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SLOVO NA ÚVOD
V dĖoch 15. a 16. marca 2017 Katedra dejín štátu a práva Právnickej fakulty UMB v Banskej
Bystrici zorganizovala už po tretí krát výroþnú konferenciu „Banskobystrická škola právnych
dejín“, tentokrát v spolupráci so Slovenským národným strediskom pre Đudské práva na tému:
"ďudské práva vþera a dnes: Pôvod a význam Đudských práv a ich ochrana v právnej teórii i
praxi". Katedra dejín štátu a práva si každý rok urþí jednu z kĐúþových tém právneho vývoja
spoloþnosti, ktorou sa snaží osloviĢ nielen akademickú obec. Po dvoch úspešných roþníkoch
je už dnes možné konštatovaĢ, že pôvodne malá katedrová konferencia zaznamenáva vysoký
ohlas u odbornej verejnosti, þo dokazuje fakt, že jej tretí roþník sa v dvoch rokovacích dĖoch
rozhodlo poctiĢ svojou úþasĢou spolu viac než 60 úþastníkov zo 6 krajín, þím konferencia
výrazne prekroþila svoj národný charakter. Na pôde Právnickej fakulty UMB sme mohli
privítaĢ hostí a kolegov z Talianska, Srbska, Chorvátska, Ukrajiny, PoĐska þi ýeskej
republiky, ale aj domácich akademikov a odborníkov z praxe. Aj vćaka tomu bola
konferencia prezentovaná aj mediálne. Okrem samotného rokovania si organizátori aj tento
rok pre úþastníkov pripravili bohatý spoloþensko-kultúrny program, ktorý zahĚĖal nielen
veþerný „raut”, ale aj tradiþnú návštevu skvostných kultúrnych pamiatok banskobystrického
regiónu. Tentokrát bola pre úþastníkov pripravená návšteva obce Hronsek a nádherného
dreveného kostolíka, ktorý je súþasĢou svetového kultúrneho dediþstva (UNESCO) ako aj
prehliadka novozrekonštruovaného „Vodného hradu”. Predkladaný zborník je publikaþným
výsledkom konferencie, v ktorom úþastníci mapujú etapy vývoja Đudských práv, rovnako ako
ich aktuálnu reguláciu v právnych poriadkoch svojich krajín. Je zbierkou rôznorodých
tematických zameraní, ktorým sa autori snažili naplniĢ poslanie konferencie.
Tak ako sa celá konferencia niesla v príjemnom, priateĐskom a profesionálnom duchu,
veríme, že aj predkladaný zborník pripraví svojím þitateĐom a adresátom množstvo cenných
informácii a bude kvalitným zdrojom a inšpiráciou pri tvorbe ćalších vedeckých poþinov.

Michal Turošík

7

MaÏgorzata Augustyniak

HUMAN RIGHTS FROM THE PHILOSOPHICAL PERSPECTIVE OF JOHN
MITCHELL FINNIS (THE OUTLINE)

Abstract
The present work concentrates on the history of sources of human rights and their philosophical background.
The main responsibility for the realization of human rights lies with the state and international community.
However, the responsibility of the international community is of the secondary character. The sources of human
rights can be understood in two ways: in terms of formal and material. The first refers to the ways in which the
law has been expressed and where it exists. The material perspective is associated with circumstances and
factors to which rights and laws owe their existence Respect for human rights implies the involvement of the
state in different spheres of life. This applies in particular economic, social, cultural and environmental
protection. In addition, the protection of human rights supports the activities of national and international nongovernmental organizations. Along with the doctrinal development of human rights freedoms the phase of their
implementation took place. While philosophically values of respect for individual rights had already appeared in
ancient times, the realization of those rights in specific regulatory standards and practice of social life took
place much later. One of the most important contemporary theories of natural law is the theory of John M.
Finnis, who besides Germain Grisez, Joseph Boyle, William Maya and Robert George became an important
representative of the so-called a new school of natural law.

Introduction
It is significant that with the concept of human rights it is strictly connected the
concept of freedom. The concept of freedom can be considered from the perspective of
philosophy and law. In philosophical terms freedom is understood in a very broad way. It is
one of the ambiguous terms which cannot be defined easily1. If we adopt a very general
assumption, the freedom is an autonomous value, coming down to the possibility of
independent decision-making and their implementation. Freedom, in the most basic terms,
constitutes a synthesis of: negative freedom, the freedom from… - opposing the excessive
dependence on the community, the state, other persons; and positive freedom, the freedom
to… - that is realizing through the activity of individuals. Normative approach takes into
account these two categories of freedom. It specifies the sphere of activities which are not
prohibited by the law, in which a person can act according to his will, without interference of

1

Two different approaches to freedom can be introduced by the example of two trends: indeterminist (eg.
Democritus, Epicurus, Thomas Aquinas, Nietzsche), proclaiming that man has free will, independent of external
factors; and deterministic (eg. the Stoics, Spinoza, Hobbes, Hegel, Marx), denying the possibility of action of
free will because it is dependent on external factors, such as biology, economics, fate, etc.
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any authorities, because it is assumed that everything is allowed which is not prohibited2. It is
usually assumed that the limitations of this kind of freedom is harm to the others or lack of
equal enjoyment of freedoms for all. In the unrestricted sphere there is no necessity to specify
what can be done. Citizens exercising their freedom do not have to look if the applicable law
permits or not, it is sufficient that there are no standards prohibiting any activity.
In the literature there is sometimes distinguished the personal dignity (empirical) and
the person dignity (axiological). Both concepts admit that a man occupies a central place in
the hierarchy of living beings on theEarth. The concept recognizes the personal dignity as
accidental that is generally formed independently. It can be acquired, developed or lost. It is
an expression of interior dispositions tending to a life of self-esteem in accordance with their
policies. In this context, the lack of dignity will be expressed by the abandonment of own
values, the humiliation, mindless obedience, lack of accountability, opportunism, lies,
inadequate treatment of other subjects. According to this, the dignity of a man is not entitled
automatically because there are people who do not have it. In this perspective, the dignity is a
subjective dimension, combined with a good name, respect and honor3. It is not a universal
category, serving as the basis for human rights and freedoms. It can only affect the ability of a
man to his development.
The person dignity assumes the objective existence of this value as inherent; it is
entitled to all people without any exception. It is inalienable, and therefore we cannot
relinquish it or lose it. All forms of discrimination are excluded. Each person requires
approval on account of himself. Although, the person dignity is not defined by the rules of
domestic or international law, only such a sense provides the basis for the existence of
normative systems to protect human rights and freedoms4.
The present work concentrates on the history of sources of human rights and their
philosophical background. At first, there will be shown from historical perspective some
sources and normative aspects of human rights. Further, there will be presented an interesting
concept of human rights in the philosophy of John Mitchell Finnis.

2

CHMAJ, M. (ed.): Konstytucyjne wolnoĞci i prawa w Polsce. Zasady ogólne, vol. I. Kraków: Kantor
Wydawniczy Zakamycze, 2002, ISBN 8373330518, p. 11.
3
For more see OSSOWSKA, M.: Normy moralne w obronie godnoĞci czáowieka, Etyka 1969, no. 5, p. 7–27,
http://etyka.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2014/07/Etyka5_M_Ossowska.pdf, (dostep:30.03.2017)
4
KRUKOWSKI, J.: GodnoĞü czáowieka podstawą konstytucyjnego katalogu praw i wolnoĞci jednostki (in:)
WIĝNIEWSKI, L. (ed.): Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, Warszawa. Wydawnictwo
Sejmowe, 1997, ISBN 8370592767, p. 38–48; MAZUREK, F. J.: GodnoĞü osoby ludzkiej podstawą praw
czáowieka, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 2001, ISBN 8322808046, p. 75-80.
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The sources of human rights
The sources of human rights can be understood in two ways: in terms of formal and
material. The first refers to the ways in which the law has been expressed and where it exists.
In this perspective, the sources of human rights will be all normative acts containing at least
one legal norm that regulate the rights of individuals5. Here can be mentioned international
agreements, international custom, general principles of international law, and the acts of
internal law of the states.
The material perspective is associated with circumstances and factors to which rights
and laws owe their existence. As far as human rights are concerned, there is a connection with
philosophical and ethical justifications. The foundation is the dignity of the person. From a
formal point of view, this term is not defined in any normative act. The importance of dignity
as a source of human rights lies rather in the fact that it is a kind of cultural value and some
universal message6.
On account of who is the subject of human rights, there can be distinguished human
rights, which subject is an individual (individual human rights), and those, which subject is
the community, such as the nation, religious communities (collective human rights). There are
also human rights of a mixed nature. Their subject can be simultaneously an individual,
community, a state, and even humanity as a whole7.
The main responsibility for the realization of human rights lies with the state and
international community. However, the responsibility of the international community is of the
secondary character. Generally, the guarantees of obeying the human rights can be divided
into: systemic – which cover the most important constitutional principles; legal-institutional –
which apply the rules in force in the process of formation of normative rights and freedoms,
the system of their control, norms and institutions guaranteeing the investigation of these
rights in administrative and court proceedings; social and moral – which are inherent in the
so-called political culture of the society, manifesting themselves in the sphere of awareness,

5

BANASZAK, B. - BISZTYGA, A. – COMPLAK, K.. – JABàOēSKI, M. – WIERUSZEWSKI, R.WÓJTOWICZ, K.: System ochrony praw czáowieka, Kraków. Kantor Wydawniczy Zakamycze, 2003, ISBN
8373332049, p. 21–22.
6
CHMAJ, M. (ed.): Konstytucyjne wolnoĞci i prawa w Polsce. Zasady ogólne, vol. I. Kraków: Kantor
Wydawniczy Zakamycze, 2002, ISBN 8373330518, p. 11. Should be taken into account that I. Kant also
proposed the personal view of dignity. He tied dignity with the ability to autodetermination, responsibility and
independent thoughts. See KANT, I.:, Krytyka praktycznego rozumu, ToruĔ: Wydawnictwo Naukowe Mikoáaja
Kopernika, 2013, ISBN 9788323131779, p. 242-248
7
The example of human rights of mixed nature is the right to the natural environment. This category of rights is
sometimes described as the rights of human solidarity. See àOPATKA, A.:, Jednostka – jej prawa czáowieka,
Warszawa: WyĪsza Szkoáa Handlu i Prawa im. Ryszarda àazarskiego w Warszawie. Oficyna Wydawnicza,
2002, ISBN 8388690256, p. 10.
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sensitivity and activity of citizens, the system of values considered to be right; material –
which are associated with material goods to enable an individual to exercise his rights8.
Respect for human rights implies the involvement of the state in different spheres of
life. This applies in particular economic, social, cultural and environmental protection9. In
addition, the protection of human rights supports the activities of national and international
non-governmental organizations. Hence, there is a territorial criterion for the division of
varied systems, among which there can be distinguished interstate and trans-national, for
example, the legal order of the European Union. Sometimes, it is difficult to designate a
distinct boundary dividing these systems because, in fact, they exist complementary and
penetrate each other.
The normative aspect of human rights
Along with the doctrinal development of human rights freedoms the phase of their
implementation took place. While philosophically values of respect for individual rights had
already appeared in ancient times, the realization of those rights in specific regulatory
standards and practice of social life took place much later. In ancient democracies rights and
freedoms were inextricably linked to the status of citizen. The development of individual
rights in the republican regimes was associated with the development of civil law. A special
feature was the expansion of property rights and their protection in Roman and Greek law.
However, we cannot speak in relation to the ancient Mediterranean countries about
widespread human rights dimension as these countries were based on the exploitation of the
part of society standing outside the law10. During ages, the law determined the privileges,
rights and obligations arising from the membership of particular social groups, states, etc.
Although some philosophical concepts (eg. Augustine Aurelius) signaled the equal
importance of every human being as a being created in the image and likeness of God, but the
assumptions were not reflected in the acts of positive law. In the Middle Ages as a result of
the fight between state assemblies and monarchs, there were formed regulations defining

8

WIĝNIEWSKI, L.: Gwarancje podstawowych praw i wolnoĞci obywateli PRL, Wrocáaw: Ossolineum 1981,
ISBN 8304008327, p. 26–27.
9
A. àopatka assumes that some academics fall into contradiction when proclaim their commitment to human
rights and are in favor of minimizing the role of a state. See àOPATKA, A.: Jednostka..., p. 11. A similar
assessment of the importance of intra-state systems for the protection of human rights is formulated by C. Mik.
See MIK, C., Wprowadzenie do prawa miĊdzynarodowego praw czáowieka (in:) àABĉCKA, E.: HelsiĔska
Fundacja Praw Czáowieka, Szkoáa Praw Czáowieka. Teksty wykáadów, Warszawa: HFPC: "Exit", 1998, ISBN
8387300136, p. 7.
10
SCZANIECKI, M.: Powszechna historia paĔstwa i prawa, Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN, 1995,
ISBN 838670215X , p. 21.
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precisely the status of individual states and the limit of interference of the monarch. Such was
the nature of, for example, English Magna Charta Libertatum of 1215 and issued by
Wladyslaw Jagiello in Poland in the period of 1430-1433 some privileges called jedlneĔskokrakowskie. The importance of these acts requires discern but their role should not be
exaggerated. There should not be assigned to them the content they really did not have,
especially in the context of contemporary understanding of human rights. They were not of
general character because they related to the minority of a community.
The doctrinal inspiration of Reformation underlined that a state did not cover the issue
of individual conscience and religion. It was expressed in acts that ended religious war (The
Edict of Nantes of 1598) and international agreements (eg. The Peace of Augsburg of 1555). It
was the start of recognition of the rights of religious minorities. The infidels received specific
rights as did believers of the religion which was followed by the most part of a society11.
England in the seventeenth century was a country in which the matter of protecting the
rights of individuals gained a special meaning. Among the normative acts exceeding the state
categorizations there should be mentioned: Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act
(1679), Bill of Rights (1689). Significant are also some normative regulations in the areas of
English colonies in North America. Individual states (eg. Virginia, Maryland, Massachusetts)
introduced the bills declaring equality, the freedom of press and of conscience. As a symbol
can be treated United States Declaration of Independence adopted July 4, 1776 r. in
Philadelphia. It took into consideration the idea of natural rights of an individual, the concept
of the social contract and the principle of national sovereignty. The Constitution of the United
States adopted in 1787 as the first constitution in a formal sense opened the way for the
development of constitutionalism. The Constitution itself contained a little of individual rights
but so-called Bill of Rights played in this matter an important role. The acts guaranteed the
freedom of conscience, the freedom of speech, the freedom of press, and the right to free
assembly of citizens12. There was secured private property, personal inviolability and the
protection of the accused in a criminal trial.
It should be taken into account that the similar assumptions were presented in the
French Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 26 August 1789. It stated that
the law concerning freedom, property and safety were entitled to the men even before the
11
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12
For mor see HOàDA, J.. – OSTROWSKA, D. – RYBCZYēSKA, J.: Prawa czáowieka. Zarys wykáadu,
Kraków: „Zakamycze”, 2004, ISBN 8373333940, p. 22.
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creation of a society and they expanded in the form of the citizens' rights. The Declaration
contained a catalogue of individual rights as natural, inalienable and sacred. It had a
revolutionary nature and influenced heavily the political principles of modern states. Its
abstractive form was perceived as a universal address to the next generations13.
The constitutions of the nineteenth century did not reflect the natural roots of the
rights of an individual but they referenced to a more positivist definition of rights and
ensurance these rights by the state system. Generally speaking, their axiological justification
referred to the liberal concept which was

perceived as the basis for the personal and

economic freedom, protection of property and possession, and limited influence of the church.
It was formulated an individualistic model of the status of an individual in the state and
society, defining the limits of interference in the sphere of realization of the aspirations of
individuals. Although, these assumptions correspond mainly to the interests of those who
have already achieved a certain property, there should be taken into account that in reality
almost everybody was able to use those rights regardless of his social position.
At the turn of the XIX-th and XX-th centuries the internationalization of protection of
the rights of an individual took place (especially in the situations of armed conflict). Social
rights were in the centre of attention. The insufficiency in system of human rights protection
was visible during the World War II. It was the need for the common and complex
mechanisms of action. It should be mentioned here Atlantic Charter of 1941 and Declaration
by the United Nations of 194214.
In Universal Declaration of Human Rights of 1948 there was introduced some
axiological standards and directions in the sphere of protection of human rights. The
Declaration is a form of resolution which recommends some duties concerning and their
formal execution. The crucial importance of this document stems from the fact that as the first
it adopts a comprehensive catalog of human rights. It is an expression of cooperation and
compromise between different philosophical and cultural concepts, and its main advantage
lies in the universal political and moral dimension. It has become a fundamental element of
the custom international law, the declaration of good will of the people. In addition, the
declaration gave impetus to the development of new normative acts15.
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It should be taken into account that some regional systems also appeared in addition to
the system of protection of human rights built by the UN16. These include the European
system created by the Council of Europe. There were signed and ratified about 190
conventions and there were adopted many other documents (recommendations, resolutions,
etc.). European Convention on Human Rights (ECHR) of 1950 is here of fundamental value17.
It created a controlling system which is based on the judicial model. European Court of
Human Rights plays an important role here. The regulation of the European Union and the
judicature of the Court of Justice of the European Union influenced the catalogue of
fundamental rights18. Charter of Fundamental Rights of the European Union drafted by
European Convention and proclaimed in 2000 is an important proclamation of the human
rights on an international plane. It confirmed the need of the protection of human rights in the
context of the new challenges of civilization19. The Charter is a point of reference in the
interpretation of EU law, and according to some academics, "it may become a crucial
instrument of European integration. However, only the practice and consistent political will
would build Europe as an area of human rights"20.
The concept of human rights in the philosophy of John Mitchell Finnis
The origins of the concepts of natural law go back to the origins of the Western
European culture. Natural law is a set of the most general reasons that should serve as the
basis for positive law, and should be applied to determine the natural rights enjoyed by every
human being. So, the natural law understood in such a way is closely related to the idea of
human rights21. How we perceive the natural law, its power and derivation our specific rights,
it depends resolving of such issues as the role of coercion in law, the axiological orientation of
legislative bodies applying the law, and the legitimacy of authorities. Thus, the derivation of
16
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SKUBISZ, R. (ed.):, Orzecznictwo Europejskiego Trybunaáu SprawiedliwoĞci, Warszawa: C. H. Beck, 2003,
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norms from the natural law will be conditional upon the determination of what constitutes the
essence of fundamental rights enjoyed unconditionally and consistently by all the people22.
One of the most important contemporary theories of natural law is the theory of John
M. Finnis, who besides Germain Grisez, Joseph Boyle, William Maya and Robert George
became an important representative of the so-called a new school of natural law. John
Mitchell Finnis is an Australian legal scholar and philosopher specializing in the philosophy
of law. He is a professor of law at University College, Oxford and at the University of Notre
Dame, teaching jurisprudence, political theory, and constitutional law. J. Finnis in his
deliberations uses the legal-natural reflection of Thomas Aquinas, but he does not declare
himself as its supporter. In his basic argument in favor of natural law Finnis does not use
theological arguments. He does not make any findings concerning the existence of God on the
ontological plane. He does not see the God as the source of law or as a final judge. However,
he emphasizes culturally universal importance of religious experience, which he understands
in a very broad way - as existential questions and questions about the transcendental cause of
the universe. Justifications derived from the sacred grounds may constitute the additional
evidence of natural law and the desire to promote the common good.
Finnis’s considerations on natural law indicate some natural powers which can be
treated as equivalent to human rights, in the sense, that they are of universal and ahistorical
character. Only theories concerning these rights have been changing, not the rights
themselves. Basically, they come down to the most basic and general premises. They
constitute axiological axioms that are obvious by themselves [self-evident]. They do not
require any proof or justification. They are the basis of all moral actions, in the sense that they
are the starting point of reasoning of which actions should be taken. Finnis treats them as: 1) a
set of basic practical principles that indicate the basic forms of human development as the
goods, to which men have to seek, and which are expected to be realized; 2) a set of basic
methodological requirements of practical rationality, providing the criteria for distinguishing
between the acts morally legitimate and unjust; 3) a set of general moral norms23.
The catalogue of basic goods presented by Finnis includes: life, knowledge, fun,
aesthetic experience, life in the community (with its most perfect form - friendship), practical
22

The comments correspond to expressed by Wiktor OsiatyĔski view that the idea of human rights is more of
moral than legal nature. Despite the fact that more of these rights have been gaining formal and legal protection,
they reflect mainly human aspirations. They generally accepted standards of freedom, the limit of the powers of
the state, and the benefits that can be expected from the public represented with accordance to the fundamental
moral values. OSIATYēSKI, W.: Prawa czáowieka i ich granice. Kraków: Spoáeczny Instytut Wydawniczy
Znak, 2011. ISBN 978-83-240-1513-9, p. 23.
23
FINNIS, J.: Prawo naturalne i uprawnienia naturalne. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC, 2001. ISBN 837284-363-5, p. 31.
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rationality and religion24. With these goods we can create an infinite number of axiological
combinations, but each of them will constitute a development or a combination of basic
goods. The basic goods are no longer reducible to any other goods. We are not able to
establish any objective hierarchy between them, although they may be subject to subjective
hierarchy carried out by individuals according to their beliefs, preferences, abilities, etc.
Therefore, the formulation of the list of basic goods does not prejudge the manner of their
implementation within the autonomous choices made by individuals. For example, the
knowledge for some people can be desired and they can subordinate their lives to intellectual
discipline; some people are interested in finding out more about the other areas of the world;
some people just watch TV to improve their knowledge. This variety of attitudes arises not
only from the fact that the truth is not the only basic values but also from the fact that people
vary in the degree of determination, enthusiasm, sober thinking, foresight, sensitivity and
other various properties which determine how we respond to some values25.
Practical rationality is the formula for understanding the relationships and linkages
between basic goods. It is the ability or the power of an individual which is responsible for
conscious actions in the name of specific reasons and claims concerning rationality. The
importance of this power is manifested not only by personal decisions, but also in politics and
lawmaking activities. Finnis formulates nine directives of practical rationality: 1) to have a
coherent plan of life; 2) no arbitrary preference of some values relating to the others; 3) to
keep distance to all projects undertaken by us; 5) but at the same time, the commitment and
perseverance in making them and continue; 6) a reasonable consideration for effectiveness
and consequences of our actions; 7) to take into account in each of our activities of some
fundamental values, in particular, preventing from the actions which would effect the basic
goods; 8) to promote the common good of the community to which we belong; 9) to have
clear conscience.
Basic goods condition the achievement of natural rights of every man. Everyone
should have an equal right to participate in achieving these values. Consequently, the
legislator is obliged to protect them and to build such a social order in which individuals are
free to decide on their commitment concerning the usage of natural rights. In legal terms, the
24

The catalogue of basic goods presented by Finnis in many elements goes along with the ideas of natural law
presented by Thomas Aquinas: 1) to protect our lives; 2) to join in pairs (marriage); 3) to bring up children) 4) to
live together with rather people, and not to hurt them; 5) to learn the truth about the Good, the reason of our life
and world, and to avoid mistakes and (conscious) ignorance. THOMAS AQUINAS: Suma teologiczna, Online,
https://jozefbizon.files.wordpress.com/2013/07/suma_teologiczna_sw_tomasz_t13_prawo.pdf.
25
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design of basic goods allows to determine the areas of human activity, the importance of
which, a legislator cannot be opposed to. The right to realization of natural goods is an
important measure of the justice or injustice of positive law. Contradiction between positive
(statutory) law and natural law leads to the effect that we will refuse some moral value
concerning statutory law. The law that is contrary to the widely understood "human good"
ceases being such, due to the violation of the requirement of justice. By contrast, compliance
with natural law strengthens the authority of law, and its efficiency gains an additional
guarantee in the form of moral obligation.
To facilitate the implementation of basic goods in modern countries, a series of norms
and institutions is created. At the same time, we can see that with the concretization of
legislation, it seems that we are less subordinate to the natural law. The more specific is a
solution the looser becomes its relationship with the general principles of that law. For
example, the natural law demands respect protection for the human life. The legislator
complying with this principle refines it by adapting to the specific conditions related to eg.
public policy (administration, judiciary, police), further issues related to the health of citizens,
the policy of prevention, subsidies for hospitals, etc. The relationship between the principles
of natural law and regulations metaphorically depicts G. Renard: there is a whole nervous
system of natural law, which develops and branches down to the details of positive law, and
which keeps them based on first principles, such as the nervous system keeps the whole body,
depending on the brain. The natural law provides and maintains all legal life down, as
between the tenant and the owner or the caretaker through the entire network of bonds
extending from the center to the periphery, more and more narrow, and thanks to which the
entire legal economy turns the whole order. Natural law does not constitute the whole legal
economy, as well as the nervous system is not the whole body. But the whole legal
organization depends on it, as the whole body depends on the nervous system26.
The catalogue of basic goods presented by Finnis demands, on the general level, to
return to a man and his nature which is striving for full personal development. Just positive
law must respect these specific rules at first. They are universal and they cannot be modified.
Actually, the norms of positive law can be modified but it is the result of their detailing. In
this regard, every age has to draw its own conclusions because of the specific conditions and

26

RENARD, G.:, Le droit, l’ordre et la Maison, Cyt. za MARTYNIAK C.:, Obiektywna podstawa prawa
wedáug Ğw. Tomasza z Akwinu, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1949,
PB 1949/1469, p. 165.
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opportunities. The processes of adaptation should be undertaken and improved constantly,
especially after each profound transformation of a society.
People in an individual dimension and humanity on a global scale, if they want to
develop their nature, they cannot ignore the obligations arising from the natural law.
Misappropriation of them does not automatically result in the fact that person or humanity
will not exist in the biological sense, but we will suffer ailments which will lead us slowly to
decay.
Conclusions
The evolution of the idea of human rights and its realization is a complex and multithreaded process. Their general systematization provides classification which was developed
in the 70s of the last century by K. Vasak. He takes into account both: the criteria of historical
and of a philosophical nature and lists three generations of individual rights27.
The evolution of human rights and freedoms reveals that they are always part of a
larger whole. The premises of their development lie in the theoretical concepts, instruments
and statutory law, in the field of practice and awareness. Their implementation depends not
only on the creation of the ideals of axiological and normative regulations, but also on the
cultural, social, economic conditions. The development of these rights is not linear, it is a long
process. Their design is exposed to continuous infringement. There appear new challenges,
for example the development of biotechnology, cyber crime, terrorism, or the depleting of
natural resources. More and more problematic is the question of delimitation of tolerance,
especially in the context of the relationship of the value of security guarantees. Absolutization
of freedom in relation to the various communities and subcultures sometimes means
resignation from more universal, fundamental values. There is also the problem of balance
between the good of the part of a society and humanity in general.

27
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Boris Balog

KON,IA MUDSKÉ PRÁVA ,LOVEKOM?

Abstract
Paper focuses on human rights from the perspective of man as the subject, and also in terms of what brings
human enhancement and Transhumanism.
Abstrakt
Príspevok sa venuje Đudským právam z pohĐadu þloveka ako ich subjektu a tiež z pohĐadu toho, þo prináša
vylepšovanie þloveka a transhumanizmus.

ýlovek vo svojej arogancii si o sebe myslí,
že je nieþím výnimoþným, dielom hodným
božstva, ja si skromne myslím, že stojí za
úvahu, že vznikol zo zvierat.
Charles Darwin
Úvod
V jadre základných práv a slobôd sú základné Đudské práva a slobody. Za Đudské
práva môžeme považovaĢ práva a oprávnenia þloveka, ktoré zabezpeþujú slobodu
a dôstojnosĢ þloveka a sú chránené inštitucionálnymi zárukami a v istej podobe sú to vzory
Đudského právania nevyhnutné na zachovanie živých jednotlivcov.1 Sú to práva
prirodzenoprávnej povahy vychádzajúce z princípu univerzality, ktoré v podstatných þrtách
vyjadrujú miesto þloveka v prírode, spoloþnosti a štáte. Charakterizujú þloveka ako Đudskú
bytosĢ a súþasne garantujú jeho intímnu sféru. Ich všeĐudská platnosĢ, objektívnosĢ
a internacionálny aspekt sú odrazom rovnosti všetkých Đudí.
Úþelom ochrany poskytovanej prostredníctvom Đudských práv je ochrana jednotlivca,
þloveka ako Đudskej bytosti a jeho prirodzených práv. Napriek tomu, že základné Đudské2
práva a slobody sú jadrom základných práv a slobôd, þlovek ako taký je ich subjektom iba
1

FRIDRICH, B. a kol. Ústavné garancie Đudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave.
Právnická fakulta, 2013, s. 50.
2
„ďudský“ ako prídavné meno znamená súvisiaci s þlovekom, s Đućmi, vzĢahujúci sa na þloveka, na Đudí,
spoloþný Đućom, charakteristický pre þloveka, ale aj vyznaþujúci sa citom pre Đudí, ĐudskosĢou, humánny,
zameraný na þloveka a na jeho dobro.
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veĐmi sporadicky, ak vôbec. Ústava Slovenskej republiky hovorí o þloveku, resp. o Đućoch
len v þl. 12 ods. 1 prvej vete, podĐa ktorej sú to (práve) Đudia, ktorí sú slobodní a rovní
v dôstojnosti i v právach.
Ústava Slovenskej republiky na oznaþenie najvšeobecnejšieho subjektu základných
Đudských práv a slobôd používa oznaþenie „každý“. Pod pojmom „každý“ treba rozumieĢ
každého, to sa narodí.3 Narodením tradiþne chápeme biologický pôrod þloveka. Pôrodom pre
þloveka zaþína život mimo tela matky, ale z hĐadiska práva sa z neho stáva fyzická osoba.
V práve sme totiž vytvorili koncept fyzickej osoby, ktorým sme paradoxne Đudské práva
odtrhli od þloveka ako ich subjektu. Každý, kto sa (biologicky) narodí má spôsobilosĢ na
práva a táto spôsobilosĢ na práva zakladá právnu subjektivitu þloveka, ktorá z neho robí
fyzickú osobu. Fyzická osoba ako subjekt Đudských práv vyjadruje, že Đudské práva patria
každému bez ohĐadu na štátne obþianstvo. To znamená, že tieto práva patria obþanom,
cudzím štátnym príslušníkom alebo osobám bez štátnej príslušnosti. Typickým príkladom sú
tzv. prirodzené práva þloveka a práva spojené s osobným statusom þloveka.4 Subjektom
základných Đudských práv môže byĢ dokonca aj právnická osoba.
V práve sme si teda vytvorili priestor pre existenciu základných Đudských práv
a slobôd a spôsobilosti na ne nezávisle od þloveka ako ich subjektu, pretože ich subjektom je
primárne fyzická osoba, pod ktorú perspektívne možno zaradiĢ aj iný subjekt ako len þloveka.
Moje úvodné myšlienky o základných Đudských slobodách a o þloveku ako ich
(ne)subjekte mi poslúžili na to, aby som si položil otázku, þi sú Đudské práva obmedzené
þlovekom ako ho dnes poznáme, alebo þi zmeny, premeny a vývoj þloveka znamenajú aj
zmeny Đudských práv, teda, þi je þlovek limitom Đudských práv.
ýlovek súþasný
ZaþaĢ je potrebné pri þloveku súþasnom. ýlovek súþasný, þi þlovek moderný - Homo
sapiens sapiens - þasovo nasledujúci po þloveku predvekom, sa objavil približne pred 200 000
rokmi. Vymedzenie sa mení v súlade s definíciou þloveka predvekého. Vedci sa domnievajú,
že rovnako ako jeho predkovia, sa vyvinul v Afrike. Asi pred 30 000 rokmi sa rozšíril na
všetky kontinenty, s výnimkou Antarktídy, do Ameriky asi pred 11 000 rokmi. S ćalším
rozrastaním Đudskej populácie zaþali vymieraĢ veĐké cicavce, ktoré Đudia lovili a Đudia
3

ýIý, M. kol. Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Bratislava : Eurokódex, 2012, s. 102.
FRIDRICH, B. a kol. Ústavné garancie Đudských práv. Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave.
Právnická fakulta, 2013, s. 16.
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potrebovali nájsĢ nový druh potravy. Keć došlo asi pred 10 000 rokmi k otepleniu klímy,
zaþali Đudia pestovaĢ rastliny a chovaĢ zvieratá na jedlo. Už sa ćalej nemuseli sĢahovaĢ za
obživou. Zaþala éra poĐnohospodárstva spojená s þlovekom súþasným.
ýlovek súþasný je výsledkom biologickej a následne aj spoloþenskej evolúcie.5
Evoluþná teória vychádza z toho, že prírodné podmienky sa menia v þase a priestore, a tým
budú aj požiadavky na organizmy vždy odlišné a organizmy preto musia þeliĢ vždy novým
výzvam. Nové druhy vznikajú, ak sú populácie od seba oddelené geografickou, alebo
biologickou bariérou, þím vzniká napríklad rôzne sexuálne správanie, þi rôzny þas kvitnutia a
podobne a druhy sa dlhú dobu vyvíjajú odlišne, až kým sa kríženie medzi nimi stane
nemožným. V prírode sa dajú pozorovaĢ rôzne štádiá tohto procesu. Niekedy aj dosĢ odlišné
organizmy sú krížiteĐné a majú plodné potomstvo, naopak inokedy podobné organizmy sú
krížiteĐné len s problémami a dávajú málo plodné, neplodné, alebo neživotaschopné
potomstvo, alebo nie sú vôbec krížiteĐné. Ak sú organizmy nekrížiteĐné, ide o rôzne druhy,
ale ak sú krížiteĐné, môže ísĢ, ale nemusí o ten istý druh (napríklad pes a vlk).
Evoluþná teória je teória, podĐa ktorej celá súþasná biodiverzita, þi bohatosĢ druhov
vznikla postupným rozdeĐovaním druhov na viacero nových druhov v priebehu þasu z
generácie na generáciu. Inými slovami, všetky dnešné organizmy sú v koneþnom dôsledku
príbuzné a v koneþnom dôsledku vznikli z jedného alebo niekoĐko málo spoloþných
poþiatoþných druhov a jedincov. RozdeĐovanie druhov je spojené s neustálym rastom
komplexity druhov a jedincov.
Evoluþnú teóriu ucelene predstavil Charles Darwin v slávnom diele O pôvode
druhov.6 V knihe O pôvode druhov takmer niet zmienky o pôvode þloveka okrem jednej vety.
Darwin na konci knihy poznamenal: „Objasní sa aj pôvod þloveka a jeho história“. Z knihy
však jasne vyplýva, že ak sa živý svet vyvíjal od nižších druhov k vyšším, od
najjednoduchších k zložitejším, ani þlovek nemôže byĢ výnimkou. Aj þlovek musel prejsĢ
vývojom, kým nadobudol dnešnú podobu, a jeho predkov treba hĐadaĢ niekde vo svete
zvierat.
Pôvodu þloveka sa Darwin venoval v diele „The Descent of Man, and Selection in
Relation to Sex” z roku 1871. Pôvod þloveka je výsledkom evolúcie þloveka. Pôvod þloveka
a evolúcia þloveka je výsledkom jeho sexuálneho výberu a foriem a schopností biologickej
adaptácie.
5

Rešpektujem, že každý þlovek má svoj vlastný názor a presvedþenie o tom, ako vznikol a odkiaĐ pochádza
þlovek. Je to nanajvýš osobná vec vnútorného, duchovného života a založenia þloveka a jeho hodnôt. Ja
vychádza vo svojim príspevku z evoluþnej teórie.
6
DARWIN, CH. O pôvode druhov. Bratislava : Citadella, 2016.
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Evolúcia þloveka priniesla vznik a rozvoj Đudskej spoloþnosti a tým aj spoloþenskú, þi
sociálnu evolúciu, ktorá prebiehala mnohonásobne rýchlejšie ako evolúcia biologická. Aj táto
rýchlosĢ je ale zanedbateĐná s rozvojom vedy a techniky, kde už ani nehovoríme o evolúcii,
ale o revolúcii. ďudstvo je dnes v štádiu štvrtej priemyselnej revolúcie. Jej znaky a prejavmi
sú digitálne podniky, inteligentné roboty spolupracujúce s Đućmi, umelá inteligencia so
schopnosĢou samoriadenia a samoorganizácie, stroje schopné spolu komunikovaĢ. Využitie
umelej inteligencie vo fabrikách spôsobí, že ich správanie sa bude þoraz viac podobaĢ živým
organizmom. Ich prepojenie Đućmi prinesie novú kvalitu do priemyselnej výroby
a výrobcovia budú schopní rýchlo reagovaĢ na meniace sa požiadavky trhu.
ýlovek tak, ako poznáme dnes, je výsledkom evolúcie, ktorá bola na poþiatku
biologická, následne dodnes výraznejšie spoloþenská, súþasĢou ktorej bol aj zrod a rozvoj
základných Đudských práv a slobôd. Berúc do úvahy, že evolúcia je z podstaty nekonþiaci
proces, znamená to, že evolúcia þloveka, biologická a spoloþenská, sa neskonþila a Homo
sapiens sapiens nie je koneþným štádiom vývoja þloveka. ýlovek v jeho súþasnej podobe
nepredstavuje koniec vývoja Đudstva, ale len jednu jeho fázu. To ale nevyhnutne nastoĐuje
otázku, þo je za þlovekom, po þloveku, þi nad þlovekom, þo nahradí þloveka?
Superþlovek
Je þlovek ten pomyselný nietzscheho povraz natiahnutý nad priepasĢou medzi
zvieraĢom a nadþlovekom a jeho jediným zmyslom je byĢ nie úþelom, ale mostom
k nadþloveku?7 ýlovek je nieþo þo má byĢ prekonané, ale súþasne je to þlovek, ktorý má
prekonaĢ sám seba. Všetky bytosti doteraz vytvorili nieþo nad seba samé a þlovek by nemal
byĢ odlivom tohto veĐkého prílivu a nemal by sa vracaĢ k zvieraĢu, ale prekonaĢ seba
samého.8 Tak nietzscheho Zarathustra zvestoval a ohlasoval nadþloveka. A zdá sa, že na tieto
slová naozaj došlo, pretože þlovek, robí všetko pre to, aby sa prekonal a aby sa dostal na vyšší
vývinový stupeĖ, aj keć nie úplne prirodzenou cestou evolúcie, ale za pomoci výsledkov
vedy, osobitne medicíny, techniky a kybernetiky.
Cesta k þloveku po þloveku, k bytosti, ktorá bude výsledkom éry po þloveku
súþasnom, vedie, z môjho veĐmi laického pohĐadu tak cez zdokonaĐovanie þloveka súþasného
k vyššej bytosti, ale aj cez poĐudšĢovanie pôvodne nehumanoidných stvorení.

7
8

KÖHLER, J.: Tajemný Zarathustra. Biografie Friedricha Nietzscheho. Olomouc : Votobia, 1995, s. 311.
NIETZSCHE, F.: Also sprach Zarathustra. Köln : Könemann Verlagsgesellschaft mbH, 1994, s. 97.
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Smer, ktorý sa zaoberá možnosĢami vylepšovania þloveka využitím moderných
technológií je transhumanizmus. Tento koncept sa sformoval v šesĢdesiatych rokoch
minulého storoþia. Transhumanizmus predstavuje využívanie moderných transhumánnych
technológií, ktoré umožĖujú Đućom prekonaĢ fyzické limity súþasného þloveka. ýlovek
doteraz technológie využíval na pretváranie prírody, spoloþnosti, formoval nimi svoje životné
prostredie. Ich použitie na zlepšenie života þloveka, lieþbu chorôb þi možnosti predĎženia
Đudského života sú predmetom záujmu v þoraz väþšej miere.
Transhumanzmus je reakcia na novo vytvárané a rýchlo sa meniace prostredie,
v ktorom súþasný þlovek musí žiĢ, a na ktoré sa musí adaptovaĢ. Negatívne dopady tohto
prostredia na život a zdravie þloveka je možné znížiĢ, þi eliminovaĢ prostredníctvom
technológii transhumanizmu. Už dnes užívaním farmák máme schopnosĢ þeliĢ psychickému
utrpeniu, dokážeme si poradiĢ s bolesĢou, nad fyzickými vadami a nedokonalosĢami úþinne
víĢazí chirurgia a estetická medicína.9 Vyspelé a širokodostupné technológie môžu napomôcĢ
eliminovaĢ starnutie a umožniĢ rozšírenie intelektuálnych, fyzických a psychologických
schopností Đudí.
Tak ako Đudstvo dokáže využívaĢ moderné technológie na pretváranie a formovanie
sveta, môže ich využívaĢ aj na pretváranie, formovanie a vylešpovanie seba samého, na
vylepšovanie

Đudského

organizmu.

Vylepšovanie

þloveka

je

v radikálnej

podobe

transhumanizmu dokonca vnímané ako morálna povinnosĢ þloveka a z tohto pohĐadu sa stiera
hranica medzi terapeutickými a zlepšujúcimi zákrokmi.10
Transhumanizmus nie je, presne v Nietzscheho duchu, obmedzovaný tradiþnými
humanistickými metódami ako výchova þi kultúrny rozvoj. Molekulárne nanotechnológie
nám umožnia získaĢ kontrolu nad biologickými procesmi v našich telách a eliminovaĢ
choroby a spomaliĢ starnutie, prekonaĢ a zdokonaliĢ þloveka až za jeho prirodzené hranice a
možnosti. Z pohĐadu transhumanizmu je vylepšovanie þloveka jeho povinnosĢou, aby sa
využili technológie, ktoré má Đudstvo k dispozícii.
Výsledkom

transhumanizmu

je

posthumanizmus,

resp.

superhumanizmus,

superþlovek. Superþlovek môže byĢ Đudsky neživá bytosĢ so superinteligenciou alebo môžu
byĢ výsledkom mnohých/viacerých malých zásahov do biologického þloveka. Znamenalo by
to prestavbu, resp. zmenu Đudského organizmu využitím vyspelých nanotechnológií.

9

ERDėSOVÁ, A.: Aktuálne otázky o þloveku a jeho právach v bioetike. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s.
12.
10
ERDėSOVÁ, A.: Aktuálne otázky o þloveku a jeho právach v bioetike. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016, s.
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K vylepšovaniu þloveka nemusí dochádzaĢ iba využívaním moderných technológií, þi
nanotechnológií, ale aj nahrádzaním Đudských orgánov, a to novými, kvalitnejšími, silnejšími
a odolnejšími orgánmi vypestovanými pre potreby þloveka mimo Đudského tela.
Kým donedávna bola Chiméra postavou z gréckej mytológie,11 ktorá naháĖala strach
a hrôzu a predstavovala smrĢ pre þloveka, na ktorého narazila, dnes je predmetom vedeckého
výskumu s cieĐom Đudí zachraĖovaĢ. Chiméra je hybridné Đudsko-zvieracie embryo,
vytvorené vstreknutím Đudských kmeĖových buniek do prasacích embryí a ich následného
implantovania do prasnice. ďudské kmeĖové bunky vyrastú a vytvoria þasĢ tkaniva prasacích
embryí. CieĐom je vypestovanie celých Đudských orgánov v prasniciach, þím by sa vyriešil
zvyšujúci sa nedostatok orgánov vhodných na transplantáciu, ktoré imunitný systém þloveka
neodmietne. Predmetom prvých pokusom je vývoj pankreasu. Vedci najprv odĖali z þerstvo
oplodneného embrya þasĢ prasacej DNA, þím vznikol priestor pre umiestnenie Đudských
kmeĖových buniek schopných vyvinúĢ sa v telesné tkanivo. Tieto snahy ale vyvolávajú aj
morálne a etické otázky – ak sa do prasacieho embrya zavedie príliš veĐa Đudskej DNA,
mohlo by z prasaĢa vzniknúĢ prasa s Đudskými vlastnosĢami – fyzickými (napr. tvárou) alebo
rozumovými. Tým by bolo pomenovanie Chiméra doslovne naplnené.
Už v roku 2005 si na stránkach Právneho obzoru B. Fábry položil otázku, þi v situácii,
keby þlovek použil svoju výrazne vylepšenú genetickú výbavu na vytvorenie superþloveka,
by bolo možné vytvoriĢ aj mravne lepšiu bytosĢ?12 Môže to byĢ lepší þlovek? Súþasne si
kladie otázku, þi by vylepšovanie þloveka ako indivídua nenapomáhalo oslabovaniu
dôstojnosti Đudského rodu?13 V prípade, ak by sa individuálne vedomie viacerých
jednotlivcov prestalo tak výrazne líšiĢ vzhĐadom na geneticky ovplyvnené rozdielne
preferencie, množina hodnôt vytváraná Đudstvom by sa zmenšila.
Znamenala by rovnosĢ Đudí v dôstojnosti a v právach tiež rovnosĢ superĐudí
v dôstojnosti a v právach a mohli by sme v týchto kategóriách pri superþloveku uvažovaĢ?
Na þloveka ako Đudskú bytosĢ a jej jedineþnosĢ v porovnaní s neživými prvkami
prírody þi inými živými bytosĢami je viazaná ochrana Đudskej dôstojnosti. Avšak biologický

11

Chiméra je v gréckej mytológii dcéra stohlavého obra Tyfóna a Echidny, napoly ženy, napoly hada. Sama bola
fantastický netvor. Predná þasĢ tela Chiméry mala podobu leva, prostriedok divej kozy a zadná þasĢ tela podobu
draka. Jej tri papule chrlili oheĖ. Žila v rokline sopky a strážila vchod do podsvetia. Keć zacítila þloveka,
vyliezla zo svojej nory a chrlila na neho oheĖ. Zabil ju Bellerofontes, ktorý priletel na okrídlenom koni Pegasovi
a Chiméru zasiahol niekoĐkými smrtiacimi šípmi z bezpeþnej výšky. Prvým šípom ju len zranil a tak na neho
zaútoþila ohĖom zo svojich troch papúĐ, šibala chvostom a vysoko za ním vyskakovala. No Bellerofontes dal na
hrot svojej kopije olovo, ktoré sa v plamennej papuli netvora roztavilo a spálilo jej vnútornosti.
12
FÁRBY, B.: Nové biotechnologické výzvy hodnote Đudskej dôstojnosti. Právny obzor, 88, 2005, þ. 4, s. 378.
13
FÁBRY, B.: Nové biotechnologické výzvy hodnote Đudskej dôstojnosti. Právny obzor, 88, 2005, þ. 4, s. 379.

26

status a model þloveka sám o sebe nestaþí na priznanie Đudskej dôstojnosti. Spojenie morálky,
slobody a rovnosti sa konštituuje na formu a obsah Đudskej dôstojnosti jednotlivca.14
Mohol by ale vznik superþloveka znamenaĢ prehodnotenie všetkých hodnôt, na
ktorých je postavené Đudstvo a podĐa ktorých koná þlovek súþasný? Je superþlovek len
biologickou, þi technologickou kategóriou, alebo to bude nový a lepší þlovek aj z hĐadiska
jeho podstaty? Bude superþlovek tým Nietzscheho nadþlovekom, ktorý kladivom prehodnotí
všetky hodnoty a vytvorí si vlastné? Superþlovek totiž môže byĢ svojím vlastním tvorcom,
a to nielen biologicky a technicky, ale aj hodnotovo, mravne a sám si urþí svoju vôĐu. Je
pánom a tvorcom seba samého, svojich cností a svojich hodnôt. Superþlovek si formuje svoj
život, ktorý zodpovedá jeho vôli a predstave a prekonáva þloveka, ktorý verí, že život mu bol
darovaný, aby slúžil nejakému mimo neho ležiacemu úþelu. Úþelom superþloveka je
vylepšovanie seba samého.
Humanoidné androidy
Iný spôsob vylepšovania a prekonávania þloveka vedie cez zdokonaĐovanie
humanoidných robotov, teda androidov. Android je þloveku podobný robot. Android je stroj,
ktorého úþelom je vyzeraĢ, správaĢ sa, pracovaĢ, prípadne myslieĢ podobne ako þlovek, a to
vćaka umelej inteligencii. ýasto je android aspoĖ þiastoþne dobudovaný biologickými
þasĢami. Na úrovni dnešných technológií nie je možné zostrojiĢ robota, ktorý by bol vo
všetkých ohĐadoch podobný þloveku, pretože dnešné roboty sú prioritne konštruované tak,
aby nahrádzali þloveka tam, kde prirodzené Đudské sily a schopnosti nestaþia, napr. jemné
neurochirurgické operácie, práca v Ģažko prístupnom a nebezpeþnom prostredí atć.
Perspektívne si ale možno predstaviĢ skonštruovanie androida s biologickými þasĢami, možno
práve rôznymi prasacími chymérami, ktorý by vćaka umelej inteligencii dokázal konaĢ
a vystupovaĢ samostatne ako þlovek, priþom by ale netrpel jeho prirodzenými Đudskými
slabosĢami, ako najmä choroby a starnutie.
Teória umelej inteligencie pokrýva množstvo teórií, ktoré si kladú za cieĐ viac þi
menej napodobĖovaĢ schémy Đudského (prípadne vo všeobecnosti biologického) správania sa,
vyhodnocovania a analýzy podnetov prostredia, prípadne tvorivej þinnosti. Základom umelej
inteligencie je vytváranie, vnímanie a uchovanie vedomostí racionálneho myslenia, ktorá sa
riadi zákonitosĢami vedecky poznateĐnými tak, aby sa mohli realizovaĢ pomocou poþítaþov.
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Pri pokroþilých androidoch možno hovoriĢ o superinteligencii. Superinteligencia predstavuje
umelú inteligenciu, ktorá presahuje Đudskú inteligenciu. Táto nemusí byĢ vytvorená
þlovekom, ale môže vzniknúĢ tiež samovoĐne v technológiách a produktoch vytvorených
þlovekom.
Ak si predstavíme androida vybaveného umelou inteligenciou, ktorá mu umožĖuje
racionálne myslieĢ, vyhodnocovaĢ vzniknuté situácie a nachádzaĢ ich riešenia, ale tiež
schopného tvorivej þinnosti, natíska sa otázka, þi by tento tiež nemohol byĢ fyzickou osobou.
Android sa od þloveka svojím výzorom nemusí odlišovaĢ, práve naopak, mnohí Đudia
na základe zákrokov plastickej estetickej chirurgie vyzerajú menej ako Đudia, ako humanoidné
androidy. Rozdiel v inteligencii tiež nebude rozhodujúci. Android bez umelej inteligencie
nemá veĐký význam, teda každý z nich bude apriórne inteligenþne prevyšovaĢ mnohých Đudí.
KĐúþové rozdiely zostanú dva – (i) moment stvorenia, teda absencia narodenia pôrodom
v biologickom zmysle, od ktorého dnes odvodzujeme samostatného þloveka a (ii) absencia
vnútorného duchovného a citového života.
Otázka je, do akej miery sú tieto faktory rozhodujúce pre urþenie a identifikáciu
þloveka a do akej miery je ich absencia prekážkou priznania postavenia fyzickej osoby. Sám
na tieto otázky nedokážem odpovedaĢ, pretože ich zodpovedanie vysoko prekraþuje oblasĢ
práva, a vydaĢ sa na pole medicíny, etiky, techniky, kybernetiky a morálky je veĐmi obtiažne.
Skúsim ale aspoĖ naznaþiĢ niektoré moje úvahy.
K znaku biologického pôrodu možno uviesĢ, že viazanie spôsobilosti na práva na
narodenie nie je podĐa ani tak dôsledkom nejakého osobitného významu pôrodu pre
spôsobilosĢ na práva, ako skôr dôsledkom toho, že Đudstvo dodnes nenahradilo „vznik“
samostatného þloveka iným spôsobom ako narodením z tela iného þloveka. Tomu predchádza
vývin plodu v tele iného þloveka, dnes tradiþne ženy. ďudia už dokázali prekonaĢ potrebu
poþatia plodu oplodnením vajíþka ženy spermiami muža pohlavným stykom, ale potrebu
vývinu plodu v Đudskom tele a jeho následné narodenie pôrodom doteraz nenahradilo.
Nemusí to ale tak zostaĢ navždy.
Duchovný a citový života je vlastný þloveku, ale súþasne nie je jeho výluþnou
doménou. City majú a prejavujú aj iné živoþíchy. Rozhodujúcim odlišujúcim znakom homo
sapiens sapiens oproti nim je jeho inteligencia. A práve to je znak, v ktorom majú androidy
schopnosĢ þloveka prekonaĢ.

28

Záver
V dobe štvrtej priemyselnej revolúcie, v novej ére interaktívnych technológií, umelej
inteligencie a automatizácie, bude kĐúþovou výzvou udržanie a porozumenie našej vlastnej,
Đudskej podstaty. Moderné technológie by mali podporovaĢ a rozširovaĢ Đudské schopnosti
a nie ich nahrádzaĢ, þi odbúravaĢ.
Roboty a umelá inteligencia donútia Đudí, aby cibrili svoje humanitné zruþnosti
a práve v porovnaní s robotmi pochopili, þo znamená byĢ Đudský, a to nielen vo význame
„human“, ale najmä vo význame humánny.
Túžba þloveka po šĢastnom a veþnom živote na jednej strane a metódy, akými sa tieto
ciele majú dosahovaĢ na strane druhej, sa þoraz viac vzćaĐujú Đudskej prirodzenosti.
Predpokladané dopady transhumanizmu sú také veĐké, že sa poþíta nielen
s predĎžením života þloveka a prekroþením jeho fyzických limitov, ale aj so zásadnými
zmenami štruktúry ekonomiky a spoloþnosti a základných pravidiel ich fungovania.
Nepochybne sa stanú zastaranými a nefunkþnými súþasné ekonomické a sociálne systémy
v prípade, že sa predĎži život þloveka o 20 þi 30 rokov alebo viac.
Riešenie postavenia superþloveka v spoloþnosti, jeho základné superĐudské práva
a slobody, jeho vzĢahu k þloveku a regulácia ich spolužitia ako vyššieho a nižšieho
vývinového druhu, ale aj riešenie práv humanoidných robotov a regulácia ich vzĢahu s Đućmi
je dnes primárne predmetom najmä kinematografie, žánru science fiction. Ale aj verneovky
boli niekedy iba science fiction. Je preto nevyhnutné, aby rozvoj moderných technológií išiel
ruka v ruke aj s riešením etických a právnych otázok, ktoré musia byĢ zapracované už na
zaþiatku procesu projektovania technológie.
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PRÁVNE POSTAVENIE NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN NA SLOVENSKU
V ROKOCH 1939-1944

Abstract
In the years 1939-1944 was the number of national minorities in Slovakia only around 15% of the population.
The reason of this situation was a new nationality policy. Constitutional Act No.185 / 1939 Sl. z. implemented
the concept of ethnic group, which was taken from Germany and the principle of reciprocity, which represented
a significant limitation in guaranty of minority rights. The text brings excursion in the enforcing of rights in
practice of German, Hungarian, Ruthenian, Ukrainian, Roma and Jewish minorities after the acceptance of acts
in the field of minority policy – Constitutional Act No.185 / 1939 Sl. z., Act of political parties of national
minorities, Act of public schools, the Salzburg proceedings, racial legislation.
Keywords: national minority, racial legislation, reciprocity
Abstrakt
V rokoch 1939-1944 tvorili národnostné menšiny na Slovensku len približne 15 % obyvateĐstva. Dôvodom tohto
stavu bola nová národnostná politika. Ústavný zákon þ.185/1939 Sl. z. zaviedol pojem národnostná skupina
prebratý z Nemecka a princíp reciprocity, ktorý predstavoval výrazné obmedzenie v priznávaní menšinových
práv. Príspevok prináša exkurz pri uplatĖovaní práv v praxi nemeckej, maćarskej, rusínskej, ukrajinskej,
rómskej a židovskej menšiny po prijatí zákonov v oblasti politiky menšín – Ústavný zákon þ.185/1939 Sl. z.,
salzburské rokovania, rasové zákonodarstvo.
KĐúþové slová: národnostná menšina, rasové zákonodarstvo, reciprocita

Úvod
Situácia na Slovensku v oblasti národnostnej politiky v rokoch 1939 až 1944 bola markantne
ovplyvnená medzinárodnými a vnútroštátnymi udalosĢami. Mníchovská dohoda z 29.9.1938
znamenala stratu území a obyvateĐstva Sudet a bola predvojom pre Viedenskú arbitráž, ktorá
oklieštila územie Slovenska. Udalosti vyhlásenia samostatného Slovenského štátu 14.3.1939
a následné uzavretie Zmluvy o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenskom
predznamenali smerovanie aj v oblasti národnostnej politiky, ktorá bola orientovaná na
Nemecko. V nových hraniciach vzniknutého štátu sa v danom období nachádzalo viacero
národnostných menšín, ktoré podĐa sþítania obyvateĐstva z roku 1940 tvorili približne 15%
obyvateĐstva. Boli medzi nimi Nemci, ktorí tvorili najväþší podiel (130000), Židia (89000),
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Maćari (67000), ýesi (80000), Rusíni (79000) a Rómovia (30000)1. CieĐom príspevku je
poukázaĢ na skutoþnosĢ, že napriek právnej úprave, ktorá platila pre všetkých rovnako,
národnostné menšiny na Slovensku nemali rovnaké postavenie. Najväþšia þasĢ je venovaná
komparácii právneho postavenia najznevýhodĖovanejších národnostných menšín, ktorými
boli Židia a Rómovia na jednej strane a Maćari a predovšetkým Nemci na strane druhej.
Kećže najneutrálnejšiu skupinu spomedzi národnostných menšín, ktoré neboli tak
prenasledované, respektíve zvýhodnené, tvorili ýesi a Rusíni, nebudem im pri komparácii
venovaĢ zvláštnu pozornosĢ. U ýechov bolo možné pozorovaĢ zvýšený odliv obyvateĐstva zo
Slovenska v desiatkach tisíc a u Rusínov sa ich postavenie výraznejšie nezmenilo, mali
jedného poslanca na sneme, avšak ani jedna skupina nemala svoju politickú stranu. Rámcovú
právnu úpravu národnostných menšín tvoril Ústavný zákon þ. 185/1939 Sl. z., zákon þ.
121/1940 Sl. z. o politických stranách národnostných skupín a zákon þ. 308/1940Sl.z.
o Đudových školách. Právne postavenie rómskej a židovskej menšiny bolo najmä po
salzburských rokovaniach v júli 1940 degradované na najnižšiu úroveĖ, kde v koneþnej fáze
prišli o všetky práva.
1 Všeobecné zákonné ustanovenia
Ústavný zákon þ. 185/1939 Sl. z. pokrýval problematiku národnostných menšín v dvanástej
hlave pod názvom Národnostné skupiny v § 91 – 95. Namiesto pojmu národnostná menšina
však zavádzal podĐa nemeckého vzoru termín národnostná skupina. Deklaroval obþanom
slobodné prihlásenie sa k národnostnej menšine, priþom sa musela viesĢ špeciálna evidencia
v katastri. Zákon zakotvoval trestnosĢ akejkoĐvek þinnosti vedúcej k odnárodĖovaniu.
Národnostné skupiny sa mohli slobodne organizovaĢ kultúrne a politicky pod vlastným
vedením, mohli nadväzovaĢ a udržiavaĢ kultúrne styky s materským národom a používaĢ svoj
jazyk vo verejnom živote a v školách. Zdanlivo vysoká miera autonómie a uplatĖovania práv
národnostných skupín bola znaþne limitovaná. § 95 zaviedol princíp reciprocity, ktorým sa
okresali. Národnostná skupina mohla požívaĢ práva len do takej miery, v akej také isté práva
v skutoþnosti požíva i slovenská menšina na území materského štátu príslušnej národnostnej
skupiny. Národnostným skupinám bola v § 59 daná možnosĢ založenia vlastnej politickej
strany, ktorá bude reprezentantkou politickej vôle celej národnostnej skupiny, preto každá
mohla maĢ len jednu.2 Podmienky vzniku, registrácie, þinnosti a fungovania takej politickej
1

KAMENEC, I.: Slovenský stát. Praha : Anomál, 1992. s.25
Ústavný zákon þ. 185/1939 Sl. z.
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strany upravoval osobitný zákon þ. 121/1940 Sl. z. o politických stranách národnostných
skupín.3V praxi to znamenalo, že reálne existovali len dve politické strany národnostných
menšín, a to nemecká Deutche Partei a maćarská Magyar Nemzeti Párt. Ostatné národnostné
menšiny svoju politickú stranu nemali. Zákon þ. 308/1940Sl. z. o Đudových školách v § 30
bližšie špecifikoval podmienky zakladania Đudových škôl národnostnými skupinami.
Limitácia spoþívala v poþte školou povinných detí danej národnostnej skupiny. Obec mala
zriadiĢ Đudovú školu s vyuþovacím jazykom národnostnej menšiny, pokiaĐ v nej žilo
najmenej 30 školou povinných detí. PokiaĐ ich tam bolo najmenej 15, mohli si ju príslušníci
danej národnostnej skupiny zriadiĢ len na vlastné náklady bez finanþnej zainteresovanosti
obce.4
2 Výsadné postavenie nemeckej národnostnej menšiny
Po Mníchovskej dohode, Viedenskej arbitráži a vzniku Slovenského štátu sa naplno prejavil
vplyv Nemeckej ríše na území Slovenska v niekoĐkých sférach. Hneć prvým medzinárodným
aktom, ktorý Slovenská republika uzavrela (Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou
ríšou a Slovenským štátom) , sa podriadila nemeckému diktátu. V tzv. ochrannej zóne
v Malých Karpatoch, Bielych Karpatoch a Javorníkoch platil princíp personality práva, kde
príslušníci nemeckej menšiny podliehali nemeckému právu, zároveĖ na toto územie mohli
vstúpiĢ nemecké vojská a budovaĢ si tam svoje objekty. Nemecku tak pripadla do sféry
vplyvu dôležitá priemyselná oblasĢ na Považí. Ćalším zásahom do suverenity bola aj
podriadenosĢ slovenskej armády a hospodárstva Nemecku, vedenie zahraniþnej politiky
v súlade s tou nemeckou a ekonomická viazanosĢ na Nemecko.5 Nemecko sa podieĐalo na
riadení Slovenského štátu aj v politickej sfére. Ako jedna z dvoch menšín mala vlastnú
politickú stranu Deutsche Partei, pri ktorej si podĐa vzoru a podobných zákonných opatrení o
Hlinkovej garde a mládeži vytvorila organizaþné jednotky Freiwillige Schutzstaffel
a Deutsche Jugend. V slovenskej vláde pôsobil ako štátny tajomník Franz Karmasin, ktorý bol
miestodržiteĐom Hitlera na Slovensku a vo vláde presadzoval ríšske záujmy. Deutsche Partei
sa poþas 2. svetovej vojny aktívne snažila o nacifikáciu nemeckého obyvateĐstva na
Slovensku. Výsadné postavenie nemeckej národnostnej menšiny sa prejavilo aj v pracovnej
oblasti. Na základe zákona þ. 36/1942 Sl. z. o Slovenskej pracovnej službe, nemeckí
pracovníci mali osobitné postavenie v organizácii a podliehali výhradne len nemeckým
3

Zákon þ. 121/1940 Sl. z o politických stranách národnostných skupín
Zákon þ. 308/1940 Sl. z. o Đudových školách
5
VALENT, P. Zahraniþnopolitické postavenie Slovenského štátu. In Historická revue 2013
4

33

vedúcim

a organizovali

sa

v nemeckých

pracovných

jednotkách

tzv.

„Deutsche

Arbeitsdienstgruppe“.6 Ihneć po salzburských rokovaniach v dĖoch 27.-28.7.1940 sa
prehĎbilo postavenia Slovenska ako satelitného štátu. Hitler ultimátne vyzval vedenie štátu,
aby prispôsobili politický a ústavný systém podĐa nemeckého vzoru. Bol vytýþený program
„slovenského národného socializmu“.7 Do slovenskej suverenity vo významných politických,
hospodárskych

a

administratívnych

inštitúciách

nemeckí

poradcovia

–

beráteri.8V neposlednom rade sa veĐký vplyv z nemeckej strany odzrkadlil aj v rasovom
zákonodarstve.
3 Maćarská národnostná menšina
Postavenie maćarskej národnostnej menšiny nebolo také špeciálne a výsadné s markantným
vplyvom ako tej nemeckej, ale na druhej strane ani nepodliehala takým prísnym perzekúciám
ako rómska a židovská menšina. Maćarsko-slovenské vzĢahy v sledovanom období boli
výrazne poznaþené ich spoloþnou minulosĢou – maćarizácia v Uhorsku, Trianonská zmluva,
Viedenská arbitráž. Postavenie maćarskej národnostnej menšiny v Slovenskom štáte znaþne
ovplyvĖoval princíp reciprocity zakotvený v § 95 Ústavného zákona þ. 185/1939 Sl. z., ktorý
odrážal trvalo oficiálne pestovaný slovensko-maćarský nacionalistický antagonizmus. PokiaĐ
sa stali nejaké príkoria slovenskej menšine v Maćarsku, tak rovnakou mincou to maćarskej
menšine oplatila slovenská strana na území Slovenského štátu. K zlepšeniu vzájomných
vzĢahov prišlo þiastoþne po vydaní Memoranda ministerstva zahraniþných vecí 29. júla 1939
v Bratislave, ktoré pribrzdilo protimaćarské útoky a zlepšilo hospodárske styky.9 Neskôr
protimaćarská revizionistická kampaĖ na Slovensku pokraþovala pomocou tlaþe a rozhlasu.
Napäté vzĢahy dospeli až k mobilizácii oboch štátov, ktorá sa zabrzdila až salzburskými
rokovaniami a zásahom Nemecka. Na Slovensku silneli hlasy za zrušenie Viedenskej
arbitráže. V rámci práv zakotvených v ústavnom zákone maćarská menšina využívala najmä
možnosĢ združovania sa a vytvárania spolkov. Už od þias ýSR bolo na Slovensku
registrovaných 79 spolkov a tieto snahy pokraþovali aj po roku 1939 najmä vo väþších
mestách, aj keć boli prísne sledované vládnucou stranou. Neuskutoþnili sa napríklad snahy
o vytvorenie maćarskej gardy alebo mládežníckej organizácie. Najmä v roku 1940 na základe
reciproþného princípu dochádzalo k represiám voþi maćarskej menšine v podobe rušenia
6
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kultúrnych a športových podujatí a zatváraní spolkov, þo vyvrcholilo zatvorením aj
najväþšieho z nich SZMKE. Kultúrny rozvoj maćarskej menšiny naćalej žil najmä pomocou
tlaþi a literatúry, kećže na Slovensku mali 2 celoštátne þasopisy a 6 lokálnych týždenníkov.
Úrady samozrejme dozerali na literatúru, ktorá vykazovala rozpory s Đudáckym režimom.
Maćarskí veriaci mohli navštevovaĢ bohoslužby vo svojom jazyku, deti navštevovaĢ letné
maćarské tábory v rámci územia Slovenska, existovali maćarské menšinové školy okrem
stredného školstva. Avšak aj zo strany Maćarska sa šírila propaganda namierená proti
Slovensku v podobe letákov a podobne.
Na druhej strane Đudácky režim prišiel v roku 1941 s núteným prihlasovaním si národnosti,
ktorý približne 1000 osobám nedovolil prihlásenie sa k maćarskej národnosti, ale
naoktrojoval slovenskú alebo nemeckú. V neposlednom rade protimaćarsky pôsobilo aj
odstraĖovanie uhorských znakov, sôch, symbolov, obrazov a stavieb z verejných priestorov.
Po vzniku Ústredne štátnej bezpeþnosti v roku 1940 sa prísnejšie sledovali aj promaćarské
prejavy v podobe nosenia krojov, maćarských pozdravov alebo znakov a podobne.
Protimaćarské nálady sa prejavovali aj v bežnom živote civilného obyvateĐstva v podobe
demonštrácií, pochodov þi verbálnych útokov, avšak nikdy neprerástli do takých
antisemitských rozmerov ako v prípade rómskej a židovskej menšiny. Z perzekúcií režimu,
ktoré však skoro výluþne boli produktom reciproþného princípu, možno spomenúĢ najmä
väznenie maćarských aktivistov, nezákonné znižovanie platov a dávok, finanþné postihy,
cenzúra pošty, obmedzovanie pohybu a mnohé ćalšie.10 Aj napriek tomu, že maćarská
menšina na Slovensku mala urþité privilegované postavenie v podobe vlastnej politickej
strany, spolkov a ćalších hore uvedených výhod, nemožno ju radiĢ na rovné miesto s tou
nemeckou, avšak ani s rómskou þi židovskou, kde perzekúcie dosiahli neĐudské rozmery.
4 Rómska národnostná menšina
Rómska menšina sa už od þias vzniku ýSR dostávala postupne do nemilosti a na okraj
spoloþnosti. Tento proces môžeme vidieĢ už v roku 1927 pri vydaní zákona o potulných
Cigánoch a podobných tulákoch, avšak až po vzniku Slovenského štátu sa jej právne
postavenie degradovalo na samotné dno Đudských a obþianskych práv. Kećže ústavný zákon
zakotvoval reciproþný princíp, rómskej menšine neboli priznané žiadne špeciálne práva ani
10
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postavenie. Od roku 1940 sa jej postavenie zhoršovalo. Branný zákon Slovenskej republiky
þ.20/1940 Sl. z. obsahoval diskriminaþné opatrenia voþi Rómom a Židov, na základe ktorých
nemohli byĢ príslušníkmi brannej moci a mali konaĢ práce v osobitných skupinách. Ako
„nespoĐahlivým“ im nesmeli byĢ zverené zbrane.11
Vládne nariadenie s mocou zákona þ. 130/1940 Sl. z. o doþasnej úprave pracovnej povinnosti
Židov a Cigánov im namiesto brannej výchovy nariadilo vykonávaĢ práce v prospech štátu,
ktoré urþí ministerstvo národnej obrany, priþom ministerstvo vnútra urþilo vyhláškou þ.
127/1940 Úr.n.m v úradných novinách, koho možno pokladaĢ za Cigána.12 Vyhláška
ministerstva vnútra z 20. apríla 1941 o úprave niektorých pomerov Cigánov predstavovala
ćalší výraznejší zásah do ich práv. Olašským Rómom boli odobraté koþovné listy, kone, vozy
a bolo im zakázané koþovaĢ. Usadlým Rómom bolo nariadené odstrániĢ svoje obydlia od
štátnych a miestnych ciest a umiestniĢ ich separátne od obce, þasto krát niekoĐko kilometrov
od nej alebo v lesoch. K ćalším ponižujúcim zásahom patril zákaz cestovania verejnými
dopravnými prostriedkami, zákaz vstupu na verejné miesta, do obcí a miest mohli chodiĢ len
vo vymedzené dni a hodiny, nesmeli chovaĢ psov, museli strpieĢ telesné prehliadky a vo
svojich obydliach razie vykonávané najmä Hlinkovou gardou.13 Na osobnej slobode boli
práceschopní Rómovia muži obmedzovaní v pracovných táboroch, ktoré vznikli po celom
Slovensku a kde vykonávali nútene najĢažšie manuálne práce. V Dubnici nad Váhom vznikol
dokonca zaisĢovací tábor, kde boli umiestnené rómske rodiny z územia celého Slovenska
a mnohé z nich boli vyvraždené Nemcami v roku 1945 po vypuknutí epidémie týfusu
v miestnej zbrojovke. K masovejšej likvidácii tejto þasti obyvateĐstva však prišlo až po
potlaþení SNP, kećže Rómovia boli pokladaní za spojencov partizánov. SpomenúĢ možno
z mnohých miest Kremniþku a obec Nemecká, kde boli Rómovia vyvraždení, ich telá
spopolnené a rozsypané do Hrona, takže presný poþet zavraždených sa nedá urþiĢ, avšak len
v samotných masových hroboch v týchto dvoch obciach bolo nájdených viac ako tisíc tiel.
Priame deportácie rómskeho obyvateĐstva z dnešného Slovenska sa konali na vtedy Maćarmi
okupovanom území priþlenenom po Viedenskej arbitráži, kde údaje hovoria o približne
25000-35000 obetiach. Kećže Rómovia neboli takí majetní ako Židia k ich deportáciám
v Slovenskom štáte nedošlo, aj keć sa o tom aktívne uvažovalo.14

11

Branný zákon Slovenskej republiky þ. 20/1940 Sl. z. zo dĖa 18. 1. 1940
Vládne nariadenie s mocou zákona þ. 130/1940 Sl. z. o doþasnej úprave pracovnej povinnosti Židov a Cigánov
13
Vyhláška ministerstva vnútra z 20. apríla 1941 o úprave niektorých pomerov Cigánov
14
ŠUVADA, M.: Rómovia v slovenských mestách. Bratislava : POMS, 2015. s.22-26
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5 Protižidovské zákonodarstvo a „riešenie židovskej otázky“
Už po vyhlásení autonómie v roku 1938 sa postupne rozvírili protižidovské nálady. Židia boli
vnímaní ako veĐmi majetná menšina s veĐkým vplyvom v hospodárskej sfére.
Avšak až po vzniku Slovenského štátu prišli zákonné opatrenia , ktoré obmedzovali Židov
postupne v pracovnej sfére, podnikaní, na majetkových, vlastníckych, politických právach, þo
vyvrcholilo postupne v ich absolútnu degradáciu, deportácie do koncentraþných táborov
a genocídu. Z prvotných vládnych obmedzení možno uviesĢ nasledujúce vládne nariadenia:
•

Vládne nariadenie þ. 36/1939 Sl. z. o zákaze výroby bohoslužobných a náboženských
predmetov kresĢanských nekresĢanmi a obchode s týmito

•

Vládne nariadenie þ. 40/1939 Sl. z. o mimoriadnych zásahoch do oprávnení
hostinských a výþapníckych živností

•

Vládne nariadenie þ. 63/1939 Sl. z. o vymedzení pojmu Žid a usmernení poþtu Židov
v niektorých slobodných povolaniach

•

Vládne nariadenie þ. 74/1939 Sl. z. o vylúþení Židov z verejných služieb

•

Vládne nariadenie þ. 137/1939 Sl. z. o dôverníkoch a doþasných správcoch v
priemyselných, obchodných a remeselných podnikoch a v iných majetkových
podstatách

•

Vládne nariadenie þ. 145/1939 Sl. z. o vylúþení židov z práv na verejné lekárne a o
usmernení poþtu zamestnancov v lekárĖach

V apríli 1940 bol prijatý tzv. prvý arizaþný zákon ešte umierneným krídlom HSďS, ktorý
cestou núteného výkupu uložil vstup väþšinového kresĢanského spoluvlastníka do židovského
podniku. Zakazoval Židom preberaĢ obchodné, priemyselné a hospodárske podniky, bez
povolenia scudzovaĢ a zaĢažovaĢ nehnuteĐnosti, stanovil kvóty na zamestnávanie židovských
zamestnancov a mnohé ćalšie.15 Situácia v rasovom zákonodarstve sa zaþala rapídne
zhoršovaĢ po salzburských rokovaniach, keć sa k moci dostalo radikálne krídlo HSďS.
Arizácia sa urýchlila prijatím splnomocĖovacieho zákona þ. 210/1940 Sl. z. a zriadeným
Ústredného hospodárskeho úradu. Vláda tak bola splnomocnená , aby do jedného roka mohla
prijímaĢ opatrenia na „riešenie židovskej otázky“. Zaþalo so zásahmi v majetkovej,
15

Zákon þ. 113/1940 Sl. z. o židovských podnikoch a Židoch zamestnaných v podnikoch
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vlastníckej a pracovnej sfére. Židom bola odobratá možnosĢ slobodne nakladaĢ s majetkom,
museli odovzdaĢ peniaze, cennosti a cenné papiere v peĖažných ústavoch. Od novembra 1940
sa prešlo k zoštátĖovaniu židovských podnikov, ktoré boli štátom prideĐované záujemcov za
tzv. likvidaþnú hodnotu.
Rušili sa židovské podniky a živnosti, od mája 1941 bola poštátnená aj židovská pôda, neskôr
ich domovský majetok a nakoniec v máji 1942 aj ostatné nehnuteĐnosti.16 Okrem arizácie bola
Židom vo veku 18 až 60 rokov stanovená pracovná povinnosĢ bez nároku na vznik
pracovného pomeru.17 Protižidovské zákonodarstvo vyvrcholilo v roku 1941 vydaním tzv.
židovského kódexu, ktorý sa stal východiskom fyzickej likvidácie režimom ožobraþeného
a bezprávneho židovského obyvateĐstva. Sumarizoval dovtedajšie protižidovské opatrenia,
nanovo vymedzil pojem Žid. Z dôvodu obmedzeného rozsahu príspevku nie je možná
podrobná analýza kódexu, preto prinášam len výpoþet oblastí, ktorým sa venoval. Kódex
upravoval styk medzi Židmi a nežidovskými obyvateĐmi, uzatváranie zmiešaných
manželstiev, vylúþenie z verejných funkcií, stratu volebného práva, obmedzenia v nakladaní
s majetkom, degradaþné opatrenia ako ich evidencia a nosenie židovského oznaþenia,
pracovná povinnosĢ, povinnosĢ strpieĢ osobné prehliadky, obmedzenia listového tajomstva,
spolkového, zhromažćovacieho práva a tlaþovej slobody, obmedzenia vo veciach kultu,
vzdelania a zamestnania. Prezident však na základe § 255 a § 256 udelil množstvo
výnimiek.18 Na základe týchto ustanovení sa Židia stali obþanmi druhej kategórie,
ostrakizovaní z verejnosti, segregovaní, ponižovaní a nakoniec aj systematicky vyvražćovaní.
Kećže na Slovensku bolo po už spomínaných opatreniach množstvo nemajetných Židov,
ktorí boli vnímaní ako sociálna a ekonomická príĢaž, pristúpilo sa k ich deportáciám do
koncentraþných táborov po prijatí ústavného zákona þ.68/1942 Sl. z. zo dĖa 15. mája 1942,
o vysĢahovaní Židov. V prvej vlne deportácií bolo vyvezených približne 58000 Židov, navyše
za každého z nich musela slovenská vláda zaplatiĢ tzv. osídĐovací poplatok vo výške 500
ríšskych mariek a v druhej po porážke SNP ćalších 13000 a približne 1000 na mieste
zastrelených. V prvej vlne ešte bolo možné udeliĢ výnimky (približne 24000 Židov tak bolo
uchránených), v druhej vlne deportácií však už neplatili žiadne výnimky. Mnohých Židov
skrývali bežní obþania, prípadne katolícka obec. Celkovo sa podarilo prežiĢ vojnu len pár

16

SYRNÝ, M.: Slovenské dejiny 20.storoþie diel I. (1900-1945). Banská Bystrica : Belianum, 2016. s.169-172
Nariadenie s mocou zákona þ. 153/1941 Sl. z.
18
Nariadenie þ. 198/1941 Sl. z. zo dĖa 9. septembra 1941, o právnom postavení Židov
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stovkám deportovaných slovenských Židov a asi 10000 Židov, ktorí sa skrývali na
Slovensku.19
Záver
CieĐom príspevku bolo priblížiĢ rozdielne právne postavenie národnostných menšín po
vzniku Slovenského štátu, aj keć platila ako právny rámec jednotná právna úprava v podobe
ústavného zákona þ. 185/1939 Sl. z., ktorý garantoval národnostným skupinám urþité práva.
Už samotné zloženie obyvateĐstva, kde 85 % tvorili Slováci, poukazuje na zlú národnostnú
situáciu. Na príkladoch vybraných národnostných menšín príspevok priniesol rozbor ich
odlišného právneho postavenia. Kým tá nemecká požívala práva až nad rámec zákonnej
úpravy z dôvodu satelitného postavenia Slovenského štátu voþi Nemeckej ríši, rómska
a najmä židovská národnostná menšina sa ocitli na okraji spoloþnosti, postupne zbavení
všetkých Đudských a obþianskych práv a stali sa obeĢami holokaustu. Niekde na pomedzí sa
nachádzala maćarská národnostná menšina, pri ktorej sa naplno uplatĖoval ústavne zakotvený
reciproþný princíp. Napriek mnohým perzekúciám Đudáckeho režimu, ktoré však mali úplne
odlišnú povahu ako pri rómskej a židovskej menšine, požívali aj mnohé zákonne zakotvené
práva uvedené v príspevku.
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Katarína Blšáková

VPLYV ,LÁNKU 3 EURÓPSKEHO DOHOVORU O OCHRANE MUDSKÝCH
PRÁV NA PROBLEMATIKU AZYLU

Abstract
The article deals with the issue of asylum from the point of view of the European Convention on Human Right
which, although it does not directly contain the right to asylum, ensures that the interpretation of Article 3
ensures its protection.
Abstrakt
ýlánok sa zaoberá problematikou azylu z pohĐadu Európskeho dohovoru o ochrane Đudských práv a základných
slobôd , ktorý napriek tomu, že priamo neobsahuje právo na azyl, výkladom þlánku 3 zabezpeþuje jeho ochranu.

Úvod
Dohovor o ochrane Đudských práv a základných slobôd, ktorý bol podpísaný
zakladajúcimi þlenmi Rady Európy (ćalej len „RE“) 4. novembra 1950 v Ríme a nadobudol
platnosĢ 3. septembra 1953 (ćalej len „Európsky dohovor“ alebo „ED“) priamo neobsahuje
právo na azyl, ale prostredníctvom výkladu niektorých þlánkov ED vykonaných Európskym
súdom pre Đudské práva so sídlom v Štrasburgu (ćalej len „ESďP“) sa stáva jedným
z najvýznamnejších prostriedkov na ochranu žiadateĐov o azyl v celej Európe1. Judikatúra
ESďP ukazuje, že žiadatelia o status uteþenca v þlenských štátov RE sa v minulosti
v mnohých prípadoch obracali na Európsku komisiu pre Đudské práva a Európsky súd pre
Đudské práva so sĢažnosĢami na porušenie þlánku 2 (právo na život), þlánku 3 (zákaz
muþenia, neĐudského a ponižujúceho zaobchádzania a trestania), þlánku 5 ods. 2 (právo na
osobnú slobodu a bezpeþnosĢ), þlánku 6 (právo na spravodlivé súdne konanie) ale aj þlánkov
8 a 13. V tomto príspevku sa zameriam na þlánok 3 ED a jeho vplyv na problematiku azylu.
Judikatúra Európskeho súdu pre Đudské práva
Prvýkrát

ESďP

rozhodoval

o porušení

þlánku

3

ED

v

roku

1989

v prípade Soering v. Spojené kráĐovstvo2 o vydanie zloþinca VeĐkou Britániou do USA.
Soering (nemecký obþan) bol obvinený za Ģažký zloþin vraždy rodiþov svojej priateĐky v
1

The protection of refugees and their right to seek asylum in the European Union, INSTITUT EUROPÉEN DE
L’UNIVERSITÉ DE GENÈVE COLLECTION EURYOPA, VOL. 70-2011, str. 54
2
CASE OF SOERING v. THE UNITED KINGDOM, (Application no. 14038/88), Judgment Strasbourg,
07.07.1989
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USA. Hoci ESďP priznal, že trest smrti sám osebe nie je v Spojených štátoch nezákonný,
vyhlásil, že ak by britská vláda vydala Jensa Soeringa do Spojených štátov, aby bol vystavený
„syndrómu trestu smrti“, zakladalo by to porušenie þlánku 3 ED. ESďP argumentoval, že
tento zákaz obsahuje v sebe záväzok nevydaĢ osobu do situácie, kde by trpela, alebo mohla
utrpieĢ takéto zaobchádzanie alebo trest od iného štátu. O dva roky neskôr ESďP rozhodoval
v dvoch samostatných rozhodnutiach Cruz Varas a ćalší v. Švédsko a Vilvarajah a ćalší v.
Spojené kráĐovstvo, kde konštatoval, že zásady formulované v prípade Soering sa aplikujú aj
na prípady vyhostenia. Ako uviedol ESďP v prípade Hirsi Jamaa a iní v. Taliansko vyhostenie,
vydanie alebo akýkoĐvek iný dôvod na odsun cudzinca môže viesĢ k porušeniu þlánku 3 ED a
zodpovednosti štátu podĐa ED, ak sa ukáže, že existujú závažné dôvody domnievaĢ sa, že
dotknutá osoba pri odsune bola vystavená reálnemu riziku zaobchádzaniu v rozpore s þl. 3
ED v prijímajúcej krajine.
ýlánok 3 ED sa þasto využíval v prípadoch vyhostenia uteþencov do krajiny ich
pôvodu ako argument, aby sa zabránilo ich vyhosteniu. ýlánok 3 ED uvádza: Nikoho
nemožno muþiĢ alebo podrobovaĢ neĐudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo
trestaniu. PodĐa Európskej Komisii pre Đudské práva „neĐudské zaobchádzanie“ sa vzĢahuje
na zaobchádzanie, ktoré svojvoĐne spôsobuje Ģažké utrpenie buć psychické alebo fyzické,
ktoré je za danej situácie neospravedlniteĐné. Slovo „muþenie“ sa þasto používa k oznaþeniu
neĐudského zaobchádzania, cieĐom ktorého je získaĢ informácie alebo priznanie, prípadne
trestaĢ, a ktoré je všeobecne závažnou formou neĐudského zaobchádzania. Zaobchádzanie
alebo trestanie jednotlivca je možné pokladaĢ za ponižujúce, ak ho tým hrubo ponižuje pred
ostatnými, alebo ho núti konaĢ proti svojej vôli alebo presvedþeniu3. PodĐa þlánku 3 sa
zodpovednosĢ štátu zaþína vtedy, keć bola osoba vyhostená a zistili sa závažné dôvody
domnievaĢ sa, že danej osobe hrozí reálne riziko muþenia, alebo neĐudského þi ponižujúceho
zaobchádzania alebo trestu v krajine, do ktorej sa vracia.
ESďP sa prikláĖa k posúdeniu prípadov buć podĐa þlánku 2 alebo 3 EDďP, þo závisí
od konkrétnych okolností a zaobchádzania v prípade deportácie alebo extradície. KĐúþový
rozdiel medzi týmito dvomi þlánkami ED je, že v konaniach súvisiacich s þlánkom 2 ED hrozí
vyhostenej osobe smrĢ, v konaniach súvisiacich s þlánkom 3 ED musia existovaĢ hmatateĐné

3

Správa Komisie z roku 1969
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dôvody domnievaĢ sa, že vyhostená osoba bude þeliĢ reálnemu riziku muþenia alebo iným
formám zlého zaobchádzania zakázaného týmto ustanovením.
ESďP sa sústrećuje na predvídateĐné dôsledky vysĢahovania osoby do navrhovanej
krajiny návratu. ZohĐadĖuje osobné okolnosti jednotlivca, ako aj všeobecné podmienky v
krajine, ako napríklad þi tam existuje všeobecná situácia násilia alebo ozbrojený konflikt,
alebo þi dochádza k zneužívaniu Đudských práv. Ak je jednotlivec þlenom skupiny vystavenej
systematicky zlému zaobchádzaniu, nie je potrebné uvádzaĢ dodatoþné dôkazy, že by bol na
tom horšie než ostatní þlenovia skupiny, do ktorej patrí. Niekedy môže jednotlivec preukázaĢ
kombináciu osobných rizikových faktorov a rizika všeobecného násilia. Jedinou otázkou,
ktorú má súd posúdiĢ je, þi existuje predvídateĐné a reálne riziko zlého zaobchádzania v
rozpore s þlánkom 3 ED. Vo väþšine prípadov situácia všeobecného násilia v krajine
neporušuje þlánok 3 ED, je však potrebné preskúmaĢ jej úroveĖ a intenzitu. Jednotlivcovi,
ktorý má byĢ odsunutý, môže hroziĢ aj bezprávie, ktoré je v rozpore s þlánkom 3 ED, no
nevychádza len zo samotného prijímajúceho štátu, ale aj od neštátnych aktérov, choroby alebo
humanitárnych podmienok v danej krajine. V prípade D. proti Spojenému kráĐovstvu4 išlo o
vyhostenia smrteĐne chorého muža. Súd vyhodnocoval okolnosti deportácie žiadateĐa, ktorým
by došlo k zrušenie lieþenia, tvrdé podmienky v krajine návratu a pravdepodobne
bezprostredne hroziaca smrĢ po návrate z dôvodu neposkytnutia dostatoþnej lieþby. Dospel k
záveru, že za týchto veĐmi výnimoþných okolností by deportácia žiadateĐa predstavovala
porušenie þlánku 3 ED. ESďP však pre tieto druhy prípadov stanovil vysoké kritéria.
Vo veci Saadi proti Taliansku poukázal ESďP na absolútnu povahu þlánku 3 ED.
V tomto prípade bol sĢažovateĐom tuniský štátny príslušník, ktorý bol v Tunisku v
neprítomnosti odsúdený na 20 rokov odĖatia slobody za þlenstvo v teroristickej organizácii.
SĢažovateĐ bol odsúdený popri ostatných obvineniach za trestný þin sprisahania, falšovania
dokumentov a prijímania kradnutých vecí aj v Taliansku na štyri roky a 6 mesiacov väzenia.
Po prepustení z väzenia v Taliansku bolo pánovi Saadimu nariadené vyhostenie do Tuniska.
Pán Saadi podal na ESďP sĢažnosĢ odvolávajúcu sa popri iných dôvodoch, na porušenie þl. 3
ED. Po preskúmaní sĢažnosti sa ESďP domnieval, že rozhodnutie vyhostiĢ pána Saadiho do
Tuniska by porušilo þlánku 3 ED, ak by bolo vykonané. ESďP vo svojom rozsudku uviedol,
že nemôže podceĖovaĢ nebezpeþenstvo terorizmu a poznamenal, že štáty þelia znaþným

4
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Ģažkostiam pri ochrane svojich obyvateĐov pred teroristickým násilím. Toto však nemôže
spochybniĢ absolútnu povahu þlánku 3. Okrem toho, spoĐahlivé správy o dodržiavaní
Đudských práv v Tunisku hlásili zlé zaobchádzanie s väzĖami, najmä s tými, ktorí boli
odsúdení za trestné þiny terorizmu. ESďP poznamenáva, že existencia vnútroštátneho práva a
pristúpenie k medzinárodným zmluvám garantujúcim rešpektovanie základných práv nie sú
vo svojej podstate dostatoþné pre zabezpeþenie primeranej ochrany proti riziku zlého
zaobchádzania ak, ako v danom prípade, dôveryhodné zdroje oznámili postupy používané
alebo tolerované úradmi daného štátu, ktoré sú v zrejmom rozpore so zásadami ED. Preto
ESďP usúdil, že má vážne dôvody domnievaĢ sa, že existuje reálne riziko, že sĢažovateĐ by
bol v prípade deportácie do Tuniska vystavený zaobchádzaniu, ktoré je v rozpore s þlánkom 3
ED.
VeĐká komora ESďP vydala 23. augusta 2016 rozhodnutie proti Švédsku za pokus o
deportáciu troch irackých obþanov v rozpore s þlánkom 3 ED. Tento rozsudok zvrátil
predchádzajúce rozhodnutie ESďP5. ŽiadateĐom, iránskej rodine, bol odmietnutý azyl vo
Švédsku v novembri 2011 na základe toho, že nepreukázali, že potrebujú ochranu. Rodina
tvrdila, že boli prenasledovaní al-Kájdou a že iracké policajné sily ich nemohli ochrániĢ.
SĢažovatelia tvrdili, že ich podnikanie a dom boli zniþené v roku 2006, ich dcéra bola zabitá v
roku 2008, a oni boli nútení opustiĢ svoj domov a odísĢ do Bagdadu v rokov 2008 - 2011.
Švédske orgány zistili, že rodina bola prenasledovaná, ale nebola potrebná okamžitá ochrana,
nakoĐko rodina nebola v ohrození po roku 2008. ESďP súhlasil s hodnotením situácie
švédskymi orgánmi a dospel k záveru, že nie je dostatoþne preukázané, že návrat do Iraku by
znamenal skutoþné riziko, že budú vystavení zaobchádzaniu v rozpore s þlánkom 3 ED. Pri
preskúmaní rozhodnutia ESďP VeĐkou komorou, táto zistila, že skutoþnosĢ, že v minulosti
došlo k zlému zaobchádzania silne indikuje aj do budúcna reálne nebezpeþenstvo
zaobchádzanie v rozpore s þlánkom 3 ED, ak sa vezmú do úvahy aj informácie zo
spoĐahlivých a objektívnych zdrojov o celkovej situácii v krajine v þase návratu. Za týchto
okolností bude na vláde, aby rozptýlila akékoĐvek pochybnosti o tomto riziku. VeĐká komora
pri rozhodovaní prihliadla na nebezpeþenstvo a zistila, s odvolaním sa na americké
ministerstvo zahraniþných vecí, že situácia v Iraku sa od roku 2011 zhoršila. NakoĐko otec
obchodoval so Spojenými štátmi, iracká vláda by im nemohla poskytnúĢ dostatoþnú ochranu,
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naopak existovalo reálne nebezpeþenstvo zlého zaobchádzania v prípade ich návratu do Iraku
a preto ich vyhostenie by znamenalo porušenie þl. 3 ED.
Dublinský systém
Dublinský systém6 je systémom kritérií, na základe ktorých sa v rámci þlenských
štátov EÚ, Nórska, Islandu a Švajþiarska urþuje jediný zodpovedný štát na posúdenie žiadosti
o udelenie azylu každého štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý ju podá na hranici alebo
území ktoréhokoĐvek štátu uplatĖujúceho tento systém. Dublinský systém umožĖuje najmä
rýchle urþenie zodpovedného þlenského štátu, aby bol zaruþený efektívny prístup ku konaniu
o urþení postavenia uteþenca a aby nebolo ohrozené rýchle vybavovanie žiadostí o azyl. Jeho
ćalším cieĐom je eliminovaĢ tzv. „asylum shopping“ – zneužívanie azylových konaní vo
forme opakovaných žiadostí o azyl podaných tou istou osobou vo viacerých þlenských
štátoch, ale aj na zabránenie opaþnej situácie tzv. „refugee in orbit“ – prípady neustále
migrujúcich žiadateĐov o azyl, pri ktorých všetky þlenské štáty tvrdia, že nie sú zodpovedné
za posudzovanie ich azylových konaní. V priebehu svojej existencie bol Dublinský systém
podrobený kritike, najmä z hĐadiska Đudských práv. Tým, že Dublin I striktne vymedzuje,
kedy a za akých okolností je na posúdenie žiadosti príslušný ten-ktorý štát, žiadateĐ je
ukrátený o možnosĢ sám si zvoliĢ, v ktorej krajine svoju žiadosĢ predloží, a teda kde by
mohol stráviĢ nasledujúce roky svojho života. Ćalšia kritika uvádza prenesenie veĐkej
zodpovednosti na krajiny tvoriace vonkajšiu hranicu EÚ a skutoþnosĢ, že Dublin I nie je
v súlade so zásadou jednotnosti rodiny.
Dublinský systém a Európsky súd pre Đudské práva
Problematika presunov v súlade s Dublinom II sa ukázala aj v judikatúre Európskeho
súdu pre Đudské práva, napríklad v prípade M. S. S. proti Belgicku a Grécku7, v ktorom ESďP
vyslovil porušenie práv podĐa þl. 3 a þl. 13 dohovoru. Z hĐadiska skutkových okolností išlo o
transfer žiadateĐa o azyl z Belgicka do Grécka na základe dublinského nariadenia. ESďP v
tomto rozhodnutí okrem iného vyslovil, že spôsob zaobchádzania s potenciálnym žiadateĐom
o azyl (štátny obþan Afganistanu) v Grécku a podmienky, akým tam bol vystavený po jeho
transfere z Belgicka, boli nevyhovujúce. Aj napriek vedomosti gréckych orgánov o existencii
žiadateĐa na jeho území, ako aj napriek povinnosti vyplývajúcej im z právneho poriadku, žil
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žiadateĐ o azyl dlhšiu dobu v extrémnej chudobe, neschopný uspokojiĢ svoje základné
potreby. Z tohto dôvodu ESďP dospel k záveru, že zo strany Grécka tým došlo k porušeniu
práva tohto žiadateĐa podĐa þlánku 3 ED. Európsky súd pre Đudské práva v citovanom
rozhodnutí zároveĖ vyslovil porušenie práva podĐa þlánku 3 ED aj vo vzĢahu k Belgicku,
priþom v tejto súvislosti poukázal na to, že nedostatky gréckeho azylového konania museli
byĢ belgickým úradom v þase transferu sĢažovateĐa známe.
Rozhodnutie ESďP Tarakhel proti Švajþiarsku8 dalo nový rozmer aplikáciu
dublinského nariadenia. Pán Tarakhel pricestoval so svojou manželkou a šiestimi maloletými
deĢmi na územie EÚ cez Taliansko, kde podali žiadosĢ o azyl, ale následne odcestovali do
Rakúska a potom do Švajþiarska, kde tiež podali žiadosĢ o azyl. PodĐa Nariadenia Dublin,
ktorým je Švajþiarsko viazané na základe asociaþné dohody, bolo štátom zodpovedným za
posúdenie ich žiadosti Taliansko, kam mala byĢ rodina pána Tarakhela vydaná. ESďP
posudzoval, þi by v prípade vydania rodiny pána Tarakhela do Talianska došlo k porušeniu
þlánku 3 ED. ESďP odkazom na M.S.S. proti Belgicku a Grécku potvrdil, že žiadatelia o azyl
patria do znevýhodnenej a zraniteĐnej skupiny osôb a potrebujú osobitnú ochranu. Situácia v
Taliansku sa síce nedá porovnaĢ s tou v Grécku v þase rozhodnutia M.S.S. proti Belgicku a
Grécku, Švajþiarsko však musí posúdiĢ osobitnú situáciu žiadateĐov. Kećže v danom prípade
išlo o maloleté deti, je kladený dôraz aj na ich zraniteĐnosĢ a potrebu dbaĢ na to, že nebudú
vystavované stresovým situáciám a strachu, þo by mohlo viesĢ k traumatickým následkom.
ESďP vo svojom rozhodnutia poukázal tiež na Dohovor o právach dieĢaĢa a konštatoval, že
"je dôležité maĢ na pamäti, že extrémne zraniteĐnosĢ dieĢaĢa je rozhodujúcim faktorom a má
prednosĢ pred úvahami nad nelegálnym pobytom cudzinca (...)“.
Problematickú situáciu s presunmi (prípad M. S. S. proti Belgicku a Grécku) Dublin
III výslovne upravuje novou klauzulou v þlánku 3, ktorá je zameraná na odstránenie presunov
z dôvodu zodpovednosti iného štátu urþenej podĐa krajiny vstupu žiadateĐa na územie
Európskej únie v zmysle Dublinu III, pri ktorých hrozí, že dôjde k nehumánnemu alebo
degradujúcemu zaobchádzaniu.
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Záver
ED v katalógu práv a slobôd priamo neobsahuje právo na azyl avšak prostredníctvom
rôznych interpretácií niektorých þlánkov ED, najþastejšie þlánku 3, poskytnutých ESďP sa ED
stáva jedným z najdôležitejších právnych nástrojov na ochranu žiadateĐov o azyl v celej
Európe. Vychádzajúc z judikatúry ESďP vydanie jednotlivca do krajiny, v ktorej mu hrozí
nedovolené zaobchádzanie, je porušením þlánku 3 ED. ZdôrazĖujúc absolútnosĢ þl. 3 ED,
ESďP uvádza, že štát, ktorý chce vydaĢ jednotlivca usvedþeného hoci aj z Ģažkých zloþinov9
alebo predstavujúceho hrozbu národnej bezpeþnosti10, musí vypracovaĢ nezávislé posúdenie
okolností, ktorým bude vydaný jednotlivec þeliĢ pri návrate do krajiny. Takýmito
okolnosĢami sú osobné okolnosti jednotlivca, všeobecné podmienky v krajine, ako napríklad
všeobecná situácia násilia, ozbrojený konflikt, zneužívanie Đudských práv, ale aj kombinácia
osobných rizikových faktorov a rizika všeobecného násilia a v ojedinelých prípadoch aj
bezprávie, ktoré vychádza od neštátnych aktérov, choroby alebo humanitárne podmienky v
danej krajine. Ak by štát vydal jednotlivca aj napriek tomu, že okolnosti naznaþujú
pravdepodobnosĢ nedovoleného zaobchádzania, porušil by þlánok 3 ED.
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Dmytry Byelov - ʐ˦ˎˑ˅ ʓˏˋ˕˓ˑ ʛˋˍˑˎ˃ˌˑ˅ˋ˚

ʖʏʤʗʠʡ ʞʟʏʑ ʶ ʠʑʝʐʝʓ ʚʭʓʗʜʗ ʶ ʒʟʝʛʏʓʮʜʗʜʏ ʏʓʑʝʙʏʡʢʟʝʭ
ʑ ʢʙʟʏʷʜʶ
PROTECTING OF THE RIGHTS AND FREEDOMS OF MAN AND CITIZEN
BY ADVOCACY IN UKRAINE

Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɜɟɤɬɨɪɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 21 ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɽ ɨɪɿɽɧɬɢɪ ɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ
ɨɫɧɨɜ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ ɞɥɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɫɿ ɱɥɟɧɢ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɿɥɶɧɿ ɿ ɪɿɜɧɿ, ɽ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ, ɚɞɠɟ ɭ ɧɶɨɦɭ ɥɸɞɢɧɚ, ɨɫɨɛɚ,
ɿɧɞɢɜɿɞ ɽ ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɦɟɬɨɸ ɬɚɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɚ ɞɟɪɠɚɜɚ, ɡɞɿɣɫɧɸɸɱɢ ɫɜɿɣ ɜɩɥɢɜ ɡɚ
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɚɜɚ, ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɨɪɿɬɟɬɧɿɫɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ
ɥɸɞɢɧɢ.
ɓɟ ɭ 18 ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɨɞɢɧ ɿɡ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ
ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ Ɍɨɦɚɫ ɉɟɣɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ «ɥɸɞɢɧɚ ɩɪɢɣɲɥɚ ɞɨ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɧɟ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ ɫɬɚɬɢ ɝɿɪɲɨɸ, ɧɿɠ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɱɢ ɦɚɬɢ ɦɟɧɲɟ ɩɪɚɜ,
ɧɿɠ ɜɨɧɚ ɦɚɥɚ ɪɚɧɿɲɟ, ɚ ɳɨɛ ɰɿ ɩɪɚɜɚ ɤɪɚɳɟ ɨɛɟɪɟɝɬɢ».
ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ, ɜ ɹɤɿɣ ɪɟɚɥɶɧɨ
ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɿ ɞɿɽ ɩɪɢɧɰɢɩ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ, ɩɪɹɦɨ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɡ ɨɛɨɜ‘ɹɡɤɿɜ ɬɚ
ɡɨɛɨɜ‘ɹɡɚɧɶ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɟɪɟɞ Ɋɚɞɨɸ ȯɜɪɨɩɢ ɬɚ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɦ ɋɨɸɡɨɦ, ɿ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ
ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɬɟɦɩɢ ʀʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɜ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ
ɱɥɟɧɫɬɜɚ ɜ ȯɋ.
ɇɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ ɽ
ɫɭɛ‘ɽɤɬɢ, ɹɤɿ ɽ ɧɨɫɿɹɦɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣ, ɿɧɲɢɯ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɿ ɩɪɢɜɨɞɹɬɶ ɜ
ɪɭɯ ɭɫɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ.
ɋɬɚɬɬɹ 59 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɤɪɿɩɢɥɚ ɩɪɚɜɨ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚ ɧɚ
ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɭ. ɋɚɦɟ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ
ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɩɪɚɜ ɭ ɫɭɞɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɿɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɨ, ɳɨ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ ɧɨɪɦɚ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɥɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɥɟ ɿ ɞɥɹ ɿɧɨɡɟɦɰɿɜ,
ɨɫɿɛ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɨɪɦ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ.
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Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɜɨɜɨʀ
ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɩɪɚɜ ɭ ɫɭɞɚɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɚɞɜɨɤɚɬɢ
ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɞɚɸɬɶ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡ’ɹɫɧɟɧɧɹ ɡ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ
ɩɢɬɚɧɶ, ɭɫɧɿ ɿ ɩɢɫɶɦɨɜɿ ɞɨɜɿɞɤɢ ɳɨɞɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɣɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ;
ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɨɡɨɜɧɿ ɡɚɹɜɢ, ɫɤɚɪɝɢ ɬɚ ɿɧɲɿ ɚɤɬɢ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; ɩɨɫɜɿɞɱɭɸɬɶ ɤɨɩɿʀ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɫɩɪɚɜɚɯ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ ɜɟɞɭɬɶ; ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɭ ɫɭɞɿ, ɿɧɲɢɯ
ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɚɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ; ɧɚɞɚɸɬɶ ɸɪɢɞɢɱɧɭ
ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɦ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦ; ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ
ɨɫɿɛ; ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɡɚɯɢɫɧɢɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨ-ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɿɡɧɚɧɧɹ, ɞɨɫɭɞɨɜɨɝɨ ɫɥɿɞɫɬɜɚ ɬɚ ɜ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɪɨɡɝɥɹɞɿ ɫɩɪɚɜɢ.
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ “ɉɪɨ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɭ ɬɚ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ”
ɚɞɜɨɤɚɬɨɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɮɿɡɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɩɨɜɧɭ ɜɢɳɭ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɜɨɥɨɞɿɽ
ɞɟɪɠɚɜɧɨɸ ɦɨɜɨɸ, ɦɚɽ ɫɬɚɠ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɪɚɜɚ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɪɨɤɿɜ, ɫɤɥɚɥɚ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɿɫɩɢɬ, ɩɪɨɣɲɥɚ ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ (6 ɦɿɫɹɰɿɜ), ɫɤɥɚɥɚ ɩɪɢɫɹɝɭ ɚɞɜɨɤɚɬɚ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɫɜɿɞɨɰɬɜɨ ɩɪɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹ ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ.
Ɇɢɧɭɥɨ ɦɚɣɠɟ 4 ɪɨɤɢ ɡ ɬɢɯ ɩɿɪ, ɹɤ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɥɨ
ɚɞɜɨɤɚɬɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɚɡɧɚɥɨ ɤɨɪɿɧɧɢɯ ɡɦɿɧ. ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɡɧɨɜɭ ɫɩɚɞɚɽ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɜɢɫɥɿɜ
Ƚɟɪɚɤɥɿɬɚ: «ȼɫɟ ɩɥɢɧɟ, ɜɫɟ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ». ȱ ɨɫɶ, ɦɢ ɡɧɨɜɭ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɧɚ ɩɨɪɨɡɿ ɡɦɿɧ. ɇɚɲɚ
ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɡɹɥɚ ɤɭɪɫ ɧɚ ɪɟɮɨɪɦɢ. ɋɤɨɪɿɲ ɡɚ ɜɫɟ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ ɧɟ ɨɦɢɧɭɬɶ ɿ
ɩɪɚɜɨɜɟ ɫɬɚɧɨɜɢɳɟ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ.
Ɍɚɤ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɛɭɥɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɨɩɨɜɧɢɬɢ ɬɟɤɫɬ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɫɬɚɬɬɟɸ 131², ɭ
ɹɤɿɣ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɞɥɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɚɜɧɢɱɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɞɿɽ
ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɚ, ɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɿɧɲɨʀ ɨɫɨɛɢ ɭ ɫɭɞɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɯɢɫɬ ɜɿɞ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɜɢɧɭɜɚɱɟɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɚɞɜɨɤɚɬ. Ɍɨɛɬɨ, ɮɚɤɬɢɱɧɨ, ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɨɦ
ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢ ɦɨɧɨɩɨɥɿɸ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ ɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɭ ɫɭɞɿ ɧɚ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.
Ɉɬɠɟ, ɞɨ 2016 ɪɨɤɭ:
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɭ ɰɢɜɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɢɯ
ɫɩɪɚɜɚɯ ɦɨɝɥɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɨɫɨɛɢ ɡɚ ɞɨɜɿɪɟɧɿɫɬɸ (ɚɞɜɨɤɚɬɢ ɚɛɨ ɸɪɢɫɬɢ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɳɭ
ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɚɛɨ ɛɭɞɶ-ɹɤɿ ɨɫɨɛɢ – ɪɨɞɢɱɿ, ɡɧɚɣɨɦɿ ɬɨɳɨ)
Ɂ 2017 ɪɨɤɭ:
ɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧ, ɹɤɢɣ ɡɚɥɭɱɟɧɢɣ ɞɨ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɦɨɠɟ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɯɨɞɢɬɢ ɭ
ɫɭɞɨɜɿ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ (ɫɚɦɨɡɚɯɢɫɬ), ɛɭɞɟ ɡɦɭɲɟɧɢɣ ɧɚɣɧɹɬɢ ɚɞɜɨɤɚɬɚ.
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Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢ «ɡɚ» ɿ «ɩɪɨɬɢ»
Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢ «ɡɚ»:
•

ɩɨɞɿɛɧɚ ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɽ ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɤɪɚʀɧɚɯ
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɨɸɡɭ;

•

ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ ɧɚ ɫɭɞɨɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɽ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɸ ɦɨɧɨɩɨɥɿɹɦ
ɧɨɬɚɪɿɭɫɿɜ ɱɢ ɥɿɤɚɪɿɜ;

•

ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ ɧɚ ɫɭɞɨɜɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɭɬɜɟɪɞɠɟɧɧɸ ɽɞɢɧɨʀ
ɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀ ɩɪɚɜɧɢɤɿɜ;

•

ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ – ɰɟ ɡɚɩɨɪɭɤɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɧɚ
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɭ ɸɪɢɞɢɱɧɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ (ɛɿɥɶɲ ɹɤɿɫɧɭ, ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɫɤɚɪɠɢɬɢɫɹ
ɧɚ ɧɟɟɬɢɱɧɭ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ).

Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢ «ɩɪɨɬɢ»:
•

ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɬɭɫɭ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɫɬɚɧɟ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɦ ɡɿ ɫɤɥɚɞɧɨɳɚɦɢ ɬɚ
ɤɨɪɭɩɰɿɣɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ;

•

ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ, ɭɫɤɥɚɞɧɸɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ;

•

ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɿɜɧɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɞɟɪɠɚɜɿ ɣ ɭɩɨɞɿɛɧɸɽɬɶɫɹ
ɡɚɤɪɢɬɨɦɭ ɤɥɭɛɭ, ɬɨɠ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿʀ
(ɱɢɦ ɦɟɧɲɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɿɹ, ɬɢɦ ɧɢɠɱɚ ɹɤɿɫɬɶ);

•

ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ ɞɥɹ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɚ ɭ ɞɪɿɛɧɢɯ ɫɩɪɚɜɚɯ ɽ
ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ;

•

ɦɨɧɨɩɨɥɿɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɞɟɪɠɚɜɢ ɡɚ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɨɸ;

•

ɞɟɮɿɰɢɬ ɚɞɜɨɤɚɬɿɜ ɭ ɧɟɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɫɬɚɯ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɢɬɶ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɩɪɚɜɨɜɭ ɞɨɩɨɦɨɝɭ.
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ:

1. ɉɨɥɭɹɤɬɨɜɚ ɇ.Ʌ. Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɭɸ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɭɸ ɩɨɦɨɳɶ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɟ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɨɬɚɪɢɚɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ : ɞɢɫ… ɤɚɧɞ..ɸɪɢ.ɧɚɭɤ ɩɨ ɫɩɟɰ 12.00.02 –
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɟ ɩɪɚɜɨ; ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɟ ɩɪɚɜɨ [Ɍɟɤɫɬ] / ɇɚɬɚɥɢɹ Ʌɟɨɧɢɞɨɜɧɚ
ɉɨɥɭɹɤɬɨɜɚ – Ɇ., 2004 – 215 ɫ.
2. ɉɨɞɨɥɹɤɚ Ⱥ. Ɇ. Ɂɚɯɢɫɬ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɚɞɜɨɤɚɬɭɪɢ / Ⱥ. Ɇ.
ɉɨɞɨɥɹɤɚ // Ɏɨɪɭɦ ɩɪɚɜɚ. – 2009. – ʋ 1. – ɋ. 429–433.
3. ɉɚɫɢɱɧɸɤ ɋ.Ƚ. Ⱥɞɜɨɤɚɬɭɪɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ / ɋ.Ƚ. ɉɚɫɢɱɧɸɤ. - Ʉ.: ɘɪɿɧɤɨɦ ȱɧɬɟɪ,
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Tomáš ,entéš

MUDSKÉ PRÁVA V SLOVENSKOM ŠTÁTE

Abstract
The birth of the modern understanding of the doctrine of human rights have taken place in Europe on the
experience of two bloody conflicts in the 20th century. While the First World War did not intervene immediately
and directly to the civilian population of Austria-Hungary living in present Slovak Republic area, World War II
is still difficult memento of our history which is still hard to deal with. Approximately 70,000 Slovak Holocaust
victims were deprived of their fundamental civil and political rights so that they can then be deprived of the
basic absolute rights - the right to life.
Abstrakt
Zrod doktríny moderného chápania ochrany Đudských práv sa udial v Európe 20. storoþia na skúsenosti s dvomi
krvavými konfliktmi. Kým prvá svetová vojna bezprostredne a priamo nezasiahla civilné obyvateĐstvo RakúskoUhorska žijúce na dnešnom území Slovenskej republiky, druhá svetová vojna je dodnes Ģažkým mementom
našich dejín, s ktorým sa len veĐmi pomaly a Ģažkopádne vyrovnávame. Približne 70 000 slovenských obetí
holokaustu bolo zbavených svojich základných obþianskych a politických práv, aby mohli byĢ následne zbavení
aj základného absolútneho práva - práva na život.

Ústava ýeskoslovenskej republiky z roku 1920
Ústava ýeskoslovenskej republiky, alebo, ak chceme, Ústavní listina ýeskoslovenskej
republiky, bola prijatá Doþasným Národným Zhromaždením dĖa 29.2.1920 ako ústavný
zákon þ. 121/1920 Zb. s úþinnosĢou od 6.3.1920. Pre úþely tohto príspevku budem ćalej
pracovaĢ so skratkou Ústava ýSR. Ústava ýSR pozostávala okrem iného (Preambula,
Uvozovací zákon) zo 6. hláv. VzhĐadom na to, že predmetom tohto diskusného príspevku je
okrem iného poukázaĢ na isté právne a historické skutoþnosti, ktoré podĐa autora poskytli v
koneþnom dôsledku ústavnoprávny priestor pre vytvorenie protižidovskej legislatívy v
Slovenskej republike, bude predmetom nášho záujmu predovšetkým 5. a 6. hlava Ústavy
ýSR. V texte je použitý autorov slovenský preklad ustanovení Ústavy ýSR. Ústava ýSR
ostala de iure platná a úþinná až do prijatia tzv. Ústavy 9. mája komunistickým režim v roku
1948.
Napriek uvedenému je potrebné zaþaĢ tento diskusný príspevok spomenutím
ustanovenia § 2 Ústavy ýSR, ktorý sa nachádza v jej prvej hlave, a to z dôvodu, že v jeho
intenciách sa ýSR definovala ako demokratická republika.
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Piata hlava Ústavy ýSR nesie názov „Práva a slobody, ako i povinnosti obþianske“.
Hneć v jej prvom paragrafe (§ 106) a jeho odseku 1 sa ustanovuje rovnosĢ obþanov ýSR pred
zákonmi republiky, kećže „výsady pohlavia, rodu a povolania sa neuznávajú“. Ide o jedno z
kĐúþových ustanovení, ktoré v koneþnom dôsledku reálne formujú ýSR ako republiku
demokratickú a skutoþne obþiansku. Znamená to, že každý obþan si je rovný pre zákonom z
pohĐadu ochrany jeho práv štátom, a zároveĖ každý obþan má rovnaké povinnosti, na ktorých
výkon má dohliadaĢ štát.
V ćalšom ustanovení toho istého paragrafu, v odseku 2, sa ustanovuje, že „Všetci
obyvatelia republiky ýeskoslovenskej požívajú v rovnakých medziach ako štátni obþania tejto
republiky na jej území plnej a naprostej ochrany svojho života i svojej slobody nehĐadiac na
to, akého sú pôvodu, štátnej príslušnosti, jazyka, rasy alebo náboženstva. Odchýlky od tejto
zásady sú prípustné len, keć to medzinárodné právo dovoĐuje.“. Ide o veĐmi modernú a
pokrokovú právnu úpravu. Pre porovnanie, v dnes platnej a úþinnej Ústave Slovenskej
republiky (ústavný zákon þ. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov), þlánok 12 odsek 2 sa
ustanovuje, že „Základné práva a slobody sa zaruþujú na území Slovenskej republiky všetkým
bez ohĐadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, þi iné
zmýšĐanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosĢ k národnosti alebo etnickej skupine,
majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovaĢ,
zvýhodĖovaĢ alebo znevýhodĖovaĢ.“. Z uvedeného je veĐmi jednoduché demonštrovaĢ, že
ýeskoslovenská republika poskytovala nielen svojim obþanom, ale všetkým obyvateĐom
žijúcim na jej území, modernú demokratickú právnu ochranu ich práv a slobôd, veĐmi
podobnú tej dnešnej, ktorá bola prijatá takmer o 75 rokov neskôr (v roku 1992) a po
skúsenosti, akou bola druhá svetová vojna.
Štát teda chránil život a slobodu obþanov a obyvateĐov bez ohĐadu na ich pôvod, štátnu
príslušnosĢ, jazyk, rasu a náboženstvo. Práve pojem „rasa“ je pre úþely tohto diskusného
príspevku kĐúþový. Nemám na mysli samotný obsah tohto pojmu, ktorého historickému
výkladu sa jednak z vecných dôvodov a jednak z priestorových dôvodov, nebudem v tomto
príspevku venovaĢ. DôležitosĢ rasy spoþíva v jej samotnom uvádzaní v Ústave ýSR. Musíme
si totiž uvedomiĢ dobové reálie, o ktorých v tomto prípade hovoríme. Mám na mysli
predovšetkým koniec 20. rokov a celé 30. roky 20. storoþia, nástup otvorene rasistického a
protižidovského štátneho režimu v Nemecku, jeho koncept rasy, celú jeho „vedeckú“ teóriu
založenú na „vedeckom“ bádaní tzv. rasových antropológov a celkovú európsku politickú
mikroklímu a spoloþenské nálady tej doby.
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Šiesta hlava Ústavy ýSR nesie názov „Ochrana menšín národných, náboženských a
rasových“. PodĐa § 128 odsek 1, þo je prvé ustanovenie šiestej hlavy Ústavy ýSR, „Všetci
štátni obþania republiky ýeskoslovenskej sú si pred zákonom plne rovní a požívajú rovnakých
práv obþianskych a politických nehĐadiac k tomu, akej sú rasy, jazyka alebo náboženstva.“.
To znamená vylúþenie akejkoĐvek nerovnoprávnosti na základe kritérií ako rasa a
náboženstvo, priþom takejto nerovnoprávnosti mal zabrániĢ priamo štát na svojej úrovni. Bol
to štát, kto prišiel so zákazom akejkoĐvek diskriminácie pred zákonom na základe niektorého
z týchto kritérií, þím vopred zabránil akýmkoĐvek legálnym snahám o vytvorenie
protižidovskej, protirómskej a inej šovinistickej legislatívy. Teda štát ako garant rovnosti
obþanov v ich právach a povinnostiach bez ohĐadu na náboženstvo alebo rasu.
Ćalším nemenej dôležitým ustanovením Ústavy ýSR je odsek 2 toho istého paragrafu,
podĐa ktorého „Rozdiel v náboženstve, viere, vyznaní a jazyku nie je žiadnemu štátnemu
obþanovi ýeskoslovenskej republiky v medziach všeobecných zákonov na škodu, hlavne
pokiaĐ ide o prístup do verejnej služby, k úradom a hodnostiam, alebo pokiaĐ ide o
vykonávanie akejkoĐvek živnosti a povolania.“. Áno, pre objektívnosĢ treba dodaĢ, že v
zmysle odseku 4 toho istého paragrafu Ústavy ýSR mohli štátne orgány v intenciách platných
alebo v budúcnosti prijatých zákonov podnikaĢ isté kroky, ktoré by mohli budiĢ zdanie
obmedzovania práv garantovaných v šiestej hlave Ústavy ýSR, avšak mohli tak uþiniĢ len z
dôvodu a v rozsahu zabezpeþenia verejného poriadku a bezpeþnosti štátu a úþinného dozoru.
Takýto krok teda mal slúžiĢ štátu len ako akési ultima ratio pre splnenie vyššieho
spoloþenského záujmu, ktorým bezpochyby bezpeþnosĢ štátu je. Toto ustanovenie preto
nemožno interpretovaĢ ako akési „zadné vrátka“ pre štátny režim na prijímanie
protžidovských a protirómskych opatrení.
Z uvedeného v koneþnom dôsledku vyplýva, že ýSR ako krajina, v ktorej žili mnohé
národy a národnosti, Đudia rôznych náboženstiev a viery, plne rešpektovala práva a slobody
svojich obþanov, nerobila medzi nimi žiadne rozdiely na základe kritérií ako jazyk, pohlavie,
rasa, národnosĢ, rasa, þi náboženstvo, a nedávala zákonodarcovi ani priestor, aby v budúcnosti
prijal zákonodarstvo, ktoré by túto situáciu mohli akýmkoĐvek spôsobom dramaticky zmeniĢ.
Ústava Slovenskej republiky z roku 1939
Ústavný zákon o ústave Slovenskej republiky (zákon þ. 185/1939 Sl. z.) bol prijatý
slovenským snemom 21.7. 1939 s úþinnosĢou odo dĖa jeho vyhlásenia (31.7.1939). Kećže
formálne v zmysle § 1 ods 1 ústavy bol Slovenský štát de iure Slovenskou republikou, pre
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úþely tohto diskusného príspevku budeme ćalej používaĢ termín Ústava SR. Skladala sa z
úvodného prehlásenia (a nie preambuly) a z 13 hláv obsahujúcich 103 paragrafov.
V § 1 odsek 1 Ústavy SR (prvá hlava s názvom „Všeobecné ustanovenia“) sa
Slovenská republika definuje len ako republika, a nie ako demokratická republika, ako to bolo
v § 2 odsek 2 Ústavy ýSR.
V Ústave SR sa nenachádza ani ustanovenie zhodné alebo aspoĖ podobné s
ustanovením § 1 odsek 1 Ústavy ýSR, v zmysle ktorého je Đud jediným zdrojom všetkej
štátnej moci v ýeskoslovenskej republike. Naopak, podĐa úvodného prehlásenia Ústavy SR
„Slovenský národ pod ochranou Boha Všemohúceho od vekov sa udržal na životnom
priestore mu urþenom, kde s pomocou Jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil
si svoj slobodný slovenský štát.“. To znamená, že pôvodom moci tu už nie je Đud, ako to v
demokratických republikách býva, ale Boh (kresĢanský). Koncepcia, podĐa ktorej moc
pochádza od Đudu, má pritom svoje dôsledky. Okrem iného to znamená, že vláda sa tomuto
Đudu zodpovedá, pretože je ním volená (resp. formovaná z poslancov zvolených do
parlamentu a pod.), a Đud ako pôvodca všetkej moci v štáte má právo kedykoĐvek túto vládu
odvolaĢ. Naopak, ak za pôvodcu štátnej moci vyhlásime Boha, pri možno ani nie tak veĐmi
extenzívnom výklade by sme mohli prísĢ k záveru, že Đud nemá žiadny úþinný mechanizmus
k tomu, aby spochybnil legitimitu vlády þi štátnej moci ako celku, pretože þlovek nemá ako
spochybniĢ božskú autoritu. ýlen vlády sa v takom prípade zodpovedá Bohu a nie Đudu tej
krajiny, ktorej vláda vládne.
V Ústave SR nenájdeme žiadne ustanovenia, ktoré by sa svojim obsahom aspoĖ
približovali k § 106 Ústavy ýSR, teda sa približovali k definícii rovnosti obþanov pred
zákonmi republiky. Absencia takéhoto ustanovenia následne poskytuje zákonodarcovi
možnosti na prijatie takej legislatívy, ktorá vytvára „rovné a rovnejšie“ skupiny obyvateĐstva,
resp. vytvára tzv. obþanov druhej kategórie, þo bol aj prípad Slovenskej republiky. PokiaĐ
totiž nezadefinujeme rovnosĢ pred zákonom ako ústavnoprávnu zásadu, nemôžeme sa ako
obþan legitímne pred orgánmi štátu dovolávaĢ v skutkovo a právne rovnakej (resp. veĐmi
podobnej) veci rovnakého zaobchádzania. Štát totiž v takom prípade takúto povinnosĢ nemá.
Nehovoriac o tom, že pokiaĐ ako obþania nie sme pôvodcom moci v štáte, nemáme ani
legitímny nástroj na to, aby sme si takúto rovnosĢ ako ústavnoprávny princíp presadili,
nakoĐko takúto právomoc by mal maĢ vo svojej podstate iba Boh ako pôvodca štátnej moci.
V desiatej hlave Ústavy SR s názvom „Povinnosti a práva obþanov“ sa v § 81
ustanovuje ústavnoprávny princíp ochrany práv obþanov Slovenskej republiky. PodĐa odseku
1 tohto paragrafu „Všetci obyvatelia bez rozdielu pôvodu, národnosti, náboženstva a
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povolania požívajú ochranu života, slobody a majetku.“. Ak si pozorne preþítame dikciu tejto
právnej normy a porovnáme ju s príbuzným ustanovením z Ústavy ýSR (§106 ods. 2),
prídeme k záveru, že nám z textu tohto ustanovenia vypadol termín „rasa“. V § 81 ods. 2 sa
ustanovuje, že obmedzenie týchto práv je možné len na základe ustanovení zákonov. To
znamená, že na obmedzenie práva na život postaþuje „obyþajný“ zákon, þiže nie ústavný
zákon, na ktorého prijatie je predsa len potrebné vyššie kvórum hlasov. Matematicky to
znamená, ak sa v zmysle § 21 odsek 1 Ústavy SR nájde v sneme 14 poslancov z 80 pri
minimálne tretinovej úþasti (po zaokrúhlení ide o 27 poslancov), ktorá bola nevyhnutná pre
uznášaniaschopnosĢ snemu, a tí zahlasujú za obmedzenie práva na život na základe
ĐubovoĐne zvolených kritérií, ktoré si presadia do zákona, urþená skupina obyvateĐov,
prípadne celé obyvateĐstvo v tom najabsurdnejšom prípade, stratí právo na osobnú slobodu
alebo život. Na to všetko staþilo za istých okolností 14 poslancov snemu.
Kombinácia stavu, keć nie je v ústave zadefinovaná rovnosĢ obþanov pred zákonom a
nie je zabezpeþená ochrana obþianskych práv bez ohĐadu na rasu, je možné, obzvlášĢ v
kontexte verejne známej rasovo motivovanej protižidovskej politiky Nemecka v 30. rokoch
20. storoþia, považovaĢ za veĐmi nebezpeþnú pre niektoré skupiny obyvateĐstva, nakoĐko
poskytuje zákonodarcovi priestor na prijatie takej legislatívy, ktorá bude na základe rasových
princípov potláþaĢ práva a slobody niektorej z týchto skupín. Nehovoriac o tom, ak ste štátom,
ktorý má s krajinou, akou Nemecko v tom þase pod Hitlerovým vedením bolo, podpísanú
Zmluvu o ochrannom vzĢahu medzi Nemeckou ríšou a Slovenským štátom (Schutzvertrag,
platná a úþinná od 23.3.1939), a ste nielen de facto, ale aj de iure nemeckým satelitom.
Otázka, þi Slovenský snem, ktorý mal v zmysle § 6 Ústavy SR ako jediný štátny orgán v
republike zákonodarnú moc prijaĢ ústavu, vedel o tom, že prijatím ústavného zákona þ.
185/1939 Sl. z. (Ústava SR) vytvorí priestor pre protižidovskú legislatívu, je podĐa môjho
názoru bezpredmetná, nakoĐko je to práve snem, ktorý niesol plnú zodpovednosĢ za prijatie
ústavy, vrátane osôb, ktoré tento ústavný zákon podpísali. Jednou z týchto osôb bol napríklad
aj vtedajší predseda vlády SR (ministerský predseda), a neskorší prezident Slovenskej
republiky, Jozef Tiso.
PokiaĐ ide o náboženskú slobodu, v jedenástej hlave Ústavy SR s názvom „Cirkve“, §
88 sa ustanovuje, že „Každému sa zabezpeþuje právo voĐne plniĢ náboženské povinnosti,
nakoĐko to neodporuje ustanoveniam zákona, verejnému poriadku a kresĢanským mravom.“.
Ide o veĐmi kurióznu ochranu náboženskej slobody, keć štát na jednej strane garantuje túto
slobodu, no jej garanciu na strane druhej podmieĖuje akýmsi bližšie nikde nešpecifikovanými
kresĢanskými mravmi. Štátna ochrana slobodného židovského vierovyznania sa tak stáva z
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pohĐadu tohto ustanovenia Ústavy SR absurdná, pretože židovská vierouka nie je v súlade s
kresĢanskou, a preto logicky ani nemôže byĢ v súlade s kresĢanskými mravmi.
V dvanástej hlave Ústavy SR s názvom „Národnostné skupiny“ sa v § 91 odsek 2
ustanovuje, že o príslušnosti obþanov k národnosti sa vedie kataster. To znamená, že štát vie
kedykoĐvek komfortne identifikovaĢ príslušnosĢ ktoréhokoĐvek obþana k národnostnej
skupine, t. j. príslušnosĢ k niektorej z menšín. Ide o veĐmi neštandardný krok, kećže
národnosĢ je veĐmi citlivý osobný údaj, ktorého zhromažćovanie zo strany orgánov štátnej
moci nemusí, no môže maĢ za cieĐ sledovaĢ isté neskoršie zámery, ako sa aj neskôr v prípade
Slovenskej republiky pri perzekúciách Židov ukázalo. V § 95 Ústavy SR sa zavádza princíp
reciprocity, podĐa ktorého „Práva národnostných skupín, uvedené v ústave, platia natoĐko,
nakoĐko také isté práva v skutoþnosti požíva i slovenská menšina na území materského štátu
príslušnej národnostnej skupiny.“. Ak vezmeme v úvahu skutoþnosĢ, že Židia v tom þase
nemali na svete svoj vlastný štát, a nieto ešte štát, v ktorom by žila slovenská menšina,
znamená to, že ako národnostná skupina nemali v Slovenskej republike zaruþené žiadne práva
v zmysle tejto dvanástej hlavy Ústavy SR. Nehovoriac o tom, že posúdiĢ objektívne skutoþnú
úroveĖ požívania menšinových práv v inej krajine bolo v praxi nemožné.
Ústavnoprávna konformita protižidovskej legislatívy v Slovenskej republike
Ako už bolo spomenuté, bol to snem, kto mal v zmysle Ústavy SR zákonodarnú moc, a
teda právomoc prijímaĢ zákony, ktoré upravujú práva a povinnosti obþanov Slovenskej
republiky. V zmysle § 81 odsek 2 Ústavy SR bolo možné obmedziĢ obþianske práva iba na
základe zákona. Z uvedeného prichádzam k logickému záveru, že by to mal byĢ práve snem,
ktorý bude stáĢ za celou protižidovskou legislatívou Slovenskej republiky. Ak sa však bližšie
pozrieme na jednotlivé právne normy, ktoré zo Židov (a Rómov) urobili obþanov druhej
kategórie, prídeme k záveru, že medzi približne 15 normami nenájdeme takmer žiaden zákon
(výnimkou je napr. ústavný zákon þ. 68/1942 Sl. z. o vysĢahovaní Židov), iba vládne
nariadenia, resp. nariadenia so silou zákona. Ako je to možné, keć ústava jasne ustanovovala,
že obmedziĢ obþianske práva možno iba na základe zákona?
Slovenský snem prijal dĖa 14.3.1939 pri vzniku samostatnej republiky Zákon o
samostatnom Slovenskom štáte þ. 1/1939 Sl. z., podĐa ktorého (§ 4) sa vláda splnomocnila,
aby nariadením vykonávala všetko, þo je v prechodnom þase potrebné na udržiavanie
poriadku a na zabezpeþenie záujmov Slovenského štátu. S ohĐadom na § 3 tohto zákona sa
malo bez pochyby na mysli obdobie do prijatia novej ústavy (Ústavy SR z júla 1939). Hoci
teda zákon hovoril o vládnych nariadeniach len tam, kde je to treba na udržanie poriadku a
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zabezpeþenie štátnych záujmov, vláda SR do 21.7.1939 prijala minimálne 6 nariadení, ktoré
napr. vyluþovali Židov z verejných služieb (Žid už nesmel byĢ viac štátnym zamestnancom);
štát dosadil do židovských podnikov dôverníkov, z ktorých sa neskôr stávali arizátori;
bol vykonaný súpis židovských poĐnohospodárskych nehnuteĐností; Židia v armáde boli
presunutí do oddielov, ktoré tvorili osobitné pracovné útvary slúžiace bez zbrane; Židia už
nesmeli byĢ vlastníkmi alebo koncesionármi verejných lekární; a mnohé ćalšie obmedzenia.
Vláda len mesiac po vzniku samostatnej republiky pristúpila vládnym nariadením k
vymedzeniu pojmu Žid (þ. 63/1939 Sl. z. zo dĖa 18.4.1939). Som toho názoru, že tieto vládne
nariadenia nemali žiadnu legitimitu z pohĐadu Zákona o samostatnom Slovenskom štáte,
pretože ten jasne ustanovoval, že vládne nariadenia možno prijaĢ len na udržanie poriadku a
zabezpeþenie záujmov štátu. Toto kritérium bez pochyby nespĎĖa ani jedno z vládnych
nariadení, ktoré sa týkalo zásahu do obþianskych práv slovenských obþanov židovskej
národnosti. Napriek tomu, tieto vládne nariadenie neboli ani po prijatí Ústavy SR zrušené
(vyhlásené za neplatné), hoci v zmysle § 97 a § 98 Ústavy SR mohli byĢ na základe
rozhodnutia ústavného senátu pozostávajúceho zo senátnych predsedov Najvyššieho súdu a
Najvyššieho správneho súdu vyhlásené za neplatné.
PokiaĐ ide o obdobie po prijatí Ústavy SR, nemožno opomenúĢ § 43 a § 44 tejto ústavy.
V zmysle ustanovení § 43 môže vláda vydávaĢ nariadenie na vykonávanie urþitých zákonov a
v ich medziach. V podstate ide o konštrukciu nariadení vlády SR v podmienkach dnešnej
Slovenskej republiky, kde na prijatie nariadenia potrebuje maĢ vláda zmocnenie v zákone ako
v právnej norme vyššej právnej sily. Pri formulovaní obsahu nariadenia je þo do rozsahu
limitovaná medzami zákona a medzami splnomocnenia v zákone. PodĐa § 44 ods. 1 Ústavy
SR, „Ak na zamedzenie nenahraditeĐnej ujmy vážne hospodárske, finanþné alebo politické
záujmy štátu vyžadujú neodkladné opatrenia, vláda ich môže vydaĢ nariadením s mocou
zákona s výnimkou vecí, ktoré patria do výluþnej právomoci snemu, alebo ktoré podĐa ústavy
má upraviĢ zákon.“. Ústava teda jasne ustanovovala, že na prijatie vládneho nariadenia s
mocou zákona (tu treba upozorniĢ, že ide o iný druh nariadenia, než podĐa § 43, priþom tento
druh nariadenia podpisoval aj prezident republiky v zmysle § 38 odsek 1 písm. e) Ústavy SR)
musia byĢ splnené dve podmienky, a to – nejde o výluþnú právomoc snemu, a nejde o
záležitosĢ, ktorú ma podĐa ústavy upraviĢ zákon. Pripomínam, že podĐa § 81 odsek 2 Ústavy
SR možno obþianske práva obmedziĢ iba na základe zákona. Kećže Ústava SR nadobudla
úþinnosĢ dĖom vyhlásenie v zbierke (31.7. 1939), vláda mala jasne urþené pravidlá pre
prijatie akéhokoĐvek nariadenia s mocou zákona po tomto dni. Ani to jej však nezabránilo
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pristúpiĢ k prijatiu celého radu ćalších nariadení, ktoré okliešĢovali obþianske a politické
práva Židov žijúcich na Slovensku.
Vládni predstavitelia si zrejme uvedomovali tento deficit legitímnosti vládnych
nariadení, a preto bol 3.9.1940 prijatí snemom ústavný zákon þ. 210/1940, ktorým sa vláda
splnomocĖuje, aby þinila opatrenia vo veciach arizácie. Snem splnomocnil vládu, aby
nariadením robila všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na vylúþenie Židov zo slovenského
hospodárskeho a sociálneho života, a aby majetok Židov prešiel do vlastníctva kresĢanov.
Snem sa tým de facto aj de iure vzdal svojich právomocí prijímaĢ zákony v tejto oblasti.
PodĐa môjho názoru je však tento ústavný zákon v rozpore s už spomínaným § 43 Ústavy SR,
nakoĐko vláda môže vydávaĢ nariadenia len na vykonanie zákonov, a nie vydávaĢ
nariadenia, ktoré nahrádzajú zákony. VykonaĢ zákon neznamená prijaĢ právnu úpravu,
ktorá je úplne nová a nemá žiadnu oporu v zákone v zmysle, že zákon ani nepredpokladá
prijatie normy v takomto konkrétnom znení. Inak povedané, vládne nariadenie nesmie ísĢ nad
rámec zákona, ktorý prijatie vládneho nariadenia predpokladá. Ak zákonodarca ustanoví, že
vláda smie prijaĢ nariadenia na vykonanie arizácie, ide o tak široký kontext, že v právnom
štáte by takáto norma nemohla byĢ prijatá, pretože je nevykonateĐná. Na základe þoho by sme
totiž chceli posúdiĢ, þi je splnená zákonná zmocĖovacia podmienka, a že nariadenie nejde
svojim obsahom nad rámec zákona? Mimo tejto skutoþnosti, snem sa nemôže vzdaĢ svojej
právomoci aj s odkazom na § 6 Ústavy SR, podĐa ktorého má iba on v Slovenskej republike
zákonodarnú moc. Ústava nepripúšĢa v tomto prípade žiadnu výnimku a možnosĢ snemu
delegovaĢ svoje právomoci na iný štátny orgán (vládu). A zároveĖ, ako som už spomínal,
Ústava SR predpokladala obmedzenie obþianskych práv a slobôd len a výluþne na základe
zákona. Domnievam sa preto, že ústavný zákon þ. 210/1940 Sl. z. mal byĢ vyhlásený
ústavným senátom v zmysle § 97 ods. 1 Ústavy SR za neplatný.
Vláda však zjavne zastávala iný právny názor, o þom svedþí aj jej vysoká normotvorná
aktivita v oblasti protižidovskej legislatívy. Okrem iných, dĖa 9.9.1941 prijala nariadenie o
právnom postavení Židov þ. 198/1941 Sl. z., v ktorého úvode sa vláda odvoláva na § 1 zákona
þ. 210/1940 Sl. z. ako na akt, ktorý ju splnomocnil na prijatie takéhoto nariadenia. V tomto
nariadení zároveĖ vláda vymedzila pojem „Žid“ z hĐadiska rasového, þím sa vraciam k tomu,
že Ústava SR neobsahovala ustanovenia o ochrane obþianskych a politických práv bez ohĐadu
na rasu. V kontexte uvedeného zastávam názor, že všetky nariadenia prijaté na základe tohto
zákona (þ.210/1940 Sl. z.) sú absolútne nelegitímne a mali byĢ vyhlásené za neplatné,
prípadne mali byĢ prijaté snemom ako riadny zákon. Na margo snemu treba pre úplnosĢ
uviesĢ, že aj ten mal možnosĢ v zmysle § 44 ods. 3 Ústavy SR každé jedno nariadenie vlády
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buć zmeniĢ alebo vyjadriĢ svoj nesúhlas s ním, þím by nariadenie stratilo svoju platnosĢ.
Predseda vlády mal totiž povinnosĢ predložiĢ nariadenie súþasne s jeho vyhlásením snemu, a
ten mal možnosĢ do troch mesiacov postupovaĢ v zmysle uvedeného. Autorovi tohto
diskusného príspevku nie je známa situácia, kedy by snem využil svoje oprávnenie a s
niektorým nariadením, ktorého obsahom bola protižidovská právna úprava, vyjadril svoj
nesúhlas.
Legislatívny chaos napokon dokresĐuje aj ústavný zákon þ. 68/1942 Sl. z. o vysĢahovaní
Židov zo dĖa 15.5.1942. Zákon mal tvoriĢ zákonný podklad pre deportácie slovenských Židov
do zahraniþia, avšak ani absencia takéhoto ústavného zákona nebránila štátnej moci zaþaĢ s
deportáciami už v marci 1942, þiže bez akéhokoĐvek legislatívneho oprávnenia. Odhliadnuc
od tejto skutoþnosti, v zmysle § 3 tohto zákona, Židia vysĢahovaní a Židia, ktorí územie štátu
opustili alebo opustia, strácajú štátnej obþianstvo Slovenskej republiky. To znamená, že
Slovenská republika im prestala poskytovaĢ akúkoĐvek ochranu tých obþianskych práv, o
ktoré ich ešte nestihla svojou legislatívnou þinnosĢou obraĢ, a zároveĖ im pre deportácie
nemohla ani ako obyvateĐom zabezpeþiĢ ochranu života a slobody v zmysle § 81 odsek 2
Ústavy SR.
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Marcin D¦browski

SHOOTING DOWN A CIVILIAN AIRCRAFT
IN THE LIGHT OF POLISH LEGAL STANDARDS

I.
In this paper I would like to present my opinion about a possibility of shooting down
a civilian aircraft by a state, its legal grounds and its prospective consequences.
International law standards that regulate problems of treating civilian aircraft have
been formed simultaneously with the development of the aviation industry and political and
historical transformations. The problem of shooting down a civilian aircraft dates back to the
end of the 19th century when planes were invented. Initially, such situations occurred
accidentally. The problem was exaggerated during both World Wars when civilian planes
were used in warfare. Such aircraft were treated by sides of the conflict as part of military
forces. However, shooting down a civilian plane which was not used for military purposes
was a war crime. Such issues were regulated by humanitarian law. During these times the
international society did not establish any legal regulations that directly referred to the topic
explored in this paper.
After the Second World War the situation changed in two ways. Firstly, civilian
planes could be used as spy tools during the Cold War. Secondly, such aircraft were
increasingly attacked by terrorists. In the first situation planes were shot down by the military
forces because of a suspicion of a spying activity. For example, on 27 July 1955 - a Bulgarian
military fighter shot dawn an Israeli civilian aircraft (58 people were killed). On 1 September
1984 two Russian fighters downed a Korean civilian plane (269 casualties). On 3 July 1988
an American battle cruiser “Vincennes” destroyed an Iranian passenger aircraft (290
casualties). On 17 July 2014 the Russian (or Ukrainian) military forces shot down a
Malaysian civilian airliner (300 people were killed)1. In many cases such peremptory and
irreversible decisions were faulty and unfounded and a presumed threat was a terrible effect
of wrong navigation. Violations of the airspace of states were not intentional, but often
resulted from human mistakes.

1

Further examples: KUCHARCZYK, M.: MH17 nie byá pierwszy. Dramatyczna lista zestrzelonych samolotów
pasaĪerskich [online] [cit.2017-03-06]. Retrieved from: http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/mh17-niebyl-pierwszy-dramatyczna-lista-zestrzelonych-samolotow-pasazerskich,451266.html; MILIK, P.: LegalnoĞü
zestrzelenia porwanego samolotu cywilnego z pasaĪerami na pokáadzie. In PaĔstwo i Prawo no. 5. 2015. ISSN:
0031-0980. s. 84-85.

63

In the second type of cases planes were used as an instrument of an illegal activity of
terrorists. The term “terrorism” does not have one commonly accepted definition and is
controversial2. Various legal systems and governments use different definitions of terrorism in
their national legislation3. Terrorism is an unreasonable or unlawful use of force or violence
(committing crimes) against people or property with the intention of intimidating or exerting
coercion on the government or civilian population, and in the longer term - promoting
political, social or financial objectives4. Acts of violence are usually aimed at persons who are
not directly connected with terrorist purposes. They might be a manifestation of blind hatred,
fanaticism, but they might be justified by higher motives such as a struggle for independence,
solidarity with persecuted victims. Before the year 2001 aircraft terrorism usually escalated in
two ways. Firstly, planes were hijacked with a view to receiving money (ransom)5 or to
forcing authorities to take some legal or political actions (e.g. release prisoners). Airscraft
were (are) often kidnapped in order to escape from one country to another6. Secondly, aircraft
were destroyed by terrorists so as to induce fear, cause damage, kill people or spread ideas7.
The beginning of the 21st century brought the third type of aircraft terrorism.
Offenders started using hijacked passenger planes as a weapon. The terrorists’ aim is not to
hijack a plane, but their direct intention is to disseminate destruction and death with it8. An
intentional crashing of a plane on a target placed on the ground might be qualified as an
example of using military force9. A fuelled up airplane can be used as a kinetic, chemical or

2

ĩYLICZ, M.: Terroryzm Lotniczy. In Palestra 2004, no. 3-4. ISSN 0031-0344, s. 127.
These difficulties arise from the fact that the term “terrorism” is politically and emotionally charged. Besides,
one act of violence for someone might be an act of terror and madness and for others might be an act of heroism
and courage.
4
The use of intentionally indiscriminate violence as a means to create terror or fear in order to achieve a
political, religious, or ideological aim. PATYRA, S., MOJSKI, W. The Threat of Terrorism as a Constitutional
Ground for the Limitation of Individual Rights and Freedoms in Poland (in the light of the judgment of the
Polish Constitutional Tribunal in Case K 44/07 RENEGADE). In BUDZIàO, K. IX World Congress of
Constitutional Law (Oslo, 16-20 June 2014) Contributions by Polish Scholars, Warszawa, 2015. ISBN 978-8387515-82-9, s. 138.
5
It is said that it is a rather rare occurrence. Aircraft, in contrast to vessels, are not usually hijacked for ransom
(LASKOWSKI, J.: Terroryzm lotniczy – charakterystyka zjawiska. In SALETRA, W.- KUBICKI, R. Studia
Humanistyczno-Spoáeczne 2013, no. 7. ISSN 1734-4689, s. 136).
6
LASKOWSKI, J.: Terroryzm lotniczy – charakterystyka zjawiska. In SALETRA, W.- KUBICKI, R. Studia
Humanistyczno-Spoáeczne 2013, no. 7. ISSN: 1734-4689, s. 135.
7
Sometimes acts of violence are caused by people who suffer from mental diseases. In the period of time
between 1947-1996 - 13% of airplanes were hijacked by people with mental disorders (MEWARI, A. Attacks on
civil aviation: trends and lessons. In WILKINSON, P. - JENKINS, B. M. Aviation, Terrorism and Security,
London 1999, ISBN-13: 978-0714644639, s. 9.
8
àUKSZTA, M.: Zestrzelenie uprowadzonego samolotu cywilnego w Ğwietle wyroku Trybunaáu
Konstytucyjnego. In Biaáostockie Studia Prawnicze 2009, no. 6. ISSN 1689-7404, s. 100.
9
BRODOWSKI, L. - PĄCZEK, M. Zestrzelenie uprowadzonego samolotu cywilnego jako forma realizacji prawa do
Samoobrony [online] [cit.2017-03-06], s. 7. Retrieved from
pk.gov.pl/plik/2016_06/36bd5870b715adf7186aa74c47cab428.pdf; PàACHTA, M.:
3
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biological missile. The terrorist attack on the twin towers of the World Trade Centre and the
Pentagon building on 11 September 2001 in the United States of America was significant.
That day criminals of Al-Qaeda kidnapped four American planes and deliberately crashed two
of them into the WTC buildings and one into the Pentagon. 2,996 people were killed and over
6,000 injured in the attack, and the damage caused to property and infrastructure totalled at
least $10 billion10. The terrorist attacks of 2001 unveiled a new form of assaults. On a large
scale they were minutely organised and synchronized and caused terrible massive effects.
Ordinary terrorist attacks make authorities protect a plane, the crew and passengers. After
9/11 attacks people and ground infrastructure have to be protected as well. Therefore, it has
brought new problems of how to protect people and property from such threats. In the 21st
century terrorism has received a new dimension and has become an international, global
problem.
II.
Generally the history of legal regulations that relate to a problem of downing a
civilian aircraft can be divided into three periods11. The first started at the beginning of the
19th century with the invention of an airplane. At that time regulations were based on total
sovereignty of a state and its airspace. Countries were entitled to intercept any aircraft which
had violated its space and force it to land. This period ended with downing the Korean plane
by Russians in 1984. This “accident” was condemned by international public opinion and
became a direct motive to change binding international treaties, especially the Chicago
Convention of 194412. Law amendments began the second period13.
The second period was based on a legal premise that no one was legitimate to destroy
a civilian aircraft. Efforts of states and the aircraft industry concentred on ensuring safety of
planes, craft and passengers14. The Article 3bis15 has been added to the Chicago Convention.
The Lockerbie case: The role of the Security Council in enforcing the principle aut dedere aut judicare. In The
European Journal of International Law 2001, vol. 12, no. 1, ISSN 0938-5428, s. 121-140.
10
MURATA, T.: The Impact of 9/11 on U.S. Relations in Asia. In MORGAN, M.J. The Impact of 9/11 on
Politics and War: The Day that Changed Everything? New York 2009. ISBN 0-230-60763-2, s. 222.
11
MILIK P.: LegalnoĞü zestrzelenia porwanego samolotu cywilnego z pasaĪerami na pokáadzie. In PaĔstwo i
Prawo no. 5. 2015. ISSN: 0031-0980, s. 83.
12
The Convention on International Civil Aviation (also known as the Chicago Convention) was signed on 7
December 1944 by 52 States.
13
MILIK P.: LegalnoĞü zestrzelenia porwanego samolotu cywilnego z pasaĪerami na pokáadzie. In PaĔstwo i
Prawo no. 5. 2015. ISSN: 0031-0980, s. 86.
14
For instance: The Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft or
the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft. The first treaty is commonly called
the Tokyo Convention and was concluded in Tokyo on 14 September 1963. It came into force on 4 December
1969 and has been ratified by 186 countries. The second act was adopted by the International Conference on Air
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States were able to intercept a plane marked as a renegade and force it to land16, but there was
no any acquiescence to use weapon against any civilian aircraft. If a plane was intercepted
during its flight, its safety and life of people could not be threatened. The above-mentioned
provision is very important, because there is no another explicit treaty law on the subject of
firing on civilian aircraft17. “While there is no definitive international law that restricts firing
on civilian aircraft, international law has developed to the point where, while not universally
accepted, there are norms that are sufficiently widely accepted that the »right« to fire on
aircraft that offend the country's airspace is quite restricted”18. According to international law,
countries elaborated their own provisions and procedures that dealt with a renegade plane. Yet
these solutions did not contain a state’s right to destroy a renegade civilian plane with
innocent crew and passengers. So the procedures were not prepared to treat such a plane as a
weapon.
The third period started in 2001 after terrorist attacks in the United States of
America. Generally, a modern type of terrorist violence formally has not caused any serious
transformations in international law. But the United States has seriously changed their attitude
to terrorism. It has caused changes in the interpretation of international treaties, in particular,
Article 3bis of the Chicago Convention. The most serious changes have taken places in
internal, national bodies of laws. A lot of countries have made provisions which obligate
aircraft enterprises to obtain insurance policies19.
III.
Three types of reactions to the new type of terrorist threat can be observed 20. Some
of the countries have not introduced any reactions officially. They have not established any
special regulations and pronounced any statements. Some declare that if any airplane marked
as a renegade did not fulfil commands directed at it, they would use military force including
shooting a plane down, even a civilian one. These countries have not introduced any changes
Law in the Hague on 16 December 1970. It became effective on 14 October 1971 and has been ratified by 185
state parties.
15
The protocol relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 3 bis],
signed in Montreal on 10 May 1984.
16
In international terminology a plane which violates the airspace of a state is called a “renegade”.
17
FOONT, B.E.: Shooting Down Civilian Aircraft: Is There an International Law? In Journal of Air Law and
Commerce 2007, vol. 72, no. 4. ISSN 0021-8642, s. 701; ĩYLICZ, M.: Zestrzelenie cywilnego statku
powietrznego jako delikt prawa miĊdzynarodowego. In PaĔstwo i Prawo 2009, no. 6. ISSN 0031-0980, s. 27.
18
Ibidem, s. 724.
19
ĩYLICZ, M.: Terroryzm lotniczy w Ğwietle prawa miĊdzynarodowego. In PaĔstwo i Prawo 2005, no. 9. ISSN
0031-0980, s. 25.
20
RESNICOFF, S.H.: Shooting Down Suicide Airplanes - What's Law Got to Do With It? In Issues in Aviation
Law and Policy 2010-2011, vol. 10. ISSN 1934-7170, s. 285.
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in their bodies of laws. The third group of states have prepared legal, statutory procedures
which allow downing a civilian aircraft despite the innocent crew and passengers on board.
These states constitute the smallest group. Such provisions were established in the Republic
of Poland21, in the Federal Republic of Germany22 and in the Russian Federation in 2006.
Hungary and the Czech Republic reportedly have similar laws23. Such an action is legal in the
United States of America24. During the 2012 Summer Olympics in London the English
authorities authorised placing air-defence systems on roofs of buildings in London. In the UK
it is claimed in doctrine that the prime minister would normally have to give personal
authorization for an aircraft to be shot down; however, other ministers (the deputy prime
minister, the home secretary, and the transport secretary) are also authorized to act if the
prime minister might not be reached25. It is important that any of the remaining states have not
raised any objections to these solutions26.
In Poland and in Germany constitutional courts found that statutory provisions which
allowed destroying an aircraft carrying an innocent crew and passengers were unconstitutional
and annulled acts27. Consequently, in these countries such regulations are not binding any
more. Both Tribunals present very similar arguments. They find that human life is the highest
constitutional value and must be protected regardless of its prospective duration. Human
beings must not be treated as mere objects of the state. The state must not sacrifice any human
life to protect other human beings. According to the Polish and German Constitutions it is
forbidden to shoot down an airplane to avoid only a possible threat. Killing innocent people
cannot be justified by the state’s duty to protect the persons at whom the aircraft was aimed.
In summary, it is unacceptable to establish a statutory provision which legitimates and
legalizes military forces to kill innocent people who are on the board of a plane in a

21

Article 122a of the Aviation Act of 3 July 2002.
§ 14 of Luftsicherheitsgesetz of 11 January 2005.
23
RESNICOFF, S.H.: op. cit., s. 285.
24
The binding theory in the USA is that authorities during the war on terrorism are entitled to take any necessary
precautions to avoid a threat if the situation is atypical and ordinary legal instruments are insufficient
(PAULSEN, M. S.: The Constitution of Necessity. In Notre Dame Law Review 2004, vol. 79, no. 1257; ISSN
0745-3515; POSNER, R.: Not a Suicide Pact. In The Constitution in a Time of National Emergency, Oxford
2006. ISBN 10: 0195304276, s. 4, 152; YOO, J.: The Powers of War and Peace. In The Constitution and Foreign
Affairs 2005, no. 9/11. ISSN 0272-1155, s. 155-181.
25
YOUNGS, R.: Germany: Shooting down aircraft and analyzing computer data. In International Journal of
Constitutional Law 2008, no. 6. ISSN 1474-2640, s. 335.
26
ĩYLICZ, M.: Terroryzm lotniczy w Ğwietle prawa miĊdzynarodowego. In PaĔstwo i Prawo 2005, no. 9. ISSN
0031-0980, s. 24.
27
The judgment of the Polish Constitutional Tribunal in Case K 44/07 of 30 September 2008, and the judgement
of the German Federal Constitutional Court in Case 1 BvR 357/05 of 15 February 2006.
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democratic state

28

. Both courts assumed that such regulations are against international

treaties. In Poland the verdict of the Tribunal and presented argumentation are generally
accepted and supported by scholars and lawyers29. However, in my opinion such jurisdictions
and argumentations bring some doubts; and the statement that such provisions violate
conventions is partly incorrect.
IV.
The prohibition of shooting down a civilian plane with innocent people on its board
is reconstructed from two types of international provisions. The first type of assurances results
from international agreements on human rights and freedoms. For example, the European
Convention on Human Rights30 in its Article 2.1 constitutes that, “Everyone’s right to life
shall be protected by law. No one shall be deprived of his life intentionally save in the
execution of a sentence of a court following his conviction of a crime for which this penalty is
provided by law”. The second type of guarantees arises from aviation law, especially Article
3bis of the Chicago Convention of 1944. All these provisions do not have absolute character.
For instance, pursuant to the European Convention - deprivation of life does not violate
provisions of this act when it results from the use of force which is no more than absolutely
necessary:
(a) in defense of any person from unlawful violence;
(b) in order to effect a lawful arrest or to prevent the escape of a person lawfully detained;
(c) in action lawfully taken for the purpose of quelling a riot or insurrection.
Using deadly instruments by a state might be justified by a reasonable conviction of
authorities about the absolute necessity of undertaking such a radical means31.
In international aviation law - using force against a civilian plane with innocent
people on its board might be developed from the state right to self defence. Each state is
legitimated to rebut every assault and every threat (Latin vim vi repellere omnia iura
28

More information about judgements: PATYRA, S. - MOJSKI, W.: op.cit., s. 135-147; YOUNGS, R.:
Germany: Shooting down aircraft and analyzing computer data. In International Journal of Constitutional Law
2008, no. 6. ISSN 1474-2640, s. 331-338.
29
GLANC, M.: „Nie” dla moĪliwoĞci zestrzelenia samolotu pasaĪerskiego uprowadzonego przez terrorystów. In
GdaĔskie Studia Prawnicze 2010, no. 2, ISSN 1734-5669, s. 215-226; KULESZA, J.: Z orzecznictwa Trybunaáu
Konstytucyjnego (zakres swobody organów administracji publicznej w podjĊciu decyzji o zniszczeniu cywilnego
statku lotniczego). Glosa do wyroku z 30 IX 2008, K 44/07. In PaĔstwo i Prawo 2009, no. 9, ISSN 0031-0980, s.
122-127; àUKSZA, M.: op. cit., s. 98-111; PATYRA, S. - MOJSKI, W.: op. cit., s. 139, 144.
30
The Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms drafted in Rome on 4
November 1950. The convention came into force on 3 September 1953.
31 Jurisdiction of the European Court of Human Rights: on 9 October 1997 in Case Andronicou and
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permittunt). A base for this right is Article 5132 of the Charter of the United Nations33.
Pursuant to customary international law - self-defence actions must be indispensable
(absolutely necessary) and used force must be proportional to the threat34. The sovereignty,
integrity of territory, right to self-defence even with using force are the most important
principles of the United Nations Charter35. The right to self-defence entitles state authorities
to use force against a plane which poses serious threats to citizens and property. Such an
aircraft might by destroyed by military forces to eliminate danger (even if the threat is only
highly hypothetical).
The Article 3bis of the Chicago Convention is not of absolute character, either36.
Section A of this provision establishes that “every State must refrain from resorting to the use
of weapons against civil aircraft in flight and that, in case of interception, the life of persons
on board and the safety of aircraft must not be endangered”. Nonetheless Article 3bis of the
Convention shall not be interpreted as modifying in any way the rights and obligations of
States set forth in the Charter of the United Nations. It means that the Chicago Convention
allows using force and weapons against planes when it is permitted in the United Nations
Charter. If there are reasonable grounds to conclude that a plane is used for any illegal
purposes, every contracting states is enabled to force the plane to land or to give such an
airplane other instructions. For this purpose, the contracting states of the Convention may
resort to any appropriate means consistent with relevant rules of international law. This means
that Article 3 bis of the Chicago Convention allows the application of Article 51 of the United
Nations Charter. This provision in special particular situations allows destroying an aircraft
even if it is civilian and even though there are the innocent crew and passengers on its
board37. To use force against a civilian aircraft marked as a “renegade” requires the fulfilment
of all prerequisites demanded by international law (especially Article 51 of the United Nations
Charter)38:
32

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self-defense if an
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34
BRODOWSKI, L. - PĄCZEK: M.: op. cit., s. 1.
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1) An airplane must be used as a weapon against a state, its citizens or property. A
violation of airspace of the state shall be treated as a military assault. This condition is
fulfilled if terrorists intend to use a hijacked plane as a missile. A situation, when civilian,
non-military instruments are used with the intention of reaching military purposes or to
achieve effects achieved by military resources, can be treated as a military assault39.
2) An airplane does not respond to given instructions for no justified reasons and
continues violations of the airspace of an offended state.
3) The offended country reasonably perceives a threat from the offending aircraft that is
more than mere speculation, such as information that the aircraft is probably engaged in
an act of terrorism or terror or is heading for a populated area or towards a strategically
significant or particularly vulnerable target40. In this criterion a strong presumption based
on rational reasons must be sufficient. Until the strike is completed, the authorities do not
have the absolute certainty about purposes of terrorists.
4) A hostile (terrorist) act is inevitable. This criterion is fulfilled when offenders started
their military enterprise and the end of it is only the matter of time41.
5) A military response taken by a state must be indispensable and proportional. It means
that using military force is the only method which allows avoiding a threat and there is
not another less restrictive one. The necessity of using a weapon against an aircraft does
not leave time to look for less extreme methods. In other words, it must be the measure of
last resort42. Proportionality means that resources used during defence shall be adequate
to a purpose which must be accomplished. The response is proportional if it allows
repelling the threat.
V.
I am of the opinion that using force by a state against a renegade plane, which is
going to be used as a weapon against targets on the ground, can be justified by special
circumstances. Sometimes it is the only method to avoid a very serious threat. In such
situations shooting down an aircraft can be perceived as an obligation of a state.
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It is obvious that a state must not deprive innocent people of their lives. Yet, it is also
obvious that the state is obligated to protect its citizens. The coincidental fulfilment of both
above-mentioned principles might sometimes be impossible. Such a dramatic situation might
occur during a terrorist assault when a plane is used as a missile aimed at crowded places.
Authorities of a state must choose which principle is going to be fulfilled and choose the
lesser of two evils. A state is obligated to take all possible precautions to minimize
consequences of a terrorist attack. In such a situation doing nothing (abandonment) is a failure
and enables terrorists to accomplish all their purposes.
Lawmakers of each state should prepare special procedures for such circumstances.
Nowadays in Poland there is no appointed authority which would be able to take up such a
difficult decision. It means that it can/might be done by everybody or by nobody. Both
solutions are unacceptable.
Under special circumstances statutory law might abrogate a right to life. In other
words, provisions of statutes might establish exceptions to this basic principle because of a
collision of the highest constitutional values, especially in situations when sacrificing one
value is absolutely necessary to protect another43. For example, commonly accepted statutory
provisions contain norms which legalise taking one life to protect another one (e.g. the state of
need or a right to self-defence).
Statutes should indicate a proper body or authorities which would take such a
decision, procedure and appropriate premises. In Poland such a procedure had been
established until the Tribunal found them unconstitutional44. Derogating procedures by the
Constitutional Court has created a loophole in the Polish legal system. The Tribunal found
that it is illegal to create provisions which allow killing innocent people and that in a legal
system there are provisions which are suitable legal instruments to counteract a threat brought
by terrorists (e.g. necessity or a state of need). I agree with the Tribunal’s statement that the
decision of shooting down a civilian plane with innocent people on board is not a typical and
conventional instrument which might be commonly applied. Such a scope of authority can be
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used when typical competences of an organ of authority are not a suitable instrument to avoid
a threat. Thus, special extraordinary procedures should be established. Lack of procedures
results in no organ of authority being responsible for a decision. It would probably cause a
competence injunction between organs of authority as to which one is supposed to take and
apply a decision. During a terrorist assault such a dispute is inadmissible because of lack of
time. There is no subject which would take the decision. There is no any adequate procedure,
and what is the most important, there are no precisely indicated circumstances which define a
situation when such a decision might be taken. Owing to lack of proper provisions (legal
loopholes) the decision is discretionary. A person who potentially would order that the fire to
a civilian plane should be opened is supposed to rely on an intuitional judgment and
undefined and unclear conditions. In my opinion the rules of such an action should be
specified. Ordinary and typical measures are highly insufficient45. Lack of statutory
regulations which precisely indicate procedures and responsible organs of authorities in case
of hijacking a civilian plane, is a serious mistake and legal gap.
The state is supposed to ensure safety of its citizens. It may occur that shooting down
a civilian plane is the only way to fulfil this obligation. This situation brings a very serious
ethical dilemma. Moral values might prevent giving the order. It can be said that it is
forbidden to sacrifice people’s lives to protect others’ lives. The end does not justify the
means46. On the other hand, the authority might estimate values and decide which of these
values (goods) should be protected. There are situations in which there are no good and fully
moral decisions. The authority should choose a solution which causes minor losses.
In my opinion refusing to take a decision and let terrorists kill much more people
than the crew and passengers on the board of a plane is a serious violation of Article 38 of the
Polish Constitution47. This principle creates a positive obligation of the state to ensure the
protection of human life. According to this provision, the right to life is not only about a
prohibition on taking life, but it also obliges the state to actively protect life. In situations of
the authority’s abandonment casualties and their families would have claims against the state,
because the danger might have been avoided. In such circumstances giving up actions is a
deed.
45
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It is said that provisions which enable one to take a decision of shooting down a
civilian plane might be improperly applied. A person’s mistake might cause a terrible effect as
a plane which was wrongly marked as a renegade might be destroyed. It must be mentioned
that lack of such provisions does not eliminate a possibility of such a mistake. Provisions
should be established to specify a procedure and circumstances in order to avoid mistakes.
Provisions would constitute important criteria which allow investigating if the decision was
taken properly.
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SUMMARY
The article describes the author’s point of view about possibility and legality of
shooting down a civilian aircraft which is used as a weapon by terrorists. At the beginning of
the research paper the history of downing civilian plains by authorities and legal provisions
that regulate this issue are elaborated. The author focuses on international treaties and human
rights and freedoms.
According to binding legal international provisions it is not totally forbidden to shoot
down an aircraft with innocent crew and passengers. Military forces of a state are able to do
this exercising the state right of self-defence. Of course it might be done when special
circumstances are fulfilled, especially: 1) an airplane must be used as a weapon against a
state; 2) an airplane does not respond to given instructions; 3) an offended country reasonably
perceives a serious threat from the offending aircraft; 4) a hostile (terrorist) act is inevitable.
The author finds that it is possible and necessary to establish special national, statutory
provisions which would regulate the problem of shooting down a civilian aircraft used as a
weapon. The authorities of states are suppose to protects citizens from terroristic threats and
mustn’t be passive.
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Dawid Daniluk

REALIZATION OF CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF ELECTORAL LAW
IN THE ELECTIONS TO THE SEJM AND THE SENATE OF THE REPUBLIC
OF POLAND IN THE LIGHT OF HUMAN RIGHTS STANDARDS

Global standards and directions for achieving the true realization of the idea of human
rights protection have been set in 1948 by the United Nations General Assembly in the
Universal Declaration of Human Rights. Since then, more and more documents have been
appeared in the system of human rights protection, e.g. the International Covenant on Civil
and Political Rights (adopted by the General Assembly of the United Nations on 19 December
1966). The most important treaty in Europe concerning human rights is Convention for the
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (the European Convention on
Human Rights) drafted in Rome in 1950 by the Council of Europe. The convention came into
force in 19531.There are three generations of human rights. This division was initially
proposed in 1979 by the Czech-French jurist Karel Vasak. “The rights proclaimed in the
Universal Declaration fall into two categories: on the one hand, civil and political rights and,
on the other hand, economic, social and cultural rights. Because of the changing patterns of
society in recent years, it has become imperative to formulate the »third generation of human
rights« (...) which may be called »rights of solidarity«2”. First generation of human rights
include inter alia right to life, freedom of speech, equality before the law, freedom of religion,
free elections3. The right to free elections is directly expressed in the Art. 3 of Protocol No. 1
to the European Convention on Human Rights. This Article provides that “The High
Contracting Parties undertake to hold free elections at reasonable intervals by secret ballot,
under conditions which will ensure the free expression of the opinion of the people in the
choice of the legislature”. According to the Art. 21 para. 3 of the Universal Declaration of
Human Rights “The will of the people shall be the basis of the authority of government; this
will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and
equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures”. The
1
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Art. 25 of the International Covenant on Civil and Political Rights stipulates that “Every
citizen shall have the right and the opportunity (…) To vote and to be elected at genuine
periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret
ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors”.
The Constitution of the Republic of Poland of 1997 contains a canon of principles of
electoral law. According to the Art. 96 para. 2 of the Constitution elections to the Sejm shall
be universal, equal, direct and proportional and shall be conducted by secret ballot. Art. 97
para. 2 of the Constitution stipulates that elections to the Senate shall be universal, direct and
shall be conducted by secret ballot. The Election Code4, like the previous electoral laws,
completes the collection of principles in elections to the second chamber of parliament by
majority rule. The doctrine supplements the above catalogue with the principle of free and fair
elections.
The considerations in this paper are focused on determining, if statutory realization of
constitutional principles of electoral law in the parliamentary elections in Poland fulfill the
standards, result from legal acts concerning protection of human rights.
Regulations of electoral law, which appear in the Polish Constitution, are the result of
a long-lasting process which took place in all European countries. Electoral qualifications,
which restricted the voting rights, as the requirement of sex, race, religion, education or
wealth, are all the features of the past. The principle of universality provides that voting rights
are granted to every adult citizen of the given state. It is worth to say, that nowadays are still
existing justified electoral conditions like age, citizenship, full legal capacity, unpunishability,
residence requirement. Some of them are commonly accepted, but the other ones are
controversial and need a new approach5. In accordance with the Art. 62 of the Constitution the
right to vote is granted to every citizen of Poland, who no later than on the day of vote has
attained 18 years of age and who has not been deprived of public rights or electoral rights
with a final statement of the State Tribunal or who has not been subjected to legal
incapacitation with a final court sentence. On the other hand, the right to be elected (the right
to stand for election and obtain a mandate) is restricted with an increase of the age limit,
which must be acquired no later than on the day of election. Eligible to be elected to the Sejm
4

The most important source of Polish electoral law is – apart from the Constitution – the Election Code adopted
on 5th January 2011.
5
SZYMANEK, J.: Cenzusy wyborcze: antonim demokratycznej elekcji. In SZYMANEK, J.: Niedemokratyczne
wymiary demokratycznych wyborów. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016. ISBN: 978-83-7666-456-9, s.
225-226. More information about new trends in voting requirements: UZIĉBàO, P.: Cenzusy wyborcze XXI w.
Potrzeba nowego podejĞcia. ToruĔ: TNOiK „Dom Organizatora”, 2014. ISBN: 978-83-7285-746-0, s. 5-35.
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is every citizen who has attained 21 years of age, to the Senate 30 years of age. A person
sentenced with a final adjudication to imprisonment for an intentional offence prosecuted by
public prosecution cannot be elected for the Sejm or the Senate.
Contemporary electoral qualifications do not limit the number of voters as far as they
did so in the past. Therefore, it must be stated that the possibility of the legislator to impact on
the shape of the principle of universality is decreasing because electoral qualifications are
eliminating or liberalizing and the number of voters who may be subject of political inclusion
is declining. It should be noted that nowadays the bigger problem is actual implementation of
voting rights rather than granting them to the citizens, e.g. until 2009 there was no alternative
voting methods in Poland. One of the causes of voters’ abstention is organizational and
technical barriers which prevent citizens from voting. Many voters are facing difficulties in
reaching the polling station (e.g., the elderly, disabled, or those travelling or living abroad).
The principle of universality in elections requires authorities to implement legal mechanisms
that would eliminate those barriers, enabling as many eligible citizens as possible to vote6.
Nowadays every citizen who has electoral rights can vote by post. The elderly and the
disabled can vote through a plenipotentiary.
In the elections to the Sejm and the Senate the right to vote is restricted only to
citizens of the Republic of Poland. Voting rights belong to the category of political rights,
which realize the principle of the sovereignty of the nation. According to that foreigners are
not eligible to vote7. The European Commission of Human Rights states that citizenship
requirement is in accordance with the Art. 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on
Human Rights8. However in a few countries of the world (Chile, Malawi, Uruguay, New
Zeeland) non citizens have the right to vote in parliamentary election, but they have to fulfill
residence requirement9.
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SZYMANEK, J.: Cenzusy wyborcze: antonim demokratycznej elekcji. In SZYMANEK, J.: Niedemokratyczne
wymiary demokratycznych wyborów. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2016. ISBN: 978-83-7666-456-9, s.
231.
7
ĩUKOWSKI, A.: System wyborczy do Sejmu i Senatu RP. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 2004. ISBN:
83-7059-672-X, s. 58.
8
CHMAJ, M., SKRZYDàO, W.: System wyborczy w Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Wolters Kluwer,
2011. ISBN: 978-83-264-1600-2, s. 42.
9
“In Chile, non-citizens must have been residing in the country for at least 5 years (...). In Malawi, there is a 7year residence requirement. In Uruguay, this condition is doubled to 15 years, coupled with a »good conduct«
requirement. In New Zealand, those who are not citizens must be permanent residents of the country in order to
be allowed to vote”. BLAIS, A., MASSICOTE, L., YOSHINAKA, A.: Deciding who has the right to vote: a
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According to the Art. 62 para. 2 of the Polish Constitution persons who, by a final
judgment of a court, have been subjected to legal incapacitation are excluded from the right to
vote. The Constitution and Election Code do not distinguish types of legal incapacitation.
According to the Civil Code a person may be fully legally incapacitated and partially legally
incapacitated. A final judgment of a court causes automatically loss of right to vote by a
person who is subjected to legal incapacitation independently of its type10. The European
Court of Human Rights stated that “an indiscriminate removal of voting rights, without an
individualised judicial evaluation and solely based on a mental disability necessitating partial
guardianship, cannot be considered compatible with the legitimate grounds for restricting the
right to vote”11. Therefore Polish legal solutions in this regard are incompatible with the Art. 3
of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights and violate the right to free
and fair elections. Polish courts should be obliged to examine if a person who may be partially
legally incapacitated is able to access the consequences of his or her actions and is able to
make political decisions12.
The principle of equality and proportionality of election remains in close relationships.
According to that they will be discussed jointly. The principle of equality ensures a relatively
equal influence of all voters in the final outcome of the election. It is considered in two
aspects: the formal and material one. The principle of equality in the formal aspect means that
each voter has the same number of votes. In the elections to the Sejm, this results in the
following formula: one voter – one vote. In the material aspect, the principle of equality
means that the power of each vote should be identical. Elections are conducted within
constituencies. A constituency is a territorial unit, within which a particular number of
mandates are filled. In accordance with the concept of proportional elections, constituencies
in the Sejm elections are multi-mandate. There are 41 constituencies. From 7 to 20 deputies
are elected from each constituency. The number of mandates is proportional to the number of
voters. The principle of equality does not have to be fulfilled in the elections to the Senate.
100 senators are elected by single-mandate constituencies. The principle of proportionality of
elections means that the number of seats in parliament should as much as possible reflect the
number of votes cast for individual political parties. The idea of proportional representation
10

DANILUK, D.: Kilka uwag o potrzebie zmian Konstytucji RP i kodeksu wyborczego, In JUCHNIEWICZ, J.,
DĄBROWSKI, M.: Problemy konstytucyjne. Olsztyn: Katedra Prawa Konstytucyjnego WPIA UWM Olsztyn,
2015. ISBN: 978-83-62383-67-2, s. 62.
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The judgment of the European Court of Human Rights: on 20 May 2010 in Case Alajos Kiss v. Hungary
(Application no. 38832/06), § 44.
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In Przegląd Prawa Konstytucyjnego no. 2-3, 2010. ISSN: 2082-1212, s. 278.
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fulfills in electing assembly, which will be a reflection of political views in society – not just
the majority, but also a minority of voters.
From the point of view of the principle of equality and proportionality of election
using the electoral thresholds is controversial. The voting strength of voters supporting a
group that exceeds the legal threshold is greater than the voting strength of voters who cast
their votes for a party that has not passed it. According to the principle of proportionality, the
distribution of seats among the groups should be as close as possible to the distribution of
votes cast for those groups in the elections13. The legal threshold automatically eliminates the
groups that did not pass those barrier. In elections to the Sejm allocating of seats takes place
only among the groups participating in elections which have obtained 5% (committees) or 8%
(coalitions) of votes in the whole country.
Electoral thresholds in modern electoral systems generally do not exceed 5%14. The
lowest legal thresholds are being used in the Netherlands – 0.67% and Denmark – 2%, the
highest in Turkey – 10%. Electoral thresholds have been the subject of judgments of the
European Court of Human Rights, but the Court do not take a clear position in this area. The
Court points to the wide margin of appreciation available to national authorities15. The
European Court of Human Rights stated that “for the purposes of Article 3 of Protocol No. 1
(…), any electoral system must be assessed in the light of the political evolution of the
country concerned; features that would be unacceptable in the context of one system may
accordingly be justified in the context of another”16.
In the case of Partija “Jaunie DemokrƗti” and Partija “Mǌsu Zeme” v. Latvia in 2007
(application no. 10547/07 and 34049/07) the European Court of Human Rights stated that the
threshold of 5% of votes which have to be obtained by a list of candidates in order to
participate in the allocation of seats could not be held to be contrary to the requirements of
Art. 3 of Protocol No. 1, “in that it encouraged sufficiently representative currents of thought

13
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Podstawowych WolnoĞci. In Garlicki, L.: Konwencja o Ochronie Praw Czáowieka i Podstawowych WolnoĞci, t.
II: Komentarz do artykuáów 19-59 oraz Protokoáów dodatkowych. Warszawa: C.H. Beck, 2011. ISBN: 978-83225-1714-4, s. 570.
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and helped to avoid an excessive fragmentation of Parliament”17. It should be noted that in
Art. 3 of Protocol No. 1 to the European Convention on Human Rights, as opposed to the Art.
25 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the principle of equality of
election is not expressed. The Court therefore does not consider the compatibility of the
electoral thresholds with the principle of equality in the material sense18. In the case of Partija
“Jaunie DemokrƗti” and Partija “Mǌsu Zeme” v. Latvia the Court concluded that “Article 3 of
Protocol No. 1 thus does not imply that all votes must necessarily have equal weight as
regards the outcome of the election or that all candidates must have equal chances of winning,
and no electoral system can eliminate «wasted votes»”19.
In the case of Yumak and Sadak v. Turkey the European Court of Human Rights
stated that the 10% electoral threshold “had the legitimate aim of avoiding excessive and
debilitating parliamentary fragmentation and thus of strengthening governmental stability”20.
It is worth to mention that Article 3 of Protocol No. 1 does not create any obligation for

member States of the Council of Europe to introduce a proportional representation or majority
rule21. As a result, according to Polish scientist Wojciech Brzozowski, if Article 3 of Protocol
No. 1 does not set preferences for majority election or proportional representation, and
therefore allows a high natural threshold, the 10% legal threshold shouldn’t be contested22.
According to American-Dutch political scientist Arend Lijphart „legal thresholds and
district magnitudes can be seen as two sides of the same coin”23. An appropriately selected
district magnitude may result in the same effects as the legal threshold. For example 10mandates constituency is the same barrier as the legal threshold of 5-6%24. In constituencies

17
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978-83-7666-456-9, s. 107.
19
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2016, s. 16. Retrieved from www.echr.coe.int.
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ZIELIēSKI, T.J.: Pro bono Reipublicae. KsiĊga jubileuszowa Profesora Michaáa Pietrzaka. Warszawa:
LexisNexis, 2009. ISBN 978-83-7620-262-4, s. 424.
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New York: Oxford University Press, 1994. ISBN: 9780198273479, s. 12.
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where there is a small number of seats, a high natural threshold is created. The natural
threshold is the minimum level of support which a candidate or political party needs to gain a
mandate in a given constituency. The larger the electoral district, the lower the natural
threshold, and vice-versa – fewer seats to divide in a constituency automatically increases the
height of the natural threshold. From the above it follows that smaller district magnitude favor
large political parties, while smaller groups are more advantageous if elections are held in
large constituencies25.
„The purpose of the introduction of PR in many countries was to achieve greater
proportionality and better minority representation than the earlier majoritarian electoral
methods had produced”26. Proportional representation is therefore one of the forms of
extending voting rights, because it creates the possibility of satisfying the vast majority of
voters reflecting the multiplicity of political views27.
The elections to the both chambers of Polish parliament are direct. The principle of
direct election means that voters shall vote in person and cast their votes directly for a
candidate. Voters can fill out their votes, by putting an “x” sign next to the name of a
supported candidate. A vote is considered invalid if the voter did not put the “x” sign on the
ballot or if he put more than one sign. On the other hand, writing additional names on the
ballot or one’s own comments or remarks does not influence the validity of a vote. In the case
of elections to the Sejm, by voting for a candidate, one also support the political party that the
candidate represents. Direct election are commonly consider as “»more« democratic than
indirect election”28.
The principle of secrecy of vote does not apply to the election as a whole, but refers
only to one stage of the electoral process – voting. Voters are ensured that no one will know
how they vote. This principle is also designed to provide security and freedom to the voters
and enable voting without exposing voters to the negative consequences or pressure from
others. In voting stations there are a specially designated voting booth that assures secrecy of
voting act. The principle of secrecy of vote is protected by regulations of Criminal Code of
the Republic of Poland. According to the Art. 251 of Criminal Code “Whoever, in breach of
25
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the secrecy of the vote, against the will of the voter is aware of the contents of his voice, the
penalty of restriction of liberty or imprisonment of up to 2 years”.
In conclusion, it should be pointed out that the statutory realization of the
constitutional principles of the electoral law to the Sejm and the Senate of the Republic of
Poland fulfill the standards result from international legal acts concerning protection of
human rights. The parliamentary elections in Poland are held regularly and should be
considered free and fair.
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SUMMARY
The Polish parliament consists of two chambers – the Sejm and the Senate. According to the
Constitution of the Republic of Poland elections to the Sejm shall be universal, equal, direct
and proportional and shall be conducted by secret ballot (Art. 96 para. 2) The elections to the
Senate shall be universal, direct and shall be conducted by secret ballot (Art. 97 para. 2). The
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considerations in this paper are focused on determining, if statutory realization of
constitutional principles of electoral law in the parliamentary elections in Poland fulfill the
standards, result from international legal acts concerning protection of human rights.
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POLITICIZATION OF NATIONAL MINORITY RIGHTS: DISPUTES OVER
MINORITY LANGUAGE RIGHTS IN THE WESTERN BALKAN STATES

Abstract
In the context of turbulent, and in the past occasionally very violent, interethnic relations in the Western
Balkans, the right to use a minority language has in some cases become highly controversial. The paper
addresses three issues, different in scope and nature, in order to show the complex interdependence between law
and politics when dealing with minority language rights. The first issue is about the use of Albanian in
Macedonia, the second about the controversies related to the use of the BHS languages as minority languages,
and the third issue about the language dispute in the Vlach national minority.

Introduction
Most commonly, language is perceived as one of the central attributes of national identity and
as such it is an inevitable issue in protection of national minorities. To some extent language
is a cross-cutting issue relevant for enjoyment of different minority rights. The scope of
minority language rights (both at the normative and implementation level) can thus serve as a
significant indicator of the status of a national minority, and, in a wider sense, of the quality
of interethnic relations in one society. In the context of turbulent, and in the past occasionally
very violent, interethnic relations in the Western Balkans, the issue of language has become
highly politicized. The language is perceived as an inevitable element for ethnic (self-)
identification, and as a symbol of dominance (of the majority) or recognition (of the
minority). In such circumstances the right to use a minority language has become politically
highly relevant and in some cases controversial. The paper deals with three such issues,
different in scope and nature, in order to show the complex interdependence between law and
politics when dealing with minority (language) rights. The first issue is about the use of
Albanian language in Macedonia. This case helps to show the relevance of the minority
language rights in the interethnic (majority-minority) dynamics, whereas the gradual widening
of the minority language rights results from the complex political process. The paper also
addresses the problem of politicization of minority language rights which hampers the
implementation of legally set rights. In such cases the state is not willing to implement
minority language rights because of political and/or popular opposition. Such cases show not
only the exaggerated symbolic value of the language, but also the ignorance of the rule of law
principle in favor of political opportunism. The paper deals with two such cases: the use of
Serbian in Croatia, and the use of Bosnian in Serbia. The problems in the use of minority
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language mostly reflect the dynamic in interethnic relations between majority and minority,
but in some cases they can be a manifestation of intragroup disputes. In this respect the paper
deals with the disputes present in the Vlach minority in Serbia about the language of the
minority (either is it Vlach or Romanian), because of which persons belonging to this
minority do not enjoy some of the crucial minority language rights.
The Disputes over Widening of Minority Language Rights: the Case of Albanian in
Macedonia
The ongoing political crisis in Macedonia has turned another shift when the issue of the
official status of the Albanian language emerged to be central obstacle to form a new
government. So has the use of Albanian language, as the reflection of much wider question of
the nature of Macedonian state and identity, once again stirred the public debate and turned
the focus to the complexity of interethnic (Macedonian-Albanian) relations in Macedonia.
Initially, the political crisis was “mono-ethnic” in its character, and it addressed the issues of
clientelism, corruption, and state capture. The political crisis has gained a strong interethnic
dimension as soon as the ethnic Albanian parties, who were essential for the formation of a
new government, have elaborated a set of conditions (known as Albanian, or Tirana platform)
for their support to the formation of a new government.1 The core of these conditions affects
the status of the Albanian community in Macedonia, and the multiethnic character of the state.
One of the issues in the first point of the platform, related to “achieving full equality in
accordance with the Ohrid Agreement and the Constitution”, addresses the use of Albanian
language. Expected is “achieving full linguistic equality, the use of the Albanian language in
all levels of government and a guarantee of its implementation as a fundamental and
constitutional right”.2 In addition, Albanian should be provided with the status of an official
language of the state and enjoy the equal constitutional status as the Macedonian language.3
The symbolic value of the language (requirement) is strongly underpinned with few other
principles (requests) set out in the platform: proper implementation of the principle of
multiethnicity in the Constitution, with the status of the constitutive nation for Albanians, the
comprehensive debate on the flag, anthem and coat of arms of the Republic of Macedonia in
order the state symbols to reflect the multiethnic character of the state and ethnic equality, and
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“DUI, BESA, Alliance of Albanians Announce Platform with Conditions for Coalition”,
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solution to the name dispute.4 The issue of the use of the Albanian language has thus
transcended the scope of the minority protection and become one of the (decisive) elements in
defining the very core of the character of the state. Indeed the language request reflects the
(consistent) efforts of the ethnic Albanians to shift the protection regime and their status from
a national minority toward a constitutive nation.5 Yet this symbolic dimension of the language
provokes harsh opposition on the side of the ethnic-Macedonians. When the said platform was
announced, it provoked harsh reactions, stirred up nationalistic tunes, and shifted the focus of
the crisis to the interethnic relations. However, the causes thereof lie not just in the platform
per se, but also on its interpretations, misinterpretations, and more or less purposed intention
to shift the focus from the political core of the crisis. As a result, the formation of the
government became a real drama, reaching its climax in the moment when the President of
the Republic demonstratively refused to pass the mandate to form the government.6 The core
of his argumentation lied in the opposition to the Albanian platform, as it was perceived to go
against Macedonia’s independence and sovereignty, contravene the Constitution of
Macedonia, and jeopardize unity and future of the Macedonian state.7 Apart from being
formally (constitutionally) problematic, the Presidential decision was driven with nationalistic
ideology and ethnically biased. As such it provoked opposite reactions among Macedonians
and Albanians: it was cheered at the protests organized by the “Civic Initiative for United
Macedonia”,8 but ethnic Albanians perceived it as offensive and to heighten ethnic tension.9
The current crisis in Macedonia reflects the complexity of inter-ethnic relations in a deeply
divided society, and the unfinished process of the conceptualization of the Macedonian state
and nation. The disputes over the status of Albanian language in Macedonia are not new, and
they form part of a wider process of the status recognition for the ethnic Albanians. Ever since
the state’s independence there is, partly covert, partly overt, power struggle between the
ethnic Macedonian and ethnic Albanian corpus over the ownership of the state. The whole
process is characterized by the efforts of the Albanians to equal the imbalance favoring ethnic
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Macedonians, and the efforts of the latter to preserve the status quo. This pattern is clearly to
observe with regards to the use of the language(s). Initially, the Macedonian constitution
made a clear distinction in the status of the official (Macedonian) language and the status of
minority languages. The wording of the Article 7 of the Constitution before the amendment in
2001, provided for the minority languages the possibility to be in the official use only at the
local level, and only if the demographic data justifies it. In this respect, the constitution made
distinction between the units of local self-government in which a majority of local population
belongs to a national minority, and those where persons belonging to a minority form “a
considerable number of inhabitants” at the local level. It the first case, the minority language
was in the official use on the ground of the constitution, and the lawmaker was only entitled
to define the manner of such language use. In the second case, the authorization to use a
minority language was not directly granted in the constitution, but it was delegated to the
lawmaker to define conditions and manner thereof.
In 2001 Macedonian constitution was amended, as a respond to the need to provide legal
character for the principles and norms set in the Ohrid Framework Agreement, a political
document which put an end to the violent interethnic conflict. As it was observed, “the issue
of the status of the Albanian language was one of the two most sensitive”, and it took ten days
to negotiate it.10 The reason thereof lied in the diametric opposite positions of the negotiating
parties. The core problem was the status of the Albanian language, since the Albanian party
demanded for the bilingual character of the state with both Albanian and Macedonian as
official languages, and the Macedonian party strongly opposed the possibility to set Albanian
on the same foot with Macedonian.11 At the bottom of the Albanian demand lied the request
for the recognition that transcends the status of a minority, and that modifies power relations
in the state. On the other hand, the ethnic Macedonian position reflected the need to preserve
the dominance of the Macedonian language as a symbol of the dominance of the ethnic
Macedonians as the (de facto) titular nation, and to prevent anticipated side effects of the
official language recognition, such as “linguistic federalization of the state, and (…) further
federalization in all spheres”.12 As a result, a compromised and ambiguous solution was
adopted, which enabled both to preserve the dominant status of Macedonian language and to
broadly use Albanian in official communication.13 According to the Fifth Amendment to the
Constitution, which replaced Article 7 of the Constitution, the Macedonian language and its
10
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Cyrillic alphabet is the official language on the whole territory of the Republic of Macedonia,
and in its international relations. This can be considered as a clear “norm” of the language
policy. However, the “accommodation” rules are not so clear. It is prescribed that any other
language (and its alphabet) spoken by at least 20 percent of the population is also an official
language, but under specifics listed in the constitution. It is obvious that the ratio of the norm
targets the Albanian language, since only these speakers meet the 20 percent threshold. Yet,
the intention to avoid the promulgation of the Albanian language in the constitution is
strongly evident. Even more, the norm does not refer to the (specific) language, but to any
other language, leaving an open possibility for every language to be in the official use, if the
20 percent threshold is met. Additional problem refers to the interpretation of the scope of the
official use of the other language(s). The constitution does not provide for the general official
use of another language, but it makes a sort of a bypass by linking it to the specifics defined in
the same article. Consequently, the official use of another language refers to the issue of
personal documents, the communication with the regional offices of the central government
(for those located in locals self-government units in which the 20 percent threshold is
reached), the communication with the ministries, and the official use at the local level
governance (again preconditioned with the 20 percent threshold). Any official language other
than Macedonian may be used in the institutions of the Republic, but “in accordance with the
law”. The constitution has not established genuine bilingualism of the state, but it has enabled
for Albanian to be in official use in some aspects and areas which were perceived as
instrumentally (communication) important for citizens belonging to the Albanian national
minority (community): the local level of governance, the communication with the regional
offices of the government and the ministries, and the issue of personal documents. Thus, the
constitution has not only limited the official status of “another language” in its scope, but also
“carefully ‘stripped’ (it) from a high level of symbolic value”.14
The dispute over the status of the Albanian language in Macedonia is only a reflection of the
general open-issue of the status of Albanian community in Macedonia. As such it will appear
as problematic as long as interethnic relations in Macedonia remain problematic. It is
regrettable and in many aspects hindering that willingness to engage in sincere interethnic
dialogue is still lacking in Macedonia. The dominant approach of both ethnic communities
(Albanians and Macedonians) towards the interethnic relations is in its core nationalistic, and
gravely ethnocentric. In the context in which every ethnic community focuses merely on the
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benefits of its own group, and treats the “other” as an opponent, a genuine interethnic
dialogue is hardly to expect.
The Disputes over Implementation of Guaranteed Language Rights: The Politicization
of the Use of the BHS Languages as Minority Languages
The break-up of Yugoslavia has brought a specific break-up of the Serbo-Croatian language, a
break-up which was more ideological and political, than linguistic in its nature. Perceived as a
symbol of the Yugoslav federation, and to some extent as a symbol of Serbian dominance, the
Serbo-Croatian could not politically survive the break-up of Yugoslavia, and it was a target of
language separatism.15 The states which emerged from the former Yugoslavia have all
accepted the conservative idea of the trinity among state, nation, and language, and treated
language as a crucial marker of state independence and national distinctiveness. In case of the
former, the background idea was that an independent state needs an independent (own)
language. In case of the later, the role of the language was to set the boundaries to the group
identity, not only by defining “who we are”, but also “who we are not”.16 Since the linguistic
boundaries were not so strict, it was necessary politically (and consequently, legally) to set
and emphasize them, in order to make a more clear difference between “us” and “them”.
In the process of state and nation building after the break-up of Yugoslavia four languages
have emerged on the ground of the Serbo-Croatian: Bosnian, Croatian, Montenegrin, and
Serbian. The emerging of new languages was politically and legally engineered, since the
linguistic (instrumental, communicational) differences have remained very low. Speakers of
these four languages (some would say “languages”)17 can understand each other without any
problem, and with no need of the language shift or interference of interpreters or translators.
Furthermore, the difference between the four language standards is in some cases lower than
the differences of one language standard to its dialects. Thus, from the linguistic point of view
there are strong arguments to treat these languages as one language.18 Yet, the official politics
in all concerned countries have set these arguments aside, since the symbolic value of the
language was crucial. As a result, the four languages gained political and legal recognition,
with political and legal consequences, which are at some points not only problematic, but also
absurd.
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All here concerned states, except Bosnia and Herzegovina, have followed the “nation-statelanguage” formula and constitutionally promulgated the language of the majority as the
official state language. So is Croatian the official language in Croatia, Montenegrin is the
official language in Montenegro, and Serbian is the official language in Serbia.19 Not only are
the languages constitutionally set, but also are the scripts: in Croatia the official is the Latin
script, in Serbia the Cyrillic, and Montenegro recognizes both of them as equal and official.20
Bosnia and Herzegovina is conceptualized as a multilingual state, and Bosnian, Croatian, and
Serbian (as well as Latin and Cyrillic script) enjoy the status of the official languages.21 Under
circumstances, in all these states minority languages can be used, additionally to the official
language.22 Under the minority language regime, Serbian is used in Croatia, Bosnian, and
Croatian in Serbia, and Bosnian, Croatian, and Serbian in Montenegro. However, although set
in the legal norms the official use of these languages is not without problems in the practice.
These problems basically show three mutually interconnected dimensions: legal, political, and
linguistic. The legal dimension refers to the inability fully to implement the principle of the
rule of law and to enforce minority language rights regardless the political and public
opposition. This leads to the gap between the set legal norms and the implementation of
language rights in the reality, which has its causes in the famous “lack of political will”, a
phenomenon that undermines the very core of the rule of law principle and reduces the
implementation of the law to political voluntarism. The minority language rights are set as a
façade (needed formally to meet the European criteria on minority protection) whereas their
enforcement and implementation to greatest extent depend on non-legal (political and wider
social) circumstances. Two cases are indicative in this respect. The first one refers to the
problem of the use of Serbian language and the Cyrillic script in Vukovar (Croatia). It shows
not only the outer limits to which the language and script can be symbolically overestimated,
but also the incapability and/or unwillingness of the state to enforce legal regulations. Despite
the demographic and legal preconditions are met for Serbian to be used in Vukovar, the
political overcharge of the issue has predominated and hampered the implementation of the
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laws.23 The balance between the law and politics in this case has shifted towards the politics,
since the political claims gained more power than language rights. The controversy over the
use of Cyrillic script in Vukovar builds on the nationalistic idea of the script as an identity
marker, whereas the Latin script is “genuine” Croatian, and the Cyrillic script “genuine”
Serbian. This dichotomy is not only relative (Serbian can be written in both scripts), but also
conceptually wrong, since many languages other than Croatian are written in the Latin, as
many languages other than Serbian are written in the Cyrillic. Yet the script has gained a
significant symbolic connotation as a distinction marker between Croatian and Serbian, and
has become an important element in nationalistic discourse on both sides. In Serbia, the
Cyrillic script has been glorified as genuine for Serbian language and immanent to the Serbian
national identity, whereas the Latin script is proscribed as imposed “from the West” to
weaken the Serbian national spirit.24 On the other hand, in Croatia the Cyrillic script was not
only used to mark the distinction line between Croatian and Serbian, but also to charge it with
all animosity issues related to Serbia and the Serbs. Cyrillic has become stigmatized as the
script of the enemy, and the script of the war cry.25 Charged with the negative symbolic, the
use of the Cyrillic script (as an inevitable element of the right to use own minority language)
has become extremely difficult and in some cases impossible. In Vukovar there was a severe
public opposition against official signs written in Serbian language and Cyrillic script, which
in extreme (but not rare) cases resulted in destruction of placed signs.26 Despite the legal
norms, the use of Serbian and the Cyrillic script are being sabotaged, and overtly discouraged.
And the public authorities have imposed no legal instruments to remedy the breaking of the
law, and to enable the use of Serbian language and Cyrillic script in official communication.
This has led to a double reality in which at the normative level Serbian language and the
Cyrillic script enjoy the status of a protected minority language (with specific rights for their
speakers), but on the implementation level they remain practically outlawed.
The similar pattern one can find in the problem of the use of Bosnian in Serbia. Although this
case is not emotionally charged and severe as the previous one, it nevertheless indicates the
ignorance of the authorities to implement the legal norms enabling the official use of Bosnian.
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The most prominent in this respect was the refusal of the municipality of Priboj to amend the
local statute and to enable the official use of Bosnian, despite the demographic conditions set
in the law were met. The argumentation of the municipality was that on several occasions it
was not possible to reach the needed majority in the local assembly necessary to amend the
statute. Although the omission to do this was a clear violation of law, the Serbian legal order
did not provide effective legal remedies for this violation, and thus it was not capable to
enforce the rule of law. This case is also indicative to show some linguistic controversies over
the minority language status for the BHS languages. For those who opposed the official use of
the Bosnian language the main argument was that in Priboj all speak the same language no
matter to which ethnic community they belong. Indeed, in Priboj both Serbs and Bosniaks
speak in ijekavica, and generally it is not possible to identify if a person belongs to Serbian or
Bosniak ethnic community on the way she speaks. In order to avoid, as many claim,
“artificial” division, many people of the region do not indicate the language as Serbian or
Bosnian, but just as “our language”, stressing out the regional specifics. Some have even
argued that the recognition of the Bosnian language as an official language in Priboj would
harm the local dialect of Bosniaks in Priboj by imposing standard Bosnian language that is
“engineered” in Sarajevo. However, even if the linguistic arguments are correct, they cannot
be used (or misused) to ignore the law. Since the laws acknowledge language rights to
Bosniaks in Serbia, the municipality has no competence to question the identity of the
Bosnian language. The municipality is obliged to ensure that Bosniaks can communicate with
the authorities in their own language, and it is up to them if they will make use of this right
and to which extent. The other question is if the municipality has the capacities to fully
implement language rights of Bosniaks, and if the implementation of these rights is essential
for their status. But this is the general dilemma with regards the (minority) legal status for the
BHS languages: is it rational and opportune to treat them as such. Bilingualism is costly, it
presupposes bilingual personnel, translation units, issuing bilingual documents and forms, and
one could ask if all that is necessary bearing in mind the high comprehension level between
the BHS languages for which they can be treated as variations of one common language.
However, if all these legal orders in question have accepted the (political) concept of the
language separatism, and legally recognized the minority status for the BHS languages, they
are obligated to provide for the conditions necessary for the speakers of these languages to
enjoy their minority language rights. The alternative is to change the whole paradigm, to
(legally) recognize mutual comprehension between these languages (variations) and to
develop a new approach towards the BHS languages. However, this change is hard to expect
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as long as nationalism remains the dominant concept in the region. Consequently, the
language disputes will continue to stand as a proof of the narcissism of small differences.
The Intragroup Dispute over Language Identity: The Case of the Vlach Minority in
Serbia
The majority of language disputes in the Western Balkan states refer to interethnic relations
between (ethnic) majority and minorities, and reflect power- and recognition struggle between
these two (majority and minority). Yet there are also some language disputes which do not fit
this usual pattern, as they result from an intragroup conflict. A remarkable example of such
intragroup conflict offers the Vlach minority in Serbia.
The internal language dispute is the main obstacle to the official use of Vlach language in
some municipalities in Eastern Serbia. The lack of the consensus within the Vlach minority on
how to label the language they speak indicates the specific multilayer and fluid character of
the Vlach national identity. The quantitative indicator of such specific nature of the Vlach
identity are the population census data which show the discrepancy in the numbers of those
who declared themselves as Vlachs (35330) and those who stated Vlach was their mother
tongue (43095).27 Language is the most significant identity marker in the Vlach community,
but it appears in different combinations with other identity markers and with the subjective
sense of belonging to the group. The majority of those who declare themselves as Vlachs also
state Vlach language as their mother tongue. But this pattern is not exclusive, since some
speakers of the Vlach declare themselves as belonging to Serbian ethnicity, whereas some
who declare themselves as Vlachs state Serbian as their mother tongue. The combinatorics
becomes even more complicated when the Rumanian is involved, since it could also be
claimed that Vlachs speak Romanian, or are Romanians who speak Vlach. These variations
do not affect the legal status of the Vlachs in Serbia, who are recognized as a national
minority. As such they are formally entitled to minority rights, but yet practically limited in
their language rights. The main reason for this limitation lies in the fact that the Vlach
language is only a vernacular, and not a written and standardized language. As a reaction to
this inconvenience two opposite approaches have been developed in the Vlach community.
One approach rests on the argumentation that the Vlach language is essential for the
preservation of the Vlach national identity, and as such it has to be standardized. It has been
argued that labeling the language of the Vlachs as Romanian would be the first step towards
Romaninization and would jeopardize the specific linguistic identity of the Vlach community.
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The other approach rests on the argumentation that Vlach language is a dialect of the
Romanian language, that its standardization would be too complicated and useless (as it
would anyhow eventually lead to some variation of Romanian), and that the acceptance of the
Romanian would instantly solve the problem of the enjoyment of minority language rights.
The latter argumentation is not only driven by pragmatics, but it also recalls the Romanian
roots of the Vlach identity, which should not be ignored or denied.28
The language dispute is not purely theoretical, but it has significant political manifestations
and legal consequences. At the political level, the language issue is an important factor in the
power struggle in the Vlach National Minority Council, a body of the minority cultural
autonomy. /In its first mandate, the Vlach National Minority Council has adopted the decision
that official language of the Vlach minority was Romanian.29 Although being legal, the
decision was highly controversial and has stirred intensive debate and provoked strong
opposition in the Vlach community. As soon as the new Vlach National Minority Council was
elected, the new decision has been adopted, stating that as long as Vlach has not been
standardized, the official language of the Vlach minority is Serbian.30 Thus the official
paradigm shifted towards the standardization of the Vlach language. The linguistic dispute,
manifested also as a political conflict, has legal consequences, since it deprives persons
belonging to Vlach national minority of the right to official use of own language. According
to Serbian regulations, a minority language should be in official use in those municipalities in
which at least 15 percent of the population belongs to a national minority. The Vlachs meet
this threshold in four municipalities, but nevertheless in either of them Vlach (or Romanian) is
in official use. Although the Vlach National Minority Council has requested that Romanian
was introduced into the official use,31 the request has been ignored. The municipalities have
remained restrained, trying to avoid any interference in the linguistic dispute. As a result, the
use of the Vlach language in the communication with the public authorities is restricted to
unformal (oral) communication, and to the coincidence that a servant or employee speaks the
Vlach language.
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Conclusion
The states in the Western Balkans have developed some sort of recognition policy for
minority languages, and they acknowledge minority language rights, but nevertheless they all
face difficulties with this issue. At the normative level the disputes over minority language
rights reflect problems in the functioning of the rule of law. In many aspects the legal norms
on minority language rights remain only a façade, as they are not fully implemented in
practice. On one hand the reasons thereof lie in the fact that the minority language policies
and rights were primarily conceptualized in manner to meet the European conditionality, and
did not result from the interethnic dialogue on linguistic diversity. On the other hand, the
implementation gap resulted from the lack of administrative capacities and financial funds to
manage bilingualism. However, the linguistic disputes present in the region show that the
problem is not only legal, but in its core very much political. The disputes reflect the
complexity of the interethnic relations and persistence of the nationalistic discourse in the
region. A sincere interethnic dialogue is missing, and all ethnic groups (regardless of their
status as majority or minority) are basically ethnocentric in their perspective. In such
circumstances language has become a significant issue in the power dynamics between the
dominance of the majority and the recognition for the minority. Thus it is not surprising that
the problems with the implementation of minority language rights often result from a (more
covert than overt) political obstruction.
Bibliography
Bašiü, G., Ĉorÿeviü, Lj: Ostvarivanje prava na službenu upotrebu jezika i pisama nacionalnih
manjina u Republici Srbiji, Beograd: Zaštitnik graÿana, 2010.
Bliznakovski, J.: Language Policy in Macedonia. Ljubljana, 2013. (Online) Retrieved from:
http://dk.fdv.uni-lj.si/magistrska/pdfs/mag_bliznakovski-jovan.pdf.
Bugarski, R.: Nova lica jezika. Beograd: Biblioteka XX vek, 2009.
Kordiü, S.: Jezik i nacionalizam. Zagreb: Direieux, 2010. Available at:
https://bib.irb.hr/datoteka/475567.Jezik_i_nacionalizam.pdf.

97

Branislav Fridrich

OCHRANA MUDSKÝCH PRÁV DRUHEJ GENERÁCIE V EURÓPSKOM
PRIESTORE

Abstract
The paper deals with European dimension of human rights of economic, social and cultural nature contained in
three documents: the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Charter
of Fundamental Rights of the European Union and the revised European Social Charter. The paper is a detailed
description of individual social rights under the Revised European Social Charter, stating the rights to which the
Slovak Republic has not acceded, and putting the other Contracting States which acceded to such commitment.
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá európskym rozmerom Đudských práv hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho charakteru,
ktoré sú obsiahnuté v troch dokumentoch: Dohovor o ochrane Đudských práv a základných slobôd, Charta
základných práv Európskej únie a revidovaná Európska sociálna charta. Príspevok je podrobným popisom
jednotlivých sociálnych práv podĐa revidovanej Európskej sociálnej charty s uvedením práv, ku ktorým
Slovenská republika nepristúpila a uvedením ostatných zmluvných štátov, ktoré k takýmto záväzkom pristúpili.

Úvod
Architektúra európskeho rozmeru Đudských práv hospodárskeho, sociálneho
a kultúrneho charakteru, ktoré môžeme zaradiĢ do tzv. druhej generácie Đudských práv, je
postavená na troch základných pilieroch, konkrétne na Európskej sociálnej charte, Dohovore
o ochrane Đudských práv a základných slobôd a Charte základných práv Európskej únie.
Európska sociálna charta obsahuje pôvodné práva druhej generácie. Dohovor o ochrane
Đudských práv a základných slobôd obsahuje práva a slobody, ktoré môžu maĢ povahu práv
druhej generácie (napr. zákaz nútených prác, otroctva a nevoĐníctva, právo sa združovaĢ
v odborových organizáciách, právo na majetok, právo na vzdelanie) a Chartu základných práv
Európskej únie je možné považovaĢ za komplexný dokument ústavného charakteru, ktorý
obsahuje práva a slobody všetkých generácií, priþom však treba poznamenaĢ, že práve
Európska sociálna charta je najkomplexnejším dokumentom z oblasti práv a zásad sociálnej
ochrany, ktorému budeme venovaĢ pozornosĢ v nasledujúcich riadkoch. Reevidovaná
Európska sociálna charta, ktorá bola prijatá v Štrasburgu 3. mája 1996, si kládla za cieĐ
dosiahnutie väþšej súdržnosti jej signatárov, a to konkrétne v otázkach hospodárskeho
a sociálneho napredovania ich obyvateĐov, zvýšeniu ich životnej úrovne a sociálneho
98

blahobytu s dôrazom na zachovanie nedeliteĐnosti všetkých sociálnych, kultúrnych
a hospodárskych práv, a z nášho pohĐadu je jedným z najdôležitejším medzinárodným
dokumentov poskytujúcim ochranu druhej generácii Đudských práv.
1.

Individuálne pracovné práva
Revidovaná Európska sociálna charta vo svojich prvých štyroch þlánkoch zabezpeþuje

právo na prácu, právo na spravodlivé podmienky práce, právo na bezpeþné a zdravé pracovné
podmienky a právo na spravodlivú odmenu. Samotné právo na prácu prenáša na signatárske
štáty povinnosti, ktorými sa má dosiahnuĢ základný cieĐ, a to zabezpeþenie úþinného výkonu
práva na prácu, napr. povinnosĢou úþinnej ochrany práva zamestnanca zarábaĢ na jeho
živobytie v zamestnaní, do ktorého slobodne vstúpi, implementáciou alebo udržaním
bezplatných služieb zamestnanosti pre všetkých zamestnancov, poskytovaním a/alebo
podporovaním vhodných foriem poradenskej platformy pri voĐbe povolania, pri pracovnej
rehabilitácii a pod. Právo na spravodlivé podmienky na prácu je jedným z ćalších
deklarovaných práv, ktorého konkretizácia má za cieĐ v rámci signatárskych štátov dosiahnuĢ
riadne pracovné podmienky pre všetkých pracujúcich obþanov. Tento cieĐ si stanovilo
rešpektovaním základných princípov pracovného þasu a odmeĖovania, akými sú stanovenie si
rozumného denného a týždenný pracovného þasu, poskytovanie zvýšenej odmeny za prácu vo
sviatoþné dni, poskytovanie minimálne 4 - týždennej platenej dovolenky za rok, elimináciou
rizika v inherentne nebezpeþných alebo zdraviu škodlivých podmienkach, a ak nie je možné
dostatoþne eliminovaĢ alebo znížiĢ tieto riziká, stanoviĢ skrátenie pracovného þasu alebo
dodatkovej platenej dovolenky pre zamestnancov zapojených v takých pracovných miestach,
zabezpeþením dĖa týždenného odpoþinku, ktorý je zhodný s dĖom uznaným tradíciou alebo
zvykom v dotknutej krajine alebo regióne ako deĖ odpoþinku, zabezpeþením, aby
zamestnanci boli informovaní písomnou formou, v þo najskoršom þase o podstatných
aspektoch ich pracovnej zmluvy alebo zamestnaneckého vzĢahu, a samozrejme poskytovaním
urþitých výhod pre pracovníkov, ktorí vykonávajú noþnú prácu. V rámci individuálnych
pracovných práv si Charta dala za cieĐ zabezpeþiĢ i úþinný a efektívny výkon práva na
bezpeþné a zdravé pracovné podmienky, a to prostredníctvom deklarácie jasných pravidiel
týkajúcich sa bezpeþnosti pri práci (vydanie predpisov o bezpeþnosti a zdraví pri práci)
vrátane jasných opatrení a sankcií pre vynútenie takýchto predpisov, a prostredníctvom
podpory pracovných zdravotných služieb s preventívnymi a poradnými funkciami, a to všetko
s úmyslom zlepšiĢ bezpeþnosĢ v práci a zabrániĢ nehodám a poškodeniu zdravia vznikajúcich
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z, spojených s alebo vyskytujúcich sa v priebehu práce. Charta dbá i na finanþný aspekt
pracujúcich obþanov, a to prostredníctvom práva na spravodlivú odmenu, deklarovaného
v þl. 4, ktorý obsahuje záväzok signatárskeho štátu uznaĢ právo zamestnancov na takú
odmenu, ktorá im a ich rodinám umožní dôstojnú životnú úroveĖ, záväzok uznaĢ právo
zamestnancov na zvýšenú odmenu za prácu nadþas, podliehajúc výnimkám v konkrétnych
prípadoch, ćalej záväzok povoliĢ zrážky zo mzdy iba za podmienok a v rozsahu predpísanom
vnútroštátnymi zákonmi, alebo nariadeniami, alebo ustanovenými kolektívnymi dohodami,
rozhodcovskými nálezmi. ýl. 4 definuje i právo žien na rovnakú odmenu za prácu rovnakej
hodnoty ako vykonávajú muži, a teda stanovuje jasné nediskriminaþné kritérium na základe
pohlavia. Ćalším z významných individuálnych pracovných práv je právo na ochranu
v prípadoch skonþenia zamestnania, resp. prepustenia (þl. 24), ktorý obsahuje záväzok
štátu s cieĐom zabezpeþenia úþinného výkonu práva zamestnancov na ochranu v prípadoch
skonþenia zamestnania uznaĢ:
a) právo všetkých zamestnancov na neskonþenie pracovného pomeru bez platného
dôvodu týkajúceho sa ich schopností þi správania, alebo dôvodu týkajúceho sa
fungovania podniku,
b) právo zamestnancov, ktorých zamestnanie je skonþené bez platného dôvodu na
adekvátnu náhradu alebo inú vhodnú nápravu. Za týmto úþelom štát je zaviazaný
zabezpeþiĢ, aby zamestnanec, ktorý má za to, že jeho zamestnanie bolo skonþené bez
platného dôvodu, mal právo sa odvolaĢ na nestranný orgán.
ýl. 25 sa venuje právu zamestnancov na ochranu ich nárokov v prípade platobnej
neschopnosti (insolventnosti) ich zamestnávateĐa, kde sa zmluvné štáty zaväzujú
poskytnúĢ

zamestnancom

právnu

ochranu

v prípade

platobnej

neschopnosti

ich

zamestnávateĐa, a to spôsobom, aby nároky zamestnanca vznikajúce z pracovných zmlúv
alebo zamestnaneckých vzĢahov boli zaruþené garanþnou inštitúciou alebo inou úþinnou
a vhodnou formou ochrany.
2.

