konania s disjunktívnou charakteristikou je logicky ekvivalentný 

konjunkcii zákazov ľubovoľného z rôznych druhov, jednotlivé zložky ktorých sa stávajú 

súčasťou disjunktívneho druhu. Potom, považujeme formuláciu  

         F  (A v B) ↔ F (A & B) &  F (A & ∼B) & F (∼ A & B)  vo vzťahu 

k normám za logickú pravdu. 

     Nech existuje norma, podľa ktorej konanie kategórie A je zakázané. Vtedy konanie  

s vlastnosťou A je zakázaným  (jednotlivým) konaním: F A & [ A] x → [ F ] x.  Toto  

môže byť zapísané aj takto:    F A → ( [A ] x  → [F ] x ).  Tak ako je to správne pre 

ľubovoľné konanie, potom dostaneme:   F A → ( x ) ( [ A ] x → [ F ] x ). 

     Treba upozorniť, že obrátenie prvej implikácie vo formuláciách je nesprávne. Je mož-

né, že všetko konanie kategórie A je faktický zakázané, hoci i nie na tom základe, že má 

vlastnosť A, ale preto, každé z nich patrí k niektorému (nie záväzne k tomu istému)  zaká-

zanému druhu činnosti. Týmto spôsobom nepredpokladáme, že by bolo celkom nesprávne, 

že sú normy logicky ekvivalentné obyčajným tvrdeniam o deontickom charaktere jednotli-

vých činností niektorých druhov. (Treba si pamätať, že deontické príznaky jednotlivých 

činností sa určovali  pomocou dentických operátorov).              

     Teda,  z faktu, že činnosti určitého typu sú zakázané, vyplýva, že jednotlivé konania 

tohto typu sú zakázané, avšak z toho, že činnosti určitého typu sú dovolené, nevyplýva, že 

všetky jednotlivé činnosti, ktoré patria k tomuto typu, sú dovolenými činnosťami.  Ak 

subjekt realizuje  čosi, čo je dovolené “ako také”, je možné, že sa realizuje niečo, čo je za-

kázané. Je možné, napr., že to, čo robí, je vykonané zakázaným spôsobom. Alebo jeho ko-

nanie vedie k čomusi zakázanému.  
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     Ak disjunktívne konanie, napr. čítanie alebo písanie sú (celkove) povolenými, potom 

ľubovoľné jednotlivé konanie, ktoré obsahuje obe povolené charakteristiky a ani jednu 

zakázanú, je povolené; a okrem toho, takým sa javí ľubovoľné jednotlivé konanie, ktoré 

má jednu z povolených charakteristík, je pozbavené druhej a nemá nijaké zakázané cha-

rakteristiky. Je to natoľko dobrý dôvod, nakoľko je možné požadovať, aby 
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     2)  P ( A v B) ↔  P (A & B) & P (A & ∼ B ) &  P (∼A & B) 

     sa stala logicky pravdivou normou. 

     Vieme, že ak jednotlivé konanie je dovolené, potom podľa definície, nemôže byť za-

kázanou činnosťou. Na tomto základe môžeme tvrdiť, že norma, riešiaca konanie typu A 

eliminuje normu, zakazujúcu činnosť toho istého typu:  3)  P A →  ∼ F A . 

     Ako máme interpretovať princíp     ∼ (F A & F ∼ A)   a jeho ekvivalentnú formu   

∼( O A  &  O ∼ A) ? 

     Na začiatku treba upozorniť na možné nedorozumenie. Z  “FA & F∼A”  nijakým 

spôsobom nevyplýva, že subjekt by nemohol  nič realizovať, okrem zakázaných činov, 

tak čo by nerobil biedny človek, aj tak by porušil zákon  (normu). Pretože nie všetky jed-

notlivé činnosti sú nevyhnutne také, že alebo majú vlastnosť A, alebo ju nemajú. Je možné, 