Kolektívne pracovné práva
V 5 a 6 þlánku Revidovanej Európskej sociálnej charty sú stanovené kolektívne

pracovné práva ako právo sa organizovaĢ a právo na kolektívne vyjednávanie. Právo sa
organizovaĢ obsahuje záväzok štátu vytvoriĢ efektívny mechanizmus, vćaka ktorému by sa
zamestnanci a zamestnávatelia slobodne združovali v lokálnych alebo medzinárodných
organizáciách za úþelom prerokovania ich hospodárskych a sociálnych záujmov bez
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akýchkoĐvek neprimeraných obmedzení, ktoré by túto slobodu mohli narušiĢ. V otázke
uplatĖovania daného práva v kontexte policajných orgánov alebo príslušníkov ozbrojených
zborov, je samotný rozsah a úprava ponechaná na signatárskych štátoch. ýl. 6 sa zaoberá
právom na kolektívne vyjednávanie, kde sa zmluvné štáty zaväzujú podporovaĢ vzájomné
konzultácie pracovníkov a zamestnávateĐov a podporovaĢ tam kde je to potrebné a vhodné,
systém

dobrovoĐného

vyjednávania

medzi

zamestnávateĐmi

alebo

organizáciami

zamestnávateĐov na jednej strane a organizáciami zamestnancov na strane druhej s cieĐom
upraviĢ

podmienky

zamestnávania

kolektívnymi

zmluvami,

podporovaĢ

zavedenie

a používanie vhodného primeraného konania za úþelom zmiernenia a urovnania prípadných
pracovných sporov, príp. podmienky na kolektívnu akciu v prípadoch konfliktu záujmov
vrátane práva na štrajk, podliehajúc záväzkom, ktoré by mohli vzniknúĢ z kolektívnych dohôd
predtým uzavretých.
ýl. 21 ustanovuje povinnosĢ zabezpeþiĢ úþinný výkon práva zamestnancov na
informácie

a konzultácie, ktorého obsahom je zámer, aby pracovníci boli pravidelne

informovaní zrozumiteĐným spôsobom o hospodárskej a finanþnej situácii podniku ich
zamestnávajúceho, samozrejme s výnimkou dát podliehajúcim obchodnému, výrobnému
tajomstvu a pod. V zmysle daného þl. majú zamestnanci nárok i na konzultácie
o navrhovaných rozhodnutiach, ktoré by sa mohli podstatne dotýkaĢ ich záujmov, najmä ak
by výrazne mali vplývaĢ na zamestnaneckú situáciu v podniku. PodĐa þl. 29 majú zmluvné
štáty prijaĢ také opatrenia, aby zamestnanci mali právo na informácie a konzultácie pri
postupoch

hromadného

zamestnávatelia

prepúšĢania,

informovali

ktoré

a konzultovali

im

s ich

garantuje
zástupcami,

skutoþnosĢ,
prípady

aby

ich

hromadného

prepúšĢania, a to spôsobmi a prostriedkami, ktoré by eliminovali ich samotný výskyt
alebo zmiernili ich následky a sociálny dopad na zamestnancov.
Charta priznáva v þl. 22 zamestnancov i právo úþasti na rozhodovaní a zlepšovaní
pracovných podmienok a pracovného prostredia, a to na rôznych úrovniach, ako napr. pri
rozhodovaní a zlepšení pracovných podmienok, pracovnej organizácie alebo pracovného
prostredia, alebo pri zlepšení ochrany zdravia a bezpeþnosti pri práci v rámci podniku, alebo
všeobecne pri organizácii sociálnych a sociokultúrnych služieb a zariadení v rámci podniku.
Významným kolektívnym pracovným právom je i právo zástupcov zamestnancov na
ochranu v podniku a na udelenie výhod, pri ktorom sa zmluvné štáty zaväzujú prijaĢ také
nástroje, ktoré by v podniku zabezpeþili úþinnú ochranu týchto zástupcov pred þinmi, ktoré by
ich mohli poškodiĢ (vrátane prepustenia), ktoré by boli motivované ich funkciou zástupcov
všetkých zamestnancov alebo z toho vyplývajúcich þinností, a aby mali výhody, ktoré im
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umožnia rýchlo a úþinne si plniĢ úlohy, berúc do úvahy systém pracovných vzĢahov v krajine.
PodĐa 26 þlánku Charty právo na dôstojnosĢ v práci obsahuje záväzok zmluvných
štátov v spolupráci s organizáciami zamestnávateĐov a/alebo zamestnancov podporovaĢ
šírenie informácií a prevencie, ktoré by v zásade eliminovali rôzne druhy sexuálneho
obĢažovania, alebo inak nevhodného správania sa zamestnancov na pracovisku, vrátane
záväzku podporovaĢ šírenie informácií, ktoré by zabránili opakujúcim sa zavrhnutiahodným
alebo výrazne negatívnym a útoþným þinom namiereným proti jednotlivým zamestnancom na
pracovisku alebo vo vzĢahu k práci, s cieĐom i

prijaĢ primerané opatrenia na ochranu

zamestnancov pred takýmto druhom správania.

3.

Práva na ochranu druhej generácie Đudských práv u osobitných skupín

obyvateĐstva
Európska sociálna charta deklaruje sociálne a hospodárske práva vybraných,
špecifickým a najzraniteĐnejším skupinám obyvateĐstva, ktorými sú deti a mladiství, ženy matky, zdravotne postihnuté osoby a seniori. Právo detí a mladistvých osôb na ochranu je
deklarované v þl. 7 Charty, v rámci ktorého sa zmluvné štáty zaväzujú:
a) stanoviĢ, aby minimálny vek na prijatie do práce bol 15 rokov, podliehajúc výnimkám
pre deti zamestnané v urþitých Đahších prácach bez ujmy na ich zdraví, morálke alebo
vzdelávaní,
b) stanoviĢ, aby minimálny vek na prijatie do práce bol 18 rokov vo vzĢahu k urþeným
zamestnaniam považovaným za nebezpeþné alebo nezdravé,
c) stanoviĢ, že osoby, ktoré ešte podliehajú povinnému vzdelávaniu, nebudú zamestnané
v takom zamestnaní, aby sa im odĖal plný prospech vyplývajúci z ich vzdelávania,
d) stanoviĢ, že pracovný þas osôb pod 18 rokov bude obmedzený v súlade s potrebami
ich rozvoja,
e) uznaĢ právo mladých zamestnancov a uþĖov na spravodlivú mzdu alebo iné náležité
finanþné príspevky a dávky,
f) stanoviĢ, že zamestnané osoby pod 18 rokov budú oprávnené si þerpaĢ najmenej 4
týždne platenej dovolenky za príslušný kalendárny rok, že nebudú zamestnané
v noþnej práci
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g) zabezpeþiĢ osobitnú ochranu proti fyzickým a morálnym nebezpeþenstvám, ktorým
môžu byĢ deti a mladé osoby vystavené, a predovšetkým proti tým, ktoré vyplývajú
priamo alebo nepriamo z ich práce.
ýlánok 17 Charty ćalej rozvíja sociálnu, právnu a hospodársku ochranu detí a
mladistvých s cieĐom zabezpeþiĢ právo detí a mladých osôb na rast v prostredí, ktoré
podporuje plný rozvoj ich osobnosti, ich fyzické a duševné schopnosti a to prostredníctvom
zachovania adekvátnych a vhodných verejných, súkromných inštitúcií

alebo služieb

podporujúcich starostlivosĢ, pomoc, výchovu a vzdelávanie tejto skupiny obyvateĐstva,
samozrejme s ohĐadom na práva a povinnosti ich rodiþov, na ochranu detí pred zanedbaním,
násilím, zneužívaním a pod., s cieĐom zabezpeþiĢ bezplatné vzdelávanie na prvom až druhom
stupni pre všetky deti a mladistvých.
Právo zamestnaných žien na ochranu materstva je deklarované v þl. 8 a obsahuje
záväzok zmluvných štátov poskytovaĢ zamestnaným matkám alebo platenú dovolenku,
adekvátne dávky sociálneho zabezpeþenia, alebo dávky z verejných fondov na uplatnenie si
dovolenky pred a po narodení dieĢaĢa celkom vo výmere najmenej 14 týždĖov. Ćalej
obsahuje záväzok štátov, aby upravili svoje vnútroštátne právo tak, aby matky, ktoré dojþia
svoje deti mali dostatoþnú prestávku v rámci zamestnania na tento úþel, a aby bolo dostatoþne
regulované zamestnávanie tehotných žien, alebo žien, ktoré nedávno rodili v noþných
zmenách, príp. aby sa úplne eliminovalo zamestnávanie tejto skupiny obyvateĐstva v práci,
ktorá javí známky nebezpeþnosti, nezdravej alebo namáhavej povahy. Predmetný þlánok
poskytuje tehotným ženám ochranu v kontexte nezákonnosti výpovede zo strany
zamestnávateĐa po oznámení informácie o tehotenstve.
PodĐa þlánku 15 právo postihnutých osôb na nezávislosĢ, sociálnu integráciu
a úþasĢ na živote spoloþnosti obsahuje záväzok štátov zabezpeþiĢ postihnutým osobám, bez
ohĐadu na ich vek alebo povahu a pôvod ich postihnutia, úþinný výkon práva na nezávislosĢ,
sociálnu integráciu a úþasĢ na živote spoloþnosti, a to prostredníctvom poskytovania
poradenstva, vzdelávania a profesného školenia pre tieto osoby, v rámci všeobecných schém,
kdekoĐvek ak je to možné, alebo, kde to nie je možné, prostredníctvom špecializovaných
verejných alebo súkromných inštitúcií, ćalej pomocou podpory ich prístupu do zamestnania
prostredníctvom takých opatrení, ktoré smerujú k podpore zamestnávateĐov najaĢ si a udržaĢ
v zamestnaní zdravotne postihnuté osoby a prípadne prispôsobiĢ pracovné podmienky
k potrebám týchto osôb alebo, kde to nie je možné z dôvodu postihnutia, upraviĢ alebo
vytvoriĢ chránené pracovisko podĐa stupĖa postihnutia. CieĐom signatárov má byĢ plná
podpora tejto skupiny obyvateĐstva na ich sociálnej integrácii a úþasti na živote spoloþnosti, a
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to predovšetkým prostredníctvom opatrení vrátane technickej pomoci, zameranej na
prekonanie prekážok komunikácie a mobility a umožnením prístupu do dopravy, bývania,
kultúrnych aktivít a voĐnému þasu.1
Právo starších osôb na sociálnu ochranu v 23 þlánku Charty obsahuje záväzok
štátov prijaĢ alebo podporiĢ, priamo alebo v spolupráci s verejnými alebo súkromnými
organizáciami, primerané opatrenia zamerané na umožnenie starším osobám zostaĢ podĐa
možnosti þo najdlhšie plnohodnotnými þlenmi spoloþnosti vćaka zdrojom, ktoré im umožnia
aktívnu úþasĢ na verejnom, spoloþenskom kultúrnom živote, alebo vćaka informáciám
o poskytovaných službách a zariadeniach slúžiacich potrebám seniorom. Štáty majú dbaĢ na
dodržiavanie a prijímanie opatrení, ktoré umožĖujú starším osobám slobodne si zvoliĢ spôsob
života a viesĢ nezávislý život v ich zvyþajnom prostredí tak dlho, ako si želajú a ako je to
možné, a to prostredníctvom sprostredkovania primeraného bývania s poukazom na ich
zdravotný stav, alebo pomocou zdravotnej starostlivosti a služieb, ktoré vyžaduje ich stav,
alebo prostredníctvom ich aktívneho zapájania do bežného života a chodu inštitúcie, v ktorej
sa vzhĐadom na svoj zdravotný stav, resp. sociálny status zdržiavajú.
4.

Vzdelávanie a školenie
V zmysle þl. 9 Charty obsahuje právo na profesné poradenstvo záväzok štátu

poskytnúĢ alebo podporiĢ, ak je nevyhnutné, službu, ktorá bude pomáhaĢ všetkým osobám,
vrátane osôb so zdravotným postihnutím, riešiĢ problémy vzĢahujúce sa na výber zamestnania
a postup, s náležitým zohĐadnením charakteristík jednotlivca a jeho vzĢahu k príležitostiam
zamestnania. Charta apeluje na zmluvné štáty, aby táto pomoc bola dostupná bezplatne, nielen
mladším osobám, vrátane školopovinných detí, ale i dospelým. PodĐa 10 þlánku Charty právo
na profesné, odborné vzdelávanie obsahuje pozitívny záväzok štátu poskytovaĢ alebo
podporiĢ, ak je nevyhnutné, technické a profesné školenia pre všetky osoby, ktoré sa
v budúcnosti zapoja do pracovného procesu vrátane zdravotne postihnutých, v kooperácii
s organizáciami zamestnancov a zamestnávateĐov, priþom cieĐom je vo všeobecnosti
i uĐahþenie prístupu k vyššiemu technickému a univerzitnému vzdelávaniu. Štáty by mali
v zmysle ustanovení daného þlánku:
1

Slovenská republika nepristúpila k tomuto záväzku plnej sociálnej integrácie postihnutých osôb a úþastina
živote spoloþnosti podĐa þlánku 15 odsek 3 Revidovanej Európskej sociálnej charty, podobne ako Albánsko,
Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, Rusko, Macedónsko. K tomuto záväzku
naopak, pristúpili: Andorra, Arménsko, Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Gruzínsko,
Grécko, Maćarsko, Írsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, Malta, ýierna Hora, Holandsko, Nórsko, Portugalsko,
Srbsko, Slovinsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina.
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a) poskytnúĢ alebo podporiĢ systém uþĖovstva a iné systematické úpravy pre školenie
mladých chlapcov a dievþat v ich rôznych zamestnaniach,
b) poskytnúĢ alebo podporiĢ, ak je nevyhnutné, adekvátne a Đahko dostupné školiace
zariadenia pre dospelých zamestnancov, špeciálne zariadenia pre rekvalifikáciu
dospelých zamestnancov potrebných ako výsledok technologického rozvoja alebo
nových trendov v zamestnaní, ćalej poskytnúĢ alebo podporiĢ, ak je nevyhnutné,
osobitné opatrenia pre rekvalifikáciu a reintegráciu dlhodobo nezamestnaných,
c) podporiĢ plné využitie dostupného materiálneho a technického vybavenia, a to napr.
pomocou zníženia alebo zrušenia akýchkoĐvek poplatkov alebo nákladov na
vzdelávanie v kontexte odborného vzdelávania, udelením finanþnej pomoci vo
vhodných prípadoch, zahrnutím do riadneho pracovného þasu þas strávený na
doškolení, rekvalifikaþnom kurze a pod., alebo zavedením úþinného systému duálneho
vzdelávania pre mladistvých (budúcich zamestnancov).
5.

Ochrana zdravia, sociálne zabezpeþenie, sociálna a lekárska pomoc, sociálne

služby
Právo na ochranu zdravia je deklarované v þl. 11 a primárne obsahuje záväzok štáto
priamo alebo v spolupráci s verejnými alebo súkromnými organizáciami prijaĢ vhodné
opatrenia s cieĐom zabezpeþiĢ úþinný výkon daného práva, a to opatreniami, ktoré prispejú k
odstráneniu v najširšom možnom rozsahu príþinám chorôb na pracovisku, zabránia v
najširšom možnom rozsahu epidemickým, endemickým a iných ochoreniam, rovnako ako
nehodám a ćalej opatreniami, ktoré umožnia zriadiĢ poradné a vzdelávacie zariadenia na
podporu zdravia a podporu individuálnej zodpovednosti vo veciach zdravia. ýl. 12 Charty
rozvádza právo na sociálne zabezpeþenie, ktoré obsahuje záväzok štátov s cieĐom
zabezpeþiĢ úþinný výkon daného práva, zriadenie alebo udržanie komplexného systému
sociálneho zabezpeþenia, udržanie systému sociálneho zabezpeþenia na uspokojivej úrovni
(aspoĖ na úrovni nevyhnutnej pre ratifikáciu Európskeho kódexu sociálneho zabezpeþenia),
podporovanie zvýšenia progresívneho systému sociálneho zabezpeþenia na vyššiu úroveĖ,
a to pomocou prijímania vhodných opatrení a krokov, uzatváraním vhodných bilaterálnych
a multilaterálnych dohôd s cieĐom zabezpeþiĢ rovnaké zaobchádzanie každej zmluvnej strany
s ich príslušníkmi v otázke práv sociálneho zabezpeþenia, vrátane zachovania dávok
vznikajúcich z legislatívy sociálneho zabezpeþenia, bez ohĐadu na pohyby, ktoré chránené
osoby môžu podniknúĢ medzi územiami zmluvných štátov a udelením.
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ýl. 13 Charty deklaruje právo na sociálnu a lekársku pomoc, ktorého podstatou je
záväzok signatárskych štátov zabezpeþiĢ, aby každej osobe, ktorá je bez adekvátnych
prostriedkov, a ktorá nie je schopná také prostriedky buć svojou vlastnou snahou alebo
z iných prostriedkov získaĢ, bola poskytnutá adekvátna pomoc, a v prípade choroby,
starostlivosĢ nevyhnutná jeho stavu, ćalej zabezpeþiĢ, aby osoby prijímajúce takú pomoc,
neutrpeli, z tohto dôvodu na svojich politických alebo sociálnych právach, a napokon
zabezpeþiĢ, že každý môže prijaĢ zo strany verejných alebo súkromných organizácií takú
radu a osobnú pomoc, ktoré zabránia, odstránia alebo zmiernenia osobnú alebo rodinnú núdzu
osoby, ktorá to potrebuje. V zmysle þl. 13 ods.4 sa zmluvné štáty zaväzujú následne aplikovaĢ
vyššie uvedené záväzky na rovnakom základe s ich obþanmi na obþanov iných zmluvných
štátov Revidovanej Európske sociálnej charty, ktorí sa zákonne zdržiavajú na ich území, a to
v súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci
podpísanej v Paríži dĖa 11.12.1953.2
6.

Zákaz diskriminácie
Jedným z najproblematickejších práv, ktorého aplikáciu v praxi sa snažia docieliĢ

mnohé medzinárodné a európske dohovory je i právo na rovnaké príležitosti a rovnaké
zaobchádzanie vo veciach

zamestnania a pracovného miesta bez diskriminácie na

základe pohlavia, ktoré je v Charte konkrétne zakotvené

2

v þl. 20. Ustanovenia daného

K záväzku použiĢ ustanovenia o práve na sociálnu a lekársku pomoc pri nedostatku prostriedkov aj na obþanov
iných zmluvných štátov Revidovanej Európskej sociálnej charty podĐa þl. 13 odsek 4 Slovenská republika
nepristúpila, rovnako ako Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus,
Estónsko (zmluvný štát Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953), Gruzínsko, Litva,
Moldavsko, PoĐsko, Rumunsko, Rusko, Slovinsko, Ukrajina. Naopak, k tomuto záväzku pristúpili Andorra,
Rakúsko, Belgicko (zmluvný štát Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953),
Chorvátsko, ýeská republika, Dánsko (zmluvný štát Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku
1953), Nemecko (zmluvný štát Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953), Fínsko,
Francúzsko (zmluvný štát Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953), Grécko (zmluvný
štát Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953), Maćarsko, Írsko (zmluvný štát
Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953), Island (zmluvný štát Európskeho dohovoru o
sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953), Taliansko (zmluvný štát Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej
pomoci z roku 1953), Lotyšsko, Luxembursko (zmluvný štát Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej
pomoci z roku 1953), Malta (zmluvný štát Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953),
ýierna Hora, Holandsko (zmluvný štát Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953),
Nórsko (zmluvný štát Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953), Portugalsko (zmluvný
štát Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953), Srbsko, Španielsko (zmluvný štát
Európskeho dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953), Švédsko (zmluvný štát Európskeho
dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953), Macedónsko, Turecko (zmluvný štát Európskeho
dohovoru o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953), Spojené kráĐovstvo (zmluvný štát Európskeho dohovoru
o sociálnej a lekárskej pomoci z roku 1953).
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þlánku obsahujú záväzok signatárskych štátov prijaĢ také vhodné opatrenia, ktoré zabezpeþia
alebo podporia jeho reálnu aplikáciu v praxi v oblastiach, ako je:
a) prístup k zamestnaniu, ochrana proti prepusteniu a reintegrácia do práce,
b) profesné poradenstvo, školenie, rekvalifikácia a rehabilitácia,
c) podmienky zamestnávania a pracovné podmienky, vrátane odmeny,
d) rozvoj kariéry vrátane povýšenia.
7. Ochrana rodiny, ochrana proti chudobe a sociálnemu vylúþeniu a právo na
bývanie
V zmysle þl. 16 Charty právo rodiny na sociálnu, právnu a hospodársku ochranu
obsahuje primárne záväzok signatárskych štátov vytváraĢ nevyhnutné podmienky pre plný
rozvoj rodiny ako základnej stavebnej jednotky spoloþnosti, ćalej podporovaĢ hospodársku,
právnu a sociálnu ochranu rodinného života takými prostriedkami akými sú sociálne a rodinné
dávky, rozpoþtové úpravy, príspevky na rozvoj rodinného bývania, dávky pre novomanželov
a iné vhodné prostriedky. PodĐa þl. 27 Charty majú zamestnanci s rodinnými povinnosĢami
právo na rovnaké príležitosti a rovnaké zaobchádzanie þo predstavuje záväzok pre
signatárske štáty zabezpeþiĢ výkon práva na rovnosĢ príležitostí a zaobchádzanie s mužskými
a ženskými zamestnancami s rodinnými povinnosĢami prijímaním takých opatrení, ktoré
zamestnancom s rodinnými povinnosĢami umožnia vstúpiĢ a zostaĢ na pracovnom trhu, alebo
sa do neho vrátiĢ po neprítomnosti spôsobenej rodinnými povinnosĢami vrátane
opatrení oblasti profesného poradenstva a školenia. Zmluvné štáty majú vytváraĢ podmienky,
ktoré by rozvíjali alebo podporovali služby na stráženie alebo opatrovanie detí, bez ohĐadu na
ich verejný alebo súkromný charakter, ćalej by mali poskytnúĢ možnosĢ pre oboch rodiþov
získaĢ po uplynutí materskej dovolenky, rodiþovskú dovolenku na starostlivosĢ o dieĢa, a
samozrejme zabezpeþiĢ, aby rodinné povinnosti netvorili, ako také platný dôvod pre
skonþenie akéhokoĐvek pracovného pomeru.
Právo na bývanie je deklarované v þl. 31 Charty a obsahuje záväzok pre signatérskej
štáty prijaĢ také opatrenia a kroky, ktoré umožnia
a) podporiĢ prístup k bývaniu adekvátneho štandardu,3
3

K záväzku podpory bývania adekvátneho štandardu podĐa þlánku 31 ods. 1 Slovenská republika nepristúpila,
rovnako ako Albánsko, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus,
Estónsko, Gruzínsko, Maćarsko, Írsko, Malta, Moldavsko, ýierna Hora, Rumunsko, Rusko, Srbsko,
Macedónsko. Na rozdiel od toho, k tomuto záväzku pristúpilo Andorra, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko,
Lotyšsko, Litva, Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina.
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b) znížiĢ poþet Đudí bez domova (bez prístrešia) s cieĐom postupného vyriešenia ich
situácie4
c) primerane upraviĢ ceny bývania tým osobám, ktoré nemajú adekvátne finanþné
prostriedky na riešenie svojej bytovej otázky.5
ýlánok 30 upravuje právo na ochranu proti chudobe a sociálnemu vylúþeniu,
ktorý zaväzuje štáty prijímaĢ také ,,opatrenia v rámci celkového a koordinovaného nárastu
postupov na podporu úþinného prístupu k osobám, ktoré žijú v situácii sociálneho vylúþenia
alebo chudoby, alebo osobám vystaveným riziku vzniku takejto situácie, ako aj ich rodín,
predovšetkým k zamestnaniu, bývaniu, odbornému vzdelávaniu a príprave, k výchove,
kultúre, a k sociálnej a lekárskej pomoci,“ prípadne preskúmavaĢ tieto opatrenia s cieĐom ich
prispôsobenia realite, ak je nevyhnutné.
Záver
Európska sociálna Charta je právnym nástrojom garantujúcim pozitívne práva
a slobody, ktoré sa týkajú každého jednotlivca v jeho bežnom každodennom živote, a preto sa
domnievame, že práve táto Charta je jedným z kĐúþových dokumentov v oblasti ochrany
Đudských práv druhej generácie v podmienkach európskeho priestoru, priþom v príspevku
vyššie sme sa ponúkli komplexný obraz záväzkov Slovenskej republiky v oblasti sociálnych
práv v rámci územného priestoru revidovanej Európskej sociálnej charty s uvedením, ako iné
zmluvné štáty využili pristúpenie k takýmto záväzkom, ku ktorým Slovenská republika
nepristúpila. Komplexne je možné zhodnotiĢ, že samotná Charta ponúka a garantuje základné
Đudské práva a slobody druhej generácie, a to právo na zdravie, bývanie, vzdelanie, pracovné
práva, plná zamestnanosĢ, rovnaká odmena za rovnakú prácu, rodiþovská dovolenka, sociálne
zabezpeþenie, sociálna a právna ochrana pred chudobou a sociálnym vylúþením, slobodný
pohyb osôb a nediskriminácia, ako aj práva postihnutých osôb.

4

K záväzku zníženia bezdomovectva podĐa þlánku 31 ods. 2 Slovenská republika nepristúpila, rovnako ako
Albánsko, Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Estónsko,
Gruzínsko, Maćarsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Moldavsko, ýierna Hora, Rumunsko, Rusko, Srbsko,
Macedónsko. Na rozdiel od toho, k tomuto záväzku pristúpilo Andorra, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko,
Holandsko, Nórsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Turecko, Ukrajina.
5
K záväzku dostupnej ceny bývania Slovenská republika nepristúpila rovnako ako Albánsko, Andorra,
Arménsko, Rakúsko, Azerbajdžan, Belgicko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Gruzínsko,
Maćarsko, Írsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Moldavsko, ýierna Hora, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Macedónsko,
Ukrajina. Na rozdiel od toho, k tomuto záväzku pristúpilo Fínsko, Francúzsko, Grécko, Taliansko, Holandsko,
Nórsko, Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Turecko.
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ŠTÁT AKO PORUŠOVATEM A OCHRANCA MUDSKÝCH PRÁV A SLOBÔD II.
THE STATE AS AN INFRINGER AND DEFENDER OF HUMAN RIGHTS AND
FREEDOMS II.

Abstract
The state is and should be the only institution or entity providing guarantee respect for human rights and
fundamental freedoms and to comply with the maintenance of constitutional order, public order and functioning
society. Tools and methods which are used by the State to achieving the aforementioned objectives as well as the
pros and cons of different instruments and methods are processed in article.
Keywords: human rights and freedoms, state, rule of law, defence, restriction
Abstrakt
Štát je a mal by byĢ jedinou inštitúciou þi subjektom zabezpeþujúcim na danom, území, t. j. štátu garantovaĢ
dodržiavanie Đudských práv a základných slobôd s cieĐom dodržania a udržiavania ústavného zriadenia,
verejného poriadku a funkþnosti spoloþnosti. Nástroje a spôsoby, ktoré sú štátom využívané na dosahovanie
zmieneného cieĐa ako aj pozitíva a negatíva jednotlivých nástrojov a spôsobov sú spracované v nasledujúcom
príspevku.

KĐúþové slová: Đudské práva a základné slobody, štát, právny štát, ochrana, obmedzenie

Úvod
Rozdiel medzi termínom základné práva a slobody a termínom základné Đudské práva
a slobody je v tom, že prvý pojem sa používa na oznaþenie väþšie druhu subjektov ako ich
nositeĐov napr. aj pre právnické osoby ako „umelo“ vytvorené spoloþenské subjekty (napr.
verejné inštitúcie, obchodné spoloþnosti a iné) na rozdiel od druhého termínu, kde sa tento
termín v praxi, ale aj pre úþely tohto þlánku bude používaĢ na oznaþenie tých práv, ktoré
zákon, ale aj spoloþnosĢ, priznáva iba fyzickým osobám. Bližšie o Đudských právach
a základných slobodách ako aj úvode do problematiky štátu ako ochrancu a garanta na jednej
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strane a na druhej strane porušovateĐa a obmedzovala týchto práv a slobôd si dovoĐujem
odkázaĢ na príspevok s názvom Štát ako porušovateĐ a ochranca Đudských práv a slobôd.1
ďudské práva a slobody sú pre spoloþenstvo zdrojom sily a jednoty. Jednotlivci
v prípade, že spoloþnosĢ a štát rešpektuje ich práva a slobody, sú ochotní prinášaĢ aj väþšie
obete vo forme zrieknutia s ich istých a zaruþených práv a základných slobôd..
Komunita, skupina þi civilizácia, ktorá chce, aby jej práva a slobody boli rešpektované
a ctí si Đudské práva a slobody, si ich musí ctiĢ do takej miery, aby tým neoslabila svoju
schopnosĢ vzdorovaĢ inej moci, kultúre a najmä takej, ktorá nie je schopná tolerovaĢ
a akceptovaĢ koncepciu univerzality Đudských práv a slobôd.
1. Postavenie štátu pri garantovaní a obmedzovaní Đudských práv a základných slobôd
V súþasnosti, ale aj v minulosti poþas formovania modreného štátu, t. j. v období
18. storoþia až 20 storoþia, štát zaujíma v spoloþnosti dve hlavné úlohy. Prvou úlohou je
pozitívnym právom sformulovaný a štátom prevzatý záväzok, že na svojom území bude
garantovaĢ, zabezpeþovaĢ a vynucovaĢ dodržiavanie Đudských práv a základných slobôd.
Druhou úlohou, ktorá úzko súvisí s jeho prvou úlohou ako garanta Đudských práv
a základných slobôd, je že sa stáva porušovateĐom, resp. obmedzovateĐom týchto práv
a slobôd pri napĎĖaní funkcie z prvej úlohy. Preto bolo a je potrebné prijímaĢ opatrenia,
ktorými sa eliminujú zásahy štátu ako porušovateĐa a tým sa do popredia dostane funkcia
garanta Đudských práv a základných slobôd. Pri prijímaní týchto opatrení netreba však
zabudnúĢ, že þím viac sa štát obmedzuje vo svojom konaní a princípom právneho štátu, tým
viac stráca monopolné mocenské postavenie garanta. Preto aplikácia princípov legitimity,
zdržanlivého postoja þi prístupu štátu znižujú schopnosĢ a efektívnosĢ štátu pri obrane jeho
právneho systému.
Porovnanie postavenia štátu v súþasnosti s jeho postavením v období 18. storoþia až
20. storoþia, kedy bol štát chápaný ako garant z dôvodu jeho dominantného a silného
postavenia, nie je možné, pretože v súþasnosti nie je možné hovoriĢ o takom výraznom
postavení a teda ani jeho schopnostiach byĢ garantom. Je to spôsobené najmä vývojom
spoloþnosti a vývojom technologického pokroku a sofistikovanejších spôsobov porušovania
rôznymi porušovateĐmi.

1

FurĢo J.: Štát ako porušovateĐ a ochranca Đudských práv a slobôd, IN: PANEURÓPSKE PRÁVNICKÉ
FÓRUM – zborník príspevkov z vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,
Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 2016, ISBN 978-80-895453-18-4, s. 195
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Na základe vyššie uvedeného možno vyjadriĢ hypotézu, že „štát môže byĢ právny
v tých oblastiach, kde je jeho moc dominantná“2. V situáciách, v ktorých štát s jeho mocou nie
je „pánom situácie“ ako napr. organizovaný zloþin þi terorizmus, sa považuje použitie
prostriedkov (pozn. autora: vo väþšine prípadov policajných inštitútov) napr. tajný agent,
inštitút utajeného svedka, odpoþúvanie tajnými a vojenskými službami, prenasledovanie, ... za
prípustné napriek tomu, že ide o inštitúty narúšajúce ideál právneho štátu, legitimity
a demokracie.
Paradox každej spoloþnosti vyspelého moderného demokratického a právneho štátu je
to, že spoloþnosĢ požaduje minimálny štát, tzn. minimálne najlepšie žiadne zásahy štátu do
života spoloþnosti, minimálnych poplatkoch a daniach na jednej strane a na strane druhej, aby
štát zabezpeþoval a garantoval þo najširší výpoþet Đudských práv a základných slobôd, ktorý
však potrebuje viac autority s viac prostriedkami a nástrojmi na ich ochranu, a to nielen len
finanþnými, ale aj rôznymi donucovacími. Tento postup predpokladá aj zásahy do rýdzo
súkromných Đudských práv a slobôd, ktorými sú napr. právo na obydlie a súkromie v Ėom
v prípade domáceho násilia.
2. Spôsoby obmedzenia Đudských práv a základných slobôd
Pre európske moderné štáty, Slovensko nevynímajúc, je rastúci tlak rešpektovania
Đudských práv a základných slobôd nenahraditeĐnou podmienkou demokratického a právneho
štátu. Udržanie tejto podmienky vyžaduje však udržanie spoloþnosti a urþitého štandardu
verejného poriadku. Tu vyvstáva otázka po akých prostriedkoch je štát schopný a ochotný
siahnuĢ na to, aby zabezpeþil zachovanie organizovanej spoloþnosti a svoje postavenie a
rešpekt. Ćalšou otázkou je þasové hĐadisko, t. j. po akú dlhu dobu je ich použitie pre
spoloþnosĢ akceptovateĐné z dôvodu, že použitím prostriedkov obmedzujúce Đudské práva
a základné slobody.
K prvej otázke, t. j. aké prostriedky použiĢ na zachovanie suverenity a dominantného
postavenia štátu má štát na výber z dvoch možností alebo spôsobov. Prvý možnosĢou je opäĢ
získaĢ rešpekt najskôr mierovou cestou, napr. prostredníctvom ústupkov a úĐav v základných
Đudských právach a slobodách v prospech svojich obþanov a obyvateĐov. Negatívom tohto
spôsobu je, že štát sa „ochudobĖuje“ o svoje mocenské postavenie za cenu zachovania
stabilnej situácie v spoloþnosti þím si oslabuje svoje dominantné postavenie ako garanta

2

Bárány E.: Rechstaat and Organized Crime, IN: European Round Table Conference, National and International
Aspects in Countering Organized Crime and Terrorism, Bratislava, 29-31 March 1995 - zborník, s. 86
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základných Đudských práv a slobôd. Ćalším negatívom pre štát je, že pri budovaní alebo
znovu nadobúdaní si dominantného postavenia v pozícii garanta základných Đudských práv
a slobôd bude musieĢ štát podstúpiĢ aj nepopulárne kroky v spoloþnosti, ktoré opäĢ môžu
vzniesĢ do spoloþnosti alebo do väþšej skupiny osôb danej spoloþnosti žijúcej v štáte vlnu
nepokojov a opäĢ bude musieĢ štát þeliĢ tomu, þomu þelil na zaþiatku, teda ustupovaniu zo
svojho mocenského postavenia v oblasti základných Đudských práv a slobôd s cieĐom udržaĢ
organizovanú a pokojnú spoloþnosĢ rešpektujúcu štát a garanta základných Đudských práv
a slobôd.
V prípade, že nebude úþinná vyššia uvedená možnosĢ, má štát možnosĢ pri cieli
zachovania

pokojnej

a organizovanej

spoloþnosti

na

svojom

území

aj

k menej

preferovanejšiemu spôsobu, a to použitiu represívnych zložiek štátu (polícia, armáda).
V tomto prípade je absolútnym negatívom to, že štát po použití tejto možnosti si omnoho
Ģažšie a hlavne zložitejšie vybudováva, resp. znovu nadobúda, rešpekt spoloþnosti
a dominantné postavenie v pozícii garanta základných Đudských práv a slobôd, kećže sa sám
dopustil ich porušenia. Miernym pozitívom je menšia pravdepodobnosĢ, že sa spoloþnosĢ
znovu „vzbúri“ a že štát bude opäĢ þeliĢ nepokojom, resp. požiadavkám spoloþnosti, pretože
spoloþnosĢ sa zĐakne. Nevýhodou tejto možnosti pre štát je, že Đudia prestanú veriĢ štátu, lebo
ho zaþnú vnímaĢ nie ako garanta základných Đudských práv a slobôd, t. j. ako demokratický
právny štát, ale ako diktátorský štát.
K druhej otázke týkajúcej sa þasového hĐadiska použitia vhodne vybraných nástrojov
a prostriedkov využívaných štátom pri zachovaní vyššie uvedených cieĐov, najmä svojho
dominantného postavenia ako garanta základných Đudských práv a slobôd, je tým obdobím,
obdobie nevyhnutne potrebné na dosiahnutie požadovaného cieĐa štátu. Toto obdobie sa nedá
presne vymedziĢ, resp. je Ģažko vymedziteĐné, pretože záleží od rôznych faktorov, napr.
v akom štáte dochádza k nepokojom, resp. rozvratu spoloþnosti, ktorého dôvodom je
vydobýjanie si väþších základných Đudských práv a slobôd, aké má štát predchádzajúce
skúsenosti s danými vzniknutými situáciami, akými prostriedkami a nástrojmi štát disponuje
na potlaþenie vzniknutých situácií týkajúcich sa základných Đudských práv a slobôd a inými
faktormi.
Štát pri strate dominantného mocenského postavenia a tým garanta Đudských práv
a slobôd s cieĐom zachovaĢ svoju suverenitu a pokoj na svojom území, je štát schopný
a ochotný prijaĢ také opatrenia, ktoré by výrazne obmedzovali Đudské práva a slobody, aj keć
iba na dobu urþitú, resp. ohraniþenú, a to dovtedy pokiaĐ opäĢ štát prostredníctvom svojej
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dominantnej (mocenskej) sily neprinavráti do spoloþnosti pokoj a organizovanosĢ namiesto
verejnej, resp. spoloþenskej neposlušnosti.
„Vojna nie je ultima ratio, vojna je ultima irratio.“
Willy Brandt3
2.1. Dve koncepcie obmedzení
Dve základné koncepcie, ktoré by k represívnejším formám vlády boli ospravedlnené,
samozrejme pri zachovaní základnej tézy, a to tej, že základné Đudské práva a slobody
jednotlivca sú vždy obmedzené ohĐadom na práva a slobody iných jednotlivcov.
Prvou koncepciou je uþenie o záujmoch štátu. Takými záujmami sú záujmy, bez
ktorých realizácie nemôže štát existovaĢ a na obranu ktorých je pripravený použiĢ akékoĐvek
prostriedky. Štát verejne a „nahlas“ prehlasuje, že to pri ich obrane a udržaní myslí vážne.
Takýmto záujmom štátu sú „ ... životné záujmy dané požiadavkou zachovaĢ fyzickú, politickú
a kultúrnu identitu štátu ....“4. V Slovenskej republike sú vyššie uvedené záujmy zachytené
nielen v þl. 1 ods. 1 a þl. 3 Ústavy Slovenskej republiky, ktoré upravujú postavenie Slovenskej
republiky voþi iným štátom þi štátnym zriadeniam a jeho územnú celistvosĢ, ale aj samotná
preambula Ústava Slovenskej republiky zachytáva tieto záujmy „ ... spoloþne s príslušníkmi
národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme
trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatĖovanie
demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a
hospodárskej

prosperity,

...“.

Príkladom

zahraniþného

záujmu

štátu

bola

napr. koncepcia zahraniþnej politiky ýeskej republiky za vlády Václava Havla (26. 01. 1993 –
02. 02. 2003), kde Životným záujmom ýeskej republiky je zaistenie existencie štátu, jeho
štátnej suverenity, územnej celistvosti, zachovania ústavného poriadku, demokracie
a bezpeþnosti jeho obþanov. Na ochranu svojich životných záujmov použije ýeská republika
všetky dostupné prostriedky, vrátane krajných.“5 Táto koncepcia predstavuje etatistický smer,
ktorý možno badaĢ napr. v období vlády francúzskeho kráĐa ďudovíta XIII. cez kardinála
Richelieu a jeho známe „raison d´Etat“, ktorý ako predstaviteĐ duchovenstva a morálky vo
Francúzskej republike uprednostĖoval pred všetkým štátny záujem.
3

Pôvodným menom Herbert Ernst Karl Frahm (18. 12. 1913 – † 08. 10.1992) nemecký štátnik, politik a
kancelár Nemeckej spolkovej republiky od roku 1969 do 1974. nositeĐ Nobelovej ceny mieru z roku 1971 za
prácu na zlepšení vzĢahov s NDR, t. j. Východným Nemeckom, PoĐskom a Sovietskym zväzom
4
Krejþí O.: Medzinárodní politika, Victoria publishing a.s., Praha 1997, s. 179
5
Koncepce zahraniþní politiky ýeské republiky – dokument vlády ýeskej republiky schválený 17.02.1999
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Druhou koncepciou ospravedlĖujúcou obmedzovanie Đudských práv a slobôd je
presvedþenie o nutnosti zachovania verejného poriadku a funkþnosti spoloþnosti v danom
štáte. Ide o proces, v ktorom sa niektoré práva a slobody ako hodnoty uprednostĖujú, resp.
dostávajú do popredia na úkor iných a pod podmienkou (niekedy domnienkou), že bez ich
garancie by nebolo možné zabezpeþiĢ iné Đudské práva. „Nevyhnutnými môžu byĢ obmedzenia
buć v záujme urþitých veĐmi všeobecných nepísaných verejných hodnôt (napr. vnútorná
bezpeþnosĢ, zdravie, morálka, „prežitie národa“ atć.), alebo s ohĐadom na ochranyhodné
záujmy samotných obþanov (práva a slobody iných, ochrana dobrej povesti, atć.)“6 Tak ako
bolo vyššie uvedené v tomto þlánku v prípade, že nie je zabezpeþený a garantovaný poriadok
a bezpeþnosĢ v štáte, je Ģažké hovoriĢ o garantovaní Đudských práv a slobôd napriek tomu, že
práve v tomto þase a situácií sa jednotlivci dožadujú po štáte garancie Đudských práv a slobôd
intenzívnejšie ako v iných obdobiach þi situáciách. V takýchto situáciách nie je urþite možné
trvaĢ na univerzalite Đudských práv a slobôd, ktorá nie je samozrejmosĢou a o ktorú Đudia
dlho bojovali a vydobýjali, rôznymi spôsobmi, a to podĐa historického obdobia. Napr.
v období cisárstiev, resp. kráĐovstiev boli predstavy, že Đudské práva patria jedincovi (kráĐovi
alebo cisárovi), predstavujúce v súþasnosti štát, resp. štátny systém so svojimi inštitúciami
a nástrojmi þi prostriedkami, ku ktorým sa Đudské práva druhých (poddaní) musia podriadiĢ
a prispôsobiĢ. Táto nerovnosĢ bola odôvodĖovaná z ich spôsobu života a správania sa
v spoloþnosti tým, že osoby z nižších tried sú primitívni a hrubí. Samozrejme vývojom
spoloþnosti sa vyvíjal aj prístup a rozširovanie Đudských práv a slobôd. To, þo bolo kedysi
„inkorporované“ v osobe panovníka, to dlhými bojmi prechádzalo na nižšie skupiny
spoloþenstiev až to neprišlo aj na neobyþajne „obyþajných“ Đudí, ktorým to garantuje štát, tzn.
v minulosti panovník (cisár alebo kráĐ), na úkor ktorého práva a povinnosti boli neustálymi
bojmi ukracované.
Obe koncepcie sú modernými štátmi podporované, ale je nevyhnutné vyhnúĢ sa zo
strany štátu k zneužívaniu týchto koncepcií pod zámienkou, resp. umelo vyvolaného dojmu
alebo strachu v spoloþnosti, alebo ukrytiu sa za nejaký celosvetovo, resp. medzinárodný
problém potencionálne ohrozujúci stabilitu verejného poriadku a funkþnosĢ štátu. V prvej
koncepcii dochádza k narušeniu záujmov štátu, a to zvonku (napr. uteþenecká kríza)
a v druhej koncepcii k porušovaniu verejného poriadku a funkþnosti spoloþnosti zvnútra. Na
základe uvedeného možno vyššie zmienené koncepcie rozlišovaĢ z pohĐadu narúšania
postavenia štátu a jeho sily na koncepciu externú a koncepciu internú.

6

Pernthaler P.: Allgemeine Staatslehre und Verfassungslehre, Springer Verlag, Wien, 1986, s. 156
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3. Obmedzenia základných Đudských práv a slobôd
K obmedzovaniu Đudských práv a slobôd možno zo strednodobého pohĐadu prispievaĢ
k zachovaniu idey Đudských práv a slobôd a tým zachovaniu demokratického a právneho
štátu. Obmedzenie badaĢ aj v tých najdemokratickejších a najslobodnejších krajinách sveta,
napr. na obmedzení Đudských práv v najslobodnejšie krajine Európy poþas 2. svetovej vojny,
teda na VeĐkej Británii, ktorá poþas tejto vojny obmedzila niektoré Đudské práva a slobody
s cieĐom ich neskôr zachovaĢ a garantovaĢ.
Príliš sa s týmto, ale aj inými situáciami neargumentuje a nezdôrazĖuje, pretože
európske (Dohovor o ochrane Đudských práv a základných slobôd Rady Európy, Charta
základných práv Európskej únie), ale aj medzinárodné dokumenty obsahujú buć v sebe alebo
v ich dodatkoch klauzuly a výnimky z rigidnej garancie Đudských práv a slobôd. Napr. v
Dohovore o ochrane Đudských práv a základných slobôd Rady Európy (Európska charta
Đudských práv) vo forme bezpeþnostných klauzúl, ktoré sú uvedené v þlánkoch 6, 8, 9, 10
a 11 týkajúce sa práva na spravodlivé súdne konanie, práva na rešpektovanie súkromného
a rodinného života, a iných, ktoré sú taktiež zakotvené ako základné Đudské práva a slobody
v Ústave Slovenskej republiky. Ćalej v þlánku 29 ods. 2 Všeobecnej deklarácie Đudských
práv, ktorí znie: „Každý je pri výkone svojich práv a slobôd podrobený iba obmedzeniam
ustanoveným zákonom, aby bolo zaistené uznávanie práv a slobôd ostatných a vyhovelo sa
spravodlivým požiadavkám morálky, verejného poriadku a obecného blaha v demokratickej
spoloþnosti.“ a v þlánku 2 ods. 1 Medzinárodného aktu o obþianskych a politických právach:
„Ak je za mimoriadnej situácie, ktorá je úradne vyhlásená, ohrozený život národa, môžu
štáty... ... prijaĢ nevyhnutné opatrenia zmierĖujúce ich záväzky podĐa tohto paktu, v rozsahu,
ktorý si vyžaduje nevyhnutnosĢ takejto situácie, a to za podmienky, že tieto opatrenia nie sú
v rozpore s ich inými záväzkami podĐa medzinárodného práva a neznamenajú diskrimináciu...
...podĐa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva alebo sociálneho pôvodu.“ je badaĢ
ustanovenia obmedzujúce základné Đudské práva a slobody.
Nielen vyššie uvedenými ustanoveniami možno obmedziĢ aj najnákladnejšie základné
Đudské práva a slobody akými sú napríklad právo na život, právo zákazu otroctva þi nútených
prác s cieĐom zachovania demokratického usporiadania v danom štáte, tzn. verejného
poriadku a funkþnosti civilizovanej spoloþnosti.
V prípade þl. 2 Európskej charty Đudských práv, ale aj Charte základných práv
Európskej únie sa pozbavenie života fyzickej osoby pripúšĢa. Oba dokumenty túto
problematiku obmedzujú rozdielne. PokiaĐ Charta základných práv Európskej únie právo na
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život problematiku obmedzuje striktnejšie v þl. 2 ods. 2, a to výslovným zákazom „Nikto
nesmie byĢ odsúdený na trest smrti ani popravený.“, Európska charta Đudských práv pripúšĢa
obmedzenie práva na život za jasne stanovených podmienok, ktorými sú:
-

odsúdenie za spáchanie trestného þinu, ktorému zákon ukladá trest smrti a

-

uloženie tohto trestu súdom.

Tieto podmienky musia byĢ splnené kumulatívne. Protokol þ. 6 z 1983 zakazuje trest smrti,
ale aj on urþil výnimku na obmedzenie tohto práva, a to v þl. 2, ktorý znie: „Štát môže
zákonom ustanoviĢ trest smrti za þiny spáchané v þase vojny a lebo bezprostrednej hrozby
vojny.“. Slovenská trestno-právna úprava trest smrti nepripúšĢa.
V prípade práva zákazu otroctva a nútených prác uvedených v þl. 5 Charty základných
práv Európskej únie a v þl. 4 Európskej charty Đudských práv. PodĐa þl. 4 Európskej charty
Đudských práv sa práce vykonávané pri výkone trestu alebo v þase podmieneþného
prepustenia, služby vojenského charakteru alebo vyžadovaná namiesto výkonu vojenskej
služby (núdza alebo živelná pohroma) a v rámci bežných obþianskych povinností.
Záver
Nech štát vystupuje pri obmedzovaní Đudských práv alebo pri rigidnom garantovaní
a zaruþovaní Đudských práv a slobôd a nech je akýmkoĐvek spôsobom kritizovaný za svoje
postupy, jednoducho keć sa vyskytnú „životné záujmy štátu“ oprávĖujúce obmedzenie týchto
práv s vyšším cieĐom a väþším prínosom pro futuro, je vhodné, ba priam žiadúce, aby štát
siahol po nástrojoch a opatreniach obmedzujúcich Đudské práva a základné slobody z dôvodu
zabezpeþenia verejného poriadku, ústavného zriadenia a zachovania funkþnosti spoloþnosti.
Pri obmedzovaní základných práv a slobôd štát musí byĢ veĐmi opatrný a vyberaĢ
vhodné obmedzujúce opatrenia a nástroje veĐmi obozretne a opatrne a spoloþnosti to
adekvátne (objektívne) odôvodniĢ alebo vysvetliĢ, pretože štát je stále tým, kto má „pozitívny
záväzok zaruþiĢ ústavné práva a slobody.“7 V demokratických a právnych štátoch je štát
jedinou osobou a mal byĢ jedinou osobou, ktorý na splnenie pozitívneho záväzku garantovaĢ
dodržiavanie Đudských práv a slobôd ma aj reálnu moc. Ak základné slobody (osobná
sloboda, sloboda pohybu, pobytu, vierovyznania a vlastníctva) predstavuje základné Đudské
práva, ktoré boli pod ochranou jednotlivca a ich garantovanie si zabezpeþovala každá osoba
samostatne tak práva sociálne, kultúrne a politické si vyžadujú aktívnu úþasĢ štátu na ich
7

Bröstl A.: Právny status, funkcie základných práv a rôzne pohĐady na Đudské práva, zborník ďudské práva
a právny status na prelome tisícroþí, Veda, Bratislava 1999, s. 10
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garantovaní a do konca pre zabezpeþenie plnenia niektorých týchto práv je možné obmedziĢ
aj Đudské práva, pri ktorých nie je štátu potrebná taká veĐká participácia.
Štát nie je a nemusí byĢ považovaný za zlého, resp. zlo samo o sebe v prípadoch, keć
dochádza k porušovaniu Đudských práv a slobôd. Kećže je na štát kladený þoraz väþší nárok
dodržiavaĢ,

ale

aj

garantovaĢ

dodržiavanie

Đudských

práv

a základných

slobôd

a demokratických princípov, nie je možné v niektorých situáciách (najmä v boji proti korupcii
a organizovanému zloþinu) použiĢ obmedzenia a opatrenia, ktorými sa ustupuje z garancii
Đudských práv a slobôd štátom v prospech jednotlivcov. Najmä z dôvodu boja proti vyššie
uvedeným skutoþnostiam nie je ani vhodný návrat k postupom aké boli zaužívané v 16. a 17.
storoþí proti lúpežným skupinám þi jednotlivcom, tzn. k etatizácii. V tejto situácii je vhodné
a potrebné, najmä s prihliadnutím na prepojenie štátov a krajín sveta a globalizaþný prístup
vlád a štátov a prepracovanosĢ a zložitosĢ mafie þi jej zložiek zaoberaĢ sa rozsiahlejšie, t. j. aj
mimo územie a kompetencie daného štátu, pri tomto boji, ale tomu sa bude venovaĢ iný
príspevok.
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Tomáš Gábriš

MUDSKÉ PRÁVA V ,ASE VOJNY :
„VOJNOVÁ ÚSTAVA“ V PRÁVNYCH DEJINÁCH SLOVENSKA

Abstract
Wars and other crises trigger specific state management mechanisms ("war constitution") often suspending or at
least restricting human rights. The author of the paper elaborates upon a human rights part of the "war
constitution" from the period of World War I and from the period before, during and after World War II in the
legal history of Slovakia. Then he compares the 20th century historical experience with present "postmodern
wars" perceived as a "permanent State of Emergency", a situation between war and peace. Finally, the author
examines the role of violence in the birth and enforcement of law (including human rights), which is an issue
raised already in the late 20th century by J. Derrida and G. Deleuze.
Keywords: crisis situation, war, war constitution, human rights, postmodernism
Abstrakt
Vojny a iné krízové stavy spúšĢajú osobitné mechanizmy riadenia štátu („vojnová ústava“) a zároveĖ prinášajú
suspendovanie alebo aspoĖ obmedzovanie Đudských práv. Autor v príspevku približuje Đudskoprávnu þasĢ
„vojnovej ústavy“ z þias 1. svetovej vojny a z obdobia pred, poþas a tesne po skonþení 2. svetovej vojny v
právnych dejinách Slovenska. Následne porovnáva historickoprávne skúsenosti 20. storoþia so súþasnými
„postmodernými vojnami“ ako „permanentným výnimoþným stavom“ medzi vojnou a mierom. Na záver sa
zamýšĐa nad rolou násilia pri zrode a vynucovaní Đudských práv, na þo poukazovali už na sklonku 20. storoþia J.
Derrida a G. Deleuze.
KĐúþové slová: krízový stav, vojna, vojnová ústava, Đudské práva, postmoderna

Úvod
Príspevok približuje Đudskoprávne aspekty „vojnovej ústavy“ v právnych dejinách Slovenska,
priþom „vojnovú ústavu“ chápe v zmysle osobitnej úpravy, ktorá pre þas vojny alebo
vojnového stavu predpokladá spustenie osobitných mechanizmov štátneho riadenia,
a prípadne pripúšĢa aj obmedzovanie Đudských práv. Okrem legálnych, vopred
legislatívne predpokladaných vojnových ústav, þo je úprava, akú poznáme v Slovenskej
republike aj dnes (pozri nižšie), právne dejiny Slovenska poznali – osobitne v dobe druhej
svetovej vojny – aj osobitný druh extralegálnych vojnových ústav (existencia a þinnosĢ
Doþasného štátneho zriadenia v Londýne, þi existencia a þinnosĢ Slovenskej národnej rady na
povstaleckom Slovensku), ktoré sa skôr než o legalitu opierali o svoju legitimitu, a preto ich
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výsledky môžu byĢ v súþasnosti spochybĖované (napr. osobami postihnutými legislatívnou
þinnosĢou prezidenta Beneša alebo Slovenskej národnej rady).
Vojnové ústavy a ich osobitná úprava Đudských práv pritom nie sú iba spomienkou na
minulosĢ. Aj súþasná právna úprava – nielen na národnej, ale aj na medzinárodnej úrovni –
predpokladá možnosĢ osobitných mechanizmov riadenia štátu, a dokonca derogácií þi
suspendovania viazanosti štátov dohovormi o základných Đudských právach (s výnimkou
akéhosi materiálneho jadra Đudských práv; viac o Ėom nižšie). Výzvu však v súþasnosti
predstavuje

aj

samotný

koncept

vojny

–

v postmodernom

svete

hybridných

a nelineárnych vojen sa totiž stierajú rozdiely medzi vojnou a mierom, þo môže so sebou
prinášaĢ aj potenciálne snahy o permanentné obmedzovanie Đudských práv v záujme
bezpeþnosti (tzv. argument sekuritizácie1).
Stav rešpektovania a úrovne ochrany Đudských práv je teda zjavne závislým od
meniacich sa podmienok života spoloþnosti – práve v tejto otázke pritom možno
vyzdvihnúĢ osobitný význam právnych dejín, ktoré sú vhodným nástrojom na skúmanie
okolností vzniku, ako aj dobových podôb konceptu Đudských práv v modernom a
postmodernom svete.
1. Vojnová ústava a jej podoby
Pojem „vojnová ústava“ budeme pre úþely tohto príspevku používaĢ na oznaþenie inštitútu,
ktorý napríklad Jozef BeĖa nazýva alternatívnou, alebo subsidiárnou ústavou.2 Myslí sa tým
legálne alebo extralegálne vyjadrenie osobitnej úpravy riadenia štátu, vrátane obmedzení vo
vzĢahu obþana a štátu (najmä obmedzení Đudských práv), za úþelom vysporiadania sa
s výnimoþnými situáciami (krízovými stavmi), akými sú vojna, vojnový stav alebo iné
krízové situácie (podĐa platnej slovenskej úpravy krízové situácie zahĚĖajú výnimoþný stav,
núdzový stav a mimoriadnu situáciu). Je pritom zrejmé, že nie všetky výnimoþné situácie
majú priamu súvislosĢ s vojnou, a môže ísĢ aj o krízové situácie zapríþinené prírodnými
silami, þi mimovojenskými Đudskými faktormi. Autorskú skratku „vojnová ústava“ však
budeme s ohĐadom na uvedené v tomto príspevku aplikovaĢ zásadne iba na situácie vojny
a vojnového stavu, priþom sa na úþely tohto príspevku zameriame primárne na aspekty
týkajúce sa základných práv a slobôd obþanov v þase vojny a vojnového stavu.
1

MATUŠKA, P.: Sloboda a bezpeþnosĢ: symbióza alebo konfrontácia? In MíĐniky práva v stredoeurópskom
priestore 2015. Bratislava : Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2015, s. 142-149.
2
BEĕA, J.: Diskontiunitná kontinuita slovenských ústavných dejín. Bratislava : Atticum, 2014, s. 207.
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Vojnová ústava je þasto vyjadrovaná explicitne, legálne (legálna vojnová ústava), v podobe
vopred legislatívne predpokladaných osobitných spôsobov výkonu štátnej moci a zásahov do
základných práv, ktoré sú zákonodarcom vopred formulované práve pre spomenuté prípady
výnimoþných situácií. Extralegálnou vojnovou ústavou naopak môžeme rozumieĢ prípady,
kedy absentuje vopred vyjadrená legálna základĖa zásahov do spôsobu výkonu štátnej
moci a do základných práv, hoci by aj išlo o situácie, kedy sa takáto legalita vyjadrí
dodatoþne (ako napr. v prípade retribuþného súdnictva po druhej svetovej vojne). V takomto
prípade má pred legalitou, preferovanou právnym pozitivizmom a normativistickou právnou
školou, kvôli neoþakávaným (vojnovým) okolnostiam prednosĢ legitimita, resp. tzv. politický
moment práva, ktorý (ale s opaþnými cieĐmi – presadzujúc diktatúru vodcu-Hitlera) už
v prvej polovici 20. storoþia zdôrazĖoval nemecký (neskôr otvorene nacistický) právny
teoretik Carl Schmitt. Normativizmus tento politický moment práva podĐa Schmitta zastiera,
keć tvrdí, že právny poriadok sa zakladá sám (þo je hlavnou myšlienkou kelsenovského
normativizmu), a keć predpokladá, že po nastolení „normálnej situácie“ (t.j. právneho
a ústavného poriadku) bude politický moment práva zásadne v pozadí. Pre Schmitta je však
už samotné zakladacie gesto právneho poriadku, teda uplatnenie ustanovujúcej moci
konštituanta politickým gestom, gestom, ktoré je súþasne za nieþo a proti nieþomu – už
samotné založenie právneho poriadku je teda podĐa Schmitta politickým rozhodnutím
(preto sa jeho stanovisko nazýva decizionistickým).3 Schmitt však navyše odmietal aj tú
myšlienku, že poþas trvania právneho poriadku je politikum v pozadí. PodĐa Schmitta totiž
parlamentná demokracia neopodstatnene zdôrazĖuje ideu legality, priþom Schmitt túto
ideu spochybĖoval a namiesto nej oživoval – podĐa Webera už prekonaný – protiklad
legality a legitimity.4 Práve legitimita totiž podĐa Schmitta umožĖuje zákondarcovi konaĢ aj
praeter legem a contra legem. To však môže v koneþnom dôsledku viesĢ k nihilistickej snahe
nahradiĢ právo politikou, resp. viesĢ k decizionistickému prístupu k právu, ako to aj potvrdila
skúsenosĢ hitlerovského Nemecka. Po odstrašujúcom príklade z þias druhej svetovej vojny
preto tento Schmittov prístup zažil svoj pád a kritiku, a dnes sa napríklad uznáva (napr. tak
þiní J. Habermas), že legalita je inherentne legitímna, a opäĢ sa teda zdôrazĖuje skôr legalita
než legitimita.5 Oprostiac sa však od excesov Schmittovej náuky, základná myšlienka, z ktorej
Schmitt vychádzal, totiž zakladujúci moment práva spoþívajúci v politike, a prednosĢ
legitimity pred legalitou, ale len za urþitých výnimoþných okolností (nie paušálne), ako
3

KERVÉGAN, J.-F.: Co s Carlem Schmittem? Prel. Martin Pokorný. Praha : OIKOYMENH, 2015, s. 168.
Tamže, s. 130.
5
Tamže, s. 147.
4
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napríklad v þase vojny alebo vojnového stavu, poskytuje vhodné východisko pre vysvetlenie
extralegálnych vojnových ústav z þias druhej svetovej vojny, ktorými museli Nemeckom
rozbité a okupované štáty sanovaĢ svoju existenciu a „krívajúcu“ legalitu svojich orgánov
a ich þinnosti.
2. Výnimoþné situácie (krízové stavy) a ich historické podoby
S výnimoþnosĢou urþitých situácií, ktoré si vyžadujú zásah do riadenia štátu, ale aj do
základných práv obþanov, sa stretávame už v rímskom práve – v podobe osobitného inštitútu
tzv. diktatúry.6 V modernej dobe obdobný inštitút þiastoþne predstavuje tzv. stanné právo (v
ýeskoslovensku zrušené v roku 1990), to sa však chápe iba ako osobitná úprava trestného
práva hmotného a procesného, pre prípad výnimoþných situácií.
Moderné poĖatie výnimoþných situácií má dve základné koncepþné východiská – jedno
s koreĖmi vo Francúzsku (tzv. siége, stav obliehania), a druhé s koreĖmi v Nemecku, kde
osobitne v 1. polovici 20. storoþia už zmienený teoretik Carl Schmitt rozpracoval koncepciu
„výnimoþných stavov“7 – resp. v terminológii tohto príspevku „výnimoþných situácií“,
alebo, zohĐadĖujúc súþasnú slovenskú právnu terminológiu, „krízových stavov“. Aktuálne
totiž túto problematiku v Slovenskej republike upravujú viaceré zákony, zavádzajúce
špecifickú terminológiu výnimoþných situácií (krízových stavov):
•

zákon þ. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateĐstva

•

ústavný zákon þ. 227/2002 Z. z. o bezpeþnosti štátu v þase vojny, vojnového stavu,
výnimoþného stavu a núdzového stavu

•

zákon þ. 319/2002 Z. z. o obrane SR

•

zákon 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo þasu vojny
a vojnového stavu

•

zákon þ. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii

Aktuálna právna úprava v Slovenskej republike v uvedených zákonoch rozlišuje vojnu
a vojnový stav na jednej strane, a krízové situácie na strane druhej (tie zahĚĖajú výnimoþný
6

Diktátor bol mimoriadny úradník menovaný naʁviac na šesĢ mesiacov so zvrchovanou právomocou nad
vojskom i civilnými vecami (impériom). Menoval ho konzul na základe návrhu senátu. Porovnaj KINCL, J. –
URFUS, V.: ěímské právo. Praha : Panorama, 1990, s. 23-24.
7
ONDěEJEK, P.: Výjimeþné stavy a úskalí legality. In BÍLKOVÁ, V. – KYSELA, J. – ŠTURMA, P. (eds.):
Výjimeþné stavy a lidská práva. Praha : Auditorium, 2016, s. 48 a 57.
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stav, núdzový stav a mimoriadnu situáciu; navyše zákon o civilnej ochrane obyvateĐstva
pozná aj tzv. mimoriadnu udalosĢ). Sumárne sa v odbornej terminológii vojne, vojnovému
stavu a krízovým situáciám hovorí „krízové stavy“. Samotný pojem krízový stav sa však
v právnom poriadku Slovenskej republiky nevyskytuje, obsahuje ho iba „Terminologický
slovník krízového riadenia a zásady jeho používania“, schválený uznesením vlády Slovenskej
republiky þ. 523 zo 6. júla 2005, ktorý ho definuje nasledovne: „Právny stav vyhlásený
kompetentným orgánom verejnej správy na urþitom území na riešenie krízovej situácie
v priamej závislosti od jej charakteru a rozsahu (vojna, vojnový stav, výnimoþný stav, núdzový
stav). Je spojený so zlyhaním všeobecne platných postupov, nástrojov a mechanizmov
riadenia a s potrebou aplikovania zásad krízového riadenia vrátane doþasného obmedzenia
základných práv a slobôd“.8 Táto definícia krízového stavu verne vystihuje skutoþnú podstatu
výnimoþnej situácie a naznaþuje zároveĖ aj poslanie „vojnovej ústavy“ – konkrétne
aplikovanie zásad krízového riadenia, vrátane doþasného obmedzenia základných práv
a slobôd.
V právnych dejinách na území Slovenska, osobitne v 20. storoþí, pritom máme bohaté, ale
urþite nikým nezávidené, právnohistorické skúsenosti s krízovými stavmi (výnimoþnými
situáciami). Osobitne vojny a vojnové stavy sa totiž na Slovensku v právnej rovine pravidelne
prejavovali aj v špeciálnej právnej úprave, ktorá zasahovala na jednej strane do mechanizmov
riadenia štátu (výkonu štátnej/verejnej moci), ale na druhej strane tiež do základných práv
a slobôd obþanov (resp. obyvateĐov) ýeskoslovenska. Mnohé z týchto úprav boli pritom
vopred predvídané a legislatívne vyjadrené – tak napríklad už v oþakávaní prvej svetovej
vojny uhorská zákonodarná moc predpokladala viaceré zásahy do uvedených oblastí v
zákonných þlánkoch 63/1912 a 50/1914, prijatých pre prípad vojny, a následne aj
þeskoslovenská štátna moc v reakcii na turbulentné 20. a 30. roky 20. storoþia predvídavo
zaviedla obdobné úpravy v zákone þ. 300/1920 Zb. z. a n. o mimoriadnych opatreniach a v
zákone þ. 131/1936 Zb. z. a n. o obrane štátu; napokon, ako posledný príklad možno uviesĢ
už vyššie priblíženú súþasnú slovenskú právnu úpravu.
Okrem vopred prijatých explicitných úprav „legálnej vojnovej ústavy“ si však výnimoþnosĢ
niektorých situácií (krízových stavov) vzhĐadom na nemožnosĢ ich predvídania
a legislatívneho

vyjadrenia,

resp.

vzhĐadom

na

nemožnosĢ

ich

vynucovania

v podmienkach okupácie, þi rozbitia štátu, vyžadovali aj samostatný, osobitný druh vopred
nepredpokladanej, skôr na legitimite než legalite stavanej a z hĐadiska právneho poriadku

8

Krízové stavy [cit.2017-01-24]. Dostupné na internete: http://www.minv.sk/?Krizove_stavy
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preto až „extralegálnej“ vojnovej ústavy – v podmienkach ýeskoslovenska sem možno
zrejme zaradiĢ prevzatie moci Doþasným štátnym zriadením v Londýne a zákonodarnú
þinnosĢ realizovanú dekrétmi prezidenta republiky (tzv. Benešove dekréty), þi prevzatie
moci na území Slovenska Slovenskou národnou radou, vykonávajúcou štátnu moc na
(povstaleckom a oslobodenom) Slovensku osobitnými nariadeniami. Možno tiež uvažovaĢ, þi
obdobné znaky nevykazujú aj niektoré povojnové udalosti a dokumenty ako sú Košický
vládny program, þi tri pražské dohody (ako „ústavy sui generis“), nanovo upravujúce
výkon štátnej moci v ýeskoslovensku – všetky uvedené dokumenty totiž v dobe svojho
prijatia predstavovali výnimoþný „politický moment“ práva, ktorý má najbližšie ku konceptu
výnimoþnej, „vojnovej ústavy“, kećže stavajú skôr na legitimite ako na legalite, a zrejme
ich možno i napriek už povojnovému obdobiu vnímaĢ ako vydané v priamej príþinnej
súvislosti s vojnou a vojnovým stavom.
3. ďudské práva a „vojnové ústavy“ v dejinách práva na území Slovenska
Po iba naznaþenom výpoþte konkrétnych príkladov legálnych a extralegálnych
vojnových ústav z právnych dejín Slovenska teraz zameriame našu pozornosĢ na
Đudskoprávnu stránku uvedených „ústav“, poþnúc najprv legálnymi vojnovými
ústavami, t.j. takými, ktoré boli zákonodarcom vopred legislatívne pripravené
a explicitne vyjadrené.
Z obdobia prvej svetovej vojny takúto uhorskú „legálnu vojnovú ústavu“ predstavovali
najmä tri základné právne predpisy9 – už zmienené dva zákonné þlánky 63/191210 a
50/1914,11 ale tiež nariadenie þ. 900/1917 – to však sledovalo primárne sociálne ciele –
ochranu vdov a sirôt.12 Uvedené dva zákonné þlánky upravovali, resp. verejnoprávne pre þas
vojny regulovali nasledujúce otázky, priamo sa týkajúce Đudských práv a slobôd:
-

regulovali ceny, þím zasahovali do slobody podnikania

-

obmedzovali slobodu pohybu (sĢahovania)

9

SIVÁK, F.: Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1918. Bratislava : VOPFUK, 1999, s. 166-167.
1912. évi LXIII. Törvénycikk a háboru esetére szóló kivételes intézkesekrĘl. [cit.2017-01-24]. Dostupné na
internete: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7188
11
1914. évi L. törvénycikk a háború esetére szóló kivételes intézkedésekrĘl alkotott 1912:LXIII. törvénycikknek
és a hadiszolgáltatásokról szóló 1912:LXVIII. törvénycikknek kiegészítésérĘl. [cit.2017-01-24]. Dostupné na
internete: http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=7306
12
Pozri KOZÁRI, M.: A dualista rendszer (1867-1918). BudapešĢ : Pannonica Kiadó, 2005, s. 263-265;
CSIZMADIA, A. – KOVÁCS, K. – ASZTALOS, L.: Magyar állam- és jogtörténet. BudapešĢ : Nemzeti
Tankönyvkiadó, 2003, s. 427-428.
10
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-

podriadili kontrole spolky (obmedzili združovacie právo obþanov Uhorska)

-

podriadili kontrole zhromažćovacie právo a umožĖovali zakázaĢ zhromažćovanie

-

zakázali organizovanie štrajkov

-

zaviedli nútenú prácu pre potreby vojnového hospodárstva

-

zaviedli cenzúru

-

umožnili obmedzenie vlastníckeho práva, najmä za úþelom armádneho využívania
súkromných dopravných prostriedkov.

Z obdobia prvej ýeskoslovenskej republiky právnu úpravu pre prípad výnimoþných situácií
legislatívne vopred predpokladal najmä už zmienený zákon þ. 300/1920 Zb. z. a n. o
mimoriadnych opatreniach. Týmto zákonom sa pripravila cesta pre to, aby sa v krízových
stavoch:
-

umožnili zásahy do osobnej slobody, domovej slobody a do listového tajomstva

-

spolky a odboþky spolkov podrobili dozoru

-

zaviedol zákaz zhromažćovania

-

obmedzila sloboda tlaþe.

SchyĐujúc sa k druhej svetovej vojne, ćalší þeskoslovenský zákon – þ. 131/1936 Zb. z. a n. o
obrane štátu13 – v presne 200 paragrafoch umožnil pre prípad vojny okrem iného:
-

zásahy do riadenia „podnikĤ dĤležitých pro obranu státu“
-

obmedzený vývoz „nevyvolaných snímkĤ získaných fotograficky“

-

vývoz, dovoz a prevážanie zbraní, streliva a i.

-

nútené licencie k patentom a vynálezom

-

pracovnú povinnosĢ za brannej pohotovosti štátu

-

povinnosĢ osobných úkonov za brannej pohotovosti štátu

-

povinnosĢ poskytnúĢ štátu za brannej pohotovosti súkromné vecné prostriedky.

13

Zákon þ. 131/1936 Zb. z. a n. o obrane štátu. [cit.2017-01-24]. Dostupné na internete:
http://ftp.aspi.cz/opispdf/1936/035-1936.pdf
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V tradícii þoraz podrobnejších a výraznejších zásahov do práv a slobôd pritom pre prípad
vojny alebo vojnového stavu pokraþuje aj súþasná Slovenská republika. Za všetky právne
úpravy staþí zmieniĢ najvýznamnejší predpis – ústavný zákon þ. 227/2002 Z. z. o
bezpeþnosti štátu v þase vojny, vojnového stavu, výnimoþného stavu a núdzového stavu.
Ten umožĖuje v uvedených situáciách:
-

uložiĢ pracovnú povinnosĢ, þi obmedziĢ slobodnú voĐbu povolania a právo podnikaĢ
zákazom výkonu urþitých povolaní alebo þinností

-

obmedziĢ nedotknuteĐnosĢ osoby a jej súkromia, nedotknuteĐnosĢ obydlia, listové
tajomstvo a tajomstvo dopravovaných správ, právo slobodne vyhĐadávaĢ a rozširovaĢ
informácie

-

obmedziĢ výkon vlastníckeho práva

-

obmedziĢ slobodu pohybu a pobytu

-

obmedziĢ alebo zakázaĢ uplatĖovanie práva pokojne sa zhromažćovaĢ, obmedziĢ
právo slobodne sa združovaĢ a obmedziĢ alebo zakázaĢ þinnosĢ spolkov a iných
obþianskych združení, politických strán a politických hnutí a odborových organizácií

-

obmedziĢ právo na vzdelanie obmedzením vyuþovania

-

podriadiĢ vydávanie tlaþe povoĐovaniu

-

zakázaĢ uplatĖovanie petiþného práva

-

zakázaĢ uplatĖovanie práva na štrajk, obmedziĢ právo na kolektívne vyjednávanie, na
odmenu za vykonanú prácu, na platenú dovolenku na zotavenie a na primeraný
odpoþinok po práci a povoliĢ prekroþenie najvyššej prípustnej dĎžky pracovného þasu

-

nevyhlásiĢ voĐby do národnej rady, do orgánov samosprávy obcí a do orgánov
samosprávy vyšších územných celkov a nevyhlásiĢ voĐbu prezidenta v pravidelných
volebných obdobiach, ako aj obmedziĢ prístup obþanov k voleným a iným verejným
funkciám

-

obmedziĢ právo na súdnu ochranu v obþianskoprávnych, obchodnoprávnych a
pracovnoprávnych veciach
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-

obmedziĢ ochranu prírody a krajiny a právo na vþasné a úplné informácie o stave
životného prostredia.

Historické skúsenosti s vopred nepripravenou, núdzovou (extralegálnou, a skôr na
legitimite založenou) vojnovou ústavou,14 resp. s úpravami, ktoré museli reagovaĢ na
výnimoþnosĢ situácie ex post, navyše þasto za okolností, kedy bolo fungovanie
„riadnych“ štátnych orgánov znemožnené, prinieslo v našich dejinách osobitne obdobie
druhej svetovej vojny. Aj tieto extralegálne prípady si bližšie predstavíme, priþom sa opäĢ
zameriame primárne na ich Đudskoprávne aspekty.
Už sme naznaþili, že za takýto osobitný druh „ústavnej úpravy“ možno pokladaĢ najmä
existenciu a þinnosĢ Doþasného štátneho zriadenia v Londýne a dekrétotvornú þinnosĢ
prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneša, ale tiež þinnosĢ a vydávanie nariadení
Slovenskej národnej rady, priþom v oboch prípadoch šlo o riešenie v zásade núdzové,
založené skôr na legitimite než na legalite.15 Zákonodarná moc týchto dvoch orgánov sa totiž
nedala odvodiĢ z dovtedajšieho právneho poriadku ýeskoslovenskej republiky, a ich
zakladajúce gestá mohli byĢ zásadne iba politické. Podobné platí tiež ohĐadom špecifík
právnej záväznosti Košického vládneho programu a troch pražských dohôd, ktoré by sme –
súc v priamej príþinnej súvislosti s vojnovými udalosĢami – možno tiež mohli považovaĢ za
prvky „vojnovej ústavy“. Vo všeobecnosti sa tu však zjavne potvrdzuje Schmittovo
stanovisko, že normativistická právna teória nedokáže poskytnúĢ uspokojivú odpoveć16 na
špecifiká vývoja vo výnimoþných, extralegálnych situáciách, akými boli v našich ústavných
dejinách práve udalosti druhej svetovej vojny a bezprostredne nasledujúcich rokov.
Všetky uvedené prvky extralegálnej vojnovej ústavy v þeskoslovenských právnych dejinách
pritom obsahovali aj rovinu Đudskoprávnu, ktorá nás bude v tomto príspevku najviac zaujímaĢ
– práve s problematikou Đudských práv totiž nepochybne súvisia napríklad þasto diskutované
otázky retribuþného súdnictva a konfiškácií majektu Nemcov, Maćarov, zradcov

14

Legálnu vojnovú ústavu rokov druhej svetovej vojny predstavoval v podmienkach slovenského štátu napr.
ústavný zákon þ. 200/1944 Sl. z. zo dĖa 27. októbra 1944 o splnomocnení meniĢ ústavné zákony a o rozšírení
nariaćovacej právomoci za brannej pohotovosti štátu. NakoĐko sa však netýkal priamo Đudských práv, necháme
túto problematiku nateraz bokom.
15
Porovnaj: Nález Ústavního soudu ýeské republiky ze dne 8. bĜezna 1995 ve vČci návrhu na zrušení dekretu
prezidenta republiky þ. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepĜátelského majetku a Fondech národní obnovy. [cit.201701-24]. Dostupné na internete: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-55
16
Pozri BEĕA, J.: Vývoj slovenského právneho poriadku. Banská Bystrica : UMB, 2001, s.128-138.
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a kolaborantov,17 založené práve na normotvornej þinnosti prezidenta Beneša a Slovenskej
národnej rady, ako prejavoch extralegálnej vojnovej ústavy.
Ponechajúc nateraz bokom problém retribuþného súdnictva, ktorého spravodlivosĢ je
dosvedþená

rovnakým

postupom

v celej

povojnovej

Európe,

dlhodobo

najviac

pertraktovaným zásahom do základných práv v podmienkach þeskoslovenskej „vojnovej
ústavy“ obdobia druhej svetovej vojny je najmä vyvlastnenie bez náhrady (konfiškácia) na
základe dekrétov prezidenta republiky Dr. E. Beneša a obdobných konfiškaþných nariadení
Slovenskej národnej rady, namierené proti Nemcom, Maćarom, zradcom a kolaborantom.18
V tejto súvislosti sa totiž najmä medzi potomkami dotknutých Nemcov a Maćarov dodnes
objavujú náhĐady, že šlo o neprimeraný (nelegálny aj nelegitímny) zásah do Đudských
práv, osobitne do vlastníckej slobody a práva vlastniĢ majetok. Tieto hlasy sa pokúšajú
proti konfiškáciám argumentovaĢ základnými Đudskými právami a princípmi medzinárodného
práva, ktoré vraj boli záväzné už v prvej polovici 20. storoþia, a to þi už na základe ustanovení
vojnového práva,19 alebo na základe všeobecného zákazu diskriminácie. ýeskoslovenská,
þeská aj slovenská mienka však bola a stále je tá, že konfiškácia bez náhrady bola dobovo
prípustná ako sankþné opatrenie (v rámci þeskoslovenskej extralegálnej vojnovej
ústavy?), s ohĐadom na zloþiny, ktorých sa Nemecko a Maćarsko v druhej svetovej vojne
dopustili, s ohĐadom na podporu, ktorú Nemecku a Maćarsku finanþne aj Đudsky poskytovali
v druhej svetovej vojne aj pôvodne þeskoslovenskí obþania nemeckej a maćarskej národnosti.
Išlo pritom o osobitný typ kolektívnej zodpovednosti civilistov, þo bol konštrukt, ktorý ako
prípustný akceptovali aj Spojenci na svojich rokovaniach poþas druhej svetovej vojny, a uznal
sa aj v Charte Norimberského tribunálu a v obžalobe v súdnom procese s vojnovými
zloþincami v Norimbergu (osobitne vo vzĢahu k þlenstvu v nacistických organizáciách20).

17

LETKOVÁ, A.: Mýty a realita v procese s J. A. BaĢom. In Dekrety prezidenta republiky 70 let poté: teoretické
aspekty, aplikaþní praxe, komparativní pohled. Olomouc : Iuridicum Olomoucense, 2015, s. 55-65; LETKOVÁ,
A.: Dekréty prezidenta republiky – súþasĢ slovenského právneho poriadku? In Právny poriadok Slovenskej
republiky po 25. rokoch – aktuálne výzvy Banská Bystrica : Belianum, 2015, s. 320-330.
18
Pozri HORÁK, O.: Konfiskaþní dekrety prezidenta republiky. Spor o jejich interpretaci jako výraz kontinuity a
diskontinuity. In ýasopis pro právní vČdu a praxi, 21, 2013, s. 279; BEĕA, J.: Slovensko a Benešove dekréty.
Bratislava : Belimex, 2002, s. 33. Porovnaj KUKLÍK, J.: PĜedmluva. In: KUKLÍK, J. a kol.: Konfiskace,
pozemkové reformy a vyvlastnČní v þeskoslovenských dČjinách 20. století. Praha : Auditorium, 2011, s. 9.
19
Používa sa pritom napríklad medzinárodnoprávny protiargument Haagskymi dohovormi o vojnovom práve
z roku 1907, z ktorých štvrtý dohovor o pozemnej vojne v þl. 46 bráni konfiškácii majetku civilistov. NakoĐko
však v ýeskoslovensku šlo o sankcie voþi osobám úþastným na vojnových zloþinoch, agresii a na okupácii
ýeskoslovenska, nemožno na tieto osoby aplikovaĢ ustanovenia medzinárodného vojnového práva (þl. 46
Haagskeho dohovoru þ. IV z roku 1907), ktoré naopak majú chrániĢ súkromný majetok civilistov na
okupovanom území, a nie majetok okupantov a ich spolupáchateĐov.
20
Pozri EýER, B.: Norimberský soud. Praha : Orbis, 1946, s. 25.
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Aj pre súþasnú Slovenskú republiku pritom platí, že tieto opatrenia, postavené na
osobitných a špecifických normách extralegálnej ústavy, vydávaných prezidentom
Benešom a Slovenskou národnou radou, treba vnímaĢ ako legitímne defašizaþné
a denacifikaþné opatrenia, navyše aj legalizované právom platným na medzinárodnej
úrovni: „majetkovoprávny a politický postih þasti obyvateĐstva na území SR v rámci
povojnového usporiadania nebol založený na kolektívnej vine þi národnostnom princípe, ale
vychádzal z trvalých antitotalitných a antifašistických zásad medzinárodného práva,
reprezentovaných

Postupimskou

dohodou.“21

Legitimita

normotvornej

právomoci

uvedených þeskoslovenských orgánov, spolu s legalitou úpravy (v podobe dekrétov
a nariadení, ale aj na legálnom základe medzinárodného práva) tak dávajú za pravdu
predpokladu, že rovnako v prípade konfiškácií, ako aj v prípade retribuþného súdnictva išlo
o osobitný prejav extralegálnej ústavnej úpravy, obmedzujúcej základné práva a slobody,
þo si daná povojnová situácia ako aj predchádzajúce vojnové udalosti nutne vyžadovali.
Neuznáva sa pritom žiadna možnosĢ dovolávaĢ sa akýchkoĐvek dobových dohovorov
o ochrane súkromného vlastníctva (napr. v rámci dohovorov vojnového práva); osobitne aj
z toho dôvodu, že žiadne všeobecné medzinárodné dohovory o ochrane Đudských práv ešte
v danej dobe neexistovali. Platí tu navyše aj všeobecne v Európe akceptovaný náhĐad, že na
dobové právne problémy a ich riešenia z vojnového a bezprostredne povojnového obdobia by
sa vždy malo nazeraĢ dobovou optikou,22 a súdy by nemali retrospektívne prenášaĢ dnešné
náhĐady na riešenie historických krívd. Konštatujú to výslovne aj tie autority, ktoré sa
vyjadrovali práve k povojnovým riešeniam v ýeskoslovensku, keć odmietli preskúmavaĢ ich
súlad s medzinárodným právom, nakoĐko štandardy medzinárodného práva ohĐadom
Đudských práv boli zväþša zakotvené až po roku 1948.23

21

Uznesenie NR SR z 20. septembra 2007 o nedotknuteĐnosti povojnových dokumentov k usporiadaniu
pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku.
22
BENDA, J.: Restituce majetku bývalých šlechtických rodĤ po roce 1989. Praha : Nakladatelství Tuláþková
Lucie, 2013, s. 50 – výklad noriem treba robiĢ tak, ako to zodpovedá dobovým právnym názorom, a na tieto
vzĢahy sa nemôžu aplikovaĢ medzinárodné zmluvy a dohovory, štandardy, ktoré boli prijaté neskôr.
23
Legal Opinion on the Beneš-Decrees and the accession of the Czech Republic to the European Union, 2002.
[cit.2017-01-24].
Dostupné
na
internete:
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2002/323934/DG-4AFET_ET%282002%29323934_EN.pdf

130

4. Návrat do budúcnosti : Đudské práva v þase vojny a postmoderná vojna
Ak konštatujeme, že poþas druhej svetovej vojny ešte neboli Đudské práva vyjadrené
v medzinárodných dohovoroch, a preto ich bolo možné obmedziĢ „jednoduchšie“ než dnes,
vyvstáva

nám

prirodzene

otázka

potenciálnej

obmedziteĐnosti

Đudských

práv

v súþasnosti, vzhĐadom na existenciu množstva medzinárodných dohovorov o ochrane
Đudských práv a základných slobôd.
Súþasná teória Đudských práv síce zásadne Đudské práva považuje za najvyššiu hodnotu,
medzinárodné dohovory o ochrane Đudských práv a základných slobôd však predpokladajú
urþité možnosti, ktoré dovoĐujú štátom reagovaĢ na výnimoþné situácie aj obmedzením
Đudských práv. Dohovory tak zväþša poznajú inštitút tzv. derogácie, ktorou sa rozumie
doþasné pozastavenie aplikovateĐnosti þasti ustanovení medzinárodnej zmluvy
(dohovoru), k þomu sa štáty uchyĐujú práve preto, aby sa vyrovnali s urþitou výnimoþnou
situáciou (krízovým stavom).24
Má sa však pritom za to, že tu nejde o derogáciu samotných Đudských práv, ale len
o derogáciu záväznosti a úþinkov dohovoru, a tiež sa navyše má za to, že v uvedených
dohovoroch treba niektoré práva považovaĢ za absolútne nederogovateĐné, a teda
predstavujúce akési „materiálne jadro Đudských práv“ – sem má patriĢ osobitne: právo na
život, zákaz muþenia, zákaz otroctva a nútených prác a zákaz retroaktivity. Protokoly
k Európskemu dohovoru o Đudských právach (Rada Európy, 1950) navyše medzi
nederogovateĐné priradili aj zákaz trestu smrti a rešpektovanie zásady ne bis in idem.
Medzinárodný pakt o obþianskych a politických právach (OSN, 1966) okrem toho medzi
nederogovateĐné pridal tiež zákaz dlžníckeho väznenia, uznanie právnej subjektivity každej
fyzickej osoby, a slobodu svedomia a náboženstva. Druhým opþným protokolom (z roku
1989) k tomuto Paktu bol navyše medzi nederogovateĐné pridaný aj zákaz trestu smrti.
Americký dohovor o Đudských právach (1969) tiež podobne vypoþítava ako nederogovateĐné:
právnu subjektivitu, slobodu svedomia a náboženstva, práva rodiny, právo na meno, práva
detí, právo na obþianstvo, právo na úþasĢ na vláde a súdne garancie nevyhnutné na ochranu
týchto práv. Napokon, judikatúra, resp. rozhodovacia þinnosĢ výboru OSN pre Đudské práva
pridala medzi nederogovateĐné aj právo na spravodlivý proces25 a právo na nediskrimináciu.
24

BÍLKOVÁ, V.: Derogace smluv o lidských právech. In: BÍLKOVÁ, V. – KYSELA, J. – ŠTURMA, P. (eds.):
Výjimeþné stavy a lidská práva. Praha : Auditorium, 2016, s. 69.
25
V tejto súvislosti pripomíname, že slovenská právna úprava v súþasnosti umožĖuje „obmedziĢ právo na súdnu
ochranu v obþianskoprávnych, obchodnoprávnych a pracovnoprávnych veciach“ – to však zrejme treba vnímaĢ
iba ako možnosĢ prerušenia súdnych konaní, nie ako zásah do spravodlivosti samotného konania.
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Niektoré ćalšie práva sú okrem toho nederogovateĐné de facto – napr. právo uzavrieĢ
manželstvo.26 Všetky ostatné Đudské práva, resp. štátne záväzky ich rešpektovaĢ a dodržiavaĢ,
je možné v prípade vojny (výnimoþnej situácie, krízového stavu) derogovaĢ.
Každopádne tak možno sumarizovaĢ, že súþasná medzinárodnoprávna úprava výslovne
uznáva možnosĢ obmedzovania základných práv a slobôd, napr. v prípade vojny,
a

preto s touto eventualitou môžu poþítaĢ aj štáty vo svojich alternatívnych,

subsidiárnych,

þi

vojnových

ústavách.

Výnimku

predstavuje

iba

katalóg

nederogovateĐných práv.
Pre našu (právnohistorickú) problematiku je pritom z uvedeného nederogovateĐného
materiálneho

jadra

Đudských

práv

najzaujímavejší

všeobecne

akceptovaný

a nederogovateĐný zákaz retroaktivity – práve retroaktivita bola totiž v þeskoslovenskej
právnohistorickej skúsenosti nástrojom „vojnovej ústavy“ par excellence – osobitne vo
vzĢahu k vojnovým zloþincom, zradcom a kolaborantom. Trvanie na zásade zákazu
retroaktivity však dnes už zrejme možno akceptovaĢ aj z dôvodu pomerne podrobnej
úpravy vojnových zloþinov a zloþinov proti Đudskosti v medzinárodnom práve, þo by
malo predísĢ situáciám obdobným tým, ktoré nasledovali po skonþení druhej svetovej vojny
v súvislosti s nedostatoþnou medzinárodnoprávnou aj vnútroštátnou trestnoprávnou úpravou
zloþinov, ktorých krutosĢ si pred vojnou žiadny zákonodarca nedokázal predstaviĢ.
Po vyriešení jedného právneho problému (obmedzovania Đudských práv tzv. vojnovou
ústavou) nám však súþasná situácia v medzinárodných vzĢahoch prináša ćalší, nový, doteraz
nepoznaný právny problém, ktorý by si zrejme normotvorcovia tiež nevedeli v minulosti
vopred predstaviĢ – konkrétne problém so samotným konceptom vojny, resp. s podobami
tzv. postmodernej, hybridnej, nelineárnej vojny,27 ktorá stiera rozdiely medzi vojnou
a mierom. Je zrejme len otázkou þasu, kedy takáto nová situácia bude viesĢ aj
k prehodnoteniu doterajšieho medzinárodného práva, potenciálne þeliac tiež otázkam
retroaktivity novej úpravy takýchto vojen.
O nelineárnom, hybridnom, þi postmodernom druhu vojny sa zväþša hovorí jednak vo vzĢahu
k „vojne proti terorizmu“ ale tiež vo vzĢahu k tzv. „cyberwars“, resp. kybernetickým útokom,
kde v oboch prípadoch absentujú tradiþné definiþné znaky vojny. Kým totiž už Cicero mal za

26

BÍLKOVÁ, V.: Derogace smluv o lidských právech. In: BÍLKOVÁ, V. – KYSELA, J. – ŠTURMA, P. (eds.):
Výjimeþné stavy a lidská práva. Praha : Auditorium, 2016, s. 83-84.
27
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132

to, že klasickú vojnu môžu proti sebe viesĢ iba štátne entity,28 v prípade postmoderných
medzinárodných konfliktov môže byĢ otázne, þi sú tieto konflikty iniciované štátmi,
realizované štátmi, a þi sa pri nich vôbec používa ozbrojená sila; naopak, þo je nepochybné, je
to, že zasahujú nielen vojenské, ale aj (prípadne primárne) civilné ciele.
Podobne je súþasný stav vojny a mieru hodnotený aj známym slovinským filozofom
Slavojom Žižekom. PodĐa neho už totiž nemáme vojny v tradiþnom zmysle („we no longer
have wars in the old sense of a regulated conflict between sovereign states in which certain
rules apply (the treatment of prisoners, the prohibition of certain weapons, etc.).“)29 Namiesto
toho rozlišuje dva aktuálne druhy ozbrojených konfliktov – jednak (1) etnicko-náboženské
konflikty, a potom (2) vyhĐadávanie a trestanie teroristov zo strany terorizmom postihnutých
štátov: „(1) 'ethnic-religious conflicts' which violate the rules of universal human rights, do
not count as wars proper, and call for 'humanitarian pacifist' intervention by Western powers,
and (2) direct attacks on the USA or other representatives of the new global order, in which
case, again, we do not have wars proper, merely prosecution of 'unlawful combatants',“30 kde
ten druhý prípad je príkladom tzv. „vojny proti terorizmu“, priþom platí, že USA nie sú
v skutoþnosti vo „vojne“ v tradiþnom zmysle tohto slova (USA „is obviously not in a state of
war, at least not in the old conventional sense of the term (for the great majority of people,
daily life goes on, and war remains the exclusive business of state agencies): the very
distinction between the state of war and the state of peace is thus blurred; we are entering a
time in which a state of peace itself can at the same time be a state of emergency“).31
V prípade kybernetických útokov sa ešte navyše stierajú rozdiely oproti tradiþným
vojnovým akciám aj tým, že nielenže do hry na strane realizátorov ako aj na strane
zasiahnutých vstupujú neštátni aktéri a civilisti, ale absentuje aj akákoĐvek „ozbrojená
sila“. Právnici už preto hovoria aj o nových možnostiach legálne zahrnúĢ civilistov a civilné
zariadenia do vojenských operácií, a predpovedajú tzv. „cyber odvody“ – t.j. mobilizáciu
civilných kybernetických zdrojov pre úþely medzinárodného konfliktu.32
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Vznik takto naznaþenej situácie Michael Hauser, súþasný þeský filozof, považuje za
postmodernú a nelineárnu vojnu, v ktorej miznú jasné deliace línie a definície medzi mierom
a vojnou, existuje množstvo heterogénnych a momentálnych spojenectiev, nevládne žiadny
zjednocujúci diskurz, vojenské operácie neprebiehajú podĐa logického plánu, skôr pôsobia, že
žiadny plán nemajú, a teda vojna nie je logocentrická – uchopiteĐná doterajšími konceptmi;33
skôr predstavuje postmodernú vojnu všetkých proti všetkým.34 Takéto stieranie rozdielov
medzi vojnou a mierou však zároveĖ môže viesĢ k tomu, že sa zaþnú stieraĢ rozdiely aj medzi
„vojnovými ústavami“ a „mierovými“ ústavami – pod rúškom sekuritizácie sa totiž môžu
obmedzenia Đudských práv staĢ štandardom – práve ako reakcia na nové spoloþenské
podmienky – nelineárne útoky. Všetky uvedené skutoþnosti však môžeme vnímaĢ ako
pomerne oþakávateĐné a prirodzené prejavy postetatizmu, teda situácie, v ktorej už hráþmi
medzinárodných vzĢahov nie sú len štáty, ako sme na to boli zvyknutí v 19. a 20. storoþí,
kedy sa rodilo moderné právo. Postmoderné situácie tak so sebou nutne prinášajú
postmoderné problémy, ale aj ich postmoderné riešenia.
5. „Vojnová ústava“ vo svetle postmoderny
„Vojnová ústava“, þi už vo svojej legálnej podobe vopred naplánovanej legislatívnej úpravy,
alebo vo svojej núdzovej, extralegálnej (legitímnej) podobe, predstavuje významný
právnoteoretický problém, a to obzvlášĢ ak ju vnímame v spojení s otázkou obmedzovania
Đudských práv v þase vojny, a navyše v spojení s už naznaþeným postmoderným stieraním
rozdielov medzi vojnou a mierom.
Významnou právnoteoretickou otázkou je pritom aj samotná podstata, zdroj legitimity
vojnovej ústavy, osobitne v prípade jej extralegálnej podoby – þo je prípad, s ktorým malo
ýeskoslovensko v priebehu druhej svetovej vojny bohaté skúsenosti. PodĐa Carla Schmitta
je odpoveć jednoduchá – zdrojom legitimity je v takomto extralegálnom prípade vôĐa Đudu.
To je stanovisko, ku ktorému sa v podstate prikláĖala aj dobová þeskoslovenská teória
v þasoch druhej svetovej vojny a po druhej svetovej vojne, hoci vôĐu Đudu v tomto prípade
videla ako smerujúcu úplne opaþným smerom, než smerovala vôĐa nacistického Đudu podĐa
Carla Schmitta.
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Postmoderní filozofi sklonku 20. storoþia, ktorí síce neboli právnikmi, avšak podobne ako
Schmitt sa neuspokojili s autopoietickým þi normativistickým vysvetlením pôvodu právneho
poriadku, vysvetĐovali legitimitu zrodu práva (þo sa tu pokúsime aplikovaĢ na „vojnovú
ústavu“) mierne odlišne – podĐa nich totiž nejde o prejav vôle Đudu, ale o odraz
prapôvodného vzniku práva – so zdrojom v násilí. Konkrétne Derrida, vychádzajúc z
Waltera Benjamina, hovoril pri svojom pojednaní o práve a spravodlivosti o tzv.
zakladajúcom násilí (na ktoré potom þasovo nadväzuje udržiavajúce násilie v podobe štátneho
monopolu moci),35 a Deleuze podobne navrhoval predstavu, že právo je iba civilizovanejšou
formou pôvodného mocenského teroru.36
Skutoþne, môže sa zdaĢ, že Derridovo a Deleuzovo postmoderné vysvetlenie zakladania
právneho poriadku (vrátane nami skúmanej extralegálnej vojnovej ústavy) môže maĢ (aj
spolu s podobným Schmittovým vysvetlením) faktickej realite 20. a 21. storoþia bližšie než
autopoietické a normativistické teórie práva. Vojnová ústava, osobitne tá extralegálna,
podobne ako iné zakladajúce akty právneho poriadku, totiž naozaj istým spôsobom
predstavuje formu násilia, najmä ak je v rozpore s oþakávaniami niektorých svojich adresátov
(napríklad v prípade retribuþných procesov þi povojnových konfiškácií). Takýto prístup by
pritom mohol naznaþovaĢ aj potenciálne neveselé budúce riešenia a reakcie na
nelineárny vývoj v medzinárodných vzĢahoch súþasnosti a blízkej budúcnosti. Postmodenú
realitu tak možno najlepšie vysvetĐujú práve postmoderní filozofi, hoci naznaþených riešení
sa už citovaný Michael Hauser veĐmi vážne obáva, a odporúþa radšej hĐadaĢ „cestu
z postmoderny“.37
Aby sme však príspevok nezakonþili pesimisticky, vychádzajúc z þeskoslovenských
právnohistorických skúseností môžeme maĢ tiež za to, že medzi násilím a právom je aj
opaþný vzĢah, než naznaþujú uvedení postmoderní myslitelia. Práve násilie a teror, resp.
konkrétne kataklizmy revolúcií, vojen a medzinárodných konfliktov (poþnúc napríklad od
francúzskej revolúcie až po udalosti druhej svetovej vojny) sú totiž þasto samé osebe
inšpiraþným zdrojom novej legality, a novej právnej úpravy, vrátane právneho
zakotvovania vyšších štandardov Đudských práv a slobôd. Práve v týchto okamihoch sa
totiž prejavuje aj pozitívny „politický moment práva“, reagujúci na negatívnu skúsenosĢ
dovtedajšej reality.
35

DERRIDA, J.: Síla zákona. Praha : Oikoymenh, 2002, s. 54-56.
COLEBROOK, C.: Legal Theory after Deleuze. In BRAIDOTTI, R. – COLEBROOK, C. – HANAFIN, P.:
Deleuze and Law : Forensic Futures. Houndmills : Palgrave Mcmillan, 2009, s. 21.
37
HAUSER, M.: Za hranice postmodernismu. In KANDA, R. a kol.: Podzim postmodernismu : Teoretické
výzvy souþasnosti. Praha : Filosofia, 2016, s. 286.
36

135

Záver : „politický moment práva“ a historickosĢ Đudských práv
„Politikum“ v pozadí vzniku práva môže byĢ spoloþným menovateĐom pre teórie
vysvetĐujúce vznik práva z násilia a teroru (Derrida, Deleuze), prípadne z odmietnutia
násilia a teroru, ako aj pre teórie vzniku práva z vôle Đudu (ako to tvrdil napr. C. Schmitt).
„Politikum“ ako pragmatická teória vzniku práva má pritom vždy svoje konkrétne historické
podmienenosti a kontexty. Vznik, rozširovanie, ako aj dodržiavanie a vynucovanie, alebo
naopak obmedzovanie Đudských práv preto tiež priamo závisí od historického vývojového
stupĖa spoloþnosti, od historických podôb „politika“ a od súvisiacich historických okolností.
Aj judikatúra najvyšších súdnych autorít v otázkach Đudských práv pritom dnes výslovne
uznáva historickosĢ Đudských práv (napr. vo vzĢahu k nemožnosti domáhaĢ sa Đudských práv
nezaruþených dohovormi spätne k obdobiu pred rokmi 1948, resp. 1950). Napokon,
skutoþnosĢ, že samotné prirodzené právo (ako zdroj idey Đudských práv) sa vyvíja a nie je
nemenné, tvrdil už na prelome 17. a 18. storoþia Ch. Thomasius (1655-1728).38 Práve
v týchto súvislostiach pritom možno vidieĢ osobitný význam našej vednej disciplíny – právnej
histórie – pre teóriu aj prax Đudských práv: konkrétne, právna história môže slúžiĢ ako nástroj
na objasĖovanie historickej povahy a podmienenosti Đudských práv, ale tiež fenoménu
objektívneho práva a subjektívnych práv vo všeobecnosti.
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ZÁVET – NÁVRAT K TRADÍCIÁM DEDI,SKÉHO PRÁVA – VYBRANÉ
OTÁZKY
TITLE OF THE ARTICLE: TESTAMENT - RETURN TO THE TRADITIONS
OF INHERITANCE LAW - SELECTED ISSUES

Abstrakt
V predkladanom príspevku sa autorka pokúsila upriamiĢ pozornosĢ na jeden z možných dediþských titulov a to
závet, s poukazom najmä na trendy posilnenia postavenia, posilnenia vôle a zmluvnej voĐnosti poruþiteĐa
ohĐadom svojho majetku pre prípad smrti vo svetle prebiehajúcich rekodifikaþných prác pri príprave nového
Obþianskeho zákonníka v SR, v historickoprávnych súvislostiach právnej úpravy skúmaného inštitútu.
Abstract
In the article, the author attempted to draw attention to one of the possible hereditary titles - the testament, with
particular reference to the trends of empowerment, strengthening the will and contracting freedom of the
testators regarding their property in the case of death in the light of the ongoing recodification works in the
preparation of the new Civil Code in the Slovak Republic, in the historical-legal context of the legislation of the
examined institute.

I.
V spojitosti so smrĢou þloveka sa nastoĐuje už od dávnej minulosti otázka ćalšieho
osudu práv a povinností, ktoré mal zomrelý. História svedþí o tom, že rôzne spoloþenské
zariadenie riešili tento problém rôznym spôsobom, rímsko-právna koncepcia dedenia
spoþívala v tom, že v zásade do právneho postavenia zomrelého, teda do jeho všetkých
zdediteĐných (najmä majetkových) práv a záväzkov vstúpil niekto druhý, dediþ alebo dediþia.
Rímske právne pramene hovoria, že niekto „vstúpi na miesto zomrelého“ („succedere in
locum defuncti“), alebo inokedy, že „vstúpi do celého práva zomrelého“ („succedere in
universum ius defuncti“), teda do jeho právneho postavenia ako celku.2
Predmet dedenia podĐa rímskeho ponímania bol celý majetok zomrelého, priþom sa
tento majetok chápal ako jednota, ako celok. Dediþom sa rozumie celok zdediteĐných práv
a záväzkov zomrelého.

1
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So zreteĐom na právnu štruktúru rímskej rodiny a na úþel dedenia, ktorým bolo
zachovaĢ pre rodinu hospodárstvo a kultovú jednotku, už Zákon XII tabúĐ povolával za
dediþov len agnátov. Ak ich nebolo, mohol sa ktokoĐvek zmocniĢ dediþstva a vydržaĢ ho
(usucapio pro herede). Zdá sa však, že už Zákon XII tabúĐ pripúšĢal, aby si poruþiteĐ voĐne
urþil dediþa, ak neboli po Ėom sui heredes (þlenovia rodiny podriadení priamo jeho moci).
Avšak len þo zaþal ustupovaĢ roĐnícky spôsob života a hospodárenia, najmä
rozkvetom Rímskej ríše, stala sa základom dedenia slobodná vôĐa zomrelého, t.j. sloboda
závetom urþiĢ dediþa (závetná sloboda), a zákonom urþení dediþia prichádzali do úvahy len
vtedy, ak zomrelý nezanechal po sebe platný závet.
V priebehu þasu sa vykryštalizovali a ustálili aj dôvody, z ktorých sa povolávali dediþia.
Boli do dva základné dôvody povolávania dediþov:
1. závet (testamentum)
2. zákon.
PodĐa tohto aj rozoznávame dedenie zo závetu z testamentum (vocatio ex testamento) a ak
nebol závet, tak dedenie zo zákona. Možno to vyjadriĢ aj tak, že dedenie sa ponúklo zo závetu
alebo zo zákona, preto závet a zákon boli dielþími dôvodmi. Ustálilo sa tiež, že dedenie ako
univerzálna sukcesia sa v konkrétnom prípade muselo zakladaĢ len na jenom dôvode; „po
nikom nemožno dediĢ sþasti na základe závetu a sþasti na základe zákona“ („nemo pro parte
testamentus, pro parte intestatus decedere protest“).
Dedenie zo závetu bolo v Ríme oveĐa rozšírenejšie a rozhodne sa uplatĖovalo þastejšie
než dedenie zo zákona, ktoré prichádzalo do úvahy, iba keć zomrelý nezanechal závet
(testament). Základom dedenia zo závetu bol závet. Rozumel sa ním jednostranný formálnym
právnym úkonom pre prípad smrti, ktorým poruþiteĐ ustanovoval dediþa. Ustanovenie dediþa
tvorilo podĐa klasického práva rímskeho podstatu závetu; od tohto prvku závisela platnosĢ
celého závetu.
Závet bol osobitný druh právneho úkonu, ktorý charakterizovala:3
a) jednostrannosĢ prejavu vôle;
b) prísne osobná povaha závetu;
c) veĐmi prísna formálnosĢ – jej nedodržanie znamenalo neplatnosĢ závetu;

3

Rebro, K.: Rímske právo, vyd. Obzor Bratislava, r. 1980; str. 249
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d) úkon mortis causa bol úþinný až v momente smrti, dovtedy ho poruþiteĐ mohol
kedykoĐvek odvolaĢ a zmeniĢ;
e) nebol výslovne úkonom „štedrosti“, lebo zo závetu mohlo pre dediþa vplývaĢ
bremeno, najmä ak bolo dediþstvo pasívne.
Pre úþasĢ na závete právo vymedzilo osobitnú spôsobilosĢ. SpôsobilosĢ zriadiĢ závet
bola priznaná len rímskym obþanom sui iuris, pokiaĐ boli spôsobilí na právne úkony.
SpôsobilosĢ byĢ v závete ustanovený za dediþa, príp. odkazovníka sa priznávala všetkým
osobám, ktoré boli spôsobilé maĢ majetok.
Forma závetu sa v priebehu spoloþenského vývoja menila. Vytvorila sa jednak forma
riadneho závetu, totiž prístupného všetkým právnym subjektom, a jednak forma
mimoriadneho závetu, prispôsobeného len urþitým subjektom alebo subjektom, ktoré sa
nachádzali v mimoriadnych situáciách. Riadny verejný závet predpokladal úþasĢ verejného
þiniteĐa.
Mimoriadne formy závetu boli:
-

Testamentum in procinctu – poruþiteĐ – vojak v podmiekach bezprostredného boja
prejavil svoju poslednú vôĐu pred spolubojovníkmi. Podrobne bol známy závet vojaka
(testamentum militis), pri ktorom sa nevyžadovali nijaké formality, len jasný prejav
poslednej vôle, þi ústne, alebo písomne

-

Vidiecky závet (testamentum ruri conditum)

-

Záve v þase moru (testamentum tempore pestis conditum) bol tiež poklasický závet,
ktorý mohli dosvedþiĢ aj osoby neprítomné ( nemuseli byĢ prítomné odrazu) pri písaní
a nebolo ich treba sedem.4
Závet bol hneć od zaþiatku neplatný (testamentum nullum), v prípade ak poruþiteĐ

nebol spôsobilý zriadiĢ závet (testamenti factio activa). Ak sa nedodržali formálne náležitosti
a ak v Ėom chýbalo ustanovenie dediþa
Závet bol jedným z najdôležitejších právnych úkonov, ktoré rímsky obþan ako
súkromník robil. Dedenie zo závetu malo nielen prednosĢ, ale aj prevahu nad dedením zo
zákona.5 Malo to taký veĐký sociálny dôsledok a význam, že právnici sa všetkými
prostriedkami usilovali zachrániĢ závetnú dispozíciu ak závetu hrozila neplatnosĢ alebo
neúþinnosĢ, a teda ak sa þrtala možnosĢ dedenia zo zákona (favor testamenti). Rímsky
4
5

Tamtiež: str. 250-251
Tamtiež: str. 254-255
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individualizmus a liberalizmus v súkromnej oblasti, rodinné a hospodársko-politické záujmy
veĐmi ovplyvnili rozvoj dedenia zo závetu. V poklasickej dobe sa v dôsledku hospodárskeho
úpadku závet znovu dostával do úzadia. PochopiteĐne, závet bol nástrojom len v rukách
majetných. Len majetní mohli pomocou závetu robiĢ rodinnú majetkovú politiku. Najmä aj
preto, aok sa správne zdôrazĖuje, že dedenie zo zákona malo skôr charakter egalitárny
a schematický. Závetom mohol pater familias regulovaĢ dedenie podĐa svojej vôle
a diferencovane, mohol ním výrazne ovplyvĖovaĢ vytváranie veĐkých poĐnohospodárskych
celkov, latifundií, a tým do spoloþenského a politického popredia posúvaĢ vlastnú rodinu.

II.
PodĐa dnes platnej právnej úpravy dedením zo závetu rozumieme prechod majetku
zomrelého poruþiteĐa na osoby, ktoré urþil v závete. Tieto osoby nazývame závetným
(testamentárnymi) dediþmi. Ak poruþiteĐ nezanechal žiadne dieĢa, alebo ak sú jeho dedti
platne vydedené, môže závetom odkázaĢ celý svoj majetok komukoĐvek.
PodĐa § 461 ods. 1 Obþianskeho zákonníka dedí sa zo zákona, zo závetu alebo
z obidvoch týchto dôvodov. Z toho vyplýva, že dedenie zo závetu sa uplatĖuje buć ako
výluþná forma prechodu majetku poruþiteĐa na dediþov, alebo sa uplatĖuje popri dedení zo
zákona. Pomer medzi týmito oboma spôsobmi dedenia vyjadruje § 461 ods. 2 Obþianskeho
zákonníka, podĐa ktorého ak nenadobudne dediþstvo dediþ zo závetu, nastupujú namiesto
neho dediþia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len þasĢ dediþstva, nadobúdajú zvyšujúcu
þasĢ dediþia zo zákona. Výluþne zo závetu sa dedí vtedy, ak poruþiteĐ zanechal celý svoj
majetok dediþom zo závetu a neopomenul neopomenuteĐných dediþov (resp. boli platne
vydedení alebo sú dediþsky nespôsobilí, prípadne dediþstvo odmietli).
Obþiansky zákonník nevymedzuje pojem závetu ale ustanovuje, þo musí obsahovaĢ,
a v akej forme je možné ho zariadiĢ, aby bol platný. Pojmom závet možno oznaþiĢ taký
jednostranný prejav vôle fyzickej osoby (poruþiteĐa), ktorým urþuje kto a v akom rozsahu sa
má staĢ dediþom po jeho smrti. Závet musí byĢ z hĐadiska prejavu urþitý a zrozumiteĐný. Za
závet možno oznaþiĢ aj takú listinu, ktorá nebude výslovne napísaná, že ide o závet (prípadne
poslednú vôĐu), ale z obsahu tejto listiny a po posúdení všetky formálnych a obsahových
náležitostí možno usúdiĢ, že ide o závet. Pojem posledná vôĐa sa vžil aj z dôvodu, že je to
posledná vôĐa fyzickej osoby (i keć prejavená skôr), ktorá sa má vykonaĢ až po jeho smrti.
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Vykonávaním tejto vôle uvedenej v závete dochádza k realizácii poslednej vôle poruþiteĐa.
Z ustanovenia § 476 Obþianskeho zákonníka vyplýva, že závet ako právny úkon je viazaný na
urþité formálne náležitosti, a že môže byĢ prejavom vôle len jednej fyzickej osoby. Spoloþný
závet viacerých osôb ani manželov sa nepripúšĢa (§ 476 ods. 3 Obþianskeho zákonníka).
PodĐa ustanovenia § 480 má poruþiteĐ možnosĢ svoj závet kedykoĐvek odvolaĢ.
OdvolaĢ ho môže, kým nenastane jeho úþinnosĢ, t. j. kým poruþiteĐ žije.
Kećže závet je právny úkon, ktorým musí osobne prejaviĢ svoju vôĐu poruþiteĐ,
nemôže poruþiteĐ nikoho splnomocniĢ, aby zaĖho závet zriedil. Iná je otázka možnosti
napísaĢ závet poruþiteĐa za pomoci inej osoby þi prostredníctvom poruþiteĐa, teda vo forme
a spôsobom, ktoré zákon pripúšĢa.6
Môžeme rozlišovaĢ platnosĢ závetu a jeho úþinnosĢ.7 PochopiteĐne iba platný závet
môže byĢ úþinným. Závet je platný momentom, keć ho poruþiteĐ urobí, a to spôsobom, ktorý
zákon urþuje. Pre platnosĢ závetu sa nevyžaduje, aby sa s ním niekto oboznámil, resp. aby bol
niekomu doruþený.
Neplatný je však poruþiteĐov prejav o poslednej vôli urobený vo forme zmluvy
s budúcim dediþom. Naše platné dediþské právo nepozná dediþské zmluvy. Neplatné je aj
uzavretia darovacej zmluvy, z ktorej by sa malo plniĢ až po smrti darcu (tzv. donatio mortis
causa).
ÚþinnosĢ (platného) závetu nastáva smrĢou poruþiteĐa a to znamená, že sa podĐa neho
bude po smrti poruþiteĐa dediĢ a teda možnosĢ (právo) dediþov po smrti poruþiteĐa domáhaĢ
sa dediþstva, ktoré mu poruþiteĐ závetom odkázal. ÚþinnosĢ závetu je podmienená smrĢou
poruþiteĐa, ako objektívnej právnej skutoþnosti.
Vyžaduje aj to, aby v þase smrti existoval dediþ, ktorému sa odkázalo závetom
dediþstvo, a musí existovaĢ dediþstvo, ktoré v þase smrti patrilo poruþiteĐovi. Ak by sa
závetný dediþ nedožil smrti poruþiteĐa, nemohol by dediĢ a závet v tejto þasti by bol
neúþinný. Obdobne, ak by bola v závete odkázaná urþitá konkrétna vec dediþovi, ale táto vec
by už nepatrila ku dĖu smrti poruþiteĐovi, v tejto þasti by závet nebol úþinný. Ak by sa však
neskôr ukázalo, že vec predsa len ku dĖu smrti poruþiteĐa patrila poruþiteĐovi, právo dediþa

6
7

Vojþík,P.: Obþianske právo hmotné; vydavateĐstvo UPJŠ v Košiciach, r. 2006, ISBN 80-7097-631-4, str. 275
Tamtiež: str. 276
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domáhaĢ sa takéhoto dediþstva nezaniká a úþinnosĢ aj tejto þasti závetu sa možno domáhaĢ
(návrhom na dodatoþné prejavenie dediþstva).
Obþiansky zákonník neupravuje, kto môže urobiĢ závet. SpôsobilosĢ na tento právny
úkon bude potrebné posúdiĢ podĐa všeobecnej úpravy spôsobilosti na právne úkony. Závet
môže urobiĢ iba plnoletá osoba spôsobilá na právne úkony. Obþiansky zákonník v § 476 d
zakotvuje výnimku – že maloletí, ktorí dovĚšili 15. rokov, môžu tiež prejaviĢ poslednú vôĐu,
ale iba formou notárskej zápisnice. PokiaĐ závet urobí osoba, ktorá nemá potrebnú
spôsobilosĢ na právne úkony (resp. na tento právny úkon), je závet neplatný.
Pre závet je dôležité aj to aby prejav bol urþitý a zrozumiteĐný. PoruþiteĐ má podĐa §
477 urþiĢ závetným dediþom aj podiely, ale neurþitosĢ v tomto smere nerobí závet neplatným,
pretože podĐa druhej vety paragrafu platí, že ak nie sú podiely viacerých dediþov zo závetu
urþené, vychádza sa z toho, že podiely sú rovnaké.8
Obsahom závetu je urþenie dediþov, ich podielov, prípadne aký majetok im má po
smrti pripadnúĢ. Ćalej musí v závete byĢ uvedený deĖ, mesiac a rok, kedy bol napísaný, inak
je neplatný. Pre niektoré formy závetu sú stanovené aj osobitné obsahové náležitosti, najmä
pokiaĐ ide o vlastnoruþný podpis, podpis svedkov a podobne. V závete nemožno urþiĢ žiadne
podmienky a ani príkazy. Jedinou výnimkou, ktorá je prípustná je, aby sa v závete uviedol
príkaz na zapoþítanie dediþovi, þo za poruþiteĐovho života od neho bezplatne dostal, pokiaĐ
nejde o obvyklé darovanie.9 V závete môže ustanoviĢ poruþiteĐ dediþa tak, že mu odkáže celý
svoj majetok, alebo urþí viacerých dediþov a urþí v akom pomere sa má medzi nich dediþstvo
rozdeliĢ, alebo urþí komu má pripadnúĢ po jeho smrti urþitá konkrétna vec z dediþstva
a zostatok rozdelí podĐa podielov. PoruþiteĐ teda môže dediþa ustanoviĢ na celé dediþstvo, na
urþitý podiel na dediþstve alebo na urþitú vec, právo alebo inú majetkovú hodnotu. Obsahom
závetu môže byĢ aj odvolanie skoršieho závetu alebo jeho jednotlivých þastí. Ak závet
obsahuje výslovný prejav poruþiteĐa o vydedení tzv. neopomenuteĐných dediþov, obsahom
musí byĢ uvedenie dediþa, ktorého poruþiteĐ vydećuje a dôvod, pre ktorý tak robí. Bez udania
dôvodu by takýto prejav vôle bol neplatný (§ 469 a ods. 3 Obþianskeho zákonníka).
Ustanovenie náhradného dediþa v závete pre prípad, že pôvodný dediþ zo závetu dediþstvo
z akéhokoĐvek dôvodu nenadobudne, sa v praxi nepokladá za podmienku v zmysle § 478.
Preto sa ustanovenie náhradného dediþa pripúšĢa. Rovnako sa v praxi nepokladá za príkaz vo

8
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Svoboda, J.akol.: Obþiansky zákonník 1 diel, Komentár Evrounion, Bratislava, r. 2004
Cirák, J.; Ficová, S.; a kol.: Obþianske právo hmotné, Heuréka, r. 2008, ISBN: 978-80-89122-51-6, str. 198
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vyššie uvedenom zmysle, ak poruþiteĐ prikáže niektorému z dediþov, aby niekomu inému
vyplatil z dediþstva urþitú peĖažnú sumu.10 Takáto osoba sa tiež pokladá za dediþa zo závetu.
Závet sa môže zriadiĢ tak, že ho poruþiteĐ napíše celý vlastnou rukou a podpíše ho –
holografný závet. Na platnosĢ takéhoto závetu sa teda vyžaduje, aby ho poruþiteĐ podpísal
a uviedol v Ėom deĖ, mesiac a rok, keć ho podpísal (§ 476 ods. 2 a § 476 a Obþianskeho
zákonníka). Pritom nie je rozhodujúce, akým písmom v akom jazyku je napísaný. Nezáleží na
tom, na akom podklade je závet napísaný, ale musí to byĢ na takom podklade a takým
spôsobom, ktorý zabezpeþí trvalosĢ napísaného textu a možnosĢ jeho uschovania, nie je
potrebné, aby sa výslovne v listine použilo slovo „závet“, prípadne „posledná vôĐa“.
Vlastnoruþný podpis musí byĢ na konci textu. Tie þasti závetu, ktoré nasledujú po podpise, sú
neplatné. PokiaĐ ide o dátum závetu, aj ten musí byĢ napísaný vlastnou rukou poruþiteĐa
a musí byĢ úplný. Úplný dátum v závete je podstatným a nevyhnutným údajom, ktorý má
zásadný význam v dediþskom práve. PodĐa §480 ods. 1 totiž neskorší závet ruší skorší závet,
pokiaĐ popri Ėom nemôže obstáĢ.11 PodĐa dátumu spísania závetu možno posúdiĢ platnosĢ
dvoch závetov. Závet možno uschovaĢ u poruþiteĐa, budúceho dediþa, alebo u tretej osoby.
Možno ho uložiĢ aj u ktoréhokoĐvek notára, ktorý ho zaeviduje do Notárskeho centrálneho
registra závetov. Existencia takto uloženého závetu sa vždy zistí, nakoĐko notár poverený
prejednaĢ dediþstvo už pri predbežnom prerokovaní dediþstva lustruje, þi nie je závet
poruþiteĐa v Notárskom centrálnom registri závetov evidovaný.
Závet možno zriadiĢ aj tak, že bude napísaný inou osobou alebo prostredníctvom
mechanických, þi elektronických zariadení (na poþítaþi napísaný ale vytlaþený v listinej
podobe). Elektronická podoba vyhotovenia a uschovania závetu sa nepripúšĢa, a to ani za
podmienky, že by bol pripojený elektronický podpis.12 Tak isto sa nepripúšĢa zaznamenanie
poslednej vôle na zvukovom þi zvukovoobrazovom zázname.
Závet, ktorý poruþiteĐ nenapísal sám vlastnou rukou ale inou písomnou formou, je
alografný závet. Taký závet musí poruþiteĐ vlastnoruþne podpísaĢ a pred svedkami súþasne
prítomnými výslovne prejaviĢ, že listina obsahuje jeho poslednú vôĐu (§ 476 b). Svedkovia sa
musia na závete tiež podpísaĢ.
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Ak závetca nemôže þítaĢ alebo písaĢ, vyžaduje zákon formou alografného závetu.
Závetca musí svoju poslednú vôĐu vyhlásiĢ pred troma súþasne prítomnými svedkami
v listine, ktorá sa musí preþítaĢ. Závetca po preþítaní musí tak isto v prítomnosti troch
svedkov potvrdiĢ, že listina zodpovedá tomu, þo zamýšĐal vyhlásiĢ, þiže ako hovorí zákon, že,
„listina obsahuje jeho poslednú vôĐu“. Nie je potrebné, aby pisateĐom alebo predþitateĐom
bola osoba rozdielna od svedkov. PisateĐ však nesmie byĢ súþasne predþitateĐom (§ 476 c
ods. 1). Zákon ćalej ustanovuje, že v listine treba uviesĢ, že závetca nemôže þítaĢ alebo písaĢ,
ćalej nemá pisateĐa a predþitateĐa a spôsob akým závetca potvrdil, že obsah listiny
zodpovedá jeho vlastnej vôli.13 Svedkovia musia listinu podpísaĢ (§ 476 c ods. 2). To isté
platí ak závet zriaćuje osoba nevidomá.
Obþiansky zákonník umožĖuje zriadiĢ závet i formou notárskej zápisnice. Pri tejto forme
prejaví poruþiteĐ svoju poslednú vôĐu ústne do notárskej zápisnice. Takto zriadený závet sa
registruje v Notárskom centrálnom registri záverov. ýo musí obsahovaĢ notárska zápisnica
o zriadení závetu ustanovuje § 47 Notárskeho poriadku (zákon þ. 323/1992 Zb. o notároch
a notárskej þinnosti v znení neskorších predpisov, v texte ćalej aj „NP“). Ak je úþastník
hluchý alebo nemý, avšak môže þítaĢ a písaĢ, musí si zápisnicu sám preþítaĢ a v nej vlastnou
rukou podpísaĢ, že þítal, a že ju schvaĐuje.
Nepoþujúce osoby, ktoré nemôžu þítaĢ alebo písaĢ, môžu prejaviĢ poslednú vôĐu
formou notárskej zápisnice alebo pred troma súþasne prítomnými svedkami ovládajúcimi
znakovú reþ, a to v listine, ktorá sa musí tlmoþiĢ do znakovej reþi. V listine musí byĢ
uvedené, že poruþiteĐ nemôže þítaĢ alebo písaĢ, kto listinu napísal, a kto nahlas preþítal,
a akým spôsobom poruþiteĐ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôĐu. Obsah listiny sa
musí po jej spísaní pretlmoþiĢ do znakovej reþi; aj toto sa musí v listine uviesĢ. Listinu musia
svedkovia podpísaĢ (§ 476 d ods.5).
Obþiansky zákonník v §480 upravuje, ako sa zrušuje závet. ZrušiĢ možno iba platný
závet. ZrušiĢ možno závet zriadením nového závetu, odvolaním závetu a zniþením závetu.14
Zrušením závetu zriadením neskoršieho závetu prichádza do úvahy iba vtedy, ak skôr
urobený závet nemôže popri novšom obstáĢ. Ak by teda poruþiteĐ v neskoršom závete
13
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prejavil svoju poslednú vôĐu ohĐadne iného majetku než toho, ktorý je uvedený
v predchádzajúcom, tak neskorší závet predchádzajúci nezruší. Z toho vyplýva, že dediĢ
možno aj z viacerých po sebe zriadených platných závetov. Neskorší závet môže
predchádzajúci zrušiĢ vtedy, ak je v Ėom prejavená posledná vôĐa k tomu istému majetku
(dediþstvu) ako obsahoval predchádzajúci závet. V novom závete vlastne dochádza k zmene
poslednej vôle, prejavenej v predchádzajúcom závete. PochopiteĐne, že môže dôjsĢ aj
k þiastoþnému zrušeniu predchádzajúceho závetu. Ak by poruþiteĐ v neskoršom závete
prejavil vôĐu iba ohĐadne þasti toho majetku, o akom prejavil vôĐu v predchádzajúcom
(zmenil iba þasĢ predchádzajúceho závetu)., došlo by k zrušeniu iba tej þasti, ktorá by popri
novom závete nemohla obstáĢ.
Odvolanie závetu je jednostranný písomný právny úkon poruþiteĐa, ktorým sa zrušuje
platný závet. Listina o odvolaní musí maĢ takú formu, aká sa vyžaduje z závetu. I tu platí, že
odvolaĢ závet možno v inej forme, než v tej, v ktorej bol urobený ten, ktorý sa má zrušiĢ.
Avšak, ak zákon predpisuje pre niektoré prípady formou, tak platne možno odvolaĢ zriedený
závet iba takou formou aká sa vyžaduje pre jeho platnosĢ. Ak po odvolaní urþitého závetu
nedošlo k zriadeniu závetu nového, a poruþiteĐ by zomrel, dediþským titulom bude iba zákon.
PochopiteĐne, že poruþiteĐ môže odvolaĢ aj þasĢ závetu. Odvolanie sa môže urobiĢ v tej istej
listine, ktorou sa zriaćuje nový závet alebo osobitnou listinou. Ak však poruþiteĐ zriaćuje
nový závet, tak sa nevyžaduje aby musel výslovne predchádzajúci závet(þasĢ závetu) odvolaĢ,
nakoĐko právne úþinky odvolania sa - dosiahnu už tým, že sa zriadi závet nový.
Závet možno zrušiĢ aj zniþením listiny, na ktorej bol napísaný. ZniþiĢ listinu znamená
ju roztrhaĢ, spáliĢ a podobne – a to tak, že je z prejavu vôle zreteĐné, že poruþiteĐ zrušil svoju
poslednú vôĐu v Ėom prejavenú a že nechcel, aby sa podĐa zriadeného závetu dedilo. ġažšie
sa bude v praxi posudzovaĢ prípad, ak poruþiteĐ „zniþí“ iba þasĢ textu v závete a to
preþiarknutím, þi iným spôsobom vymaže písomne prejavenú jeho vôle. V prípade sporu to
bude musieĢ posúdiĢ znalec, ktorý predovšetkým musí urþiĢ, þi napr. preþiarknutie þasti textu
bolo urobené tým istým perom ako samotný text.15
Ak nezniþil závet samotný poruþiteĐ alebo iná osoba na jeho výslovné požiadanie, ale
zniþil by ho potencionálny dediþ, tak to má za následok jeho dediþská nespôsobilosĢ (§ 469).
Tam zákonodarca postihuje také konanie, ktorého sa dopustil potencionálny dediþ, ako
zavrhnutiahodné proti poslednej vôle poruþiteĐa.
15
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III.
Ako je známe, už niekoĐko rokov prebiehajú v Slovenskej republike rekodifikaþné
práce pri príprave Nového Obþianskeho zákonníka Slovenskej republiky. Je samozrejmé, že
súþasĢou nového Obþianskeho zákonníka bude aj právna úprava dediþského práva. V tejto
súvislosti sa logicky musí myslieĢ aj na právnu úpravu závetu, ako jedného z možných
dediþských titulov, priþom snahou je þo najviac posilniĢ testovaciu slobodu poruþiteĐa.
Návrh právnej úpravy dedenia na rozdiel od doterajšej úpravy pristúpil k vymedzeniu
pojmu závetu. Podstatnou obsahovou náležitosĢou prejavu vôle je ustanovenie dediþa
k dediþstvu ako k celku alebo jeho þasti. Ide o prísne formálny prejav vôle, ktorý môže byĢ
vykonaný jedine osobne poruþiteĐom, priamo zákon vyluþuje zastúpenie. Sprísnené
podmienky a požiadavky na závet sú odôvodnené tým, že

nebude možné jeho

prostredníctvom zistiĢ, þi sa vôbec zamýšĐal závet zriadiĢ a þo jeho zriadením sledoval.
SpôsobilosĢ zriadiĢ závet sa bude posudzovaĢ vždy podĐa právnej úpravy platnej v þase kedy
bol závet zriadený.
Preberá sa doterajšia koncepcia, s tým, že závet môže obsahovaĢ prejav vôle iba
jedného závetcu. Testamentárnu spôsobilosĢ má len fyzická osoba, ktorá má plnú spôsobilosĢ
na právne úkony a ktorá nebola tejto spôsobilosti zbavená, ani jej nebola obmedzená súdom.
Z tejto zásady je výnimka, podĐa ktorej môže maloletý – starší ako 15 rokov zriadiĢ závet vo
forme notárskej zápisnice. Závet ako právny úkon musí spĎĖaĢ všetky náležitosti právneho
úkonu. Spoloþný závet viacerých poruþiteĐov, tak ako bol v našom práve známy do roku
1950, návrh nepreberá.
Návrh sa vracia k deleniu závetcov na verejné a súkromné, verejné môžu byĢ zriadené
vo forme notárskej zápisnice, všetky závety musia byĢ zriadené v písomnej forme16, priþom
sa zavádza jedna výnimka, kedy návrh umožĖuje za výnimoþných okolností zriadiĢ i ústny
závet (privilegovaný závet, testamentu nuncupativum). V závete musí byĢ uvedený deĖ,
mesiac a rok kedy bol zriadený, pod þím je potrebné rozumieĢ naplnenie všetkých formálnych
náležitostí závetu ako právneho úkonu, vrátane popisu závetcu, príp. ćalších zákonom
16

Citácie – Duláková, D.: 2015. Zverejnenie paragrafového znenia prvej pracovnej verzie návrhu nového
Obþianskeho zákonníka, odovzdaného dĖa 16.10.2015. (online). 2015, (cit. 19.2.2017). Dostupné na internete
http//www.lexforum.cz/557
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stanovených osôb popri závetcovi, príp. len týchto osôb ak závetca nemôže závet
vlastnoruþne podpísaĢ.
Písomný súkromný závet bude možné napísaĢ buć vlastnou rukou (holografný závet)
alebo ho možno vytvoriĢ v inej písomnej forme (alografný závet)17. Pri holografnom závete sa
vyžaduje aby celý text holografného závetu bol napísaný vlastnou rukou poruþiteĐa, musí byĢ
v Ėom vlastnou rukou uvedený dátum (deĖ, mesiac a rok) a musí byĢ poruþiteĐom
vlastnoruþne podpísaný. Alografný závet nie je napísaný vlastnou rukou poruþiteĐa, môže byĢ
napísaný inou osobou vlastnoruþne alebo mechanickými prostriedkami, osobou spravidla
odlišnou od poruþiteĐa.
Návrh zavádza novú možnosĢ, že ak poruþiteĐ z dôvodu nepredvídateĐných okolností
ocitne v stave bezprostredného ohrozenia života zriadiĢ ústny závet pred troma súþasne
prítomnými svedkami.18 K zriadeniu závetu je potrebné pristupovaĢ po zrelej úvahe
a dôkladnom zvážení všetkých okolností, ktoré smerujú k prejavu vôle ako naložiĢ
s majetkom pre prípad smrti. Nemožno však vylúþiĢ mimoriadne udalosti, ktoré nemožno
ovplyvniĢ, kedy sa poruþiteĐ môže ocitnúĢ v ohrození života, ktoré okolnosti vyluþujú
možnosĢ zriadiĢ závet štandardným spôsobom. Preto zahraniþné právne úpravy poskytujú pre
tieto prípady úĐavy, ktoré umožĖujú poruþiteĐovi prejaviĢ poslednú vôĐu neštandardným
spôsobom – ústne. Úmyselne sa tieto mimoriadne okolnosti v znení zákona presne
nešpecifikujú, a to ani príkladmo, nakoĐko rozsah týchto okolností môže byĢ veĐmi rozmanitý
a nedá sa ich preto rozumne kauzistickým spôsobom upraviĢ. Navrhuje sa, aby takýto
privilegovaný závet za uvedených okolností bolo možné zriadiĢ pred troma súþasne
prítomnými svedkami, pred ktorými poruþiteĐ v jazyku zrozumiteĐnom pre všetky zúþastnené
osoby jednoznaþne prejaví svoju poslednú vôĐu a zároveĖ vyhlási, že toto jeho slovné
vyhlásenie je závetom. Zákon dáva dostatoþne dlhú lehotu na to, aby poruþiteĐ v prípade
pominutia nepredvídateĐných okolností zriadi závet štandardným spôsobom, príp. aby v tej
istej lehote ak poruþiteĐ tieto okolnosti neprežije vykonali aspoĖ dvaja z troch svedkov
súhlasne vyhlásenie o obsahu ústneho závetu, pred notárom vo forme notárskej zápisnice.
Týmto sa obligatórne zabezpeþí zároveĖ zaevidovanie takéhoto závetu v NCRza a jeho
uloženie v elektronickej podobe v NCRIs.

17

Lazar, J.: Návrh legislatívneho zámeru kodifikácie súkromného práva, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky, r. 2008, ISBN: 987-80-89363-14-8, str. 83
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Podstatnou obsahovou náležitosĢou závetu je ustanovenie dediþa, ktorým môže byĢ
fyzická osoba, právnická osoba a štát. Zákon vyslovene zaruþuje slobodnú vôĐu poruþiteĐa pri
urþení závetného dediþa, ktorým môže byĢ aj dediþ zo zákona. Zavádza sa nový inštitút
náhradníctva z dôvodu, že závet je úkonom poruþiteĐa pre prípad smrti (in mortis causa),
v þase závetu nie je jasné þi sa závetný dediþ dožije smrti poruþiteĐa. Pri obnove tohto
inštitútu sa vychádzalo z rozsahu úpravy inštitútu všeobecného náhradníctva, ktorý platil na
našom území až do roku 1950, ide teda o tradiþný inštitút v minulosti osvedþený.
PoruþiteĐ môže povolaĢ závetom k dedeniu jednu osobu alebo viac osôb (fyzických
alebo právnických), môže urþiĢ ich podiely v pomere k celému dediþstvu, napr. percentom
alebo zlomkom, alebo povolaĢ za dediþa jednotlivých vecí alebo práv. Ak sa zvolil tento
spôsob, hrozí tu nebezpeþenstvo, že do smrti poruþiteĐa niektoré z týchto vecí alebo práv už
poruþiteĐ nemusí vlastniĢ, predá ich, daruje, príp. dôjde k zániku veci alebo práv. Pre takýto
prípad návrh predpokladá, že takéto ustanovenie zákona sa stane neúþinným, þo však neplatí
pre prípad, ako bol niekto povolaný k dedeniu urþitej peĖažnej sumy.
Uvažuje sa zaviesĢ staronový inštitút, ktorý naše právo poznalo v minulosti a to odkaz.
Odkazom sa rozumie nadobudnutie urþitej jednotlivej veci alebo urþitého práva z majetku
dediþstva. Doteraz platné právo nerozlišuje medzi odkazom a dediþstvom. Rozdiel medzi
dediþstvom a odkazom je v tom, že právo na odkaz síce vzniká smrĢou poruþiteĐa, ale toto
právo je právom odkazovníka voþi dediþovi, odkazovník nesie zodpovednosĢ za dlhy
poruþiteĐa. PokiaĐ urþitá vec alebo právo, ktorá je predmetom odkazu nie je predmetom
dediþstva, takýto odkaz nemá právne následky, s výnimkou peĖazí, ktoré sa nenachádzajú
v dediþstve, v tom prípade sú dediþia povinní odkazovníkovi v odkaze urþenú sumu vyplatiĢ.
V prípade odúmrĢe túto povinnosĢ znáša štát. Podmienky platnosti odkazu sú: zriadenie
platného závetu a v rámci neho spôsobilý odkaz a spôsobilý odkazovník. V rámci jedného
závetu môže poruþiteĐ zriadiĢ viac odkazov, v prospech viacerých odkazovníkov, avšak cena
všetkých odkazov nesmie presiahnuĢ 1/4-inu aktív dediþstva.19
Zákon predpokladá možnosĢ kombinácie úkonov pre prípad smrti v rámci jednej
listiny, závet môže obsahovaĢ samotný závet a zároveĖ odvolanie predchádzajúceho závetu,
ustanovenie alebo odvolanie odkazu a zároveĖ tiež listiny o vydedení,

19
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Zriaćuje sa nový inštitút a to vykonávateĐ závetu.20 Hlavnou úlohou vykonávateĐa
závetu je vykonaĢ všetko tak, aby závet poruþiteĐa bol naplnený, priþom výkon funkcie
vykonávateĐa závetu nastáva momentom, keć tento pred notárom prejednávajúci dediþstvo
vykoná vyhlásenie, že túto funkciu prijíma. PoruþiteĐ môže priamo v závete pri ustanovení
vykonávateĐa závetu urþiĢ jeho úlohy, príp. ak tak nevykoná, jeho úlohy sa sústredia na
naplnenie vôle poruþiteĐa, odstraĖovanie prípadných nezhôd alebo sporov medzi dediþmi.
V prípade ak túto funkciu odmietne, má sa za to ako keby nebol v závete ustanovený.
Ustanovenie o neprípustnosti podmienok pripojených k závetu, neplatnosti príkazom
aby dediþ použil dediþstvo alebo jeho þasĢ urþitým spôsobom alebo nieþo vykonal, je
odôvodnené snahou neobmedzovaĢ dediþa þo do nadobudnutia dediþstva ani þo do dispozície
s ním, ktoré by mu bránili k urþitému využitiu dediþstva. ZároveĖ sa dáva výkladové
stanovisko ohĐadom nezrozumiteĐných alebo odporujúcich si ustanovení v závete.
S poukazom aj na systematiku úpravy dedenia bude maĢ dedenie zo zmluvy prednosĢ
pred dedením zo závetu, þo znamená, že poruþiteĐ môže aj po uzavretí dediþskej zmluvy
napísaĢ závet, pokiaĐ však dôjde ku konfliktu medzi dedením zo zmluvy a závetu, závet
nebude maĢ právne úþinky. Takisto nebudú maĢ právne úþinky ustanovenia závetu, ak ním
niekto bude povolaný k dedeniu k jednotlivej veci alebo práva, ktoré však nebudú
v zachovanom majetku. Toto sa nebude vzĢahovaĢ na prípad, ak bude niekto povolaný
k dedeniu urþitej peĖažnej sumy, ktorá nebude v zanechanom majetku, ktorá povinnosĢ bude
ĢažiĢ dediþov až do výšky ceny nadobudnutia majetku.
MožnosĢ zrušenia závetu je jediným z charakteristických znakov prejavu poslednej
vôle. K zrušeniu závetu môže dôjsĢ zriadením nového závetu, pokiaĐ nemôže obstáĢ vedĐa
pôvodného závetu, priþom skorší závet možno zrušiĢ dediþskou zmluvou, pokiaĐ skorší závet
nemôže popri nej obstáĢ, závet možno zrušiĢ odvolaním závetu, ktorý úkon môže závetca
urobiĢ aj v dediþskej zmluve a pokiaĐ ide o súkromný závet zrušuje sa aj jeho zniþením.
DediĢ bude možné zo závetu, zo zákona, alebo z oboch týchto dôvodov. Ak dediþstvo
nenadobudne žiaden z dediþov (závetných alebo zákonných), pripadne štátu ako odúmrĢ.
(Uvažuje sa aj o treĢom dediþskom titule- o dediþskej zmluve).

20
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Zo zákona budú môcĢ dediĢ iba fyzické osoby, ktoré majú spôsobilosĢ na práva
a povinnosti, z testamentu (závetu) aj právnické osoby, vrátene štátu. V navrhnutej
systematike právnej úpravy dedenia predchádza úprava dedenia zo závetu úprave dedenia zo
zákona (rozdielne od doterajšej zákonnej systematiky). Dôvodom tejto zmeny je, že dedenie
zo závetu má prednosĢ pred dedením zo zákona.
Zachovaný bude pojem závetu tak, ako ho pozná súþasná právna úprava. Nový
Obþiansky zákonník sa nevrátil k pojmu posledná vôĐa, ktorý poznala právna úprava pred r.
1950, keć sa v rámci všeobecného pojmu posledná vôĐa rozlišoval závet (testament)
a dodatok (testamentárny alebo intestátny kodicil).
Posilní sa sloboda zriaćovateĐa závetu. Upraví sa prednosĢ závetného dediþa pred
zákonným. Upraví sa , že ak odpadne niektorý zo závetných dediþov, prirastie jeho podiel
ostatným závetným dediþom. Dedenie zo závetu bude upravené pred dedením zo zákona, aby
sa aj touto systematikou zdôraznila prednosĢ dedenia zo závetu pred dedením zo zákona.
V právnej úprave dediþských titulov sa uvažuje o dvoch alternatívach21:
1. alternatíva: Po obsahovej stránke navrhovaná právna úprava dediþských titulov
nevykazuje zásadné rozdiely oproti doterajšej úprave dedenia obsiahnutej v platnom
Obþianskom zákonníku, okrem toho, že sa viac posilĖuje sloboda zriaćovateĐa závetu.
To znamená, navrhuje sa ponechaĢ doterajšia právna úprava dediþských titulov.
2. alternatíva: Uvažuje sa zaviesĢ aj ćalší dediþský titul. Konkrétne to znamená, že
okrem závetu a zákona by ćalším dediþským titulom bola dediþská zmluva. Ide
o inštitút dediþského práva, ktorý mal v právnej úprave dedenia na našom území až od
r. 1950 svoje miesto a dodnes ho poznajú niektoré zahraniþné právne úpravy (napr.
Francúzsko, Švajþiarsko, Nemecko a Rakúsko).
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VÝVOJ PRÁVA ODOPRIEh VÝKON VOJENSKEJ SLUŽBY
Z NÁBOŽENSKÝCH DÔVODOV V JUDIKATÚRE EURÓPKEHO SÚDU PRE
MUDSKÉ PRÁVA1

Abstract
The paper analyses the decision-making work of the European Court of Human Rights dealing with the
possibility of refusing military service on the grounds of religion or other internal opinion. It studies the
development of the interpretation of this specific conscientious objection throughout almost sixty years of
existence of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. It compares the
possibilities of applying this law „now and then“ pointing out the fact, that during the evolution of its case law
this judicial body have been connecting it not only with the art. 9 of the Convention, which guarantees freedom
of thought, conscience and religion, but also with other articles of the Convention.
Abstrakt
Príspevok analyzuje rozhodovaciu þinnosĢ Európskeho súdu pre Đudské práva pojednávajúcu o možnosti
odmietnuĢ výkon vojenskej služby z dôvodu náboženského vyznania, þi iného vnútorného presvedþenia. Sleduje
vývoj interpretácie tejto špecifickej výhrady vo svedomí poþas takmer šesĢdesiatroþnej existencie orgánov
Dohovoru o ochrane Đudských práv a základných slobôd. Komparuje možnosti uplatnenia tohto práva „vþera
a dnes,“ priþom poukazuje na skutoþnosĢ, že v rámci evolúcie svojej judikatúry ho tento súdny orgán nespájal
len s þl. 9 Dohovoru, ktorý zaruþuje slobodu myslenia, svedomia a náboženstva, ale aj s ćalšími þlánkami
Dohovoru.

Úvod
Jediným orgánom, ktorý je oprávnený hĐadaĢ kvalifikované riešenia na otázky
výkladu a aplikácie Dohovoru o ochrane Đudských práv a slobôd (ćalej len „Dohovor“), je
Európsky súd pre Đudské práva (ćalej len „ESďP“). Táto skutoþnosĢ vyplýva z þl. 32 ods. 1
Dohovoru. Interpretácia tohto dokumentu závisí už dlhšiu dobu od princípov, ktoré ESďP
vytýþil vo svojej judikatúre.
Jedným z nich je chápanie Dohovoru ako živého nástroja, ktorý je nutné vykladaĢ vo
svetle súþasných podmienok. Jeho výklad nemôže ostaĢ statický, naopak musí sa prispôsobiĢ
dynamike práva a spoloþenským zmenám. Toto interpretaþné východisko uviedol ESďP prvý
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krát v rozsudku Tyrer proti Spojenému kráĐovstvu2 a odvtedy sa stalo konštantnou súþasĢou
jeho rozhodovacej praxe.3
Uvedenú tendenciu možno zaznamenaĢ aj v judikatúre ESďP, ktorá sa venovala
þlánku 9 Dohovoru, garantujúceho slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania.
Niektoré zásady, ktoré ESďP prezentoval vo svojich skorších rozhodnutiach, musel þasom
podrobiĢ hlbšej analýze a reflexii v dôsledku spoloþenských a právnych zmien v zmluvných
štátoch Dohovoru. Výsledkom tohto procesu bola zmena ustálenej judikatúry a zavedenie
línie, ktorá by lepšie vyhovovala podmienkam modernej spoloþnosti.
Týmto spôsobom možno charakterizovaĢ aj vývoj rozhodovacej praxe ESďP v oblasti
odopretia výkonu vojenskej služby z dôvodu náboženského vyznania, þi iného presvedþenia.
Ide v podstate o istý typ výhrady vo svedomí, ktorá je vo svete známa pod slangovým
anglickým ekvivalentom „conscientious objection.“
Tento príspevok sa pokúsi analyzovaĢ vývoj rozhodovacej þinnosti ESďP a Európskej
Komisie pre Đudské práva v tejto oblasti, priþom zvlášĢ poukáže na najzávažnejšie zmeny,
ktoré sa odzrkadlili v judikatúre týchto orgánov. Kećže ESďP zaþal pôsobiĢ od roku 1959, je
prirodzené, že postupom þasu sa musel odchýliĢ od niektorých zásad, ktoré boli v skorších
þasoch viac obhájiteĐné, no postupne sa stali prejavom anachronizmu.
Ide o myšlienkovo bohatú problematiku, ktorá bola prejednávaná v množstve
prípadov, v ktorých sa vyskytlo ešte viac argumentov preþo uznaĢ, alebo neuznaĢ podobné
oprávnenie vyplývajúce zo záruk náboženskej slobody.
1. Pôvodné závery orgánov Dohovoru vo veci odopretia výkonu vojenskej služby
Od roku 2010 sa výrazne zmenila judikatúra ESďP v pohĐade na trestnosĢ odopretia
výkonu povinnej vojenskej služby z dôvodu náboženského presvedþenia. Dovtedajšia
ustálená judikatúra k þl. 9 Dohovoru však proklamovala, že tento þlánok sĢažovateĐom
nepriznáva právo na oslobodenie spod vojenskej služby ani právo na vykonanie náhradnej
civilnej služby. ZároveĖ nechránil sĢažovateĐov pred hrozbou sankcie za jej nevykonanie na
základe právneho poriadku zmluvného štátu.
K týmto záverom dospela Európska komisia pre Đudské práva už v prípade Grandrath
proti Nemecku.4 Vrchný predstavený Svedkov Jehovových nenastúpil na povinnú vojenskú
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službu z dôvodu výhrady vo svedomí a zároveĖ sa odmietol podrobiĢ civilnej službe, ktorá by
znemožnila výkon jeho povinností ako vedúceho Svedkov Jehovových. Komisia odmietla
sĢažnosĢ na základe toho, že þlánok 9 sa na kauzy podobného druhu nevzĢahuje. Dohovor
hovorí explicitne o uplatnení výhrady svedomia v rámci vojenskej služby v þl. 4 ods. 3 písm.
b), z ktorého vyplýva, že ak bude vznesená podobná výhrada, možno uvažovaĢ o nahradení
vojenskej služby jej civilnou alternatívou.5 Dohovor však podobné právo nepriznáva vo
všeobecnosti a je len na úvahe konkrétneho zmluvného štátu, þi podobnú substitúciu zakotví,
alebo nie. Zo znenia Dohovoru nemožno vyvodzovaĢ žiadnu povinnosĢ zmluvných štátov
vyhovieĢ podobným požiadavkám, preto trest za nevykonanie týchto povinností je
oprávnený.6
Navyše sĢažovateĐ vykonával svoje povinnosti predstaveného aj predtým vo svojom
voĐnom þase, popri zamestnaní. Preto v danom prípade Komisia neidentifikovala niþ, þo by
bolo spôsobilé porušiĢ þl. 9. Hoci materiálne došlo k urþitému zásahu do náboženskej
slobody, išlo o ospravedlniteĐný zákrok štátnej moci.
K podobným záverom dospela Komisia aj v prípade Heudens proti Belgicku,7 v rámci
ktorého posudzovala potrestanie Svedka Jehovovho z dôvodu odmietnutia výkonu vojenskej
a civilnej služby. Konštatovala, že þl. 9 Dohovoru nepriznáva právo na akúkoĐvek výhradu vo
svedomí z náboženských dôvodov a konkrétne negarantuje ani výhradu vo svedomí v podobe
nastolenej sĢažovateĐom. Uvalenie trestnej sankcie za vyhýbanie sa vojenskej službe nebolo
v rozpore s ustanoveniami ani úþelom Dohovoru. Branná povinnosĢ totiž kladie na obþanov
veĐkú záĢaž a nemožno pripustiĢ oslobodenie urþitých jednotlivcov bez pevne stanovených
dôvodov. Za priĢažujúcu okolnosĢ možno považovaĢ negatívne stanovisko sĢažovateĐa
k nástupu na vojenskú, ale aj civilnú službu, kećže civilná služba bola vytvorená práve
z dôvodov výhrad v náboženskom presvedþení jedinca.
K záveru, že þl. 9 Dohovoru nezaruþuje právo na výhradu svedomia vo veciach
vojenskej služby dospela Komisia pre Đudské práva tiež v prípade Peters proti Holandsku,8
hoci v danom prípade sa jednalo o študenta filozofie so zameraním na náboženské otázky,
namietajúceho diskrimináciu na základe þl. 9 a þl. 14 Dohovoru oproti študentom teológie,
ktorých zákon oslobodzoval spod povinnosti vykonaĢ civilnú službu, na rozdiel od neho.
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Téza, podĐa ktorej Dohovor negarantuje právo uplatniĢ výhradu vo svedomí pri
nástupe na vojenskú službu, sa stala kĐúþovou okolnosĢou aj v prípade N. proti Švédsku.9
SĢažovateĐ namietal diskrimináciu na základe þl. 9 a þl. 14 Dohovoru, kećže švédske právo
umožĖovalo þlenom urþitých náboženských skupín nenastúpiĢ na vojenskú, þi civilnú službu,
zatiaĐ þo jemu, ako presvedþenému pacifistovi, ktorý sa v médiách dlhé roky angažoval proti
vojne, túto výnimku neudelilo. PodĐa Komisie je þlenstvo v podobnom spoloþenstve (akým sú
typicky Svedkovia Jehovovi) objektívnou skutoþnosĢou, priþom jej þlenovia musia
dodržiavaĢ celý rad prísnych morálnych noriem a sú pod nepriamou sociálnou kontrolou
svojho okolia. Švédska prax sa môže oprieĢ o rozumné a objektívne skutoþnosti, ktoré
odôvodĖujú odlišné zaobchádzanie.
V prípade Autio proti Fínsku bola namietaná diskriminácia osôb slúžiacich v rámci
náhradnej služby oproti brancom, ktorí nastúpili na vojenskú službu. Náhradná služba bola
predlžená na šestnásĢ mesiacov oproti vojenskej službe, ktorá mala trvaĢ len poloviþnú
dobu.10
Komisia zopakovala, že þl. 9 Dohovoru, ani žiadne jeho ćalšie ustanovenie, neposkytuje
právo na uplatnenie výhrady vo svedomí z dôvodu náboženského vyznania. Nemožno sa
úspešne dovolávaĢ urþitého presvedþenia pri odmietaní výkonu povinnej vojenskej služby
a v prípade vyhýbania sa tejto povinnosti, je štát oprávnený toto úsilie sankcionovaĢ.
Na základe toho Komisia ocenila, že Fínsko poskytovalo v odôvodnených prípadoch
možnosĢ vykonávaĢ civilnú službu, namiesto vojenskej. Kećže podĐa fínskej legislatívy
nebola skúmaná dôvodnosĢ vyhlásení o urþitom náboženskom vyznaní, teda na preradenie do
rámca civilnej služby postaþovalo jednoduché vyhlásenie, predmetné predlženie bolo
zavedené v rámci snahy odradiĢ od tohto aktu jednotlivcov, ktorí by k tejto možnosti siahli
len z dôvodu vlastného pohodlia. PodĐa Komisie bol tento prístup založený na rozumných
a objektívnych dôvodoch, ktoré sledovali legitímny cieĐ a preto ku diskriminácii nemohlo
dôjsĢ.
2. Úsilie o prehodnotenie prístupu a hĐadanie spojitostí s ćalšími þlánkami Dohovoru
Uvedená judikatúra naznaþuje striktný a pomerne reštriktívny postoj, aký prezentovala
Európska komisia pre Đudské práva po tri desaĢroþia, napriek kritike vedeckej obce.11 Nový
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pohĐad na túto otázku bol presadzovaný len postupne, priþom každá zmena bola vnímaná
citlivo. Nové rozhodnutia ESďP po roku 2000 ešte neodzrkadĐovali vôĐu pozmeniĢ
smerovanie doterajšej ustálenej judikatúry a týmto aspektom sa zaoberali v súvislosti s inými
þlánkami Dohovoru.
Príkladom toho, ako zdĎhavo a neochotne opúšĢala Komisia svoje predošlé stanoviská
je rozhodnutie v prípade Tsirlis a Kouloumpas proti Grécku,12 v ktorom sa objavilo množstvo
spojitostí s kauzou Grandrath. Išlo o dvoch predstavených Svedkov Jehovových, ktorí boli
uväznení z dôvodu odopretia výkonu vojenskej služby. Hoci neskôr boli prepustení, kećže
namietli, že podĐa gréckeho práva sú osoby vykonávajúce pastoráciu zbavené vojenskej
povinnosti, nedostali odškodné. Pred ESďP namietali nezákonné uväznenie a diskrimináciu
oproti kĖazom väþšinových cirkví. Súd konštatoval porušenie þl. 5 ods. 1 Dohovoru na
základe ustanovení vnútroštátneho práva, priþom nepovažoval za nutné skúmaĢ kontext s þl. 9
a 14, hoci vyjadrenie Komisie indikovalo porušenie tohto práva.13
PodĐa nej malo dôjsĢ ku diskriminácii, kećže títo predstavení náboženskej spoloþnosti
museli prekonaĢ výrazné Ģažkosti, kým docielili uznanie ich nároku na oslobodenie spod
vojenskej služby podĐa vnútroštátneho práva. KĖazi väþšinových cirkví neboli vystavovaní
podobným peripetiám. Zaujímavý je však práve odkaz na rozhodnutie vo veci Grandrath,
kećže Komisia opäĢ zdôraznila, že Dohovor nepriznáva právo na podobnú výhradu vo
svedomí a je len benevolenciou daného štátu, že reguláciu nastavil práve týmto spôsobom14
Za prvé z prelomových rozhodnutí sa považuje rozsudok v kauze Thlimmenos proti
Grécku,15 v rámci ktorého sa sĢažovateĐ nemohol staĢ úþtovníkom kvôli odsúdeniu za
úmyselný trestný þin, spoþívajúci v odmietnutí nosenia vojenskej uniformy pre svoju vieru.
ESďP konštatoval, že došlo k diskriminácii z dôvodu vyznania a tento postih viedol
k neprimeranému opakovanému potrestaniu.16
Štát mal pristúpiĢ k diferenciácii medzi tými, ktorí spáchali úmyselné trestné þiny
a tou skupinou, ktorá bola potrestaná za odopretie vojenskej služby z dôvodu náboženského
presvedþenia. Vo svojej legislatíve mal zaviesĢ primerané výnimky, ktoré by jasne definovali
skupinu delikventov, ktorí nebudú maĢ prístup k výkonu urþitých povolaní. Hoci štátne
orgány len vykonávali vnútroštátne zákony, nemôžu sa tým zbaviĢ zodpovednosti. Uloženie
12
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ćalšej sankcie bolo neprimerané a nesledovalo legitímny cieĐ ochrany spoloþnosti. So
sĢažovateĐom sa malo zaobchádzaĢ inak ako s ostatnými odsúdencami.17
Napriek tomu, samotné potrestanie za odmietnutie výkonu vojenskej služby
z náboženských dôvodov ESďP nepovažoval za porušenie þl. 9. Dokonca výslovne uviedol,
že štát má právo trestaĢ osoby, ktoré odmietajú slúžiĢ vlasti.
(Ne)rešpektovaním princípu ne bis in idem sa ESďP zaoberal aj vo veci ĥlke proti
Turecku,18 v rámci ktorej bol sĢažovateĐ kontinuálne trestaný za trvalý nesúhlas podrobiĢ sa
vojenskej povinnosti. Zakaždým, keć si sĢažovateĐ odmietol obliecĢ vojenskú uniformu
a plniĢ rozkazy bol zatknutý a neskôr odsúdený za vojenskú neposlušnosĢ, þím vznikol stav
neustáleho obmedzovania osobnej slobody sĢažovateĐa. ESďP konštatoval porušenie þl. 3
Dohovoru, pretože následkom podobného konštantného prenasledovania a kumulatívneho
prístupu k stíhaniu sĢažovateĐa bolo ponižujúce zaobchádzanie, rozporné s ustanoveniami
Dohovoru. Podobné vplyvy sú spôsobilé vyvolaĢ u sĢažovateĐa pocity strachu, úzkosti,
s cieĐom zlomiĢ jeho odpor a potlaþiĢ jeho osobnosĢ. ESďP sa však vyhol posúdeniu
konsekvencií podĐa þl. 9 a odvolal sa na svoj postup v rozsudku Thlimmenos, podĐa ktorého
je trestanie za odopretie plnenia vojenských povinností z náboženských dôvodov principiálne
prípustné.
3. Prelomenie dovtedajších tendencií a vývoj do súþasného stavu
Hoci ustálená judikatúra ESďP pokladala trestný postih za odmietnutie výkonu
vojenskej služby z náboženských dôvodov ako sankciu neprieþiacu sa Dohovoru aj na
zaþiatku tretieho tisícroþia, uvedené prestalo platiĢ po rozhodnutí v kauze Bayatyan proti
Arménsku,19 v ktorom ESďP explicitne uviedol nutnosĢ zmeniĢ doterajšie smerovanie svojej
judikatúry. Argumentoval dynamickým výkladom Dohovoru, ktorý by mal zohĐadniĢ terajšie
spoloþenské podmienky a formujúci sa európsky konsenzus v tejto otázke. Poukázal na
zmeny, ktoré nastali v právnych poriadkoch þlenských štátov Rady Európy, ako aj na
progresívnejšie chápanie tejto otázky v iných medzinárodných dokumentov o Đudských
právach.
Najskôr uznal, že vo vnútroštátnom práve þlenských štátov Rady Európy došlo
k posunu, v rámci ktorého bola zavedená reálna možnosĢ odoprieĢ výkon vojenskej služby
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z dôvodu náboženského vyznania. Išlo napokon o súþasĢ širšej otázky výhrady vo svedomí.
V rozhodnom období toto oprávnenie neposkytovalo už len Arménsko a Turecko.20
Kećže ESďP by mal prihliadaĢ pri výklade Dohovoru aj na ćalšie medzinárodné
zmluvy o Đudských právach, ktoré môžu maĢ výrazný dopad na jeho úvahu, odvolal sa
v tomto prípade aj na þl. 10 ods. 2 Charty základných práv a slobôd EÚ, ktorý zaruþoval
právo na výhradu vo svedomí. ZvlášĢ sa zameral na komentár Výboru OSN pre Đudské práva
þ. 22 k þlánku 18 Medzinárodného paktu o obþianskych a politických právach,21 podĐa
ktorého Pakt síce výslovne neodkazuje na právo výhrady vo svedomí, ale je to možné z neho
odvodiĢ, kećže povinnosĢ použiĢ silu, ktorá môže maĢ smrteĐné následky, sa môže dostaĢ do
konfliktu s náboženstvom dotyþného.22
V danom prípade šlo o þlena skupiny Svedkov Jehovových, ktorý odmietol nastúpiĢ na
vojenskú službu, avšak zdôraznil, že by nemal problém vykonávaĢ náhradnú civilnú službu.
Bol trestne stíhaný pre skutok vyhýbania sa povinnej vojenskej službe, vzatý do väzby
a odsúdený na dva a pol roþný trest odĖatia slobody.
Potrestanie sĢažovateĐa nebolo nevyhnutné v demokratickej spoloþnosti, vzhĐadom
k narušeniu rovnováhy medzi záujmami štátu a právami sĢažovateĐa. Hoci arménske právne
predpisy neupravovali náhradnú službu, trestné stíhanie sĢažovateĐa nebolo spravodlivé,
kećže jeho konanie bolo motivované úprimnou snahou dodržiavaĢ náboženské normy svojej
viery.23
ESďP vyvrátil argumentaþnú prax Európskej komisie pre Đudské práva, ktorá naþrtla
spojenie medzi þl. 9 a þl. 4 ods. 3 písm. b) Dohovoru, ktorý službu vojenského charakteru
nekvalifikuje ako nútenú prácu, priþom len „v krajinách, kde sa odmietnutie vojenskej služby
z dôvodu svedomia uznáva,“ sa za nútenú prácu nepovažuje ani náhradná služba, z þoho by
mala pre zmluvné štáty vyplývaĢ urþitá voĐnosĢ pri akceptovaní podobnej výhrady svedomia.
ESďP však poukázal na to, že úþelom þl. 4 ods. 3 bolo len bližšie objasnenie pojmu nútená
práca a nemal by sa vzĢahovaĢ na oblasĢ náboženskej slobody.24
Z tohto rozhodnutia tiež vyplynulo, že povinnosĢ slúžiĢ v armáde, nosiĢ uniformu,
príp. zbraĖ má reálnu, vážnu a priamu spojitosĢ so základnými pravidlami viery, ktorá spadá
do kategórie zachovávania obradov (angl. observance) v súlade so znením Dohovoru. Týmto
rozhodnutím došlo k rozšíreniu vecného rámca Dohovoru, v dôsledku þoho bol podobný
20

Bayatyan proti Arménsku, body 102-104, taktiež 123.
KOL.: Conscientious objection to military service. Geneva: United Nations, 2012, s. 10.
22
EVANS, M. D.: Religious Liberty and International Law in Europe. New York: Cambridge University Press,
1997, s. 217.
23
Bayatyan proti Arménsku, bod 124.
24
Tamtiež, bod 99.
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prejav náboženského cítenia zaradený medzi konania, ktoré sú chránené ustanovením þl. 9,
kećže množstvo konaní navonok motivovaných náboženstvom túto ochranu nepožíva.25
Rozhodnutie vo veci Bayatyan proti Arménsku síce možno považovaĢ za významný
medzník v judikatúre ESďP, avšak toto prehodnotenie bolo, vzhĐadom na pomery v iných
þlenských štátoch, viac než žiaduce. Treba poznamenaĢ, že tento judikatórny odklon sa
nedotkol právnej úpravy v SR, kećže Ústava Slovenskej republiky þ. 460/1992 Zb. už
v pôvodnom znení zakotvovala þlánok 25 ods. 2, ktorý garantoval, aby nikto nemohol byĢ
donucovaný k vykonávaniu vojenskej služby v rozpore so svojím náboženským vyznaním
a terajšie zákonodarstvo SR pripúšĢa možnosĢ alternatívnej služby. Od tejto úpravy nebude
možné upustiĢ, kećže predmetné rozhodnutie ESďP v podstate založilo zmluvným štátom
Dohovoru povinnosĢ umožniĢ jednotlivcom, ktorý uplatnia náboženskú výhradu vo veci
vojenskej služby, aby nastúpili do náhradnej (civilnej) služby.26
Od tohto rozhodnutia sa zvykne považovaĢ výhrada vo svedomí z dôvodu
náboženského vyznania, alebo presvedþenia, za inherentnú súþasĢ þl. 9 Dohovoru. Napriek
tomu sa ešte v kauze Savda proti Turecku,27 vláda bránila poukazom na judikatúru Európskej
komisie. ESďP opätovne zdôraznil, že predchádzajúcu judikatúru preskúmal a zásadným
spôsobom prehodnotil. Sloboda svedomia a náboženstva je garantovaná najmä v rámci
vnútorného fóra jedinca. Urþitým obmedzeniam podliehajú len prejavy náboženského
vyznania navonok. V tomto prípade však dochádza k hlbokému rozkolu medzi vnútorným
presvedþením jedinca a povinnosĢou riadne nastúpiĢ na vojenskú službu. To odôvodĖuje
nutnosĢ implementácie výhrady svedomia do vnútroštátnych poriadkov. ESďP výslovne
vyzval Turecko na zavedenie tohto inštitútu nielen v predmetnom prípade, ale aj v mnohých
ćalších (Erçep proti Turecku; Buldu a ostatní proti Turecku).28
Medziþasom bolo toto oprávnenie zabezpeþené aj procesnými zárukami, ktoré majú
garantovaĢ jeho riadne uplatnenie, ako to ESďP zdôraznil v rozhodnutí Papavasilakis proti
Grécku.29 Súd konštatoval jednomyseĐne porušenie þl. 9 Dohovoru z dôvodu, že pri
pohovore, ktorý mal zobjektivizovaĢ existenciu výhrady vo svedomí, neboli dodržané
procesné záruky urþené vnútroštátnym právom. PodĐa terajšieho gréckeho práva sa osoba,
ktorá nechce nastúpiĢ na vojenskú službu z dôvodu výhrady vo svedomí, musí podrobiĢ
pohovoru pred zvláštnou komisiou tvorenou dvoma zástupcami armády a dvoma
25

Bližšie pozri: KMEC, J. a kol.: Evropská úmluva o lidských právech. KomentáĜ. Praha: C. H. Beck, 2012, s.
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Erçep proti Turecku (22.11.2011, sĢažnosĢ þ. 43965/04); Buldu proti Turecku (3. 6. 2014, þ. 14017/08).
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univerzitnými uþiteĐmi. Absencia civilného prvku, ktorá mala za následok negatívne
rozhodnutie, možno kvalifikovaĢ ako porušenie þl. 9 Dohovoru, priþom je zaujímavé, že súd
ani sĢažovateĐ neuvažovali o napadnutí þl. 6 Dohovoru, zaruþujúceho spravodlivý proces.
Záver
Pre vývoj práva odmietnuĢ vykonávaĢ vojenskú službu z dôvodu výhrady vo svedomí
a s tým súvisiace oprávnenie byĢ zaradený do rámca náhradnej civilnej služby bola typická
konfrontácia dvoch skupín argumentov. Na jednej strane stála povinnosĢ slúžiĢ vlasti so
zbraĖou v ruke, oproti þomu stálo individuálne oprávnenie jednotlivca zmýšĐaĢ inak, ktoré
napokon prevážilo aj v judikatúre ESďP.
Ako už bolo uvedené, legislatíva Slovenskej republiky bola v tomto bode od poþiatku
progresívna. Filozofia þl. 25 ods. 2 Ústavy SR je zrejme prevzatá už z Listiny základných
práv a slobôd (ústavný zákon þ. 23/1991 Zb.), ktorá v þl. 15 ods. 3 obsahuje identickú záruku,
priþom je stále platnou súþasĢou slovenského právneho poriadku. Podrobnosti o vykonaní
tohto ustanovenia obsahuje zákon þ. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v þase vojny
a vojnového stavu.30
Nemožno opomenúĢ ani nástroje soft law, prijaté na pôde Rady Európy ako
Odporúþanie Výboru ministrov þ. (87) 8 o výhrade svedomia k povinnej vojenskej službe, þi
Odporúþanie Výboru ministrov CM/Rec (2010) 4 o Đudských právach príslušníkov
ozbrojených síl, kde v bode H 41 má každý odvedenec právo na priznanie výhrady svedomia.
Z uvedeného vyplýva, že ide o dôležitú problematiku, ktorá je však práve vćaka
kvalitnej právnej úprave v SR trochu nenápadnejšia a menej aktuálna ako stále kontroverzné
témy výhrady vo svedomí v pracovnoprávnych vzĢahoch, zvlášĢ v zdravotníctve.
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POSZANOWANIE PRAWNEJ OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH I
PRYWATNOcCI W CYBERPRZESTRZENI W DZIAOANIACH UNII
EUROPEJSKIEJ I STRATEGII CYBERBEZPIECZEQSTWA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA LATA 2016-2022
THE RESPECT FOR THE LEGAL PROTECTION OF PERSONAL DATA AND
PRIVACY IN CYBERSPACE IN THE ACTIVITIES OF THE EUROPEAN
UNION AND THE STRATEGY OF CYBERSECURITY OF THE REPUBLIC OF
POLAND FOR 2016-2022

Abstract
The actions undertaken by the European Union and the Government of the Republic of Poland in the field of
cyber security must respect the rights and freedoms of citizens. The main assumption of cyber security should be
the premise that free and open Internet is a very important element in the functioning of today's society.
Cybercrime and the fight against cybercrime in the European Union cannot be ensured at the expense of human
rights to privacy and data protection. The purpose of this article will be to investigate whether the current
legislation of the European Union and Poland on cyber security aim at respecting human rights and freedoms.
Key words: EU law, human rights, data protection law, privacy, cyber crimes, cyber security, network security
law and information systems.
Podsumowanie
Dziaáania podejmowane przez UniĊ Europejską i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie zwiĊkszania
cyberbezpieczeĔstwa muszą odbywaü siĊ z poszanowaniem prawa i wolnoĞci obywateli. Gáównym zaáoĪeniem
zapewnienia cyberbezpieczeĔstwa powinna byü przesáanka, Īe wolny i otwarty Internet jest bardzo istotnym
elementem funkcjonowania dzisiejszego spoáeczeĔstwa. CyberbezpieczeĔstwo i zwalczanie cyberprzestĊpczosci w
Unii Europejskiej nie moĪe byü zapewniane kosztem praw czáowieka do poszanowania prywatnoĞci i ochrony
danych osobowych. Celem niniejszego artykuáu bĊdzie zbadanie czy aktualna legislacja Unii Europejskiej
i Polski w zakresie cyberbezpieczeĔstwa zmierza do poszanowania praw i wolnoĞci czáowieka.
Sáowa kluczowe: prawo UE, prawa czáowieka, prawo ochrony danych osobowych, prywatnoĞü,
cyberprzestĊpczoĞü, berbezpieczeĔstwo, prawo bezpieczeĔstwa sieci i systemów informatycznych.

1. Ochrona danych osobowych w perspektywie przestĊpstw przeciwko ochronie
informacji
Wraz z rozwojem technologii informatycznych, które ciągle wyznaczają róĪne tendencje
do zapewnienia cyberbezpiezeĔstwa, powinno odbywaü siĊ sukcesywne dostosowywanie
krajowych normatywów prawnych do miĊdzynarodowych i unijnych regulacji w zakresie
zwalczania cyberprzestĊpstw i zapewnienia cyberbezpieczeĔstwa. Zatem jeĞli spoáeczeĔstwo
XXI wieku definiowane jest juĪ jako spoáeczeĔstwo informacyjne to warto zatem zadaü sobie
1
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pytanie o to, jakie znaczenie ma ochrona informacji zwáaszcza tych prywatnych, wĞród
których dominującą rolĊ odgrywają dane osobowe.
W niniejszych rozwaĪaniach zostanie podjĊta próba odpowiedzi na pytanie, jak obecnie
ksztaátuje siĊ poszanowanie prawnej ochrony danych osobowych w cyberprzestrzeni w
perspektywie dziaáaĔ Unii Europejskiej i Strategii CyberbezpieczeĔstwa RP na lata 20162022.
Istotne z punktu widzenia podjĊtego tematu jest równieĪ identyfikacja nowych zagroĪeĔ,
jakie generuje Ğrodowisko przestĊpcze bezpoĞrednio związane z tą kradzieĪą informacji
jakimi są dane osobowe np. przestĊpstwem

kradzieĪy toĪsamoĞci, sposobami ich

zdobywania, gromadzenia, przetwarzania oraz nielegalnego wykorzystania. KradzieĪ
toĪsamoĞci moĪe prowadziü do bardzo duĪych strat finansowych, a takĪe moralnych. Na ogóá
trudno jednak takie koszty oszacowaü (co róĪni wartoĞü prywatnych informacji od
klasycznych dóbr materialnych). Ochrona informacji jest waĪna zatem nie tylko dla
indywidualnych uĪytkowników. TakĪe z punktu widzenia firm dziaáających w Ğrodowisku
cyfrowym bezpieczeĔstwo gromadzonych i przetwarzanych informacji jest sprawą kluczową.
W tym przypadku utrzymanie w tajemnicy przedsiĊbiorstwa kluczowych informacji ma
zasadnicze znaczenie dla konkurencyjnoĞci przedsiĊbiorstwa nie tylko z punktu widzenia
gospodarczego ale i prawnego. Ryzyko utraty informacji zwiĊksza siĊ wraz ze wzrostem
iloĞci przetwarzanych danych przez osoby fizyczne (oraz prawne) i stosowaniem coraz
bardziej skomplikowanych technologii do tego przetwarzania przeznaczonych. ZwiĊkszają siĊ
one wraz ze wzrostem informatyzacji spoáeczeĔstwa i rozwojem techniki, w tym z iloĞcią
áączących siĊ w „globalną sieü” komputerów. Wraz ze wzrostem znaczenia informacji w
dobie globalizacji oraz rozwojem technik ich przetwarzania, istotnym zagadnieniem jest
zapewnienie ich odpowiedniej ochrony. Informacje bĊdące w posiadaniu firm, urzĊdów, a
takĪe osób prywatnych mają swoją realną wartoĞü rynkową i mogą byü podatne na zagroĪenia
takie jak, np. kradzieĪ, zniszczenie czy zafaászowanie. Z rozwojem technologii
informatycznych i teleinformatycznych oraz internetu pojawiáy siĊ oprócz kradzieĪy
toĪsamoĞci inne zagroĪenia takie jak np. coraz to nowsze wirusy i oprogramowania
szpiegujące, wáamania dokonywane przez hakerów, kradzieĪe numerów kart kredytowych i
bankomatowych, czy szpiegostwo na skalĊ przemysáową, gospodarczą i polityczną.
Biorąc pod uwagĊ powagĊ omawianej problematyki ochrony danych osobowych w
perspektywie przestĊpstw przeciwko ochronie informacji naleĪy uznaü, Īe temat ten wymaga
w obecnych czasach pogáĊbionej analizy. W związku z tym niniejsza analiza stanowi próbĊ
odpowiedzi na pytanie, czy aktualne rozwiązania prawne Unii Europejskiej, a w
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szczególnoĞci Polski w obszarze bezpieczeĔstwa informacji prywatnych stanowią skuteczne
narzĊdzie w walce cyberprzestĊpczoĞcią oraz na ile legislacja Unii Europejskiej i Polski w
zakresie cyberbezpieczeĔstwa zmierza do poszanowania praw i wolnoĞci czáowieka w
cyberprzestrzeni.
W polskim systemie prawnym do zapewnienia bezpieczeĔstwa przetwarzanych informacji
dotyczących osób fizycznych i prawnych obligują róĪne akty normatywne. Do
najwaĪniejszych z nich naleĪą m.in. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997
r. Nr 78, poz. 483 z póĨn. zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. 2015 r., poz. 2135); Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych

(Dz.U. Nr 182, poz. 1228); Ustawa z dnia 6 wrzeĞnia 2001 r. o dostĊpie do informacji
publicznej (Dz.U. 2014 r., poz. 782); Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o Ğwiadczeniu usáug
drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1422); Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z póĨn. zm.); Ustawa z dnia 17 lutego
2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014 r., poz.
1114); Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003
nr 153 poz. 1503 z póĨn. zm. ); Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 1634) czy teĪ Ustawa z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, 1333); Ustawa z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1167), Ustawa o
dostĊpie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1764), a takĪe Ustawa z dnia 6
czerwca 1997 r. Kodeks karny. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1137)
KaĪda z ustaw, czy teĪ kaĪde z towarzyszących jej rozporządzeĔ, narzuca na instytucjĊ
okreĞlone obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych czy teĪ zachowania poufnoĞci
okreĞlonych informacji, jak i ich dostĊpnoĞci i integralnoĞci 2. NaleĪy zaznaczyü na potrzeby
niniejszych rozwaĪaĔ, Īe poza ochroną danych osobowych, ochronie informacji podlegają
takĪe informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiĊbiorstwa lub inne
informacje posiadające wartoĞü gospodarczą, objĊte tzw. tajemnicą przedsiĊbiorstwa3. Jak
wskazuje na to Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. 2003 nr 153 poz. 1503 z póĨn. zm.), zgodnie z którą przekazanie, ujawnienie lub
wykorzystanie cudzych informacji stanowiących tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa albo ich nabycie
2
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od osoby nieuprawnionej (jeĪeli zagraĪa lub narusza interes przedsiĊbiorcy) jest czynem
nieuczciwej konkurencji. JeĞli chodzi o tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa, to prawną ochronĊ daje
równieĪ Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z
2015 r., poz. 1634), która stosuje siĊ do zawieranych miĊdzy przedsiĊbiorcami umów
dotyczących nieujawnionych do wiadomoĞci publicznej informacji
Tematyka rozwaĪaĔ na potrzeby tematyki niniejszego artykuáu koncentruje siĊ na
problematyce rozwiązaĔ prawnych, a przedmiotem analizy są gáównie normy mieszczące siĊ
w szeroko pojĊtym prawie karnym czy administracyjnym, mającym jednak bezpoĞrednie
odniesienie do sfery cywilnoprawnej, rodzącej konkretne implikacje w páaszczyĨnie
konstytucyjnie chronionych dóbr i wolnoĞci, w szczególnoĞci w obszarze prawa do
informacji, prawa do prywatnoĞci, ochrony danych osobowych czy teĪ ochrony praw
autorskich.
Analiza aspektu prawnego w tematyce poszanowania prawa do ochrony danych
osobowych w cyberprzestrzeni róĪnych zaleĪnoĞci, jest niezwykle istotna i wymaga
pogáĊbienia, równieĪ w związku z dokonanymi 2016 roku zmianami w legislacji Unii
Europejskiej. Zmiany te wynikają dziĊki Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez wáaĞciwe organy do celów zapobiegania
przestĊpczoĞci, prowadzenia postĊpowaĔ przygotowawczych, wykrywania i Ğcigania czynów
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepáywu takich danych oraz
uchylająca decyzjĊ ramową Rady 2008/977/WSiSW oraz Dyrektywie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Ğrodków na rzecz
wysokiego wspólnego poziomu i bezpieczeĔstwa sieci i systemów informatycznych na
terytorium UE
2.

Reforma

europejskiego

prawa

dotyczącego

danych

osobowych

i

sieci

informatycznych w ochronie prywatnoĞci w cyberprzestrzeni.
.
W obliczu postĊpującej informatyzacji spoáeczeĔstwa i uáatwionego dostĊpu do
prywatnych informacji osób i podmiotów gospodarczych, jednym z wymogów prawidáowego
funkcjonowania gospodarki staáa siĊ prawna ochrona danych prywatnych. Problematyka
ochrony danych osobowych swoimi korzeniami siĊga XIX w. Związana jest z
konstytucyjnym prawem do zachowania prywatnoĞci. Pierwsze regulacje prawne o zasiĊgu
krajowym pojawiáy siĊ we wczesnych latach 70. XX w. Na arenie miĊdzynarodowej
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zagadnienie ochrony danych osobowych po raz pierwszy pojawiáo siĊ w Rezolucji nr 34/169 z
1979 r. Zgromadzenia Ogólnego ONZ4. Pierwszą powszechną definicjĊ danych osobowych
znajdujemy w Rekomendacji Organizacji Wspóápracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) z
dnia 23 wrzeĞnia 1980 r. w sprawie wytycznych dotyczących ochrony prywatnoĞci i
przekazywania danych osobowych pomiĊdzy krajami. Podstawowym aktem prawnym o
zasiĊgu miĊdzynarodowym, kompleksowo regulującym zagadnienia związane z ochroną
danych osobowych, jest Konwencja Nr 108 Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o
ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych.5 Konwencja
ta naáoĪyáa na kraje czáonkowskie zobowiązanie stworzenia ustawodawstwa w zakresie
ochrony danych osobowych, wskazując jednoczeĞnie, w jakim kierunku ustawodawstwo to
powinno zmierzaü. Ochrona danych osobowych jest prawem podstawowym, ustanowionym w
art. 8 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej i w art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE). Prawo do ochrony danych osobowych nie jest prawem absolutnym
i powinno byü analizowane w kontekĞcie funkcji, jaką peáni w spoáeczeĔstwie. Ochrona
danych osobowych jest bowiem ĞciĞle powiązana z poszanowaniem Īycia prywatnego i
rodzinnego chronionego na podstawie art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej.
Przepisy

regulujące

zasady

przetwarzania

danych

osobowych

do

polskiego

ustawodawstwa zostaáy wprowadzone Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych, która wzorowana byáa w znacznej mierze na zasadach uchwalonych Dyrektywą
95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepáywu tych danych (Dz.U.L.
281 z 23.11.1995 r.)6

Zatwierdzenie pierwszej w Polsce ustawy o ochronie danych

7

osobowych byáo w 1997 roku przejawem postĊpującej demokratyzacji Īycia publicznego w
kraju oraz troską o ochronĊ prywatnoĞci kaĪdego jej obywatela. Prawo do prywatnoĞci
gwarantuje juĪ Konstytucja RP8. Prawo to uregulowane jest kilkoma artykuáami (art. 47, 48,
49, 50, 51, 53 Konstytucji RP). Na postawie art. 47 Konstytucji RP kaĪdy ma prawo do
ochrony prawnej Īycia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania
o swoim Īyciu osobistym. Art. 49 stanowi o wolnoĞci i ochronie tajemnicy komunikowania
siĊ. Art. 50 zapewnia nienaruszalnoĞü mieszkania. na podstawie art. 51 informuje, Īe nikt nie
moĪe byü obowiązany inaczej niĪ na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących
4

Rezolucja nr 34/169 z 1979 r. Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepáywu tych danych (Dz.U.L. 281 z 23.11.1995 r.).
6
Obecnie od 2016 r. zmienionej na mocy reformy europejskiego prawa ochrony danych osobowych.
7
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 r., poz. 2135).
8
Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 z póĨn. zm.).
5
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jego osoby, ponadto wáadze publiczne nie mogą pozyskiwaü, gromadziü i udostĊpniaü innych
informacji o obywatelach niĪ niezbĊdne w demokratycznym paĔstwie prawnym. Artykuá ten
stanowi, ze kaĪdy ma prawo dostĊpu do dotyczących go urzĊdowych dokumentów i zbiorów
danych i Īe kaĪdy ma prawo do Īądania sprostowania oraz usuniĊcia informacji
nieprawdziwych, niepeánych lub zebranych w sposób sprzeczny z ustawą. Art. 53 zapewnia
wolnoĞü sumienia i religii. Konstytucja stanowi tym samym prawo do ochrony danych
osobowych.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych reguluje kwestie prawne
związane z ochroną danych osobowych, tj. danych, na podstawie których istnieje moĪliwoĞü
ustalenia toĪsamoĞci i zidentyfikowania okreĞlonej osoby. Ustawa okreĞla: zasady
przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, prawa osób fizycznych, których dane
osobowe są lub mogą byü przetwarzane w zbiorach danych, organy ochrony danych
osobowych, kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zasady
zabezpieczania danych osobowych, zasady rejestracji zbiorów danych osobowych, zasady
przekazywania danych osobowych do paĔstwa trzeciego.
PojĊcie prywatnoĞci, chociaĪ uĪywane powszechnie, nie jest áatwe do precyzyjnego
zdefiniowania. W Ğwietle orzecznictwa do sfery prywatnej czáowieka naleĪą: a) Īycie osobiste
oraz rodzinne, w tym stosunki maáĪeĔskie, a takĪe konkubinat, b) toĪsamoĞü jednostki i jej
przeszáoĞü, c) sfera intymna – sprawy uczuü i seksu, zdrowia, d) wyznanie i praktyki religijne,
e) stan majątkowy, w tym dane o wysokoĞci otrzymywanego wynagrodzenia za pracĊ, stan
zadáuĪenia, f) tryb Īycia czáowieka, sposób spĊdzania wolnego czasu, rozrywki, hobby, g)
karalnoĞü, informacje o popeánionych przestĊpstwach lub wykroczeniach.
OchronĊ prywatnoĞci, jako jednego z dóbr osobistych, zapewniają takĪe przepisy Ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380)9, której art. 23
stanowi, Īe „dobra osobiste czáowieka, jak w szczególnoĞci zdrowie, wolnoĞü, czeĞü,
swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji,
nietykalnoĞü mieszkania, twórczoĞü naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska,
pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezaleĪnie od ochrony przewidzianej w innych
przepisach”. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502)10
równieĪ, choü nie bezpoĞrednio, odnosi siĊ do informacji prywatnych – art. 11 (1) stanowi, Īe
„pracodawca jest obowiązany szanowaü godnoĞü i inne dobra osobiste pracownika”.

9

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r., poz. 380).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2014 r., poz. 1502).
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Na podstawie Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553 z póĨn. zm.) karalne jest nieuprawnione przetwarzanie w zbiorze danych
osobowych. Niedopuszczalne jest zbieranie danych osobowych które ujawniają tzw. dane
osobowe wraĪliwe, czyli pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania
religijne lub filozoficzne, przynaleĪnoĞü wyznaniową, partyjną bądĨ związkową, danych o
stanie zdrowia, kodzie genetycznym, naáogach czy Īyciu seksualnym.
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych odwoáuje siĊ takĪe do
zagadnieĔ prawnych związanych z warunkami technicznymi i organizacyjnymi, jakim
powinny odpowiadaü urządzenia i systemy informatyczne sáuĪące do przetwarzania danych
osobowych. Obowiązujące w Polsce Rozporządzenie Ministra Spraw WewnĊtrznych i
Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych
osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadaü
urządzenia i systemy informatyczne sáuĪące do przetwarzania danych osobowych, jest
nieadekwatne do obecnych warunków ery cyfrowej. Stworzenie odpowiedniej dokumentacji
okreĞlonego w rozporządzeniu wysokiego poziomu bezpieczeĔstwa nie moĪe byü jedynym
warunkiem stabilnej ochrony systemów informatycznych sáuĪących do przetwarzania danych
osobowych.11 Obecnie w Polsce brakuje innych ustaw i rozporządzeĔ oraz badaĔ w tym
zakresie, co uáatwia dziaáania cyberprzestĊpców.
Jak sáusznie zauwaĪa Piotr Wróbel, zagroĪenie odpowiedzialnoĞci prawnej związanej z
procesami informacyjnymi jest szczególnie mocno podkreĞlane wĞród naukowców
amerykaĔskich, w Polsce problematyka ta jest rzadko podnoszona w badaniach12. Wedáug
Websense Research Report z 2011 r. w badaniu dwóch tysiĊcy przedstawicieli organizacji
amerykaĔskich, kanadyjskich, brytyjskich i australijskich, posiadających co najmniej 250
uĪytkowników komputerów, w ciągu 12 miesiĊcy doszáo do nastĊpujących zdarzeĔ: w 37%
organizacji pracownik utraciá poufne informacje, w 20% organizacji takie informacje zostaáy
wykradzione przez pracowników, w 20% organizacji poufne informacje wyciekáy do
serwisów spoáecznoĞciowych, a w sieci wewnĊtrznej 35% organizacji pojawiá siĊ wirus lub
oprogramowanie typu malware. 13

11

S. GwoĨdziewicz i D. Prokopowicz, Prawo do ochrony danych osobowych w cyberprzestrzeni w dobie
rozwoju bankowoĞci internetowej [w] Technologiczno-spoáeczne oblicza XXI wieku (pod red.) Damian
Gaáuszka, Grzegorz Ptaszek, Dorota ĩuchowska-Skiby, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisáawa Staszica w
Krakowie i Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2016, s.399-400.
12
P. Wróbel, Komunikacja elektroniczna. ZagroĪenia i ich skutki dla organizacji. GdaĔsk: Wydawnictwo
Uniwersytetu GdaĔskiego. GdaĔsk 2014, s. 186-187.
13
Websense (2011). Websense Research Raport, s. 12.
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Przeprowadzenie skutecznego ataku terrorystycznego na systemy informatyczne sterujące
pracą kluczowych dla paĔstwa infrastruktur moĪe nie tylko mieü znaczący wpáyw na
gospodarkĊ europejską, lecz takĪe zagroziü bezpieczeĔstwu wielu obywateli. Nasze dane są
obecnie przechowywane w wielu miejscach, a odpowiednie programy przetwarzają i
klasyfikują je czĊsto bez naszej wiedzy ani przyzwolenia. BĊdąc uĪytkownikami sieci
globalnej, siáą rzeczy zgadzamy siĊ na prezentowanie swojego profilu cyfrowego. Z drugiej
jednak strony, walczymy o ochronĊ swojej prywatnoĞci, intymnoĞci, a ewentualne ich
naruszenie traktuje siĊ jako pogwaácenie praw gwarantowanych w konstytucji. Ochrona
danych osobowych jest jednym z praw konstytucyjnych kaĪdego obywatela. CyberprzestrzeĔ
to wirtualny obszar powstaáy wewnątrz i w zasiĊgu oddziaáywania urządzeĔ informatycznych
oraz

telekomunikacyjnych.
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teleinformatycznych oraz realizują za ich poĞrednictwem usáugi i transakcje handlowe.
Przykáadowymi regulacjami nakáadającymi obowiązki w podanym zakresie są wspomniane
wczeĞniej: Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne oraz Ustawa z dnia 18
lipca 2002 r. o Ğwiadczeniu usáug drogą elektroniczną. Polskie prawodawstwo w art. 10 ust. 1
ustawy o Ğwiadczeniu usáug drogą elektroniczną zakazuje przesyáania Ğrodkami komunikacji
elektronicznej niezamówionej informacji handlowej do osoby fizycznej. Niezgodne z prawem
wedle ustawy Prawo telekomunikacyjne jest takĪe uĪywanie telekomunikacyjnych urządzeĔ
koĔcowych i automatycznych systemów wywoáujących do celów marketingu bezpoĞredniego,
chyba Īe abonent lub uĪytkownik koĔcowy uprzednio wyraziá na to zgodĊ.
Obecnie od poáowy 2016 roku (po ponad 20 latach) obligatoryjnym dokumentem
ustanawiającym nowe unijne ramy cyberbezpieczeĔstwa prawnej ochrony danych osobowych
są dwa kluczowe dokumenty. Pierwszym jest Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych przez wáaĞciwe organy do celów zapobiegania
przestĊpczoĞci, prowadzenia postĊpowaĔ przygotowawczych, wykrywania i Ğcigania czynów
zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepáywu takich danych oraz
uchylająca decyzjĊ ramową Rady 2008/977/WSiSW
14

14

oraz Rozporządzenie Parlamentu

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez wáaĞciwe organy do celów zapobiegania
przestĊpczoĞci, prowadzenia postĊpowaĔ przygotowawczych, wykrywania i Ğcigania czynów zabronionych i
wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepáywu takich danych oraz uchylająca decyzjĊ ramową Rady
2008/977/WSiSW.
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Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepáywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych).15

Rozporządzenie wprowadza nowe wytyczne dotyczące "warunków

wyraĪenia zgody przez dziecko w przypadku usáug spoáeczeĔstwa informacyjnego". W
przypadku usáug spoáeczeĔstwa informacyjnego oferowanych bezpoĞrednio dziecku, zgodne z
prawem przyjĊtym w cytowanym rozporządzeniu bĊdzie dozwolone przetwarzanie danych
osobowych dziecka, które ukoĔczyáo 16 lat. JeĪeli dziecko nie ukoĔczyáo 16 lat, takie
przetwarzanie jest zgodne z prawem wyáącznie w przypadkach, gdy zgodĊ wyraziáa lub
zaaprobowaáa osoba sprawująca wáadzĊ rodzicielską lub opiekĊ nad dzieckiem wyáącznie w
zakresie wyraĪonej zgody. Rozporządzenie podkreĞla ponadto, Īe paĔstwa czáonkowskie bĊdą
mogáy przewidzieü w swoim prawie niĪszą granicĊ wiekową, która musi wynosiü co najmniej
13 lat. W takich przypadkach administrator, uwzglĊdniając dostĊpną technologiĊ, podejmuje
rozsądne starania, by zweryfikowaü, czy osoba sprawująca wáadzĊ rodzicielską lub opiekĊ
nad dzieckiem wyraziáa zgodĊ lub ją zaaprobowaáa. Oznacza to, ze niektóre kraje bĊdą mogáy
obniĪyü wymagany wiek odpowiedzialnoĞci wyraĪenia zgody na przetwarzanie danych
osobowych, co moĪe spowodowaü wysoko idące konsekwencje wykorzystywania danych
osobowych osób maáoletnich przez cyberprzestĊpców.
Jak

wskazuje
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spoáecznoĞciowych dzieci i máodzieĪ zajmują bardzo aktywną pozycjĊ w sieciach
spoáecznych, na które skáadają siĊ dla ludzi máodych przede wszystkim sieci elektroniczne,
uáatwiające, usprawniające oraz przyĞpieszające komunikacjĊ miĊdzy uĪytkownikami,
aktywnie
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i
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16

Badanie

przeprowadzone w 2013 roku na 1550 osobach badanych ( raport wykonany przez Fellowes
przy wspóápracy z BIK) wykazaáy, Īe wiek respondentów wpáywa na ich poziom
zabezpieczenia siĊ przed kradzieĪą toĪsamoĞci. Zdecydowanie najsáabiej zabezpieczają siĊ
osoby máode do 18 roku Īycia oraz od 19 do 25 lat. Im starsza grupa wiekowa tym wiĊkszy
odsetek osób najmniej naraĪonych na utratĊ danych osobowych. Zdecydowanie najlepiej
zabezpieczona przed kradzieĪą toĪsamoĞci jest najstarsza grupa respondentów – osoby
powyĪej 55 roku Īycia. WĞród nich znajduje siĊ najwiĊcej osób o najlepszym wyniku, a wiĊc
15

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepáywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
16
K. Novikova, Urok niebezpieczeĔstwa: sieci spoáeczne a "niebezpieczne mody" wĞród máodzieĪy i dzieci.
Journal of Modern Science 2/25/2015, s. 62
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najlepiej chroniących swoje dane osobowe (51%).17 PowyĪsze wyniki potwierdzają równieĪ
badania przeprowadzone w 2017 r. przez autora niniejszego artykuáy S. GwoĨdziewicz.
Badania na próbie 450 osób dotyczyáy ochrony informacji w cyberprzestrzeni w opinii
uĪytkowników bankowoĞci internetowej. Celem badania byáa diagnoza postrzegania i ocena
skali doĞwiadczania cyberprzestĊpstw / cyberzagroĪeĔ wystĊpujących w wirtualnej
rzeczywistoĞci. Z badaĔ wynika jednoznacznie, Īe wiĊkszą uwagĊ do bezpieczeĔstwa
transakcji bankowych i zabezpieczenia systemów bankowych przywiązują uĪytkownicy
bankowoĞci elektronicznej w wieku 36-50 lat. Z badaĔ tych wynika, Īe obniĪenie wieku
odpowiedzialnoĞci za powierzone dane osobowe w cyberprzestrzeni bĊdzie niosáo za sobą
powaĪne konsekwencje z ochroną prywatnoĞci co wpáynie na generacjĊ nowych zagroĪeĔ w
cyberprzestrzeni w stosunku do osób maáoletnich tj. tej grupy spoáecznej najczĊĞciej
korzystającej z mediów spoáecznoĞciowych.
Drugim dokumentem jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1148
z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie Ğrodków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu i
bezpieczeĔstwa sieci i systemów informatycznych na terytorium UE 18. Dyrektywa NIS okreĞla,
jakim obowiązkom z zakresu cyberbezpieczeĔstwa bĊdą podlegaü 1) operatorzy usáug
kluczowych - co najmniej 7 sektorów krytycznych - Energetyka ( energia elektryczna, ropa
naftowa, gaz), Transport ( transport lotniczy, transport kolejowy, transport wodny, transport
drogowy), BankowoĞü, Infrastruktura rynków finansowych, SáuĪba zdrowia, Zaopatrzenie w
wodĊ pitna i jej dystrybucja, Infrastruktura cyfrowa, oraz 2) dostawcy Usáug Cyfrowych
(internetowe platformy handlowe, wyszukiwarki, usáugi przetwarzania w chmurze). Kraje
czáonkowskie mają jeszcze niecaáe dwa lata ( do maja 2018 r.) na wdroĪenie nowych przepisów.
Dyrektywa ustanawia obowiązki dla wszystkich paĔstw czáonkowskich dotyczące: przyjĊcia
krajowej strategii w zakresie bezpieczeĔstwa sieci i systemów informatycznych; tworzy grupĊ
wspóápracy, aby wspieraü i uáatwiaü strategiczną wspóápracĊ i wymianĊ informacji miĊdzy
paĔstwami czáonkowskimi oraz tworzy sieü zespoáów reagowania na cyberincydenty (zwaną
dalej „siecią CSIRT”). Ponadto ustanawia wymogi dotyczące bezpieczeĔstwa i zgáaszania
incydentów dla operatorów usáug kluczowych i dostawców usáug cyfrowych oraz wymogi
dotyczące wyznaczania wáaĞciwych organów krajowych, pojedynczych punktów kontaktowych
oraz CSIRT mających zadania związane z bezpieczeĔstwem sieci i systemów informatycznych.
Bardzo waĪnym elementem Dyrektywy NIS są takĪe jej legalne definicje m.in. takie jak: „sieci i
systemy informatyczne”, „bezpieczeĔstwo sieci i systemów informatycznych”, „krajowa strategia
17
18

A. Wilk, KradzieĪ toĪsamoĞci. Raport z BadaĔ. FELLOWERS dn. 2013-10-03, s. 25
Dyrektywa NIS.
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w zakresie bezpieczeĔstwa sieci i systemów informatycznych”, „operator usáug kluczowych”,
„usáuga cyfrowa” i „dostawca usáug cyfrowych”, „incydent” i „postĊpowanie w przypadku
incydentu” czy teĪ pojĊcie „usáuga przetwarzania w chmurze”.
WaĪnym argumentem Dyrektywy NIS jest zobowiązanie dla paĔstw czáonkowskich
UE do przestrzegania nowych przepisów prawa unijnego dotyczących ochrony danych
osobowych, o których mowa w artykule 2 dyrektywy. Zgodnie z tym artykuáem
przetwarzanie danych osobowych na mocy dyrektywy NIS ma odbywaü siĊ

zgodnie z

dyrektywą 95/46/WE, a przetwarzanie danych osobowych przez instytucje i organy Unii ma
odbywaü siĊ zgodnie z rozporządzeniem 45/2001/WE, a obecnie nowym Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepáywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Dyrektywa NIS
ma zastosowanie do tych administracji publicznych, które zostaáy zidentyfikowane jako
operatorzy usáug kluczowych. PaĔstwa czáonkowskie bĊdą równieĪ odpowiedzialne za
zapewnienie bezpieczeĔstwa sieci i systemów informatycznych administracji publicznych
niewchodzących w zakres stosowania dyrektywy NIS. W wielu przypadkach w wyniku
róĪnych incydentów w cyberprzestrzeni istnieje niebezpieczeĔstwo naruszenia danych
osobowych. W tym kontekĞcie wáaĞciwe organy oraz organy ochrony danych powinny ze
sobą wspóápracowaü oraz wymieniaü siĊ informacjami dotyczącymi wszystkich istotnych
kwestii w celu rozwiązywania problemów związanych z wszelkimi przypadkami naruszeĔ
danych osobowych w wyniku incydentów. ĝrodki w zakresie zarządzania ryzykiem obejmują
Ğrodki mające na celu identyfikacjĊ wszelkich ryzyk incydentów, zapobieganie incydentom,
wykrywanie ich i postĊpowanie z nimi, a takĪe áagodzenie ich wpáywu. BezpieczeĔstwo sieci
i systemów informatycznych ma obejmowaü bezpieczeĔstwo danych przechowywanych,
przekazywanych jak i tych przetwarzanych. Wymiana informacji dotyczących ryzyk i
incydentów w ramach grupy wspóápracy i sieci CSIRT oraz zapewnienie zgodnoĞci z
wymogami w zakresie zgáaszania incydentów wáaĞciwym organom krajowym lub CSIRT
mogáyby oznaczaü koniecznoĞü przetwarzania danych osobowych. Dyrektywa NIS nie
narusza praw podstawowych i jest zgodna z zasadami uznanymi w Karcie praw
podstawowych Unii Europejskiej, w szczególnoĞci z zasadami dotyczącymi prawa do
poszanowania Īycia prywatnego i komunikowania siĊ, prawa do ochrony danych osobowych i
wolnoĞci prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej, prawa wáasnoĞci, prawa do skutecznego
Ğrodka prawnego i prawa do bycia wysáuchanym. Niniejszą dyrektywĊ naleĪy wprowadzaü w
Īycie zgodnie z tymi prawami i zasadami. W dyrektywie NIS podkreĞla siĊ równieĪ prawną
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ochronĊ informacji uznanych za tajemnicĊ przedsiĊbiorstwa. Zgodnie z dyrektywą informacje
uznaje siĊ za poufne zgodnie z unijnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi tajemnicy
przedsiĊbiorstwa, natomiast wykonywanie obowiązków wdraĪania nowych przepisów
dyrektywy nie moĪe zagroziü poufnoĞci tych informacji.
W 2014 roku w globalnym raporcie na temat ryzyka, ĝwiatowe Forum Gospodarcze
zaliczyáo cyberataki do piĊciu najpowaĪniejszych rodzajów ryzyka pod wzglĊdem
prawdopodobieĔstwa wystąpienia. MoĪliwoĞü naruszenia bezpieczeĔstwa stanowi zagroĪenie,
z którego coraz wiĊcej czáonków wyĪszego kierownictwa zdaje sobie sprawĊ. Globalne firmy
mają czĊsto moĪliwoĞü ograniczenia strat w przypadku udanego cyberataku dziĊki
ubezpieczeniu od nastĊpstw incydentów. Skorzystanie z tej moĪliwoĞci nie zwalnia jednak od
zapewnienia naleĪytego bezpieczeĔstwa informacji i systemów – przeciwnie, ograniczenie
ryzyka jest koniecznym warunkiem wykupienia polisy. W Polsce wiedza o istnieniu takich
moĪliwoĞci nie jest jeszcze powszechna – w przeprowadzonych badaniach tylko 3%
respondentów zadeklarowaáo korzystanie z tej formy transferu ryzyka – a znalezienie firmy
oferującej cyberubezpieczenia, dziaáającej na lokalnym rynku nie jest proste. Jak wskazano w
raporcie pt. Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni aĪ 59% respondentów na caáym Ğwiecie
twierdzi, Īe czáonkowie ich zarządów martwią siĊ inwigilacją ze strony rządu. Obawy są
znacznie wyĪsze w Chinach (93%), Indiach (83%) i Brazylii (77%).19
WejĞcie w Īycie nowych regulacji unijnych (Dyrektywy NIS i Rozporządzenia w
sprawie ochrony przetwarzania danych osobowych) ma istotne znaczenie w zwalczaniu
cyberprzestĊpczoĞci i cyberbezpieczeĔstwie na terytorium UE i są wyznacznikiem
wprowadzenia nowych prawnych regulacji w legislacji krajowej, w implementacji których
legislatorzy nie powinni zapominaü o konstytucyjnym prawie osób fizycznych do
poszanowania prywatnoĞci. W Polsce kluczową rolĊ w zakresie prac nad Ustawą o
cyberbezpieczeĔstwie odgrywa Ministerstwo Cyfryzacji, a pierwszym obszarem podjĊtych
dziaáaĔ byáo podjĊcie Strategii CyberbezpieczeĔstwa RP na lata 2016-2022.
3.

Strategia CyberbezpieczeĔstwa RP na lata 2016-2022, a poszanowanie prawnej

ochrony danych osobowych w cyberprzestrzeni.
Problem prywatnoĞci w sieci jest ostatnio stale obecny w dyskursie publicznym, co jest
spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze, roĞnie ĞwiadomoĞü uĪytkowników sieci wobec
19

Raport pt. Zarządzanie ryzykiem w cyberprzestrzeni. Kluczowe obserwacje z wyników ankiety „Globalny stan
bezpieczeĔstwa informacji 2015” - www.pwc.pl/bezpieczenstwo-biznesu - dostĊp w dniu 14.04.2017r.
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zarówno moĪliwoĞci, jakie internet daje, jak i zagroĪeĔ, które powoduje. ĝwiadomoĞü ta nie
pozostaje bez związku z doniesieniami o inwigilacji ze strony sáuĪb specjalnych wielkich
mocarstw (np. doniesienia Edwarda Snowdena o programie PRISM). Po drugie, wzrost
moĪliwoĞci szpiegowania uĪytkowników sieci i zagroĪenia dla demokracji. Po trzecie, obecnie
najbardziej aktywne w sieci jest pokolenie urodzone w latach 90., dla którego Internet jest
Ğwiatem jak najbardziej realnym i które wzrosáo w rzeczywistoĞci kultury promocji i narcyzmu, a
jego doĞwiadczenie Īyciowe – a raczej jego brak – nie strzeĪe ich przed wystawianiem swego
Īycia na pokaz, co prowadzi czĊsto do dramatycznych skutków. Kolejnym powodem jest
postĊpująca cyfryzacja naszego Īycia – nasilenie korzystania z zaawansowanych technologii
cyfrowych, które z jednej strony uáatwiają Īycie, natomiast z drugiej wymagają od nas podania
licznych danych, których zabezpieczenie nie jest peáne. W tym aspekcie szczególnie waĪne
wydają siĊ media spoáecznoĞciowe, które stanowią nowy sposób komunikacji interpersonalnej,
górujący nad innymi formami komunikowania sieciowego, i niestety są zagroĪeniem dla
prywatnoĞci.20 Prawo do poszanowania prywatnoĞci w cyberprzestrzeni powinno byü
respektowane w kaĪdej aktywnoĞci uĪytkowników internetu. Jednak kaĪda taka aktywnoĞü jest
Ğledzona i zapisywana, naruszając nie tylko prywatnoĞü, ale teĪ bezpieczeĔstwo informacji. Nie
tylko wszelkie techniki dziaáania cyberprzestĊpców ale takĪe powszechne reklamy w internecie
mogą byü noĞnikiem záoĞliwego oprogramowania. Ciasteczka i skrypty Ğledzące są uĪywane nie
tylko przez strony komercyjne, ale i publiczne. Nie są od nich wolne takĪe strony organizacji
spoáecznych. Przykáadem moĪe byü strona pozytek.gov.pl prowadzona przez Ministerstwo
Rodziny, Pracy i Polityki Spoáecznej, która "serwuje ciastka" firmy Google. W polityce plików
cookies informuje, Īe pliki te mogą sáuĪyü do personalizacji strony, dostosowywania reklam i
Ğledzenia konwersji. Informacje o uĪytkownikach trafiają jednak na serwery Google’a, który poza
tym gromadzi teĪ dane o nich z wielu innych Ĩródeá.21 Gáównym celem okreĞlonym w nowym
rozporządzeniu normatywnym Unii Europejskiej22 jest ochrona podstawowych praw i wolnoĞci
osób fizycznych (w szczególnoĞci ich prawo do poszanowania Īycia prywatnego) w zakresie
przetwarzania danych osobowych, a takĪe usuwanie przeszkód w swobodnym przepáywie tych
danych.
20

à. Kapralska, A. Maksymowicz, Internet? Zapomnij o prywatnoĞci .RozwaĪania o ekshibicjonizmie w dobie
Internetu i nowych technologii, [w] Technologiczno-spoáeczne oblicza XXI wieku (pod red.) D. Gaáuszka, G.
Ptaszek, D. ĩuchowska-Skiby, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisáawa Staszica w Krakowie i
Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, Kraków 2016. (s.63).
21
https://panoptykon.org/wiadomosc/poradnik-bingo-2-bezpieczenstwo-informacji-wybrane-narzedzia - pobrane
dn. 14.04.2017 r.
22
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepáywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
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Wyrok Trybunaáu SprawiedliwoĞci Unii Europejskiej w sprawie C-131/12 Google
Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González 23
zawiera

jednoznaczne

stwierdzenie,

operator

Īe

wyszukiwarki

internetowej

jest

odpowiedzialny za dokonywane przetwarzanie danych osobowych, które pojawiają siĊ na
stronach internetowych publikowanych przez osoby trzecie. W sytuacji zatem, gdy na liĞcie
wyników wyszukiwania w Google mającego za punkt wyjĞcia imiĊ i nazwisko danej osoby
wyĞwietlany jest link do strony internetowej w zawierające informacje o tej osobie, moĪe ona
zwróciü siĊ bezpoĞrednio do operatora o usuniĊcie tych informacji. Trybunaá wyjaĞniá, Īe
takie wnioski mogą byü kierowane bezpoĞrednio przez osobĊ, której dane dotyczą, do
operatora wyszukiwarki internetowej, który winien nastĊpnie naleĪycie zbadaü ich zasadnoĞü.
W przypadku, gdy odpowiedzialny za przetwarzanie danych administrator nie nada dalszego
biegu záoĪonym doĔ wnioskom, osoba, której dotyczą dane, moĪe zwróciü siĊ do organu
nadzorczego czy teĪ sądowniczego, aby te przeprowadziáy konieczną kontrolĊ i nakazaáy
temu administratorowi przyjĊcie konkretnych Ğrodków. Wyrok z 2014 roku jednoznacznie
wyjaĞnia obowiązki operatorów internetowych wynikające z ochrony danych osobowych w
cyberprzestrzeni, a jednoczeĞnie porządkuje moĪliwoĞci dochodzenia praw osób fizycznych
do respektowania prywatnoĞci w cyberprzestrzeni.
Jak wskazano powyĪej internet i technologie cyfrowe dokonaáy i nadal dokonują
prawdziwej rewolucji w obszarze dziaáalnoĞci gospodarczej, administracji publicznej, a takĪe
w codziennym Īyciu obywateli. JednoczeĞnie szybkoĞü i zakres tych zmian czyni nas takĪe
bardzo podatnymi na coraz to nowsze typy zagroĪeĔ páynących z cyberprzestrzeni.
Przeprowadzone przez NajwyĪszą IzbĊ Kontroli kontrole

24

wykazaáy, Īe instytucje paĔstwa

polskiego nie są dostatecznie przygotowane na te zagroĪenia, a w szczególnoĞci wykazaáy
brak spójnej strategii dziaáania paĔstwa w tym obszarze. Dlatego teĪ wprowadzenie unijnych
przepisów

w

2016

r.

daáo

paĔstwom

unijnym

wytyczne

do

stworzenia

ram

cyberbezpieczeĔstwa. Pierwszym takim dokumentem jest Strategia CyberbezpieczeĔstwa
Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020.25 Cele szczegóáowe strategii obejmują
zwiĊkszenie poziomu bezpieczeĔstwa infrastruktury teleinformatycznej PaĔstwa, zwiĊkszenie
zdolnoĞci do zapobiegania i zwalczania zagroĪeĔ ze strony cyberprzestrzeni, zmniejszenie
23

Trybunaá SprawiedliwoĞci Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 70/14 Luksemburg, 13 maja 2014
r. Wyrok w sprawie C-131/12 Google Spain SL, Google Inc. / Agencia Española de Protección de Datos, Mario
Costeja González
24
Raport pt. Realizacja przez podmioty paĔstwowe zadaĔ w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej
Polskiej, NajwyĪsza Izba Kontroli, Warszawa 2015.
25
Strategia CyberbezpieczeĔstwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020. Ministerstwo Cyfryzacji,
Warszawa 2016
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skutków incydentów godzących w bezpieczeĔstwo cyberprzestrzeni, okreĞlenie kompetencji
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeĔstwo cyberprzestrzeni, stworzenie i realizacja
spójnego

dla

wszystkich

podmiotów

administracji

rządowej

systemu

zarządzania

bezpieczeĔstwem cyberprzestrzeni oraz ustanowienie wytycznych w tym zakresie dla
podmiotów niepublicznych, stworzenie trwaáego systemu koordynacji i wymiany informacji
pomiĊdzy

podmiotami

odpowiedzialnymi

za

bezpieczeĔstwo

cyberprzestrzeni

oraz

uĪytkownikami cyberprzestrzeni, zwiĊkszenie ĞwiadomoĞci uĪytkowników cyberprzestrzeni
w zakresie metod i Ğrodków cyberbezpieczeĔstwa. W

Strategii

zaznacza

siĊ

waĪnoĞü

poszanowanie praw i wolnoĞci w cyberprzestrzeni. Wszelkie dziaáania podejmowane przez
rząd Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie zwiĊkszania cyberbezpieczeĔstwa bĊdą siĊ
odbywaáy z poszanowaniem prawa i wolnoĞci obywateli. CyberbezpieczeĔstwo nie moĪe byü
zapewniane przez PaĔstwo kosztem praw czáowieka. Miarą cyberbezpieczeĔstwa jest nie
tylko stopieĔ zabezpieczenia i przeciwdziaáanie zagroĪeniom dla rozwoju sektora ecommerce, funkcjonowania e-paĔstwa i infrastruktury krytycznej, ale takĪe stopieĔ
zabezpieczenia swobodnego pozyskiwania informacji oraz ich przekazywania za pomocą
sieci internet, jak równieĪ stopieĔ zabezpieczenia innych form realizacji praw podstawowych
w cyberprzestrzeni. Prawa i wolnoĞci nie oznaczają jednak braku odpowiedzialnoĞci podczas
korzystania z usáug dostĊpnych w sieci internet. KaĪda osoba korzystająca z zasobów w
cyberprzestrzeni musi byü Ğwiadoma zagroĪeĔ, jakie mogą ją spotkaü lub sama moĪe je
stworzyü, gdy w nieodpowiedzialny sposób bĊdzie z tych zasobów korzystaáa. W Polsce
liczba urządzeĔ umoĪliwiających korzystanie z internetu, bĊdących w dyspozycji osób
prywatnych, szacowana jest na dziesiątki milionów. Urządzenia te wykorzystywane w celach
komunikacji

osobistej,

rozrywki,

zdobywania

informacji,

prowadzenia

aktywnoĞci

gospodarczej, mogą byü podczas kontaktu ze stronami internetowymi o záej reputacji
zainfekowane záoĞliwym oprogramowaniem. NastĊpnie, urządzenia te, áącząc siĊ z systemami
zaufanymi, takimi jak systemy administracji publicznej czy bankowoĞci elektronicznej,
stwarzają dla nich powaĪne zagroĪenie. Zachowanie w sieci kaĪdego obywatela ma wpáyw na
bezpieczeĔstwo pozostaáych uĪytkowników, dlatego dziaáania na rzecz cyberbezpieczeĔstwa
muszą mieü charakter kompleksowy, obejmujący zarówno elementy infrastruktury
teleinformatycznej, procedury niezbĊdne do sprawnego funkcjonowania systemu, jak równieĪ
zasady dla uĪytkowników korzystających z tych zasobów.26

26

Strategia CyberbezpieczeĔstwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2016-2020. Ministerstwo Cyfryzacji,
Warszawa 2016
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ZakoĔczenie
Analiza aspektu prawnego w tematyce poszanowania prawa do ochrony danych
osobowych w cyberprzestrzeni róĪnych zaleĪnoĞci, jest niezwykle istotna i wymaga
pogáĊbienia, równieĪ w związku z dokonanymi 2016 roku zmianami w legislacji Unii
Europejskiej.