že vôbec nepatria do sféry činností tohto druhu. (Subjekt, ktorý nevytvára nič,  zdržal sa 

toho, aby to realizoval,  napriek tomu, že to mohol realizovať v danom prípade). Prečo tým 

nie menej   “F A  & F ∼A”  je nami prijímané  ako absurdné? Zrejmé preto, že 

z logického hľadiska subjekt, ktorý je v stave vykonať čin A, či chce alebo nie, spácha 

priestupok. Je to logicky nemožné? Namiesto toho, aby sme to nazvali logicky nemožným, 

skôr treba povedať, že normatívny príkaz, ktorý obsahuje tieto dva zákazy, je “nera-

cionálnym” a preto zákonodarca musí “ v mene účelnosti” povýšiť v krajnej miere jeden 

zo zákazov alebo dať ich do závislosti od rôznych typov situácií pri ich aplikácii. Preto 

“účelný” normatívny príkaz musí zodpovedať princípu  

4) ∼ ( F A &  F  ∼A ). 

     6. Formula P (A & B ) → P A  nemôže byť prijatá ako všeobecne platná 

v rozumnej logike noriem. Z povolenia (v silnom zmysle) druhu činností   A & B   nie je 

možné odvodzovať povolenie  (v silnom zmysle) druhu činností A. Avšak ako ďalej uvi-

díme,  povolenie druhu A & B “nie je účelne” späté so zákazom druhu činností A  (i 

druhu B). Teda, je možné z povolenia ( v silnom zmysle) druhu činností A & B vyviesť 

povolenie  (v slabom zmysle) druhu A. 

     Čo v takom prípade môžeme povedať o distributívnej formule  

     O ( A & B ) ↔ O A  & O B ? 

     Pozrime sa najprv na implikáciu zľava napravo. Pochopiteľne, hoci je to protikladné 

tomu, čo možno očakávať, vychádzajúc z poznatkov “tradičnej” deontickej logiky, toto 
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nemôže byť pravdivé z hľadiska logiky. Z faktu, že subjekt v súlade s povinnosťou musí 

vykonať činy, ktoré majú dve vlastnosti, nevyplýva, že musí, v súlade s povinnosťou reali-

zovať  činy, ktoré majú  (iba) jednu z týchto vlastností. Z tohoto faktu, že bolo nariadené 

(prikázané) vojsť do záhrady cez určité vrátka nevyplýva, že musí vojsť do záhrady nezá-

visle od toho ako to urobí. Netreba si myslieť, že má zakázané preskakovať cez ohradu. Ak 

nachádza vrátka zatvorené a nemôže ich otvoriť, potom z toho nemôže  “logicky” vyvo-

dzovať, že ak je daný príkaz, tak musí preskočiť cez ohradu, že je to  hrdinstvo, ktoré mo-

hol vykonať. 

     Analyzujme implikáciu sprava naľavo. Subjekt má dve povinnosti. Môžeme pochy-

bovať o tom, že ich obe môže splniť k spokojnosti iba jedným jednotlivým konaním. Nie 

je vylúčené,  že v niektorých prípadoch je možne splniť obe povinnosti realizáciou iba 

čohosi jedného a nijakým iným spôsobom. Vtedy, pochopiteľne, je povinný vykonať túto 

konjunktívnu činnosť. Ak predsa môže čosi urobiť v tom istom prípade, čo vyhovuje jed-

nej, a čosi ešte, čo vyhovuje druhej z dvoch povinností, potom nie je nevyhnutné vykonať 

jednu činnosť, ktorá vyhovuje obom povinnostiam. 

     Príklad: poprosili subjekt, aby sa postaral o to, že okno a dvere v izbe zostali zatvore-

né. Ak našiel okno otvorené, musel ho zatvoriť a analogicky postupovať s dverami. Ak na-

šiel aj okno i dvere otvorené, musel ich zatvoriť. Je možné, že to môže urobiť za pomoci 

mechanizmu, stlačením gombíka. Ak je to jediný spôsob, ktorým je to možné urobiť, musí 

stlačiť gombík. Ak môže tiež zatvoriť okno a dvere jednotlivo, nie je povinný robiť to stlá-

čaním gombíka (tlačidla). 