OdpowiedzialnoĞü

za

zapewnienie

odpowiedniego

poziomu

cyberbezpieczeĔstwa w tym zwalczanie cyberprzestĊpczoĞci spoczywa gáównie na organach
wáadzy paĔstwowej, która poprzez stanowienie odpowiednich norm prawnych w stosunku do
rozwijających

siĊ

stale

technologii

teleinformatycznych

moĪe

skutecznie

chroniü

gwarantowaną konstytucyjnie prywatnoĞü. Dokumenty prawne sformuáowane w 2016 przez
orany UE tworzą w paĔstwach czáonkowskim obowiązek wdraĪania nowych rozwiązaĔ
prawnych dotyczących prawa o cyberbezpieczeĔstwie w tym szeregu ustaw i rozporządzeĔ o
cyberprzestĊpczoĞci czy ochrony sieci i systemów informatycznych.

W Polsce minister

wáaĞciwy ds. informatyzacji tworząc zespóá regulacji w obrĊbie cyberbezpieczeĔstwa musi
zatem uwzglĊdniaü równieĪ problematykĊ ochrony prywatnoĞci obywateli jako istotną z
punku widzenia cyberbezpieczeĔstwa. Do ochrony danych osobowych i poszanowania
prywatnoĞci obligują paĔstwa czáonkowskie omówione w niniejszym artykule dyrektywy i
rozporządzenia unijne. W tworzeniu norm prawnych zwalczania cyberprzestĊpczoĞci i
cyberochrony naleĪy pamiĊtaü o takich wartoĞciach jak wiek odpowiedzialnoĞci do wyraĪenia
zgody na przetwarzanie danych osobowych, prywatnoĞü, ochrona danych osobowych,
ochrona tajemnicy przesiĊbiorstwa, zwáaszcza podczas wymiany informacji o incydentach
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ʞʟʏʑʝ ʜʏ ʠʛʔʟʡʫ ʑ ʙʝʜʡʔʙʠʡʶ ʞʟʏʑ ʓʗʡʗʜʗ: ʛʶʕʜʏʟʝʓʜʗʘ
ʓʝʠʑʶʓRIGHT
TO DEATH AMONG THE RIGHTS OF THE CHILD: INTERNATIONAL
EXPERIENCE

ȿɜɬɚɧɚɡɿɹ – ɭ ɩɟɪɟɤɥɚɞɿ ɡ ɝɪɟɰɶɤɨʀ «ɞɨɛɪɚ, ɥɟɝɤɚ ɫɦɟɪɬɶ» (ɜɿɞ ɝɪɟɰ. «İȣ» –
ɞɨɛɪɢɣ ɿ «șȐȞĮĲȠȢ» – ɫɦɟɪɬɶ).
Ⱦɟɹɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɟɜɬɚɧɚɡɿʀ ɜɱɟɧɿ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɡ ɞɚɜɧɿɯ-ɞɚɜɟɧ. ɓɟ ɭ ɋɩɚɪɬɿ ɛɭɥɢ
ɡɚɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɚɤɬɢ

ɜɛɢɜɫɬɜɚ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ ɯɜɨɪɢɯ ɬɚ ɧɟɦɿɱɧɢɯ ɧɟɦɨɜɥɹɬ

ɲɥɹɯɨɦ ɫɤɢɞɚɧɧɹ ɧɟɦɨɜɥɹɬɢ ɡɿ ɫɤɚɥɢ ɚɛɨ ɡɚɥɢɲɟɧɧɹ ʀɯ ɜ ɜɿɞɞɚɥɟɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ ɜɿɞ ɦɿɫɬɚ
ɞɥɹ ɩɨɠɢɜɢ ɯɢɠɢɦ ɡɜɿɪɹɦ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɯɢɥɹɧɧɹ ɞɨ ɫɚɦɨɝɭɛɫɬɜɚ ɥɸɞɟɣ ɫɬɚɪɲɟ 60 ɪɨɤɿɜ.
Ɍɚɤɨɠ ɭ Ɂɚɤɨɧɚɯ XII ɬɚɛɥɢɰɶ ɛɭɥɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ, ɳɨ ɥɿɤɚɪ ɦɚɜ ɩɪɚɜɨ ɩɨɡɛɚɜɥɹɬɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚ
ɠɢɬɬɹ ɧɟɩɨɜɧɨɰɿɧɧɢɯ ɧɨɜɨɧɚɪɨɞɠɟɧɢɯ1.
ɉɢɬɚɧɧɹ ɟɜɬɚɧɚɡɿʀ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ. Ɍɚɤ, ɜ
ȯɜɪɨɩɿ ɚɤɬɢɜɧɚ ɟɜɬɚɧɚɡɿɹ ɞɨɡɜɨɥɟɧɚ ɭ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ, Ȼɟɥɶɝɿʀ, Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɡɿ ɬɚ
ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɨɦɭ ɤɚɧɬɨɧɿ ɐɸɪɿɯ. ɉɚɫɢɜɧɚ ɟɜɬɚɧɚɡɿɹ ɽ ɥɟɝɚɥɶɧɨɸ ɭ ɒɜɟɰɿʀ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿʀ ɣ
Ɏɪɚɧɰɿʀ2.
2 ɤɜɿɬɧɹ 2002 ɪɨɤɭ ɡɚ Ɂɚɤɨɧɨɦ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ «ɉɪɨ ɩɪɢɩɢɧɟɧɧɹ
ɠɢɬɬɹ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɱɢ ɞɨɩɨɦɨɝɭ ɜ ɫɚɦɨɝɭɛɫɬɜɿ» ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɚɫɢɫɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɭʀɰɢɞɭ ɬɚ ɟɜɬɚɧɚɡɿʀ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɬɢɫɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɦ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɦɚɸɬɶ ɩɪɚɜɨ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɞɨɫɹɝɥɢ 16 ɪɨɤɿɜ.
Ⱦɥɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ 12 ɞɨ 16 ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɚɤɬɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɽ
ɡɝɨɞɚ ɛɚɬɶɤɿɜ ɱɢ ɿɧɲɢɯ ɡɚɤɨɧɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ. Ʌɿɤɚɪ, ɹɤɢɣ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɟɜɬɚɧɚɡɿɸ,
ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɜɩɟɜɧɟɧɢɣ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɯɜɨɪɨɝɨ ɽ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɦ, ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨ
ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɧɢɦ ɬɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɦ, ɚ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢ, ɹɤɿ ɜɨɧɚ ɜɿɞɱɭɜɚɽ, – ɬɪɢɜɚɥɿ ɣ
ɧɟɫɬɟɪɩɧɿ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɽ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɚɰɿɽɧɬɚ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧ ɿ
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɢɞɭɠɚɧɧɹ. Ɋɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɜɬɚɧɚɡɿʀ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɤɨɥɟɝɿɚɥɶɧɨ ɡ
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɤɪɟɦɢɯ ɞɭɦɨɤ. ɋɥɿɞ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɩɚɰɿɽɧɬɢ ɡ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧ ɧɟ ɦɨɠɭɬɶ
ɩɪɢʀɠɞɠɚɬɢ ɜ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɟɜɬɚɧɚɡɿʀ, ɰɟ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɡɚɤɨɧɨɦ. ɐɹ

1

Ɇɹɥɨɜɢɰɶɤɚ ɇ.Ⱥ, Ƚɨɥɨɩɚɩɚ Ⱦ.ȱ ȿɜɬɚɧɚɡɿɹ-ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɠɢɬɬɹ //ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɋɟɪɿɹ ɉɊȺȼɈ. ȼɢɩɭɫɤ 23. ɑɚɫɬɢɧɚ ȱ. Ɍɨɦ 1. - 2013- ɋ.123.
2
Ȼɚɡɸɤ Ʉ. ȿɜɬɚɧɚɡɿɹ ɿ "ɫɚɦɨɝɭɛɫɬɜɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ" ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ // ɉɪɚɜɨ ɿ ɦɟɞɢɰɢɧɚ. – 1999. ʋ4 – ɋ. 22.

182

ɡɚɛɨɪɨɧɚ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɢɦ, ɳɨ ɦɿɠ ɥɿɤɚɪɟɦ ɿ ɩɚɰɿɽɧɬɨɦ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɞɨɜɿɪɱɿ
ɫɬɨɫɭɧɤɢ3.
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɠɢɬɬɹ ɿ ɫɦɟɪɬɿ ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ ɭ ȯɜɪɨɩɿ ɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɟɜɬɚɧɚɡɿɸ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɢɣ 13 ɥɸɬɨɝɨ 2014 ɪɨɤɭ ɩɪɢɣɧɹɜ ɉɚɪɥɚɦɟɧɬ
Ȼɟɥɶɝɿʀ. Ȼɟɥɶɝɿɣɫɶɤɢɣ ɤɨɪɨɥɶ Ɏɿɥɿɩ I Ʉɨɛɭɪɝ ɩɿɞɩɢɫɚɜ ɣɨɝɨ 3 ɛɟɪɟɡɧɹ 2014 ɪɨɤɭ,
ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɩɟɬɢɰɿɸ ɩɪɨɬɢ ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɜɬɚɧɚɡɿʀ, ɩɿɞɩɢɫɚɧɭ ɛɿɥɶɲ ɧɿɠ 200 000 ɨɫɿɛ
ɿɡ 20 ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, Ɂɚɤɨɧ ɽ ɩɨɩɪɚɜɤɨɸ ɞɨ ɡɚɤɨɧɭ 2002 ɪɨɤɭ ɩɪɨ ɟɜɬɚɧɚɡɿɸ
ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɨɫɿɛ, ɩɨɲɢɪɢɜɲɢ ɫɜɨɸ ɞɿɸ ɧɚ ɞɿɬɟɣ ɛɟɡ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɛɦɟɠɟɧɶ4. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦ
ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬ. ɡɜ. “ɞɨɛɪɨʀ ɫɦɟɪɬɿ” ɳɨɞɨ ɞɿɬɟɣ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɧɟɫɬɟɪɩɧɢɣ ɿ
ɧɟɡɞɨɥɚɧɧɢɣ ɛɿɥɶ ɞɢɬɢɧɢ ɜ ɬɟɪɦɿɧɚɥɶɧɿɣ ɫɬɚɞɿʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɢɬɹɱɨʀ
ɟɜɬɚɧɚɡɿʀ ɧɚ ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɨ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɡɝɨɞɚ ɨɛɨɯ ɛɚɬɶɤɿɜ, ɡɝɨɞɚ
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɤɨɦɚɧɞɢ ɥɿɤɚɪɿɜ ɿ ɞɭɦɤɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ ɬɚ ɩɫɢɯɿɚɬɪɚ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ, ɳɨ
ɞɢɬɢɧɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɟɜɬɚɧɚɡɿɹ, ɿ ɪɨɡɭɦɿɽ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɫɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ
ɰɟ ɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɜɟɫɬɢ ɪɚɯɭɧɤɢ ɡ ɠɢɬɬɹɦ, ɩɪɢɣɧɹɬɟ
ɧɟɩɨɜɧɨɥɿɬɧɶɨɸ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɰɿɧɟɧɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɦ ɳɨɞɨ ɣɨɝɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
ɞɢɬɢɧɨɸ. Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨ ɡɚɤɨɧ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɧɟ ɦɨɠɟ
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɞɨ ɧɟɦɨɜɥɹɬ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɨ-ɯɜɨɪɢɯ ɞɿɬɟɣ5.
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɟɜɬɚɧɚɡɿʀ
ɳɨɞɨ ɞɿɬɟɣ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦ ɬɚ ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɞɨɫɜɿɞ Ȼɟɥɶɝɿʀ ɬɚ
ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɿɜ. ɉɨ-ɩɟɪɲɟ, ɥɟɝɚɥɿɡɚɰɿɹ ɛɟɥɶɝɿɣɫɶɤɨɝɨ ɡɚɤɨɧɭ ɩɪɨ ɟɜɬɚɧɚɡɿɸ ɞɿɬɟɣ, ɩɨɪɭɲɭɽ
ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚɣɝɨɥɨɜɧɿɲɭ ɡɚɩɨɜɿɞɶ Ɂɚɤɨɧ Ȼɨɠɨɝɨ, ɚɥɟ ɿ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɜ
“Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɈɈɇ ɩɪɨ ɩɪɚɜɚ ɞɢɬɢɧɢ». ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɤɨɠɧɚ ɞɢɬɢɧɚ ɦɚɽ ɧɟɜɿɞ’ɽɦɧɟ
ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɠɢɬɬɹ”, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɚɜɨ ɧɚ “... ɧɚɣɜɢɳɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ
ɯɜɨɪɨɛ ɿ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ’ɹ”; ɤɨɧɜɟɧɰɿɹ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɽ ɞɟɪɠɚɜɭ “... ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɞɢɬɢɧɿ
ɬɚɤɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɿ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɰɟ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɥɹ ʀʀ ɠ ɛɥɚɝɚ...” ɉɨ-ɞɪɭɝɟ, ɡ ɦɨɪɚɥɶɧɨɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ ɜɚɠɤɨ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɳɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ
ɜɬɿɲɚɬɢ ɿ ɩɿɞɛɚɞɶɨɪɸɜɚɬɢ ɞɢɬɢɧɭ-ɩɚɰɿɽɧɬɚ, ɦɨɠɟ ɫɭɞɢɬɢ ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɣɨɝɨ
ɜɛɢɜɫɬɜɚ, ɚ ɩɟɞɿɚɬɪ, ɡɚɦɿɫɬɶ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɫɿ ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ
ɦɟɞɢɰɢɧɢ, ɦɨɠɟ ɨɛɦɟɠɢɬɢɫɹ ɜɢɫɧɨɜɤɨɦ ɳɨɞɨ «ɧɟɫɬɟɪɩɧɨɫɬɿ» ɫɬɪɚɠɞɚɧɶ ɿ ɞɨɜɿɞɤɨɸ
ɞɥɹ ɛɚɬɶɤɿɜ ɩɪɨ ɬɟ ɳɨ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɟɜɬɚɧɚɡɿɹ.
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Ⱦɨɜɝɢɣ ɱɚɫ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɿɠ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɜɟɥɢɫɶ ɝɨɫɬɪɿ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɳɨɞɨ
ɦɨɠɥɢɜɨɝɨ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɶ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɭ ɫɮɟɪɿ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ. ɉɨɡɚɹɤ ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɩɪɚɜɨɜɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ
ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɞɟɤɥɚɪɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɞɢ ɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɿ
ɫɜɨɛɨɞ ɥɸɞɢɧɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɧɚɞɚɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɨɛɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. ȼɿɞɬɚɤ ɧɟ ɞɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɹɤ ɛɢ ɯɨɬɿɥɨɫɶ, ɚɥɟ ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ
ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ɤɪɚʀɧɢ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɬɚɤɢɣ ɫɬɚɧ ɪɟɱɟɣ ɫɬɚɜ
ɩɨɬɢɯɟɧɶɤɭ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɤɪɚɳɟ.
Ɍɚɤ, 30.09.2016 ɪɨɤɭ ɧɚɛɪɚɥɢ ɱɢɧɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧɢ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ
ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɚɤɨɧ ɛɭɥɨ ɞɨɩɨɜɧɟɧɨ ɫɬɚɬɬɟɸ 1511. Ɂɿ ɡɦɿɫɬɭ
ɞɚɧɨʀ ɫɬɚɬɬɿ ɜɛɚɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ

ɭ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɹɤ ɧɨɜɿ

ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɳɨɞɨ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɜɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɫɩɨɪɭ ɦɿɠ
ɥɸɞɢɧɨɸ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɨɸ. Ɍɟɩɟɪ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɩɨɲɢɪɸɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ
ɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞ ɡɜɟɪɧɟɧɶ ɨɫɿɛ ɹɤɿ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ
ɪɿɲɟɧɧɿ ɜ ʀʀ ɫɩɪɚɜɿ ɡɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ [1].
Ɍɨɛɬɨ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɬɚɤɢɣ ɩɪɚɜɨɜɢɣ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɹɤ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ ɫɤɚɪɝɚ, ɳɨ ɽ ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ
ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɨɫɨɛɢ ɜɿɞ ɩɨɫɹɝɚɧɶ ɡ ɛɨɤɭ ɜɥɚɞɢ. ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɜɤɚɡɚɧɚ
ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɩɟɜɧɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɿ
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɪɹɞ ɩɥɸɫɿɜ ɬɚɤ ɿ ɦɿɧɭɫɿɜ.
Ɍɚɤ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ ɜ
ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɫɨɛɿ ɭ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɢɦ ɨɪɝɚɧɨɦ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɡɚɤɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɨɫɨɛɢ
ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ʀʀ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɚ. Ɍɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɪɨɥɶ ɬɚ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɭ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ, ɳɨ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɽɸ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ⱦɨ
ɬɨɝɨ ɠ ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɡɦɿɫɬ ɫɬɚɬɬɿ 1511 Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɞɚɱɭ
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ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ ɦɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɮɿɡɢɱɧɚ ɚɥɟ ɿ ɸɪɢɞɢɱɧɚ ɨɫɨɛɚ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɽ
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ.
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɨɞɚɱɭ ɫɤɚɪɝɢ ɜɢɧɢɤɚɽ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɚ ɧɟ ɭ
ɛɭɞɶ-ɹɤɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɿ ɬɨ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɨɪɦɚ ɡɚɤɨɧɭ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɪɭɲɭɽ ɫɚɦɟ
ʀʀ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɪɚɜɚ. Ɍɨɛɬɨ ɞɚɧɚ ɮɨɪɦɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ ɧɟ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɩɭɛɥɿɱɧɨʀ
ɫɤɚɪɝɢ-Actio popularis ɤɨɥɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɚɜɨ ɤɨɠɧɨʀ ɨɫɨɛɢ ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɫɤɚɪɝɭ ɧɚ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ ɚɤɬ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ, ɧɟ ɛɭɞɭɱɢ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɡɨɛɨɜ'ɹɡɚɧɢɦ
ɞɨɜɨɞɢɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɧɨɪɦɚ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɚɱɿɩɚɽ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɜɨɛɨɞɢ [2].
ɉɨɪɹɞ ɡ ɰɢɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɤɨɧ, ɹɤɢɣ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ
ɹɤɳɨ ɜɿɧ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɜ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɦɭ ɫɭɞɨɜɨɦɭ ɪɿɲɟɧɧɿ. Ƀɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚɤɨɧ, ɚ ɧɟ ɛɭɞɶ ɹɤɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɤɬ ɹɤɢɣ
ɩɪɢɣɧɹɬɢɣ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɡɚɤɨɧɭ(ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɢɣ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɤɬ). ȼɿɞɬɚɤ ɫɭɛ’ɽɤɬ
ɨɫɤɚɪɠɟɧɧɹ ɩɨɡɛɚɜɥɟɧɢɣ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɫɤɚɪɠɢɬɢ ɩɿɞɡɚɤɨɧɧɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɚɤɬɢ,
ɳɨ ɩɨɪɭɲɭɸɬɶ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɩɪɚɜɚ ɿ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɹɤɿ ɜɢɞɚɸɬɶ ɜɢɤɨɧɚɜɱɿ ɨɪɝɚɧɢ ɜɥɚɞɢ
(ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ). Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɞɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ
ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɨɫɤɚɪɠɢɬɢ ɩɪɚɜɨɡɚɫɬɨɫɨɜɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ (ɞɿɸ
ɱɢ ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ).
Ɉɬɠɟ, ɬɚɤɚ ɦɨɞɟɥɶ ɫɤɚɪɝɢ ɧɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɚɤɬ, ɳɨ
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɤɬ, ɹɤɢɣ ɩɨɪɭɲɭɽ ɨɫɧɨɜɧɿ
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ɧɟɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɡɚɤɨɧ, ɯɨɱɚ ɿ ɧɟ ɦɚɽ ɬɚɤɨʀ ɡɚɛɨɪɨɧɢ. Ⱥ ɬɨɦɭ ɩɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɱɢ
ɧɚɞɚɫɬɶ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɟɰɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɹɤɢɦ ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɚɤɬ, ɳɨ ɫɭɩɟɪɟɱɢɬɶ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
ɍɤɪɚʀɧɢ? ɑɢ ɫɬɜɨɪɢɬɶ ɜɿɧ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɚɜɨɜɿ ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɿ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ
ɧɚɛɥɢɡɢɬɶ ɍɤɪɚʀɧɭ ɞɨ ɪɿɜɧɹ ɤɪɚʀɧ ɡ ɜɢɫɨɤɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɚ ɩɪɚɜɚ, ɬɚɤɨɠ
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɹɫɧɢɦ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɿɡ ɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨ ɭ ɩɟɪɲɨɦɭ ɱɢɬɚɧɧɿ ɡɚɤɨɧɨɩɪɨɟɤɬɭ
ʋ5336-1 ɜɿɞ 17.11.2016 «ɉɪɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɋɭɞ ɍɤɪɚʀɧɢ» ɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ
ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɩɪɚɜɨɜɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɭɞɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ
ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɭ ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɧɟɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣ ɡɚɤɨɧ, ɲɥɹɯɨɦ ɧɚɞɚɧɧɹ
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɞɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɸɪɢɫɞɢɤɰɿʀ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɚɛɨ ɭɯɜɚɥɚ ɫɭɞɭ, ɹɤɢɦɢ
ɡɚɤɿɧɱɟɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞ ɫɩɪɚɜɢ, ɳɨ ɧɚɛɪɚɥɢ ɡɚɤɨɧɧɨʀ ɫɢɥɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɭɞɨɜɢɣ ɧɚɤɚɡ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ
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ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ. Ɍɚɤɢɦɢ ɩɪɚɜɨɜɢɦɢ ɩɿɞɫɬɚɜɚɦɢ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɪɿɲɟɧɧɹ,
ɭɯɜɚɥɢ ɫɭɞɭ ɱɢ ɫɭɞɨɜɨɝɨ ɧɚɤɚɡɭ ɭ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɧɨɜɨɜɢɹɜɥɟɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ
ɜɢɡɧɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦ ɋɭɞɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿɫɬɶ Ɂɚɤɨɧɭ
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɿɧɲɨɝɨ ɚɤɬɚ (ʀɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ) ɚɛɨ ɧɚɞɚɧɟ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɦ ɋɭɞɨɦ
ɍɤɪɚʀɧɢ ɨɮɿɰɿɣɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɩɨɥɨɠɟɧɶ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ ɽ ɜɿɞɦɿɧɧɢɦ ɜɿɞ ɬɨɝɨ,
ɹɤ ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɜ ɫɭɞ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɫɩɪɚɜɢ [3].
Ɂ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨʀ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɪɿɲɟɧɶ ɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɫɭɞɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɞɭ,
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɤɨɥɢ ɧɟɦɚɽ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨʀ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨʀ ɜɢɦɨɝɢ ɩɪɨ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦɢ
ɫɭɞɚɦɢ ɩɪɚɜɨɜɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɞɭ. Ʉɨɥɢ ɡɜɢɱɚɣɧɿ ɫɭɞɢ ɧɟ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɞɨ
ɭɜɚɝɢ ɩɪɚɜɨɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɜɢɫɥɨɜɥɟɧɿ ɜ ɪɿɲɟɧɧɹɯ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɞɭ, ɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ʀɯ ɡɚɤɥɸɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɚ ɫɤɚɪɝɚ ɫɬɚɽ
ɫɚɦɨɰɿɥɥɸ ɿ ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨʀ ɨɫɨɛɢ
[4].
ɋɥɿɞ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɿɫɬɢ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ, ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɨ ɨɱɟɜɢɞɧɭ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɳɨɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ ɿ ɪɿɲɟɧɶ
ɫɭɞɭ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɫɤɚɪɝ, ɬɚɤ ɹɤ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɱɚɫɬɨ ɽ
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɧɟɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɚɤɬɿɜ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ȼɟɧɟɰɿɚɧɫɶɤɚ ɤɨɦɿɫɿɹ
ɜɢɫɥɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɩɨɜɧɨʀ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ
ɜɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɩɪɚɜ, ɚɥɟ ɬɚɤɨɠ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ
ɫɭɛɫɢɞɿɚɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɜ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɦɭ ɫɭɞɿ ɡ ɩɪɚɜ
ɥɸɞɢɧɢ ɿ ɛɚɠɚɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡ ɩɪɚɜ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ [4].
Ɉɬɠɟ, ɩɿɞɫɭɦɨɜɭɸɱɢ ɜɢɤɥɚɞɟɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦ ɛɚɠɚɧɧɹ
ɜɥɚɞɢ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ
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ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ ɞɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɐɟ ɩɨɤɚɡɭɽ ɧɚɫɬɪɿɣ
ɜɥɚɞɢ ɩɪɢɫɥɭɯɚɬɢɫɹ ɞɨ ɝɨɥɨɫɭ ɫɜɨɝɨ ɧɚɪɨɞɭ ɧɚɞɚɜɲɢ ɣɨɦɭ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɩɪɚɜɨɜɢɣ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɞɥɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɣɨɝɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɜɿɞ ɩɨɫɹɝɚɧɶ ɬɿɽʀ ɠ ɜɥɚɞɢ.

Ɂɜɢɱɚɣɧɨ

ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ ɽ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɭ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɡɚɯɢɫɬɭ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɨɫɨɛɢ ɱɟɪɟɡ ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ
ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɽ ɨɱɟɜɢɞɧɢɦ, ɳɨ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɚɜ ɿ ɫɜɨɛɨɞ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɫɥɿɞ ɩɪɨɞɨɜɠɭɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɞɿɽɜɢɯ
ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ

ɳɨɞɨ

ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ

ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ

ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ
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ɫɤɚɪɝɢ

ɬɚ

ɩɨɲɭɤɭ

ʀʀ

ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɭ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɦɨɞɟɥɿ
ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɯɨɱɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɿ ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɫɬɿ ɡɚɤɨɧɭ ɭ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɡɚ ɫɤɚɪɝɨɸ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢ, ɩɪɨɬɟ ɬɚɤɟ ɪɿɲɟɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɋɭɞɭ ɛɭɞɟ ɦɚɬɢ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ, ɚɥɟ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. Ɍɨɦɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ
ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀ ɫɤɚɪɝɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ, ɚ ɨɬɠɟ, ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ
ɥɸɞɢɧɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɟ ɩɪɚɜɨɫɭɞɞɹ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɟɪɯɨɜɟɧɫɬɜɨ ɿ ɩɪɹɦɭ ɞɿɸ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɧɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɹɤ
ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɭɛɥɿɱɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɬɚɤ ɿ ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɚɯɢɫɬɭ ɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɩɪɚɜɨɩɨɪɹɞɤɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɬɚ ɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶ ɫɚɦɨɝɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ
ɋɭɞɭ ɍɤɪɚʀɧɢ.
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POSTAVENIE SEKULÁRNYCH OB,ANOV V SLOVENSKEJ REPUBLIKE –
DEKLARÁCIE A REALITA

Abstract
The aim of the article is to analyse position of secular citizens, to compare constitutional – legal declarations and
legal reality of lower precepts of law, to compare guaranties and fulfilling of basic human rights of the citizens
with religious and secular world-view.
Key words: secular citizens – churches and parishes - freedom of belief, conscience and confession – equality of
rights and dignity – secular character of the state

1. Definovanie problematiky postavenia sekulárnych obþanov
Postavenie sekulárnych obþanov v Slovenskej republike je pomerne zložité definovaĢ,
þi priamo kvantifikovaĢ. Je to spôsobené viacerými faktormi, ktorým sa budeme nižšie
venovaĢ .Aj preto si táto štúdia nekladie za cieĐ komplexne postihnúĢ uvedenú problematiku,
ale nastoliĢ niekoĐko (možno alternatívnych) pohĐadov, prispieĢ nimi k diskusii na túto tému
a ponúknuĢ niekoĐko argumentov k nevyhnutnosti riešiĢ existujúci stav v tejto oblasti.
Právo byĢ bez náboženského vyznania sa vo svojej postate dotýka jedného zo
základných Đudských práv a slobôd – práva na slobodu myslenia, svedomia, náboženského
vyznania a viery. Prvý krát bola sloboda myslenia formulovaná v desiatom þlánku Deklarácie
práv þloveka a obþana, ktorú prijalo francúzske Ústavodarne zhromaždenie 26. augusta 1789:
„Nikto nesmie byĢ obĢažovaný pre svoje názory, ani náboženské.“1 Ústava Slovenskej
republiky v oblasti základných práv nadväzuje na ústavný zákon Federálneho zhromaždenia
ýSFR þ. 23/1991 Zb., ktorým sa uvádza Listina základných práv a slobôd (ćalej len
„Listina“) ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia ýeskej a Slovenskej Federatívnej
Republiky. Napriek tomu, že v þase schvaĐovania Listiny základných práv a slobôd (január
1991) už zaþala naberaĢ reálne kontúry aj myšlienka rozdelenia spoloþného štátu, treba
Listinu považovaĢ za spoloþný ústavný klenot novodobých ústavných dejín ýechov
a Slovákov. A to aj napriek skutoþnosti, že Slovenská národná rada si zvolila cestu priamej
úpravy inštitútu základných práv a slobôd v osobitnej hlave Ústavy Slovenskej republiky,
priþom vo schválenom ústavnom texte sa Listina výslovne vôbec nespomína. Nepriamo sa jej
dotýkajú len ustanovenia þl. 152 Ústavy. Ako však uvádza L. Orozs: „Prostredníctvom þl.
152. ods.. 1 Ústavy Slovenskej republiky bola Listina základných práv a slobôd „prevzatá“ do
1

Rémond, René: Náboženstvo a spoloþnosĢ v Európe, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2003, str. 47.
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právneho poriadku Slovenskej republiky, priþom tak z formálneho hĐadiska, t. j. z hĐadiska
právnej sily (bola uvedená ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia ýSFR), ako aj
z materiálneho hĐadiska (úprava základných práv a slobôd, ako tradiþnej súþasti ústavnej
matérie) ju možno považovaĢ za integrálnu súþasĢ ústavného systému Slovenskej republiky.“ 2
Problematiku slobody myslenia, svedomia, náboženského vyznania definuje þlánok
24. Ústavy:
1. Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaruþujú. Toto
právo zahĚĖa aj možnosĢ zmeniĢ náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byĢ bez
náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovaĢ svoje zmýšĐanie.
2. Každý má právo slobodne prejavovaĢ svoje náboženstvo alebo vieru buć sám, buć
spoloþne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi,
zachovávaním obradov alebo zúþastĖovaĢ sa na jeho vyuþovaní.
3. Cirkvi a náboženské spoloþnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaćujú
svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpeþujú vyuþovanie náboženstva a
zakladajú rehoĐné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.
4. Podmienky výkonu práv podĐa odsekov 1 až 3 možno obmedziĢ iba zákonom, ak
ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoloþnosti na ochranu verejného poriadku,
zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.3
Odstavce 1. a 2. „chránia záujmy, ktoré predstavujú typické atribúty existencie
þloveka, Đudskej bytosti.“4 Pre postavenie sekulárnych obþanov predstavujú tieto þlánky
jedinú definíciu ich právneho postavenia v tejto oblasti. Na rozdiel od þlánku 9. ods. 1. Listiny
sa v uvedenom znení nehovorí o tom, že právo na slobodu myslenia, svedomia a
náboženského vyznania

zahĚĖa slobodu zmeniĢ svoje náboženské vyznanie alebo

presvedþenie, ako aj slobodu prejavovaĢ svoje náboženské vyznanie alebo presvedþenie sám
alebo spolu s inými, þi už verejne alebo súkromne, bohoslužbou, vyuþovaním, vykonávaním
náboženských úkonov a zachovávaním obradov.“5 Pod termínom presvedþenie sa chápe
myslenie, hodnotový systém, ktorý vyjadruje istú mieru nemennosti, súdržnosti, dotýka sa
závažných a podstatných aspektov Đudského správania a života, rešpektuje hodnotu Đudskej

2

Orozs, Ladislav: Listina základných práv a slobôd ako súþasĢ ústavného systému Slovenskej republiky, In:
Jirásek, J. (ed.): Listina a súþasnosĢ, Olomoucké právnické dni 2010, Zborník príspevkov z konferencie,
Právnická fakulta UP Olomouc, Olomouc, 2010, str. 155.
3
Ústava Slovenskej republiky, str. 10.
4
Drgonec Ján: Ústava Slovenskej republiky – komentár, Heuréka, Šamorín 2007, Druhé prepracované
a rozšírené vydanie, ISBN 80-89122-38-8, str. 261.
5
Dohovor o ochrane Đudských práv a základných slobôd z 3. septembra 1953, Oznámenie Federálneho
ministerstva zahraniþných vecí ýSFR, zákon. þ. 209/1992 Zb., str. 5.
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dôstojnosti. “Pritom pojem „presvedþenie“ je podĐa Európskeho súdu pre Đudské práva širší
ako náboženské vyznanie. Pod pojem presvedþenie... zaradil ... pacifizmius, ateizmus, þi
vegánstvo ... rôzne iné vzĢahy k metafyziþnu ako sú skepticizmus, agnosticizmus.“ 6
Iný svetonázor, iné presvedþenie ako náboženská svetonázorová orientácia je v našej
Ústave formulované negatívne ako pozícia bez náboženského vyznania. Táto definícia
redukuje presvedþenie humanistov, ateistov, skeptikov a pod. na podmnožinu náboženského
vyznania. Prejavilo sa to napríklad aj pri Sþítaní obyvateĐov, domov a bytov v roku 2011, kde
v otázke þ. 23. Náboženské vyznanie Štatistický úrad SR zaradili nenáboženský svetonázor
ako podkategóriu náboženského vyznania s umiestením až na úplný koniec možností
s definíciami – bez vyznania alebo iné. Formulácia bez vyznania priamo predikuje, najmä
v spoloþnosti, kde náboženstvo sa definuje ako jediný garant morálky, negatívne vnímanie
sekulárnych obþanov („bez vyznania!“) ako obþanov bez etiky, hodnôt, þi presvedþenia.
Pozitívne vymedzenie ochrany náboženského vyznania a negatívne definovanie
obþanov s iným svetonázorom v Ústave SR je zrejme reliktom tisícroþných bojov za slobodu
myslenia a toleranciu. Sloboda myslenia a tolerancia neboli v Európe samozrejmosĢou ani
v 20. storoþí. Napriek skutoþnosti, že na území Slovenska vedĐa seba existovali stároþia
viaceré cirkvi a vyznania, každá cirkev vyvíjala veĐké úsilie na zdôraznenie a ochranu svojej
vlastnej jedineþnosti a ochranu vlastných štruktúr. Jednotlivé vyznania (cirkvi, okrem
katolíckej) získavali uznanie štátu len postupne. Napriek deklarovanej i realizovanej zásade
„cuius regio, eius religio“ v 16. a 17. stroroþí (len pre šĐachtu a slobodné kráĐovské mestá) a
dokumentov Viedenského (1606) a Lineckého (1645) mieru, boli protestantské vyznania (len
evanjelické a kalvínske) na území Uhorska formálne recipované štátom spolu s uniatským
(gréckokatolíckym) a pravoslávnym vyznaním až zák. þl. XXVI/1790. Židovské vyznanie
toto postavenie dosiahlo v roku 1895 a islamské až v roku 1916.
Právo byĢ bez náboženského vyznania, právo vystúpiĢ z niektorých z uznaných
(recipovaných) cirkví bez povinnosti prestúpiĢ do druhej (avšak opäĢ len recipovanej) cirkvi
zaþal v Uhorsku zákon pripúšĢaĢ až zák. þl. XLIII/1895. Toto sa však nevzĢahovalo na ich
deti. Nenáboženskí rodiþia boli povinní dohodou urþiĢ náboženstvo, v ktorom chceli maĢ
vychovávané deti. Ak to neurþili oni, urþil to štát. PovinnosĢ písomne oznámiĢ úradom svoje
vystúpenie z cirkvi bola súþasĢou práva u nás až do roku 1954. Právo maĢ iný ako
náboženský svetonázor sa presadzovalo veĐmi zložito a dodnes nie je v mnohých krajinách
sveta tolerovaným, þi akceptovateĐným právom. Celosvetové výskumy svetonázorových
6

BartoĖ, Michal a kolektív: Základné práva. VydavateĐstvo Leges, Praha 2016, str. 328.

191

postojov obyvateĐov sveta však charakterizujú túto skupinu ako najprogresívnejšie rastúcu
þasĢ Đudskej populácie. V správe Win-Gallup International inštitútu o vývoji indexu
vzájomného vzĢahu náboženstva a ateizmu sa zisĢovali údaje zo vzorky 50.000 respondentov
z 57 krajín sveta. Pri porovnaní údajov za rok 2012 oproti roku 2005 skonštatovali pokles
nábožensky veriacich o 9 % na hodnotu 59 % a nárast ateistov o 3 % na hodnotu 13 %. Pri
samohodnotení sa však až 23 % respondentov charakterizovalo ako nenáboženský.7
Na Slovensku prebieha rovnaký proces. Ak porovnáme údaje zo sþítania Đudu z rokov
1921 (prvý krát sa uvádzajú obþania bez náboženského vyznania), 1950, 1991, 2001 a 2011
ukazuje sa, že táto svetonázorová skupina má neustály rastúci trend. A to aj pri zaradení
humanistického svetonázoru pod náboženský.

Cirkev
1921
1950
1991
2001
Rímskokatolícka cirkev
70,43
76,35
60,56
68,93
Gréckokatolícka cirkev
6,41
6,56
3,4
4,09
Evanjelická cirkev a. v.
12,9
6,2
6,93
17,56
Reformovaná kresĢanská cirkev
3,25
1,57
2,04
Pravoslávna cirkev
0,1
0,23
0,46
0,94
Ostatné spolu
0,7
0,14
0,55
1,08
Židovské náboženské obce
4,5
0,22
0,02
0,04
Nezistené
0,02
0,07
17,44
2,99
Bez vyznania
0,29
0,28
9,8
12,96
(Spracoval autor príspevku na základe podkladov Štatistických úradov ýSR a SR.)

2011
62,02
3,83
5,86
1,83
0,91
1,48
0,04
10,59
13,44

Prezentácia týchto údajov v grafe názornejšie poukazuje na rastúci podiel sekulárnych
obþanov s humanistickým svetonázorom (bez náboženského vyznania) v populácii Slovenska:

7

(http://humanistfederation.eu/ckfinder/userfiles/files/humanism/14.pdf, navštívené 14.4.2017)
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(Spracoval autor príspevku na základe podkladov Štatistických úradov ýSR a SR.)
Pri interpretácii výsledkov porovnania je rozhodujúce, že obþania bez vyznania tvoria
druhú najpoþetnejšiu skupinu obyvateĐov podĐa svetonázoru. Aj v absolútnych þíslach je táto
skupina väþšia ako sumár všetkých ostatných vyznaní absolútne o 179 273 Đudí a percentuálne o
3,32 %. Tieto hodnoty ešte zvyšujú zistenia výskumov Sociologického ústavu SAV z rokov 1991,
1999, 2008, podĐa ktorých sa v roku 1991 neprihlásilo k žiadnej cirkvi 28,1 % (v sþítaní Đudu
1991 to bolo len 9,7 %), v roku 1999 sa neprihlásilo k žiadnej cirkvi 23,1 % a v roku 2008 sa
neprihlásilo k žiadnej cirkvi 24,1 % (v sþítaní Đudu 2001 to bolo len 13 %).8
Zistené poznatky len potvrdzujú, že sekulárni obþania sú v skutoþnosti na Slovensku
príslušníkmi menšiny. ýi už je týchto osôb trinásĢ, alebo dvadsaĢštyri percent, v tejto
súvislosti až tak rozhodujúce nie je, pretože v obidvoch prípadoch je to už tzv. „veĐká
menšina“. ýiže hodnota poþítajúca sa v percentách v dvojmiestnych þíslach, ktoré si je
potrebné v spoloþnosti všimnúĢ, ale zćaleka ešte nie tak veĐká, aby dokázala v spoloþnosti
presadiĢ svoje názory, svoje vzory správania. Sú teda menšinou, v tomto veĐmi jednoduchom
kvantitatívnom význame. Je veĐmi dôležité z hĐadiska uplatnenia základných Đudských práv

8

Správa Sociologického ústavu SAV – European Values Study – Európsky porovnávací výskum hodnotových
orientácií v Európe 2008. Slovenský archív sociálnych dát.
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zabezpeþiĢ nielen názorovú autonómiu jedinca (forum internum), ale aj otázky vonkajšieho
prejavovania názorov (forum externum).
Sekulárni obþania (sekularisti, humanisti, racionalisti, etici, skeptici, agnostici a pod.),
sa zatiaĐ, na rozdiel od príslušníkov niektorých iných menším, nedomáhajú ochrany v podobe
zvláštnej právnej úpravy. Nedomáhajú sa tzv. „pozitívnej diskriminácie“ v podobe zvláštnych
práv. Preþo je tomu tak? Možno sú v tomto smere až príliš dediþmi osvietenskej tradície
rovnosti, rovnoprávnosti všetkých, ktorá veĐmi opatrne hĐadí aj na pozitívnu diskrimináciu.
Nie že by ju odmietali, ale musí pre Ėu vidieĢ veĐmi silný dôvod. Druhým je, že dovtedy kým
verejná moc a verejný priestor ostávajú aspoĖ deklaratórne, nábožensky indiferentné,
neutrálne, tak nie je dôvod, požadovaĢ nieþo zvláštne. Avšak v momente, keć takými
prestávajú byĢ, keć strácajú svoju náboženskú indiferentnosĢ ich snaha nesmeruje k nejakým
zvláštnym právam, ale len ku obnovenie všeobecnej rovnosti v dôstojnosti a v právach.“9
2. Svetonázorová

neutralita

štátu

a registrácia

cirkví

a náboženských

spoloþností
Sloboda svedomia a vyznania úzko súvisí s ideologickou a náboženskou neutralitou
štátu zakotvenou v þl. 1 ods.. 1 Ústavy: „Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a
právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“10. Touto vetou sa zaruþujú
základné princípy štátu – zvrchovanosĢ, demokratickosĢ a právnosĢ. Štát sa nesmie viazaĢ na
ideológiu ani nábožensky profilovaĢ a mal by naopak vytváraĢ neutrálne pluralitné prostredie,
zaisĢujúce þo najširšiu toleranciu. Snaha oddeliĢ náboženstvo od štátu, (spojenie oltára
a trónu) našla svoje vyjadrenie v požiadavke odluky štátu od cirkvi. Nielen však len v odluke
štátu od cirkvi, ale aj v odluke cirkvi od štátu. Presným vyjadrením týchto princípov v našej
právnej histórii je bod 5. v druhej þasti Vianoþnej dohody z roku 1943: „Zachovaná má byĢ
sloboda náboženských vyznaní, vylúþený má však byĢ vplyv cirkvi na smer a vedenie štátu.“11
Rešpektovanie, ochranu a naplnenie základných Đudských práv v materiálnej rovine vo
vzĢahu k slobode myslenia a svedomia, práva na združovanie sa zabezpeþujú právne normy
Slovenskej republiky, ktorých cieĐom je praktická regulácia tejto oblasti. VzĢah štátu a cirkví
a náboženských spoloþností (cirkvi a náboženské spoloþnosti ćalej len CNS) reguluje
9

Barány Eduard: Obþania bez náboženského vyznania ako menšina, In: Postavenie obþanov bez náboženského
vyznania v Strednej Európe. SpoloþnosĢ Prometheus, Bratislava 2010.
10
Drgonec Ján: Ústava Slovenskej republiky – komentár, Heuréka, Šamorín 2007, Druhé prepracované
a rozšírené vydanie, ISBN 80-89122-38-8, str. 23.
11
Miþev Stanislav a kol.: Slovenské národné povstanie 1944, Múzeum SNP v Banskej Bystrici, Banská Bystrica
2009, vydanie prvé, ISBN 978-80-970238-3-6, str. 136..
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v Slovenskej republike zákon þ. 308/1991 Zb. Zákon o slobode náboženskej viery a postavení
CNS (v znení þ. r1/c96/1991 Zb., 394/2000 Z. z., 201/2007 Z. z., 91/2016 Z. z., 125/2016 Z. z.,
39/2017 Z. z. – ćalej len zákon þ. 308/1991 Zb.). Prijatie tohto zákona nadväzuje na zákon þ.
83/1990 Zb. o združovaní obþanov, ktorý v § 1 ods. 3 písm. c) vyslovene ustanovuje, že tento
zákon sa nevzĢahuje na združovanie obþanov v cirkvách a náboženských spoloþnostiach. PodĐa
zákona þ. 308/1991 Zb. sa urþujú podmienky združovania sa podĐa náboženského vyznania, ktorý
ako cirkev alebo náboženskú spoloþnosĢou definuje dobrovoĐné združenie osôb rovnakej
náboženskej viery v organizácii utvorenej podĐa príslušnosti k náboženskej viere na základe
vnútorných predpisov príslušnej CNS (§ 4, ods. 1).
V slovenskom právnom poriadku však nie je právne definovaný termín náboženstvo.
Z toho môže vzniknúĢ problém pri posudzovaní, niektorých skupín þi sú náboženské alebo
nie. V procese rozhodovania o registrácii CNS v dôsledku tejto skutoþnosti štát paradoxne
urþuje þo je a þo nie je náboženstvo, þo je a þo nie je náboženské. Jedným z príkladov je
rozhodnutie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o odmietnutí registrácie Ateistickej
cirkvi neveriacich, ktoré svoj postoj zdôvodĖuje nasledovne:
„PodĐa VeĐkého slovníka cudzích slov (Bratislava 2000) pojem ateizmus znamená
„odmietanie viery v boha, v nadprirodzené sily, v záhrobný život; popieranie akéhokoĐvek
náboženstva“. .Ateistická cirkev neveriacich vo svojom vyjadrení z 21. novembra 2006 však
deklaruje, že pojem „ateistická“ – „vysvetĐuje predchádzajúci alebo pretrvávajúci stav
vedomia a náboženskej viery u Đudí hlásiacich sa k našej cirkvi k osobnému bohu, k osobným
bohom alebo k prirodzeným þi nadprirodzeným silám, þi životu svetskému alebo posvätnému
v þase ich minulého, súþasného alebo budúceho poznania závislého od poznanej pravdy
o bohu a o veciach svetských. Naši þlenovia nezaujímajú stanovisko k existencii boha
a pripúšĢajú existenciu boha.“. Takáto definícia nezodpovedá požiadavke § 4 ods. 1 zákona þ.
308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, že cirkev je dobrovoĐné združenie osôb rovnakej
náboženskej viery.
V základnej charakteristike Ateistickej cirkvi neveriacich, ako súþasti návrhu na
registráciu sa uvádza, že ide o „všeobecnú cirkev združujúcu Đudí, ktorí súhlasia s hodnotami
a vierou, ktoré Ateistická cirkev neveriacich presadzuje...“. V tomto konštatovaní však nie je
explicitne, ani implicitne vyjadrené, že ide o združenie osôb rovnakej náboženskej viery.
Predmetný zákon totiž nepovažuje za postaþujúcu len skutoþnosĢ „viery“ všeobecne ako je
uvedená v základnej charakteristike Ateistickej cirkvi neveriacich, ale výslovne „náboženskej
viery“, ktorá je obsahovo užším pojmom a je bezprostredne spájaná s existenciou a þinnosĢou
cirkví a náboženských spoloþností na Slovensku. Ateistická cirkev neveriacich preto
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typologicky ani charakterovo nezodpovedá definícií cirkvi a náboženskej spoloþnosti podĐa
§ 4 ods. 1 zákona þ. 308/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“12
Ministerstvo kultúry môže nezaregistrovaĢ, (alebo zrušiĢ registráciu) CNS len podĐa
zákonom predvídateĐných podmienok. Samotný akt registrácie nie je z pohĐadu práva na
slobodu vyznania problematický. Avšak neudelenie registrácie je výrazným zásahom do
združovania sa i do práva na slobodu prejavu vyznania. Neregistrácia CNS „môže byĢ
uskutoþnená len ako posledné riešenie pri splnení podmienky, že ide o ústavne súladné
obmedzenie práva združovaĢ sa v CNS a, že ide o zásah nevyhnutný v demokratickej
spoloþnosti.“13
Je otázkou nakoĐko je štát oprávnený urþovaĢ þo je a þo nie je náboženstvo.
Rozhodnutie talianskeho Najvyššieho súdu z roku 1997 zdôvodĖuje preþo neexistuje právna
definícia náboženstva. PodĐa jeho názoru by bola akákoĐvek definícia rýchlo zastaraná
a prekonaná a vo svojej podstate by obmedzovala slobodu myslenia, svedomia a náboženstva.
AkákoĐvek definícia náboženskej slobody je vo svojej podstate reštriktívna. Náboženstvo
(rovnako ako presvedþenie – poznámka autora) je neustále sa vyvíjajúci koncept a súd ho
môže iba interpretovaĢ v rámci špecifického historického a geografického kontextu. 14
PodĐa zákona þ. 308/1991 Zb. štát však uznáva len tie CNS, ktoré sú registrované
podĐa tohto zákona. Zákon súþasne v § 4 ods. 2 deklaruje rovnosĢ všetkých CNS pred
zákonom, a možnosĢ uzatváraĢ s nimi zmluvy o vzájomnej spolupráci (§ 4, ods. 5).
CNS môžu podĐa § 6 zákona slobodne urþovaĢ svoje náboženské uþenie a obrady
(ods. 1, písm. a), poskytovaĢ duchovné a hmotné služby (ods. 1, písm. c), vyuþovaĢ
náboženstvo (ods. 1, písm. d), organizovaĢ bez oznámenia svoje zhromaždenia; (ods. 1, písm.
f), vlastniĢ hnuteĐný a nehnuteĐný majetok a maĢ iné majetkové a nehmotné práva (ods. 1,
písm. g), zriaćovaĢ a prevádzkovaĢ úþelové zariadenia (ods. 1, písm. h), prevádzkovaĢ tlaþ,
nakladateĐstvá, vydavateĐstvá a tlaþiarne (ods. 1, písm. i), zakladaĢ a prevádzkovaĢ vlastné
kultúrne inštitúcie a zariadenia (ods. 1, písm. j), zriaćovaĢ a prevádzkovaĢ vlastné
zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a zúþastĖovaĢ sa na poskytovaní
týchto služieb aj v štátnych zariadeniach v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi (ods. 1, písm. k). Poverené osoby vykonávajúce duchovenskú þinnosĢ majú podĐa
§ 9. ods. 1 zákona právo vstupu do verejných zariadení sociálnej starostlivosti a
12

Rozhodnutie MK SR þ MK 4457/2006-320/22106, o odmietnutí registrácie Ateistickej cirkvi neveriacich so
sídlom v Bratislave, Blumentálska 1., zo dĖa 18. decembra 2006
13
BartoĖ, Michal a kolektív: Základné práva. VydavateĐstvo Leges, Praha 2016, str. 347.
14
Davie, G., 2000: Religion in Modern Europe. A Memory Mutates. Oxford University Press, Oxford,
Financovanie cirkví a náboženských spoloþností v SR (www.culture.gov.sk/index), august, 2004.
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zdravotníckych zariadení a detských domovov, ćalej majú právo vstupu do ubytovacích
objektov vojenských útvarov, do miest, kde sa vykonáva väzba, trest odĖatia slobody,
ochranné lieþenie a ochranná výchova.
Uvedené práva však nezískavajú všetky CNS automaticky, ale len tzv. registráciou
Ministerstvom kultúry SR za splnení viacerých formálnych podmienok urþených zákonom.
Registráciu CNS zákon stanovuje ako podmienku jej uznania štátom, získanie právnej
subjektivity ako CNS, možnosti využívanie osobitných oprávnení (podĐa § 6 a 9 zákona), ako
aj získania finanþnej podpory zo strany štátu pre svoju þinnosĢ (zákon 218/1949 Zb.).
„Registrácia je tak základnou podmienkou fungovania nejakej náboženskej skupiny ako
plnohodnotnej CNS.“15
Podmienky registrácie CNS ako podmienky štátneho uznania CNS boli pôvodne
obsiahnuté v osobitnom zákone þ. 192/1992 Zb., ktoré však priamo vložili do zákona o
slobode náboženskej viery a postavení CNS v roku 2007 novelou zákona 308/1991 Zb.
Podmienky sú stanovené v § 12 a 13, priþom zákon v § 12. písm. d), podĐa najnovšej
novelizácie z februára tohto roka, stanovuje poþetný cenzus vyžadujúci predloženie þestného
vyhlásenia najmenej 50.000 plnoletých þlenov, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej
republiky a sú obþanmi Slovenskej republiky, o tom, že sa hlásia k cirkvi alebo náboženskej
spoloþnosti, podporujú návrh na jej registráciu, sú jej þlenmi, poznajú základné þlánky viery a
jej uþenie a sú si vedomí práv a povinností, ktoré im vyplývajú z þlenstva v cirkvi alebo
náboženskej spoloþnosti, s uvedením ich mien, priezvisk, trvalého pobytu a rodných þísel.16
Táto kontroverzná novela zákona stanovením poþetného cenzu, ktorý je neodôvodnene
vysoký aj na európske pomery a Ģažko dosiahnuteĐný v podmienkach Slovenskej republiky,
bráni vzniku právnej subjektivity nových CNS. Je pokraþovaním nezmyselnej tendencie,
konzervovania existujúceho stavu a zabezpeþenia privilegovanej ochrany už existujúcich a
registrovaných CNS, presadzovanej na Slovensku už od roku 1992. V roku 1992 stanovila
Slovenská národná rada zákonom þ. 192/1992 Zb. povinnosĢ novej CNS preukázaĢ, že sa
k nej hlási 20.000 plnoletých osôb. Bez povinnosti preukázaĢ to þestným prehlásením
s osobnými údajmi. Napriek tomu, že Slovenská republika v tejto otázke šla v rozpore
s trendom ostatných európskych krajín (pre registráciu novej CNS staþí v Rusku 10 þlenov,
v PoĐsku, 100, v Maćarsku a ýesku 300, v Holandsku dokonca nie je potrebné vôbec
dokladovaĢ poþet þlenov – poznámka autora) podmienku þíselného cenzu splnili a boli
15

Trstenský Alexander: Právna úprava registrácie cirkví a náboženských spoloþností. SúþasnosĢ a perspektívy.
In: Axis Mundi, Slovenská spoloþnosĢ pre štúdium náboženstiev pri SAV, ISSN 1337-0626, þ. 2/2015, str. 21.
16
Zákon þ. 308/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov

197

zaregistrované len tri CNS – Náboženská spoloþnosĢ Svedkovia Jehovovi (24.3.1993), Cirkev
Ježiša Krista, svätých neskorších dní (15.10.2006) a Bahájske spoloþenstvo (19.4.2007). Je
zaujímavé, že podĐa sþítania Đudu 2011 ani jedna z týchto CNS nedosiahla poþet þlenov nad
20 000 (Nie plnoletých þlenov, ale všetkých þlenov, vrátane detí!!! Svedkovia Jehovovi –
17.222, Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní – 972, Bahájske spoloþenstvo – 1065).
V roku 2007 však už bol zákonom þ. 201/2007 novelizovaný poþet na 20 000
plnoletých þlenov cirkvi obþanov Slovenskej republiky, ktorí þestným prehlásením prehlásia,
že sú jej þlenmi, poznajú základné þlánky viery a jej uþenie a sú si vedomí práv a povinností,
ktoré im vyplývajú z þlenstva v cirkvi alebo náboženskej spoloþnosti, s uvedením ich mien,
priezvisk, trvalého pobytu a rodných þísel. Už touto novelizáciou sa „nereagovalo na
celospoloþenskú potrebu, ale išlo o snahu zabrániĢ registrácii dvoch známych a celosvetovo
rozšírených náboženských spoloþenstiev Bahájskeho spoloþenstva a Moslimského zväzu
v SR.“17 Urýchlenou novelizáciou zákona sa podarilo zabrániĢ registrácii len v prípade
Moslimského zväzu. Napriek tomu, že islamské náboženstvo bola na území Uhorska
recipované už v roku 1916.
Napriek tomu, že podmienku 20.000 plnoletých þlenov od roku 2007 už nedokázala
splniĢ žiadna CNS, bol v roku 2017 novelou zákona þ. 39/2017 stanovený poþetný cenzus na
50.000. Oficiálnym dôvodom bola podĐa dôvodovej správy snaha eliminovaĢ špekulatívne
registrácie údajných cirkví a náboženských spoloþností s hlavným cieĐom registrácie –
získania finanþných príspevkov od štátu. Skutoþný úmysel novely potvrdil aj pozmeĖovací
návrh poslancov za stranu Kotleba – ďudová strana Naše Slovensko, ktorí navrhli zvýšiĢ
poþetný cenzus až na 250.000 s odôvodnením, že „vzhĐadom na kresĢanský charakter nášho
štátu odmietajú, aby sa na Slovensku transformovali rôzne sekty na oficiálne registrované
náboženské spoloþnosti. Slovenské dejiny sú kresĢanské dejiny. Slovenská identita je aj
kresĢanskou identitou.“18
Celý postupný proces viacnásobnej novelizácie zákona 308/1991 Zb. Zákona o
slobode náboženskej viery a postavení CNS vytvoril právny systém, ktorý registruje CNS
podĐa nerovnakých podmienok a poskytuje im pozitívnu diskrimináciu na úkor ostatných.
V súþasnosti podĐa tejto platnej právnej úpravy v Slovenskej republike pôsobia CNS, ktoré
-

boli registrované, pretože pôsobili na území Slovenskej republiky so súhlasom
štátu už pred úþinnosĢou zákona 308/1991 Zb. (15 CNS)

17

Trstenský Alexander: Právna úprava registrácie cirkví a náboženských spoloþností. SúþasnosĢ a perspektívy.
In: Axis Mundi, Slovenská spoloþnosĢ pre štúdium náboženstiev pri SAV, ISSN 1337-0626, þ. 2/2015, str. 21.
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Národná rada Slovenskej republiky, VI. Volebné obdobie, parlamentná tlaþ 273, 2016.
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-

boli registrované podĐa zákona 192/1992 Zb. s 20.000 sympatizantmi (3 CNS),

-

budú registrované tie, ktoré splnia podmienky stanovené novelou 39/2017 – t. z.
50.000 plnoletých þlenov obþanov Slovenskej republiky – þo s veĐkou
pravdepodobnosĢou najbližších desiatkach rokoch nebude, nakoĐko pôvodný
þíselný cenzus 20.000 þlenov z roku 2007 (teda za 10 rokov) žiadna CNS nesplnila
a novelizovanú podmienku 50.000 þlenov spĎĖajú len 4 z 18 registrovaných CNS
(Rímskokatolícka

cirkev,

Gréckokatolícka

cirkev,

Evanjelická

cirkev

augsburského vyznania a Reformovaná kresĢanská cirkev).
Okrem toho viacero neregistrovaných CNS (rôzne zdroje uvádzajú poþet až okolo 50)
pôsobí na Slovensku ako obþianske združenia podĐa zákona þ. 83/1990 Zb. o združovaní
obþanov v znení neskorších predpisov (ćalej len zákon þ. 83/1990 Zb.). PodĐa stanoviska
Generálnej prokuratúry SR „uvedená právna norma v ustanovení § 1 ods. 3 písm. c)
vyslovene ustanovuje, že tento zákon sa nevzĢahuje na združovanie obþanov v cirkvách
a náboženských spoloþnostiach. Vznik a registrácia (takéhoto) obþianskeho združenia... by
boli v rozpore so zákonom þ. 83/1990 Zb. a jeho úþelom... (Jeho) pôsobenie by zároveĖ bolo
priamym obchádzaním zákona þ. 308/1991 Zb.“19 Ústavný súd sa vo svojom náleze
nestotožnil s týmto názorom a potvrdil právny názor Vlády SR, ktorá tento názor odmieta
s tým, že „táto prezumpcia je v priamom rozpore s princípom právneho štátu a návodom na
neprimerané obmedzovanie Đudských práv. V prípade, že navrhovateĐ má poznatky z praxe,
kde by pri registrácii obþianskeho združenia dochádzalo k porušeniu práva na združovanie v
spojitosti s právom na slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania viery, tak má
ústavnú povinnosĢ konaĢ. Ani náznakom však takýto výklad zákona þ. 83/1990 Zb. v praxi
nedokumentuje príkladom. Základné Đudské práva a slobody majú rovnakým spôsobom
zabezpeþené þlenovia registrovaných aj neregistrovaných cirkví a náboženských spoloþností.
Cirkvi a náboženské spoloþnosti môžu teda de iure aj de facto slobodne pôsobiĢ bez ohĐadu
na to, þi sú alebo nie sú registrované.“20
Zákonodarca v súlade s týmto stanoviskom nastavil pre absolútnu väþšinu CNS
nesplniteĐné podmienky pre registráciu podĐa zákona þ. 308/1991 Zb. zaruþujúce
registrovaným CNS štátnu podporu a ochranu (právnu i finanþnú), na druhej strane im
umožĖuje obchádzaĢ platnú právnu úpravu cez zákon 38/1990 Zb. contra legem
s gramatickým znením zákona, ako aj s jeho zrejmým úþelom. Napriek právnemu názoru
19

.Podanie

Generálnej prokuratúry SR na Ústavný súd SR na zaþatie konania o súlade § 3, § 4 ods. 4, § 11 a § 12
písm. d) zákona þ. 308/1991 Zb, doruþený 5. Februára 2008
20
Ústavný súd Slovenskej republiky PL. ÚS 10/08-70.
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Ústavného súdu vyjadreného v náleze Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 10/0870, z 3. februára 2010, sa domnievame, že súþasný stav v oblasti registrácie CNS je za
hranicou ústavnosti a je jej porušením.
Realizáciu výkonu základných slobôd „možno v zmysle þlánku 24. ods. 4 obmedziĢ
iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoloþnosti na ochranu
verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.“21 Je to možné jedine
v prípade, ak sa zároveĖ splní formálna podmienka urþenie tohto obmedzenia zákonom spolu
s dvoma materiálnymi podmienkami: obmedzujúce opatrenie musí byĢ nevyhnutným
v demokratickej spoloþnosti a musí slúžiĢ na ochranu iného ústavou chráneného záujmu.
PodĐa nášho názoru tieto podmienky naplnené neboli.
Sekulárni obþania s filozofickým, þi nenáboženským svetonázorovým presvedþením
nemajú ani inú možnosĢ, ako sa registrovaĢ len ako obþianske združenia podĐa zákona
þ. 83/1990 Zb. O možnosti registrácie združení s filozofickým presvedþením pre Đudí
s nenáboženským náhĐadom na svet a ich podpore zo strany štátu sa v Slovenskej republike
ani neuvažuje. Toto tvrdenie podþiarkuje aj skutoþnosĢ, že len CNS majú podĐa þl. 24. ods. 3
právo spravovaĢ svoje záležitosti samy, zriaćovaĢ svoje orgány, ustanovovaĢ svojich
duchovných, zabezpeþovaĢ vyuþovanie náboženstva a zakladaĢ rehoĐné a iné cirkevné
inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov. Sekulárni obþania tieto možnosti v zmysle zákona
þ. 83/1990 Zb nemajú.
3. Finanþná podpora CNS zo strany štátu bez limitov
Len (!) registrovaným CNS zabezpeþuje štát nielen nadštandardnú právnu ochranu, ale
súþasne im poskytuje aj nárokovateĐnú finanþnú a materiálnu podporu v zmysle zákona
þ. 218/1949 Sb. o hospodárskom zabezpeþení cirkví a náboženských spoloþností štátom.
Tento zákon, pôvodne formulovaný po zmene politického systému vo februári 1948,
nadväzoval na tradície finanþnej podpory z obdobia 1. ýeskoslovenskej republiky i vojnovej
Slovenskej republiky. Toto zabezpeþenie zostalo v platnosti aj vzhĐadom na skutoþnosĢ, „že
do nadobudnutia platnosti tohto zákona 1.11.1949 bola bez náhrady zoštátnená rozhodujúca
þasĢ produktívneho majetku CNS.“22 Všetok súkromný a verejný patronát nad kostolmi,
obroþiami a inými cirkevnými ústavmi prešiel na štát. UplatĖovanie zákona sa stalo nástrojom
zo strany štátu na ovplyvĖovanie a reguláciu þinnosti CNS. Po roku 1989 došlo k
21

Drgonec Ján: Ústava Slovenskej republiky – komentár, Heuréka, Šamorín 2007, Druhé prepracované
a rozšírené vydanie, ISBN 80-89122-38-8, str. 261.
22
Moravþíková Michaela – Cipár M.: Cisárovo cisárovi. Ekonomické zabezpeþenie cirkví a náboženských
spoloþností. ÚVŠC, Bratislava 2001.
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viacnásobnej novelizácii danej právnej normy, pomocou ktorých došlo k zrušeniu všetkých
kontrolných mechanizmov zo strany štátu a zostali zachované len paragrafy s nárokmi CNS:
§ 1. Osobné požitky duchovných
Štát poskytuje podĐa ćalších ustanovení tohto zákona registrovaným cirkvám a
náboženským spoloþnostiam ustanovenú úhradu osobných požitkov duchovných pôsobiacich
ako zamestnanci cirkví a náboženských spoloþností v duchovnej správe, v cirkevnej
administratíve alebo v ústavoch pre výchovu duchovných, ak o to cirkev alebo náboženská
spoloþnosĢ požiada.
§ 4 Náhrada cestovných, sĢahovacích a iných výdavkov
Duchovní, ktorí majú nárok na osobné požitky, majú aj nárok na náhradu cestovných,
sĢahovacích a iných výdavkov podĐa osobitného predpisu.
§ 8. Vecné náklady
1. Štát uhradzuje registrovaným cirkvám a náboženským spoloþnostiam podĐa ich
schváleného rozpoþtu riadne vecné náklady spojené s výkonom bohoslužieb a iných
náboženských úkonov i s cirkevnou administratívou.23
Problémom takto nastavenej právnej normy je predovšetkým v skutoþnosti, že nie sú
stanovené žiadne limity nárokov CNS a zostáva jediná povinnosĢ zo strany CNS a to
každoroþne predložiĢ správu o hospodárení finanþnými prostriedkami poskytnutými podĐa §
1. a 8. zákona (Zákon 218/1949 Zb. §. 9). Bez stanovenia limitov a zákonných podmienok na
urþenie výšky príspevku pre jednotlivé CNS sa vytvára priestor pre individuálne riešenia a
postupný nárast požadovaných finanþných prostriedkov:
Rok
2000

Porovnanie
2017

Absolútne

Percentuálne

Výška finanþného príspevku
17.247.790
40.017.526 + 22.769.736
(Spracoval autor príspevku na základe podkladov Ministerstva kultúry SR)
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Nárast príspevkov na þinnosĢ cirkví má neustále rastúci trend, þo konštatovala aj
dôvodová správa k Návrhu na dofinancovanie ústredí CNS predložená na rokovanie Vlády
SR Ministerstvom kultúry v roku 2008: „Štát ... nemá možnosĢ nijakým spôsobom ovplyvĖovaĢ
poþty duchovných, avšak na druhej strane má zákonnú povinnosĢ zabezpeþiĢ všetkým duchovným
mzdové náležitosti. Suma celkových výdajov na tento úþel tak každoroþne narastá v dôsledku
medziroþného nárastu duchovných, cirkevnej administratívy biskupských úradov a markantne po roku

23

Zákon 218/1949 Zb o hospodárskom zabezpeþení cirkví a náboženských spoloþností štátom, §. 9.
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2005 v dôsledku každoroþnej valorizácie platov duchovných.“24Analýza údajov od jednotlivých

CNS ukazuje, že prideĐovanie finanþných prostriedkov pre jednotlivé CNS je výsledkom
nejasných kritérií. Štyri CNS neprijímajú zo štátneho rozpoþtu žiadne príspevky (z pôvodných
CNS registrovaných pred platnosĢou zákona þ. 308/1991 Zb. sú to KresĢanské zbory a okrem
nich tri novoprijaté CNS po roku 1992 a pred rokom 2007 – Náboženská spoloþnosĢ Jehovovi
svedkovia, Cirkev Ježiša Krista Svätých neskorších dní a Bahájske spoloþenstvo. Malé CNS
musia zvážiĢ ako použijú príspevok od štátu a väþšinou ho používajú v rozsahu viac ako 90 %
z jeho celkovej výšky na platy duchovných (vrátane odvodov). Výnimku tvoria len Cirkev
adventistov siedmeho dĖa a Novoapoštolská cirkev, ktoré 100 % príspevku využívajú výluþne
na prevádzku ústredia cirkvi.
Veriaci piatich najväþších cirkví (Rímskokatolícka, Gréckokatolícka, Evanjelická
cirkev augsburského vyznania, Reformovaná kresĢanská a Pravoslávna cirkev) predstavujú
poþetne 98,56 % všetkých obþanov Slovenskej republiky, ktorí sa hlásia k náboženskému
vyznaniu). Z celkového finanþného príspevku z kapitoly Ministerstva kultúry prijímajú
95,51 % podiel. Výška príspevku im umožĖuje rovnomerne rozdeliĢ príspevok štátu na platy
duchovných (70-80 %) a prevádzku cirkevných ústredí (20-30 %). Výška príspevku umožĖuje
materiálne a organizaþne zabezpeþovaĢ aj þinnosĢ osobitných organizaþných štruktúr ako
Konferencie(katolíckych) biskupov Slovenska, Ekumenickej rady cirkví v SR, Konferenciu
vyšších predstavených ženských reholí (od roku 2006) a Konferenciu vyšších predstavených
mužských reholí (od roku 2010). Štát financuje þinnosĢ aj ústredia a charitných domovov
Slovenskej katolíckej charity, ústredí Evanjelickej diakonie a Diakonie Reformovanej
kresĢanskej cirkvi (od roku2008).
Výška príspevku zo strany štátu pozitívne diskriminuje veĐké CNS a umožĖuje im
budovaĢ nové organizaþné štruktúry a prijímaĢ nových duchovných väþšinou platených práve
z prostriedkov štátu. Toto systematické financovanie veĐkých CNS zo strany štátu vedie
k znaþnému nárastu poþtu ich farských úradov, kostolov i duchovných (a teda aj k nárastu
nárokov na ich financovanie), ale paradoxne na druhej strane vykazujú absolútny
i percentuálny pokles základných cirkevných obradov. Potvrdzuje to porovnanie údajov
z rokov 1989 a 2015:

24

Dôvodová správa k materiálu Ministerstva kultúry SR þ. MK-3754_2008-10_14785 predložený na rokovanie
Vlády SR, 27. 10. 2008
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Položka
1989
2015
porovnanie %vyjadrenie
Poþet duchovných
1.906
3.536
+ 1.630
186
Poþet kostolov
3.919
6.136
+ 2.217
157
Poþet cirkevných krstov
64.312
46.376
- 17.945
72
Poþet cirkevných sobášov
24.790
15.011
- 9.779
61
Poþet cirkevných pohrebov
46.489
44.143
- 2.355
95
(Spracoval autor príspevku na základe podkladov Štatistického úradu SR.)
Prezentované údaje vychádzajú výluþne zo štatistických údajov cirkví a sumárne
vyjadrujú celkovú tendenciu, ktorá môže maĢ, a aj má, drobné rozdielne špecifiká pri jednotlivých
CNS. Poþty obradov ovplyvĖuje aj rast a charakter populaþného vývoja, ale tendencia poklesu
cirkevných obradov v spoloþnosti je daná nielen v percentuálnej, ale aj v absolútnej rovine.
Výskumy Sociologického ústavu SAV poukazujú aj na rozdiel v deklarácii sa k príslušnosti
k CNS pri sþítaní obyvateĐov s pravidelnou úþasĢou na živote cirkvi. Len 40,81 % respondentov
pravidelne (viac ako 2-3 krát mesaþne) navštevuje bohoslužby, niekoĐko krát roþne 18,46 %
a 40,73 % sa na nich zúþastĖuje zriedkavo, alebo vôbec.25
Nech sú dôvody poklesu poþtu cirkevných obradov a nízkej úþasti na nich akékoĐvek,
z uvedených údajov vyplýva logická a opodstatnená otázka: Z akých dôvodov sa ukazuje ako
nevyhnutné a legitímne zo strany štátu (a teda aj z daní sekulárnych obþanov) finanþne
podporovaĢ nárast farských úradov a poþet duchovných jednotlivých CNS ? Preþo štát rovnakým
spôsobom nepodporuje þinnosĢ ostatných CNS a už vôbec nie obþianske obrady, þi organizaþné
štruktúry sekulárnych obþanov a funkcionárov svetonázorových humanistických združení ?
Odluka cirkvi od štátu je úzko spojená s existenciou majetkovej základne, vćaka
ktorej môžu CNS zabezpeþovaĢ svoju þinnosĢ. Z uvedených dôvodov, podobne ako
v ostatných krajinách bývalého východného bloku, aj na Slovensku prebehol proces reštitúcie
cirkevného majetku. Na rozdiel od samotných obþanov Slovenskej republiky, proces
reštitúcie majetku sa uskutoþnil voþi CNS mimoriadne ústretovo a na rozdiel od ýeskej
republiky nebol naviazaný na zrušenie finanþnej podpory CNS zo strany štátu. Reštitúcie sa
uskutoþnili prostredníctvom troch zákonov.
Zákon þ. 298/1990 Zb. o úprave niektorých majetkových vzĢahov rehoĐných rádov a
kongregácií a arcibiskupstva olomouckého prijatý Federálnym zhromaždením ýeskej
a Slovenskej Federatívnej Republiky riešil reštitúcie niektorých nehnuteĐností len katolíckej
cirkvi ich menovitým uvedením v zákone. Týmto spôsobom boli menovite urþené konkrétne

25

Správa Sociologického ústavu SAV – European Values Study – Európsky porovnávací výskum hodnotových
orientácií v Európe, 2008.
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objekty kláštorných domov mužských (celkovo 39 objektov, vrátane novelizácie s výpoþtom
podĐa zákona þ. 338/1991 Zb.) a ženských reholí (celkovo 56 objektov)
Predmetom zákona þ. 282/1993 Z. z. o zmiernení niektorých majetkových krívd
spôsobených cirkvám a náboženským spoloþnostiam už bolo „zmiernenie následkov
niektorých majetkových krívd spôsobených cirkvám a náboženským spoloþnostiam odĖatím
vlastníckeho práva k nehnuteĐným veciam a hnuteĐným veciam na základe rozhodnutí
štátnych orgánov, obþianskoprávnych a správnych aktov vydaných v období od 8. mája 1945,
židovským náboženským obciam od 2. novembra 1938 do 1. januára 1990 (ćalej len
"rozhodné obdobie") v rozpore so zásadami demokratickej spoloþnosti, rešpektujúcej práva
obþanov vyjadrené najmä Chartou Organizácie Spojených národov, Listinou základných práv
a slobôd a príslušnými medzinárodnými paktmi o obþianskych, politických, hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych právach.
Predmetom vrátenia majetku podĐa tohto zákona sú nehnuteĐné veci a hnuteĐné veci.
Predmetom vrátenia sú aj pozemky, ktoré sú súþasĢou lesného pôdneho fondu v
národnom parku. S pozemkami sa vydávajú aj hospodárske budovy a ostatné stavby slúžiace
lesnej výrobe, nachádzajúce sa v rozhodujúcom období na týchto pozemkoch, bez ohĐadu na
neskoršiu zmenu ich skutoþného využitia.“26
Pozitívna diskriminácia oprávnených CNS bola nielen v ich definovaní podĐa zákona
þ. 308/1991 Zb., ale aj v skutoþnosti, že štát oslobodil oprávnené CNS od súdnych
i správnych poplatkov, ako aj tým, že štát sa zaviazal uhradiĢ náklady spojené s prípadným
zameraním vydaných nehnuteĐností. (Zákon 282/1993 Z. z., § 1. ods. 1 až 3.). Stanovením
rozhodujúceho obdobia od 8. mája 1945 sa nielen prekroþila hranica 25. februára 1948,
prelomila sa hranica tzv. Benešových dekrétov, ale jednostranne sa zvýhodnila katolícka
cirkev na úkor ostatných CNS. V období vojnovej Slovenskej republiky boli zákonom zrušené
všetky cirkvi okrem katolíckej a evanjelickej cirkvi. Majetok zrušených cirkví bol
skonfiškovaný. Katolícka cirkev bola dominantnou silou politického systému vojnového štátu,
ktorého prezidentom bol katolícky kĖaz a katolícky kĖazi tvorili pätinu poslancov Snemu
Slovenskej republiky. Základom školského systému boli cirkevné školy (zákon þ. 308/1940
Sl. z) „Obligatórnym typom školy bola cirkevná škola, obecná bola iba subsidárna, kde to
zákon pripúšĢal.“27 Ak sa za rozhodujúci dátum zvolil 8. máj 1945, tak sa vrátil katolíckej

26

Zákon 282/1993 Z. z., § 1. ods. 1 až 3.
Zavacká, Katarína: Návrh zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Príþiny snáh o uzatvorenie
tejto zmluvy a následky, aké by vznikli po jej uzatvorení pre obþanov Slovenska. In: OS. Fórum obþianskej
spoloþnosti þ. 11/2000.
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cirkvi maximálne možný majetok bez ohĐadu na spôsob získania majetku v rokoch 19381945, keć katolícka cirkev mala prioritné postavenie na úkor všetkých ostatných.
Zákonom þ. 161/2005 Z. z. o navrátení vlastníctva k nehnuteĐným veciam cirkvám
a náboženským spoloþnostiam a prechode vlastníctva k niektorým nehnuteĐnostiam sa
opätovne rozšíril rozsah reštitúcií:
Vlastnícke právo sa vracia k nehnuteĐným veciam, ktoré tvoria
a) poĐnohospodársku pôdu,
b) hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej hospodárskej usadlosti,
c) lesný pôdny fond, hospodárske stavby a ostatné stavby súvisiace s ním.“28
Napriek mimoriadnej a Ģažko zdôvodniteĐnej ústretovosti štátu voþi CNS (a najmä
katolíckej cirkvi) v procese reštitúcií majetku, nie sú CNS ochotné informovaĢ o stave
a rozsahu svojho majetku, osobitne reštituovaného. Odvolávajú sa skutoþnosĢ, že im to zákon
nepredpisuje a najmä na nedostatoþné materiálne zabezpeþenie a naćalej požadujú
poskytovanie finanþného príspevku na svoju þinnosĢ zo strany štátu. Postupujú tak napriek
tomu, že napr. v ýeskej republike Rímskokatolícka cirkev prvý krát zverejnila výsledky
svojho hospodárenia za rok 2015, kde uviedla, že „celkovo získala zdroje vo výške 2,6
miliardy þeských korún, pri príspevku na podporu þinnosti zo strany štátu vo výške 951,4
miliónov a 1,6 miliardy ako finanþnej náhrady za nevrátený majetok. Výnosy z hospodárenia
cirkvi predstavovali 994 miliónov korún a þistý hospodársky výsledok po zdanení bol 108
miliónov korún“29
Bez racionálnej a otvorenej diskusie celej spoloþnosti k otázke financovania CNS
bude veĐmi Ģažké prijaĢ všeobecne akceptovateĐný model financovania. Zákulisné
a utajované diskusie o tejto problematike len spôsobujú, že sa táto problematika stáva
mimoriadne kontroverznou témou celospoloþenskej diskusie, þo škodí predovšetkým
samotným CNS.
4. Osobitné zmluvné vzĢahy štátu s jednotlivými CNS
Deklarovanú rovnosĢ všetkých CNS pred zákonom narušila novelizácia zákona
þ. 308/1991 Zb. zákonom þ. 394/2000 Z. z., ktorý zaviedol možnosĢ uzatváraĢ individuálne
zmluvy medzi CNS a štátom. (Zákon þ. 308/1991 Zb., § 4 ods. 5). Zrušenie rovnakého
prístupu k CNS a umožnenie uzatvárania individuálnych zmlúv s jednou cirkvou nevyhnutne

28

Zákon þ. 161/2005 Z. z.. § 2. ods. 1
Zdroj:
https://www.cirkev.cz/Media/ContentItems/25515_25515/konference-hospodareni-2016prezentacecbk.pdf, navštívené 14.4.2017)
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vedie k obmedzeniu práv iných CNS, i Đudí bez vyznania, pretože pri rôznych pravidlách
a zmluvách nie je možné vytvoriĢ rovnaký priestor pre všetkých v kultúre, školstve,
zdravotníctve, armáde, charite, štátnych médiách. Tým, že sa vytvára cesta pre jednu cirkev
obmedzujú sa možnosti iných CNS (a samozrejme aj obþanov bez vyznania) vytvoriĢ si
podobnú cestu, pretože priestor, v ktorom pôsobia je svojim rozsahom obmedzený. Tu nejde o
to, kto je prvý a kto druhý, alebo posledný, ale o skutoþnú rovnosĢ v právach a dôstojnosti.
Uzavretie Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou
(zverejnená pod þíslom 326/2001 Z. z.), ktorou sa kodifikovalo postavenie katolíckej cirkvi
v Slovenskej republike je prvým príkladom využitia tohto sporného ustanovenia. ýasové
i vecné následnosti po prijatí novely þ. 394/2000 Z. z. v súvislosti s prijatím Základnej
zmluvy poukazujú na zrejmú úþelovosĢ tohto kroku a þo vlastne bolo zmyslom tejto zmeny:
• 31. 10. 2000 – bola prijatá novelizácia zákona þ. 308/1991 Zb., ktorá umožnila
uzatváraĢ zmluvy medzi štátom a CNS.
• 24. 11. 2000 – bola slávnostne podpísaná vo Vatikáne Základnej zmluvy medzi
Slovenskou republikou a Svätou stolicou predsedom Vlády SR Mikulášom
Dzurindom a štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Angelom Sodanom.
• 30. 11. 2000 – vyslovila Národná rada SR súhlas so Základnou zmluvou.
• 4. 12. 2000 – ratifikoval Základnú zmluvu prezident Slovenskej republiky
R. Schuster.
• 18. 12. 2000 – došlo k výmene ratifikaþných listín a Základná zmluva vstúpila
v platnosĢ.
• až 23.8.2001 – bola Základná zmluva publikovaná v Zbierke zákonov pod
þ. 326/1991 Z. z.
Ak opomenieme skutoþnosĢ, že žiadna medzinárodná zmluva v Slovenskej republike
neprešla za takú krátku dobu – 24 dní, procesom od podpísania až po nadobudnutie
právoplatnosti a skutoþnosĢ, že z procesu jej tvorby bola vylúþená verejnosĢ, až analýza
zmluvy a jej dôsledkov vysvetĐuje podstatu celého procesu podpísania Základnej zmluvy.
V tejto súvislosti si je potrebné uvedomiĢ, že „katolícka cirkev, verná tradícii rímskeho
práva, prisudzovala (vždy) veĐký význam výslovnému a v textoch zapísanému uznaniu svojich
práv, þo samozrejme vyluþuje akúkoĐvek odluku.“30 Dokladom je toho samotný obsah
Základnej zmluvy.

30

Rémond, René: Náboženstvo a spoloþnosĢ v Európe, Nakladatelství Lidové noviny, Praha, 2003, str. 186
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Už v preambule zmluvy sa odvolávaním na významné poslanie Katolíckej cirkvi v
dejinách Slovenska, ako aj na jej aktuálnu úlohu v sociálnej, morálnej a kultúrnej oblasti
(zákon þ. 326/2001 Z. z.) zdôvodĖuje prijatie tejto zmluvy. Obsah zmluvy charakterizujú
formulácie pri ktorých Katolícka cirkev má právo, má výluþné právo, þi môže nadobúdaĢ a
pritom Slovenská republika na druhej strane uznáva, rešpektuje, garantuje a vytvára
podmienky. Formulácie jednotlivých þlánkov zmluvy poukazujú na to, že Svätá stolica má vo
zvrchovanom, nezávislom štáte, v Slovenskej republike, všetky možné práva – 16 þlánkov
a odsekov, ktoré je treba hodnotiĢ ako nadštandardné a Slovenská republika má vo svojej
vlastnej krajine voþi cudziemu štátu iba povinnosti a záväzky – 13 þlánkov a odsekov.31
Katolícka cirkev má len dve povinnosti: zabezpeþiĢ zhodu hraníc slovenských cirkevných
rímskokatolíckych diecéz a apoštolských administratúr, ako aj slovenských cirkevných
gréckokatolíckych eparchií a exarchátov so štátnymi hranicami Slovenskej republiky (þl. 3
ods. 3 zmluvy) a využiĢ všetky vhodné prostriedky na mravné formovanie obyvateĐov
Slovenskej republiky v prospech spoloþného dobra podĐa princípov katolíckej náuky
(zvýraznil autor) v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. (þl. 2 ods. 2 zmluvy)
Použite samotného termínu Základná zmluva nielen sémanticky vyjadruje, že nejde
o komplexné vymedzenie vzĢahov oboch strán, ale „vyjadruje skutoþnosĢ, že ide o prvú
a originálnu rámcovú komplexnú úpravu vzĢahov medzi zmluvnými stranami.“32 Ide teda o
zmluvu, na ktorú majú následne nadväzovaĢ v nej taxatívne vymedzené osobitné zmluvy
jednotlivo riešiace problematiku výhrady vo svedomí, vzdelávania, financovania cirkvi
a pastoraþnej þinnosti v ozbrojených zložkách štátu. Do dnešných dní bola ako prvá
podpísaná 21.8.2002 Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej
službe katolíckym veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej
republiky (þ. 648/2002 Z. z.), ktorá nadobudla platnosĢ 27.11. 2002. Ćalšou zmluvou bola
Zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o katolíckej výchove a vzdelávaní“
(þ. 394/2004 Z. z.) s platnosĢou od 9. 7. 2004. Dve predpokladané zmluvy – o výhrade
svedomia a financovaní zatiaĐ prijaté neboli.
Prijatím uvedených troch zmlúv získala Katolícka cirkev nadštandardné postavenie
voþi iným CNS vo verejnoprávnych médiách, v ochrane posvätných miest, uplatĖovaní
výhrady svedomia, rešpektovania katolíckych sviatkov štátom, v ochrane katolíckeho
manželského práva, v oblasti výchovy, vo vyuþovaní katolíckej náboženskej výchovy na
31

BaĢala, Maríán: Zmluvy Slovenskej republiky so Svätou stolicou, In: Postavenie obþanov bez náboženského
vyznania v Strednej Európe. SpoloþnosĢ Prometheus, Bratislava 2010.
32
Šmíd, Marek: Komentár k Základnej zmluve medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou. In.: Základná
zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou s komentárom. KBS-LÚý, Bratislava 2001. s. 31.

207

všetkých stupĖoch škôl v povinnej alternácii s etickou výchovou len na základných školách,
v práve vstupu a pôsobení v štátnych sociálnych a zdravotných zariadeniach, v ozbrojených
zložkách štátu, þi nezdaĖovania zbierok, bez povinnosti ich verejného vyúþtovania. Všetko
však „podĐa princípov katolíckej náuky a kánonického práva“. Štát súþasne garantuje nielen
finanþné krytie týchto aktivít, ale aj vytvára organizaþné štruktúry v štátnom aparáte platené
štátom, ktoré katolícka cirkev pre svoje pôsobenie využíva. SúþasĢou symbolov štátu a
štátneho protokolu sa stávajú náboženské (prioritne katolícke) symboly v širokej škále od
svätého Michala archanjela – patróna policajtov, cez štátny sviatok svätých Cyrila a Metoda
až po najvyššie ocenenia odovzdávané ministrom školstva: veĐká a malá medaila i ćakovný
list svätého Gorazda a pod.

Prízemie Ministerstva vnútra SR, kde vedĐa portrétov ministrov vnútra sa nachádza veĐký
obraz svätého archanjela Michala – patróna policajtov, ktorého definujú v textoch
rozširovaných a umiestĖovaných na policajných staniciach slovami: „Svojim rezolútnym
postojom vernosti Bohu Michal oþistil sféru duchov – „Nebo“ – od diabla a od jeho
spoloþníkov. Niþivé pôsobenie diabla sa však zameralo na zem, na zvádzanie Đudí
nerešpektovaĢ Boha a jeho zákon.“ (Zdroj: Fotografia autora)
Nejde len o nadštandardné postavenie a uznanie katolíckeho vyznania, uzavretím
zmlúv dochádza k prepájaniu pôsobenia štátu s pôsobením Katolíckej cirkvi do jedného celku,
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þím sa narušuje nielen rovnosĢ CNS, ale aj svetonázorová neutralita Slovenskej republiky
zakotvená v þl. 1 ods. 1 Ústavy. Túto skutoþnosĢ vystihuje hodnotenie Základne zmluvy,
podĐa ktorého „zmluva medzi SR a Vatikánom má predovšetkým doktrinálny charakter, ...
presadzuje katolicizmus ako štátnu doktrínu, ktorá má poradensky pôsobiĢ ... vo všetkých
oblastiach spoloþenského života, najmä v nadstavbovej sfére.“33
Pri uzatváraní Základnej zmluvy katolícka cirkev využila skutoþnosĢ, že Svätá stolica
(podĐa Kódexu cirkevného práva sa týmto rozumie nielen Rímsky veĐkĖaz, ale ak z povahy veci
alebo z kontextu nevyplýva nieþo iné, aj Štátny sekretariát, Rada pre verejné záležitosti cirkvi a
iné ustanovizne Rímskej kúrie – kánon þ. 361 Kódexu cirkevného práva 1983) je subjektom
medzinárodného práva. PorovnateĐné postavenie nemá žiadna iná CNS. Pri riešení právnej formy
Základne zmluvy sa zohĐadnila skutoþnosĢ, že zmluvnou stranou za katolícke vyznanie bola
Svätá stolica so svojou medzinárodnou právnou subjektivitou. A to aj napriek skutoþnosti, že pri
rokovaniach Zmiešanej komisie pre prípravu zmluvy okrem apoštolského nuncia (veĐvyslanca
Vatikánu) v Slovenskej republike Luigia Dossenu zastupovali Svätú stolicu (Vatikán) len obþania
Slovenskej republiky: kardinál Ján Chryzostom Korec a biskupi Rudolf Baláž, Vladimír Filo,
František Rábek a Milan Chautur. Trefne túto skutoþnosĢ vystihol P. Prusák: „Slovenská
republika uzatvorila medzinárodnú zmluvu s vlastnými obþanmi."34
Základná zmluva bola prijatá ako medzinárodná zmluva, podobne ako ćalšie dve
zmluvy, ktoré z nej vyplývali. Napriek jej nevyváženosti bola prijatá bez možnosti
jednostranného vypovedania zo strany Slovenskej republiky. Medzinárodný charakter zmluvy
poskytuje katolíckej cirkvi

nadštandardnú ochranu, þo zdôrazĖujú v argumentácii

predstavitelia katolíckej cirkvi: „Pripomíname, že Základná zmluva bola ratifikovaná
Prezidentom Slovenskej republiky a Národná rada SR s Ėou vyslovila súhlas, a Základná
zmluva má charakter medzinárodnej zmluvy, s ktorou musia byĢ v súlade ostatné zákony.“ 35
Možnosti, ktoré získala katolícka cirkev podpísaním Základnej zmluvy sa naplno
prejavili poþas tzv. Referenda o rodine vo februári 2015, ktoré sa pokúsilo presadiĢ katolícky
pohĐad na otázku manželstva, práv homosexuálov a výchovy detí ako záväznú normu pre celú
spoloþnosĢ. Referendum iniciovala petiþnou akciou (400.000 podpisov) Aliancia za rodinu.
Aliancia za rodinu sama seba definovala ako „obþiansku iniciatívu organizácií a jednotlivcov,
ktorá vznikla v decembri 2013 na podporu hodnôt manželstva a rodiny. Neviaže sa na žiadnu
ideológiu, vierovyznanie þi politickú stranu a je otvorená pre všetky organizácie, jednotlivcov,
33

Prusák, Peter: Odluka cirkvi od štátu. AMA, Bratislava. 2003, str. 39.
Prusák, Peter: Odluka cirkvi od štátu. AMA, Bratislava. 2003, str. 39.
35
Stanovisko Biskupského úradu v Banskej Bystrici, þ. 845/2008, zo dĖa 1.11.2008 k petícii obþanov vo veci
kostolných zvonov v mestskej þasti Podlavice
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skupiny, inštitúcie, spoloþenstvá þi iné zoskupenia obþanov, ktoré sa stotožĖujú s vyhlásením
Aliancie.“36
Oficiálne ju podporovalo 110 organizácií, z ktorých, ako sa po analýze ukázalo, bolo
78 priamo zriadených (a þasĢ z nich aj financovaných) katolíckou cirkvou, þi existujúcich s jej
podporou, 7 patrilo k iným kresĢanským cirkvám, 18 bolo oficiálne ideologicky neutrálnych
a 7 z nich neumožnilo prístup k svojim údajom. Oficiálne „obþianska“ Aliancia za rodinu
zbierala podpisy pod petíciu prostredníctvom organizaþných štruktúr katolíckej cirkvi, za jej
peniaze (þi peniaze štátu ?) tlaþila propagaþné materiály, využívala okrem oficiálnych
referendových diskusií priestor vo verejnoprávnych médiách v rámci vysielania redakcie
náboženského života. V priamych prenosoch z omší vo verejnoprávnych médiách kĖazi
vyzývali k úþasti na referende a obhajobe katolíckeho uþenia. Pretlak katolíckej kampane
oproti opoziþnej obþianskej strane v referende bol tak enormný, veĐkosĢ priestoru vo
verejnoprávnych médiách, ktorý získala aliancia vćaka podpore zo strany katolíckej cirkvi a
rozsahu jej finanþnej podpory boli tak oþividný, že nemožnosĢ rovnocennej súĢaže
argumentov viedla k ignorovaniu samotného referenda. Obþianska spoloþnosĢ svojou
neúþasĢou na referende (referenda sa zúþastnilo len 21,41 percenta oprávnených voliþov)
zneplatnila referendum. Predseda výboru NR SR pre európske záležitosti ďuboš Blaha takto
hodnotil jeho výsledky: „Vysoká neúþasĢ nie je prejavom Đahostajnosti, ale aj legitímnej
volebnej taktiky, ktorou Đudia dali najavo, þo si o referendových otázkach myslia. Takmer
80% obþanov Slovenska dalo najavo, že ich homofóbia buć nezaujíma, alebo ju odmietajú...
Je iróniou, že muselo prísĢ až referendum, ktoré iniciovala ultra-konzervatívna Aliancia za
rodinu a výrazne podporila katolícka cirkev, aby sa nad všetku pochybnosĢ empiricky
preukázalo, že obþania na väþšinovo katolíckom Slovensku zćaleka nie sú až takí
konzervatívni, za akých ich þasto považujú politici þi médiá.“37
MožnosĢ uzatvoriĢ osobitnú zmluvu so štátom využilo aj 11 CNS, ktoré uzatvorili
podobné zmluvy ako Katolícka cirkev. Prvou bola formou prezidentskej zmluvy uzavretá
Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými
spoloþnosĢami þ. 250/2002 Z. z., zverejnená 18.5.2002. Na Ėu nadviazali dohody
o náboženskej výchove a vzdelávaní (þ. 395/2004 Z. z., zverejnená 13.7.2004) a o výkone
pastoraþnej služby ich veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej
republiky. (þ. 270/2005 Z. z., zverejnená 24. 6. 2005).
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Pri podpisovaní predstavitelia štátu i cirkví tvrdili, že napriek odlišnému charakteru
majú zmluvy takmer identický obsah ako Základná zmluva a jej dve následné zmluvy. „Toto
konštatovanie však nie je celkom presné. Formálnou štruktúrou sú si zmluvy podobné, no
svojím obsahom, právnym definovaním zmluvných strán a rôznou ochranou autonómie cirkví
vytvárajú obe zmluvy legislatívnu nerovnosĢ. No aktom podpísania zmlúv... všetky zúþastnené
strany vzájomne uznali a tým aj legitimizovali privilegované postavenie katolíckej cirkvi
medzi ostatnými registrovanými cirkvami.“38
SkutoþnosĢ, že štát uzatvoril osobitné zmluvy s predstaviteĐmi cirkvi (neskôr aj
ćalších cirkví, nie však všetkých svetonázorových prúdov), narušuje zásadu svetonázorovej
neutrality štátu a princípu rovnosti obþanov pred zákonom. ZároveĖ sú tak kladené prekážky
voĐnej súĢaže náboženských a svetonázorových predstáv na Slovensku. NapĎĖanie zmlúv
s nekatolíckymi registrovanými CNS je svojim rozsahom len ilustraþné, nie rovnocenné,
v porovnaní s pozíciou katolíckej cirkvi. V dôsledku uvedených krokov už neplatia rovnaké
podmienky ani pre samotné registrované CNS, ktoré majú rôznu právnu ochranu (garanciu)
a z toho vyplývajúce aj rôzne podmienky a možnosti pre svoje pôsobenie:
• Katolícke cirkvi (2) sú zvýhodĖované nad rámec zákona 308/1991 Zb.
medzinárodnou Základnou zmluvou þ. 326/2001 Z. z.
• ýasĢ registrovaných CNS (11 – Evanjelická cirkev augsburského vyznania,
Reformovaná

kresĢanská

cirkev,

Pravoslávna

cirkev,

Evanjelická

cirkev

metodistická, Bratská jednota baptistov, Cirkev bratská, Cirkev adventistov
siedmeho dĖa, Apoštolská cirkev, Ústredný zväz Židovských náboženských obcí,
Starokatolícka cirkev, Cirkev þeskoslovenská husitská) je zvýhodĖovaná nad rámec
zákona 308/1991 Zb. vnútroštátnou zmluvou þ. 250/2002 Z. z.
• ýasĢ registrovaných CNS (5 – Náboženská spoloþnosĢ Svedkovia Jehovovi,
KresĢanské zbory, Novoapoštolská cirkev, Bahájske spoloþenstvo, Cirkev Ježiša
Krista Svätých neskorších dní) pôsobí len na základe podmienok zákona
308/1991 Zb.
Pre postavenie sekulárnych obþanov s iným, napr. filozofickým presvedþením je
realita ešte zložitejšia. Ústava, ani tzv. antidiskriminaþný zákon neriešia problematiku
rovnocenného

postavenia

ich

organizácií,

þi

obhajobu

kolektívnych

práv.

Tzv.

antidiskriminaþný zákon þ. 365/2004 Z. z. v § 2a ods. 11 výslovne hovorí: „Za diskrimináciu
z dôvodu náboženského vyznania, alebo viery sa považuje aj diskriminácia fyzickej osoby bez
38

Tížik Miroslav: Vplyv právnej regulácie na rozvoj náboženského života v Slovenskej republike. In:
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náboženského vyznania“ rieši túto otázku len vo vzĢahu k jednotlivcovi. Nerieši problematiku
a otázku práv vo vzĢahu k organizáciám humanistov. „Reaguje sa tak na faktickú situáciu,
ktorú si zákonodarca netrúfal prelomiĢ – odlišného právneho postavenia registrovaných CNS,
od iných organizácií, napr. od Spoloþnosti Prometheus, existujúcich „len“ podĐa bežného
združovacieho

zákona

þ. 83/1990

Zb.

ýiže

implicitne

neschvaĐuje,

ale

ani

neprelamuje odlišné právne postavenie cirkví CNS a iných obþianskych združení, alebo iných
organizácií.“39
5. KresĢanské Slovensko
Pre zdôvodnenie všetkých zmien v zákonoch regulujúcich vzĢah štátu a cirkvi sa
veĐmi þasto argumentovalo a argumentuje predovšetkým znením preambuly Ústavy:
„My, národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrne dediþstvo svojich predkov a na stároþné skúsenosti zo
zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosĢ,
v zmysle cyrilo-metodského duchovného dediþstva a historického odkazu VeĐkej Moravy,
vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurþenie,
spoloþne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území
Slovenskej republiky,
v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi,
usilujúc sa o uplatĖovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja
duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,
teda my, obþania Slovenskej republiky,
uznášame sa
prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave:“40
Napriek mnohým odvolávaniam sa na preambulu povahu právnych noriem majú len
tie ustanovenia právnych predpisov, ktoré nasledujú až za preambulou. „Sama preambula nie
je prameĖom práva.“41 Potvrdil to aj Ústavný súd v uznesení o výklade þl. 102 ods. 1 písm.
i): „Preambuly nie sú esenciálnou náležitosĢou žiadneho normatívneho aktu a sú pre
posudzovanie jeho normatívneho obsahu bez právneho významu“.42
39
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VeĐmi þasto sa odvolaním na preambulu Ústavy v rozpore s þlánkom 1 ods. 1 Ústavy
zdôrazĖuje kresĢanský charakter Slovenskej republiky (napr. pozmeĖujúci návrh poslancov
ďSNS). Citujú sa pri tom najmä dve vety preambuly – politické a kultúrne dediþstvo predkov
a zmysel cyrilo-metodského duchovného dediþstva. SkutoþnosĢ, že kresĢanské tradície
a hodnoty

tvoria

súþasĢ

kultúrnej

identity

obyvateĐov

Slovenskej

republiky

je

nespochybniteĐná. Avšak redukcia kresĢanstva na jediný zdroj je deformáciou „významu
plurality historických zdrojov slovenskej kultúry a hodnôt spoloþnosti. Slovensko v svojej
histórii ovplyvĖovali okrem kresĢanstva aj iné myšlienkové, politické, sociálne, filozofické
prúdy a hnutia. Poþínajúc dediþstvom antiky, vplyvom renesancie a osvietenstvom až po
súþasný humanizmus. Súþasný christianizujúci diskurz vyluþuje z tradície Slovenska aj
dediþstvo sekulárnych demokratických hodnôt masarykovského humanizmu.“43
Zmysel cyrilo-metodského duchovného dediþstva44 nespoþíva prioritne v prinesení
kresĢanstva – to na území Slovenska existovalo už pred ich príchodom, ale v staroslovienþine
ako liturgickom a kultúrnom jazyku, v písme (hlaholike), staroslovienskej literatúre
a obþianskom zákonníku. Používanie staroslovienþiny vo forme liturgie, kultúry a práva sa
skonþilo vyhnaním nasledovníkov (žiakov) Konštantína a Metoda z územia VeĐkej Moravy.
Táto tradícia sa stala súþasĢou kultúry južných a východných Slovanov Dediþstvo
Konštantína a Metoda ako súþasĢ tradícií slovenského národa sa zaþalo opätovne rozvíjaĢ až
v novoveku pri formovaní slovenského národa a hĐadaní jeho historických koreĖov.
KresĢanstvo ako náboženstvo Európy nikdy nebolo zjednocujúcim prvkom celého kontinentu.
KresĢanské náboženstvo nielenže Đudí nespájalo, ale sa stalo zdrojom sporov. „KresĢanstvo sa
rozdelilo na rôzne vyznania, ktoré medzi sebou žiarlivo súperili o to, komu pripadne þesĢ staĢ
sa jediným autentickým vyjadrením kresĢanskej pravdy.“45 Európa nábožensky bola vždy
kontinentom viacerých vyznaní: Európa katolícka, reformaþná, pravoslávna, židovská, ale aj
islamská. Deliaca þiara medzi nimi nebola nikdy jasne vymedzená. To sa týka osobitne aj
Slovenska. Územie Slovenska je priestorom, kde viaceré vyznania dlhodobo koexistovali
vedĐa seba. Tento stav však nereprezentoval, a ani dnes nereprezentuje, pluralitu vyznaní.
Naopak, každá cirkev vyvíjala a vyvíja veĐké úsilie na zdôraznenie a ochranu vlastnej pozície
v spoloþnosti. Tento trend je viditeĐný najmä po vzniku samostatnej Slovenskej republiky
v roku 1993.
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6. Záver
Postupnými legislatívnymi opatreniami od roku 1992 sa Slovenská republika napriek
deklaráciám v Ústave odklonila od ideologickej a náboženskej neutrality a vytvára
nadštandardné postavenie pre registrované CNS, osobitne pre katolícku cirkev. Zmenami
v zákone 308/1991 Zb. de facto znemožĖuje registráciu nových CNS a cieĐavedome
konzervuje a chráni existujúci stav a postavenie CNS. Štátom tvorený organizaþný rámec
a jeho finanþná podpora aktivít CNS napriek masívnej reštitúcii cirkevného majetku
pokraþuje bez urþenia a zdôvodnenia limitov. „Nastúpilo obchodovanie so štátom, ktorý
prostredníctvom financovania postov zabezpeþuje cirkvi svetskú moc nad tými aktérmi, ktorý
posty kontrolované cirkvou chcú zastávaĢ a musia byĢ preto kresĢanmi (katolíkmi).“46
Náboženské symboly sa stávajú symbolmi štátu. Situácia pokroþila do takého stavu, že
môžeme hovoriĢ o programovej christianizácii Slovenska. Tá sa zvýrazĖuje v þoraz
dominantnejšom postavení katolíckej cirkvi v spoloþnosti, ktorá nezakryte ovplyvĖuje
rozhodovanie štátu v þoraz väþšom rozsahu. Dokázala nielen zrušiĢ prerokovávanie
materiálov o sexuálnej výchove na školách, ale aj upraviĢ znenie šlabikára, þi zabrániĢ
ratifikácii tzv. Istambulského protokolu Slovenskou republikou, pretože nekorešpondujú
s magistériom (uþiteĐským úradom) katolíckej cirkvi.
Na druhej strane legislatíva Slovenskej republiky v podstate nepozná a ani nerieši
postavenie sekulárnych obþanov (a najmä ich organizácií), ktorých presvedþenie je
presvedþením sekularistov, humanistov, racionalistov, etikov, skeptikov, agnostikov a pod.
Prejavuje sa to aj v skutoþnosti, že ich svetonázorová definícia je v našej legislatíve
vymedzená len tzv. zvyškovo a vágne, v negatívnej formulácii – právo byĢ bez vyznania.
Tým, že zákony explicitne definujú iba CNS a neregulujú aj rôzne sekulárne (nenáboženské)
alebo filozofické svetonázory, v podstate ani nerátajú s inými ako v tradiþnom význame
chápanými náboženskými svetonázormi. Pre alternatívu a odlišnosĢ v oblasti výkladov sveta
v podstate nevytvárajú priestor. „Tento model reprodukujú nielen tým, že neintegrujú do
zákonov o náboženskom živote aj iné svetonázorové prvky, ale aj spôsobom prijímania
legislatívy týkajúcej sa cirkví a náboženských spoloþností, ktorej základ vytvárajú zmluvy
medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Ostatné zákony a dohody sú formované a
pripodobĖované modelu potrieb katolíckej cirkvi. Štát by mal v prípade, že ide o ideologicky a

46

Tížik Miroslav: Vplyv právnej regulácie na rozvoj náboženského života v Slovenskej republike. In:
Sociológia, 2005, Vol. 37. ISSN 0049 – 1225, str. 85.

214

nábožensky neutrálny štát, vytváraĢ rovnaké legislatívne podmienky podporujúce aj
ochraĖujúce rovnako náboženské, ako aj nenáboženské, teda svetonázorové prejavy.“47
Ak máme skutoþne nielen deklarovaĢ rešpektovanie základných Đudských práv,
rovnosĢ v právach a dôstojnosti garantujúce našou Ústavou, je nevyhnutné zmeniĢ to.
Skutoþná sloboda myslenia, svedomia a vyznania sa dá realizovaĢ jedine skutoþne
svetonázorovo neutrálnym štátom, ktorý je bez realizácie odluky cirkvi od štátu nereálnym.
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Pavol Hrivík

O VYBRANÝCH ASPEKTOCH MUDSKO-PRÁVNEJ AGENDY EÚ

Abstract
The article is dealing with a political character of the human rights agenda in the European Union, with
incorporating the human rights problem in the European Union, the defining and variation of evolution of the
human rights agenda, with a correlation problem of human rights and democracy in the Union, a cross-sectional
character of the human rights agenda and the reason of its deforming. Moreover, the article presents the neofunctional human-right spillover and its expansion in a public democratic area, the brief reviewing of action of
constitutional judiciary and some potential conflicts in the human rights sector.
Abstrakt
ýlánok sa kriticky zaoberá politickým charakterom Đudsko-právnej agendy v Európskej únii, zaþlenením
problematiky Đudských práv do Európskej únie, vymedzením a vývojovou premenou agendy Đudských práv,
problémom súvzĢažnosti Đudských práv a demokracie v Únii, prierezovým charakterom Đudsko-právnej agendy
a príþinou jej deformovania. Ćalej sa v þlánku prezentuje neofunkcionalistický Đudsko-právny spillover a jeho
expanzívnosĢ vo verejnom demokratickom priestore a struþné posúdenie ústavno-súdnej pôsobnosti a niektorých
potenciálnych konfliktov v Đudsko-právnom sektore.

1. Úvod
Vo svojich zaþiatkoch sa Đudské práva považovali iba za morálne práva, ale po 2.
svetovej vojne sa z nich stali vćaka zakotveniu v medzinárodných zmluvách a vnútroštátnych
ústavách západných demokracií pozitívnymi právami najvyššej právnej sily. ďudské práva nie
sú len súþasĢou pozitívneho práva, nakoĐko sa nachádzajú medzi oblasĢou politiky, morálky
a práva. Existujú práva, ktoré majú najväþšiu váhu, a preto v prípade konfliktu víĢazia nad
väþšinou ostatných úvah (vrátane morálnych). Dnes þasto slúžia ako štandard legitimity
politických režimov, teda vláda je legitímna iba do tej miery, do akej sa jej darí zabezpeþovaĢ
Đudské práva.1
ďudské práva sú mimoriadne zložitou a komplexnou problematikou, ktorú je Ģažko
skúmaĢ a sledovaĢ ako jednoliaty celok. Rola vecne príslušných inštitúcií sa líši podĐa toho,
þi ide o priamy alebo sprostredkovaný vzĢah k Đudským právam. V prípade priameho vzĢahu
je predmetom úpravy priamo Đudsko-právny aspekt, napríklad zákaz diskriminácie podĐa
1

HOLZER a kol. 2013: 86.

218

pohlavia. Ak ide o nepriamy vzĢah, potom sa prijíma þi aplikuje právny akt, predpis napríklad
z oblasti spoloþnej obchodnej alebo spoloþnej poĐnohospodárskej politiky, ktorý má pritom
Đudsko-právne dôsledky. Popri oboch vzĢahoch k Đudským právam je možné rozlišovaĢ, þi
ide o vzĢah, kedy Đudské práva voþi jednotlivcom upravuje þi narušuje Európska únia (EÚ)
a jej inštitúcie, alebo þlenské štáty, a to keć aplikujú právo Únie alebo keć sa ich vnútroštátne
právo dostáva do konfliktu s týmto európskym právom. Vo všetkých uvedených prípadoch
vystupuje ako veĐmi dôležitý aktér Súdny dvor EÚ, ktorý svojou expandujúcou judikatúrou
v oblasti Đudských práv núti ostatné subjekty ku korekcii svojho chovania, prípadne k prijatiu
všeobecného opatrenia.
ďudské práva a ich výskum v EÚ prechádzajú v posledných desaĢroþiach výraznou
premenou, ktorá sa prejavuje v rozširovaní sledovaných otázok, ako aj modifikáciami
aplikovaných techník. Diskusiu o vzĢahu Đudských práv a demokracie nie je možné ohraniþiĢ
iba nejakým rámcom podpory demokracie. Premeny vo formulovaní a nastoĐovaní
konkrétnych Đudsko-právnych tém, ako aj rôzne dôsledky pokusov o ich reflexiu
v spoloþensko-politickej praxi sú dlhodobo aktuálnymi problémami. Napriek tomu nebývali
Đudské práva výhradne stotožĖované s demokraciou ako modelom usporiadania verejného
priestoru, podobne ako neboli stotožĖované nedemokratické režimy s ich absenciou, prípadne
s ich porušovaním. Previazanie demokracie s dôrazným dodržiavaním a ochranou Đudských
práv predchádzala identifikácia ideológie liberalizmu s doktrínou naplĖovania Đudských práv
najmä v oblasti politickej, obþianskej, ekonomickej i sociálnej. Tento fakt sa stal neskoršie
podnetom pre neofunkcionalistické prelievanie Đudsko-právnej pôsobnosti do nových oblastí
agendy EÚ, ktorý dnes nadobúda výraznejší expresívny charakter. Pritom zároveĖ dochádza
k evidentnému prekroþeniu donedávna dominujúcej štátnej úrovne a k rozšíreniu Đudskoprávnej ambície do medzinárodného kontextového rámca.
2. Problém vymedzenia Đudských práv a ich súvzĢažnosti s demokraciou
ďudské práva a demokracia sa najþastejšie spájajú s používaním kĐúþových termínov
„sloboda“, „rovnosĢ“ a „dôstojnosĢ“, priþom ich úzka previazanosĢ sa þasto narúša ich
oddeĐovaním. Nie zriedka sa možno stretnúĢ so štátnymi režimami a koncepciami vládnutia,
ktoré síce poþítajú s demokraciou ako slobodnou vládou väþšiny Đudu, ktorá však nemusí
rešpektovaĢ Đudské práva. Špecifickú príležitosĢ identifikovaĢ podstatu vzĢahu medzi
Đudskými právami a demokraciou predstavuje fáza demokratizácie. Pritom nezáleží na tom, þi
sa pohybujeme v priestore štátneho útvaru alebo na úrovni nadnárodného spoloþenstva štátov,
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akým EÚ nesporne je. Demokratizácia môže byĢ sprevádzaná obmedzovaním alebo dokonca
ignorovaním Đudských práv ako sú napríklad sloboda prejavu, sloboda podnikania alebo
právo na spravodlivý proces.2
Napätie možno postrehnúĢ aj v opaþnom smere. Rôzne hnutia za Đudské práva v EÚ
þasto presadzujú svoju menšinovú interpretáciu Đudských práv, priþom sa nezdráhajú
pracovaĢ so stratégiami a nástrojmi nerešpektujúcimi ani procesne, ani hmotne záujmy vraj
„zaostalej“ väþšiny. Takto sa ocitáme na výbušnom poli diskusií o expandujúcom katalógu
javov, ktoré sú pod ochranou ideológie politickej korektnosti alebo argumentácie doháĖania
údajných vzorov, ako aj diskusií o obsahu arény Đudsko-právneho aktivizmu a ním
používaných taktikách. Na základe doterajších skúseností z historického vývoja Đudskoprávnej agendy možno konštatovaĢ, že neexistuje jasná hranica, za ktorou sa Đudsko-právna
politika môže staĢ agresiou ohrozujúcou otvorenú demokratickú prax.
VzĢah medzi Đudskými právami a demokraciou teda zrejme nie je nutne vzĢahom
úplnej harmónie a vzájomnej synergickej podpory. Ochrana Đudských práv v dobe svojho
moderného vzniku (t. j. v dobe osvietenstva) sa chápala najmä ako vytvorenie priestoru
autonómie jednotlivca a jeho obrany proti zásahom zo strany absolutistických štátov tej doby.
Podobne v súþasnosti sa žiada, aby táto obrana bola rovnako intenzívna, þi dokonca
intenzívnejšia, aj voþi dnešným štátom reprezentovanými demokratickými režimami.
Predstava byrokratického modelu vládnutia, ktorý bude túžobne efektívny, sa mnohým
mocenským elitám javí veĐmi perspektívnym a vábivým, hoci bude trpieĢ istým alebo
dokonca výrazným deficitom demokracie. A práve forma vládnutia v EÚ a spôsob jej
fungovania má veĐmi silný základ v neprimerane rozsiahlej, rozvetvenej byrokratickej
štruktúre. V takto þi podobne centralizovanom usporiadaní proces rozhodovania nevyhnutne
obsahuje výrazný prvok svojvôle, ktorý môže viesĢ k tomu, aby rozhodnutia na najvyššej
európskej úrovni boli formované záujmami a skupinami, ktoré majú v tejto súĢaži výhodné
postavenie. Brzdy a rovnováhy (formálne i fakticky), ako aj dohĐad verejnosti majú stále
slabú pozíciu v EÚ. Urþujúcim faktorom je tu moc, a tento fakt si nemožno nevšimnúĢ
napríklad pri riešení existujúcej masívnej migraþnej krízy, ráznom uplatĖovaní proti ruských
sankcií alebo pri zvládaní dôsledkov globálnej finanþnej krízy z roku 2008, predovšetkým v
eurozóne. Na pozadí týchto skutoþností, ale aj pochybností prirodzene prebiehajú diskusie
o samotnej podstate demokracie v EÚ, prípadne o jej deficite. Otázky, þi si možno predstaviĢ
demokratizáciu Únie bez Đudských práv a obrátene, sú v každom prípade mimoriadne pálþivé.
2
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Oba pojmy sa v súþasnosti spochybĖujú aj separátne: úvahami o aktuálnej „kríze demokracie“
a možných východísk z nej, priþom ako jedno z favorizovaných riešení sa zvykne uvádzaĢ
nutnosĢ demokratizácie demokracie. Tá pritom môže znamenaĢ aj približovanie sa
demokracie k jej aktivistickým, intervenujúcim, ba bojujúcim (militantným) formám.3
Skúmanie Đudských práv a ich ochrana naráža na viaceré zásadné problémy,
predovšetkým na nejednotné, nejednoznaþné vymedzenie sledovanej domény. O samotnej
definícii neexistuje všeobecná zhoda.4 Odborníci sa výrazne rozchádzajú v samotnej otázke
odôvodnenia Đudských práv, presnejšie v odpovedi na základnú otázku, preþo máme Đudské
práva.
ďudské práva majú zrejmé multidisciplinárne charakteristiky a silný prierezový
charakter, pretože každý všeobecnejší spoloþenský þi politický problém možno sledovaĢ aj
Đudsko-právnou optikou. Kritizovanou špecifickou þrtou Đudsko-právnej agendy je
skutoþnosĢ, že autori rôznych publikácií, skúmajúci sledovanú problematiku, sú þasto bývalí
þi súþasní Đudsko-právni aktivisti, ktorí si za cieĐ svojej publikaþnej alebo propagandistickej
þinnosti kladú prehlbovanie rešpektovania Đudských práv. Ešte pred zaþatím svojej
výskumnej þi inej aktivity majú vopred jasné, k akému výsledku sa chcú dopracovaĢ. Takýto
apriórne vedený postup môže maĢ mnoho vedĐajších následkov vedúcich k deformovaniu
reflexie Đudsko-právnej reality.
ďudské práva sa v poslednom období stali zásadným princípom vnútroštátnej
a medzinárodnej politiky, ako aj do znaþnej miery politickej teórie a teórie demokracie.
Neustále narastajúci zhluk politických problémov, výziev a sporov je rámcovaný jazykom
Đudských práv, þo prirodzene vedie k výstrahe pred neregulovanou expanziou Đudskoprávneho diskurzu a aktivizmu. Ich dôsledkom môže byĢ neustála úprava „ustáleného“
významu, obsahu a postavenia Đudských práv, ich rozširovanie o nové menšinové „nároky“
alebo „žiadostivosti“, rovnako tak terminologická neurþitosĢ þi nejasnosĢ. Právna modernosĢ
emancipovala þloveka a urobila z neho jadro spoloþenského a politického sveta a súþasný
vývoj v EÚ len potvrdzuje, že proces emancipácie pokraþuje ćalej, v niektorých oblastiach
dokonca s oveĐa väþšou intenzitou a ráznosĢou.
Rozširovanie katalógu existujúcich Đudských práv o ćalšie nové práva v rámci
jednotlivých

generácií

napomáha

zbytoþnému,

v mnohých

prípadoch

škodlivému

rozmnožovaniu práv, pretože takýto proces môže viesĢ k rozþarovaniu z ich nenaplnenia.
Skupinové práva sa pritom môžu dostaĢ do konfliktu s individuálnymi právami. Konceptuálna
3
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kritika potom smeruje k tomu, že Đudské práva môžu byĢ výluþne iba právami jedincov5
a priznaĢ zvláštne práva urþitým minoritným skupinám znamená privilegovaĢ ich vo
verejnom demokratickom priestore voþi ostatným, predovšetkým majoritným. V tomto
prípade majú zvláštny problém s kolektívnymi právami práve liberáli kvôli individualistickým
východiskám svojej filozofie, hoci sa aj v tejto myšlienkovej tradícii objavujú pokusy
kolektívne práva urþitým spôsobom udomácniĢ.
ýo sa týka kolektívnych práv tretej generácie (t. j. generácie práv solidarity), ponúkajú
sa ich obhajcom dve možnosti: buć tvrdiĢ, že sú nakoniec redukovateĐné na práva
individuálne alebo ich obhajovaĢ ako svojrázny druh Đudských práv. Potom je nevyhnutné sa
vyrovnaĢ s otázkou, ako a preþo sú skupiny Đudí relevantnými entitami (na rozdiel od Đudí
ako indivíduí), aké majú vlastnosti a aké vlastnosti sú potrebné a postaþujúce na to, aby tej þi
onej skupine mohli byĢ prisúdené Đudské práva so všetkými ich charakteristikami.6
Nové práva sa zvyþajne, viac-menej nepriamo, odvodzujú na základe jednostrannej,
úþelovej a þasto neprimerane vnucovanej interpretácie príslušne vecných, všeobecne
formulovaných a s nimi „úzko súvisiacich“ práv zakotvených v existujúcich medzinárodných
Đudsko-právnych dokumentoch (napríklad v Európskom dohovore o ochrane Đudských práv
a základných slobôd alebo v Charte základných práv EÚ), podriaćujúc sa pritom ideológii
politickej korektnosti.
3. Neofunkcionalistický spillover v Đudsko-právnom sektore
Prvé zakladajúce zmluvy Európskych spoloþenstiev (ES) žiadne všeobecné
ustanovenia o Đudských právach neobsahovali. Prvé vtiahnutie Đudsko-právnej problematiky
do þinností Spoloþenstiev spôsobil až Súdny dvor, keć základné práva oznaþil za súþasĢ
všeobecných právnych princípov. Pritom urobil tak paradoxne na nátlak z vnútra þlenských
štátov – od ústavných súdov, ktoré odmietali daĢ v prípade konfliktu s ústavne zaruþenými
Đudskými právami prednosĢ európskym právnym normám. Za úþelom zaruþenia jednoty
aplikácie práva EÚ tak dochádza k zapojeniu Đudsko-právnej agendy do problematiky
európskej integrácie, do procesu regulácie samotného chodu a fungovania ES a následne EÚ.
V tomto Đudsko-právnom teréne þlenské štáty nevyvíjali žiadnu významnú aktivitu, naproti
tomu nadnárodné európske orgány – Komisia a Parlament – sa snažili pôsobiĢ na þlenské
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štáty a prichádzaĢ s návrhmi, predovšetkým na vlastný katalóg práv a na pristúpenie
k vonkajšiemu systému kontroly práv smerujúcemu k priamemu vzĢahu „EÚ – jedinec“.7
V rovine priameho vzĢahu k Đudským právam na úrovni „EÚ – jedinec“ sa na základe
aktivity supranacionálnych inštitúcií podarilo presvedþiĢ þlenské štáty Únie k prijatiu Charty
základných práv EÚ, ktorá sa dotýka európskych inštitúcií a þlenských štátov v prípade, že
uplatĖujú právo EÚ. Takto dochádzalo a naćalej dochádza k uznávaniu nových práv na
základe tlaku záujmov na þlenský štát, aby došlo k obmedzeniu štátnej moci a vytvoreniu
chránených oblastí jedinca, poprípade v rámci sociálnych práv k poskytnutí ich plnenia.
Naproti tomu, nadnárodné inštitúcie EÚ, v snahe o prijatie Charty ako záväzného dokumentu,
bojovali za to, aby si Únia vymedzila oblasti, kam nebude zasahovaĢ, a aby sa na následnom
vykonávaní tohto seba obmedzenia mohli spolupodieĐaĢ práve spoloþné európske orgány.
Pôvodný akt seba obmedzenia uskutoþnili þlenské štáty až schválením Charty základných
práv ako všeobecne záväzného dokumentu, þím sa Komisia, Parlament a Súdny dvor stali
z hĐadiska uplatĖovania Charty relevantnými aktérmi. Dôvody, ktoré spomínané nadnárodné
orgány viedli k presadeniu Charty, boli najmä obava z narušenia jednoty práva EÚ
nesúhlasnými judikátmi národných ústavných súdov a taktiež snaha o konštitucionalizáciu
celého systému Únie. Právnu úpravu Đudských práv majú vo svojich ústavách þlenské štáty
a schválením Charty získala EÚ jeden z významných atribútov štátu.
Pri úvahách o prenikaní problematiky Đudských práv do spektra záujmov EÚ je
potrebné sa pozastaviĢ aj pri neofunkcionalistickom fenoméne „spillover“, ktorý predpokladá,
že ekonomická dimenzia európskej integrácie sa pomocou pozitívnej pôsobnosti nadnárodnej
autority bude postupne prelievaĢ do ćalších integraþných sektorov a oblastí, vrátane politickej
zahrĖujúcej aj Đudsko-právny sektor. V súlade s tým dochádza aj k zodpovedajúcemu
presmerovaniu pôsobenia záujmov z úrovne národnoštátnej na nadnárodnú európsku úroveĖ.
V súvislosti s Đudskými právami sa v posledných 20 rokoch v Únii prejavuje výrazné
prehlbovanie integrácie v sektore Đudských práv. Je to dané tiež uplatĖovaním efektu
spillovera vo fungovaní rozhodujúcich orgánov EÚ (najmä Súdneho dvora, ale aj Komisie
þi Európskeho parlamentu). Neofunkcionalistický spillover, podporovaný tiež ideológiou
politickej korektnosti, sa tak na poli Đudských práv výrazne uplatĖuje v integraþnej praxi,
pretože reálny posun od praktickej neexistencie po uznanie nutnosti ochrany Đudských práv
priamo vyzýva na aplikáciu tohto fenoménu.
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4. Potenciálne konflikty v sektore Đudských práv
Zásadnou výzvou v tomto storoþí sa opäĢ stáva spor o ideológiu, ktorý vo svojej
modifikovanej podobe odráža kultúrne rozdiely medzi štátmi Západu, arabským svetom
a komunitami v Afrike alebo Ázii. Aj v tomto kontexte sa výrazne diskutuje nad otázkou
Đudských práv a ich univerzálnosti vo vzĢahu k presadzovaniu hodnôt v prostredí, ktoré sa
tomu do urþitej miery bráni. S tým súvisí ćalšia výzva, ktorá svoju podstatu stavia na
morálnom deficite podpory demokracie, ktorý je výsledkom demokratizaþných experimentov
v posledných dvoch desaĢroþiach. V tomto prípade nám ako vhodný príklad poslúži vojna
proti terorizmu.
Práve skutoþnosĢ, akú pozíciu si vydobyla téma boja proti terorizmu þi všeobecnejšie
vzĢahu slobody, Đudských práv a bezpeþnosti, dokazuje, že skúmanie Đudských práv
a demokracie je schopné pomerne pružne reagovaĢ na aktuálne udalosti. Stále vyššia
pozornosĢ sa tak bude venovaĢ najmä otázkam technologických inovácií, ktoré so sebou
prinášajú tiež nemalé riziká. ýastejšie sa budú rozoberaĢ otázky ako sú právo na súkromie (v
kontexte súkromia na internete, monitorovacích systémov na uliciach alebo sledovacích
prostriedkov v rukách polície a nakoniec aj tlaþe þi masmédií), biotechnológie, Đudsko-právna
zodpovednosĢ neštátnych subjektov (medzinárodných organizácií, korporácií, súkromných
vojenských spoloþností) a možnosti riešiĢ aj silou masové porušovania Đudsko-právnych
štandardov na území iného štátu. So vzrastajúcou mobilitou sa odhaĐujú otázky imigrácie
a azylu, obþianstva a nadväzujúcich otázok s tematikou náboženstva alebo prístupu
k sociálnym právam. Otvorenou ostáva aj otázka diskriminácie a mnohých znevýhodĖujúcich
kritérií. Navyše, boj za rovnosĢ sa stále viac posúva od chápania rovnosti v práve smerom
k rovnosti vo výsledku (napríklad stanovovanie kvót pre ženy, prípadne aj hendikepovaných
Đudí v korporaþných orgánoch, parlamentoch, regionálnych a miestnych samosprávach a
pod.).
Ani nebývalá šírka naþrtnutých výziev nemusí vôbec znamenaĢ rezignáciu na triezvu
tézu, že nové problémy, témy v skúmaní Đudských práv zostávajú variáciami na klasické
napätie pri hĐadaní rovnováhy medzi slobodou a rovnosĢou a medzi formálnymi pravidlami
a prirodzenými vášĖami.
Ochrana a dodržiavanie Đudských práv predpokladá istú autoritu, ktorá je schopná
dané normy vynucovaĢ. V tomto kontexte je zásadná existencia právneho poriadku, ktorý si
Đudské práva ako pojem ctí a na jeho základe existuje priestor pre ich implementáciu.
Koncept Đudských práv je ale v oveĐa väþšom konflikte s konceptom bezpeþnosti, priþom
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samotný charakter tohto sporu je možné vymedziĢ pojmom potenciálna nezluþiteĐnosĢ. Táto
situácia je v poslednej dobe (najmä v liberálnych kruhoch) vnímaná ako naliehavá
intelektuálna výzva. Ochrana Đudských práv sa v tomto kontexte dostáva do situácie, kedy je
charakter univerzálnosti podmienený významnosĢou samotnej situácie, þo môže viesĢ
k presvedþeniu, že niektoré Đudské práva môžu byĢ za istých okolností „vypnuté“.
Táto úvaha sa pretvára aj do reálnych politík podpory Đudských práv v konkrétnych
prostrediach, kde napätá situácia po skonþení konfliktu pretrváva. Ochrana Đudských práv je
v takýchto prípadoch þasto zložitá, za istých podmienok dokonca nemožná. Základným
predpokladom je bezpodmieneþné ukonþenie akejkoĐvek formy násilia, ktoré ochranu
Đudských práv priamo vyluþuje. V kontexte porušovania Đudských práv môže byĢ konflikt
v podobe násilnej interakcie príþinou, ako aj následkom týchto postupov. Hrozbou je aj
transformácia konfliktu do systematického porušovania Đudských práv, kedy násilná
interakcia v podobe vojny nadobúda len iné formy a podoby. Problémom môže byĢ tiež
pretrvávajúce nepriateĐstvo alebo pocit krivdy a snaha o odplatu.8
5. Záver
V dnešných ústavných demokraciách Únie sa v každom prípade stal z Đudských práv
v národnej i medzinárodnej politike strategicky využívaný nástroj. Preto rastie aj význam ich
náležitej konceptualizácie. Neustále sa vyvíjajúca teoretická rozprava o Đudských právach
môže ponúknuĢ prepracovaný pojmový aparát, ktorého využitie v rámci širšej spoloþenskej
diskusie môže napomôcĢ väþšej kritickosti. Na jednej strane umožĖuje odhaliĢ, þi náhodou sa
v termínoch Đudských práv nenachádzajú aj skryté subjektívne želania þi neprimerané nároky,
þím by dochádzalo k nežiaducemu drobeniu (resp. množeniu) Đudských práv a teda k ich
inflácii. Na druhej strane umožĖuje utváraĢ normatívny politický ideál, v základe ktorého sú
dnes v ústavných demokraciách práve Đudské práva. Napomáha tak spoloþnosti udržaĢ
v pozornosti hodnoty, ktoré treba braĢ do úvahy s plnou vážnosĢou. VzhĐadom na masovú
nespokojnosĢ s fungovaním dnešných demokracií v EÚ nie je prekvapujúce, že práve
zaistenie spravodlivosti predstavuje ideál, o ktorého naplnenie sa ústavné demokracie
primárne uchádzajú.
Zaistenie rešpektovania a ochrany Đudských práv bolo zverené ústavnému súdnictvu
þlenského štátu, a neskôr aj Únie. Postavenie súdov ako najlepších a najspoĐahlivejších

8

Hrivík 2015a: 4-27.
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ochrancov Đudských práv je pritom zdrojom veĐkej kontroverzie. Jedna z najvýznamnejších
kritík ústavného súdnictva hovorí, že táto inštitúcia nemá opodstatnené miesto v dobre
fungujúcej demokracii.9 Súdy totiž nie sú o niþ lepšie ako zákonodarca pri rozhodovaní
o Đudských právach, pretože sú až príliš zaĢažené výkladom textu a podrobným uvádzaním
analógií s inými súdnymi rozhodnutiami. Preto sa diskusie v parlamente þasto vyhýbajú
morálnym otázkam, ktoré sa pri konflikte práv objavujú, þím sa vyrovnajú súdnym
odôvodneniam,

pretože

zákonodarca

môže

ísĢ

bez

váhania

priamo

k podstate

prerokovávaného problému. Na druhej strane, podĐa názoru podporujúceho ústavné
súdnictvo, zase morálne náklady nadmernej ochrany práv, ku ktorej súdnictvo bude viesĢ, sú
nižšie ako morálne náklady vyplývajúce z nedostatku ich ochrany v prípade absencie
ústavného súdnictva.10 Ak ústavné súdnictvo prispieva k dosahovaniu morálne lepších
výsledkov, potom jestvujú dôvody pre uznanie jeho legitimity.
ďudské práva majú v európskej súþasnosti mimoriadny gradient vývoja. V dôsledku
ich prierezového charakteru prenikajú stále hlbšie a širšie do formovania a vykonávania
integraþných politík EÚ, ich vývoj mení a rozširuje rozsah katalógu práv a agendu Đudských
práv postupne posúva z národnoštátnej na nadnárodnú európsku úroveĖ. Tento fakt vo väþšine
prípadov spôsobuje (alebo hrozí, že spôsobí) na jednej strane deformovanie Đudsko-právneho
katalógu jeho inflaþným „nafukovaním“ o ćalšie práva vyjadrujúce skôr žiadostivosti najmä
radikálne sa prejavujúcich niektorých Đudských (mikro)menšín, a na druhej strane zužovanie
suverénnych Đudsko-právnych právomocí þlenských štátov. Jedným z rozhodujúcich motorov
tohto procesu sa stala ideológia politickej korektnosti pevne etablovaná v politickej,
legislatívno-právnej i súdnej praxi EÚ a najmä jej starých þlenských štátov.
ďudské práva sú upravené priamo v ústavách þlenských štátov. Z toho pramení
zvýšená opatrnosĢ voþi prenosu právomocí na nadnárodnú úroveĖ, ktorú ešte posilĖuje
existencia efektívneho vynucovacieho mechanizmu Únie, ktorý dokáže presadiĢ prijatú
Đudsko-právnu normu. Dôležité hĐadisko zohráva významnosĢ danej oblasti pre nadnárodné
orgány v rámci EÚ, ktoré práve v prípade Đudských práv vystupujú mimoriadne aktívne.
Dôležitým aspektom je tiež rôzne chápanie Đudských práv zo strany þlenských štátov, a teda
prípadná nevyhnutnosĢ kompromisných riešení. Výrazný rys, ovplyvĖujúci prenášanie
právomocí na európsku úroveĖ, dotvára tiež existencia silných a organizovaných
ekonomických záujmov súkromných subjektov na integrácii danej oblasti, ktorá v prípade

9

WALDRON 2006: 1379-1386.
FALLON 2008: 1713.
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Đudských práv nie je prítomná. Navyše, na integráciu Đudských práv na európskej úrovni
významným spôsobom tlaþia tiež medzinárodné mimovládne Đudsko-právne organizácie.
Otázka legitimity použitia násilia v prostredí, ktoré je v princípe nedemokratické
a dochádza v Ėom k neustálemu porušovaniu Đudských práv, je predmetom osobitných
diskusií už niekoĐko desaĢroþí. Ospravedlnenie súvisí so samotnými kvalitami demokracie,
ktoré prevyšujú akékoĐvek varianty usporiadania moci. Avšak veĐká þasĢ odborníkov je
presvedþená o neopodstatnenosti predpokladu, ktorý považuje vojenské intervencie za vhodný
nástroj demokratizácie nedemokracie.
Nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy spolu so zaþlenením všeobecne záväznej
Charty základných práv do primárneho práva Únie sa posilnila pozícia niektorých
nadnárodných orgánov v agende Đudských práv a základných slobôd, obzvlášĢ Súdneho
dvora. Berúc do úvahy neustále expandovanie európskeho práva do vnútroštátneho právneho
poriadku þlenského štátu, nemožno prehliadnuĢ neustále sa rozširujúcu pôsobnosĢ Súdneho
dvora pri dohĐade nad dodržiavaním práv, priþom z hĐadiska obsahového sa stále þastejšie
zdôrazĖuje tiež ochrana samotných práv. Súdny dvor je veĐmi dôležitý pre nepriamy vzĢah
Únie k Đudským právam a pre úroveĖ, kedy európske právo vykonávajú þlenské štáty alebo
keć sa od tohto práva odchyĐujú. K rozširovaniu masy Đudských práv v EÚ dochádza tiež,
a najmä, nepriamo prostredníctvom sektorovej þi vertikálnej integrácie v oblasti, ktorá sa
Đudských práv priamo nedotýka, ale prostredníctvom rozhodovania Súdneho dvora, ktorý
základným právam poskytuje ochranu, sa Đudské práva dostávajú do ćalších politík. Týmto
spôsobom štáty Únie postupne strácajú svoju autonómiu pri riešení vnútorných Đudskoprávnych záležitostí. Aj keć sa agenda Đudských práv postupne etablovala na úniovej úrovni,
þlenské štáty stále zostávajú hlavnými subjektmi, v ktorých moci je rozhodovanie o tejto
otázke.
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Vieroslav Júda

PRÁVO NA SÚKROMIE V JUDIKATÚRE SÚDOV

Abstract
The author analyzes the concept of privacy and the right to privacy in terms of international and national
regulation. It deals with the positive and negative definition of the right to privacy in the case-law of the courts.
It then analyzes the law on the name and surname.
Abstrakt
Autor v þlánku analyzuje pojem súkromie a právo na súkromie z hĐadiska medzinárodnej a vnútroštátnej právnej
úpravy. Zaoberá sa pozitívnym a negatívnym vymedzením práva na súkromie v judikatúre súdov. Následne
analyzuje právnu úpravu práva na meno a priezvisko.

Pojem právo na súkromie po prvý krát vymedzili Samuel D. Warren a Louis D.
Brandeis, priþom okrem iného konštatovali, že jeho poþiatky siahajú do Francúzska.1 Autori
odvodili právo na súkromie z ústavného práva na riadny súdny proces. Tomuto procesnému
právu priznali hmotnoprávny rozmer. Ich téza o implikovanom práve na súkromie stála na
poþiatku implikovaných ústavných práv. Brandeis ako sudca Najvyššieho súdu v rokoch 1916
– 1939 podal výrazne reštriktívny výklad práva na súkromie v známom disentnom stanovisku
v prípade Olmstead v. USA (1928), keć právo na súkromie charakterizoval ako „právo byĢ
ponechaný sám“, t. j. bez zásahov spoloþnosti a štátu do integrity a života jednotlivca. 2 Tak
došlom ku kvalitatívne novej ústavnej ochrane práv þloveka.
V Spojených štátoch amerických sa v odbornej literatúre oznaþuje právo na súkromie
ako antitotalitné právo, ktoré má chrániĢ þloveka pred nadmernými zásahmi spoloþnosti.3
1

Vić. pozn. þ. 41 Loi Relative à la Presse. 11 Mai 1868. In: Warren and Brandeis : „Law to Privacy“. In:
Harward Law Review, vol. IV, December 15, 1890, No.4, s. 193 citované z
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.html
2
Najþastejšie citované vyhlásenie Najvyššieho súdu o otázke ochrany súkromia pochádza z nesúhlasu
spravodlivosti Brandeisa v rozsudku Olmstead v. USA (1928):
"Tvorcovia našej Ústavy pochopili potrebu zabezpeþiĢ podmienky priaznivé pre hĐadanie šĢastia a ochrana,
ktorú zaruþuje, je oveĐa širšia v rozsahu a zahĚĖa právo na život a nedotknutú osobnosĢ - právo byĢ
ponechaný sám - - najobsiahlejším právam a právam, ktoré sú najcennejšie civilizovanými mužmi Základnou
zásadou štvrtého a piateho pozmeĖujúceho a doplĖujúceho návrhu je ochrana pred inváziami svätosti
domova þloveka a vyvlastnením života. To je uznanie významu duchovnej povahy þloveka , jeho pocitov a jeho
intelektu. "
3
Flaherty, D.: Protecting Privacy in Surveillance Societies: The Federal Republic of Germany, Sweden, France,
Canada, and the United States. Chapel Hill, U.S.: The University of North Carolina Press. 1992, s. 570, ISBN
9780807893529
Allen, A. - Rotenberg, M.: Privacy Law and Society. (American Casebook Series). 3rd Edition. West Academic
2016. s. 1643, ISBN 978-1634596992
Posner, R. A.: The Economics of Privacy. The American Economic Review, (1981). 71(2), s. 405-409.
Lessig, L.: Code: And Other Laws on Cyberspace. Version 2.0. New York, U.S.: Basic Books. 2006. s. 410,
ISBN 978-0465039142

229

Súkromie a právo na súkromie
Z hĐadiska interpretácie a aplikácie práva na súkromie je dôležité rozlišovaĢ medzi
pojmami súkromie a právo na súkromie.
Súkromie je sociologický pojem. Možno ho chápaĢ ako právo osoby rozhodovaĢ
o sebe. Toto právo je v postmodernej dobe plne zasiahnutej globalizáciou a rozvojom
informaþných technológií znaþne obmedzené. IT technológie umožĖujú identifikovaĢ osobné
údaje majiteĐa bankomatovej karty, poþítaþa, mobilného telefónu, resp. úþtu na sociálnych
sieĢach. Kolorit kontroly umocĖujú bezpeþnostné a iné kamery, ktoré sú súþasĢou nie len ulíc
ale aj obydlí. Globálnu sieĢ informácií dotvárajú aj satelity umiestnené na obežnej dráhe
Zeme.

Aktuálna

hrozba

terorizmu

ešte

podporuje

reštriktívne

opatrenia

vedúce

k obmedzovaniu súkromia.
V súþasnej odbornej literatúre sa súkromie chápe v užšom a širšom ponímaní.
V užšom ponímaní ako ochrana subjektívne vytvorenej predstavy o súkromnom živote
þloveka. V širšom ponímaní môže zahĚĖaĢ aj ochranu širšieho okolia bezprostredne
nadväzujúceho na potreby a záujmy danej osoby, ktoré sú spojené s rodinou, priateĐmi a pod.4
PodĐa iných názorov, tvorí obsah práva na súkromie osoby pozitívna a negatívna
zložka. Obsahom pozitívnej zložky je právo fyzickej osoby rozhodnúĢ sa podĐa vlastného
uváženia, resp. þi a v akom rozsahu a akým spôsobom majú byĢ skutoþnosti jej súkromného
života sprístupnené iným. Negatívna zložka zahĚĖa právo brániĢ sa proti neoprávneným
zásahom do tejto sféry zo strany iných osôb.5

Ústavnoprávna úprava práva na súkromie
V medzinárodných dokumentoch ochrany Đudských práv došlo k zakotveniu práva na
súkromie až v druhej polovici 20. storoþia.
Právo na súkromie našlo vyjadrenie v þl. 12 Všeobecnej deklarácie Đudských práv.
Deklarácia

zakazuje

svojvôĐne

zasahovanie

do

súkromia,

rodiny

domova

alebo

kotrešpondencie. Obdobne deklarácia poskytuje ochranu pred zásahmi, þi útokmi voþi cti
a povesti jednotlivca. Deklarácia však nie je právne záväzný dokument, preto je nutné
vymožiteĐnosĢ práva na súkromie hĐadaĢ v neskorších medzinárodných dokumentoch.
Etzioni, A. Communitarianism. In B. S. Turner (Ed.), The Cambridge Dictionary of Sociology (pp. 81–83).
Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2006. s. 708, ISBN 978-0521540469
4
Klíma a kol.: KomentáĜ k ÚstavČ a ListinČ 2 díl. 2 vyd. PlzeĖ: Aleš ýenČk 2009, s.982
5
Knap, K. a kol.: Ochrana osobnosti podle obþanského práva. 4 podstatnČ pĜepracované a doplnČné vyd. Praha:
Linde 2004, s. 335
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Pakt OSN

o obþianskych a politických právach z roku 1966 priznáva þlenským

štátom Organizácie spojených národov právo zaruþiĢ Đudské práva a slobody s vyšším
štandardom ako zaruþuje Pakt. Rovnakú možnosĢ garantuje aj Pakt OSN o hospodárskych,
sociálnych a kultúrnych právach.
Na regionálnej úrovni ochrany Đudských práv, bola ochrana práva na súkromie vtelená
do Európskeho dohovoru o ochrane Đudských práv. Tento dokument bol prijatý v roku 1950,
dva roky po prijatí Všeobecnej deklarácií Đudských práv. Právo na súkromie bolo v Dohovore
zakotvené v þl. 8 ods.1. Právo na súkromie vyjadrené v þl.1 je možné podĐa þl.2 obmedziĢ
len v prípadoch keć je to v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratickej spoloþnosti
v záujme národnej bezpeþnosti, verejnej bezpeþnosti, hospodárskeho blahobytu krajiny,
predchádzania nepokojom a zloþinnosti, ochrany zdravia alebo morálky alebo ochrany práv
a slobôd iných.
V rovnakých obsahových intenciách bolo právo na súkromie zakotvené v þl. 21
Zmluvy o fungovaní Európskej únie a þl. 7 Charty Európskej únie.
Z obsahového hĐadiska právnej úpravy práva na súkromie v Ústave Slovenskej
republiky konštatujeme, že táto nie je koncentrovaná v jednom ustanovení ale rozatomizovaná
do viacerých ustanovení. Právo na súkromie je obsahom ustanovení þlánkov 16 ods.1, þl. 19,
þl. 21 a 22. Dôvodom je prevzatie právnej úpravy práva na súkromie z Listiny základných
práv a slobôd. Listina upravovala právo na súkromie v þl. 7 ods.1 a þl. 10 ods.2. Problematika
práva na súkromie bola obsahom þl. 10 ods.1a ods. 3, þl. 12 a 13 Listiny. Uvedená právna
úprava bola z Listiny prevzatá do Ústavy Slovenskej republiky.
Autori komentára k Listine poukazujú na skutoþnosĢ, že þlenenie súkromia do ćalších
a ćalších práv nemožno pri interpretácií preceĖovaĢ. ýlenenie na jednotlivé práva totiž bez
pochybností reflektuje historické skúsenosti tvorcov Listiny s rôznymi formami porušovania
práva na súkromie. Inými slovami – ide o zachytenie práva na súkromie v jeho podobách þi
prejavoch (typicky priestorová dimenzia súkromia, ako aj prenášanie práv), ktoré boli
v minulosti najþastejšie porušované.6
Atomizácia problematiky ochrany práva na súkromie však neprospieva kvalite právnej
úpravy. Rozsah ochrany práva na súkromie nemá len demonštratívny výpoþet.7

6
7

Wágnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. KomentáĜ. Praha: Wolters Kluwer 2012, s. 281
Tamtiež, vić. pozn. þ. 6
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Pozitívne a negatívne vymedzenie pojmu právo na súkromie v judikatúre súdov
Slovenskej a ýeskej republiky
Problematikou práva na súkromie sa zaoberal Ústavný súd Slovenskej republiky,
v náleze II. ÚS 59/97 z 15. októbra 1997, priþom odmietol stotožnovanie pojmu právo na
súkromie s právnou úpravou uvedenou v Obþianskom zákonníku. Ústavný súd striktne
rozlišuje, keć konštatoval, že právo na súkromie podĐa Obþianskeho zákonníka je síce
nezanedbateĐnou zložkou práva na súkromie ale toto napĎĖajú aj niektoré ustanovenia Zákona
o rodine. Ústavou zaruþené právo na súkromie chráni štát aj v odvetví trestného práva.
Ústavný súd poukázal na skutkové podstaty trestných þinov porušujúcich právo na súkromie
( porušovanie domovej slobody podĐa §238 Trestného zákona, §§239 a 240 porušovanie
tajomstva prepravovaných správ).
Pojem súkromie sa pokúsili definovaĢ a interpretovaĢ aj vnútroštátne súdy. V uznesení
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 18. februára 2010 sp. Zn. 3 Cdo 137/2008, R
53/2010 sa uvádza, že právo na súkromie spoþíva v práve fyzickej osoby samostatne sa
rozhodnúĢ podĐa vlastného uváženia, þi a v akom rozsahu majú byĢ skutoþnosti z jej
súkromného života sprístupnené iným alebo zverejnené.
Krajský súd v Trnave v rozhodnutí z 21. mája 2013 sp. zn. 24 Co 101/2013
konštatoval, že súþasĢou súkromného života je nepochybne tiež rodinný život zahrĖujúci
vzĢahy medzi blízkymi príbuznými a rešpektovanie súkromného a teda i rodinného života
musí zahĚĖaĢ do urþitej miery právo na vytváranie a rozvíjanie vzĢahov s ćalšími Đudskými
bytosĢami, a aby tak bolo možné, okrem iného, tiež rozvíjaĢ a napĎĖaĢ vlastnú osobnosĢ.
Ústavný súd Slovenskej republiky v rozhodnutí zo 4. decembra 2007 sp. Zn. PL. ÚS.
12/01 dospel k rovnakému názoru, priþom doplnil, že k takto vymedzenými právami
bezprostredne súvisí všeobecný ústavný princíp slobody (þl. 2 ods.3 ústavy), ktorý ako už
bolo uvedené je jednou zo základných hodnôt demokratického a právneho štátu, a ktorý
spoþíva v povinnosti štátu rešpektovaĢ a chrániĢ sféru osobnej slobody jednotlivca... Vo
vzájomnej spojitosti tak predmetné práva a princípy garantujú istú „vnútornú sféru“, v ktorej
môže jednotlivec žiĢ podĐa vlastných predstáv a vylúþiĢ z nej „vonkajší svet“ a sféru v ktorej
sa môže jednotlivec slobodne rozvíjaĢ, realizovaĢ svoju osobnosĢ a vstupovaĢ do vzĢahov ,
ako aj rozvíjaĢ vzĢahy s inými osobami. Právo na súkromie a na ochranu súkromného života
v spojení s princípom slobody, tak v jeho najzákladnejšom vymedzení, opierajúc sa aj
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o základné právo na Đudskú dôstojnosĢ, garantuje jednotlivcovi možnosĢ autonómneho
sebaurþenia.
Na základe hore uvedeného môžeme konštatovaĢ, že v rámci judikatúry slovenských
súdov a Ústavného súdu Slovenskej republiky sú limity a obmedzenia práva na súkromie
vymedzené tak, že do súkromia patrí všetko to, þo nie je þlovek povinný sprístupniĢ alebo
prezradiĢ inému. Právo na súkromie je tak sférou, v ktorej sa jednotlivec na základe vlastného
slobodného uváženia môže rozhodnúĢ, ktoré informácie sprístupní inému buć fyzicky alebo
ho o tom informuje.8
Vymedzením pojmu právo na súkromie sa zaoberal v rámci svojej procesnej þinnosti
aj Ústavní soud ýeské republiky v náleze z 20. mája 2002 sp. zn. IV ÚS 315/01. Ústavný súd
konštatoval, že súkromie osoby nemožno obmedziĢ iba na slobodné rozhodovanie fyzickej
osoby o sprístupĖovaní skutoþností týkajúcich sa súkromia iným osobám na ochranu proti
neoprávnením zásahom do tohto oprávnenia.
Ako vyplýva z citovanej judikatúry Ústavní soud ýeské republiky dospel obdobnému
názoru ako slovenské súdy. Pojem súkromie a súkromný život osoby nemožno oddeliĢ od
vzĢahov, ktoré si táto vytvára s ćalšími Đudskými bytosĢami. Pojem súkromie preto zahĚĖa aj
rodinný život a vzĢahy s blízkymi príbuznými.
Z judikatúry súd však možno vyabstrahovaĢ aj pokusy o negatívne vymedzenie pojmu
právo na súkromie. Jedným z príkladov je rozhodnutie Ústavního soudu ýeské republiky z 31.
marca 2009 sp. zn. I. ÚS. 452/09, ktorého obsahom je negatívne vymedzenie práva na
súkromie.
V predmetnej veci Ústavní soud ýeskej republiky konštatoval, že právo na ochranu
pred neoprávnenými zásahmi do súkromia sa spravidla vzĢahuje na prípady zásahov do
súkromnej a rodinnej sféry v ktorých jednotlivec prejavuje svoju osobnosĢ slobodne
a autonómne. V tejto sfére sa však neocitá ak plní funkcie pracovného charakteru. Rovnako
potom listové tajomstvo, tajomstvo iných písomností a záznamov, tajomstvo správ
podávaných telefónom, telegrafom alebo iným podobným zariadením nemožno vzĢahovaĢ na
þinnosĢ, ktorá má byĢ svojou povahou pracovnou.

8

Pavlíþek, V. a kol.: Ústava a ústavní Ĝád ýeské republiky. KomentáĜ. 2. díl. Práva a svobody. 2 vydání. Praha.
Linde. 1999 s. 112, z judikatúry vić. rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 6Sžo/44/2015 zo
dĖa 25.01.2017
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Právo na súkromie a právo na ochranu mena v judikatúre európskych súdov
Pri uplatĖovaní þl. 8 Dohovoru, Európsky súd pre Đudské práva, pojmy „právo“ a
„zákon“ chápe v materiálnom zmysle.9 To znamená, že Európsky súd pre Đudské práva pod
pojmom „zákon“ nechápe len všeobecne záväzný právny predpis ale aj ćalšie pramene práva,
vrátane súdnych rozhodnutí a právnej doktríny. Súd teda akceptuje opatrenia obmedzujúce
súkromie bez ohĐadu na stupeĖ právnej sily. Súd však vyžaduje istú mieru kvality právnej
úpravy, ktorá má byĢ prístupná dotknutej osobe a zluþiteĐná s princípmi právneho štátu (Rule
of Law).10 Európsky súd pre Đudské práva vždy posudzuje, þi namietaný zásah do práva na
súkromie vykonala verejná moc v súlade s právnou úpravou, ktorá musí byĢ dostupná
a dostatoþne predvídateĐná, t. j. vyjadriteĐná s veĐkou mierou presnosti tak, aby jednotlivcovi
umožnila v prípade potreby prispôsobiĢ svoje správanie právnej úprave.11Miera presnosti
vnútroštátnej právnej úpravy , ktorá v nijakom prípade nemôže poþítaĢ so všetkými
eventualitami, závisí od skúmaného textu, od povahy spoloþenského vzĢahu, ktorý má upraviĢ
a od poþtu a statusu osôb, ktorým je adresovaná.12 Uvedená právna úprava musí podĐa þl. 13
Európskeho dohovoru o ochrane Đudských práv poskytovaĢ záruky pred svojvôĐou a jasne
definovaĢ rozsah a spôsob výkonu právomoci zverenej kompetentným orgánom.13 Úkony
predstavujúce oþividný zásah do práva na súkromný život sa nesmú ocitnúĢ mimo dosahu
bezprostrednej (preventívnej alebo následnej) súdnej kontroly.14
Európsky súd pre Đudské práva sa pokúsil vymedziĢ pojem právo na súkromie
v prípade Niemitz v. Nemecko, priþom konštatoval, že pojem „súkromný život“ nemožno
reštriktívne obmedziĢ len na „intímny okruh“ (inner circle), kde každý môže viesĢ svoj
osobný život podĐa svojho, a úplne z neho vyĖaĢ svet, ktorý je vnúti tohto kruhu.15
Problematikou práva na meno resp. priezvisko sa zaoberal Európsky súd pre Đudské
práva a Súdny dvor Európskej únie niekoĐkokrát.16
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Huvig Case. Séria A, þ. 176-B, s.53, Kruslin Case. Séria A, þ. 176-A, s.21
Kopp v. Switzerland, Rep. 1998-II, fasc.67, §60
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Malone v. The United Kingdom, séria A, þ. 82, §§ 66-68, Rotaru v. Romania , sĢažnosĢ þ. 2834/95, §55,
ECHR 2000-V, Amman v. Switzerland .........
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Hasan and Chaush v. Bulgaria rozsudok z 26. októbra 2000 k sĢažnosti þ. 30985/96 a þ. 39023/97, §84, ECHR
200-XI.
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Kruslin v. France, séria A, þ. 176-A, S a Marper v. United Kingdom, rozsudok z 4. decembra 2008
k sĢažnostiam þ. 30562/04 a þ. 30566/04
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Camenzin v. Switzerland, sĢažnosĢ þ. 21353/93. rep. 1997-VIII, fasc. 61
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V prípade Guillot v. France Európsky súd pre Đudské práva konštatoval, že hoci právo
na þl. 8 Európskeho dohovoru o ochrane Đudských práv explicitne neobsahuje ustanovenie
ohĐadne krstného mena, krstné meno je identifikaþný prostriedok osoby v jej rodine
a v spoloþnosti a týka sa súkromného a rodinného života osoby. Navyše výber krstného mena
dieĢaĢa jeho rodiþmi má dôverný a citový charakter, a preto je súþasĢou súkromnej sféry
rodiþov a spadá do režimu ochrany þl. 8 Dohovoru.
Odmietnutie orgánov þlenského štátu Európskej únie uznaĢ meno príslušníka tohto
štátu, ktorý uplatnil svoje právo slobodne sa pohybovaĢ a zdržiavaĢ sa na území iného
þlenského štátu, teda meno v podobe, aká bola urþená v druhom uvedenom þlenskom štáte,
môže narušiĢ práva uplatĖovanie práva zakotveného v þlánku 21 Zmluvy o fungovaní
Európskej únie slobodne sa pohybovaĢ a zdržiavaĢ na území þlenských štátov. Z rozdielu
medzi dvoma menami, ktoré sa vzĢahujú na tú istú osobu, totiž môžu vzniknúĢ nejasnosti
a Ģažkosti. 17
PodĐa judikatúry Súdneho dvora však na to, aby odmietnutie zmeny krstných mien
a priezviska štátneho príslušníka þlenského štátu a odmietnutie uznaĢ krstné mená
a priezvisko, ktoré táto osoba nadobudla v inom þlenskom štáte, predstavovalo obmedzenie
slobôd priznaným þl. 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, musí priniesĢ dotknutej osobe
„vážne Ģažkosti“ správneho, profesionálneho a súkromného charakteru.18
Súdny dvor tak konštatoval, že kedykoĐvek meno použité v konkrétnej situácií
nezodpovedá menu uvedenému v dokumentoch predložených ako dôkaz o totožnosti osoby,
alebo keć meno uvedené v dvoch dokumentoch predložených súþasne nie je rovnaké, môže
takýto rozdiel v priezvisku vyvolaĢ pochybnosti o totožnosti tejto osoby, ako aj autenticite
predložených dokumentov alebo o pravdivosti informácií, ktoré sú v nich uvedené.19
Súd tiež usúdil, že pokiaĐ ide o štátneho príslušníka þlenského štátu odmietajúceho
uznaĢ meno, ktoré uvedená osoba nadobudla z dôvodu jej osvojenia v inom þlenskom štáte,
v ktorom má bydlisko, predstavuje konkrétne riziko, že z dôvodu rozdielnych mien bude
nutné rozptýliĢ pochybnosti o totožnosti tejto osoby, okolnosĢ, ktorá bráni výkonu práva
vyplývajúceho z þl. 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.20
Jedným z posledných judikátov je rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci
Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff v. Standesamt der Stadt Karlsruhe. Žalobca,
17

Vić. rozsudok z 22. decembra 2010 Sayn –Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, body 39,41,42,66 a 71
Vić. rozsudok z 12. mája 2011, Runeviþ Vaedyn a Wardyn, C-391/09, EU:C:2011:291, bod 76
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Vić. rozsudok zo 14. októbra 2008, Grunkin a Paul, C-353/06, EU:C:2008:559, bod 28
20
Vić. rozsudok z 22. decembra 2010 Sayn –Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806, bod 70
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obþan Spolkovej republiky Nemecko mal po osvojení v správnom konaní zmenené meno
a priezvisko, priþom zaþal používaĢ priezvisko s šĐachtickým predikátom. O niekoĐko rokov
neskôr sa žalobca presĢahoval zo Spolkovej republiky Nemecko do VeĐkej Británie, kde
z vlastného podnetu v súlade s anglickými zákonmi zmenil svoje meno a následne
k priezvisku pridal ćalší šĐachticky znejúci predikát, takže jeho meno znelo „Peter Mark
Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff“ . Nastala situácia, kedy žalobca
mal v nemeckom cestovnom pase a vodiþskom preukaze uvedené meno pred zmenou, ktorú
vykonal vo VeĐkej Británii a následne iné meno a priezvisko v britskom cestovnom pase,
nakoĐko poþas života vo VeĐkej Británii nadobudol aj britské štátne obþianstvo. V roku 2005
žalobca opustil VeĐkú Britániu a presĢahoval sa späĢ do Spolkovej republiky Nemecko,
priþom sa mu v SRN narodila dcéra ktorej dal meno obsahujúce šĐachtický predikát. Následne
s týmto menom a priezviskom bola jeho maloletá dcéra zapísaná aj v miestnej matrike ako „
Larisa Xenia Grafin von Wolffersdorff Freiin von Bogendorff“. Následne žalobca požiadal
matriþný úrad o zapísanie svojho mena a priezviska v zmysle britských dokladov do matriky,
þo nemecký matriþný úrad odmietol argumentujúc nemeckou právnou úpravou, ktorá podĐa
þl. 109 Ústavy Nemeckej ríše (weimarská ústava) zakotvuje rovnosĢ všetkých Nemcov pred
zákonom a súþasne zakazuje udeĐovanie šĐachtických titulov. ŠĐachtické tituly platia len ako
súþasĢ mena.
Nemecký súd uviedol štyri dôvody, ktoré by mohli odôvodniĢ odmietnutie uznaĢ
a zapísaĢ krstné mená a priezvisko nadobudnuté žalobcom vo VeĐkej Británii. Tieto dôvody
založil na zásadách nemennosti a kontinuity mena, na okolnosti, že zmena mena vo VeĐkej
Británii bola vlastne voĐbou, ktorá nemá nijaký vzĢah k zmene osobného stavu po uplatnení
ustanovení rodinného práva, ćalej na dĎžke a komplexnosti zvoleného mena a napokon na
dôvodoch týkajúcich sa nemeckej ústavnoprávnej voĐby a zrušenia šĐachtických titulov.
Súdny dvor však v rozsudku Grunkin a Paul, v ktorom nemecké orgány použili zásady
urþitosti a kontinuity, aby odôvodnili uplatnenie štátnej príslušnosti ako hraniþného
urþovateĐa pri urþovaní priezviska, konštatoval, že akokoĐvek môžu byĢ tieto zásady samy
o sebe legitímne, neprináleží im taká dôležitosĢ, že by mohli odôvodniĢ, aby príslušné orgány
þlenského štátu zamietli uznaĢ meno dotknutej osoby v podobe, v akej už bolo v súlade so
zákonom urþené a zaregistrované v inom þlenskom štáte.21
Nemecká vláda opakovane poukázala na to, že podĐa þl. 123 základného zákona
v spojení s þlánkom 109 tretím odsekom weimarskej ústavy sú všetky výsady a nerovnosti
21
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spojené s narodením a stavom v Nemecku zrušené. Aj keć šĐachtické tituly, ktoré boli
používané v þase nadobudnutia úþinnosti weimarskej ústavy, môžu naćalej existovaĢ ako
súþasĢ mena a je ich možné preniesĢ z dôvodu skutoþnosti týkajúcej sa osobného stavu,
vytvorenie nových šĐachtických titulov a ich udeĐovanie je zakázané. Nemecká vláda
spresnila, že podĐa ustálenej vnútroštátnej judikatúry pridelenie mena, prostredníctvom
zmeny mena, priþom toto zahĚĖa šĐachtický titul ako prvok mena, tiež spadá do zákazu
stanoveného þlánkom 109 tretím odsekom weimarskej ústavy a že zakázané je tiež vytvoriĢ
dojem šĐachtického pôvodu, najmä zmenou mena. Tieto ustanovenia, ktoré sú podĐa
nemeckej vlády súþasĢou nemeckého verejného poriadku, majú za cieĐ zabezpeþiĢ rovnaké
zaobchádzanie so všetkými nemeckými obþanmi.
Súdny dvor konštatoval, že sa nezdá neprimerané, ak sa þlenský štát usiluje
o dosiahnutie cieĐa ochrany zásady rovnosti tak, že svojim štátnym príslušníkom zakáže
akékoĐvek získavanie, držanie alebo používanie šĐachtických titulov alebo šĐachtických
prvkov, ktoré môžu viesĢ k presvedþeniu, že nositeĐ tohto mena je držiteĐom takejto
hodnosti.22
Súdny dvor poukázal na nemeckú právnu úpravu, ktorá neobsahuje prísny zákaz
zachovávania šĐachtických titulov. Z toho vyplýva, že je prípustné, aby napriek zrušeniu
šĐachtického stavu mohli mená nemeckých obþanov obsahovaĢ vzhĐadom na ich pôvod prvky
zodpovedajúce bývalým šĐachtickým titulom. PodĐa platnej nemeckej právnej úpravy
týkajúcej sa osobného stavu je možné tieto prvky vytvárajúce meno nadobudnúĢ
prostredníctvom osvojenia. Naopak v rozpore so zámerom nemeckého normotvorcu je, aby
nemeckí štátni príslušníci za pomoci práva iného þlenského štátu znovu nadobúdali zrušené
šĐachtické tituly. Práve k takému výsledku by mohlo viesĢ systematické uznanie zmien mien
ako vo veci samej.
Pri zvažovaní práva na voĐný pohyb obþanov zakotveného v prospech obþanov Únie
v þlánku 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na jednej strane a legitímnych záujmov
nemeckého normotvorcu vyplývajúcich z obmedzení používania šĐachtických titulov a zo
zákazu vytvárania dojmu šĐachtického pôvodu na strane druhej, musia byĢ zohĐadnené rôzne
okolnosti. Aj keć tieto okolnosti nemôžu sami o sebe predstavovaĢ odôvodnenie, musia byĢ
zohĐadnené pri kontrole primeranosti.
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Na jednej strane tak treba zohĐadniĢ skutoþnosĢ, že žalobca vo veci samej uplatnil toto
právo a má nemeckú ako aj britskú štátnu príslušnosĢ. Prvky mena nadobudnuté vo VeĐkej
Británii, ktoré podĐa nemeckých orgánov narušujú verejný poriadok, nie sú oficiálne
šĐachtickými titulmi ani v Nemecku a ani vo VeĐkej Británii. Nemecký súd, ktorý nariadil
príslušným orgánom, aby zapísali meno dcéry žalobcu vo veci samej zložené zo šĐachtických
prvkov, tak ako bolo zapísané britskými orgánmi, nedospel k záveru, že takýto zápis by bol
v rozpore s verejným poriadkom.
Na druhej strane je tiež dôležité zohĐadniĢ skutoþnosĢ, že zmena dotknutého mena
spoþíva na voĐbe výhradne osobného záujmu žalobcu vo veci samej, na rozdiel na menách,
ktorý z tejto voĐby vyplýva, nesúvisí ani s okolnosĢami narodenia žalobcu, ani s jeho
osvojením, a ani s nadobudnutím britskej štátnej príslušnosti. Meno zvolené vo VeĐkej
Británii obsahuje prvky, ktoré síce formálne nepredstavujú šĐachtické tituly v Nemecku alebo
vo VeĐkej Británii ale vytvárajú dojem šĐachtického pôvodu.
Hoci objektívny dôvod založený na verejnom poriadku a na zásade rovnosti
nemeckých štátnych príslušníkov pred zákonom môže, ak bude prijatý, odôvodniĢ
odmietnutie uznania zmeny priezviska žalobcu vo veci samej, nemôže odôvodniĢ odmietnutie
uznaĢ zmenu krstných mien uvedeného žalobcu.
Na záver Súdny dvor konštatoval, že þlánok 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je
potrebné interpretovaĢ v tom zmysle, že orgány þlenského štátu nie sú povinné uznaĢ meno
štátneho príslušníka tohto þlenského štátu , ak je zároveĖ štátnym príslušníkom iného
þlenského štátu, v ktorom si slobodne zvolil toto meno obsahujúce viacero šĐachtických
prvkov, ktoré právo prvého þlenského štátu neuznáva, ak sa preukáže, þo musí overiĢ
vnútroštátny súd, že takéto odmietnutie uznania je v tomto kontexte odôvodnené dôvodmi
súvisiacimi s verejným poriadkom, a to v rozsahu, v akom je vhodné a nevyhnutné na
zabezpeþenie dodržiavania zásady rovnosti všetkých obþanov uvedeného þlenského štátu pred
zákonom.
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Záver
Problematika ochrany súkromia je aplikaþne a interpretaþne veĐmi nároþná. Kećže
neexistuje legálna definícia pojmu právo na súkromie, jej obsah je dotváraný judikatúrou
Európskeho súdu pre Đudské práva, Súdneho dvora Európskej únie a ústavných súdov
þlenských štátov Európskej únie.
Pri uplatĖovaní þl. 8 Dohovoru, Európsky súd pre Đudské práva, pojmy „právo“ a „zákon“
chápe v materiálnom zmysle.23 To znamená, že Európsky súd pre Đudské práva pod pojmom
„zákon“ nechápe len všeobecne záväzný právny predpis ale aj ćalšie pramene práva, vrátane
súdnych rozhodnutí a právnej doktríny. Súd teda akceptuje opatrenia obmedzujúce súkromie
bez ohĐadu na stupeĖ právnej sily. Súd však vyžaduje istú mieru kvality právnej úpravy, ktorá
má byĢ prístupná dotknutej osobe a zluþiteĐná s princípmi právneho štátu (Rule of Law).24
Európsky súd pre Đudské práva vždy posudzuje, þi namietaný zásah do práva na súkromie
vykonala verejná moc v súlade s právnou úpravou, ktorá musí byĢ dostupná a dostatoþne
predvídateĐná, t. j. vyjadriteĐná s veĐkou mierou presnosti tak, aby jednotlivcovi umožnila
v prípade potreby prispôsobiĢ svoje správanie právnej úprave.25Miera presnosti vnútroštátnej
právnej úpravy , ktorá v nijakom prípade nemôže poþítaĢ so všetkými eventualitami, závisí
od skúmaného textu, od povahy spoloþenského vzĢahu, ktorý má upraviĢ a od poþtu a statusu
osôb, ktorým je adresovaná.26 Uvedená právna úprava musí podĐa þl. 13 Európskeho
dohovoru o ochrane Đudských práv poskytovaĢ záruky pred svojvôĐou a jasne definovaĢ
rozsah a spôsob výkonu právomoci zverenej kompetentným orgánom.27 Úkony predstavujúce
oþividný zásah do práva na súkromný život sa nesmú ocitnúĢ mimo dosahu bezprostrednej
(preventívnej alebo následnej) súdnej kontroly.28
Ústavný súd Slovenskej republiky sa pokúsil o definíciu súkromia, ktoré obsahovo
vymedzil sférou života þloveka, do ktorej nemožno zasahovaĢ bez jeho súhlasu. Uviedol, že
právo na súkromie zaruþuje osobe možnosĢ rozhodovaĢ samostatne o náležitostiach, ktoré sa
uznávajú za súkromné.29
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Huvig Case. Séria A, þ. 176-B, s.53, Kruslin Case. Séria A, þ. 176-A, s.21
Kopp v. Switzerland, Rep. 1998-II, fasc.67, §60
25
Malone v. The United Kingdom, séria A, þ. 82, §§ 66-68, Rotaru v. Romania , sĢažnosĢ þ. 2834/95, §55,
ECHR 2000-V,
26
Hasan and Chaush v. Bulgaria rozsudok z 26. októbra 2000 k sĢažnosti þ. 30985/96 a þ. 39023/97, §84, ECHR
200-XI.
27
Kruslin v. France, séria A, þ. 176-A, S a Marper v. United Kingdom, rozsudok z 4. decembra 2008
k sĢažnostiam þ. 30562/04 a þ. 30566/04
28
Camenzin v. Switzerland, sĢažnosĢ þ. 21353/93. rep. 1997-VIII, fasc. 61
29
PL ÚS 10/2014-78 nález z 29. apríla 2015, s 36
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Ústavný súd zvolil reštriktívnejšiu definíciu pojmu súkromie, než ho chráni Európsky
dohovor o ochrane Đudských práv. Navyše ochranu súkromia podmienil súhlasom dotknutej
osoby voþi ktorej smeroval zásah. Snaha o vymedzenie ochrany súkromia ako ochrana zvonka
pred neoprávnenými zásahmi sa dostáva dom kolízie s interpretáciou súkromia tak ako ju
podal v judikatúre Ústavný súd Slovenskej republiky.
Z judikatúry európskych súdov vyberáme problematiku práva na krstné meno
a priezvisko ktorá implicitne vyplýva z þlánku 8 Európskeho dohovoru o ochrane Đudských
práv. extenzívny výklad európskych súdov umožĖuje ochranu tejto problematiky
s prihliadnutím na þl. 7 Charty Európskej únie a þlánok 21 Zmluvy o fungovaní Európskej
únie.
ýlánok 21 Zmluvy o fungovaní Európskej únie je potrebné interpretovaĢ v tom
zmysle, že orgány þlenského štátu nie sú povinné uznaĢ meno štátneho príslušníka tohto
þlenského štátu ,ak je zároveĖ štátnym príslušníkom iného þlenského štátu, v ktorom si
slobodne zvolil toto meno obsahujúce viacero šĐachtických prvkov, ktoré právo prvého
þlenského štátu neuznáva, ak sa preukáže, þo musí overiĢ vnútroštátny súd, že takéto
odmietnutie uznania je v tomto kontexte odôvodnené dôvodmi súvisiacimi s verejným
poriadkom, a to v rozsahu, v akom je vhodné a nevyhnutné na zabezpeþenie dodržiavania
zásady rovnosti všetkých obþanov uvedeného þlenského štátu pred zákonom.
Zoznam bibliografických odkazov
Allen, A. - Rotenberg, M.: Privacy Law and Society. (American Casebook Series). 3rd
Edition. West Academic 2016. s. 1643, ISBN 978-1634596992
Etzioni, A. Communitarianism. In B. S. Turner (Ed.), The Cambridge Dictionary of Sociology
(pp. 81–83). Cambridge, UK: Cambridge University Press. 2006. s. 708, ISBN 9780521540469
Flaherty, D.: Protecting Privacy in Surveillance Societies: The Federal Republic of Germany,
Sweden, France, Canada, and the United States. Chapel Hill, U.S.: The University of North
Carolina Press. 1992, s. 570, ISBN 9780807893529
Klíma a kol.: KomentáĜ k ÚstavČ a ListinČ 2 díl. 2 vyd. PlzeĖ: Aleš ýenČk 2009, s.1448,
ISBN 978-80-7380-140-3
Knap, K. a kol.: Ochrana osobnosti podle obþanského práva. 4 podstatnČ pĜepracované
a doplnČné vyd. Praha: Linde 2004, ISBN 80-7201-484-6.

240

Lessig, L.: Code: And Other Laws on Cyberspace. Version 2.0. New York, U.S.: Basic
Books. 2006. s. 410, ISBN 978-0465039142
Pavlíþek, V. a kol.: Ústava a ústavní Ĝád ýeské republiky. KomentáĜ. 2. díl. Práva a svobody.
2 vydání. Praha. Linde. 1999, 551 s. ISBN 80-7201-170-7.
Posner, R. A.: The Economics of Privacy. The American Economic Review, (1981). 71(2), s.
405-409.
Wágnerová, E. a kol.: Listina základních práv a svobod. KomentáĜ. Praha: Wolters Kluwer
2012, s. 931. ISBN 978-80-7357-750-6
Warren and Brandeis : „Law to Privacy“. In: Harward Law Review, vol. IV, December 15,
1890, No.4, s. 193 citované z
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.htm
Olmstead v. United States 277 U.S. 438 (1928)
Huvig v. France (Series A No 176-B; Application No 11105/84)
Kruslin v. France (Series A No 176-B; Application No 11801/85)
Kopp v. Switzerland - 23224/94. Judgment 25.3.1998.
Malone v. The United Kingdom, séria A, þ. 82
Rotaru v. Romania , sĢažnosĢ þ. 2834/95, §55, ECHR 2000-V
Hasan and Chaush v. Bulgaria rozsudok z 26. októbra 2000 k sĢažnosti þ. 30985/96 a þ.
39023/97, ECHR 200-XI.
Kruslin v. France, séria A, þ. 176-A,
S and Marper v United Kingdom [2008] ECHR 1581
Camenzin v. Switzerland, sĢažnosĢ þ. 21353/93. rep. 1997-VIII, fasc. 61
Niemitez v. Germany 13710/88, [1992] 16 EHRR 97, [1992] ECHR 80.
Rozsudok Guillot v. France (52/1995/558/644) 24 October 1996
Rozsudok zo 14. októbra 2008, Grunkin a Paul, C-353/06, EU:C:2008:559
Rozsudok z 22. decembra 2010 Sayn –Wittgenstein, C-208/09, EU:C:2010:806
Rozsudok z 12. mája 2011, Runeviþ Vaedyn a Wardyn, C-391/09, EU:C:2011:291
Rozsudok z 2. júna 2016, Bogendorff von Wolffensdorff C-438/14

241

Andrea Kluknavská1

SOCIÁLNE PRÁVA V ,ESKOSLOVENSKU V PÄhDESIATYCH ROKOCH
MINULÉHO STORO,IA

Abstract
Social rights in today's modern European society represent conveniences that have become self-evident.
However, social rights have not yet had a firm place in society, and the state has not provided them as services
in the form it provides today. The presented paper provides a short excursion into the 1950s when the
Czechoslovak welfare state began to form.
Key words: Socialist welfare state, social security
Abstrakt
Sociálne práva predstavujú v súþasnej modernej európskej spoloþnosti vymoženosti, ktoré sa stali
samozrejmosĢou. Sociálne práva však ešte v nedávnej minulosti nemali pevné miesto v spoloþnosti a štát ich ako
služby neposkytoval v podobe ako ich zaisĢuje dnes. Práve predkladaný príspevok poskytuje krátky exkurz do 50.
rokov minulého storoþia, kedy sa zaþal formovaĢ þeskoslovenský sociálny štát.
KĐúþové slová: socialistický sociálny štát, sociálna bezpeþnosĢ

Úvod
V nadväznosti na tému konferencie „ďudské práva vþera a dnes. Pôvod a význam
Đudských práv a ich ochrana v právnej teórii a praxi“ sa akosi nenásilne naþrtá možnosĢ
krátkeho exkurzu do sociálnych práv, ktoré v dnešnom chápaní súþasnej európskej kultúry
považujeme za samozrejmosĢ, za súþasĢ bežného života od narodenia po smrĢ. Sociálne práva
sa teda stali pevnou súþasĢou moderného, právneho a sociálneho štátu. Avšak to, þo dnes
považujeme za bežné, predsa len ešte v nedávnej minulosti samozrejmosĢou nebolo a štát
tieto práva neposkytoval v súþasnej podobe.
Sociálny štát považujeme vývojovo za mladší ako štát moderný a štát právny.2 Vznik
sociálneho štátu v Európe je možné zaradiĢ do obdobia konca 19. storoþia v súvislosti
s položením základov poisĢovacieho systému v Nemecku kancelárom Ottom von Bismarck.
1
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a stredoveku. Bez presadenia sa moderného štátu by nemohol existovaĢ ani právny štát.
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Naopak v USA a vo VeĐkej Británia možeme sledovaĢ zaþiatky sociálneho štátu až
v spojitosti s veĐkou hospodárskou krízou v 40. rokoch 20. storoþia. Koncept nemeckého
„Wohlfahrtstaat“ a anglosaského konceptu „welfare state“ je poznaþený rozdielmi.3
Až v 50. rokoch minulého storoþia sa zaþína sociálny štát chápaĢ ako integrálna súþasĢ
právneho štátu. Toto spojenie vyplývalo z faktu, že dôstojnosĢ þloveka ako základné právo je
podmienená existenciou nielen právneho, ale i sociálneho štátu.4
Z historického vývoja vieme, že je možná i existencia právneho štátu bez sociálneho,
napríklad v rannej etape právneho štátu, ale i existencia sociálneho štátu bez existencie
právneho štátu. A práve druhému deleniu sa budeme podrobnejšie venovaĢ v ćalšej þasti
príspevku, nakoĐko práve tu môžeme zaradiĢ totalitné socialistické štáty, priþom v centre
našej pozornosti bude ýeskoskovensko v 50. rokoch minulého storoþia a pokus o nájdenie
odpovede na otázku aké postavenie mali sociálne práva v ýeskoslovensku po Februári 1948,
resp. akú dôležitú matériu predstavovala táto oblasĢ pre komunistov. Preto sa nevenujeme
podrobne jednotlivým sociálnym právam a podrobným rozborom relevantných právnych
predpisov, ale sa pokúšame o vytvorenie celkového obrazu vtedajšej spoloþnosti
prostredníctvom zmien v sociálnej bezpeþnosti v rokoch 1948 - 1956.5
ýeskoslovensko ako sociálny štát
Ak sa chceme venovaĢ skúmaniu predmetného obdobia našich právnych dejín, je
potrebné sa na zaþiatku vysporiadaĢ s otázkou, þi je možné na obdobie socialistickej diktatúry
aplikovaĢ pojem sociálny štát. Hneć na tomto mieste však narážame na prvý problém, ktorým
je samotný pojem sociálny štát, ktorý nie je v odbornej literatúre definovaný jednotným
spôsobom a zároveĖ tým, že jednotlivé definície vychádzajú z rôznych hĐadísk, je i ich
komparácia viacmenej nemožná.6 Táto pluralita definícii potom v sebe zákonite nesie aj fakt,
že každá z týchto definícií má svoje plusy, ale zároveĖ i nedostatky.

3

BLAHA,
ď.:
Sociálny
štát
v kocke.
[cit.
2017-04-20],
Dostupné
na
internete:
www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/socialny-stat.doc
4
VċýEěA, M. – GERLOCH, A., - SCHLOSSER, H. – BERAN,K. – RUDENKO,S.: Teória práva. 5. Rozšírené
a doplnené vydanie. Bratislava: EUROKÓDEX, 2013, s. 114.
5
Pojem sociálna bezpeþnosĢ v dnešnom chápaní sociálne zabezpeþenie, dnes archaizmus, ktorý sa nepoužíva
v terminológii od 60 rokov minulého storoþia.
6
M. PotĤþka definuje sociálny štát ako „štát, ktorý preberá zodpovednosĢ za zaistenie základného životného
štandardu svojich obþanov“. Pozri bližšie POTģýEK, Martin: Križovatky. Praha: Karolinum, 1999. s. 56. M.
Matlák považuje za sociálny štát, ktorý sa stará o zabezpeþenie Đudsky dôstojného života (existenþného minima)
pre každého. MATLÁK, J.: Právo sociálneho zabezpeþenia v historickom, súþasnom a európskom kontexte.
Bratislava: VydavateĐské oddelenie Právnickej fakulty UK, 1996, s. 10.
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V súþasnej odbornej literatúre sa stretávame s dvoma rozpornými stanoviskami, prvé
redukuje existenciu sociálneho štátu len na spoloþnosti s trhovým hospodárstvom a druhé
stanovisko považuje sociálny štát za spoloþný rys moderných industriálnych spoloþností, a to
bez ohĐadu na ich ekonomický a politický systém.7 Ak však chápeme pod pojmom sociálny
štát ideu komplexnej ochrany obþanov, má zmysel hovoriĢ o sociálnom štáte tak
v povojnových liberálnych demokraciách ako aj v diktatúrach komunistického typu.8
K tomuto chápaniu sociálneho štátu sa prikláĖame a ýeskoslovensko v skúmanom období
považujeme za sociálny štát.
Povojnové obdobie (1945-1948)
Už obdobie pred Februárom 1948 naþrtlo novú koncepciu a smer sociálnej politiky,
a to i po zohĐadnení prvotnej snahy o zabezpeþenie fungovania doterajšieho systému
(medzivojnového), ktorý bol v dôsledku rozbitia štátu a vojny „fatálne“ narušený. Do
popredia vystupuje rovnostárska konštrukcia, napr. pri rodinných prídavkoch, a to napriek
tomu, že sa tento prídavok stále oznaþoval a považoval za prenatálnu dávku, þo však už
neplatilo.9 Štát tu ruþil za prípadný nedostatok finanþných prostriedkov, þo nebolo
pravdepodobné z dôvodu vysokých odvodov.10
Taktiež nepopulárne predpisy o riadení pracovného trhu, ktoré neboli žiadne novum,
dostali nové pozlátko, nový obal a ich potreba bola prezentovaná obyvateĐstvu tak, aby sa
vyzdvihol prínos – osobný prínos každého pracovníka v „životne“ dôležitých odboroch. Preto
v júli 1948 dochádza k zrušeniu prevzatých vojnových úradov práce, ktoré boli nahradené
okresnými úradmi ochrany práce, a to nariadením þ. 13/1945 Sb. o zatímní výstavbČ úĜadĤ
ochrany práce. CieĐ nových úradov ochrany práce bol definovaný priamo v nariadení.

7

Pozri bližšie RÁKOSNÍK, J. – TOMEŠ, I. a kol.: Sociálny štát v ýeskoslovensku. PrávnČ – institucionální
vývoj v letech 1918 - 1992. Praha: Auditorium 2015, s. 22 a nasl.
8
Tamže, s. 22.
9
PodĐa §1 posledná veta „se poskytnou rodinné pĜídavky, peþují-li o nezaopatĜené dČti (§ 2)“, priþom §2
definoval nezaopatrené dieĢa v ods. 1 nasledovne „Za nezaopatĜené se považují manželské, nemanželské,
nevlastní a osvojené dČti do 18 let“ a v ods.2 „Za nezaopatĜené se považují i dČti (odstavec 1) starší 18 let, a)
pokud dítČ se pĜipravuje vČdecky nebo odbornČ pro své budoucí povolání (jako studující na Ĝádném uþilišti,
uþeĖ, praktikant nebo pod.), v tomto pĜípadČ nejdéle do 24. roku vČku, b) pokud dítČ pro duševní nebo tČlesnou
vadu je nezpĤsobilé k výdČlku, a vlastní pĜíjem dítČte nepĜevyšuje þástku 1800 Kþs v kalendáĜním þtvrtletí“.
Z uvedených ustanovení je možné jednoznaþne vyvodiĢ rovnostársky princíp a princíp solidariry bezdetného
obyvateĐstva s obyvateĐstvom, ktoré sa staralo o maloletých. Pozri bližšie zákon þ. 154/1945 Sb. o rodinných
pĜídavcích nČkterých osob pojištČných pro pĜípad nemoci.
10
RÁKOSNÍK, J. – TOMEŠ, I. a kol.: Sociálny štát v ýeskoslovensku. PrávnČ – institucionální vývoj v letech
1918 - 1992. Praha: Auditorium 2015, s. 135 a 136.
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V zmysle §1 predmetného nariadenia úlohou novozriadených úradov bolo vþleĖovanie
„do práce, mzdovej politiky, živnostenskej inšpekcie, pracovného lekárstva a inej starostlivosti
o zamestnancov“11. Podobne ako v predchádzajúcom období i tu sa poþítalo s prideĐovaním
zamestnancov þi vynímaním zamestnancov z doterajšieho pracovného zaradenia na iné práce,
avšak s novým cieĐom, ktorým bol osobný prínos každého obyvateĐa pri budovaní novej
spoloþnosti na nových základoch. Dôvody takejto úpravy vyzdvihol i B. Glos, odborník na
sociálnu politiku, nasledovne: „Za niektorých okolností nebudeme môcĢ vždy þakaĢ, až sa
potrebný poþet našich obþanov rozhodne prejsĢ k pracovným odborom životne dôležitým. Kto
nepôjde dobrovoĐne, bude nutné použiĢ urþitý nátlak.“12
Problém národného poistenia nestál paradoxne v centre pozornosti politických strán,
i keć sa na novej úprave zaþalo pracovaĢ po skonþení vojny, hlavným ĢahúĖom boli odbory.
Problematika národného poistenia sa stáva zaujímavá i pre politické strany vtedy, keć si
zrazu uvedomili, v najnevhodnejšom þase pred Februárom 1948, aké pre nich závažné otázky
zákon rieši – záujmy súkromných lekárov, pôžitky vysokopríjmových skupín poistenia, teda
ich záujem súvisel s cieĐom likvidácie zbytkov vykorisĢovateĐskej vrstvy13, þo u voliþov
znelo veĐmi dobre.
Celé obdobie po skonþení 2. svetovej vojny môžeme charakterizovaĢ tým, že zaþali
prebiehaĢ práce na reforme sociálneho poistenia. CieĐom tejto reformy malo byĢ dosiahnutie
jednak uniformity, s jasným cieĐom zlepšenia sociálneho postavenia robotníkov na úroveĖ
súkromných zamestnancov a baníkov tak, aby došlo k odstráneniu rozdielov medzi
poistenými osobami a univerzality, s cieĐom odstránenia akýchkoĐvek rozdielov medzi
poistenými osobami, a to po zohĐadnení všetkých možných sociálnych udalostí od narodenia
až po smrĢ.14
Sociálny systém v období po prevzatí moci komunistami a vrcholného stalinizmu (19481953)
Februárový prevrat v oblasti sociálnych práv a celkovo v oblasti sociálnej politiky
neznamenal zásadnú zmenu. Gottwaldova vláda (nová) sa postavila do pozície ochrancu
11

Pozri bližšie §1 nariadenia þ. 13/1945 Sb. o zatímní výstavbČ úĜadĤ ochrany práce.
GLOS, B: Plánovitá distribuce pracujícich. Naše doba 52. 1945 - 1946, s.114. Citované podĐa RÁKOSNÍK, J.
– TOMEŠ, I. a kol.: Sociálny štát v ýeskoslovensku. PrávnČ – institucionální vývoj v letech 1918 - 1992. Praha:
Auditorium 2015, s. 136.
13
Tamže, s. 136.
14
TOMKOVÁ, M.: Sociální zabezpeþení. In Komunistické právo v ýeskoslovensku, Kapitoly z dČjin bezpráví.
Brno: Masarykova univerzita, Medzinárodní politologický ústav, 2009, s. 693.
12
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a uskutoþĖovateĐa povojnových vládnych programov. A tak zaþala legislatívna smršt
reformných zákonov – jedným z nich bol i zákon o národnom poistení þ. 99/1948 Zb., prijatý
iba niekoĐko týdĖov po Februárovom prevrate.
Paradoxom bol zase fakt, že napriek tomu, že sa zaþala budovaĢ nová spoloþnosĢ, iná
ako buržoázna, zákon o národnom poistení bol inšpirovaný viac britským vzorom, ako
sovietskym, þo je možné vidieĢ už v názve (1911 National Insurance Act). Politickí
predstavitelia však vplyv Beveridgovho plánu rezolútne odmietali a v parlamente si dali
i riadnu námahu, aby akýkoĐvek vplyv britského plánu na þeskoslovenskú sociálnu reformu
eliminovali.15
Zákon o národnom poistení bol pripravovaný ako uvádzame vyššie v texte od roku
1945 a mal zjednocovaĢ všetky systémy poistenia pracujúcich a ostatných zárobkovo þinných
osôb a jediným nositeĐom sa mala staĢ Ústredná národná poisĢovĖa a zároveĖ pokryté mali
byĢ všetky situácie od narodenia po smrĢ. Avšak už prejednávaný text naznaþoval, že
v nových pomeroch bude maĢ sociálna politika úplne iný rozmer. „Generácie, ktoré prídu po
nás, budú sa skláĖaĢ pred þeskoslovenským Đudom z Februára 1948. Oni však budú taktiež
posudzovaĢ dielo Gottwaldovej vlády a Đudu, o ktoré sa opiera, ako vec dejinného významu.
ýím je v hospodárskej politike Đudovej demokracie znárodnenie, tým je v sociálnej politike
národné poistenie“.16
Nový zákon o národnom poistení zrušil všetky predchádzajúce zákony úpravujúce
nemocenské poistenie. Zákon17 zahrĖoval jednak nemocenské poistenie pre prípad choroby
a materstva a poskytoval peĖažné a vecné dávky, t.j. zdravotnú starostlivosĢ ako
aj dôchodkové poistenie, kedy sa pri splnení zákonom ustanovených podmienok z tohto
poistenia poskytovali peĖažné dávky obþanom, ktorí pre starobu, trvalú pracovnú
neschopnosĢ, prípadne stratu živiteĐa nemohli zabezpeþovaĢ svoje životné potreby z príjmov.
Tieto dávky nahrádzali tiež príjem osobám, ktoré so štátom uznaných dôvodov nemohli
pracovaĢ. Zákon nezahrĖoval poistenie v nezamestnanosti, teda okrem nemocenského
15
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poistenia, z dôvodu povinnej všeobecnej pracovnej povinnosti. Financovanie bolo
zabezpeþené jednak z príjmu z poistenia a z príspevku štátu, priþom výmery poisĢovní mohli
byĢ preskúmané poisĢovacím súdom.
ZároveĖ je potrebné uviesĢ, že zákon o národnom poistení na jednej strane do sféry
sociálneho poistenia implantoval prvky zodpovedajúce konštitujúcim sa spoloþenským
vzĢahom v línii vládnucej ideológie, na druhej strane reagoval alebo prinajmenšom nevhodne
zasahoval do podstaty poistného systému vôbec, priþom môžeme považovaĢ tento zákon za
urþité prechodné opatrenie, nevyhnutné na realizáciu zmeny spociálnopolitickej schémy na
schému sociálnozabezpeþovaciu, ktorej zavĚšením bolo prijatie zákona þ. 54/1956 Zb.
o nemocenskom poistení zamestnancov.18 ZároveĖ je však možné zachytiĢ i pozitíva tohto
predpisu ako sú vytvorenie jednotnej sústavy národného poistenia, þiastoþné zvýšenie dávok,
zrovnoprávnenie nárokov robotníkov a ćalších zárobkovo þinných obyvateĐov a rozšírenie
dôchodkového poistenia i na osoby, ktoré nikdy neboli poistené, þím došlo k vyriešeniu
problému starobných podpôr.
V priebehu roku 1949 sa zaþali jasnejšie ukazovaĢ kontúry nového smeru,
smerujúceho k sovietizácii sociálnej správy, a to i napriek tomu, že nebolo zrejmé, v akom
rozsahu sa „osvedþené sovietske skúsenosti“ budú týkaĢ ýeskoslovenska. Práve v tomto
období sa zaþalo vytváraĢ nové budovateĐské úsilie, typické pre prvú polovicu 50. rokov,
kedy na prvom mieste bolo splnenie hospodárskeho plánu. Druhým znakom tohto obdobia je
fakt, že KSý považovala otázku sociálnej bezpeþnosti za vyriešenú a s plným nasadením sa
venovala iným odvetviam.19 Tento nezáujem súvisel s ćalšími vtedajšími okolnosĢami.
Po prvé to pravdepodobne súvislo s tým, že ideológia povyšovala ekonomickú
základĖu nad politickú, kultúrnu a právnu, ktorú považovali iba za jej derivát a zároveĖ tu je
neopomenuteĐný vplyv ZSSR a jeho radikálne chápanej investiþnej politiky zameranej len na
vybraté odvetvia (napr. Ģažký priemysel).20 I tu sa prejavila Stalinova téza zostrovania
triedneho boja, þo vyústilo do diskriminácie triednych nepriateĐov (napr. prostredníctvom
sociálneho poistenia obmedzovaná fluktuácia a absentizmus zamestnancov). Presadzovanie
tejto novo vytýþenej triednej politiky „trdého kurzu“ obmedzovania a zatlaþovania
kapitalistických živlov, sa premietlo do prijatého opatrenia z 1948, kedy sa zaviedli triedne
preferencie pri zásobovaní obyvateĐstva, a tak sa od januára 1949 pristúpilo k otvorene
18
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triednemu referenþnému systému zásobovania, ktorý dovtedy neplatil.21 Taktiež je možné
sledovaĢ, že od leta 1948 do roku 1953 dochádza, v znamení potláþania stredných vrstiev,
podriadenia ekonomiky centrálnemu plánovaniu, prevzatia „oceĐovej koncepcie“, nadmernej
mobilizácie Đudských zdrojov s ćalekosiahlymi sociálnymi dôsledkami, zaostávania
poĐnohospodárstva a spotrebného priemyslu, k obmedzovaniu suverenity sociálnej politiky
a do popredia vystupuje jej „triedne chápanie, zoštátnenie sociálneho poistenia,
zdravotníctva“.22
Po druhé to bol fakt, že komunisti boli presvedþení, že v novom systéme nebude
sociálna politika potrebná, pretože sociálne patologické javy považovali za dôsledok
predchádzajúceho buržoázneho usporiadania, dokonca predpokladali, že nebudú chudobní,
a preto nebude potrebná sociálna starostlivosĢ, a tak sa postupne inštitúcie, ktoré takúto
starostlivosĢ zabezpeþovali rušili. V roku 1951 bolo dokonca zrušené Ministerstvo práce
a sociálnej starostlivosti a bolo nahradené Ministerstvom pracovných síl, ktoré bolo zriadené
v súlade s tézou rozvoja výroby a neustálej mobilizácie pracovných síl (paradoxne zrušené už
v roku 1957).23
Kritika sa však zaþala ozývaĢ i z radov vedúcich kádrov strany, a to krátko po prijatí
zákona o národnom poistení. Antonín Zápotocký už v júli 1950 vyhlasuje: „Chceme
a musíme sa však podĐa sovietskeho vzoru postaraĢ þo najskôr o to, aby naše národné
poistenie so svojimi dávkami stalo sa nástrojom podporujúcim výrobu a produktivitu práce,
aby vedĐa svojej funkcie sociálnej, prevzalo taktiež funkciu hospodársku“.
V tejto súvislosti Tomková24 uvádza, že chápanie sociálnej politiky bolo zjednodušené
natoĐko, že sa o Ėom ako o samostatnom fenoméne takmer prestalo hovoriĢ.25 Uvedené
tvrdenie je možné akceptovaĢ iba þiastoþne. Tu je potrebné uviesĢ, že v danom období naozaj
môžeme sledovaĢ odbúranie a zjednodušovanie národného poistenia, avšak o národnom
poistení sa neprestalo hovoriĢ, práve naopak obdobne ako iné odvetvia „nadstavby“
spoloþnosti i národné poistenie a sociálna politika sa zmenili v súlade s generálnou líniou
budovania socializmu a mali na seba prebraĢ ćalšie funkcie.
Toto všetko vyvolávalo v spoloþnosti nálady neistoty a stratu dôvery v zlepšenie
situácie, preto dochádza k opatreniam smerujúcim k „prebudovaniu“ národného poistenia
21
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zákonom þ. 102/1951 Zb.26 Prebudovanie národného poistenia malo za následok vybudovanie
troch relatívne samostatných komplexov sociálnej ochrany obþanov, a to komplex štátnej
lieþebno-preventívnej zdravotnej starostlivosti, komplex nemocenského poistenia a komplex
dôchodkového zabezpeþenia vrátane sociálnej starostlivosti.27 DôležitosĢ tejto zmeny je
deklarovaná v §1 predmetného zákona veĐmi jasne „veĐké dielo národného poistenia je
jednou z hlavných vymožeností pracujúceho Đudu, ktoré dosiahla robotnícka trieda svojím
slávnym februárovým víĢazstvom. Uþiac sa zo skúseností Sovietskeho sväzu, prebudujeme
národné poistenie tak, aby podporovalo rozvoj výroby, aby všestranne a stále dokonalejšie sa
staralo o pracujúceho þloveka, aby pracujúci v Ėom boli sami hospodármi a sami zaĖ priamo
zodpovedali a aby tak poistenie v súlade s rozvojom výroby bolo nástrojom na trvalé
zvyšovanie životnej úrovne všetkých pracujúcich“.28
A tak sa od januára 1952 stali tzv. vecné dávky súþasĢou zdravotníckych služieb
a financované boli priamo zo štátneho rozpoþtu. Zákonom þ. 102/1951 Zb. zároveĖ došlo
k zmene vrámci nemocenského poistenia, kedy bolo toto poistenie zverené Revoluþnému
odborovému hnutiu a vykonávanie poistenia bolo prenesené na závody. Dôchodkové
poistenie bolo od nemocenského poistenia oddelené a jeho správa bola zverená Štátnemu
úradu dôchodkového zabezpeþenia a národným výborom. Ekonomická samostatnosĢ oboch
odvetví bola zlikvidovaná a majetok Ústrednej národnej poisĢovne bol prenesený na štát.
Zdravotná starostlivosĢ bola zjednotená na základe zákona þ. 103/1951 Zb. o jednotnej
preventívnej a lieþebnej starostlivosti.
Stav v spoloþnosti bol i napriek pokusom o zmeny neudržateĐný a sami komunisti
reagujú na rastúcu potrebu sociálnej politiky, a preto v 50. rokoch sledujeme aktivity v tejto
oblasti, ktoré už ale nepostaþujú. Udalosti, ktoré ovplyvnili ćalšie obdobie - predovšetkým
menová reforma, ktorá ochudobnila obyvateĐvo ýeskoslovenska, ale najmä komunistami
podceĖované problémy ako bytová výstavba, masový konzum, denivelizácia sociálneho
zabezpeþenia þi väþšia ekonomická stimulácia pri rozmiestĖovaní pracovných síl þi problémy
so zásobovaním z dôvodu znižovania produkcie v poĐnohospodárstve spojené s procesom
kolektivizácie v prospech podpory Ģažkého priemyslu, ale aj smrĢ Stalina a Gottwalda zaþali
ćalšiu fázu vo vývoji sociálnej politiky.
Po roku 1953 nedošlo k schváleniu žiadnych prevratných zmien porovnateĐných
s prebudovaním národného poistenia v roku 1951, avšak je možné sledovaĢ pozvoĐne sa
26
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meniaci smer štátnej politiky smerom k podpore životnej úrovne, þo i napriek tomu
neznamená žiadnu zásadnú zmenu v sociálnej politike.29 Zmena prichádza po roku 1956 a s
Ėou i dovĚšenie prestavby národného poistenia zákonom þ. 54/1956 Zb. o nemocenskom
poistení zamestnancov. Týmto krokom došlo k ukonþeniu preberania sovietského modelu
sociálnej správy a zaþali sa rysovaĢ znaky komunistickej sociálnej politiky, ktoré zaþali
prevažovaĢ v 70. a 80. rokoch minulého storoþia.
Záver
Rozhodným momentom pre úvahy nad budúcou koncepciou sociálnej politiky,
sociálnych práv a sociálnej bezpeþnosti sa stali politické a sociálno-ekonomické zmeny,
ktorými prechádzala þeskoslovenská spoloþnosĢ po škonþení 2. svetovej vojny. S prácami na
koncepte návrhu úpravy národného poistenia sa zaþalo bezprostredne po skonþení vojny,
avšak táto oblasĢ stojí v centre záujmu viac odborárov ako politikov. Politici vstupujú do tejto
sféry aktívnejšie krátko pred Februárom 1948, þo viac súvisí s vecným rozsahom koncepcie,
napr. s otázkami ohĐadne odmeĖovania súkromných lekárov, þi s problematikou
vysokopríjmového obyvateĐstva.
Spoloþenské zmeny po Februári 1948 zasiahli i túto oblasĢ obdobne ako ćalšie oblasti
spoloþnosti. Komunisti zavádzajú triednosĢ a svojím spôsobom chápu realizáciu zmien len
ako splnenie povojnových vládnych programov a radšej sa venujú iným oblastiam najmä
hospodárstvu, Ģažkému priemyslu a plneniu hospodárskych plánov. ZároveĖ sa snažia
poukázaĢ na to, že „lazareti kapitalizmu“30 skonþili, pretože socialistický štát s podporou
nezamestnaných þi chudobých, resp. so sociálnou starostlivosĢou nepoþíta a sociálny systém
po sovietskom vzore má byĢ výkladnou skriĖou nového režimu a zároveĖ vyhlasujú boj
všetkým kapitalistickým živlom. Paradoxom však zostáva fakt, že i napriek snahám
komunistov poukazovaĢ príkladne na principiálne rozdiely novej budovanej socialistickej
spoloþnosti voþi buržoáznej, je vplyv buržoáznych štátov, najmä v podobe Beveridgovej
správy na zákon o národnom poistení z roku 1948 zrejmý a jasne viditeĐný, a to i napriek
urþitým odchýlkam a rozdielnostiam.
Ak sa teda pokúsime o zodpovedanie v úvode položenej otázky, môžeme konštatovaĢ,
že i napriek tomu, že zákon z roku 1948 a následne zákony prijaté v období „prebudovania“
29
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národného poistenia, sú postavené na postulátoch vládnej ideológie, je ich možné zároveĖ
považovaĢ, na danú dobu, i za predpisy moderné a pokrokové. ZároveĖ je ale nutné uviesĢ, že
nestáli v úplnom centre nového budovaného režimu, pretože v skutoþnosti v centre stojí
„ekonomizmus“ þeskoslovenských komunistov a vplyv Sovietského zväzu.
Ako sa však ukázalo, nakoniec i samotná komunistická elita prichádza na to, že musí
reagovaĢ na sociálne problémy, a preto sa pokúša o prebudovanie národného poistenia, avšak
nespokojnosĢ obyvateĐstva už zvrátiĢ nedokázali ani zmeny v roku 1956, i keć ešte v roku
1956 sa þeskoslovenským komunistom podarilo odvrátiĢ nepokoje. Tento úspech bol však iba
þiastkový a následná nespokojnosĢ obyvateĐstva a jeho nedôvera v možné zmeny viedla až
k nepokojom, ktoré vyvrcholili v roku 1968.
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PRÁVO NA PRÁCU VERSUS ROBOTIZÁCIA, AUTOMATIZÁCIA
SPOLO,NOSTI
(MUDSKÁ BYTOSh VERSUS ROBOT)
„... PĜírodo, pĜírodo, život nezahyne!… Jen my jsme zahynuli. Rozvalí se domy a stroje,
rozpadnou se systémy a jména velikých opadají jako listí; jen ty, lásko, vykveteš na rumišti a
svČĜíš vČtrĤm semínko života ...“ (Karel ýapek, RUR)
Abstract
The current situation presents new requirements for the sector of labour law. One of them is the reaction of
labour standards or even of the social system to the massive development of new technologies, robotics,
automation and digitization and to the possible threat of "uselessness" or "extrusion" of human labour. The
authors of the present study reflect on the boom of robotics, automation (in the context of the Industrial
Revolutions) and their potential impact on the labour market, as well as on the area of labour law. Replacement
of humans by robots (not only) in the labour market appears to be unrealistic at first glance, but development in
robotics and automation is so fast that changes in the distribution of labour force will happen within a short
period of time, and therefore we need to adapt not only the legislation but also our mind-sets to such radical
changes.
Keywords: development of information and communication technologies, robotics, human work, working
conditions, labour law
Abstrakt
SúþasnosĢ kladie na odvetvie pracovného práva nové požiadavky. Jednou z nich je reakcia pracovnoprávnych
noriem alebo širšie aj sociálneho systému na masívny rozvoj nových technológií, robotizáciu, automatizáciu þi
digitalizáciu a možnú hrozbu "nepotrebnosti" alebo "vytláþania" Đudskej pracovnej sily. Autorky sa v
predloženej štúdii zamýšĐajú nad rozmachom robotizácie, automatizácie (v kontexte priemyselných revolúcií)
a jej možnými vplyvmi na trh práce, ako aj na oblasĢ pracovného práva. Nahrádzanie Đudí robotmi (nielen) na
trhu práce sa na prvý pohĐad javí ako nereálne, avšak vývoj v oblasti robotizácie þi automatizácie je tak rýchly,
že k zmenám v rozložení pracovných síl dôjde v krátkom þase, a preto je potrebné nielen právnu úpravu, ale aj
naše zmýšĐanie prispôsobiĢ takýmto radikálnym zmenám.
KĐúþové slová: vývoj informaþných a komunikaþných technológií, robotizácia, Đudská práca, pracovné
podmienky, pracovné právo
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Úvod
PodĐa viacerých zdrojov je súþasná spoloþnosĢ svedkom tzv. štvrtej technologickej
revolúcie, ktorá sa podĐa odborníkov realizuje v niekoĐkých základných rovinách1:
-

zmena

produkþných

systémov

súvisiaca

s robotikou

a novými

materiálmi

poskytujúcimi nové kvalitatívne parametre tradiþných výrobkov;
-

celková zmena infraštruktúry výroby a distribúcie uskladĖovania energie v spoloþnosti
vo väzbe na celkovú zmenu charakteru služieb;

-

zmena doterajších tradiþných štruktúr (napr. verejného sektora alebo dopravy) vo
väzbe na digitalizáciu, ale aj vo väzbe na použitie výpoþtovej techniky a poþítaþových
sietí. Digitalizácia v oblasti pracovnoprávnych vzĢahov priniesla aj prehodnotenie
fyzickej prítomnosti zamestnancov na pracovisku (napr. práca na doma, telepráca);

-

zmena celkovej štruktúry spotreby, prechod na virtuálnu spotrebu, rozvíjanie nových
druhov aplikácií spojených s rozvojom internetu a celková zmena štruktúry
a charakteru výrobkov v oblasti luxusných tovarov, ako aj v oblasti zmeny masovej na
individuálnu a malosériovú výrobu.
Nové technológie a technologické postupy nevyhnutne menia súþasné formy výkonu

práce a vytvárajú nové. Ak porovnáme predchádzajúce priemyselné revolúcie (prvá revolúcia
charakteristická zavádzaním mechanických systémov poháĖaných parou a vodou, druhá
revolúcia typická masovou produkciou elektrickej energie a tretia, ktorá zaviedla masívne
využitie mikroelektroniky, ktorá kontroluje stroje, zariadenia), štvrtá je typická najmä
komplexnou prepojenosĢou všetkých systémov zapojených do výrobných procesov. Nové
informaþno-technologické zariadenia umožĖujú vytváraĢ vysokú mieru tak priestorovej (napr.
možnosĢ tímovej práce vykonávanej naraz v rôznych miestach), ako aj þasovej flexibility
práce (rôzne kontá pracovného þasu, práca na zavolanie a pod.).2
Predmetná problematika sa rieši na úrovni národnej ako aj nadnárodnej, o þom svedþí
aj nedávne dvojdĖové neformálne rokovanie ministrov þlenských krajín EÚ pre
zamestnanosĢ a sociálnu politiku (EPSCO), ktoré viedol slovenský minister práce,
sociálnych vecí a rodiny Ján Richter s témami nových sociálnych a technologických
výziev vo svete práce konané v polovici roka 2016. Jednou z ústredných tém daného

1

STANċK, P. – IVANOVÁ, P.: Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizaþný zlom. Bratislava:
VydavateĐský dom ELITA, spol. s r.o., 2016, s. 16-17.
2
Por. New Forms of Work. New Form of Prevention. Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.v. DGUV
2016, s. 12-13, s. 22. [cit 16.2.2016]. Dostupné na internete: http://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/dguvnfda_en_accessible.pdf
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rokovania bola aj robotizácia a automatizácia výroby3, ktorej sa v štúdii pokúsime
venovaĢ bližšiu pozornosĢ.
Z predmetného rokovania vyplynulo, že výrobné procesy a v širšom význame aj celá
súþasná spoloþnosĢ a jej normy sú þoraz viac konfrontované s požiadavkami automatizácie
a robotizácie výroby. Pojmy „automatizácia“ a „robotizácia“ majú nielen svoj technický
rozmer, ale aj spoloþenský rozmer, resp. prienik spoloþenský a právny. VzhĐadom na to, že
tieto pojmy nie sú definiþne zatiaĐ ukotvené v pracovnoprávnych normách, uvádzame ich
základné definície podĐa technických vied.
V technickom zmysle slova pod automatizáciou rozumieme etapu rozvoja techniky,
pre ktorú je charakteristické uskutoþĖovanie výrobných, riadiacich a iných procesov bez
priameho zásahu þloveka. Automatizácia sa spája s objavom automatických výrobných liniek,
automatických prevádzok a závodov, s využívaním modernej výpoþtovej a riadiacej techniky.
Automatizácia nevyluþuje úplne úþasĢ þloveka, ktorý kontroluje a všeobecne riadi prácu
strojov (nastavovanie strojov, zadanie programu, zásobovanie materiálom, údržba), hoci s
rozvojom automatiky stroje þoraz viac preberajú aj tieto funkcie. Integruje ich a vytvára
efektívnejšie riadenie technologických postupov. Automatizácia vytvára možnosti rýchleho
zvyšovania produktivity práce, rastu výroby, znižovania vlastných nákladov a zlepšovania
kvality výrobkov, možnosti zvyšovania efektívnosti riadenia výroby. To všetko v koneþnom
dôsledku spôsobuje vyššiu produktivitu práce a redukciu Đudskej práce (a tým aj vznikajúcich
chýb spôsobených najmä Đudským faktorom) vo výrobe.4
Robotizácia predstavuje þiastoþné resp. úplné zavádzanie robotov do výrobných aj
nevýrobných procesov za úþelom nahradenia manuálnej Đudskej sily robotom.5 Priemyselný
robot sa chápe ako univerzálne využiteĐný pohybový viacosový manipulátor, ktorý má voĐne
programovateĐný spôsob pohybu. Roboty môžu byĢ vybavené chápadlami, nástrojmi alebo
inými výrobnými prostriedkami a môžu vykonávaĢ manipulaþné, technologické alebo
montážne úkony.6 Podstatou robotizácie je teda postupné nahrádzanie Đudského faktora vo

3

Európa sa pripravuje na digitalizáciu a robotizáciu práce. In: Európske noviny. Brusel-Štrasburg-Bratislava.
18.07.2016. [cit 2016 02 02]. Dostupné na internete: https://europskenoviny.sk/tag/robotizacia/
4
Príruþka.
Automatizaþná
a
robotická
technika.
Leonardo
da
Vinci
Programme
LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530. VITRALAB. Result 5. Košice, September 2011, s. 1 . [cit 2016 02 03].
Dostupné na internete: http://www.sjf.tuke.sk/vitralab/files/vystupy/prirucka_sk_final.pdf
5
Príruþka.
Automatizaþná
a
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da
Vinci
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LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530. VITRALAB. Result 5. Košice, September 2011, s. 1 . [cit 2016 02 03].
Dostupné na internete: http://www.sjf.tuke.sk/vitralab/files/vystupy/prirucka_sk_final.pdf
6
Príruþka.
Automatizaþná
a
robotická
technika.
Leonardo
da
Vinci
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LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530. VITRALAB. Result 5. Košice, September 2011, s. 2 . [cit 2016 02 03].
Dostupné na internete: http://www.sjf.tuke.sk/vitralab/files/vystupy/prirucka_sk_final.pdf
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výrobe (prípadne aj v nevýrobnom sektore, v oblasti služieb) robotom, ktorého charakterizujú
nasledovné funkcie7:
-

„manipulaþná schopnosĢ, t.j. schopnosĢ uchopovaĢ objekty, prenášaĢ, orientovaĢ a
polohovaĢ ich vrátane technologických nástrojov,

-

univerzálnosĢ, to znamená, že robot neslúži iba k jednému úþelu, ale po zmene
programu, koncového efektora alebo nástroja, je ho možné použiĢ i pre iné úþely pri
iných podmienkach a iteraþných vzĢahoch aplikovaného prostredia,

-

vnímanie, schopnosĢ vnímaĢ pracovné a operaþné prostredie z vnútorných a
vonkajších snímaþov pre riadenie funkcií cieĐového programu,

-

autonómnosĢ, schopnosĢ samostatne vykonávaĢ požadovanú postupnosĢ úloh, podĐa
zadaného programu, resp. v kombinácii s urþitým stupĖom samo rozhodovania o
výbere postupu pre realizáciu úlohy,

-

integrovanosĢ, schopnosĢ softvérovo a hardvérovo sústrediĢ funkþné skupiny a hlavné
subsystémy (aj riadiaceho subsystému) podĐa možnosti do jedného kompaktného
celku.“
ZaujímavosĢou je, že celosvetovo používaný a vžitý názov „robot“ pochádza z hry