     Teda, neexistuje vzťah vyplývania na obe strany medzi konjunkciou O A &  O B  

dvoch noriem a konjunktívnou povinnosťou  O (A& B ).        

7. Nech je daná norma F A.  V logike predikácie je dokázateľné:  

            ( x ) ( [A & B ] x → [ A ] x 

     To znamená, že ak subjekt realizuje činnosť s dvomi vlastnosťami A aj B, potom sa 

nevyhnutne narúša norma F A.  My preto nemusíme tvrdiť, že ak existuje zákaz, 

podľa ktorého platí F A, potom existuje  (v krajnej miere nie jasne) zákaz, podľa ktorého  

F (A & B)?  Takže nebude FA →  F (A & B)  “zákonom deontickej logiky? 

     Nemyslím si, že existuje akási jasná odpoveď  (áno alebo nie) na túto otázku.   

Z faktu, že existujú jednotlivé činnosti typu A, nevyplýva, že existujú akési činnosti druhu 
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A & B. Je pravdepodobné, že nie je možné realizovať činnosti s týmito dvomi vlastnosťa-

mi, alebo z hľadiska logiky, alebo z hľadiska ľudských možností, hoci je možné ľahko rea-

lizovať činnosti s ľubovoľnou ich vlastnosťou. Vtedy by nebolo múdre hovoriť, že činnosti 

(prázdneho) druhu A &B  sú zakázané, pretože činnosti druhu A sú zakázané. Je možné, 

že zákonodarca by dovolil činnosti druhu A & B, ak by mohli byť realizované. (Je možné, 

že vlastnenie vlastnosti B “urobilo by dobrým” to zlé,  čo vzniká pri činnosti s vlastnosťou 

A a čím je motivovaný zákaz FA). 

     Predpokladajme, že činnosti druhu A & B  sú povolené.  Teda máme normu P 

(A & B).  Musí zákonodarca doteraz platnú normu FA odstrániť?  Ak sú dané normy  P 

(A & B)  a FA,  potom by ani jeden subjekt nemohol  využiť povolenie bez narušenia 

zákazu. Je to logicky správne. Tento fakt by spoločnú existenciu  povolenia  P  (A & B) 

a zákazu  FA vo vnútri jedného a toho istého kódexu noriem  charakterizoval aj keď nie 

ako “ nelogickú”,  tak určite ako “iracionálnu”. Preto racionálny kódex musí byť v súlade 

s princípom  

     5)  P  A  &  ( x )  ( [ A ] x → [ B ] x → ∼ F B.            

     Tak ako  je  ( x )  ( [ A ] x → [ A ] x )   logicky pravdivé, potom z 5)  vyplýva, 

že PA → ∼FA, alebo, čo je dovolené, nemôže byť (celkom) zakázané. Teda, princíp (3), 

ktorý je už prijatý ako “pravda deontickej logiky”, je zrejme  dôsledkom všeobecnejšieho 

deontického princípu, podľa ktorého (približne povedané) to, čo vyplýva z dovoleného, 

nemôže byť zakázané”. 

     Analogicky sa dá preukázať, že princíp  (4), jeden z tradičných základných kameňov 

deontickej logiky, je iba špecifickým prípadom všeobecnejšieho princípu, ktorý (v mene 

účelnosti, ak nie v mene “logiky”) je prijateľný, a práve: 

     6)     F   ∼ A & ( x ) ( [ A ] x → [ B ] x ) → ∼ F B. 

     Podľa tohto princípu, ak všetky (jednotlivé) činnosti so záväznou vlastnosťou povin-

nosti majú taktiež inú vlastnosť, potom táto druhá vlastnosť nemôže byť (celkom) zakáza-

nou. Treba poznamenať, však, že táto druhá vlastnosť nemusí byť (celkom) záväznou; mô-

že sa stať, že všetky činnosti, ktoré majú vlastnosť B, nemajú vlastnosť A, sú zakázanými 

činnosťami. 