þeského spisovateĐa a dramatika Karla ýapka R.U.R. (Rossumovi univerzální roboti Rossum’s Universal Robots). Slovo „robot“ je slovanského pôvodu a je odvodené od slova
„robota“ – Ģažká práca (autorovi ho poradil jeho brat Jozef ýapek, maliar a spisovateĐ).8
Z pohĐadu slovenských reálií je pútavá informácia, že hru písal Karel ýapek
v Trenþianskych Tepliciach, a práve toto prostredie vplývalo na výber pojmu robot. Údajne
Karel ýapek „chcel pôvodne pomenovaĢ umelú bytosĢ ako „dČlĖas“, Josefovi sa to však
nepáþilo. Navrhol mu, aby sa namiesto þeských pojmov „dČlat, dČlník“ inšpiroval tunajším
prostredím a vychádzal zo slovenských termínov „robiĢ, robota, robotník“.9 PodĐa niektorých

7

Príruþka.
Automatizaþná
a
robotická
technika.
Leonardo
da
Vinci
Programme
LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100530. VITRALAB. Result 5. Košice, September 2011, s. 2 - 3. [cit 2016 02 03].
Dostupné na internete: http://www.sjf.tuke.sk/vitralab/files/vystupy/prirucka_sk_final.pdf
8
Por. ýeské slovo ROBOT zná celý svČt už 90 let. [cit 16.2.2016]
Dostupné na internete
http://technet.idnes.cz/ceske-slovo-robot-zna-cely-svet-uz-90-let-fcw/tec_technika.aspx?c=A110126_125558_tec_technika_kuz;
RUR. [cit 16.2.2016] Dostupné na internete http://www.cesky-jazyk.cz/ctenarsky-denik/karel-capek/r-u-r17.html
9
Slovo robot nemá þeský pôvod. [cit 16.2.2016]Dostupné na internete:
https://chmelar.blog.sme.sk/c/21280/Slovo-robot-nema-cesky-povod.html
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zdrojov sa slovo robot (alebo Roboten) objavilo skôr o niekoĐko storoþí skôr v Nemecku,
Rakúsku a v Uhorsku a toto slovo bolo pomenovaním pre pracovnú povinnosĢ poddaných.10
„Slovo robot je utvorené z podstatného mena robota vynechaním koncového a, aby sa
mohlo zaradiĢ k podstatným menám mužského rodu. Pri utváraní

tohto slova autor

pravdepodobne nemal na mysli súþasný význam slova robota — práca vo všeobecnosti, ale
jeho skorší význam. Robotou sa za feudalizmu chápala poddanská práca na panskom.
Základom slova robota je
robotovaĢ þiže

totiž rob, pôvodne „rab, otrok“. Tento základ majú aj slová

vykonávaĢ poddanskú prácu, aj porobiĢ, þo znaþí „podmaniĢ urobiĢ

otrokom“.11 Na starší konkrétne veĐkomoravský pôvod slova rab poukázali v súþasnosti aj
Gábriš – Jáger12 zdôrazĖujúc jeho súvislosĢ so slovom „rabotaĢ/robotaĢ vo význame pracovaĢ
... v tomto význame by bol rab ten, kto pracuje, resp. je povinný pracovaĢ“.
V predmetnej vedecko-fantastickej dráme RUR, ktorú Karel ýapek napísal v roku
1920 (premiéru mala v Národnom divadle v Prahe v roku 1921), autor varuje pred zneužitím
techniky a vedecko-technologického pokroku. Dráma je aj v súþasnosti mimoriadne
aktuálnou, a to nielen svojim posolstvom výzvy k Đudskosti, k úcte k Đudskému životu a k
úcte k práci, ktorá má þloveka zušĐachĢovaĢ. Vedecko-technologický pokrok musí byĢ
v súlade so záujmami Đudstva, s ideálmi humanity a Đudskej dôstojnosti. Hra, ktorá bude
onedlho sláviĢ svoju storoþnicu je nadþasovou a pre Đudstvo stále aktuálnou.13
ďudská bytosĢ versus robot
Vracajúc sa do súþasnej reality spoloþným východiskom rokovania ministrov
þlenských krajín EÚ konaného v polovici roka 2016 a spomínaného už v úvode štúdie sa stal
fakt, že digitalizácia a robotizácia nie sú otázkou budúcnosti, ale už existujú a sú prítomné
v reálnom þase. Neexistuje spôsob, ako by ich bolo možné obmedziĢ, resp. zastaviĢ, skôr je
potrebné, aby sme správne chápali ich zákonitosti a fungovanie. Ak máme zvládaĢ procesy
technologických inovácií, musíme detailne analyzovaĢ, aké má ich zavádzanie do praxe vplyv
na pracovné vzĢahy, pracovné podmienky, systémy sociálneho zabezpeþenia, ale aj

10

Por. Robot berie prácu. Alebo daruje slobodu? [cit 16.2.2016]Dostupné na internete:
http://zurnal.pravda.sk/fenomen/clanok/383114-robot-berie-pracu-alebo-daruje-slobodu/; Slovo Robot sa
používalo minimálne tri storoþia pred ýapkom. [cit 16.2.2016] Dostupné na internete:
https://blog.etrend.sk/robert-mistrik/slovo-robot-sa-pouzivalo-minimalne-tri-storocia-pred-capkom.html
11
RÍSOVÁ, E.: Robot – robotizácia. In: Kultúra slova. Bratislava, roþ. 14, þ. 2. [cit 16.2.2016] Dostupné na
internete: http://www.juls.savba.sk/ediela/ks/1980/2/ks1980-2.lq.pdf
12
GÁBRIŠ, T. – JÁGER, R.: Najstaršie právo na Slovensku? Pokus o rekonštrukciu predcyrilometodského
normatívneho systému. Bratislava: Wolters Kluwer, 2016, s. 182 – 183.
13
Kniha je v pfd formáte napr. na https://web2.mlp.cz/koweb/00/03/34/75/81/rur.pdf.
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vzdelávacie procesy a kvalifikáciu.14 V danom sa pre právnikov – legislatívcov a právnych
vedcov otvárajú nové možnosti a výzvy, ktoré je však potrebné riešiĢ nadþasovo
a s prihliadnutím na hodnoty právom rešpektované a uznávané, medzi ktoré nesporne patrí aj
hodnota Đudskej osobnosti, jej dôstojnosĢ a realizácia jej práv v pracovnoprávnych vzĢahoch.
Ako konštatovala komisárka EÚ pre zamestnanosĢ, sociálne záležitosti, zruþnosti a pracovnú
mobilitu Marianne Thyssen: „Dôležité je zvýšiĢ investície do zruþností, pretože tie sú
kĐúþové pri uplatnení sa na trhu práce v nových podmienkach. Aj preto už Európska
komisia prijala nový program v oblasti zruþností pre Európu.“15
Jedným z hlavných dôsledkov digitalizácie a celkove štvrtej technologickej revolúcie
je totiž celková zmena potreby práce v spoloþnosti.16 Postupné obmedzovanie potreby práce
vedie k diskusiám o budúcom finanþnom zabezpeþení tejto nepracujúcej þasti populácie
a ćalších z toho vyplývajúcich rizikách (sociálna nestabilita, prehlbovanie majetkových
rozdielov,

prehlbovanie

statusových

rozdielov

a s tým

súvisiace

sociálne

pnutia

a nespokojnosĢ).
V nadväznosti na uvedené ćalším aspektom digitalizácie je možnosĢ zmeny chápania
vzĢahu þloveka a spoloþnosti v súvise s možnosĢami využitia þasu konkrétneho indivídua.17
V období 19. a 20. storoþia bola realizácia þloveka v spoloþnosti rozvrhnutá medzi pracovný
þas, þas pre rodinu a vlastnú realizáciu (napr. záĐuby) a spánok s rôznymi þasovými posunmi
v prospech niektorej z daných zložiek (sprvoti dlhší pracovný þas aj 16-hodinový pracovný
þas a menej þasu pre rodinu, záujmy a spánok, od 20. storoþia obmedzovanie dĎžky
pracovného þasu). Ako konštatujú StanČk a Ivanová „dnes technologická revolúcia umožĖuje
radikálnym spôsobom zmeniĢ charakter práce, ale zároveĖ paradoxne sa kĚþovite držíme
ôsmich hodín pracovného þasu“. Pracovný þas a využitie a rozvrhnutie pracovného þasu majú
ambíciu zmeniĢ nové formy, ako napr. telepráca, práca cez internet, flexibilné pracovné
miesta a pod.
zmyslom

Tu sa však stretávame so zaujímavým fenoménom, nakoĐko pôvodným

uvedených

nových

foriem

malo

byĢ

„ušetrenie

þasu“

pri

presunoch

k zamestnávateĐovi a späĢ a zefektívnenie výkonu práce þi azda viac þasu pre seba a rodinu.
V skutoþnosti zamestnanec pracujúci doma þasto pracuje viac než by pracoval

14

Európa sa pripravuje na digitalizáciu a robotizáciu práce. In: Európske noviny. Brusel-Štrasburg-Bratislava.
18.07.2016. [cit 2016 02 02]. Dostupné na internete: https://europskenoviny.sk/tag/robotizacia/
15
Európa sa pripravuje na digitalizáciu a robotizáciu práce. In: Európske noviny. Brusel-Štrasburg-Bratislava.
18.07.2016. [cit 2016 02 02]. Dostupné na internete: https://europskenoviny.sk/tag/robotizacia/
16
STANċK, P. – IVANOVÁ, P.: Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizaþný zlom. Bratislava:
VydavateĐský dom ELITA, spol. s r.o., 2016, s. 41.
17
STANċK, P. – IVANOVÁ, P.: Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizaþný zlom. Bratislava:
VydavateĐský dom ELITA, spol. s r.o., 2016, s. 65.
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u zamestnávateĐa (fixných 8 hodín). Uvedené vyvoláva aj závažné sociálne a psychologické
dopady, stratu záujmu o rodinu prípadne o rozvoj sociálnych kontaktov a následne pocit
izolácie od spoloþnosti.18 ýas sa v súþasnej spoloþnosti vníma ako ekonomický fenomén,
ktorý stojí v protiklade s chápaním þasu v postmodernej spoloþnosti v duchu štvrtej
technologickej revolúcie – kde budeme konfrontovaní s odekonomizovaním þasu a s otázkou
jeho využitia u þasti populácie.
Slovenský minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter na predmetnom
stretnutí ministrov þlenských krajín EÚ okrem iného uviedol: „Ukazuje sa, že technologické
zmeny majú dva dôležité vplyvy – likvidujú niektoré pracovné miesta tým, že prácu Đudí
nahrádzajú prácou robotov a menia kvalifikaþné požiadavky na pracovníkov v mnohých
profesiách, resp. vytvárajú nové profesie”. Z tohto uhla pohĐadu je potrebné nielen
definovaĢ, aké povolania zaniknú a aké budú naopak vznikaĢ, ale aj to, ktoré zruþnosti a
znalosti už nebudú potrebné, lebo ich zvládnu roboty a poþítaþové systémy, a ktoré naopak
musia pracujúci získaĢ, aby mohli technológie ovládaĢ19.
Využitie a uplatniteĐnosĢ špiþkových a kreatívnych profesií bude aj naćalej veĐmi
žiadané a potrebné. Na druhej strane, použitie mechanických neadaptovaných typov
spoloþenskej spotreby práce zostane pravdepodobne stále v menšej a menšej miere
k dispozícii prevažnej väþšiny populácie a vznikne zásadná otázka, nie skracovania
pracovného þasu, ale þo s Đućmi, u ktorých tretina þasu dĖa (t.j. pracovný þas – pozn.) stratí
zmysel a nebudú potrební v produkþnej sfére?“20 Znamená to, že þasĢ populácie ako dôsledok
štvrtej technologickej revolúcie stratí pracovné miesto a možnosĢ pracovaĢ – následne sa však
otvorí už vyššie vyslovená otázka finanþného zabezpeþenia, t.j. zdrojov živobytia danej þasti
populácie. Na druhej strane vznikne (nie zanedbateĐná)otázka využitia voĐného þasu danej
þasti

populácie

(so

želaným spôsobom

jeho

využitia

v prospech

spoloþnosti

–

a nezodpovedaným a Ģažko riešiteĐným problémom nezvládania súþasných sociálnych pnutí,
nárastu extrémizmu, terorizmu, agresivity a pod.). Na zaujímavé výskumy v tomto smere
poukazuje psychológia – nárast voĐného þasu totiž jednotlivci využívajú budovaním tzv.
second life života a second life profilu na internetových sieĢach a budujú si tak akýsi reálne
neexistentný virtuálny život stále viac sa vzćaĐujúci od reality. V globálnom finanþnom
18

STANċK, P. – IVANOVÁ, P.: Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizaþný zlom. Bratislava:
VydavateĐský dom ELITA, spol. s r.o., 2016, s. 65.
19
Európa sa pripravuje na digitalizáciu a robotizáciu práce. In: Európske noviny. Brusel-Štrasburg-Bratislava.
18.07.2016. [cit 2016 02 02]. Dostupné na internete: https://europskenoviny.sk/tag/robotizacia/
20
STANċK, P. – IVANOVÁ, P.: Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizaþný zlom. Bratislava:
VydavateĐský dom ELITA, spol. s r.o., 2016, s. 72.
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vyjadrení uvedené potvrdzuje aj rastúce sa zadlžovanie a „život na úver“ úplne vzdialený od
spôsobu života predchádzajúcej generácie.
V súþasnosti, z dôvodu zníženia nákladov na výrobu, služby, pre udržanie sa na trhu
a zlepšenia postavenia v rámci konkurencie, je kladený dôraz najmä na znižovanie nákladov
na pracovnú silu (hoci nie je neobvyklé, ak sú používané nekvalitné suroviny, materiály).
A práve tento postoj vedie k tomu, aby Đudská pracovná sila bola nahrádzaná „lacnejšími
vstupmi“ (robot nie je chorý, nemá choré dieĢa, nepotrebuje oddych v práci, a aj preto je
vhodnejším ako Đudská pracovná sila). Hoci sa ako potrebná javí automatizácia, robotizácia,
nevyhnutnosĢ zmien v rozložení pracovnej sily, objavuje sa otázka, þi Đudská pracovná sila
bude schopná reagovaĢ na tieto zmeny, napr. þi zamestnanci vykonávajúci základné, pomocné
práce nájdu ešte uplatnenie na trhu práce, þi nestúpne nezamestnanosĢ, þi vôbec bude dostatok
odbornej pracovnej sily (tej, ktorá bude spôsobilá vytvoriĢ, riadiĢ, koordinovaĢ zložité
procesy).
V súvislosti so znižovaním nákladov na pracovnú silu možno uviesĢ úryvok z hry
R.U.R, ktorý pojednáva o tom, ktorý robotník je vlastne ten najlepší.
„DOMIN (centrálny riaditeĐ Rossumových Univerzálnych Robotov): .... Výroba má být co
nejjednodušší a výrobek prakticky nejlepší. Co myslíte, jaký dČlník je prakticky nejlepší?
HELENA: Nejlepší? Snad ten, který – který – Když je poctivý – a oddaný.
DOMIN: Ne, ale ten nejlacinČjší. Ten, který má nejmíĖ potĜeb. Mladý Rossum vynalezl
dČlníka s nejmenším poþtem potĜeb. Musel ho zjednodušit. Vyhodil všechno, co neslouží pĜímo
práci. Tím vlastnČ vyhodil þlovČka a udČlal Robota. Drahá sleþno Gloryová, Roboti nejsou
lidé. Jsou mechanicky dokonalejší než my, mají úžasnou rozumovou inteligenci, ale nemají
duši. Ó sleþno Gloryová, výrobek inženýra je technicky vytĜíbenČjší než výrobek pĜírody.“21
BudúcnosĢ pracovného práva
Vo vzĢahu k pracovnoprávnej úprave sa ešte len nedávno skúmala možnosĢ zvýšenia
flexibility pracovných podmienok, poukazovalo sa na hrozbu prekérnych þi atypických foriem
zamestnávania, debatovalo sa o koncepcii flexiistoty. Súþasná situácia poznaþená rýchlym
vývojom v oblasti robotizácie, automatizácie, þi digitalizácie, nás stavia už ale stavia pred inú,
závažnejšiu

otázku. Do akej miery zostane zachovaná Đudská pracovná sila a þi

pracovnoprávna regulácia bude môcĢ byĢ nastavená tak, že bude garantovaĢ základné

21

ýAPEK, K.: Dramata : Loupežník : R.U.R. : VČc Makropulos : Bílá nemoc : Matka. 1.
soubor. vyd. Praha : ýeskoslovenský spisovatel, 1994. 472 s. Spisy, sv. 7.
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pracovnoprávne podmienky u tých zamestnancov, ktorí ešte zostanú pracovaĢ, a to s cieĐom
chrániĢ dôstojnosĢ zamestnanca.22
Okrem nahrádzania zamestnancov robotmi, znižovania poþtu zamestnancov
zavádzaním automatizovaných foriem výroby dochádza k ćalšiemu fenoménu, a to tlaku
angažovaĢ

fyzické

osoby

nie

formou

pracovnoprávneho

vzĢahu,

ale

rôznymi

obchodnoprávnymi vzĢahmi, v rámci ktorých neplatia obmedzenia. Rôzne scenáre
angažovania fyzických osôb na prácu pod vplyvom robotizácie a digitalizácie naznaþujú, že
tieto osoby nonstop þakajú na zákazníka, ich príjem za poskytované služby nedosahuje ani
úroveĖ minimálnej mzdy, nastoĐuje sa otázka, þi a aké základné pracovné podmienky budú
zabezpeþené zamestnancom budúcnosti. Z pohĐadu historického vývoja pracovného práva to
bola práve otázka pracovného þasu a bezpeþnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorých
ukotvenie v pracovnoprávnych normách sa riešilo pri vzniku moderného pracovného práva.
A moderná doba poznamenaná rýchlym informaþno-technologickým rozvojom síce na strane
jednej prináša uĐahþenie Ģažkej fyzickej práce, urýchĐuje výrobné procesy, na strane druhej sú
tlaky na znižovanie ceny pracovnej sily, þo vedie najmä k švarcsystému a fakticky potieraniu
akejkoĐvek

základnej

pracovnoprávnej

ochrany.

Nehovoriac

o takých

pracovných

podmienkach, ktorých minimá a maximá nie sú dané medzinárodným a európskym
pracovným právom, a sú v súþasnosti považované za urþitý štandard, napr. oblasĢ prekážok
v práci, zodpovednostné vzĢahy.
Nahrádzanie Đudskej pracovnej sily robotizáciou, digitalizáciou evokuje aj otázku
zachovania pôsobenia zástupcov zamestnancov. ýi aj v novej ére bude záujem zo strany
zamestnancov, ktorých bude þoraz menej o kreovanie zástupcov zamestnancov, a þi bude
možné vôbec uvažovaĢ o kolektívnom pracovnom práve, o tom, že bude možné kolektívne
vyjednávaĢ þi vyhlásiĢ štrajk, ak v podniku bude výrobu zabezpeþovaĢ Đudská pracovná sila
v rozsahu napr. 10% . Vyvstáva otázka budúcnosti práva na štrajk a práva na kolektívne
vyjednávanie, hoci s prihliadnutím na ich historický kontext išlo o prvé sociálne práva,
o ktorých ukotvenie sa snažili zamestnanci už na zaþiatku vývoja moderného pracovného
práva.
Okrem pracovnoprávnej oblasti vyvstáva z pohĐadu sociálneho práva aj otázka
udržateĐnosti sociálneho systému, vyriešenia platenia odvodov do sociálneho a zdravotného

22

Požiadavku ochrany Đudskej dôstojnosti ako základného Đudského práva zdôrazĖuje v súvise s novými
technológiami v pracovnom práve a atypickými formami zamestnania aj prof. Helena Barancová. Pozri bližšie
BARANCOVÁ, H.: Nové technológie v pracovnom práve a ochrana zamestnanca (možnosti a riziká). Praha:
Leges, 2016, s. 164.
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systému v prípadoch nahradenia Đudskej pracovnej sily robotmi þi rôznymi automatizovanými
výrobnými postupmi.23
Aby bolo možné predstaviĢ si, ktoré pracovné pozície, povolania sú ohrozené štvrtou
priemyselnou revolúciou, uvádzame napr. štúdiu ING-DiBa, na základe ktorej možno
vyhodnotiĢ, ktoré pracovné miesta by v Nemecku bolo možné nahradiĢ robotmi a poþítaþmi.
PodĐa výsledkov tejto štúdie sú najviac ohrozené pozície v administratíve (86%) a celkovo až
59 % pracovných miest v Nemecku. 24
PodĐa ćalších zdrojov, napr. v USA by až tretinu zamestnancov mali nahradiĢ roboty.
VzhĐadom na vývoj, sú najprv ohrozené kategórie zamestnancov, ako sú „predavaþi v call
centrách, overovatelia dokumentov - archivári, šiþky, výpoþtári, poisĢovací agenti, hodinári,
dispeþeri v špeditérskych firmách, daĖoví asistenti, zamestnanci fotolaboratórií, zakladaþi
úþtov, knihovníci, zadávatelia dát do systémov, pracovníci výroby a zoraćovaþi þasomernej
techniky, likvidátori poistiek, rádiooperátori, bankoví úradníci na priehradkách, rytci,
operátori baliacich strojov, nákupcovia, kancelársky personál špeditérskych firiem, obsluha a
zoraćovaþi strojov v kovospracujúcom priemysle, úveroví analytici, predajcovia dielcov a
súþiastok, likvidátori škodových udalostí, šoféri a predavaþi.“ Aj s prihliadnutím na súþasný
stav, þoraz menej zamestnancov bude potrebných na pozíciách montážnych pracovníkov,
vodiþov þi pokladníkov.25
V roku 2013 Carl Benedict Frey a Michael Osborne z Oxfordskej univerzity
vypoþítali, že až 47 percent pracovných pozícií je v dôsledku nástupu robotizácie v ohrození.

23

„Aktuálne najviac „priemyselne robotizovanou" krajinou sveta je Južná Kórea, ktorá má nielen najvyšší poþet
priemyselných robotov na 10 000 výrobných zamestnancov, ale zároveĖ má oproti svetu dvojnásobný podiel
priemyslu na HDP. To znamená, že Južná Kórea je krajinou, kde najviac HDP tvoria roboty. Pri zapoþítaní
oboch týchto faktorov sú na druhom mieste Japonsko a Nemecko, priþom miera robotizácie je oproti Južnej
Kórei poloviþná. Krajinami s vysokým podielom robotov vo výrobe sú Švédsko, Belgicko, Dánsko, USA, Taiwan,
Španielsko, Francúzsko, Fínsko, Rakúsko a Kanada, priþom vo všetkých okrem Kanady a Francúzska sa
priemyselné roboty relatívne významným spôsobom podieĐajú aj na HDP. Celosvetovo najviac, 40 %, robotov sa
používa v automobilovom priemysle (najmä v Japonsku, Nemecku a USA), 20 % v elektrotechnickom a
elektronickom priemysle, od 5 do 10 % v kovoobrábacom, chemickom a potravinárskom priemysle a 20 %
použitia je nešpecifikovaných. Automobilový priemysel by mal zostaĢ lídrom aj v najbližších rokoch. Popri
priemyselných robotoch sú druhou skupinou roboty poskytujúce služby, a to profesionálne alebo osobné
(domáce).“
Invázia robotov. 09.11.2015, Tóth Richard, Analýza. [cit 2016 02 02]. Dostupné na internete:
https://www.privatbanka.sk/sk/blog/2015/11/invazia-robotov
24
Roboty môžu nahradiĢ 59 percent pracovných miest v Nemecku, najohrozenejšie sú sekretárky. [cit. 16.2.
2016] Dostupné na internete: https://dennikn.sk/125228/roboty-mozu-nahradit-59-percent-pracovnych-miest-vnemecku-najohrozenejsie-su-sekretarky/
25
Ak pracujete v týchto oblastiach, zaþnite si hĐadaĢ nové miesto. Onedlho vás nahradia roboty.[cit. 16.2.
2016] Dostupné na internete: http://karierainfo.zoznam.sk/cl/1000162/1499589/Ak-pracujete-v-tychtooblastiach--zacnite-si-hladat-nove-miesto--Onedlho-vas-nahradia-roboty
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ObávaĢ by sa mali telemarketéri, auditori, predavaþi, realitní agenti alebo novinári þi
zamestnanci v pásovej výrobe.26

Záver
Možno struþne skonštatovaĢ, že štvrtá priemyselná revolúcia prináša tak výrazné
zásahy do pracovnoprávnej oblasti, že uchopiĢ zmeny, ktoré nastanú je v súþasnej dobe
nereálne. Na jednej strane sa výrobné procesy, poskytovanie služieb nezaobíde bez
odborníkov, ktorí budú schopní naprogramovaĢ, koordinovaĢ a kontrolovaĢ zložité
mechanizmy a následne bude potrebné zameraĢ pozornosĢ školstva a trhu práce na
zabezpeþenie týchto odborníkov, u ktorých dôjde k nárastu týchto pracovných pozícií. Na
strane druhej nahrádzanie Đudskej pracovnej sily automatickými linkami, robotmi, najmä
v oblasti výroby, povedie k tomu, že mnoho Đudí so základným a stredoškolským vzdelaním,
ktorí doteraz vykonávali jednoduchšie práce, bude bez práce. Je totiž otázne, þi tá Đudská
práca, ktorá bude nahradená rôznymi mechanizmami, bude spôsobilá rekvalifikácie27,
prispôsobenia sa novým trendom a þi nezvýši rady nezamestnaných. Objavuje sa fenomén
tzv. technologickej nezamestnanosti, kedy až 75% Đudskej sily prevezme automatizácia,
robotizácia þi automatizácia a ohrozené nie sú len pozície vo výrobe (modré goliere), ale aj
pozície bielych golierov.28 Možno uviesĢ, že nové formy zamestnávania (napr. práca na
zavolanie, práca vykonávaná bez rozvrhu a pod.) si v oveĐa vyššej miere vyžiadajú flexibilitu
zamestnanca než súþasné formy, þím fakticky þlovek stratí možnosĢ primeraného zosúladenia
pracovného a súkromného života. Nedá sa teda nezamyslieĢ sa nad otázkou, þi štvrtá
priemyselná revolúcia prinesie zlepšenie pracovných a životných podmienok a ponúkne viac
þasu pre súkromný a rodinný život jednotlivca. Automatizácia, robotizácia, digitalizácia zdá
sa, prinesie opaþný efekt.
26

Rana pre roboty: Mercedes uprednostnil Đudí, pridajú sa aj ćalší . Mercedes zamestná viac Đudí na linkách
namiesto robotov. 01.03.2016 [cit. 16.2. 2016] Dostupné na internete: http://www.etrend.sk/firmy/mercedeszamestna-viac-ludi-na-linkach-namiesto-robotov.html
27
„Ak teda paradoxne na jednej strane technologické a produkþné procesy, ale aj ostatné riadiace procesy
neustále prebiehajú procesom uþenia sa a procesom sebazdokonaĐovania, rovnakým procesom by mal
prechádzaĢ Đudský faktor v produkþnej, ale aj spotrebiteĐskej sfére. Pritom vidíme stále prehlbujúci sa rozpor.
Na jednej strane je to celková klesajúca potreba práce v rámci technologických, predajných a produkþných
systémov. Na druhej strane práca, ktorá zostáva ako potrebná, je práca vysokokvalifikovaná, ale skôr
interdisciplinárneho typu, ktorá integruje rôzne vedné disciplíny a rôzne poznatky pre pochopenie novej kvality
fungovania zložitého spoloþenského a ekonomického systému. Na tretej strane ale vzdelávací systém zostáva vo
väþšine prípadov intaktný k procesom týchto zmien“. STANċK, P. – IVANOVÁ, P.: Štvrtá priemyselná
revolúcia a piaty civilizaþný zlom. Bratislava: VydavateĐský dom ELITA, spol. s r.o., 2016, s. 135-136.
28
Automatizácia, digitalizácia. Hrozí nám trvalá nezamestnanosĢ?. [cit. 16.2. 2016] Dostupné na internete
http://www.adecco.sk/o-adeccu/tlacove-spravy/automatizacia-a-digitalizacia-hrozi-nam-trvala-nezamestnanost145.
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V súþasnosti prebieha

na svetovom fóre diskusia o vplyve vedecko-technického

pokroku na populáciu alebo širšie na civilizáciu. Diskusia prebieha v rámci mantinelov
vytýþených dvoma názorovými prúdmi, ktoré na jednej strane technologické zmeny a ich
dôsledky vnímajú ako pozitívne vedúce k skvalitneniu a zjednodušeniu života každého
jednotlivca; na strane druhej stoja ich protivníci, ktorí varujú pred následkami rýchleho
a masívneho technologického rozvoja a jeho dopadov na spoloþnosĢ a jednotlivcov
s osobitnou väzbou na vytváranie umelej inteligencie vo forme robotov a ich možnej hrozbe
pre Đudstvo.29 Jej výsledky a reálne dopady automatizácie, digitalizácie a robotizácie30 pre
Đudstvo môžeme zatiaĐ len predvídaĢ. 31

29

STANċK, P. – IVANOVÁ, P.: Štvrtá priemyselná revolúcia a piaty civilizaþný zlom. Bratislava:
VydavateĐský dom ELITA, spol. s r.o., 2016, s. 48.
30
„V roku 2016 sa v tlaþi objavila aj zaujímavá informácia, že spoloþnosĢ Mercedes na linkách zamestná viac
Đudí namiesto robotov, þím chce pre zákazníkov zabezpeþiĢ vyššiu kvalitu. „Roboty sa nedokážu vysporiadaĢ s
individualizáciou produktov a mnohými variantmi, ktoré ponúkame. Šetríme peniaze a zabezpeþujeme si
budúcnosĢ tým, že zamestnávame viac Đudí,“ potvrdil riaditeĐ výroby v továrni v nemeckom Sindelfingene
Markus Schaefer. V tomto prípade ide o „autá šité na mieru zákazníkom“, teda o preferenciu individuálnych
požiadaviek pred sériovou výrobou. CieĐom Mercedesu je naćalej skrátiĢ priemerný þas výroby jedného auta zo
61 hodín na 30 hodín, a to vhodnou kombináciou robotiky a vyškoleného personálu. Automobilka sa posúva k
takzvanému robot farmingu, v ktorom Đudskí pracovníci budú úzko spolupracovaĢ s množstvom menších a
Đahších humanoidov a vo fabrikách už nebudú obrovské stroje „v izolácií“ od þloveka. Obrovské stroje vymiznú
a nahradia ich inteligentné roboty, ktoré budú vybavené senzormi, þím budú schopné bezpeþne pracovaĢ po boku
þloveka. O rovnaký koncept sa už pokúšajú aj konkurenti z BMW, Audi þi amerického General Motors.
Nahradzovanie robotov väþším zapojením Đudí skúša aj japonská Toyota, þím chce zvýšiĢ efektivitu pracovných
procesov a znížiĢ množstvo odpadu pri výrobe.“
Rana pre roboty: Mercedes uprednostnil Đudí, pridajú sa aj ćalší . Mercedes zamestná viac Đudí na linkách
namiesto robotov. 01.03.2016 Jozef Tvardzík. [cit. 16.2. 2016] Dostupné na internete:
http://www.etrend.sk/firmy/mercedes-zamestna-viac-ludi-na-linkach-namiesto-robotov.html
31
Štúdia bola vypracovaná v rámci riešenia projektu APVV - 15-0066: Nové technológie v pracovnom práve
a ochrana zamestnanca (zodpovedný riešiteĐ: prof. JUDr. H. Barancová, DrSc.).
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Lukáš Mare«ek

MEDZINÁRODNÝ VOJENSKÝ TRIBUNÁL V NORIMBERGU: PRÍSPEVOK
K OCHRANE MUDSKÝCH PRÁV?

Abstract
This paper is introducing the issue of international legal subjectivity of individual in international law. It is
pointing out the connection of international humanitarian law and human rights law in sense of connection of
war crimes with international humanitarian law and crimes against humanity with human rights law and at
importance of International Military Tribunal in Nuremberg with this issue. Characterizes them and it is
declaring that crimes against humanity and war crimes have historical continuity. At the end, it is pointing at
further development of international criminal law.

Abstrakt
Príspevok uvádza problematiku medzinárodnoprávnej subjektivity jednotlivca. Poukazuje na spojitosĢ
medzinárodného humanitárneho práva a práva Đudských práv v zmysle spojitosti vojnových zloþinov
s medzinárodným humanitárnym právom a zloþinov proti Đudskosti s právom Đudských práv a na význam
Medzinárodného vojenského Tribunálu v Norimbergu k tejto problematike. Charakterizuje ich a konštatuje, že
zloþiny proti Đudskosti a vojnové zloþiny majú historickú nadväznosĢ. Záverom poukazuje na ćalší vývoj
medzinárodného trestného práva.

1. Jednotlivec ako subjekt medzinárodného práva Đudských práv
Doktrinálne tradiþné medzinárodné právo vo všeobecnosti nepovažovalo jednotlivcov za
nositeĐov práv alebo povinností vyplývajúcich z medzinárodnoprávnej úpravy. Na druhej
strane, medzinárodné právo ani neobsahovalo pravidlo, ktoré by medzinárodnoprávnu
subjektivitu jednotlivca vyluþovalo. Z tejto všeobecnej charakteristiky existovali výnimky, ide
o rovinu medzinárodného trestného práva (napr. zloþin námorného pirátstva od približne 17.
storoþia)

a

z novšej

doby

je

možné

spomenúĢ

Washingtonskú

zmluvu

piatich

stredoamerických štátov z roku 1907 zakladajúcu právo jednotlivca obrátiĢ sa medzinárodný
súdny orgán (regionálny zárodok medzinárodnoprávnej ochrany Đudských práv), Versaillskú
zmluvu z roku 1919 zakladajúcu právo menšín obrátiĢ sa na Radu Spoloþnosti národov
ohĐadne ochrany práv menšín alebo práva jednotlivcov vo vzĢahu k Medzinárodnej
organizácii práce. K zásadnému prelomu dochádza až po druhej svetovej vojne, najmä
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s ohĐadom na prijatie Všeobecnej deklarácie Đudských práv v roku 1948,1 ktorá je
jednoznaþným prejavom vôle medzinárodného spoloþenstva uznaĢ jednotlivca za subjekt
spôsobilý maĢ práva vyplývajúce priamo z medzinárodného práva. Je zjavné, že napriek
vtedajším prevažujúcim doktrinálnym názorom o medzinárodnoprávnej subjektivite, už pred
druhou svetovou vojnou jednotlivec bol spôsobilým adresátom práv (a právnych povinností)
vyplývajúcich z medzinárodného práva, þo potvrdil aj Stály dvor medzinárodnej
spravodlivosti v roku 1928 v prípade Danzig Railways Officials.2
Úvahy o pôvode všeobecných (Đudských) práv jednotlivca hĐadia až do staroveku.3
Z hĐadiska medzinárodnoprávnej úpravy má ale súvislosĢ s medzinárodným právom Đudských
práv (bez nároku na úplnosĢ) rozvoj medzinárodného humanitárneho práva. Už pred vznikom
súþasného režimu Đudských práv medzinárodné humanitárne právo stanovilo, že jednotlivec
má byĢ uchránený pred zneužívaním þi krutosĢou v þasoch vojny.
Existencia pravidiel medzinárodného humanitárneho práva je úzko spojená so vznikom
vojnových zloþinov, ktoré porušovanie týchto pravidiel kriminalizujú. Ich kriminalizácia na
úrovni vnútroštátnej (príkladom Lieber Codex z r. 1863) predbehla uznanie takéhoto zloþinu
aj na poli práva medzinárodného. ýo sa týka kriminalizácie vojnových zloþinov na
medzinárodnej úrovni, je možné identifikovaĢ urþité náznaky už koncom 19. storoþia, avšak
explicitným prelomom je Ženevská konvencia o zlepšení osudu ranených a chorých
v poĐných armádach z roku 1906 a na Ėu nadväzujúce konvencie z rokov 1907 a 1929.4 Tieto
zmluvy zakotvujú záväzok zmluvných strán kriminalizovaĢ a postihovaĢ vojnové zloþiny,
a zároveĖ zakotvujú sprostredkovane ochranu práv jednotlivcov s tým, že sa uplatĖujú poþas
špecifickej doby - ozbrojeného konfliktu. Významným míĐnikom je Versaillská zmluva
z roku 1919, ktorá explicitne uznala trestnú zodpovednosĢ jednotlivcov za porušenie pravidiel
medzinárodného práva.5

1

Bližšie KLUýKA, J.: Medzinárodné právo verejné. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 81-84.
„Niet pochybností o tom, že v závislosti od úmyslu zmluvných strán môže dôjsĢ k prijatiu noriem vytvárajúcich
aj individuálne práva a záväzky, ktoré sú vynútiteĐné pred vnútroštátnym súdom.“ PCIJ, Ser. B, No. 15, 1928.
3
Bližšie LAUREN, G. P.: The Foundations of Justice and Human Rights in Early Legal Texts and Thougt. In
SHELTON, D. (ed.): The Oxford Handbook of International Human Rights Law. New York: Oxford University
Press, 2013. s.164-168.
4
Bližšie ŠTURMA, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhaní zloþinu podle mezinárodního práva. Praha:
Karolinum, 2002. s. 41-43.
5
The German Government recognises the right of the Allied and Associated Powers to bring before military
tribunals persons accused of having committed acts in violation of the laws and customs of war. Such persons
shall, if found guilty, be sentenced to punishments laid down by law. This provision will apply notwithstanding
any proceedings or prosecution before a tribunal in Germany or in the territory of her allies. ýl. 228
Versaillskej zmluvy z roku 1919.
2
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1.1. Objekt ochrany vojnového zloþinu
Z vyššie uvedeného vyplýva, že jednotlivec požíval isté práva vyplývajúce z medzinárodného
humanitárneho práva, hoci iba nepriamo, sprostredkovane – ako „beneficiár“6 – subjektom
právnej povinnosti bol totiž štát. ZároveĖ ale už priamym adresátom povinnosti nepáchaĢ
vojnové zloþiny bol jednotlivec. Definovanie zloþinov podĐa medzinárodného práva nie je
samoúþelné, ale smeruje k ochrane konkrétnych záujmov medzinárodného spoloþenstva.
Vojnové zloþiny je možné definovaĢ ako konania závažne porušujúce pravidlá uplatĖujúce sa
poþas ozbrojených konfliktov (medzinárodné humanitárne právo), pri ktorých existuje záujem
medzinárodného spoloþenstva takéto konanie potlaþiĢ trestnou represiou.7
Záujem chránený skutkovou podstatou vojnového zloþinu je preto možné definovaĢ ako:
záujem na ochrane dodržiavania skupiny medzinárodnoprávnych pravidiel uplatĖujúcich sa
poþas ozbrojeného konfliktu, ktoré slúžia na ochranu jednotlivcov. ZároveĖ je možné
konštatovaĢ, že tým je zároveĖ sprostredkovane (sekundárne) zabezpeþovaná ochrana, resp.
sankcionované porušenie, Đudských práv jednotlivcov (život, telesná integrita, dôstojnosĢ).8
2. Medzinárodný vojenský tribunál v Norimbergu
Napriek tomu, že vojnové zloþiny boli súþasĢou medzinárodného trestného práva, neexistoval
orgán medzinárodnej trestnej spravodlivosti, ktorý by ich mohol presadiĢ. Vyvodzovanie
trestnej zodpovednosti za vojnové zloþiny bolo preto ponechané na vnútroštátne súdnictvo,
z þoho vo všeobecnosti vyplýva celá rada negatív,9 hoci zriadenie takéhoto orgánu
predpokladala aj Versaillská zmluva (þl. 227). Myšlienka sa nepremietla do praxe, a to
napriek tomu, že bola viackrát obnovená aj v medzivojnovom období. Diskusia došla až do
štádia, v ktorom došlo aj k podpísaniu Dohovoru o zriadení medzinárodného trestného súdu

6

ŠTURMA, P.: Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv. In ONDěEJ,
J. a kol.: Mezinárodní humanitární právo. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 19-20.
7
CASSESE, A.: International Law, New York: Oxford University Press, 2005. s. 436-437. Tiež aj SVAýEK,
O.: International Criminal Law, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 48.
8
Na pravidlá medzinárodného humanitárneho práva nadviazala aj regulácia ich najzávažnejších porušení.
Porovnaj ŠTURMA, P. – ýEPELKA, ý.: Mezinárodní právo veĜejné. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. s. 721.
9
Bližšie BLAŽEK, R.: Trestanie vojnových zloþinov – vnútroštátne verzus medzinárodné právo In ýENTÉŠ, J.
a kol. Vojnové trestné þiny a ich trestanie v súþasnosti, Bratislava: Právnická fakulta UK v Bratislave, 2014. s.
133-136.
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(1937) s jurisdikciou nad zloþinom terorizmu, ktorý ale pre nedostatok ratifikácií a okolnosti
druhej svetovej vojny nikdy nenadobudol platnosĢ.10
Prvý orgán medzinárodnej spravodlivosti v histórii medzinárodného trestného práva11 vzniká
teda až v roku 1946 v Norimbergu. Ide o súdny orgán plne medzinárodný, kećže je založený
na základe medzinárodnej dohody, s medzinárodným zložením a rozhodujúci na základe
medzinárodného práva.
Do ratione materiae Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu (ćalej len
„Tribunál“), v zmysle þl. 6 jeho Charty, patrili zloþiny proti mieru, vojnové zloþiny a zloþiny
proti Đudskosti.12
Spomedzi nich je možné vidieĢ ich zárodky už v predvojnovom období (þiastoþne) u zloþinov
proti mieru13 a najmä u vojnových zloþinov. Trestanie týchto zloþinov podĐa medzinárodného
práva preto nepredstavuje tvorbu nového práva (ex post facto), ale len nový procesný spôsob
vyvodenia individuálnej trestnej zodpovednosti za správanie už pred tým trestné. 14 Na druhej
strane zakorenenie trestnosti zloþinov proti Đudskosti je možné považovaĢ za „hlavný
inovaþný prínos“15 Charty Tribunálu pre rozvoj medzinárodného trestného práva, kećže ich
existencia v þase zriadenia tribunálu bola, a aj naćalej ostáva, viac než diskutabilná. Ich
existencia nebola predtým vyjadrená v akejkoĐvek písomnej podobe16 a bola nanajvýš
v pozícii ešte iba formujúcej sa obyþaje.17

10

JANKģV, J.: Vývoj a súþasná podoba medzinárodného trestného práva In LANTAJOVÁ, D. a kol. Aktuálne
otázky medzinárodného trestného práva v kontexte európskych a vnútroštátnych noriem. Trnava: Právnická
fakulta TU v Trnave, 2012. s. 38-39.
11
Ak budú odmyslené niektoré historické kuriozity, bez reálnej spojitosti so súþasným medzinárodným trestným
súdnictvom. Bližšie SVAýEK, O.: International Criminal Law. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci,
2012. s. 20.
12
ýl. 6 Charty Mezinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu. Preklad napr. v KUNZ, O. – MRÁZEK, J.:
Norimberské zásady In: Právnik, roþ. 127, þ. 4, s. 342. inak dostupné online:
http://avalon.law.yale.edu/imt/imtconst.asp#art6.
13
Ich existencia taktiež nebola úplne zreteĐná a bolo otázne, þi Briand-Kellogov pakt z roku 1928 tým, že
zakázal vojnu ako prostriedok riešenia sporov medzi štátmi, ukladal povinnosĢ nielen štátom, ale aj
jednotlivcom – tzn. konštituoval nový zloþin podĐa medzinárodného práva. Norimberský tribunál sa priklonil
k druhej možnosti a jeho rozsudok preto predstavuje iba sformulovanie obyþajového pravidla už vyjadreného aj
v písomnej forme. Bližšie MINEAR, R. H.: Victors´ Justice: The Tokyo War Criminal Trial. Michigan: Center
for Japanese Studies, 2001. s. 27-28. Preklad rozsudku napr. v GOREŠINA, K. P. (ed.): Norimberský proces II.
Praha: Orbis, 1953. s. 439-637.
14
ŠTURMA, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhaní zloþinu podle mezinárodního práva. Praha: Karolinum,
2002. s. 43-44.
15
ŠTURMA, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhaní zloþinu podle mezinárodního práva. Praha: Karolinum,
2002. s. 46.
16
K zloþinom proti mieru pozri cit. þ. 13.
17
Dôkazom o formujúcej sa obyþaji môže byĢ napr. spoloþné vyhlásenie Británie, Francúzska a Ruska z 24.
mája 1915 o potrebe potrestania zloþinov proti Đudskosti páchaných Osmanskou ríšou. Ojedinelé vyhlásenie je
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2.1. Obsah a význam zloþinov proti Đudskosti
Záujmy jednotlivcov, ktoré je možné zahrnúĢ aj do obsahu Đudských práv, boli a sú
regulované pravidlami medzinárodného humanitárneho práva. Jedným zo zásadných
rozdielov medzi medzinárodným humanitárnym právom a medzinárodným právom Đudských
práv je otázka oprávneného a povinného subjektu,18 kde v prvom prípade je ním len štát.
Napriek tomu je ich porušenie sankcionované (súbežne) aj voþi jednotlivcovi prostredníctvom
zadefinovania skutkovej podstaty vojnových zloþinov, ktoré Đudské práva chránia
sprostredkovane tým, že predstavujú prostriedok zabezpeþujúci ochranu pravidiel
medzinárodného humanitárneho práva (preventívna funkcia trestu).
Jednou z myšlienok stojacich za vznikom medzinárodného trestného práva vo všeobecnosti
totiž je, že za konkrétne konania porušujúce pravidlá medzinárodného práva majú niesĢ
zodpovednosĢ konkrétne osoby (jednotlivci) v postavení predstaviteĐov štátov, nie abstraktná
entita. Táto konštatácia ale nie je na ujmu súbežného vzniku zodpovednosti štátu popri
individuálnej

trestnej

zodpovednosti.

Prínos

medzinárodného

trestného

súdnictva

k vymožiteĐnosti práva vidí autor preto v preventívnej funkcii trestu (tzv. generálna
prevencia),19 kde takto ukladanie trestov orgánom medzinárodnej trestnej spravodlivosti
prispieva k dodržiavaniu pravidiel medzinárodného práva pro futuro. Je potrebné zdôrazniĢ,
že preventívny úþinok trestu na medzinárodnej úrovni je len obmedzený, Ģažko porovnateĐný
k vnútroštátnym podmienkam vo vyspelých štátoch a jeho miera je priamo úmerná
odhodlaniu medzinárodného spoloþenstva medzinárodné právo presadzovaĢ. Na druhej strane
už samotná existencia medzinárodného trestného súdnictva je prejavom vôle, nastolenej vízie
a snahy medzinárodného spoloþenstva odstrániĢ urþité druhy konaní z reality Đudského žitia.

síce možno dôkazom o opinio juris (aj to iba regionálnom), avšak je ho sotva spôsobilé považovaĢ aj za
postaþujúce pre naplnenie požiadavky usus longaveus, aj s ohĐadom k tomu, že ku koneþnému vyvodeniu
trestnej zodpovednosti nedošlo, napriek tomá, že povojnová komisia konštatovala ich spáchanie. Za
nenaplnením poþiatoþného odhodlania je možné vidieĢ námietku zo strany USA, ktoré tvrdili, že súdny orgán by
mal presadzovaĢ len existujúce právo a nie princípy Đudskosti spadajúce do oblasti morálky. Bližšie
KITTICHAISAREE, K.: International Criminal Law. New York: Oxford University Press, 2001. s. 85-86.
18
Porovnaj ŠTURMA, P.: Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv. In
ONDěEJ, J. a kol.: Mezinárodní humanitární právo. Praha: C. H. Beck, 2010. s. 19.
19
Napr. Feuerbach generálnu prevenciu spájal s hrozbou trestu, ktorá predstavovala psychické donútenie
a aplikácia trestu len každému zdôrazĖovala to, že je mienená vážne. K problematike úþelu trestu všeobecne
pozri napr. MADLIAK, J. a kol. Trestné právo hmotné. Banská Bystrica: Bellanum, 2015. s. 306-314.
K preventívnosti medzinárodného trestného práva pozri napr. AKHAVAN, P. Beyond Impunity: Can
International Criminal Justice Prevent Future Atrocities? In The American Journal of International Law roþ. 95,
þ. 1. s. 7-31.
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V prípade zloþinov proti Đudskosti ich spojenie nie je prioritne s porušovaním pravidiel
medzinárodného

humanitárneho

práva,

ako

v prípade

vojnových

zloþinov,

ale

medzinárodného práva Đudských práv.20
Zloþiny proti Đudskosti je možné spáchaĢ bez ohĐadu nato, þi aktuálne prebieha ozbrojený
konflikt alebo nie. Ich úþelom je totiž potrestanie takého konania, ktoré závažným spôsobom
porušuje Đudské práva a pojem ĐudskosĢ je potrebné vykladaĢ tak v súvislosti s pojmom
individuálna Đudskou dôstojnosĢou každého þloveka, ako aj s pojmom Đudstvo ako takým.21
Tieto preto poskytujú ochranu proti závažným útokom proti jadru Đudských práv vo
všeobecnosti, bez ohĐadu nato þi aktuálne prebieha ozbrojený konflikt, a to prioritne, nie až
sekundárne (na rozdiel od vojnových zloþinov).
2.2. Zloþiny proti Đudskosti – porušenie princípu legality?
Povojnové Medzinárodné vojenské tribunály boli prínosom pre identifikovanie platného
medzinárodného práva, kećže existovali reálne pochybnosti o jeho podobe. Kládla sa preto
opodstatnená otázka, þi ustanovenia v Charte Tribunálu nie sú teda formuláciou práva ex post
facto,22 a ako porušujúce právne princípy uznávané civilizovanými národmi nemajú byĢ
vyhlásené za neprávo.
Je všeobecne akceptované, že v právnej spoloþnosti, opierajúcej sa o osvietenský princíp
legality v trestnom práve (nullum crimen sine lege), ide o jav v trestnom práve neželaný. Tu
Tribunál zaujal pozíciu, podĐa ktorej uvedený princíp nie je na ujmu suverenity (a teda vôle
štátov potrestaĢ urþité konanie), ale ide len o všeobecnú zásadu spravodlivosti, kde práve
dôsledné presadzovanie ktorej by, v tak zjavných prípadoch porušenia práva, nespravodlivosĢ
spôsobilo.23 Tribunál preto apeloval na odklon od formalistického chápania princípu legality,
ak absentujú len niektoré jej prvky (nullum crimen sine lege scripta, ergo quoque certa), ale
inak je skutková podstata zloþinu súþasĢou platného práva.

20

SVAýEK, O.: International Criminal Law. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 51.
Zloþin neovplyvĖuje len jednotlivú obeĢ, ale – kvôli systematickému alebo rozsiahlemu útoku na základné
Đudské práva civilného obyvateĐstva – aj medzinárodné spoloþenstvo ako také. Tento kontext organizovaného
násilia poukazuje na Đudstvo ako také. Okrem toho ochraĖuje individuálne práva, ako individuálne právo na
život obete, jej zdravie, slobodu a dôstojnosĢ. BUNG, G. – WERLE, G.: Summary (Crimes against Humanity)
International Criminal Justice Sommersemester 2010, dostupné online: http://werle.rewi.huberlin.de/04_Crimes%20against%20Humanity-Summary.pdf.
22
Bližšie MINEAR, R. H.: Victors´ Justice: The Tokyo War Criminal Trial. Michigan: Center for Japanese
Studies, 2001. s. 27-28.
23
CASSESE, A.: International Law, New York: Oxford University Press, 2005. s. 441. ako aj Judgement of
IMT, The Law of the Charter. Dostupné online: http://avalon.law.yale.edu/imt/judlawch.asp.
21
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Tribunál sa s takouto argumentáciou vysporiadal so zloþinmi proti mieru, avšak nevyjadril sa
vo svojom rozsudku aj k zloþinom proti Đudskosti. Tieto argumentaþne prekrýval s vojnovými
zloþinmi a so zloþinmi proti Đudskosti nenakladal ako s novým konceptom, neskúmal legalitu
ich zahrnutia do Charty a iba konštatoval, že „boli páchané vojnové zloþiny, ktoré boli
zároveĖ zloþinmi proti Đudskosti,“24 Ak by v ich prípade použil analogickú argumentáciu, ako
v prípade zloþinov proti mieru, autor by ju nepovažoval za dostaþujúcu, kećže išlo o
skutkovú podstatu celkovo absentujúcu vo vtedajšom medzinárodnom obyþajovom práve
a nejde len o absenciu ich výslovného vyjadrenia (u zloþinov proti mieru diskusia prebiehala,
podĐa postoja Tribunálu, len vo vzĢahu k subjektu právnej povinnosti). Právo Đudských práv
nebolo typickou súþasĢou medzinárodného práva a ako bolo uvedené vyššie, zatiaĐ sa
formulovalo nanajvýš partikulárne, v rámci regiónov. O ich všeobecne akceptovanom
univerzalizme je možné hovoriĢ až od druhej polovice 20. storoþia. Napriek tomu, že autor
považuje potrestanie zloþinov proti Đudskosti spáchaných nacistami za správne, jeho
nedostatoþné odôvodnenie Tribunálom považuje za vadu rozhodnutia. Argumentácia
Tribunálu vo vzĢahu k zloþinom proti Đudskosti mohla byĢ založená na naturalistickej
koncepcii Đudských práv, þi hodnotovom poĖatí pojmu práva, alebo ju mohol Tribunál založiĢ
na úprimnom (Hartovskom) priznaní, že uvedené konanie nebolo v danom þase protiprávne
(ak nie priamo naopak, bolo právom prikázané). Práve naopak, Charta Tribunálu by
predstavovala prípad explicitnej pravej trestnoprávnej retroaktivity, ako demonštrácie vôle
medzinárodného spoloþenstva takéto konanie potrestaĢ, kde s ohĐadom na požiadavku
ochrany

morálky

do

budúcnosti,

ako

nevyhnutného

predpokladu

zabezpeþenia

životaschopnosti sociálnej organizácie a s poukazom na zjavnú morálnu zvrátenosĢ platného
práva, by mohol Tribunál zaujaĢ postoj, že v takomto krajnom prípade princíp legality
ustupuje.25 S ohĐadom na takúto argumentáciu, ide skutoþne o pravú retroaktivitu, no podĐa
názoru autora by bolo možné uznaĢ, že Tribunál jej aplikovaním v tak extrémnych prípadoch
odôvodnene potlaþil princíp legality, sledujúc záujem naplnenia materiálnej trestnej
spravodlivosti.
Napriek tomu, že z definície zloþinu proti Đudskosti vyplýva, že na rozdiel od vojnových
zloþinov môžu byĢ páchané aj pred vojnou, príslušnosĢ trestaĢ aj zloþiny proti Đudskosti spred
24

KITTICHAISAREE, K.: International Criminal Law. New York: Oxford University Press, 2001. s. 86-87
Bližšie tiež aj KUNZ, O. – MRÁZEK, J.: Norimberské zásady In: Právnik, roþ. 127, þ. 4, s. 346. tiež aj
MRÁZEK, J.: K boji s mezinárodní zloþinností z hlediska mezinárodního práva. Praha: Academia, 1979. s. 7780.
25
Bližšie HART, H. L. A.: Pojem práva. Praha: Prostor, 2004. s. 205-209 alebo BRÖSTL, A.: Herbert Lionel
Adolphus Hart a jeho analytická právna teória In HART, H. L. A.: Právo, sloboda a morálka. Bratislava:
Kalligram, 2003. s. 15-16.
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vypuknutia vojny Tribunál neuznal a vyžadoval preukázanie súvislosti s páchaním vojnového
zloþinu, resp. zloþinu proti mieru.26 Týmto sa þiastoþne poprel zmysel existencie zloþinov
proti Đudskosti, kećže dôvodom zahrnutia tohto zloþinu podĐa medzinárodného práva do
Charty Tribunálu bola azda (aj) skutoþnosĢ, že vojnovým zloþinom nie je páchanie násilia, þi
iného podobného konania, na vlastnom obyvateĐstve, resp. mimo súvislosti s vojnovými
operáciami (opäĢ bez nároku na úplnosĢ). S ohĐadom na potrebu spojenia s inými zloþinmi,27
žiaden z obžalovaných nebol odsúdený len za zloþiny proti Đudskosti, a preto aj prípadný
záver o tom, že rozsudok Tribunálu bol vo vzĢahu k nim neprípustným porušením princípu
legality, by nemalo za následok oslobodenie niektorého z obžalovaných.
Týmto Tribunál odôvodnil preþo pochybnosti o tom, þi rozhoduje skutoþne podĐa práva,
považoval za vyvrátené. Je len prirodzené, a aj predpokladané, že rozhodnutie Tribunálu bolo
a aj naćalej je diskutované, aj keć je konanie pred ním je už dávno právoplatne skonþené.
Napriek týmto diskusiám nie je možné poprieĢ, že Tribunál musel vyriešiĢ množstvo otázok
z ktorých þerpá doktrína medzinárodného trestného práva dodnes, a ktorá bola pretavená aj do
podoby štatútov ćalších orgánov medzinárodnej trestnej spravodlivosti, ktoré doktrínu a prax
medzinárodného trestného práva (pravda po dlhšej odmlke) aj naćalej rozvíjajú. Za zhrnutie
jeho záverov je možné považovaĢ tzv. Norimberské princípy z dielne Komisie pre
medzinárodné právo OSN z roku 1950. Nech už bol právny stav pred rozhodovaním
Tribunálu akýkoĐvek, jeho závery a podstatné þasti Charty (osobitne þl. 6) sa stali súþasĢou
všeobecného medzinárodného práva.28
Norimberský tribunál predstavoval významný impulz, kećže sa prakticky ukázalo, že
medzinárodné trestné právo nie je len abstraktným pojmom, ale pretavilo sa ním aj do
praktickej roviny. Táto skutoþnosĢ inšpirovala medzinárodné spoloþenstvo a vyústila
do prijatia Dohovoru o genocíde (1948), Ženevského dohovoru (1949) a dodatkových
protokolov (1977), Dohovoru o nepremlþateĐnosti vojnových zloþinov a zloþinov proti

26

Doktrína vojnovej súvislosti bola neskôr prevzatá aj tribunálmi pre bývalú Juhosláviu a Rwandu, hoci ju
rozšírili aj na vnútroštátny konflikt (Case No. IT-94-1-A, Tadiü). K jej prekonaniu došlo až s príchodom
Medzinárodného trestného súdu (1998, resp. 2002). Bližšie ŠTURMA, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhaní
zloþinu podle mezinárodního práva. Praha: Karolinum, 2002. s. 46.
27
ýo niektorí autori nepovažujú za správny záver a takéto stanovisko považujú za rozporné s mnohými závermi
samotného Tribunálu o spojitosti predvojnovej rasistickej politiky s prípravou vojny, a teda mali byĢ aj
predvojnové zloþiny proti Đudskosti potrestané. MRÁZEK, J.: K boji s mezinárodní zloþinností z hlediska
mezinárodního práva. Praha: Academia, 1979. s. 79-80.
28
Porovnaj KUNZ, O. – MRÁZEK, J.: Norimberské zásady In: Právnik, roþ. 127, þ. 4, s. 355-356.
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Đudskosti (1968) a v neposlednom rade aj samotnej Všeobecnej deklarácie Đudských práv
(1948).29
Záver
Prínos Tribunálu je potrebné vidieĢ v tom, že takéto zloþiny boli zadefinované v jeho Charte
a ich páchatelia boli potrestaní. Napriek tomu, že zloþiny proti Đudskosti bolo v zmysle þl. 6
Charty možné spáchaĢ aj pred vypuknutím vojny, pre ich potrestanie Tribunál považoval za
nevyhnutné potrebné preukázaĢ aj súvislosĢ s vojnovým konfliktom.
Povojnové medzinárodné vojenské súdnictvo malo význam aj pre podobu neskorších orgánov
medzinárodnej trestnej spravodlivosti, ktoré vznikli v rokoch 1993-1994. Autor ich štatútov
(BR OSN) bol nepochybne inšpirovaný jednak znením štatútu povojnových tribunálov, ako aj
právnymi názormi obsiahnutými v ich rozhodnutiach (osobitne to platí pre Medzinárodný
vojnový tribunál v Norimbergu). Obdobne táto konštatácia platí aj pre štatút prvého stáleho
orgánu medzinárodnej trestnej spravodlivosti – Medzinárodného trestného súdu.30
Vývoj zloþinov proti Đudskosti nezastal. Medzinárodný trestný tribunál pre bývalú Juhosláviu
rozpracoval definovanie vojnovej súvislosti, keć formuloval názor, že ozbrojeným
konfliktom je aj vnútroštátny konflikt a nástupom Rímskeho štatútu Medzinárodného
trestného súdu došlo k úplnému jej úplnému odstráneniu. Týmto dochádza k výraznému
rozšíreniu uplatniteĐnosti pravidiel medzinárodného trestného práva.
V období po ukonþení þinnosti Medzinárodného vojenského tribunálu v Norimbergu došlo
k uzatvoreniu

množstva

nadväzujúcich

medzinárodných

zmlúv,

ako

aj

iných

medzinárodnoprávnych dokumentov. Medzi iným došlo k identifikovaniu aj skutkovej
podstaty zloþinu genocídy, ako osobitného zloþinu jeho vyþlenením zo zloþinov proti
Đudskosti. Zloþiny proti Đudskosti tak v súþasnosti zapĎĖajú priestor medzi vojnovým
zloþinom (závažným porušením pravidiel medzinárodného humanitárneho práva) a genocídou
(najzávažnejšou a špeciálnou formou porušenia Đudských práv), niekedy nazývanou
„zloþinom zloþinov“.31

29

KROŠLÁK, D. Genéza trestnej zodpovednosti v medzinárodnom práve In LANTAJOVÁ a kol. Aktuálne
otázky medzinárodného trestného práva v kontexte európskych a vnútroštátnych noriem. Trnava: Právnická
fakulta TU v Trnave, 2012. s. 76.
30
CASSESE, A. International Law, New York: Oxford University Press, 2005. s. 441.
31
SVAýEK, O.: International Criminal Law, Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. s. 62.
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Anton MartvoÒ

SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE MUDSKÉ PRÁVA V POSTAVENÍ
VEREJNOPRÁVNEJ INŠTITÚCIE NA ÚSEKU OCHRANY MUDSKÝCH PRÁV

Abstract
The Slovak National Centre for Human Rights is an independent statutory institution established by the
statute on behalf of the international treaty, which is having a specific and important status in the law system
of the Slovak Republic. It is exercising the control and the supervision over the human rights and over the
observance of the antidiskrimination principle in the area of public administration, and it is having an
irreplaceable position on the field protection of human rights in the Slovak Republic.
Abstrakt
Slovenské národné stredisko pre Đudské práva je nezávislá verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom na
základe medzinárodnej dohody, ktorá má špecifické, no dôležité postavenie v právnom systéme Slovenskej
republiky. Vykonáva kontrolu a dohĐad nad dodržiavaním Đudských práv a nad dodržiavaním zásady
rovnakého zaobchádzania vo verejnej správe a má nezastupiteĐné postavenie na úseku ochrany Đudských
práv v Slovenskej republike.

Vznik Slovenského národného strediska pre Đudské práva
Formálne základy konceptu národných inštitúcií pre Đudské práva sa datujú do roku
1946, kedy OSN navrhla vznik národných inštitúcií ako národných entít ktoré by
presadzovali štandardy Đudských práv a posilnili by komunikáciu medzi OSN a jeho
þlenskými štátmi. Avšak nie všetky þlenské štáty sa rozhodli pre založenie tejto inštitúcie,
þo bolo pochopiteĐné z vtedajších politických a historických dôvodov. Po páde
komunizmu a uvoĐnení napätia sa aj štáty východného bloku stali prístupnejšie samotnému
konceptu zriadenia národných inštitúcií pre Đudské práva (tzv. NHRI).1
DĖa 20.12.1993 sa konalo 85. plenárne zasadnutie Organizácie Spojených národov
(ćalej len „OSN“), na ktorom boli prijaté Parížske princípy týkajúce sa vnútroštátnych
inštitúcií slúžiacich na presadzovanie (resp. podporu) a ochranu Đudských práv (ćalej len
„Parížske princípy“). Tieto Parížske princípy zdôraznili význam Všeobecnej deklarácie
Đudských práv, Medzinárodných paktov o Đudských právach a ćalších medzinárodných
nástrojov na podporu rešpektovania a dodržiavania Đudských práv a základných slobôd.
1

http://snslp.sk/#menu=2480
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Taktiež opätovne potvrdili význam rozvoja a zakladania efektívnych vnútroštátnych
inštitúcií v þlenských štátoch OSN na presadzovanie a ochranu Đudských práv v súlade
s vnútroštátnou legislatívou so zaistením pluralizmu a nezávislosti ich þlenov. Parížske
princípy zakotvili základný právny rámec a zásady týkajúce sa postavenia vnútroštátnych
inštitúcií presadzujúcich ochranu Đudských práv v þlenských štátoch OSN, ich
kompetencie, zodpovednosĢ, zloženie a záruky ich nezávislosti a plurality, ako aj metódy
ich fungovania a prevádzky.2
V zmysle prijatých vyššie spomenutých princípov bola 9. marca 1994 v Ženeve
podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených
národov o zriadení Slovenského národného strediska pre Đudské práva, ktorá
nadobudla platnosĢ 9. júna 1994 (ćalej len „medzinárodná dohoda“).3 Táto medzinárodná
dohoda položila základ a vytvorila priestor pre budúce založenie Slovenského národného
strediska pre Đudské práva v Slovenskej republike. Úþelom spomenutej medzinárodnej
dohody bolo poskytnutie (na základe príspevku vlády Holandska do DobrovoĐného fondu
pre technickú spoluprácu v oblasti Đudských práv zriadeného generálnym tajomníkom
OSN) finanþnej pomoci4 Slovenskému národnému stredisku na krytie jeho funkþných
prevádzkových a programových výdavkov spojených s podporou a s ochranou Đudských
práv na Slovensku v poþiatoþnom období dvoch rokov, a to od 1. januára 1994 do 31.
decembra 1995. Zmluvné strany sa totiž dohodli, že Vláda Slovenskej republiky poskytne
primerané priestory pre SNSďP, poskytne finanþné prostriedky SNSďP v protihodnote
21.409,- US dolárov na obdobie prvých dvanástich mesiacov a 31.455,- US dolárov na
obdobie druhých dvanástich mesiacov, ćalej bude po uplynutí obdobia dvadsiatich štyroch
mesiacov, poþas ktorého sa budú poskytovaĢ finanþné prostriedky z DobrovoĐného fondu
pre technickú spoluprácu v oblasti Đudských práv, financovaĢ SNSďP, aby mohlo
pokraþovaĢ v þinnosti najmenej na úrovni dosiahnutej poþas vyššie uvedeného obdobia. V
prípade nepredvídateĐných finanþných okolností, ktoré by zabránili vláde Slovenskej
republiky v plnom rozsahu splniĢ tento záväzok, môže byĢ toto ustanovenie zmenené na

2

http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r134.htm
Oznámenie Ministerstva zahraniþných vecí SR þ. 29/1995 Z. z. o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej
republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre Đudské práva.
Dohoda sa stala predbežne vykonateĐná dĖom jej podpisu, t.j. 9. marca 1994. Na základe þl. 7 nadobudla
platnosĢ dĖa 9. júna 1994.
4
Zmluvné strany sa dohodli, že OSN bude zodpovedaĢ za poskytnutie grantu SNSďP v US dolároch, v sume
nepresahujúcej protihodnotu 411.500,- NLG, v súlade s príslušnými predpismi a pravidlami OSN.
3
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základe rokovaní zmluvných strán s tým, že na druhej strane vláda SR zabezpeþí právnu a
prevádzkovú nezávislosĢ SNSďP.5
Na základe vyššie spomenutej medzinárodnej dohody bol v roku 1993 v NR SR
prijatý zákon NR SR þ. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre
Đudské práva, ktorý nadobudol úþinnosĢ dĖom 1. januára 1994. Týmto zákonom sa
zriadilo SNSďP so sídlom v Bratislave, ako sa aj ním transponovali a prebrali niektoré
právne akty Európskej únie a Európskych spoloþenstiev.6
Je dôležité tiež uviesĢ, že 22. februára 2012 v Belehrade boli tzv. Parížske princípy
doplnené tzv. Belehradskými princípmi, ktoré obsahujú návody a úpravu týkajúcu sa
efektívnej interakcie, komunikácie a kooperácie národných Đudsko-právnych inštitúcií
(NHRI) a národných parlamentov za dodržania inštitucionálnej a finanþnej nezávislosti.
Postavenie Slovenského národného strediska pre Đudské práva vo verejnej správe
a jeho miesto v právnom systéme Slovenskej republiky
Slovenské národné stredisko pre Đudské práva (ćalej len „SNSďP“) ako jediná
nezávislá verejnoprávna inštitúcia v právnom systéme Slovenskej republiky je zriadená
zákonom na základe medzinárodnej zmluvy, resp. dohody7, ktorá je spravujúcim
subjektom verejnej správy v oblasti vykonávania dohĐadu nad dodržiavaním Đudských
práv a nad dodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania vo verejnej správe s tým, že
dohliadané subjekty sú mu povinné v urþenej lehote poskytnúĢ informácie o dodržiavaní
Đudských práv. Ak tak neurobia, tak SNSďP to uvedie vo svojej správe o stave
5

ýl. 3 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského
národného strediska pre Đudské práva podpísanej 9. marca 1994.
6
Konkrétne: 1. Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania
s osobami bez ohĐadu na rasový alebo etnický pôvod (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 20/zv. 1; Ú.v. ES L
180, 19.7.2000).
2. Smernica Rady 2000/78/ES z 27. novembra 2000, ktorou sa ustanovuje všeobecný rámec pre rovnaké
zaobchádzanie v zamestnaní a povolaní (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4; Ú.v. ES L 303,
2.12.2000).
3. Smernica Rady 76/207/EHS z 9. februára 1976 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a
ženami, pokiaĐ ide o prístup k zamestnaniu, odbornej príprave a postupu v zamestnaní a o pracovné
podmienky (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 1; Ú.v. ES L 39, 14.2.1976), v znení smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2002/73/ES z 23. septembra 2002 (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ, kap. 5/zv. 4;
Ú.v. ES L 269, 5.10.2002).
4. Smernica Rady 2004/113/ES z 13. decembra 2004 o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi
mužmi a ženami v prístupe k tovaru a službám a k ich poskytovaniu (Ú.v. EÚ L 373, 21.12.2004).
7
Oznámenie Ministerstva zahraniþných vecí SR þ. 29/1995 Z. z. o podpísaní Dohody medzi vládou Slovenskej
republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre Đudské práva.
Dohoda sa stala predbežne vykonateĐná dĖom jej podpisu, t.j. 9. marca 1994. Na základe þl. 7 nadobudla
platnosĢ dĖa 9. júna 1994.
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dodržiavania Đudských práv v Slovenskej republike a upozorní na nesplnenie uloženej
povinnosti dohliadaného subjektu jemu nadriadený subjekt, ćalej vládu SR, štátne orgány,
ako i ostatné ústredné orgány štátnej správy. NakoĐko spomínaná správa o stave
dodržiavania Đudských práv v Slovenskej republike sa zasiela v anglickej mutácii (resp.
jazyku) i do OSN, tak nepriamo na daný problém ohĐadom odmietnutia súþinnosti alebo
priamo na zistenie závažného porušovania Đudských práv a slobôd na slovenskej strane
môže upozorniĢ príslušný orgán OSN. Som toho názoru, že zo spomenutého dôvodu sa dá
SNSďP považovaĢ za akúsi „predĎženú ruku OSN“ v Slovenskej republike, pri ktorej
vnútroštátne orgány by nemali maĢ priamy dosah na výkon jeho nezávislého dohĐadu nad
dodržiavaním Đudských práv.
Dôležité je aj uviesĢ, že SNSďP pôsobí aj ako subjekt správy kultúry na úseku
knižníc, nakoĐko je zriaćovateĐom a prevádzkovateĐom Knižnice SNSďP, ktorá je hlavne
zameraná na problematiku Đudských práv a antidiskriminácie so šírením osvety v týchto
oblastiach. V ýeskej republike nemajú zriadenú podobnú inštitúciu ako je SNSďP
v Slovenskej republike, a preto sú predmetom þastej kritiky zo strany OSN.
SNSďP zároveĖ v rámci právneho systému v Slovenskej republike patrí medzi
vykonávateĐov verejnej správy, patrí medzi ostatnú verejnú správu a má postavenie
verejnoprávnej inštitúcie s medzinárodným prvkom pôsobiacej na úseku ochrany
Đudských práv (nakoĐko bolo zriadené zákonom na základe pred tým podpísanej
medzinárodnej zmluvy).
SNSďP v zmysle zákona NR SR þ. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského
národného strediska pre Đudské práva, ako i v zmysle vyššie uvedenej medzinárodnej
dohody vychádzajúcej z Parížskych princípov získalo postavenie nezávislej právnickej
osoby, ktorá sa nezapisuje sa do obchodného registra. ýinnosĢ SNSďP je financovaná z
dotácií zo štátneho rozpoþtu podĐa medzinárodnej zmluvy a okrem toho hospodári najmä s
darmi od tuzemských a zahraniþných právnických osôb a fyzických osôb. KontrolovaĢ ho
môže iba Najvyšší kontrolný úrad SR8, a to z hĐadiska hospodárenia s prostriedkami zo
štátneho rozpoþtu. V zmysle ustanovení osobitného predpisu9 môže kontrolovaĢ SNSďP aj
Úrad vlády SR ako ústredný orgán štátnej správy pre kontrolu vybavovania sĢažností
a petícií, ale iba v oblasti vybavovania sĢažností a petícií. Som preto toho názoru, že
8

Bližšie pozri: § 2 zákona NR SR þ. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre Đudské
práva v znení neskorších predpisov a Zákon NR SR þ. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
9
§ 24 ods. 1 zákona þ. 575/2001 Z. z. o organizácii þinnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení
neskorších predpisov.
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SNSďP získalo postavenie verejnoprávnej inštitúcie zriadenej zákonom na základe
medzinárodnej dohody a tým získalo svoje špecifické postavenie a nezávislosĢ
v právnom systéme SR, þím naplnilo požiadavky medzinárodnej dohody a Parížskych
princípov aj s prihliadnutím na kreovanie orgánov SNSďP.
SNSďP v zmysle vyššie spomínaného zákona plní úlohy v Slovenskej republike v
oblasti Đudských práv a základných slobôd vrátane práv dieĢaĢa (ćalej len "Đudské práva")
a na tento úþel najmä:
a) monitoruje a hodnotí dodržiavanie Đudských práv a dodržiavanie zásady rovnakého
zaobchádzania podĐa osobitného zákona10,
b) zhromažćuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v
Slovenskej republike,
c) uskutoþĖuje výskumy a prieskumy na poskytovanie údajov v oblasti Đudských práv,
zhromažćuje a šíri informácie v tejto oblasti,
d) pripravuje vzdelávacie aktivity a podieĐa sa na informaþných kampaniach s cieĐom
zvyšovania tolerancie spoloþnosti,
e) zabezpeþuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie,
f) vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej iniciatívy
odborné stanoviská vo veciach dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podĐa
osobitného predpisu11,
g) vykonáva nezávislé zisĢovania týkajúce sa diskriminácie,
h) vypracúva a uverejĖuje správy a odporúþania o otázkach súvisiacich s diskrimináciou,
i) poskytuje knižniþné služby v rámci ním zriadenej knižnice (tzv. „Knižnica SNSďP“) a
poskytuje služby i v oblasti Đudských práv,
j) je oprávnené zastupovaĢ úþastníka v konaní vo veciach súvisiacich s porušením zásady
rovnakého zaobchádzania.12
Zákon þ. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane
pred

diskrimináciou

a

o

zmene

a

doplnení

niektorých

zákonov

(ćalej

len

„antidiskriminaþný zákon“) v znení neskorších predpisov ustanovil SNSďP za jediný
slovenský národný antidiskriminaþný orgán (tzv. Equality body). SNSďP je teda nezávislá
organizácia asistujúca obetiam diskriminácie, monitorujúca a nahlasujúca diskrimináciu
10

Zákon þ. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaþný zákon).
11
Zákon þ. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminaþný zákon).
12
§ 1 ods. 2 zákona NR SR þ. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre Đudské práva
v znení neskorších predpisov.
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a propagujúca rovnosĢ. SNSďP

ako tzv. Equality body má zo zákona povinnosĢ

podporovaĢ rovnosĢ a bojovaĢ proti diskriminácii, kde patrí podĐa Európskej únie hlavne
pohlavie, rasa a etnický pôvod, vek, sexuálna orientácia, náboženské vyznanie alebo viera
a zdravotné postihnutie. Slovenský antidiskriminaþný zákon pozná diskrimináciu na
základe dokonca deviatich dôvodov - pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy,
príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej
orientácie, manželského stavu a rodinné stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného
zmýšĐania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
Slovenský antidiskriminaþný zákon teda ide až nad rámec smerníc EÚ a poskytuje ochranu
širšieho okruhu dôvodov. ZároveĖ sa v Ėom uvádzajú dôvody ako „iné postavenia“ a „iné
zmýšĐanie“. Taxatívny výpoþet obsiahnutý v þl. 12 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky sa
de facto premieĖa na demonštratívny, nakoĐko dôvodom zákazu diskriminácie je aj „iné
zmýšĐanie“ a „iné postavenie“. Vćaka tomu je možné flexibilne reagovaĢ na nové
skutoþnosti, ktoré by nebolo možné zákonodarcom vopred predvídaĢ ako dôvod
diskriminácie a antidiskriminaþný zákon poskytuje ochranu širokému okruhu subjektov za
splnenia ostatných podmienok diskriminácie.13 To znamená, že pre posudzovanie
dodržiavania zásady rovnakého zaobchádzania podĐa antidiskriminaþného zákona, je
þinnosĢ SNSďP úzko spätá s uplatĖovaním antidiskriminaþnej legislatívy v SR. SNSďP sa
preto zaoberá poskytovaním právneho poradenstva v otázkach diskriminácie, pri prejavoch
intolerancie a v prípadoch porušovania zásady rovnakého zaobchádzania pre všetkých
obyvateĐov Slovenskej republiky a je podĐa zákona tiež oprávnené na požiadanie
zastupovaĢ úþastníka v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého zaobchádzania.
SNSďP každoroþne vydáva Správu o dodržiavaní Đudských práv, princípu rovnakého
zaobchádzania a práv dieĢaĢa v Slovenskej republike.
PôsobnosĢ SNSďP ako tzv. Equality body je nasledovná:
a)

monitoruje

a hodnotí

dodržiavanie

zásady

rovnakého

zaobchádzania

podĐa

antidiskriminaþného zákona,
b) pripravuje vzdelávacie aktivity a podieĐa sa na informaþných kampaniach s cieĐom

zvyšovania tolerancie spoloþnosti,
c)

13

zabezpeþuje právnu pomoc obetiam diskriminácie a prejavov intolerancie,

http://snslp.sk/#menu=2481
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d) vydáva na požiadanie fyzických osôb alebo právnických osôb alebo z vlastnej

iniciatívy

odborné

stanoviská

vo

veciach

dodržiavania

zásady

rovnakého

zaobchádzania podĐa antidiskriminaþného zákona,
e)

zastupuje na základe plnej moci v konaní vo veciach porušenia zásady rovnakého
zaobchádzania,

f)

zhromažćuje a na požiadanie poskytuje informácie o rasizme, xenofóbii a
antisemitizme v Slovenskej republike;

g) môže uskutoþĖovaĢ nezávislé prieskumy týkajúce sa diskriminácie,
h) môže uverejĖovaĢ nezávislé správy a podávaĢ odporúþania k akejkoĐvek otázke

súvisiacej s diskrimináciou.14
SNSďP zároveĖ každoroþne do 30. apríla príslušného roku vypracúva a uverejĖuje
za predchádzajúci kalendárny rok tzv. Správu o dodržiavaní Đudských práv vrátane zásady
rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike prostredníctvom internetu alebo aj
prostredníctvom periodickej tlaþe s celoslovenskou pôsobnosĢou. Súdy, prokuratúra, iné
štátne orgány, orgány územnej samosprávy, orgány záujmovej samosprávy a iné
verejnoprávne inštitúcie sú povinné na požiadanie SNSďP v urþenej lehote mu poskytnúĢ
informácie o dodržiavaní Đudských práv; priþom SNSďP môže o poskytnutie informácií o
dodržiavaní Đudských práv požiadaĢ aj mimovládne organizácie, ktoré pôsobia v oblasti
Đudských práv a dohodnúĢ sa s nimi o spôsobe poskytovania týchto informácií.
SNSďP má právomoc na ochranu zásady rovnakého zaobchádzania a na základe
tejto skutoþnosti je þlenom siete EQUINET. SieĢ EQUINET zoskupuje až 46 organizácií
z 34 európskych krajín, ktoré majú právomoci v oblasti diskriminácie ako národné orgány
na ochranu rovnosti. Práca tejto európskej platformy je založená na aktívnej spolupráci
þlenov a vytváraní vzĢahov založených na dôvere, vzájomnej podpore a solidarite, kde
SNSďP pôsobí ako aktívny þlen. Požiadavka na zriadenie orgánov na ochranu rovnosti
vyplýva þlenským štátom Európskej únie priamo z potreby úplnej a správnej
implementácie európskych antidiskriminaþných smerníc. SNSďP pôsobí vo všetkých
piatich pracovných skupinách EQUINET. Svojich zástupcov poveruje pracovnými
úlohami menovite v týchto pracovných skupinách: Právo rovnosti v praxi (Equality Law in
Practice), Strategický vývoj (Strategy Development), Komunikaþné stratégie a praktiky
(Communication Strategies and Practices),

Tvorba politík (Policy Formation),

Problematika rodovej rovnosti (Gender Related Issues). Každá z pracovných skupín sa
14

http://snslp.sk/#page=2479
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spoloþne venuje v konkrétnom roku vopred urþeným odborným témam. Výsledkom
vzájomnej spolupráce, výmeny informácií a výskumu vybraných problematík v rámci
stretnutí a celoroþnej þinnosti pracovných skupín sú rôzne odborné publikácie, spoloþné
správy a metodické príruþky vychádzajúce z praxe þlenov EQUINET v jednotlivých
oblastiach a aspektoch ich þinnosti.15
V rámci svojho pôsobenia ako národnej inštitúcie pre Đudské práva (NHRI) je
SNSďP þlenom Európskej siete národných inštitúcií pre Đudské práva (tzv. ENNHRI16 nástupnická inštitúcia neformalizovanej Európskej regionálnej skupiny NHHRIs), ktorá sa
skladá z 41 národných inštitúcií pre Đudské práva z celej Európy. Národné inštitúcie pre
Đudské práva, kde patrí i SNSďP, sú štátom financované inštitúcie, nezávislé od vlády, so
širokým legislatívnym alebo ústavným mandátom na podporu a ochranu Đudských práv.17
Vnútroorganizaþné þlenenie a orgány SNSďP
Orgánmi SNSďP sú Správa rada SNSďP a výkonný riaditeĐ. Správna rada SNSďP
má deväĢ þlenov, ktorí sa vyberajú z osôb požívajúcich prirodzenú autoritu a dôveru v
oblasti ochrany Đudských práv, ktorí si volia spomedzi seba svojho predsedu
a podpredsedu.
ýlenmi Správnej rady SNSďP sú:
a) jeden þlen vymenovaný prezidentom Slovenskej republiky,
b) jeden þlen vymenovaný predsedom Národnej rady Slovenskej republiky,
c) jeden þlen vymenovaný verejným ochrancom práv,
d) jeden þlen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty UK v Bratislave,
e) jeden þlen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
f) jeden þlen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici,
g) jeden þlen vymenovaný dekanom Právnickej fakulty TU v Trnave,

15

http://snslp.sk/#page=2479
ENNHRI vo februári 2013 zriadila stály sekretariát v Bruseli a v polovici roku 2013 sa formalizovala na
neziskovú organizáciu na základe belgického práva. ýlenovia ENNHRI pôsobia ako nezávislí aktéri medzi
štátom a obþianskou spoloþnosĢou. Majú znalosti z medzinárodného a európskeho práva v oblasti Đudských
práv a ich úlohou je kontrolovaĢ dodržiavanie záväzkov v oblasti Đudských práv na národnej úrovni. Poskytujú
poradenstvo v integrácii Đudských práv do vnútroštátnych, európskych a medzinárodných politík. ENNHRI
bola zapojená už niekoĐko rokov v posilĖovaní nástrojov a postupov EÚ v rámci základných a Đudských práv,
napr. do reformy Európskeho súdu pre Đudské práva, pristúpenia EÚ k Európskemu dohovoru o ochrane
Đudských práv a uplatĖovania Charta základných práv EU.
17
http://www.snslp.sk/#menu=2480
16
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h) jeden þlen vymenovaný predsedom vlády Slovenskej republiky na návrh
mimovládnych organizácií; postup pri predkladaní návrhu na vymenovanie þlena správnej
rady urþí predseda vlády Slovenskej republiky,
i) jeden þlen vymenovaný ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.18
Správna rada SNSďP je schopná uznášaĢ sa, ak je prítomná nadpoloviþná väþšina
všetkých jej þlenov. Na platné prijatie uznesenia sa vyžaduje súhlas nadpoloviþnej väþšiny
všetkých jej þlenov, priþom funkþné obdobie každého þlena správnej rady je trojroþné a
zaþína plynúĢ dĖom uvedeným v jeho vymenúvacom dekréte. Vymenúvací dekrét þlena
správnej rady doruþí SNSďP ten, kto þlena správnej rady vymenoval. Tá istá osoba môže
byĢ vymenovaná za þlena správnej rady viackrát, no najviac na dve po sebe nasledujúce
funkþné obdobia. ýlenstvo v správnej rade je dobrovoĐné a nezastupiteĐné. ýlen správnej
rady má nárok na úhradu výdavkov spojených s výkonom tejto funkcie podĐa osobitných
predpisov19, þo však nevyluþuje poberanie odmeny za výkon jeho funkcie v správnej rade,
pokiaĐ tak ustanoví Štatút SNSďP, no þlenovia Správnej rady v realite už dlhé roky
vykonávajú ich funkciu bez nároku na odmenu.
ýlenstvo v správnej rade zaniká uplynutím funkþného obdobia þlena správnej rady,
vzdaním sa funkcie þlena správnej rady, odvolaním þlena správnej rady z funkcie alebo
smrĢou þlena správnej rady. ýlena správnej rady odvolá z funkcie ten, kto ho za þlena
vymenoval ak sa bez vážneho dôvodu (teda bez ospravedlnenia) nezúþastní na troch po
sebe nasledujúcich zasadnutiach správnej rady. Je to jediný zákonný dôvod pre odvolanie
þlena správnej rady. ýlen správnej rady, ktorému þlenstvo zaniklo, oznámi zánik svojho
þlenstva tomu, kto ho za þlena správnej rady vymenoval. Zánik þlenstva þlena oznámi
tomu, kto zomrelého þlena vymenoval, predseda správnej rady, a ak ho niet, tak výkonný
riaditeĐ.
Správna rada:
a) volí a odvoláva zo svojich þlenov predsedu správnej rady a podpredsedu správnej rady,
b) volí a odvoláva výkonného riaditeĐa,
c) poveruje výkonom funkcie výkonného riaditeĐa iného zamestnanca SNSďP, ak výkon
funkcie výkonného riaditeĐa zanikol, a to až do zvolenia nového výkonného riaditeĐa;
rozsah poverenia urþí správna rada uznesením,
d) schvaĐuje štatút SNSďP,

18

§ 3a zákona NR SR þ. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre Đudské práva v znení
neskorších predpisov.
19
Zákon þ. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
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e) schvaĐuje rokovací poriadok správnej rady,
f) schvaĐuje návrh rozpoþtu a plán þinnosti SNSďP,
g) prerokúva správu o stave dodržiavania Đudských práv v Slovenskej republike,
h) schvaĐuje roþnú závereþnú správu o þinnosti SNSďP,
i) schvaĐuje úþtovnú závierku a výroþnú správu o hospodárení SNSďP.20
Úprava podrobnosti o vnútorných pomeroch SNSďP je zákonom zverená Štatútu
SNSďP prijímaného správnou radou, ktorý musí byĢ v súlade s medzinárodnou dohodou21.
Úprava postupu pri zvolávaní zasadnutí správnej rady a jej rokovaní je zákonom zverená
Rokovaciemu poriadku správnej rady.
Vnútroorganizaþne, na základe Štatútu SNSďP a rozhodnutia výkonného riaditeĐa
SNSďP, sa SNSďP þlení na:
a) Kanceláriu výkonného riaditeĐa,
b) Odbor právnych služieb,
c) Odbor vonkajších vzĢahov, výskumu a vzdelávania,
d) Regionálne kancelárie SNSďP, ktoré sú tri (Žilina, Banská Bystrica a Košice).
ýinnosĢ strediska riadi a kontroluje výkonný riaditeĐ, ktorého na obdobie troch
rokov volí správna rada z návrhov predložených þlenmi správnej rady. Výkonný riaditeĐ je
štatutárnym orgánom strediska, priþom za neho môže byĢ zvolená iba bezúhonná osoba,
ktorá má vysokoškolské vzdelanie druhého stupĖa a je þinná v oblasti ochrany Đudských
práv alebo ochrany práv detí. Za bezúhonnú osobu sa na úþely voĐby považuje osoba,
ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný þin alebo za trestný þin, za ktorý
jej bol uložený nepodmieneþný trest odĖatia slobody s tým, že bezúhonnosĢ sa preukazuje
výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace. Tá istá osoba môže byĢ zvolená za
výkonného riaditeĐa najviac v dvoch po sebe nasledujúcich funkþných obdobiach. Ćalšie
podrobnosti spôsobu jeho voĐby, si vo svojom volebnom poriadku pre príslušnú voĐbu
výkonného riaditeĐa schváli samotná Správna rada SNSďP.
Výkonný riaditeĐ zodpovedá Správnej rade SNSďP:
a) za þinnosĢ SNSďP,
b) za riadne hospodárenie a vedenie úþtovníctva,
c) za plnenie uznesení správnej rady,
d) za vypracúvanie správy o stave dodržiavania Đudských práv v Slovenskej republike,
20

§ 3a ods. 7 zákona NR SR þ. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre Đudské práva
v znení neskorších predpisov.
21
Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského
národného strediska pre Đudské práva podpísaná dĖa 9. marca 1994.
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e) za vypracúvanie roþnej závereþnej správy o þinnosti SNSďP, úþtovnej závierke SNSďP a
výroþnej správy o hospodárení SNSďP za predchádzajúci rok.22
Výkon funkcie výkonného riaditeĐa zaniká:
a) uplynutím funkþného obdobia výkonného riaditeĐa,
b) vzdaním sa funkcie výkonného riaditeĐa,
c) odvolaním z funkcie výkonného riaditeĐa pre neplnenie povinností, ktoré trvá viac ako
šesĢ mesiacov, alebo pre vážne porušenie povinností výkonného riaditeĐa,
d) smrĢou výkonného riaditeĐa alebo
e) odvolaním z funkcie výkonného riaditeĐa z dôvodu jeho právoplatného odsúdenia za
úmyselný trestný þin alebo trestný þin, za ktorý mu bol uložený nepodmieneþný trest
odĖatia slobody.23
Výkonný riaditeĐ predkladá správnej rade návrh štatútu SNSďP, návrh rozpoþtu
SNSďP na príslušný kalendárny rok, návrh plánu þinnosti SNSďP na príslušný kalendárny
rok, správu o stave dodržiavania Đudských práv v Slovenskej republike, roþnú závereþnú
správu o þinnosti SNSďP, úþtovnú závierku a výroþnú správu o hospodárení SNSďP
a ćalšie dokumenty, na ktorých predloženie bol uznesením zaviazaný správnou radou.
Význam SNSďP na úseku vykonávania dohĐadu nad dodržiavaním Đudských práv
a dodržiavaním zásady rovnakého zaobchádzania vo verejnej správe v Slovenskej
republike je nepopierateĐný a neprehliadnuteĐný.
Záver
Záverom si dovolím uviesĢ, že podĐa môjho osobného názoru by SNSďP pomohlo,
keby boli jeho þinnosĢ, organizácia a fungovanie upravené ústavným zákonom kvôli
vylúþeniu a zamedzeniu snáh o jeho podriadenie a ovládnutie zo strany príslušnej vládnej
garnitúry s tým, že by mohlo maĢ v oblasti kontroly verejnej správy viac kompetencií, ale
aj s možnosĢami ukladania sankcií. Urþite by bolo vhodné, aby výkonný riaditeĐ aspoĖ 1
krát do roka mohol prezentovaĢ v NRSR a na Vláde SR tzv. Správu o dodržiavaní
Đudských práv vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v Slovenskej republike. Ćalej
som toho názoru, že SNSďP by malo byĢ prizývané do legislatívneho procesu a jeho
zástupca by mal byĢ aspoĖ v Legislatívnej rade vlády SR, nehovoriac o tom, že by bolo
vhodné, aby v spolupráci s Ministerstvom zahraniþných vecí SR mohli byĢ jeho
22

§ 3b ods. 4 zákona NR SR þ. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre Đudské práva
v znení neskorších predpisov.
23
§ 3b ods. 5 zákona NR SR þ. 308/1993 Z. z. o zriadení Slovenského národného strediska pre Đudské práva
v znení neskorších predpisov.
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zástupcovia SNSďP vysielaní v mene Slovenskej republiky i do medzinárodných inštitúcií
s pôsobnosĢou v oblasti ochrany Đudských práv a na nimi organizované konferencie,
semináre, medzinárodné odborné porady a iné ich aktivity. S tým súvisí samozrejme
i potreba zvýšenia rozpoþtu, ktorý bol v minulosti pre SNSďP znaþne znížený a tým sa
výrazne obmedzila možnosĢ aktivít a pôsobenia SNSďP v oblasti Đudských práv, hlavne
v regiónoch Slovenska.
Som však toho názoru, že SNSďP ako nezávislá verejnoprávna inštitúcia zriadená
zákonom na základe medzinárodnej dohody je v podmienkach Slovenskej republiky vo
vzĢahu k verejnej správe a k OSN pôsobí nezávisle a efektívne.
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Petr Maule1

40 LET VZNIKU CHARTY 77 A JEJÍ VÝZNAM V 21. STOLETÍ

Abstract
Respect for political and civil rights was one of the main motivations of Charter 77. Especially this year of
fortieth anniversary of the Charter is the reason to ponder whether the original idea of the chartists were filled
after 1989, how we cope with antichartists acts and especially if these things are relevant in the 21st century or
if it is just a historical question.
Abstrakt
Dodržování politických a obþanských práv bylo jedním z hlavních motivĤ vzniku Charty 77. PrávČ letos v roce
þtyĜicátého výroþí vzniku Charty je dĤvod k zamyšlení, zdali pĤvodní myšlenky chartistĤ byly po roce 1989
naplnČny, jakým zpĤsobem jsme se vyrovnali s þiny antichartistĤ a zejména, jestli jsou tyto vČci aktuální v 21.
století nebo se jedná pouze o historickou otázku.

PrávČ v souþasné dobČ je význam Charty 77 aktuálnČjší než v pĜedešlých 27 letech
demokracie a navazuje na svĤj pĤvodní význam z období nesvobody. Nejen kvĤli
významným zmČnám v þeském politickém prostĜedí, ale také s ohledem na mezinárodní
bezpeþnostní situaci.
V lednu letošního roku se souþasná vláda Bohuslava Sobotky pĜihlásila k odkazu Charty 77.
PĜedložené usnesení2 ministrem pro lidská práva a rovné pĜíležitosti Janem Chvojkou3 bylo na
lednovém zasedání vlády pĜijato jednomyslnČ. Ve svém

usnesení

pĜipomenula

vláda

události spojené se vznikem Charty 77 a smrt jejího mluvþího filosofa Jana Patoþky. ZároveĖ
zmínila respekt souþasné vlády k lidským a obþanským právĤm. "Hlásíme se k odkazu Charty
77 jako k dĤležitému hnutí moderních þeských dČjin. Jsme pĜesvČdþeni, že bez odvážných
postojĤ, vytrvalého úsilí a leckdy také utrpení jejích signatáĜĤ bychom museli k dnešní podobČ

1

Absolvent Vysoké školy CEVRO Institut, profesních vzdČlávacích programĤ na Ústavu práva a právní vČdy a
Central European Management Institute. V roce 2015 absolvoval obor právo a právní vČda na FakultČ právnické
Západoþeské univerzity v Plzni, následnČ úspČšnČ absolvoval rigorózní Ĝízení v oboru Verejná politika a správa,
kde získal titul PhDr. Nyní studuje doktorský obor HospodáĜská politika na FakultČ NárodohospodáĜské Vysoké
školy ekonomické v Praze.
2
Prohlášení vlády ýeské republiky k 40. výroþí zveĜejnČní Prohlášení Charty 77 [online]. [cit. 2017-04-15].
Dostupné z: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOAAHVAR4QM
3
Jan Chvojka nahradil v listopadu 2016 odvolaného pĜedsedu Legislativní rady vlády a ministra pro lidská práva
a rovné pĜíležitosti JiĜího Dienstbier mladšího.
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státu projít mnohem obtížnČjší cestu. Charta 77 navždy zĤstane pĜipomínkou odhodlaného
obþanského postoje, který i za cenu obČtí má sílu promČĖovat svČt."4
Text dokumentu Charty 77 odkazoval zejména na Mezinárodní pakt o obþanských a
politických právech a Mezinárodní pakt o hospodáĜských, sociálních a kulturních právech
(dále jen "Pakt"), které se staly souþástí þeské resp. þeskoslovenského právního Ĝádu
vyhláškou ministra zahraniþních vČcí

ze dne

10. kvČtna 1976 þ. 120/1976 Sb., o

Mezinárodním paktu o obþanských a politických právech a Mezinárodním paktu o
hospodáĜských, sociálních a kulturních právech.5
K textu dokumentu bychom si mČli pĜipomenout jen nČkolik málo událostí nesluþitelných s
textem Paktu. Pokud bychom postupovali analogicky na základČ Paktu, pak se jedná o þlánek
þ. 3, ve kterém se signatáĜské státy zavazují k zajištČní stejných práv mužĤ a žen a na požívání
všech obþanských a politických práv v Mezinárodním paktu. Na poþátku bĜezna s projevem
popírající výše uvedený þlánek vystoupil polský poslanec Evropského parlamentu Janusz
Korwin-Mikke. NejkontroverznČjší þástí jeho projevu, která je zároveĖ nejvíce v rozporu s
Paktem a dodržováním lidských práv vĤbec, je " Viete, koĐko žien je v prvej stovke hráþov
šachu? Poviem vám – žiadna.... A, samozrejme, ženy musia zarábaĢ menej ako muži, lebo sú
slabšie, sú menšie a sú menej inteligentné"6 pronesl polský politik ve Štrasburku.
Vzhledem k souþasné migraþní krizi a teroristickým útokĤm, ke kterým v posledních
mČsících došlo je podstatný také þlánek þ. 18 odst. 1 Paktu7, kde je zaruþeno právo na
svobodu náboženství. Velkou otázkou však zĤstává, kde právo na svobodu myšlení, svČdomí
a náboženství zaþíná a kde konþí. Evropská resp. západní kultura spČla k souþasné podobČ
lidských práv více než 500 let. V þeském pojetí mĤžeme poþátek práva na svobodu vyznání
spatĜovat v upálení mistra Jana Husa v roce 1415. Migrace do Evropy je zejména ze státĤ,
které neuznávají evropské kulturní tradice. Pokud bychom postupovali stejnČ, tak k pochopení
4

Prohlášení vlády ýeské republiky k 40. výroþí zveĜejnČní Prohlášení Charty 77 | Vláda ýR [online]. [cit. 201704-15]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/prohlaseni-vlady-ceske-republiky-ke-40-vyroci-zverejneni-prohlaseni-charty-77-152445/
5
Mezinárodní pakt o obþanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodáĜských, sociálních a
kulturních právech | Vláda ýR [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/pracovni-aporadni-organy-vlady/rlp/dokumenty/mezinarodni-pakt-o-obcanskych-a-politickych-pravech-a-mezinarodnipakt-o-hospodarskych--socialnich-a-kulturnich-pravech-19852/
6
Škandál v europarlamente. Ženy sú menej inteligentné ako muži, tvrdí poĐský poslanec | Aktuálne.sk [online].
[cit. 2017-04-15]. Dostupné z: https://aktualne.atlas.sk/zahranicie/europa/skandal-europarlamente-zeny-sumenej-inteligentne-ako-muzi-tvrdi-polsky-poslanec.html
7
Každý má právo na svobodu myšlení, svČdomí a náboženství. Toto právo zahrnuje v sobČ svobodu vyznávat
nebo pĜijmout náboženství nebo víru podle vlastní volby a svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám
nebo spoleþnČ s jinými, aĢ veĜejnČ nebo soukromČ, provádČním náboženských úkonĤ, bohoslužbou,
zachováváním obĜadĤ a vyuþováním.
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svobody náboženského projevu spČla evropská þi západní civilizace pĜes 500 let. Nyní (my evropská civilizace) chceme po neevropských civilizacích pĜizpĤsobení se naší kultuĜe a její
pĜijmutí bČhem mČsícĤ þi dokonce dnĤ. V tomto ohledu je Charta 77, Pakt ale i Magna
Chartum Libertatum (Velká listina svobod) aktuální i v 21. století. Význam je zde jak pro
imigranty, tak i pro Evropany. Jak je uvedeno výše, tak evropská civilizace k danému vývoji a
uznání práv spČla dlouhou dobu - pokud vezmeme v potaz anglickou Velkou listinu svobod z
roku 1215 - jde o cestu trvající pĜes 700 let. Spolu s tím je spojen i následný þlánek 19 odst. 2,
kdy každý má právo na svobodu projevu. Pokládáme za samozĜejmost umožnit jiným
národĤm a jiným náboženstvím šíĜení jejich názorĤ a projevĤ, ale zároveĖ je nutné vzhlédnout
zpČt a naopak umožnit toleranci netolerance, kdy pro jiné kultury svoboda projevu není
samozĜejmostí a nČkdy se naopak jedná o projev neúcty k urþité skupinČ obyvatel, aĢ už se
jedná o muže obecnČ, vládnoucí skupinu obyvatel nebo náboženství jako celek.
ýím je vlastnČ usnesení vlády Bohuslava Sobotky pro souþasné a budoucí þeské politické
prostĜedí? SprávnČ význam Charty a úlohu chartistĤ pojmenovala Petruška Šustrová jako "Ale
chartisté byli ve výhodČ, že nebojovali o volené funkce" nebo Petr Pithart, který se zamČĜil na
úspČšné polistopadové politiky, kteĜí vzešli z pĤvodních chartistĤ.8 MĤže být samozĜejmČ
pĜedmČtem diskusí, zda-li automatická vstupenka chartistĤ do politiky a veĜejných funkcí
obecnČ v letech 1989 - 1992 byla dobĜe þi špatnČ. PĜíkladem mĤže být právČ Petr Pithart,
který se stal prvním demokratickým pĜedsedou vlády v ýeskoslovensku po roce 1989, prvním
pĜedsedou Senátu Parlamentu ýeské republiky. Poslední prezident ýeskoslovenska a první
prezident

ýeské

republiky

Václav

Havel.

První

pĜedseda

a

spoluzakladatel

KĜesĢanskodemokratické strany Václav Benda nebo Anna Šabatová, která pĤsobila jako
zástupkynČ veĜejného ochránce práv Otakara Motejla a nyní stejnou funkci sama vykonává.
Jen tento krátký výþet z bývalých mluvþích Charty 77 a jejich polistopadového pĤsobení je
dokladem o automatické vstupence do politiky.
Souþasné þeské politické prostĜedí je diametrálnČ odlišné od toho na poþátku devadesátých let
minulého století, jestli je lepší nebo horší, aĢ posoudí generace pĜíští v uþebnicích historie a
moderních dČjin. Není náhodou pĜijetí tohoto usnesení pouhou snahou o odvrácení pozornosti
k historii od souþasnosti? Zejména bychom si mČli pĜipomenout, že výše uvedené usnesení
bylo pĜijato vládou pod vedením stejného þlovČka, který navrhuje zrušení tzv. bohumínského

8

Stále aktuální Charta 77, i kvĤli cynickému lhaní v politice | Týden.cz [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z:
http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/stale-aktualni-charta-77-i-kvuli-cynickemu-lhani-v-politice_412700.html
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usnesení.9 Je samozĜejmČ pravdou, že urþitým zpĤsobem k porušení tohoto usnesení došlo již
v pĜedchozích letech, kdy na úrovni krajĤ došlo k uzavĜení krajských koalic ýSSD a KSýM.
Zde jde o striktní výklad o jakékoli spolupráci s KSýM nebo o spolupráci s KSýM na vládní
úrovni. ěada politikĤ z Ĝad bývalých chartistĤ tuto krajskou spolupráci kritizovala, neboĢ ji
považovala za první krok k návratu komunistĤ do vlády.
Nyní 27 let po Sametové revoluci se komunisté pod názvem KSýM mohou znovu vrátit do
vlády. Stále se však v nČkterých pĜípadech jedná o ty þleny KSý(M), kteĜí schvalovali a
schvalují perzekuci chartistĤ pĜed rokem 1989 nebo se na ní dokonce osobnČ podíleli napĜ.
poslanec ZdenČk Ondráþek, který byl þlenem Pohotovostního útvaru VeĜejné bezpeþnosti,
který zasahoval v lednu 1989 proti demonstrantĤm v rámci Palachova týdne. ObdobnČ je
tomu u pĜedsedy KSýM VojtČcha Filipa, jenž byl pĜed rokem 1989 þlenem KSý a
spolupracovníkem StB.10
Možná v následujících mČsících nebo letech znovu budeme využívat zkušenosti chartistĤ a
znovu se budeme jako obþané spojovat proti síle, nad kterou na první pohled není možné
zvítČzit. Proto je velmi dĤležité, abychom zĤstali þleny všech mezinárodních uskupení jako
jsou EU, NATO þi OSN. PĜestože na první pohled nám þlenství v tČchto institucích nepĜináší
výrazné benefity, opak je pravdou. Benefitem z þlenství v Evropské unii nejsou jen možnosti
využití velkého množství finanþních prostĜedkĤ z evropských fondĤ, ale jedná se zde zejména
o možnost využití Evropské unie jako zóny volného pohybu zboží, osob a kapitálu. StejnČ je
tomu v rámci NATO, kdy ýeská republika musí být souþástí jiných armádních struktur, neboĢ
s ohledem na velikost státu není možné zajistit obranu státu. V každém pĜípadČ þeská armáda
je schopna dodat do spoleþných složek NATO vynikající vojenské odborníky ve svých
oborech. StejnČ tak v pĜípadČ OSN, neboĢ právČ mezinárodní instituce jsou ty, které nás v
pĜípadČ porušení mezinárodního práva ochrání a stanou se majákem pro loć na rozbouĜeném
moĜi. Doufejme, že vody mezinárodní politiky zĤstanou klidné a využití majákĤ nebude
potĜeba ani v EvropČ, ani v jiných þástech svČta.