     Ak v (6) namiesto  “B” dosadíme “A”, potom dostaneme  
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 F ∼ A & ( x ) ( [ A ] x → [ A ] x ) → ∼ F A, 

     čo privádza k F ∼ A → ∼ F  A, čo predstavuje to isté, ako aj  ∼( F A  &   F ∼A)    

     alebo   ∼( O A & O A ). 

        8.  Fakty, o ktoré sa opierajú moje argumenty pre prijatie alebo neprijatie 

niektorých tvrdení o väzbách medzi normami, sú pravdami logiky.  Sú odvodené 

z charakteristík deontických predikátov za pomoci princípov logiky predikácie. Samotné 

prijateľné tvrdenia môžeme nazvať pravdami a) deontickej logiky. Existujú určité pochyb-

nosti o správnosti nazvať ich “logickými pravdami” všeobecne. Ich príčinou podľa všetké-

ho je to, že si vyžaduje nadlogické riešenie, ak by sme hovorili, že “sú” alebo “nie sú” ta-

kéto a takéto normy. A či my môžeme  povedať, napr., že “existuje” F – norma 

s disjunktívne normatívnym obsahom, ak sú (boli zadané, vytvorené) normy pre všetky 

rôzne spôsoby, pomocou ktorých tento disjunktívne – normatívny obsah sa môže realizovať 

prostredníctvom činnosti? Je možné, že táto norma s disjunktívne – normatívnym obsahom 

nikdy nebola sformulovaná alebo uverejnená. Tým nie menej bolo by možné povedať, že 

existovala “nezreteľne”. Ak by bola norma daná v disjunktívnej formulácii, vyžadovala by 

presne tie isté požiadavky a umožnila by presne tú istú slobodu pre subjekty, zároveň  ako  

normy vo vzťahu k disjunktom  boli by dané spoločne. 

     Princípy distributívnosti   (1) a (2) sa konceptuálne opierajú o niečo odlišné, než 

princípy (3) a  (4) a všeobecnejšie princípy  (5) a  (6), z ktorých  (3)  a (4) môžu 

byť vyvodzované.  (1)  a (2) sú v niektorom zmysle  “lingvistickými”, sú späté so spô-

sobom používania spojok “a” a  “alebo”, keď sa hovorí o zákonoch a povoleniach.  Prin-

cípy, ktoré vyhlasujú, že povolené nemôže byť zároveň zakázaným alebo že zákony  (zá-

väzky) s protirečivými obsahmi nemôžu existovať z hľadiska požiadaviek sú skôr princíp-

mi racionálneho zákonodarstva, než strohého logického myslenia.               

     Vďaka princípom distributívnosti ľubovoľné molekulárne zjednotenie normatívnych 

formulácií môže byť rozdelené na atomárne zložky pozostávajúce z písmen “F” a “P”,  za 

ktorými nasledujú atomárne predikáty alebo konjunkcie predikátov a ich negácií. Týmto 

zložkám môžeme prideliť  významy pravdivosti, podriadené dvom obmedzeniam, vyplý-

vajúcim z princípov (5) a (6). Napr.: existujú dve zložky “F A” a “P (A & B)” a prvej 

z nich je pridelený význam “pravdivá”, potom druhej  musí byť určený význam “neprav-

divá”. Ak pri všetkých možných rozdeleniach významov pravdivosti moleku-lárna formu-
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lácia prijíma význam “pravdivá”, potom mohla by byť nazvaná “deontologickou tautoló-

giou”.    

     9.  Deontické operátory, ktoré boli predmetom analýzy, premenujú sa na kategórie 

činností. “Deontická logika”, ktorá vznikla pri tejto analýze, mohla by byť nazvaná logikou 

podľa toho, čo sa musí, čo je možné a čo nie je možné robiť. To, čo sa musí, čo je možné  

a nie je možné robiť, nazývame normami.  Deontické operátory sa môžu premenovať na 

výroky o činnosti alebo na výroky ako také. Napríklad: musí byť (nastať) situácia, aby 

subjekt “a” v prípade “o” robil  “p”.  

     Aby sme predišli nedorozumeniam, treba uviesť symbol Nd pre povinnosti (“deontická 

nevyhnutnosť”) a Md pre dovolenie (“deontická možnosť”) 34. Nijaký špeciálny symbol 

pre zákaz nebude teraz potrebný.  Pre vety môžu byť použité symboly s, t, u… 

     Je možné zostaviť deontickú logiku pre vety typu “Nds”, “Mds” a ich komplexne  

zjednotené útvary. Takéto vety tvrdia, že niekto konkrétny, napríklad,  ten a ten v takomto 

a takomto prípade robí to a to, alebo niečo musí, môže alebo nemôže byť. 

     Túto deontickú logiku je možné považovať za odvetvie modálnej logiky. Presne tak 

ako, že existuje niekoľko modálnych logík, môžeme zostrojiť niekoľko systémov takejto 

deontickej logiky. Avšak nevidím nijakú osobitnú príčinu, podľa ktorej musí byť zosta-

vená v tvare, ktorý sa značne odlišuje od dobre známych modálnych logík, s výnimkou to-

ho, že neprijíma formuláciu  s  → Mds. …     

     Myslím, že vznikajú zaujímavejšie variácie typu deontickej logiky, v ktorých namiesto 

premenných s, t, atď., použijeme vety o činnosti p (a, o) atď. a ich zjednotené útvary. Vtedy 

bázou, na ktorej sa zakladá deontická logika nie je logika propozícií, ale taktiež logika ko-

nania. 

     Osobitný záujem bude o problematiku spätú s kvantifikáciou. Nemôžu byť nija-

ké prekážky logickej povahy v  aplikácii deontických operátorov na kvantifikované vety o 

činnosti. Napr.: Nd (a) (o)   (a,o)  znamená, že záväzným je taký stav vecí, v ktorom 

každý subjekt vo všetkých prípadoch robí “p”. 

     Logická situácia sa mení radikálne vtedy, ak berieme kvantifikáciu vo vnútri 

deontického kontextu. Pozrime, napr., na výraz  (a) (o)  Nd [p]  (a,o). Tu “ [ p] (a, 

o)” nie je vetou (výrazom), ktorá vyjadruje pravdivé alebo ložné tvrdenie, ale je všeobec-

nou vetou (otvorenou vetou, propozičnou funkciou). 
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     Čo by mohlo označovať  (a) (o) Nd [p] (a,o)? Mohlo by to označovať, že norma, 

ktorá ukladá činnosť určitého druhu za záväznú, je adresovaná všetkým subjektom vo 

všetkých prípadoch. Vtedy analyzujeme nie záväzný charakter niektorého stavu vecí, 

ale normu, zaväzujúcu subjektov. Namiesto  Nd [ p] (a, o)  máme normu O A, ktorá 

je stanovená pre každý subjekt a pre všetky prípady. Nie je ľahké povedať, ako tento uni-

verzálny charakter normy bude správne symbolicky vyjadrený. Je možné, že musíme uviesť 

normatívny vzťah R medzi subjekt, prípad a normu,   R (a, o, O A). Toto vyjadrenie vo 

forme vzťahu mohlo by byť kvantifikované, napr. tak, aby bola (a) (o) R (a, o, O A).                        

     V akom vzájomnom vzťahu sú  výrazy (a) (o) R (a, o, O A)  a  Nd  (a) (o) [p]     

(a, o) ?  Predpokladajme, že činnosť, ktorú realizuje  “a”, vykonávajúc “p” v prípade “o” 

je činnosťou kategórie A. Odpoveď na otázku je nasledujúca: dva typy deontických výra-

zov “samé o sebe” nie sú nijakým spôsobom spojené jeden s druhým. Ak je deonticky  

nevyhnutné, že všetky subjekty vždy vykonávajú nejakú vec, potom z toho nevyplýva, že 

existuje akási norma adresovaná všetkým subjektom a vždy im určujúca  robiť túto vec. 

Avšak, zákonodarca, ktorý sa stará o to, aby všetky subjekty vo všetkých prípadoch, ak je 

to možné, postupovali takým spôsobom, môže vydať normu s už spomínaným účinkom. 

Môže, však, vydať takúto normu taktiež nepovažujúc za nevyhnutné z hľadiska svojej veci, 

aby všetky subjekty vždy postupovali tak, ako on stanovil. 

 

Namiesto záveru    
Podľa O. Weinbergera  prvé pokusy G. H. von Wrighta, ktoré mali rozhodujúci vplyv na 

vývoj bádania  v tejto oblasti logiky (v logike noriem), boli  celkove v znamení analógie 

rôznych skupín jazykových výrazov, ktoré boli charakterizované tým, že sa skladali 

z operátorov a z popisu stavov vecí, ďalej z možností klásť negácie pred operátor alebo/a  

pred popis stavu vecí. Von Wrightove analýzy boli vtedy celkove na pôde jazykových 

analýz. Pokiaľ ide o filozofický problém, ako má byť koncipovaná povaha odvodzovania 

v oblasti noriem, bola táto teória naivná – žiadny problém tu nebol evidovaný. 35 Logiku 

noriem považovala za druh modálnej logiky. 36 

     G. H. von Wright kladie proti sebe “norm-formulation” a “normative statesments” 

(normatívne vety a normatívne tvrdenia). Prvé sú jazykovými nástrojmi  stanovenia noriem 

a nie sú pravdivé, ani nepravdivé, druhé sú  (pravdivé alebo nepravdivé) informácie o tom, 

čo je normou prikázané (alebo dovolené). Autor stotožňuje logiku noriem s deontickou lo-



                                                           

 

 

186 

gikou. 37  Ide o to, či deontická logika má byť interpretovaná v zmysle 

“norms-formulations”, alebo v zmysle “normative statesments”. G. H. von Wright sa roz-

hodol pre diskriptívnu interpretáciu, pretože iba “normative statesments”  môžu byť kla-

dené ako argumenty funktorov pravdivosti. Deontická logika sa teda stáva teóriou viet  

o normách (podľa terminológie O. Weinbergera). Zákony tejto logiky odrážajú logické 

vlastnosti samotných noriem; logika noriem sa odráža v logických vlastnostiach normatív-

nych tvrdení.  Deontická logika teda tak povediac nepriamo preberá rolu (pravej) logiky 

noriem. V tejto súvislosti si O. Weinberger kladie otázku: “Odkiaľ vieme, že deskriptívne 

interpretovaná deontická logika správne zobrazuje logiku noriem?” 38 A zároveň odpove-

dá: “Logika noriem (pravá) je meradlom a dôvodom pravdivosti logiky viet popisujú-

cich normy, nikdy nie naopak. Ak primárne vyjdeme z logiky normatívnych tvrdení, 

uplatní sa skôr analógia s inými systémami modálnej logiky, než logické vlastnosti 

noriem (norm-formulations).” 39 

     Ťažkosti s adekvátnou interpretáciou deontickej logiky a predovšetkým sugestívny 

vplyv Kelsenovho neskorého učenia viedli von Wrighta späť k presvedčeniu, že tradičné 

chápanie odvodzovania má byť bez zmien zachované a že logické vzťahy sú ex definitione 

vzťahmi pravdivosti. Pre túto koncepciu sa podľa O. Weinbergera  rozhodol asi z dvoch 

dôvodov: a) pretože zodpovedá dlhej tradícii logiky a  b) pretože umožňuje relatívne jasne 

pojmovo charakterizovať, čo znamená atribút “logický”. 40 

     G. H.von Wright nakoniec svoju analýzu štruktúry normatívnej sféry interpre-

tuje nie ako logiku noriem,  ani ako deontickú logiku (pokiaľ bola koncipovaná ako lo-

gický systém), ale ako “pravidlá racionálneho zákonodarstva”, ako “teóriu princípov ra-

cionálneho zákonodarcu”. Teóriu, ktorú je možné považovať za náhradnú teóriu norma-

tívne logického odvodzovania, opiera o pojem “praktická nevyhnutnosť”. A pokiaľ trvá na 

deontickej logike, interpretuje jej zákony ako princípy, “ktoré musí rešpektovať každé sta-

novenie noriem, aby mohlo byť považované za rozumné”. 41 

     A aký je význam a využitie deontickej logiky v iných normatívnych disciplínach? Čo 

sa týka O. Weinbergera, znalca  Wrightovho diela, tento vystupuje voči deontickej logike 

skepticky. Avšak, napriek tomu vyzdvihuje, že práca nad deontickou logikou má pozitívne 

stránky, ktoré spočívajú najmä v tom, že predložila aktuálny problematický výskumný 

problém a iniciovala kriticko-analytickú pozornosť bádateľov zainteresovaných na logike 
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noriem, takže analyzovali aj to, čo sa javilo ako vierohodné (napr. vzájomné definovanie 

operátorov príkazu, zákazu a dovolenia). 

     Napriek všetkému treba vysoko hodnotiť zámer tvorcov deontickej logiky (včítane 

deontickej logiky G. H. von Wrighta), ktorý spočíval vo vytvorení teórie štruktúr viet 

a logických operácií, ktorú by bolo možné použiť v normatívnych disciplínach  ( v etike, 

jurisprudencii, v politike a pod.) ako regulatív myslenia a racionálnej argumentácie. 

     Právo na existenciu má názor, že deontická logika predstavuje v súčasnosti vyvíja-

júcu sa oblasť logiky s veľkou rozmanitosťou často protirečivých stanovísk a názorov. Na-

priek tomu deontická logika poskytuje poznatky pre oblasť tvorby a realizácie práva. Zá-

konodarca ovládajúci deontickú logiku sa môže vyhnúť nepresnostiam pri formulovaní 

právnych noriem, vyhnúť sa tomu, aby z právnych noriem vyplývali aj zákonodarcom ne-

zamýšľané právne dôsledky. V oblasti realizácie práva poznatky deontickej logiky napo-

máhajú najmä presnej interpretácii právnych noriem a ich správnej aplikácii. 42 
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PhDr. Ján Čipkár, CSc. 
G. H. VON WRIGHT  AND DEONTIC LOGIC 
(ON ISSUE OF PHILOSOPHY AND LOGIC OF LAW) 
 
                                                      S u m m a r y  

Lawyer meets the logic everywhere where he needs to express his capability to 
strictly draw a conclusion from assumptions, to recognize conflict or mistake in 
substantiation or argumentation of counter-party. Under certain conditions logic – 
as science about rules of correct thought and science, examining nature of conse-
quential relationships between statements – becomes a value. Especially 
non-standard logic, including deontic logic can be considered as inspiring gain, 
bringing number of stimuluses for legal thinking.  

     One of the well-known deontic system is Wright´s deontic system. Above ar-
ticle contains analysis of basic works of G.H. von Wright and also presents some 
ideas of basic deontic works, e.g. “On the Logic of Norms and Actions” (1981) and  
“Norms, Truth and Logic” (1981). 
 
                                                      R e s u m é 

Právnik sa stretáva s logikou všade tam, kde musí prejaviť svoju schopnosť presne vyvodiť 
záver z predpokladov, rozpoznať rozpor či chybu v dokazovaní alebo argumentácii proti-
strany. Za určitých podmienok sa logika ako veda o pravidlách správneho myslenia a veda, 
skúmajúca povahu dôsledkových vzťahov medzi výrokmi, stáva hodnotou. Najmä nekla-
sické logiky, medzi ktoré patrí aj deontická logika, možno považovať za inšpiratívny prí-
nos, ktorý pre právne myslenie a jeho analýzu prináša mnohé podnety. 

     Jedným zo známych deontických systémov je Wrightov deontický systém. 
V tomto príspevku je daná analýza hlavnej tvorby G. H: von Wrighta a taktiež sú tu pred-
stavené niektoré myšlenky základných deontických prác, ako napr. “On the Logic of 
Norms and Actions” (1981) a “Norms, Truth and Logic” (1981). 
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