9

Zrušit bohumínské usnesení? Není to téma, anachronismus, komentují politici SobotkĤv návrh | Domov |
Lidovky.cz [online]. [cit. 2017-04-15]. Dostupné z: http://www.lidovky.cz/zrusit-bohuminske-usneseni-neni-totema-anachronismus-komentuji-politici-sobotkuv-navrh-g80-/zpravydomov.aspx?c=A170217_162154_ln_domov_ele
10
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Zuzana Mi«ková

OBMEDZOVANIE NÁBOŽENSKEJ SLOBODY V ,ASOCH
PROTIREFORMÁCIE A REKATOLIZÁCIE S DÔRAZOM NA
STREDOSLOVENSKÚ BANSKÚ OBLASh

Abstract
For the period from the beginning of the 16th century to the middle of the 18th century, turbulent changes were
evident in the confessional conditions, when confessional changes controlled by the state were interrupted by
anti-Habsburg uprisings. As a result of these events, religious freedom was often restricted not only to
Protestants but also to Catholics. A specific example of these phenomena is the Central Slovak Mining Area,
which was of special interest not only for the monarch but also for the insurgents. Špania Dolina as the the
largest settlement in this region is an ideal example for observing of this phenomenon.
Abstrakt
Pre obdobie od zaþiatku 16. storoþia až do polovice 18. storoþia sú príznaþné turbulentné zmeny
konfesionálnych pomerov, keć štátom riadené konfesionálne zmeny boli prerušované protihabsburskými
povstaniami. Následkom týchto udalostí bola þasto obmedzovaná náboženská sloboda nielen protestantov, ale i
katolíkov. Špecifickým príkladom týchto javov je stredoslovenská banská oblasĢ, ktorá bola mimoriadne
zaujímavá nielen pre panovníka, ale i pre povstalcov. Ideálnym príkladom na pozorovanie tohto javu je
najväþšia banícka osada tohto regiónu Špania Dolina

Úvod
Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, právo zmeniĢ
náboženské vyznanie a vieru, verejne prejavovaĢ svoje zmýšĐanie, náboženstvo, vieru,
zúþastĖovaĢ sa náboženských obradov, vyuþovania náboženstva, organizácia cirkvi – takto je
v súþasnosti definované jedno zo základných Đudských práv a slobôd.

ZároveĖ je však

k nemu dodané, že tieto práva je možné obmedziĢ zákonom, ak ide o opatrenia nevyhnutné
v demokratickej spoloþnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv
a slobôd iných.1 S vylúþením termínu demokratickej spoloþnosti, o ktorej v 16. a 17. storoþí
v Uhorsku nemožno hovoriĢ, však urþite stojí za zamyslenie, kde bola aj v období
protireformácie a rekatolizácie pomyselná deliaca hranica medzi ochranou verejného poriadku
a popieraním náboženskej slobody vyznania a viery.
Nevyhnutné dejinné zmeny pod vplyvom humanizmu a renesancie priniesli inú optiku
nazerania aj na cirkev. Zmeny v oblasti cirkevného života boli teda nevyhnutým
1

[cit.2017-06-07] Dostupné na internete: http://www.vop.gov.sk/zakladne-prava-a-slobody
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a nezvrátiteĐným javom - zákonitým historickým vývojom, ktorý sa prejavoval postupne
v rôznych krajinách už od 14. storoþia a svoj vrchol dosiahol práve zaþiatkom 16. storoþia.
Dôvody kulminácie práve v tomto období sú viaceré - inflácia, sociálne pomery, politická
situácia, þi vynájdenie kníhtlaþe. Naše územie zasiahlo zo všetkých reformaþných prúdov
najvýraznejšie uþenie Martina Luthera.

Reformácia a protireformácia v stredoslovenskej banskej oblasti
V Uhorsku sa reformácia udomácnila pomerne rýchlo. Najrýchlejšie bola prijímaná
v mestách. Zvláštnou skupinou boli práve stredoslovenské banské mestá,2 ktoré boli nielen
v priamom hospodárskom, ale aj kultúrnom kontakte s jednotlivými nemeckými regiónmi
(Wittemberg nevynímajúc). Významnú úlohu zohrala bezpochyby aj skutoþnosĢ, že
stredoslovenská banská oblasĢ bola etnicky výrazne nemecká, aj keć celkové množstvo faktorov,
ktoré ovplyvĖovali rýchle prijímanie reformácie vo všetkých sociálnych vrstvách obyvateĐstva
bolo širokospektrálne.3 Banské robotníctvo a nižšie vrstvy obyvateĐstva sa spoþiatku upínali
hlavne na myšlienky radikálnejších prúdov a spájali si ich s vyriešením vlastnej nelichotivej
sociálnej situácie,4 þo sa odzrkadlilo najmä poþas baníckeho povstania (1525 – 1526).5 MešĢania
resp. mestské elity sa zase orientovali na umiernenejšie reformaþné myšlienkové prúdy.
Nebezpeþenstvo šírenia reformaþných myšlienok v Uhorsku si panovnícky dvor,
uhorské elity a najvyšší cirkevní predstavitelia veĐmi dobre uvedomovali. Na sneme, ktorý sa
konal na jar v roku 1523, bolo dokonca prijaté ustanovenie o trestaní Lutherových
prívržencov smrĢou. V praxi sa však toto nariadenie neuplatĖovalo, resp. uplatnilo sa len
v zopár prípadoch, a stúpencov lutherovho uþenia pribúdalo. Na základe týchto zákonov

2

Banská Štiavnica, Kremnica, Banská Bystrica, Nová BaĖa, Pukanec, ďubietová, Banská Belá
Alžbeta GĘllnerová vo svojej štúdii kladie poþiatky reformácie v Banskej Bystrici už do roku 1620.
GėLLNEROVÁ, A.: Poþátky reformace v Banské Bystrici In Bratislava IV, 1930, s. 588.
4
K problematike sociálnej situácie obyvateĐstva na Slovensku v danom období pozri bližšie: JÁGER, R.: Pomoc
chudobným a biednym na území Slovenska v období feudálneho štátu a práva. In JÁGER, R. - JANIGOVÁ, E.:
Vývoj právnej úpravy poskytovania sociálnej pomoci na území Slovenska (od najstarších þias do roku 1939).
Banská Bystrica 2013. JÁGER, R.: Social care as an organised form of assistence in the terrytory of Slovakia. In
Notitiae novae facultatis iuridicae. Banská Bystrica 2016. JÁGER, R.: Social and Legal Interaction. Banská
Bystrica 2016. JÁGER, R.: Development of terminology indicating the legal status of the lowest class of
population on the territory of Slovakia during the Middle Ages. In Journal on law, economy & management.
Vol. 4, no. 2, 2014. JÁGER, R. - JANIGOVÁ, E.: Sociálno-ekonomické aspekty vplyvu uþenia katolíckej
sociálnej náuky v období ranného kapitalizmu na Slovensku. In Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný
svet. Ružomberok 2012.
5
TOMEýEK, O.: Náboženské zápasy v zázemí mesta Banská Bystrica po nástupe reformácie. In Acta
Facultatis Philosophicae Universitatis Ostraviensis 226. Historica 13. Ostrava 2006, s. 57.
3
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navštívila banské mestá špeciálna komisia vymenovaná kráĐom, s cieĐom vyšetriĢ cirkevné
pomery a miestnych stúpencov reformácie potrestaĢ.6
Na šírenie reformácie sa s nevôĐou pozeral najmä ostrihomský arcibiskup. VzĢah
ostrihomského arcibiskupa k banským mestám bol špecifický hlavne z dôvodu, že mestský
farár, ktorého si volili samotní mešĢania (garancia cirkevnej samosprávy – ius patronatum),
bol podĐa najstarších mestských práv potvrdzovaný samotným ostrihomským arcibiskupom.7
Najzávažnejšou skutoþnosĢou, ktorá v tomto období výrazne napomáhala rýchlemu
šíreniu reformaþného hnutia bola nepochybne celková politická situácia. V bitke pri Moháþi,
ktorá znamenala v mnohých ohĐadoch výrazný zlom v uhorských dejinách, padol okrem
panovníka i samotný ostrihomský arcibiskup a trvalo nejaký þas, kým sa pomery ustálili nie
len na samotnom tróne, ale i na vrchole cirkevnej správy Uhorska. Postoj obidvoch zvolených
panovníkov Jána ZápoĐského ako aj Ferdinanda I. Habsburského bol voþi reformácii
jednoznaþný, no v tejto sfére sa angažovali v závislosti od momentálnej politickej situácie,
ktorá bola v tomto þase pre Uhorsko viac než zlá. Zamestnával ich nielen vzájomný boj
o trón, ale najmä turecké hordy, ktoré sa stále viac dostávali do vnútra Uhorska. Riešenie
reformácie ako celospoloþenského problému tak v danej kritickej situácii nebolo prioritou
minimálne do konca 30- tych rokov 16. storoþia. Za tento þas sa reformácia v Uhorsku pevne
etablovala, stredoslovenskú banskú oblasĢ nevynímajúc.
Keć sa Ferdinandovi I. Habsburskému koneþne podarilo stabilizovaĢ situáciu
v Turkami oklieštenej krajine8 zaþali sa protireformaþné aktivity v stredoslovenských
banských mestách stupĖovaĢ.9 Umožnila mu to najmä skutoþnosĢ, že získal priamu kontrolu
nad týmito mestami a zároveĖ upevnil prostredníctvom štátnej správy svoje postavenie hlavne
v Banskej Bystrici. V roku 1546 totiž Fuggerovci opustili podnik a banskobystrický
mediarsky podnik sa dostal do správy eráru. V roku 1548 zase kráĐovná Mária Habsburská,
vdova po ďudovítovi

Jagelovskom, odovzdala po dlhotrvajúcich sporoch svoje venne

6

Táto komisia bola vyslaná na základe protireformaþných zákonov a opatrení z roku 1523. Na jej príchod
upozornil mestskú radu Banskej Bystrice listom z augusta 1524 komorský gróf Bernhard Beheim (bol
v službách kráĐovnej Márie a sám stúpenec reformácie). Dôverne v liste oznamuje, že do banských miest majú
prísĢ komisári vyšetrovaĢ lutherovské hnutie. Odporúþa, aby kazatelia upustili od hlásania novôt, neviedli
zbytoþné dišputy, a aby sa odstránila reformaþná literatúra. Mesto Banská Bystrica: Katalóg administratívnych
a súdnych písomností (1020) 1255 – 1536. I.II., Vypracoval Ctibor MATULAY. Bratislava, 1980, s. 192, þ. 588.
7
Codex diplomaticus et epistolaris Slovaciae II. Ed.: MARSINA, R.. Bratislava 1987, s. 341, þ. 491, Štátny
archív Banská Bystrica (ćalej ŠA BB) – poboþka Banská Bystrica, f.: MBB fasc -1/1 - S
8
V roku 1541 Osmani dobili Budín a v roku 1543 Ostrihom. Politickým centrom Uhorska sa tak stala Bratislava
a cirkevným centrom Trnava.
9
Napríklad v roku 1543 na sneme v Banskej Bystrici bolo jedným z bodov rokovania prísnejšie zakroþenie proti
protestantizmu. V roku 1548 krajinský snem prijal zákony o likvidácii kacírstva a navrátenie cirkevného života
do predchádzajúceho stavu.
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majetky10 a s nimi aj výnosy a správu banských miest svojmu bratovi Ferdinandovi I.
Habsburskému. Táto skutoþnosĢ koneþne umožnila panovníkovi uplatniĢ priamy vplyv v
tejto dôležitej oblasti Uhorska, priþom okrem kontroly v hospodárskej oblasti bolo jeho
hlavným cieĐom

aplikovanie prvkov absolutistickej vlády prostredníctvom pokusov

o odstránenie právneho partikularizmu, teda unifikáciou v oblasti správy, mestského aj
banského práva.11 SúþasĢou tejto politiky bola neskôr i „náprava“ konfesionálnych pomerov.
Táto politika sa v banských mestách presadzovala hlavne prostredníctvom banských
komorských úradníkov.

I medzi úradníkmi komory sa spoþiatku nachádzali prívrženci

a sympatizanti reformácie. Situácia sa zaþala komplikovaĢ koncom päĢdesiatych rokov. Ako
príklad možno uviesĢ situáciu v Banskej Bystrici, kedy správca banskobystrického mediarskeho
podniku Wolfgang Hohenwarter, pôvodne protestant, konvertoval na katolícku vieru.12 Napriek
tejto skutoþnosti však náboženské spolužitie protestantského meštianstva a banského robotníctva
s prevažne katolíckym úradníctvom komory zatiaĐ zostávalo bez výraznejších roztržiek.
Mestské elity sa pravdaže týmto snahám panovníckeho dvora zasahovaĢ do ich
dávnych privilégií bránili, podobne ako sa snažili odolávaĢ neustálej kontrole cirkevných
pomerov zo strany ostrihomského arcibiskupa. Ako už bolo spomenuté vyššie, slobodné
kráĐovské mestá už od neskorého stredoveku disponovali patronátnym právom, þo
znamenalo, že voĐba mestského farára bola v kompetencii mestskej rady. Mestské elity tak
mali možnosĢ rozhodujúco ovplyvĖovaĢ šírenie reformácie a jej upevnenie.13

Tejto

skutoþnosti si boli poprední cirkevní predstavitelia veĐmi dobre vedomí.
V roku 1545 zaþal Tridentský koncil trvajúci s prestávkami do roku 1563, ktorého
prioritou bolo práve riešenie reformácie a jasné stanovenie rozdielu medzi katolíckou
a protestantskou vieroukou. Pod jeho vplyvom, v roku 1548, uhorský snem vydal prísny
zákon proti novokrstencom a kalvínom. Ferdinand I. nariadil, aby kráĐovskí vizitátori
v jednotlivých farnostiach zistili aké vierovyznania sa tam vyskytujú. Proti novokrstencom a
sakramentárom mali postupovaĢ so všetkou prísnosĢou.14

10

ýo sa týka vzĢahu medzi panovníkom a banskými mestami, je treba podotknúĢ, že banské mestá boli od roku
1424 do roku 154810 vennymi majetkami uhorských kráĐovien. Výnosy z nich slúžili kráĐovnej na krytie
bežných výdavkov a zároveĖ im zabezpeþovali znaþnú politickú moc. KOýÍ, M.: VzĢah uhorských kráĐovien
k svojim vennym mestám v stredoslovenskej banskej oblasti In Forum Historiae, 2, 2008 s. 1.
11
Banské právo sa napriek enormnej Ferdinandovej snahe podarilo zjednotiĢ až jeho nástupcovi Maximiliánovi.
V roku 1571 stredoslovenské banské mestá prijali Nový banský poriadok, známy aj ako Maximiliánov.
12
TOMEýEK, O.: Náboženské pomery v drevorubaþských uhliarskych osadách v chotári Banskej Bystrice do
polovice 19. storoþia. In Acta historica Neosoliensia. Tomus 8. Banská Bystrica 2005, s. 70.
13
NÉMETH, I.: Európska doktrína alebo uhorská špecialita? Zásahy štátu a rekatolizácia miest v Uhorsku
v priebehu 17. storoþia. In Historický þasopis, 57, 4, 2009 s. 642.
14
DOHNANEC, T.: K dejinám reformácie v Komárne a okolí v 16.storoþí. In Historia ecclesiastica,VII, 2016,
þ. 2, s. 7.
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V roku 1553 sa stal ostrihomským arcibiskupom Mikuláš Oláh,15 ktorý sa v mene
politiky pápežskej kúrie intenzívne snažil o rekatolizáciu banských miest. K tomuto cieĐu
intenzívne využíval zákonné þlánky schválené v rokoch 1548 a 1557, ktoré mu umožĖovali
vizitovaĢ farnosti svojej arcidiecézy. Kanonické vizitácie slúžili arcibiskupovi ako prostriedok
na získavanie presných správ o cirkevných a náboženských pomeroch v jednotlivých
farnostiach. Arcibiskup si taktiež vyžiadal od panovníka príkaz pre banské mestá, aby
mešĢania svojich duchovných vyslali k arcibiskupovi vždy, keć si to bude želaĢ.

Za

ignorovanie tohto príkazu bolo hrozené väzením, exkomunikáciou a zhabaním majetku.16
V roku 1559 bolo banskými mestami vypracované Confessio Heptapolitana ako reakcia na
18 bodov vierouþných zásad, ktoré sformuloval práve Mikuláš Oláh. Banské mestá sa týmto
vyznaním definitívne prihlásili k umiernenej reformácii.
ýo sa týka Augsburského náboženského mieru z roku 1555 a známej zásady „ cujus
regio, ejus religio“, v uhorských podmienkach sa neuplatnila v takej miere ako v Ríši.
V Uhorsku sa do zákonodarstva formálne táto zásada nedostala, preto tu proces rekatolizácie
a reformácie prebiehal rozliþnými spôsobmi, ktoré záviseli od vnútropolitických pomerov.17
Napriek spomínaným snahám a zákonným obmedzeniam zo strany panovníka
a ostrihomského arcibiskupa sa reformácia šírili a upevĖovala naćalej. Do zaþiatku 17.
storoþia sa

takmer 90% obyvateĐstva Uhorska, vrátane najvyšších elít, pridalo k niektorej

z reformaþných cirkvi, þi dokonca sektám.18 Na území dnešného Slovenska získala prevahu
umiernená reformácia augsburského vierovyznania Lutherovho smeru.

Reštaurácia katolicizmu
Kým na zaþiatku 16. storoþia samotné uhorské stavy žiadali zákony, ktoré mali
zakroþiĢ proti reformácii, o takmer storoþie neskôr sa práve uhorské stavy postavili na obranu
reformácie, priþom ich prvoradým záujmom bola hlavne obrana pred habsburgovskými
centralistickými snahami v Uhorsku.
V roku 1608 po skonþení prvého protihabsburského povstania, ktoré svojim konaním
proti reformácii vyvolal Rudolf Habsburský, uhorské stavy vymohli od panovníka úplné
15

Významný humanista i uþenec, ktorý bol napriek svojmu radikálnemu postoju voþi reformácii otvorený
urþitým reformám cirkvi. Neúspešne navrhoval pápežovi možnosĢ uzatváraĢ manželstvá kĖazom a prijímanie
pod obojím.
16
JURKOVICH, E.: Dejiny kráĐovského mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica 2005, s. 373.
17
KOWALSKA, E.: Ozbrojená moc v procese rekatolizácie (náþrt problematiky). In Vojenská história, 9, 2005,
þ. 2, s. 47.
18
KOWALSKA, E.: Ozbrojená moc v procese rekatolizácie (náþrt problematiky). In Vojenská história, 9, 2005,
þ. 2, s. 46.

296

záruky náboženskej slobody. PodĐa historiþky E. Kowalskej tak: „ Uhorský právny poriadok,
síce poskytoval v európskych pomeroch mimoriadnu mieru náboženskej slobody, nedokázal
však odolaĢ postupnej erózii: od druhej polovice 17. storoþia zaþalo dochádzaĢ k masívnemu
a systematickému porušovaniu uvedených zákonov, proti þomu uhorské vládne alebo
samosprávne orgány neboli vždy schopné zakroþiĢ“. 19
Zákony uhorského snemu na ochranu evanjelikov, ktoré sa tak opakovane
potvrdzovali, podĐa ćalšieho historika J. Albertyho: „ ... nereagovali na skúsenosti z ich
praktickej realizácie. Zostávali len vo všeobecnom znení, ktoré sa rozdielne interpretovalo,
alebo sa hĐadali zámienky, þi vyššie normy na ich obchádzanie a porušovanie. Potvrdenie
náboženskej slobody neznamenalo ani zákaz, ani obmedzovanie rekatolizácie.“ 20
Na základe uvedeného vyššie, možno teda konštatovaĢ, že aj keć panovník v tomto
vypätom období potvrdzoval zákony v prospech protestantov, v zásade ich nemal v úmysle
dodržiavaĢ. Zo strany panovníka išlo len o formálne stabilizovanie situácie, priþom vo svojej
politike upevĖovania centrálnej moci, v ktorej bola rekatolizácia jedným z prostriedkov,
pokraþoval bez ohĐadu na mierové dohody a zákonné þlánky schválené uhorským snemom
a sankcionované samotným panovníkom ćalej.
Celková zložitá politická situácia 17. storoþia

výrazne poznaþila aj život

v stredoslovenských banských mestách. Tieto ako hospodársky a politicky významné centrá
zostávali naćalej v pozornosti nielen panovníka, ale aj vodcov protihabsburgských povstaní,
priþom súþasne museli zabezpeþovaĢ a riešiĢ otázku protitureckej obrany v regióne.
Hlavnú úlohu v procese rekatolizácie zohrali v banských mestách komorské štátne
úrady, ktoré boli nezávislé od mestskej samosprávy a disponovali nehnuteĐným majetkom.21
StupĖujúca rekatolizácia sa prejavovala najmä formou cieleného nátlaku na banských
zamestnancov prostredníctvom už spomínaných katolíckych komorských úradníkov, k ich
dispozícii delegovaným kĖazom a neskôr systematickým pôsobením jezuitov. Hlavnými
aktérmi boli opäĢ ostrihomskí arcibiskupi, v tomto období predovšetkým Peter PazmaĖ
(arcibiskup v rokoch 1616 – 1637). Arcibiskupi sa naćalej pokúšali do banských miest
vysielaĢ svojich vizitátorov. Dôvodom bolo permanentné sondovanie situácie v mestách
a snaha znovuzískaĢ majetok katolíckej cirkvi, ktorý bol v užívaní protestantov.
19

KOWALSKA, E.: Ozbrojená moc v procese rekatolizácie (náþrt problematiky). In Vojenská história, 9, 2005,
þ. 2, s. 47.
20
ALBERTY, J. – MARTULIAK, P.: Banská Bystrica v znamení kalicha: História Zboru ev. a v. cirkvi
a evanjelického školstva v Banskej Bystrici do roku 1918. Banská Bystrica 2001, s. 52.
21
ALBERTY, J. – MARTULIAK, P.: Banská Bystrica v znamení kalicha: História Zboru ev. a v. cirkvi
a evanjelického školstva v Banskej Bystrici do roku 1918. Banská Bystrica 2001, s. 55.
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Ako výrazný medzník rekatolizácie v banských mestách možno oznaþiĢ rok 1633.
Arcibiskup sa obrátil na panovníka so žiadosĢou, aby boli do banských miest posielaný
výluþne katolícki úradníci a angažovaní len katolícki zamestnanci. Banské mestá však boli
zároveĖ uistené o zachovaní slobody vierovyznania. Palatín, zase sĐúbil, že im zostanú aj
kostoly aj kaplnky resp. kaplnky pre duchovné potreby bude dovolené stavaĢ len na
pozemkoch komory.22
Evanjelickí banskí robotníci banskobystrického mediarskeho podniku, ktorý bol
v správe štátu, sa tak ako zamestnanci komory ocitli v neĐahkom postavení. Museli þeliĢ
neustálym obavám o svoje zamestnanie a zamestnanecké výhody. Ich strata by totiž
znamenala nielen existenþné problémy, ale i stratu bývania.23 I na mešĢanov bol vyvíjaný
systematický nátlak, ale vzhĐadom na odlišné postavenie a nie priamu subordináciu komore,
ako to bolo v prípade banských robotníkov, odolávali rekatolizaþným snahám dlhšie a o nieþo
úspešnejšie ako banské robotníctvo.
V roku 1628 zaþal svoje pôsobenie ako katolícky kĖaz v banských mestách Mathias
Schlegel.24 Pôsobil ako kaplán pre komorských úradníkov v celej oblasti banských miest
Banskej Bystrice, Banskej Štiavnice a Kremnice. Snahy dosadiĢ katolíckych kĖazov do
banských miest sa už objavovali aj v predchádzajúcom období, no konþili viac menej
neúspešne.25
Pôsobiskom Mathiasa Schlegela v Banskej Bystrici sa stala kaplnka horného
komorského domu tzv. Oberhaus (neskôr ju jezuiti prestavali na kostol dnes známy ako kostol
Františka Xaverského).26 Do zaþiatku 40. rokov boli týmto pátrom v Banskej Bystrici
pokrstené majoritne deti rakúskych komorských úradníkov, ktorí boli delegovaní prevažne z
oblasti Tirolska, Salzburska (resp. Dolného Bavorska) a Štajerska. Roþne to bolo malé þíslo,
od 2 do 11 detí (priemer je teda 6,5 na rok).27
K výraznej zmene konfesionálnych pomerov Uhorska prispeli najmä jezuiti. Aj keć
oficiálne sa príchod jezuitov do Banskej Bystrice datuje rokom 1648, prvýkrát za objavuje
22

JURKOVICH, E.: Dejiny kráĐovského mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica 2005, s. 382.
TOMEýEK, O.: Náboženské pomery v drevorubaþských uhliarskych osadách v chotári Banskej Bystrice do
polovice 19. storoþia. In Acta historica Neosoliensia. Tomus 8. Banská Bystrica 2005, s. 70. Taktiež
CHLADNÁ, Z.: Kostol Premenenia Pána v Španej Doline z aspektov archívno-historického výskumu. In Acta
Historica Neosoliensia Tomus 10. Banská Bystrica 2007, s. 81.
24
ŠA BB, Matrika r. k. cirkvi Banská Bystrica, Matricula baptisatorum, copulatorum sive sepultorum 1628 –
1676.
25
JURKOVICH, Emil: Dejiny kráĐovského mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica 2005, s. 382.
26
ŠA BB, Matrika r. k. cirkvi Banská Bystrica, Matricula baptisatorum, copulatorum sive sepultorum
1628 – 1676, touto informáciou sa zaþína þasĢ matriky, v ktorej sa zaþína matrika sobášených.
27
ŠA BB, Matrika r. k. cirkvi Banská Bystrica, Matricula baptisatorum, copulatorum sive sepultorum
1628 – 1676
23
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zmienka o kaplánovi z radu jezuitov už v roku 1638.28 Zaþiatok trvalého pôsobenia jezuitov
v Banskej Bystrici sa datuje 1. mája 1648. Z rozhodnutia ostrihomského arcibiskupa Juraja
Lipaia tu zaþali svoju pastoraþnú þinnosĢ prví dvaja pátri.29 V Banskej Štiavnici zaþali
pôsobiĢ v nasledujúcom roku. Banská Bystrica podnikala kroky, aby sa zámer prekazil
snemovým uznesením. Všetky intervencie mesta boli neúspešné a sám panovník Ferdinand
III. nariadil, že mesto musí prijaĢ natrvalo 4 jezuitov.30 Banská Bystrica a Banská Štiavnica
sa v budúcnosti mali staĢ centrami ich pôsobenia v stredoslovenskej banskej oblasti, ktorému
rozhodne nemožno uprieĢ i pozitíva.
K dosiahnutiu želaného výsledku jezuiti používali overené a prepracované pastoraþné
prostriedky ako boli misie, pobožnosti, sviatoþné koledovanie, divadelné hry, zakladanie
kongregácií, aktivity v oblasti školstva,31 exercície, þinnosĢ zameraná na národné povedomie
osadníkov a obyvateĐov miest,32 neskôr stavebná þinnosĢ, þi zakladanie pútnických tradícií
v miestach kde sa stal „zázrak“. Spoþiatku neboli veĐmi úspešní, priþom museli zároveĖ
znášaĢ oþividnú nevraživosĢ zo strany mešĢanov. Za rok údajne napríklad v Banskej Bystrici
konvertovalo iba 11 Đudí a za 10 rokov okolo 100 Đudí.33
Obdobne jezuiti postupovali aj v banských osadách, þi už to bola Banská Belá, Piarg,
Štefultová v okolí Banskej Štiavnice, alebo v najväþšej osade banskobystrického chotára
a zároveĖ mediarskeho podniku, v Španej Doline.34
ýo sa týka mestskej správy, novým fenoménom tohto obdobia, bolo zasahovanie
panovníka do obsadzovania postov v mestských radách slobodných kráĐovských miest.
Argumentácia tohto poþínania tkvela vo vysvetlení, že panovník ako zemepán slobodných
kráĐovských

miest, má na základe patronátneho práva nárok na zásahy tohto druhu.

Napríklad v roku 1618 sa v Košiciach panovník, odvolávajúc sa na svoje patronátne právo,

28

ŠA BB, Matrika r.k. cirkvi Banská Bystrica, Matricula baptisatorum, copulatorum sive sepultorum 1628 –
1676.
29
UHRIN, J.: O þinnosti jezuitov v Banskej Bystrici v XVII. a XVIII. storoþí. In Stanislavovské zvesti, XIV,
1941, þ. 4, s. 55.
30
ALBERTY, J. – MARTULIAK, P.: Banská Bystrica v znamení kalicha: História Zboru ev. a v. cirkvi
a evanjelického školstva v Banskej Bystrici do roku 1918. Banská Bystrica 2001, s. 57-58.
31
V Banskej Štiavnici neskôr spravovali nižšie gymnázium a v Banskej Bystrici založili dokonca kolégium.
32
Vo oblasti svojho pôsobenia boli delegovaní vždy dvaja pátri, jeden nemeckej národnosti a druhý slovenskej
národnosti.
33
KRAPKA, E. – MIKULA, V.: Dejiny Spoloþnosti Ježišovej na Slovensku 1561 – 1988. Cambridge, Ontario
1990, s. 111-112.
34
V priebehu 17. storoþia tu z ich iniciatívy hrávali po nemecky vianoþné, Đudové, fašiangové a pašiové hry
baníci zo Starých Hôr a Španej Doliny. KRAPKA, E. – MIKULA, V.: Dejiny Spoloþnosti Ježišovej na
Slovensku 1561–1988. Cambridge, Ontario 1990, s. 113-114.

299

snažil vytvoriĢ v mestách samosprávu s katolíckou väþšinou.35 V Banskej Bystrici sa takéto
zásahy spomínajú až o pol storoþie neskôr. DĖa 31. decembra 1671 podal dosluhujúci richtár
demisiu a ešte toho istého dĖa bolo prostredníctvom kráĐovského úradníka vyhlásene
nariadenie panovníka, že do mestskej rady treba prijímaĢ aj katolíkov. Do mestskej rady sa
tak dostalo päĢ katolíkov. Všetci novozvolení þlenovia vnútornej rady boli

komorskí

úradníci. Do vonkajšej rady sa dokonca dostala osoba, ktorá sa stala banskobystrickým
mešĢanom dodatoþne – mesiac po voĐbe.36
Násilná rekatolizácia ako celospoloþenský jav kulminovala najmä v rokoch 1673–
1674, po odhalení a potlaþení tzv. Wesselenyho sprisahania. Naskytla

sa tak vhodná

príležitosĢ na to, aby sa zaviedli zmeny v správe a náboženskom živote miest podĐa vzoru
ostatných provincií habsburskej ríše. Jedným z jej vrcholov bol tzv. mimoriadny bratislavský
súd, ktorý sa konal v marci a apríli 1674.37 Pod hrozbami väzenia tu boli protestantskí
kazatelia a uþitelia nútení konvertovaĢ na katolícku vieru. Tí, ktorí tak neuþinili boli obvinení
z úþasti na vzbure proti panovníkovi.38 Jedným z predvolaných bol aj špaĖodolinský kazateĐ
Adam Brestovinus, ktorý v Španej Doline pôsobil najneskôr od roku 1664.39 Brestovinus sa
na súd nedostavil, þím odmietol konvertovaĢ. Následkom takéhoto konania bol nielen nútený
odchod Brestovina zo Španej Doliny, ale aj vzbura baníkov evanjelického vyznania, ktorí
neboli ochotní akceptovaĢ symbolické odovzdanie kĐúþov od svojho kostola k rukám veliteĐa
cisárskeho vojska. Vzbura bola pomerne rýchlo potlaþená40 a farnosĢ odovzdaná oficiálne
jezuitom. Vážne nepokoje boli v tomto þase aj v Banskej Bystrici. Išlo taktiež o obsadenie
kostola a najmä o pochovávanie nekatolíkov.41
Symbolické odovzdávanie kĐúþov od kostolov, ktoré boli následne odovzdávané
katolíkom pod dohĐadom cisárskeho vojska prebiehalo v celej krajine. PodĐa E. Kowalskej:
„...napriek tragickým dôsledkom v podobe Đudských obetí však použitie vojenskej sily
neodporovalo dobovej predstave o legitímnosti prepojenia, a súþinnosti svetskej a duchovnej

35

NÉMETH, I.: Európska doktrína alebo uhorská špecialita? Zásahy štátu a rekatolizácia miest v Uhorsku
v priebehu 17. storoþia. In Historický þasopis, 57, 4, 2009 s. 645.
36
JURKOVICH, E.: Dejiny kráĐovského mesta Banská Bystrica. Banská Bystrica 2005, s. 385.
37
KOWALSKÁ E.: Ozbrojená moc v procese rekatolizácie (náþrt problematiky). In Vojenská história, 9, 2005,
þ. 2, s. 51.
38
KOWALSKÁ, E.: Ozbrojená moc v procese rekatolizácie (náþrt problematiky). In Vojenská história, 9, 2005,
þ. 2, s. 51.
39
Schematismus Historicus Dioecesis Neosoliensis pro anno saeculari MDCCCLXXVI. Neosolii 1876, s. 158.
40
JAKAB, Z.: Vzbura špaĖodolinských baníkov a ich omilostenie. In Zborník prednášok zo seminára Z histórie
medenorudného baníctva v banskobystrickom regióne. Banská Štiavnica; Špania Dolina 2005, s. 50-51.
41
ALBERTY, J. – MARTULIAK, P.: Banská Bystrica v znamení kalicha: História Zboru ev. a v. cirkvi
a evanjelického školstva v Banskej Bystrici do roku 1918. Banská Bystrica 2001, 62.
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sféry a ich špecifických nástrojov pri zabezpeþovaní, jednoty územia a obyvateĐstva štátnej
moci.“42
Od roku 1673 sa teda situácia radikálne obrátila v prospech katolicizmu. Výstižne
tieto pomery približuje situácia v najväþšej osade banskobystrického mediarskeho podniku
Španej Doline, ktoré sú zachytené v archiválii z roku 1676. V dokumente evanjelici
predostreli ponosy na odobratie kostola z roku 1673, ktorý vlastnými rukami postavili ich
rodiþia43 a opísali svoje zložité postavenie. Trápila ich najmä skutoþnosĢ, že nedostávali prácu
ako baníci katolíckeho vyznania, bola im zadržiavaná mzda a zo Španej Doliny boli vyháĖaní.
Na výstrahu bola v osade pre rebelantov postavená šibenica. Nemohli pochovávaĢ telá svojich
mĚtvych na cintoríne, ani v nijakej záhrade. Ženy zase nemali daĢ kde pokrstiĢ svoje deti.44
Podobné ponosy

a problémy možno sledovaĢ v celej oblasti stredoslovenských

banských miest. Ako náhle sa však situácia obrátila v prospech protestantov, konkrétne poþas
TĘkĘlyho povstania a posledného povstania Františka II. Rákociho, obdobné ponosy
predostierali zase katolíci.45
Typickým javom obdobia posledných dvoch protihabsburských povstaní sú opakované
konfesionálne zmeny celých oblastí.

Ako príklad opäĢ uvádzame najväþšiu osadu

banskobystrického mediarskeho podniku Španiu Dolinu.

V rokoch 1693 a 1696 bolo

v Španej Doline podĐa kanonických vizitácií takmer všetko obyvateĐstvo oficiálne katolíckej
viery. V roku 1693 mala podĐa vizitácie farnosĢ 1800 obyvateĐov, z ktorých malo byĢ až
1798 katolíkov. V roku 1696 prevyšoval poþet tých, ktorí konvertovali od roku 1685 na
katolícku vieru tisíc osôb. V prípade filiálky Staré Hory udáva vizitácia 493 katolíkov.46
Dôvodom takéhoto veĐkého poþtu konvertitov bolo okrem rekatolizaþnej þinnosti
misionárov a pôsobenia banskej komory, aj uznesenie snemu, zvolaného Leopoldom I. na

42

KOWALSKA, E.: Ozbrojená moc v procese rekatolizácie (náþrt problematiky). In Vojenská história, 9, 2005,
þ. 2, s. 47. bližšie taktiež v štúdii KOWALSKA, E.: Uhorsko 1681-1731: Rekatlolizácia v znamení práva In
Historia Ecclesiastica, III, 2012, þ. 1, s. 17 – 26.
43
…unsere ewangelishe Kirche welche unsere ewangelische vahr Eltern auß schwerer arbaith ihrer händen
auffgebauet…
44
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici (ćalej ŠÚBA BŠ), fond: Banská komora v Banskej
Bystrici (BKB), inv. þ. 492, r. 1676.
45
Slovenská národná knižnica- Archív literatúry a umení (ćalej SNK – ALU), sig. J2514. Z roku 1707 sa
zachovala sĢažnosĢ miestnych katolíkov adresovaná vyššie spomínanej komisii, v ktorej v osemnástich bodoch
upozorĖovali na nedostatky v spolužití medzi obidvoma konfesiami.
46
TOMEýEK, O.: Náboženské zápasy v zázemí mesta Banská Bystrica po nástupe reformácie. In Acta historica
Neosoliensia. Tomus 8. Banská Bystrica 2005, s. 57.
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prelome rokov 1687–1688 do Bratislavy, ktorým nadobúdala katolícka cirkev vedúce
postavenie v štáte.47
Po pár rokoch sa však situácia vćaka poslednému protihabsburskému povstaniu
Františka II. Rákociho opäĢ doþasne zmenila a z nasledujúcich riadkov je evidentné, že
osadenstvo nebolo ešte stále z vlastného presvedþenia trvalo rekatolizované. Na základe
rozhodnutia z roku 1705 schválenom na sneme v Seþanoch boli ustanovené trojþlenné
komisie zložené z reprezentantov troch najpoþetnejších konfesií v Uhorsku (katolík, kalvín
a evanjelik). Z nariadenie takejto komisie, mali byĢ kostoly vydané tej konfesii, ktorá bola
v danej oblasti najpoþetnejšia. V Španej doline bol kostol navrátený evanjelikom, ktorých
bolo údajne dvojnásobne viac ako katolíkov a starohorský kostol mal ostaĢ katolíkom.

48

Svoju úlohu zohrala i národnostná príslušnosĢ jednotlivých veriacich, zdá sa že banskí
robotníci slovenskej národnosti sa viac prikláĖali k protestantizmu. K evanjelickej konfesii sa
teda prihlásilo hlavne banské osadenstvo slovenskej národnosti a katolicizmu zostali zase
verní komorskí úradníci a banskí robotníci národnosti nemeckej.49
V roku 1709 bola už situácia v rámci posledného protihabsburgského povstania
v Španej Doline naklonená v prospech cisárskej strany. Tým sa opakovane otvoril priestor pre
jezuitov, ktorí intenzívne pokraþovali v správe farnosti. V tomto þase sa odohral posledný
výrazný konfesionálny zvrat, ktorým sa v podstate zavĚšili snahy banskej komory a jezuitskej
misie. Konkrétny stav farnosti a jej filiálky nám zachytáva vizitaþná správa

archidiakona

MedĖanského z roku 1713. V Španej Doline bolo v tomto þase 1508 osadníkov. Okrem troch
boli už všetci katolíci. Blízku osadu Piesky, obývalo 146 osôb, z ktorých bolo 106 katolíkov
a 40 evanjelikov. Filiálku Staré Hory obývalo 293 obyvateĐov, z þoho boli okrem 44 všetci
katolíci. V okolitých uhliarskych osadách žilo 780 osôb, z ktorých 108 nebolo katolíckeho
vyznania.50 Koneþný cieĐ rekatolizácie v danej oblasti bol v podstate definovaný
v závereþnom odseku vizitácie, kde je konštatovanie: „hoci sa obyvateĐstvo uhliarskych osád
ešte celkom nenavrátilo ku katolíckej viere, pretože mnohí zotrvávajú v heréze kvôli
súkromnému sĐubu o nemenení konfesie, ktorý kedysi tajne zložili za prítomnosti vzdelaných
„heretikov“, je treba s trpezlivosĢou dúfaĢ, že aj tento mramorový kameĖ bude rozbitý.“
Že sa tento zámer minimálne formálne podarilo naplniĢ, vieme z vizitácie z roku 1754.
V Španej Doline vrátane osady Piesky bolo zaznamenaných 2653 katolíkov, z þoho asi 2000
47

TOMEýEK, O.: Náboženské zápasy v zázemí mesta Banská Bystrica po nástupe reformácie. In
historica Neosoliensia. Tomus 8. Banská Bystrica 2005, s. 57.
48
SNK – ALU, sig. J2509.
49
ŠA BB, Matrika r. k. cirkevného zboru Špania Dolina, Liber Defunctorum 1677–1745.
50
SNK – ALU, sig. J2511.
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Acta

bolo dospelých. Len na Pieskoch žilo 13 evanjelikov. Filiálku Staré Hory vrátane uhliarskych
osád obývalo 1906 osadníkov a všetci boli oznaþení za katolíkov.51
V osadách v oblasti Starohorských vrchov, patriacich do správy Banskobystrickej banskej
komory, tak bola v priebehu približne jedného storoþia dosiahnutá definitívna zmena konfesie.
V Banskej Bystrici sa udržalo evanjelické spoloþenstvo aspoĖ v oklieštenej forme. Dôvodom bol
už spomenutý rozdielny vplyv komory na svojich zamestnancov a mešĢanov. Jezuiti, cirkevná
hierarchia a panovník však aj tu výrazne zmenili konfesionálne zloženie obyvateĐstva.
Napriek tomu, že reprezentanti katolicizmu mali ešte na zaþiatku 17. storoþia v celej
stredoslovenskej oblasti veĐmi biedne východiskové postavenie, politická vôĐa a vytrvalosĢ
misionárov spravili z katolíckej konfesie výraznú majoritu a niektoré lokality ako bola aj
Špania Dolina boli rekatolizované definitívne.

Záver
VzhĐadom na chod historických udalostí je zrejmé, že reforma katolíckej cirkvi bola
nevyhnutná. Výsledkom však nebolo prebudovanie samotnej pôvodnej katolíckej cirkvi, ale
vytvorenie reformných prúdov, ktoré spoþiatku neboli ešte vierouþne vyprofilované a jasne
definované. K vymedzeniu vierouky týchto reformných hnutí a urþeniu rozdielov medzi
vieroukou katolíckou a vieroukou protestantských cirkvi došlo až v druhej polovici 16.
storoþia. Nemožno pritom opomenúĢ ćalšiu dôležitú skutoþnosĢ tohto obdobia, akou bola
zmena na uhorskom tróne a z toho vyplývajúce snahy Habsburgovcov pevne pripútaĢ
Uhorsko k ćalším þastiam Habsburskej monarchie. Z aspektu vtedajších predstaviteĐov štátu
sa nám zdá teda celkom logické, že si tieto radikálne spoloþenské zmeny vyžiadali aj zásahy
štátnej moci, najmä keć išlo o premeny, ktoré boli þasto lavínovité a vymykali sa z pod
kontroly dovtedajšieho systému. Otázna je však miera, þi forma ich požitia a skutoþný cieĐ.
V prvej polovici 16. storoþia, sa vzhĐadom na politickú situáciu, výraznejšie proti
reformaþným prúdom nezakroþilo. Snahy v podobe snemových zákonov, o ktoré sa opieralo
aj konanie cirkvi nezabránili upevneniu reformaþných myšlienok v Uhorsku.
Situácia v cirkevnej oblasti sa koneþne vykryštalizovala vćaka Tridentského koncilu
a Augsburského mieru, kde sa stanovili hlavné rozdiely medzi katolíckou a protestantskou
vieroukou a katolícka cirkev si jednotne ujasnila ćalší postup v tejto situácii. Ostrihomský
arcibiskup sa teda mohol oprávnene oprieĢ o závery Tridentského koncilu a zákony prijaté
51

Archív Biskupského Úradu a diecézy v Banskej Bystrici, Visitatio Canonica Parochiae Vallensis Dominorum,
1754, CV þ. 8
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uhorským snemom. ýo sa týka panovníkov z rodu Habsburgovcov, tým išlo hlavne
o centralizáciu moci v súštáti, akou bola Habsburská monarchia, priþom rekatolizáciu možno
považovaĢ za jeden z prostriedkov.
V tomto procese sa problematicky javili hlavne mestá, kde malo meštianstvo zvláštne
postavenie, ktoré bolo garantované starými privilégiami, þi už v oblasti samosprávnej alebo
cirkevnej. Panovník ako hlavný patrón miest, sa preto snažil tieto výhody eliminovaĢ, þomu sa
meštianstvo pravdaže bránilo. V banských mestách využil na tento úþel banské komory a ich
úradnícky aparát sídliaci v jednotlivých banských mestách. Výrazne mu pomohla i unifikácia
banských práv v podobe Maximiliánovho banského poriadku, keć sa z úradov mestskej
samosprávy, stali úrady štátne (napr. banský majster). Ćalšou výraznou intervenciou do mestskej
samosprávy, bolo povinné obsadzovanie mestských rád urþitým poþtom katolíkov. Takýmto
spôsobom sa do mestských rád banských miest dostali úradníci banskej komory, kećže
meštianstvo, na rozdiel od banských zamestnancov, dlhodobo odolávalo rekatolizácii.
Vojenské zásahy štátnej moci proti nekatolíkom kulminovali v závereþnom období
rektolizácie, teda v poslednej štvrtine 17. storoþia. Nemožno opomenúĢ protihabsburské
povstania, ktorých motívom mimo mocenských záujmov hlavných aktérov bola i náboženská
sloboda pre protestantov. Pri týchto stretoch trpeli hlavne najnižšie vrstvy obyvateĐstva,
ktorých konfesia bola ovplyvĖovaná momentálnym stavom práve prebiehajúceho konfliktu.
Z pohĐadu každodennosti sa výþinov a porušovania slobody vierovyznania neštítila ani jedna
strana. V prípade víĢaziacej protihabsburskej protestantskej strany bolo znevýhodĖované
a perzekvované katolícke obyvateĐstvo a v prípade opaþnom, zase protestanti. O tom, že
obyþajní veriaci boli z týchto náboženských turbulencií unavení, najlepšie hovorí záznam
v špaĖodolinskej matrike zosnulých z roku 1697, kde sa píše: „stará žena – starena bola
pochovaná bez zvonenia, pretože sa podĐa jej slov odmietla zahrávaĢ s Bohom a prechádzaĢ
od viery k viere, chcela zostaĢ tak.“ A takýchto prípadov bolo niekoĐko.52
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Jana Muránska

UR,ENIE RODI,OVSTVA A PRIRODZENÉ PRÁVO DIEhAhA POZNAh
SVOJ PÔVOD

Abstract
Wider framework of parenting issues provides European Convention on Human Rights. Due to the decisions of
the European Court of Human Rights there is new view on a range of issues, including parenthood. This is
mainly due to Article 8 of the European Convention on Human Rights, guaranteeing the right for respect of
private and family life. This right for respect of private and family life belongs to everyone, including child. The
child, under the Convention on the Rights of the Child, has also right to know its parents origin. The article tries
to deal with the question, whether is the natural right of the child to know its origin respected in the Slovak legal
environment.
Abstrakt
Širší rámec problematiky rodiþovstva poskytuje Európsky dohovor o ochrane Đudských práv a základných
slobôd. V dôsledku judikatúry Európskeho súdu pre Đudské práva býva úplne novo nazerané na celý rad otázok,
otázky rodiþovstva nevynímajúc. Je tomu tak hlavne vćaka þlánku 8 Európskeho dohovoru o ochrane Đudských
práv a základných slobôd, garantujúceho právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života. Uvedené
právo na ochranu súkromného a rodinného života patrí každému, aj dieĢaĢu. DieĢa má ćalej v zmysle Dohovoru
o právach dieĢaĢa právo poznaĢ svojich rodiþov, svoj pôvod. CieĐom príspevku sú úvahy nad otázkou, þi je
prirodzené právo dieĢaĢa poznaĢ svoj pôvod rešpektované v slovenskom právnom prostredí.

Úvod
Širší rámec problematiky rodiþovstva poskytuje Európsky dohovor o ochrane Đudských
práv a základných slobôd (ćalej Európsky dohovor),1 predovšetkým judikatúra k þlánku 8
Európskeho dohovoru garantujúceho právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života.
Právo na ochranu súkromného a rodinného života patrí každému, teda aj dieĢaĢu. DieĢa má
ćalej v zmysle Dohovoru o právach dieĢaĢa2 právo poznaĢ svojich rodiþov, svoj pôvod, svoju
prirodzenú rodinu.
Rodiþovstvo predstavuje kĐúþový statusový pomer, ktorý má význam pre rodinu, rodinný
život vôbec, pre celý právny poriadok. Je preto daný záujem spoloþnosti na vþasnom urþení
rodiþovstva, þo prispieva k stabilite a istote rodiþovského vzĢahu. A práve súþasnej koncepcii

1
2

Publikovaný pod þ. 209/1992 Zb.
Oznámenie Federálneho ministerstva zahraniþných vecí þ. 104/1991 Zb.
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urþenia rodiþovstva, a to z pohĐadu prirodzeného práva dieĢaĢa poznaĢ svoj pôvod, sú
venované nasledujúce riadky.
Materstvo
PokiaĐ ide o urþenie materstva je potrebné uviesĢ, že až do prijatia zákona o rodine (zákon
þ. 36/2005 Z. z. - ćalej v texte aj ZR) slovenská a predtým ani þeskoslovenská právna úprava
pozitívne neurþovala, ktorá žena je matkou dieĢaĢa. Vychádzajúc z rímskoprávnej zásady
„mater semper certa est, pater non“ bolo materstvo chápané ako nespochybniteĐná realita.
Z tohto dôvodu rodinnoprávna úprava riešila len otázky urþenia a zapretia otcovstva. Zmenu
vo veci materstva priniesol až cit. zákon o rodine, ktorý vyššie uvedenú zásadu rešpektujúcu
fakt pôrodu zakotvil expressis verbis. V zmysle ustanovenia § 82 ods. 1 ZR je matkou dieĢaĢa
tá žena, ktorá dieĢa porodila. Materstvo je tak jednoznaþne založené pôrodom dieĢaĢa.3
Potrebu výslovne zakotviĢ podmienky pre urþenie materstva vyvolali pokroky lekárskej
vedy v oblasti asistovanej reprodukcie, konkrétne prevratná metóda umelého oplodnenia
mimo tela matky (in vitro fertilizácia) za pomoci darcovstva vajíþka.4 So zreteĐom na
materstvo tak vyvstala otázka: Je matkou dieĢaĢa žena, ktorá dieĢaĢa porodila alebo je matkou
darkyĖa genetického materiálu? Zákon o rodine dal jednoznaþnú odpoveć v prospech ženy,
ktorá dieĢa porodila. Zakotvením tohto kogentného pravidla je prakticky vylúþené akékoĐvek
zmluvné usporiadanie statusových dôsledkov pôrodu dieĢaĢa, pokiaĐ ide o matku.5 Z tohto
pohĐadu možno právnu úpravu materstva hodnotiĢ ako pozitívny krok zákonodarcu.
Významne totiž ovplyvĖuje aj prípadné následky tzv. surogaþného (náhradného) materstva.6
Treba poznamenaĢ, že zásada jedno dieĢa – jedna matka daná pôrodom je v súlade aj
s osvedþenými európskymi štandardmi. Väþšina štátov tak nepripúšĢa zapretie materstva ani
žalobu na jeho urþenie. Vo veci materstva je však potrebné uviesĢ, že niekedy ale skutoþnosĢ,
ktorá žena dieĢa porodila, môže byĢ sporná. Návrh na urþenie materstva, s ktorými výslovne
3

V niektorých zahraniþných úpravách radiacich sa k tzv. románskej vetve civilného práva (napr. Francúzsko,
Taliansko, Luxembursko) je materstvo dané nielen faktom pôrodu, ale súþasne i uznaním materstva rodiþkou.
V tom spoþíva rozdiel v porovnaní s rímsko-germánskou vetvou, kde jedinou rozhodnou právnou skutoþnosĢou
je porodenie dieĢaĢa. HRUŠÁKOVÁ, M. – KRÁLIýKOVÁ, Z.: Zákon o rodinČ. KomentáĜ. 3. vydání. Praha :
C. H. Beck, 2005, s. 210.
4
Uvedená metóda spoþíva v oplodnení vajíþka cudzej ženy – darkyne in vitro (v skúmavke) a v následnom
transfere zárodku do maternice inej ženy, ktorá dieĢa vynosí a porodí. Podrobnejšie k ćalším metódam
asistovanej reprodukcie pozri: HUMENÍK, I.: Ochrana osobnosti a medicínske právo. 1. vydanie. Bratislava :
EUROKÓDEX, s. r. o, 2011, s. 161-162.
5
Porovnaj § 82 ods. 2 ZR.
6
O náhradné materstvo ide vtedy, keć cudzia žena (náhradná matka) sa na základe zmluvy s objednávateĐmi
(spravidla manželmi) dá umelo oplodniĢ, dieĢa donosí, porodí a odovzdá objednávateĐom. Takáto zmluva by
bola neplatná pre rozpor s definíciou matky dieĢaĢa (§ 82 ods. 1 ZR). K problematike surogaþného materstva
bližšie HADERKA, J.: Surogaþní mateĜství. In Právny obzor, 1986, þ. 10, s. 917- 934.
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poþíta § 83 ZR7 môže preto smerovaĢ len k tomu, aby bolo preukázané, že dieĢa porodila žena
v matrike doposiaĐ nezapísaná (pozitívny maternitný spor) alebo, že žena v matrike zapísaná
ako matka, dieĢa v skutoþnosti neporodila (negatívny maternitný spor).8 PokiaĐ ide o okruh
osôb aktívne legitimovaných, okrem ženy, ktorá o sebe tvrdí, že je matkou dieĢaĢa, a okrem
otca dieĢaĢa je takouto osobou v zmysle zákonnej dikcie aj osoba, ktorá preukáže, že má na
tomto urþení právny záujem. VzhĐadom k tomu, že dieĢa je subjektom rodiþovského
právneho vzĢahu je nepochybne osobou, ktorá má na urþení, kto je jeho matkou právny
záujem. Z pohĐadu práva dieĢaĢa poznaĢ svojich rodiþov, svoj pôvod nemožno mu tak
upieraĢ podanie návrhu na urþenie materstva.
Návrhom na urþenie materstva však nemožno preukazovaĢ, že dieĢa pochádza geneticky
od inej ženy než od tej, ktorá ho porodila. Už vyššie bolo uvedené, že možné spory o urþenie
materstva v súvislosti s asistovanou reprodukciou vylúþilo explicitné zakotvenie pravidla,
podĐa ktorého sa materstvo zakladá faktom pôrodu dieĢaĢa.
V súvislosti s témou konferenþného príspevku je potrebné ćalej uviesĢ príklady, kedy sa
prirodzené právo dieĢaĢa poznaĢ svoj pôvod dostáva, a to vćaka platnému právu, do konfliktu
so zákonom zakotvenými právami jeho rodiþov. Tu máme na mysli hlavne zákonodarcom
zakotvené „utajené pôrody“ a tzv. „hniezda záchrany“.
Úprava utajených pôrodov bola do nášho právneho poriadku zakotvená zákonom þ.
576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.9 Ide o pôrod dieĢaĢa, po ktorom
matka zanechá dieĢa v zdravotníckom zariadení, priþom sa jej údaje nezapíšu do rodného listu
dieĢaĢa. V zmysle prijatej úpravy má totiž žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej
osoby v súvislosti s pôrodom, právo na osobitnú ochranu svojich osobných údajov.10

7

Ust. § 83 ZR: Ak vzniknú pochybnosti o tom, kto je matkou dieĢaĢa, materstvo urþí na základe skutoþností
zistených o pôrode dieĢaĢa súd.
8
Ide o problém, ktorý v práve existuje bez ohĐadu na rozvoj reprodukþnej medicíny a existoval už pred tým, ako
sa zaþali vykonávaĢ medicínske zásahy do prirodzenej Đudskej reprodukcie. Maternitný spor môže vzniknúĢ
v prípade nájdených detí, keć ich osobný stav nie je urþený – rodiþia nie sú známi alebo ak viacero žien tvrdí,
že dieĢa porodili, prípadne urþitá žena tvrdí, že žena zapísaná v knihe narodených ako matka dieĢaĢa nie je jeho
matkou.
9
Je nutné poznamenaĢ, že utajené pôrody nemajú v našom právnom poriadku tradíciu a sú neznámou kategóriou
aj pre väþšinu právnych poriadkov európskych krajín. Naopak, historickou tradíciou organizovaným odkladaním
novorodencov je známe Francúzsko. K situácii v iných európskych krajinách pozri: HUBÁLKOVÁ, E.:
Anonymní porody z hlediska þlánku 8 Europské úmluvy o lidských právech. In Zborník z konferencie „Rodina
a práva osobního stavu ( statusová )“, Správní právo, 2003, þ. 5–6, s. 282 a násl.
10
PoskytovateĐ zdravotnej starostlivosti je povinný osobitnú zdravotnú dokumentáciu vrátene osobných údajov
nevyhnutných na identifikáciu viesĢ oddelene od zdravotnej dokumentácie ostatných osôb. Zo zákona ćalej
vyplýva, že túto osobitnú zdravotnú dokumentáciu je poskytovateĐ povinný po uplynutí šiestich týždĖov odo
dĖa pôrodu odovzdaĢ ministerstvu zdravotníctva, ak žena v tejto lehote písomne neodvolala svoju žiadosĢ
o utajenie svojej osoby.
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Citovaný zákon ćalej umožĖuje beztrestné odkladanie novorodencov, a to do verejne
prístupných inkubátorov, ktoré sa stali známe pod názvom hniezda záchrany.11
Treba však konštatovaĢ, že právna úprava je v príkrom rozpore s konštrukciou materstva
a jeho právnych následkov. PodĐa úpravy de lege lata je totiž pôrod právne relevantná
skutoþnosĢ pre vznik materstva a ani utajený pôrod þi odloženie dieĢaĢa do hniezda záchrany
niþ nemení na tom, že medzi matkou a dieĢaĢom ex lege vznikol statusový vzĢah (majúci
základ v práve súkromnom) so všetkými právnymi následkami. DieĢa právne matku má,
matka však používa zvláštnu ochranu - jej totožnosĢ je utajená, v prípade dieĢaĢa odloženého
do hniezda záchrany jej totožnosĢ nie je vôbec známa. Treba však podotknúĢ, že právny
vzĢah medzi matkou a dieĢaĢom zanikne až v okamihu, kedy bude dieĢa osvojené.
V dôsledku uvedeného vyvoláva právna úprava celý rad vážnych otázok a pochybností.
Okrem problémov s právnou ochranou dieĢaĢa od jeho narodenia do potencionálneho
osvojenia (ku ktorému ale nemusí vôbec dôjsĢ),12 právna úprava nerešpektuje ani práva otca
dieĢaĢa, kećže s ním vôbec nepoþíta. Nemožno totižto vylúþiĢ prípady, kedy oba inštitúty
využije žena vydatá, þo zákon nezakazuje a kedy manžel matky, ktorého stav urþuje prvá
domnienka otcovstva, nemôže byĢ ako otec zapísaný v matrike, kećže chýbajú údaje o matke
(obdobná situácia by nastala aj v prípade, ak otcovstvo k dieĢaĢu bolo urþené ešte pred jeho
narodením súhlasným vyhlásením rodiþov).13 Práva otca tak idú stranou aj v súvislosti
s osvojením dieĢaĢa.
Uvádza sa, že hlavným zmyslom právnej úpravy bola ochrana detí pred usmrtením alebo
opustením zo strany matky, ktorá dieĢa psychologicky odmieta prijaĢ s následnou možnosĢou
þo najrýchlejšej adopcie takto porodeného (odloženého) dieĢaĢa. Záchrana Đudského života
a následne zabezpeþenie starostlivosti o dieĢa v náhradnej (adoptívnej) rodine je nepochybne
chvályhodný úmysel zákonodarcu, ktorý ale zrejme predpokladal, že všetky deti budú veĐmi
rýchlo osvojené. Avšak nie je tajomstvom, že neznámy pôvod dieĢaĢa jeho osvojenie skôr
zhoršuje ako uĐahþuje. ýo teda v prípade, keć dieĢa nebude osvojené? Aké záruky pre jeho
status, pre stanovenie totožnosti, pre realizáciu jeho práva poznaĢ svoj pôvod ustanovuje
právna úprava?
VzhĐadom na skutoþnosĢ, že dieĢaĢu je na medzinárodnej úrovni zaruþené právo poznaĢ
svojich rodiþov, svoj pôvod, svoju biologickú identitu, nemožno dieĢaĢu, ktorého matka
11

K niektorým aplikaþným problémov právnej úpravy pozri bližšie: POLÁK, P.: Poznámky k „hniezdam
záchrany“ z hĐadiska trestného práva. In Justiþná revue, 2007, þ. 11, s. 1474 a násl.
12
K tomu bližšie: KUBÍýKOVÁ, G.: Urþenie a zapretie materstva. In Lazar, J.a kol.: Obþianske právo hmotné,
1. zväzok. Prvé vydanie. Bratislava : IURIS LIBRI, spol. s r.o., 2014, str. 327 - 328.
13
V paternitných veciach, pokiaĐ totožnosĢ matky nie je známa, je možné postupovaĢ len podĐa tretej
domnienky otcovstva, ktorá sa realizuje v súdnom konaní.
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požiadala o utajenie svojich osobných údajov uprieĢ právo domáhaĢ sa odpeþatenia
zdravotníckej dokumentácie s osobnými údajmi matky, napr. v konaní o urþenie materstva
podĐa § 83 ZR.14 Rovnako v prípade dieĢaĢa odloženého do hniezda záchrany nemožno mu
upieraĢ podanie návrhu na urþenie materstva. Avšak v tomto prípade, keć matka dieĢaĢa nie
je vôbec známa, je možnosĢ dieĢaĢa dopátraĢ sa „genetického pôvodu“ veĐmi sĢažená až
nemožná.15 Domnievame sa, že znemožniĢ niekomu maĢ aspoĖ možnosĢ získaĢ základné
údaje o svojom pôvode, je nieþo, k þomu by právny poriadok v súþasnej dobe, vo svetle
poznatkov moderných vied ako i pôsobenia základných noriem o Đudských právach, nemal
pristupovaĢ.
Záverom v tejto problematike by nepochybne malo byĢ konštatovanie, že záchrana
Đudského života je urþite primárnym záujmom, avšak vedĐa práva na život16 je treba
rešpektovaĢ aj ćalšie navzájom previazané základné práva dieĢaĢa, a to právo dieĢaĢa na
identitu, právo poznaĢ svoj pôvod, právo na starostlivosti svojich rodiþov. Nemožno zároveĖ
ale nevidieĢ, že proti týmto právam zaisteným predovšetkým Dohovorom o právach dieĢaĢa
stojí právo matky na súkromie dané þl. 8 Európskeho dohovoru garantujúceho právo na
rešpektovanie súkromného života. Možno však konštatovaĢ, že síce v záujme matky môže byĢ
utajiĢ svoju totožnosĢ, eventuálne aj totožnosĢ dieĢaĢa pred verejnosĢou (resp. rodinou),
nemožno však záujem matky dieĢaĢa na ochrane jej súkromia uprednostniĢ pred právom
dieĢaĢa poznaĢ svoj pôvod. Až tak ćaleko právo matky na súkromie nemôže dosahovaĢ.17
V súvislosti s uvedeným nemožno nesúhlasiĢ s názorom, že je potrebné predovšetkým
hĐadaĢ odpoveć na otázku, preþo sa matky svojich detí „vzdávajú“ a tiež snahu o komplexnú,
hlavne

preventívnu

pomoc

rodine,

predovšetkým

rodine

ohrozenej

generaþnými

18

a partnerskými problémami, domácim násilím niekedy tiež hmotnou núdzou.

14

PAVELKOVÁ, B.: Zákon o rodine. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 503. Tiež: HORVÁTH, E. –
VARGA, E.: Zákon o rodine. Komentár. Druhé, prepracované a doplnené vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer,
2014, s. 461.
15
Problém neznámeho, resp. neistého pôvodu nie je možné bagatelizovaĢ. Hlavne v období dospievania
a dospelosti majú deti potrebu nájsĢ svoju identitu, svoj biologický pôvod, pokrvných príbuzných, normálne
Đudské korene. NemožnosĢ uspokojiĢ túto potrebu môže viesĢ u detí k strádaniu majúceho dôsledky na celý
život. Rovnako nie sú zanedbateĐné ani problémy spojené so zdravotným stavom dieĢaĢa. V dôsledku neznalosti
genetického pôvodu sa dieĢa môže ocitnúĢ aj v priamom ohrození života. Bližšie: ZUKLÍNOVÁ, M.: NČkolik
poznámek k právním otázkám okolo baby-schránek. In Právní rozhledy, 2005, þ.7, str. 252. KOLUCHOVÁ, J.:
Problémy s utváĜením identity v náhradních rodinách. In Zborník z konferencie „Rodina a práva osobního
stavu (statusová),“ Správní právo, 2003, þ. 5–6, s. 303.
16
Porovnaj þl. 6 bod 1 Dohovoru o právach dieĢaĢa, tiež þl. 15 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.
17
ZUKLÍNOVÁ, M.: NČkolik poznámek k právním otázkám okolo baby-schránek. In Právní rozhledy, 2005,
þ.7, str. 253.
18
HRUŠÁKOVÁ, M. – KRÁLIýKOVÁ, Z.: Anonymní a utajené mateĜství v ýeské republice – utopie nebo
realita? In Právní rozhledy, 2005, þ. 2, str. 57. Autorky ćalej konštatujú, že cieĐom odborníkov by malo byĢ
predchádzaĢ predovšetkým unáhleným rozhodnutiam matiek v Ģaživých situáciách, do ktorých sa môžu dostaĢ
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Otcovstvo
PokiaĐ ide o otcovstvo, právna úprava je už tradiþne založená na systéme troch domnienok,
ktoré vychádzajú z predpokladu otcovstva urþitého muža k urþitému dieĢaĢu. Hoci došlo za
posledné roky k znaþnému pokroku v lekárskej vede, najmä v oblasti lekárskej genetiky,
nedošlo k prehodnoteniu koncepcie domnienok, predovšetkým domnienky tretej, a to
s ohĐadom na súþasné možnosti pozitívneho urþenia otcovstva na základe metódy DNA
analýzy. Nový pohĐad na urþenie genetického pôvodu Đudského jedinca nevyhnutne
ovplyvĖuje aj úvahy o Đudskom práve poznaĢ svoj pôvod.
Otcovstvo manžela matky
Prvá domnienka otcovstva svedþiaca manželovi matky vychádza zo statusového pomeru
manželstva, preto jednoznaþne preferuje manžela matky ako otca v prípade, ak sa dieĢa narodí
za trvania manželstva alebo v ochrannej dobe (tzn. do uplynutia trojstého dĖa po zániku
manželstva). Táto domnienka nastupujúca ex lege vychádza z ochrany rodiny založenej
manželstvom, z požiadavky manželskej vernosti19 a tiež verejného záujmu na istote a stabilite
v statusových pomeroch.20 Avšak stabilita v statusových pomeroch nie je a nesmie byĢ
jedinou hodnotou. ZároveĖ pôsobí aj požiadavka ćalšia – požiadavka zhody právneho
a biologického (genetického) otcovstva. Preto, ak je otcovstvo založené prvou domnienkou
v rozpore s faktickým stavom (biologickou realitou), zákon už tradiþne, k riešeniu
pochybností o otcovstve manžela matky, poskytuje dostatoþný nástroj, ktorým je možnosĢ
zapretia otcovstva. Vo veci zapretia je nutné zdôrazniĢ, že zapieracie právo matky dieĢaĢa a
manžela matky bolo prijatím Zákona o rodine z roku 2005 doplnené o inštitút zapretia
otcovstva na návrh dieĢaĢa, a to za podmienok stanovených v § 96 ZR.21 Z pohĐadu práva
dieĢaĢa poznaĢ svojich rodiþov, svoj pôvod, je tak zapieracie právo dieĢaĢa nepochybne
pozitívnym krokom zákonodarcu a je plne v súlade s európskymi štandardmi.22
Avšak je potrebné uviesĢ, že na rozdiel od viacerých zahraniþných úprav, slovenská
úprava neumožĖuje zaprieĢ otcovstvo aj mužovi, ktorý o sebe tvrdí, že je biologickým otcom
dieĢaĢa. Zákon biologickému otcovi dieĢaĢa nedáva žiadnu „priamu“ možnosĢ, ako matrikový

nechceným, resp. komplikovaným tehotenstvom v pre nich nepriaznivej dobe, prípadne s nevhodným
partnerom.
19
Porovnaj § 18 Zákona o rodine þ. 36/2005 Z. z.
20
HRUŠÁKOVÁ, M. – WESTPHALOVÁ, L. – KRÁLÍýKOVÁ, Z. a kol: Rodinné právo. 1. vydání. Praha : C.
H. Beck, 2015, s. 136.
21
Zapretie otcovstva si vyžaduje záujem dieĢaĢa a rodiþom dieĢaĢa už uplynula lehota na zapretie otcovstva.
Porovnaj § 86, 89 a § 93 ZR.
22
Porovnaj þl. 8 Európskeho dohovoru, tiež þl. 7 Dohovoru o právach dieĢaĢa.
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stav, ktorý nemá oporu vo faktickom stave narušiĢ a s dieĢaĢom sa právne spojiĢ.23 Pritom
vyššie uvedená požiadavka, aby právne urþenie otcovstva zodpovedalo skutoþnému
biologickému otcovstvu sa premieta aj do subjektívneho práva otca dieĢaĢa, aby bolo jeho
biologické otcovstvo rešpektované zo strany verejnej moci (þl. 8 Európskeho dohovoru).24
Tomuto právu zodpovedá aj právo dieĢaĢa poznaĢ svojich biologických rodiþov. V týchto
súvislostiach by som rada upozorniĢ na právnu úpravu þeskú, ktorá pripúšĢa, pokiaĐ sa dieĢa
narodí v ochrannej dobe po rozvode manželstva, aby muž, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom
dieĢaĢa, matka a jej bývalý manžel urobili pred súdom súhlasné vyhlásenie, na základe
ktorého sa otcovstvo bývalého manžela matky považuje za vylúþené.25 Právna úprava tak
zohĐadĖuje fakt pomerne vysokej rozvodovosti a skutoþnosĢ, že v mnohých prípadoch je
biologickým otcom dieĢaĢa iný muž než manžel matky. Zmyslom úpravy je zosúladenie
právneho, biologického a sociálneho rodiþovstva þo najskôr, a to bez zdĎhavého a þasto aj
pomerne nákladného konania o zapretie otcovstva urþeného na základe prvej domnienky.26
Otcovstvo urþené súhlasným vyhlásením rodiþov
Skutkovým základom druhej domnienky otcovstva je súhlasné vyhlásenie rodiþov. Právny
následok súhlasného vyhlásenia o otcovstve je rovnaký ako v prípade otcovstva manžela
matky. Nastupuje tu domnienka, že práve ten muž, ktorý otcovstvo uznal, bude s najväþšou
pravdepodobnosĢou otcom biologickým, a tak bude považovaný za otca dieĢaĢa aj z hĐadiska
práva.
Je nutné uviesĢ, že orgán prijímajúci vyhlásenie rodiþov o otcovstve (tak matriþný úrad
ako aj súd) pravdivosĢ tohto vyhlásenia neskúma.27 V praxi nie je teda vylúþené, že
súhlasným vyhlásením bude založené (þi vedome alebo nevedome) otcovstvo muža, ktorý nie
je biologickým otcom dieĢaĢa. To vyvoláva otázku, ktorú si už roky kladie právna teória aj
23

Za danej situácie je biologický otec odkázaný na zapieraciu žalobu matky, ktorá ale nemusí maĢ záujem, aby
práve tento muž bol v matrike zapísaný ako otec dieĢaĢa. PokiaĐ ide o samotné dieĢa a jeho možnosĢ iniciovaĢ
zapretie otcovstva, môžu byĢ jeho záujmy rovnako úplne odlišné než záujmy biologického otca.
24
Právo na ochranu rodinného života, garantované v þl. 8 Európskeho dohovoru patrí každému, teda nielen
dieĢaĢu, ale i matke a hlavne mužovi, ktorý dieĢa splodil.
25
Porovnaj ustanovenie § 777 þeského Obþianskeho zákonníka (þ. 89/2012 Sb). Tiež § 416 Zákona o
osobitných konaniach súdnych (þ. 292/2013 Sb.).
26
HRUŠÁKOVÁ, M. – WESTPHALOVÁ, L. – KRÁLÍýKOVÁ, Z. a kol: Rodinné právo. 1. vydání. Praha : C.
H. Beck, 2015, s. 137-138.
27
Matriþnému úradu nie je výslovne zákonom umožnené, aby skúmal súlad biologického a právneho otcovstva
a zamedzil tak vzniku právneho pomeru, ktorý nezodpovedá realite. V prípade, ak sa druhá domnienka realizuje
na súde, zákonnou podmienkou pre prijatie vyhlásenia je, že otcovstvo k dieĢaĢu nebolo urþené ani domnienkou
svedþiacou manželovi matky ani súhlasným vyhlásením rodiþov pred matriþným úradom. Kećže ide o þinnosĢ
súdu pred zaþatím konania, súd nevykonáva dokazovanie a nemá k dispozícii donucovacie prostriedky, ale sa
má pokúsiĢ pôsobiĢ na úþastníkov výchovne a dosiahnuĢ dobrovoĐné uznanie otcovstva. PAVELKOVÁ, B.:
Zákon o rodine. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 525.
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prax, þi musí právne otcovstvo založené druhou domnienkou byĢ v súlade s otcovstvom
biologickým. V dôsledku uvedeného totiž môže vzniknúĢ dojem, že urþenie otcovstva supluje
niektoré inštitúty rodinného práva, napr. osvojenie. Aj keć táto vec nie je výslovne riešená
zákonom, je potrebné vychádzaĢ zo skutoþnosti, že úprava rodiþovstva stojí predovšetkým na
biologickom pokrvnom zväzku, preto slúži tento inštitút v prvom rade k zosúladeniu
biologického stavu so stavom právnym,28 a nie k prijatiu cudzieho (nebiologického) dieĢaĢa
za vlastné, þo právo umožĖuje dosiahnuĢ osvojením.
V prípade druhej domnienky, kedy nie je preskúmavané, þi muž, ktorý uznal otcovstvo je
aj biologickým otcom dieĢaĢa, sa uprednostĖuje tzv. sociálne rodiþovstvo. Treba však
poznamenaĢ, že realizáciou takéhoto „chceného rodiþovstva“ sa potláþajú práva dieĢaĢa
poznaĢ svoj prirodzený biologický pôvod.29 K uznaniu otcovstva, ktoré nemá oporu
v biologickej realite dochádza z rôznych dôvodov, altruistických, zištných ale tiež preto, že
muž bol vo veci svojho otcovstva uvedený matkou dieĢaĢa do omylu.30 Aj otcovstvo založené
na základe druhej domnienky možno zaprieĢ. Rovnako ako bolo naznaþené v súvislosti
s domnienkou prvou, zákon umožĖuje iniciovaĢ zapretie otcovstva len matrikovým rodiþom a
samozrejme dieĢaĢu za podmienok v § 96 ZR. Právna úprava ani v prípade druhej domnienky
nedáva biologickému otcovi dieĢaĢa „priamu“ možnosĢ nápravy právneho stavu nemajúceho
oporu v biologickej realite a þasto- krát ani v realite sociálnej a tým mu nedáva možnosĢ
realizovaĢ právo na rodinný život chránený þl. 8 Európskeho dohovoru. Nemožno totiž
predpokladaĢ, že väzby predstavujúce „rodinný život“ vzniknú automaticky na základe
uplatnenia niektorej z domnienok. Jednoducho, nie vždy plní otec matrikový svoju otcovskú
úlohu. Ak sú k statusovým zmenám dôvody, nemala by byĢ možnosĢ zapretia matrikového
otca vylúþená.31
V európskom kontexte mal veĐakrát možnosĢ zaoberaĢ sa otázkou konkurencie právneho,
biologického a sociálneho rodiþovstva aj Európsky súd pre Đudské práva. V mnohých
posudzovaných veciach vyslovil závery, s ktorými nemožno nesúhlasiĢ, že ku každej veci je

28

Úprava totiž vychádza z premisy, že otcovstvo uznáva biologický otec, ktorému súþasne nesvedþí prvá
domnienka otcovstva ani nebolo doposiaĐ urþené otcovstvo podĐa domnienky tretej.
29
PAVELKOVÁ, B.: Zákon o rodine. Komentár. Praha : C. H. Beck, 2011, s. 508.
30
HRUŠÁKOVÁ, M. – WESTPHALOVÁ, L. – KRÁLÍýKOVÁ, Z. a kol: Rodinné právo. 1. vydání. Praha: C.
H. Beck, 2015, s. 142.
31
Zahraniþné úpravy sú rôzne. Väþšina, a to 15 z 26 štátov Rady Európy umožĖujú zaprieĢ otcovstvo založené
uznaním aj domnelému biologickému otcovi dieĢaĢa, a to dokonca v prípade, keć právny otec žil s dieĢaĢom
v sociálnom a rodinnom vzĢahu. Len 9 štátov toto zapieracie právo domnelého biologického otca dieĢaĢa
neuznáva. 2 štáty neumožĖujú domnelému biologickému otcovi zaprieĢ otcovstvo matrikového otca vtedy,
pokiaĐ matrikový otec žil s dieĢaĢom v sociálnom a rodinnom vzĢahu po dobu najmenej štyri þi päĢ rokov.
KRÁLÍýKOVÁ, Z.: Komentár k § 779. In Hrušáková, M. – Westphalová, L. – Králíþková, Z. a kol: Obþanský
zákoník II. Rodinné právo (§655-975). KomentáĜ. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 538.
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potrebné pristupovaĢ s ohĐadom na jej špecifiká a konkurujúce záujmy dotknutých osôb
porovnávaĢ. V praxi totiž môže dôjsĢ k tomu, že v dôsledku plynutiu þasu sa na základe
uznania otcovstva, ktoré nemá oporu v biologickej realite utvorí silné sociálne puto zo strany
dieĢaĢa. Európsky súd pre Đudské práva pripustil, že v urþitých situáciách nemusí maĢ ani
biologická realita prednosĢ pred právnou domnienkou, ktorá zodpovedá realite sociálnej.32
Otcovstvo urþené rozhodnutím súdu
Prvým predpokladom k uplatneniu tejto domnienky je, že otcovstvo k dieĢaĢu nebolo
urþené podĐa prvej ani druhej domnienky (prípadne došlo k úspešnému vyvráteniu týchto
domnienok). Ćalším predpokladom je návrh na urþenie otcovstva, ktorý

možno podaĢ

kedykoĐvek po narodení dieĢaĢa. VedĐa aktívnej legitimácie matky a dieĢaĢa bola prijatím
Zákona o rodine (2005) doplnená aj aktívna legitimácia muža, ktorý o sebe tvrdí, že je otcom
dieĢaĢa,33 a to v nadväznosti na judikatúru Európskeho súdu pre Đudské práva k þl. 8
Európskeho dohovoru.34 Tým bolo zároveĖ posilnené aj právo dieĢaĢa poznaĢ svoj pôvod
a svoju prirodzenú rodinu (þl. 7 Dohovoru o právach dieĢaĢa).
Avšak skutkovým základom tretej domnienky zostala aj naćalej súlož v rozhodnej dobe
(tzn. v dobe, od ktorej neprešlo do narodenia dieĢaĢa menej ako 180 a viac ako 300 dní). Je
potrebné dodaĢ, že táto tradiþná skutková báza tretej domnienky je už dnes prekonaná
prevratným vývojom na poli genetiky. Konštrukcia tretej domnienky totiž vychádza z takého
stavu poznania, kedy nebolo možné otca pozitívne urþiĢ. Dnes možno otcovstvo v genetickom
zmysle nie len úspešne zaprieĢ, ale s veĐkou mierou pravdepodobnosti tiež urþiĢ. Bolo by
preto vhodnejšie – práve s ohĐadom na mimoriadne vysokú spoĐahlivosĢ genetických testov považovaĢ za základ pre súdne rozhodnutie skutoþnosĢ genetického príbuzenstva vo väzbe na
sociálnu realitu. Takto by boli lepšie chránené ako práva otca, tak aj práva dieĢaĢa, þo by viac
zodpovedalo judikatúre Európskeho súdu pre Đudské práva k þl. 8 Európskeho dohovoru
poskytujúceho ochranu právu na rešpektovanie súkromného a rodinného života.
Záverom možno zhrnúĢ, že problematika urþenia otcovstva prechádza hlavne na vedeckej
úrovni zmenami, ktoré stimulujú rovnako zmeny v právnej úprave. Pokrok v súþasnej
lekárskej vede, najmä nárast poznatkov genetiky tak kladie na právnu úpravu nové nároky.
32

Európsky súd pre Đudské práva svojimi rozhodnutiami uprednostnil sociálne rodiþovstvo pred rodiþovstvom
biologickým napr. vo veci Kautsor proti Nemecku, Ahrens proti Nemecku a tiež KĖákal proti ýeskej republike .
Bližšie: KRÁLÍýKOVÁ, Z.: Komentár k § 779. In Hrušáková, M. – Westphalová, L. – Králíþková, Z. a kol:
Obþanský zákoník II. Rodinné právo (§655-975). KomentáĜ. 1. vydání. Praha : C.H. Beck, 2014, s. 538-539.
33
PodĐa dôvodovej správy k Zákonu o rodine þ. 36/2005 Z. z. sa stav, kedy právna úprava priznáva aktívnu
legitimáciu len matke a dieĢaĢu môže javiĢ ako urþitá diskriminácia muža, ktorý sa za otca považoval, ale
matka odmietla súhlasné vyhlásenie o jeho otcovstve.
34
Rozhodnutie Európskeho súdu pre Đudské práva vo veci Keegan versus Írsko.
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Možno však konštatovaĢ, že zmeneným materiálnym podmienkam ako aj novým trendom,
ktoré vznikli v Európe v súvislosti s Đudsko-právnym ponímaním rodinného práva, sa právna
úprava otcovstva prispôsobila len obmedzene.
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NÁRODNÉ INŠTITÚCIE PRE MUDSKÉ PRÁVA A ICH POSTAVENIE
V SYSTÉME OCHRANY A PODPORY MUDSKÝCH PRÁV

Abstract
The contribution elaborates on the role of national human rights institutions (NHRI) in the system of human
rights protection and promotion. The authors define NHRI as important actors of human rights protection and
promotion with a particular focus on their establishment, standards of operation as well as protection and
promotion human rights mandate. The authors further describe NHRI in the Slovak Republic and conclude by
proposals for strengthening the Slovak NHRI for more effective human rights protection and promotion in
Slovakia.
Abstrakt
Príspevok približuje úlohu národných inštitúcií pre Đudské práva (NHRI) v systéme ochrany a podpory Đudských
práv. Autorky definujú NHRI ako významných aktérov ochrany a podpory Đudských práv so zameraním na ich
vznik, štandardy fungovania a ochranný a podporný mandát vo vzĢahu k Đudským právam. Autorky približujú
NHRI v podmienkach Slovenskej republiky a v závere prinášajú návrhy na posilnenie slovenskej NHRI s cieĐom
efektívnejšej ochrany a podpory Đudských práv na Slovensku.

1. Národné inštitúcie pre Đudské práva ako subjekty
Národné inštitúcie pre Đudské práva (ćalej v texte len „NHRI“; z anglického national
human rights institutions) sú nezávislé inštitúcie zriadené na základe ústavného alebo
zákonného mandátu, aby pôsobili v oblasti ochrany a podpory Đudských práv. Tieto inštitúcie
sú významnou súþasĢou vnútroštátnej ochrany Đudských práv a zároveĖ prepájajú národnú
úpravu Đudských práv s medzinárodnými štandardmi a záväzkami štátov. NHRI predstavujú
elementárny prvok silného systému ochrany Đudských práv premosĢujúci vnútroštátne
garancie Đudských práv s medzinárodným systémom ich ochrany. VzhĐadom na ich unikátne
postavenie pôsobia NHRI ako most medzi štátnou mocou a mimovládnym sektorom a ich
úloha by tak mala byĢ nezávisle vyhodnocovaĢ Đudskoprávnu situáciu v krajine a navrhovaĢ
opatrenia na jej zlepšenie.
Napriek tomu, že NHRI sú zriadené štátom, majú jedineþné postavenie, ktoré im
zabezpeþuje, že nie sú podriadené štátnej moci. NHRI hospodária s prostriedkami zo štátneho
rozpoþtu, avšak vláda nemôže zasahovaĢ do urþovania rozpoþtových položiek NHRI a ako
taká, NHRI môže podliehaĢ len nezávislému auditu resp. kontrole zákonného hospodárenia so
zverenými finanþnými prostriedkami. Základným predpokladom správneho fungovania NHRI
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je, aby tieto inštitúcie mohli nezávisle a úþinne vykonávaĢ svoj mandát v súlade so
všeobecnými princípmi spravodlivosti a právneho štátu.1
V porovnaní s inými organizáciami pôsobiacimi v oblasti ochrany a podpory Đudských
práv na národnej úrovni, disponujú NHRI medzinárodne uznávanou „známkou kvality“, ktorú
získavajú prostredníctvom medzinárodnej akreditácie na základe súladu s medzinárodnými
štandardmi. Spoloþne s narastajúcim poþtom NHRI vo svete, vzrastá aj ich význam, þím sa
stávajú svetovo akceptovanými lokálnymi dozorcami nad dodržiavaním medzinárodných
Đudskoprávnych štandardov. Medzinárodné a regionálne mechanizmy na ochranu a podporu
Đudských práv sa þoraz þastejšie spoliehajú na informácie poskytované NHRI, ktoré pre nich
predstavujú dôveryhodný, spoĐahlivý a legitímny zdroj informácií o Đudskoprávnej situácii
v danej krajine.2
1.1 Vznik NHRI ako aktérov na medzinárodnom poli ochrany Đudských práv
Prvé diskusie o problematike národných inštitúcií pre Đudské práva sa odohrali už
v roku
1946 na poli Hospodárskeho a sociálneho výboru OSN (ECOSOC), teda dva roky pred tým,
ako Valné zhromaždenie OSN prijalo Všeobecnú deklaráciu Đudských práv. Na svojom
druhom zasadnutí výbor vyzval štáty, aby zvážili založenie informaþných skupín alebo
lokálnych komisií pre Đudské práva, s ktorými by spolupracovali na ćalšom rozvíjaní práce
Komisie pre Đudské práva3.4 V roku 1960 ECOSOC v rezolúcii uznal významnú úlohu, ktorú
by mohli národné inštitúcie zohrávaĢ v oblasti ochrany a podpory Đudských práv a vyzval
vlády, aby podporovali ich vytváranie a fungovanie.5
V období 60.-tych a 70.-tych rokov 20. storoþia bolo na medzinárodnom poli prijatých
niekoĐko dohovorov upravujúcich medzinárodné štandardy Đudských práv. Vo vzĢahu
k národným inštitúciám sa skloĖovala otázka ich možného pôsobenia v oblasti efektívnej
implementácie týchto dohovorov a štandardov na národnej úrovni. V roku 1978, Komisia pre
Đudské práva preto zorganizovala v Ženeve seminár s cieĐom pripraviĢ dokument upravujúci
štruktúru a fungovanie národných inštitúcií. Smernice boli prijaté Komisiou pre Đudské práva

1

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: National Human Rights Institutions:
History, Principles, Roles and Responsibilities, s. 13.
2
European Network of National Human Rights Institutions. Role and Functions.
3
Komisia OSN pre Đudské práva vznikla v roku 1946 ako poradný orgán ECOSOC-u. Jej úlohou bolo pôsobiĢ
ako hlavný mechanizmus OSN a medzinárodné fórum zaoberajúce sa otázkami ochrany a podpory Đudských
práv. V roku 2006 bola nahradená Radou OSN pre Đudské práva.
4
ECOSOC, resolution 2/9 z 21. júna 1946, sect. 5.
5
ECOSOC, resolution 772 B (XXX) z 25. júla 1960.
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a Valným zhromaždením OSN, ktoré vyzvalo štáty, aby prijali vhodné kroky smerujúce
k založeniu národných inštitúcií na ochranu a podporu Đudských práv, ak tak ešte neurobili.6
Ako sa postupne etablovali NHRI v jednotlivých štátoch, Komisia pre Đudské práva
v roku 1990 zvolala workshop pre národné a regionálne inštitúcie aktívne v oblasti ochrany
a podpory Đudských práv. Jeho úþelom malo byĢ preskúmaĢ existujúce modely spolupráce
medzi

národnými

inštitúciami

a medzinárodnými

organizáciami

(napr.

OSN

a jej

mechanizmami) a možnosti posilnenia úþinnosti národných inštitúcií7. Workshop sa konal
v Paríži v októbri 1991 a jeho najväþším prínosom bolo spísanie princípov týkajúcich sa
postavenia národných inštitúcií, ktoré boli prijaté Komisiou pre Đudské práva formou
rezolúcie8 a stali sa známymi ako tzv. Parížske princípy. Parížske princípy prijalo rezolúciou
aj Valné zhromaždenie OSN9, þo ešte viac pridalo na ich význame.
Dnes sú Parížske princípy všeobecne uznávaným nástrojom poskytujúcim minimálne
štandardy pre nastavenie fungovania efektívnej a nezávislej NHRI na národnej úrovni a ich
naplnenie sa posudzuje pri medzinárodnej akreditácii NHRI akreditaþnou komisiou Svetovej
aliancie národných inštitúcií pre Đudské práva10 (ćalej v texte len „GANHRI“; z anglického
Global Alliance of National Human Rights Institutions). Parížske princípy teda slúžia na
správne legislatívne nastavenie NHRI tak, aby mohli úþinne napĎĖaĢ svoje postavenie
v oblasti ochrany a podpory Đudských práv.
1.2 Parížske princípy a akreditácia NHRI
Parížske princípy predstavujú uznávané minimálne štandardy pre NHRI. Hlavným
dôvodom na vytvorenie všeobecných štandardov bola podpora vzniku skutoþne nezávislých
NHRI na ochranu medzinárodných Đudskoprávnych štandardov na národnej úrovni. Za týmto
úþelom bolo navrhnuté znenie princípov garantujúcich úþinné a nezávislé fungovanie NHRI,
ktoré zároveĖ ponecháva štátom urþitú vôĐu pri zákonnom nastavení mandátu a zloženia
konkrétnej inštitúcie. Napriek tomu, že Parížske princípy nemajú z pohĐadu medzinárodného

6

Centre for Human Rights: National Human Rights Institutions- A Handbook on the Establishment and
Strengthening of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights. s. 4.
7
Ref. 6, s. 4-5.
8
Rezolúcia Komisie pre Đudské práva 1992/54.
9
Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN 48/134 z 20. decembra 1993.
10
Názov GANHRI bol prijatý v roku 2016, dovtedy fungovalo medzinárodné zoskupenie pod názvom
Medzinárodný koordinaþný výbor národných inštitúcií pre Đudské práva (International Coordination Committee
for National Human Rights Institutions), ktorý bol založený v roku 1993. CieĐom GANHRI je sprostredkúvaĢ
a podporovaĢ spoluprácu NHRI a Radou OSN pre Đudské práva a zmluvnými orgánmi OSN, podporovaĢ
spoluprácu a výmenu informácií medzi NHRI, akreditovaĢ NHRI, podporovaĢ postavenie NHRI v rámci OSN,
ako aj vo vzĢahu k štátom a iným medzinárodným mechanizmom, umožĖovaĢ budovanie kapacít NHRI,
asistovaĢ NRHI v ohrození a pomáhaĢ vládam pri zakladaní NHRI. Pozri: A brief history of the ICC.
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práva právne záväzný charakter, v praxi sú považované za spoĐahlivý nástroj a návod pri
nastavovaní fungovania NHRI na národnej úrovni.11
Parížske princípy upravujú minimálne štandardy týkajúce sa kompetencií a úloh
NHRI, zloženie NHRI a záruky ich nezávislosti a pluralizmu a metódy fungovania. Tieto
princípy sú postupne aktualizované a to predovšetkým prostredníctvom Všeobecných
pripomienok prijímaných akreditaþnou komisiou GANHRI, ktoré bližšie špecifikujú obsah
a úþel jednotlivých ustanovení Parížskych princípov a slúžia teda ako výkladový nástroj
k Parížskym princípom.
Parížske princípy upravujú šesĢ základných kritérií, ktoré by mali NHRI spĎĖaĢ. Tieto
zahĚĖajú široký mandát na ochranu a podporu Đudských práv založený na všeobecných
štandardoch Đudských práv, samostatnosĢ od vlády, formálna a funkþná nezávislosĢ
garantovaná zriaćovacím zákonom alebo ústavou, pluralizmus zabezpeþený zložením
a efektívnou spoluprácou, primerané zdroje a finanþnú samostatnosĢ a primerané právomoci
vrátane slobody adresovaĢ akékoĐvek problémy v oblasti Đudských práv, každoroþného
podávania

správ

o situácii

v oblasti

Đudských

práv

a spolupráce

s národnými

a medzinárodnými aktérmi.12 Naplnenie týchto kritérií má zabezpeþiĢ, aby mohli NHRI
úþinne napĎĖaĢ svoj mandát.
Akreditácia je formou registrácie NHRI a posudzuje sa pri nej súlad NHRI
s Parížskymi princípmi. NakoĐko úlohou NHRI je dohliadaĢ nad dodržiavaním Đudských práv
na národnej úrovni, þasto je ich prácou kritika vlastného štátu a vzĢahy medzi NHRI
a vládami tak môžu byĢ napäté. Preto nebol proces akreditácie zverený orgánu OSN
tvorenému zástupcami vlád (napr. Rada OSN pre Đudské práva), ale bol nastavený ako kvázi
samo-akreditácia

prostredníctvom

vzájomného

preskúmavania.

NHRI

si

vytvorili

Medzinárodný koordinaþný výbor (v súþasnosti GANHRI), ktorý má právnu spôsobilosĢ
samostatnú od svojich þlenov. Jeho úlohou je posilĖovaĢ postavenie NHRI v súlade
s Parížskymi princípmi a jeho þlenmi sa môžu staĢ len NHRI, ktoré sú v úplnom súlade
s Parížskymi princípmi. O akreditácii rozhoduje komisia pre akreditáciu, priþom vychádza
z dokumentov predložených samotnou akreditujúcou sa NHRI, ako aj informáciami od
mimovládnych organizácií a regionálnych sietí. Výsledkom akreditácie je pridelenie statusu
NHRI.13 Status A znamená, že inštitúcia je v plnom súlade s Parížskymi princípmi, þo jej
11

European Union Agency for Fundamental Rights: National Human Rights Institutions in the EU Member
States: Strengthening the fundamental rights architecture in the EU. s, 11.
12
Pozri napr. Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ref. 1, s. 31-43.
13
NOWAK, M.: National Human Rights Institutions in Europe: Comparative, European and International
Perspectives, s. 16.

318

zabezpeþuje hlasovacie právo v rámci GANHRI, plnú úþasĢ a právo vystupovaĢ pred Radou
OSN pre Đudské práva a inými medzinárodnými orgánmi. Status B sa udeĐuje NHRI, ktoré
nie sú v úplnom súlade s Parížskymi princípmi a umožĖuje im pozorovateĐský status na
verejných stretnutiach GANHRI bez hlasovacieho práva a pozorovateĐský status bez
možnosti vyjadrovaĢ sa na zasadnutiach Rady OSN pre Đudské práva. NHRI so statusom C
nie sú v súlade s Parížskymi princípmi a môžu sa ako pozorovatelia zúþastĖovaĢ na
stretnutiach a workshopoch GANHRI.14
Spomedzi krajín EÚ má 15 štátov zriadené NHRI so statusom A15 (VeĐká Británia až
tri). ŠesĢ štátov, vrátane Slovenska, má zriadené NHRI akreditované so statusom B16. Sedem
štátov EÚ NHRI zriadené buć vôbec nemá, resp. NHRI zriadené na ich území momentálne
nie sú akreditovanými inštitúciami.17
1.3 Ochrana a podpora Đudských práv v mandáte NHRI
Na základe Parížskych princípov majú maĢ NHRI široký mandát na ochranu
a podporu Đudských práv. Z týchto dvoch základných mandátov potom vyplývajú mandáty
nesúce prvky ochrany aj podpory Đudských práv, ako napr. poradenstvo v otázkach Đudských
práv voþi vláde a parlamentu alebo spolupráca s národnými aktérmi, obþianskou
spoloþnosĢou, inými NHRI, regionálnymi orgánmi þi medzinárodnými mechanizmami.18
V rámci spolupráce so štátmi NHRI prispievajú k správam predkladaným štátmi na úþely
hodnotenia implementácie medzinárodných dohovorov na ochranu Đudských práv.19
Na podporu Đudských práv Parížske princípy zakotvujú niekoĐko úloh. NHRI majú
asistovaĢ pri formulácii vzdelávacích programov a výskumov v oblasti Đudských práv
a zapájanie sa do ich vykonávania na školách, univerzitách a v expertných kruhoch. Majú tiež
zverejĖovaĢ problematiku Đudských práv a boja proti všetkým formám diskriminácie a to
prostredníctvom

zvyšovania

povedomia

verejnosti,

poskytovania

informácií,

médií

a vzdelávania.20 Vykonávaním týchto úloh NHRI prispievajú k budovaniu kultúry Đudských
práv a posilĖujú ich porozumenie a dodržiavanie. V praxi mandát podpory Đudských práv
NHRI realizujú rôznymi formami aktivít, napr. vzdelávaním, školeniami, workshopmi,
kampaĖami, výstupmi v médiách, publikáciami a pod. Niektoré NHRI slúžia ako
14

GANHRI Sub-Committee on Accreditation (SCA).
Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Lotyšsko, Luxembursko, Maćarsko,
Nemecko, PoĐsko, Portugalsko, Španielsko, VeĐká Británia.
16
Bulharsko, Cyprus, Rakúsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko.
17
O akreditáciu sa usilujú NHRI z Belgicka, Litvy a Rumunska.
18
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, ref. 1, s. 21.
19
Parížske princípy, Kompetencie a zodpovednosti, bod 3 písm. d.
20
Parížske princípy, Kompetencie a zodpovednosti, bod 3 písm. f-g.
15
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dokumentaþné strediská pre problematiku Đudských práv alebo knižnice, þím prispievajú
k dostupnosti informácií o Đudských právach pre odbornú aj laickú verejnosĢ.
V rámci ochrany Đudských práv NHRI podporujú súlad s medzinárodnými
štandardami a podnecujú k ratifikácii medzinárodných dohovorov.21 KĐúþovým pre ochranu
Đudských práv je prešetrovanie individuálnych sĢažností na porušenie Đudských práv.
V zákonnej rovine štáty zverujú NHRI na ochranu Đudských práv úlohy ako napr.
vyšetrovanie, alternatívne riešenie sporov, legitimácia v súdnych sporoch (právne
zastupovanie obetí, podávanie kolektívnych žalôb alebo vystupovanie v postavení amicus
curiae) þi monitoring. NHRI o zistených porušeniach Đudských práv alebo nedostatkoch
v implementácii medzinárodných Đudskoprávnych dohovorov na národnej úrovni podávajú
správy a vydávajú odporúþania na nápravu situácie, þím prispievajú k ochrane Đudských práv
a prevencii pred ich budúcimi porušeniami.
2. NHRI v podmienkach Slovenskej republiky
V Slovenskej republike plní úlohu NHRI od roku 1994 Slovenské národné stredisko
pre Đudské práva (ćalej v texte len „Stredisko“). Stredisko má sídlo v Bratislave
a v súþasnosti jeho sieĢ tvoria aj tri regionálne kancelárie za úþelom lepšej prístupnosti jeho
služieb pre obþanov z celého Slovenska.
2.1 Slovenská NHRI - vznik a vývoj akreditácie
Stredisko bolo zriadené zákonom Národnej rady Slovenskej republiky þ. 308/1993 Z.
z. o zriadení Slovenského národného strediska pre Đudské práva (ćalej v texte len „zákon
o zriadení Strediska“), s úþinnosĢou od 1. januára 1994. Podnetom na prijatie zákona
o zriadení Strediska bola medzinárodná zmluva, t. j. Dohoda medzi vládou Slovenskej
republiky a Organizáciou Spojených národov o zriadení Slovenského národného strediska pre
Đudské práva (Oznámenie Ministerstva zahraniþných vecí Slovenskej republiky þ. 29/1995 Z.
z.).22
Z pohĐadu nastavenia fungovania Strediska bolo významným pôsobenie hodnotiacej
misie Centra OSN pre Đudské práva v Ženeve, ktorá hodnotila þinnosĢ a pôsobenie Strediska
po jeho vzniku v marci 1996. Na základe záverov a odporúþaní hodnotiacej komisie boli

21

Parížske princípy, Kompetencie a zodpovednosti, bod 3 písm. b-c.
Bližšie k vzniku Strediska pozri: ZACHOVÁ, A.: DesaĢ rokov existencie Slovenského národného strediska
pre Đudské práva, s. 13-18.
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prijaté nové základné dokumenty Strediska, konkrétne štatút a rokovací poriadok Správnej
Rady.23
Zákon o zriadení Strediska bol významne novelizovaný zákonom þ. 136/2003 Z. z.,
ktorým sa rozšírili právomoci a úlohy Strediska a došlo k zmene kreovania správnej rady
Strediska vrátane jej právomocí a ustanovenie výkonného riaditeĐa Strediska do funkcie. Na
základe novely sa zverila kontrola hospodárenia Strediska s finanþnými prostriedkami zo
štátneho rozpoþtu Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky.
Výsledkom prvého preskúmania súladu zákonného nastavenia a fungovania Strediska
s Parížskymi princípmi bolo v roku 2002 pridelenie statusu C. Po zmene zákona o Stredisku,
ktorou sa upravilo jeho základné nastavenie a doplnili funkcie v oblasti ochrany a podpory
Đudských práv, Stredisko požiadalo o akreditáciu a v októbri 2007 získalo status B.24 V roku
2012 Stredisko stratilo akreditáciu formou prepadnutia statusu pre nepredloženie potrebnej
dokumentácie.25 Vzápätí sa Stredisko opätovne uchádzalo o akreditáciu a jeho žiadosĢ bola
posúdená v marci 2014, kedy mu bol udelený status B.26 V súþasnosti Stredisko má
akreditaþný status B a je aktívnym þlenom Európskej siete národných inštitúcií pre Đudské
práva a s pozorovateĐským statusom sa zúþastĖuje stretnutí GANHRI.
2.2 Zákonný mandát slovenskej NHRI
Základné funkcie slovenskej NHRI vyplývajú zo zákona o zriadení Strediska a z nich
vyplývajúce úlohy v oblasti ochrany a podpory Đudských práv sú každoroþne vykonávané
v súlade s plánom þinnosti Strediska, ako aj akþnými plánmi, koncepciami a stratégiami na
ochranu a podporu Đudských práv, boj proti diskriminácii, potláþanie extrémizmu a diváckeho
násilia a pod. Stredisku prislúcha mandát zaoberaĢ sa všetkými skupinami Đudských práv
zakotvenými v Ústave SR a medzinárodných dohovoroch ratifikovaných Slovenskom, t. j.
obþianskymi a politickými právami, hospodárskymi, sociálnymi a kultúrnymi právami, ako aj
právami solidarity.
Medzi zákonom urþené úlohy Strediska o. i. patrí monitorovanie a hodnotenie
dodržiavania Đudských práv, zhromažćovanie a poskytovanie informácií o rasizme, xenofóbii
a antisemitizme v SR, uskutoþĖovanie výskumov a prieskumov na poskytovanie údajov v
23

ZACHOVÁ, A., ref. 22, s.17-18.
International Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human
Rights: Report and Recommendations of the Sub-Committee on Accreditation, 2007.
25
International Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human
Rights: Report and Recommendations of the Sub-Committee on Accreditation (SCA), 2012.
26
International Coordination Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human
Rights: Report and Recommendations of the Sub-Committee on Accreditation (SCA), 2014.
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oblasti Đudských práv a základných slobôd, zhromažćovanie a šírenie informácií v oblasti
Đudských práv a základných slobôd a poskytovanie knižniþných a iných služieb v oblasti
Đudských práv. Stredisko vykonáva v rámci podpory Đudských práv vzdelávacie aktivity pre
rôzne cieĐové skupiny a podieĐa sa na informaþných kampaniach s cieĐom zvyšovania
tolerancie v spoloþnosti. Stredisko zvyšuje povedomie o Đudských právach aj prostredníctvom
médií a sociálnych sietí, ako aj prostredníctvom každoroþnej súĢaže v písaní esejí a výtvarnej
súĢaže na témy Đudských práv.
V oblasti ochrany pred diskrimináciou a podpory rovného zaobchádzania Stredisko
poskytuje právnu pomoc jednotlivcom a právne zastúpenie stranám v antidiskriminaþných
sporoch a vydáva odborné stanoviská. Ochranná funkcia Strediska formou poskytovania
právnej pomoci pri individuálnych sĢažnostiach je teda silnejšia z pohĐadu jeho postavenia
ako orgánu pre rovné zaobchádzanie.
Stredisko každoroþne vypracúva a zverejĖuje správu o dodržiavaní Đudských práv
vrátane zásady rovnakého zaobchádzania v SR. CieĐom správy je poskytnúĢ objektívny obraz
o dodržiavaní Đudských práv v SR za uplynulý rok a súþasne uviesĢ aj závery a odporúþania
na zabezpeþenie zefektívnenia ochrany a uplatĖovania Đudských práv a základných slobôd.
3. Záver
NHRI zastávajú významné miesto na poli ochrany a podpory Đudských práv a je preto
pozitívne, že Slovensko sa podujalo k zriadeniu svojej NHRI už v poþiatkoch samostatnosti.
NenahraditeĐné miesto NHRI v systéme ochrany a podpory Đudských práv je dané ich
osobitným nastavením a postavením medzi štátom a mimovládnym sektorom ako aj medzi
štátom a medzinárodnými aktérmi.
V záujme þo najefektívnejšej ochrany a podpory Đudských práv na národnej úrovni sa
vyžaduje, aby štáty vytvárali legislatívne a materiálne podmienky na to, aby NHRI mohli
udržateĐne fungovaĢ v plnom súlade s Parížskymi princípmi. Pri poslednej akreditácii
vzniesla komisia pre akreditáciu niekoĐko výhrad k zákonnému nastaveniu Strediska a udelila
mu status B. Na Slovensku dlhodobo prebiehajú diskusie o potrebe posilnenia Strediska
a novelizácie jeho zákona tak, aby sa dosiahol úplný súlad s Parížskymi princípmi. Je
potrebné, aby sa novelizáciou zákona pridali Stredisku niektoré úlohy v oblasti ochrany
a podpory Đudských práv, ktoré v súþasnosti nie je oprávnené vykonávaĢ. Medzi tieto úlohy
patrí napr. podpora ratifikácie medzinárodných štandardov, právomoci v rámci legislatívneho
procesu v kontexte súladu zákonov a ich návrhov s Đudskými právami alebo možnosĢ
preskúmavaĢ individuálne sĢažnosti na porušenie Đudských práv. Z podporných a poradných
322

funkcií by malo byĢ tiež umožnené predkladanie správy o dodržiavaní Đudských práv na
Slovensku do parlamentu. Z pohĐadu inštitucionálneho nastavenia je potrebné legislatívne
upraviĢ otázku funkþnej imunity výkonných orgánov Strediska a záruky nezávislosti, vrátane
finanþnej nezávislosti a udržateĐnosti.
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Ivana Pacalajová

ANALÝZA VYBRANÝCH PROBLÉMOV PRÁVA NA REŠPEKTOVANIE
RODINNÉHO ŽIVOTA V ,ESKEJ REPUBLIKE

Abstract
This report deals with the protection of human rights in the Czech Republic. Describes the violation of the right
to private and family life, guaranteed by Article 8 of the European Convention on Human Rights. Analyzes
selected decision of the European Court of Human Rights, in which the applicants were citizens of the Czech
Republic and the complaints were directed against the Czech Republic. It focuses, especially, on wrongful
removal of children from parents and their subsequent placement under institutional care. It reflects the legal
system error at this particular case. The aim was to highlight the jurisprudence of the European Court of Human
Rights.
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá ochranou Đudských práv v ýeskej republike. Podrobnejšie sa venuje porušeniu práva na
súkromný a rodinný život, ktoré garantuje þlánok 8 Európskeho dohovoru o Đudských právach. Analyzuje
vybrané rozhodnutie Európskeho súdu pre Đudské práva, v ktorom boli sĢažovatelia obþania ýeskej republiky a
sĢažnosti smerovali voþi ýeskej republike. Poukazuje najmä na neoprávnené odobratie detí rodiþom z rodinného
prostredia a ich následné zverenie do ústavnej starostlivosti. Reflektuje pochybenie právneho systému na úrovni
tohto konkrétneho prípadu. CieĐom bolo poukázaĢ na judikatúru Európskeho súdu pre Đudské práva v riešenej
problematike.

1 Úvod
StarostlivosĢ o deti patrí od poþiatku Đudstva k prirodzenej súþasti Đudského života.
Ako sa vyvíjalo Đudstvo, tak v modernej spoloþnosti postupne prebiehal aj vývoj práv
a povinnosti k maloletým deĢom, ako aj úloha príslušných štátnych orgánov poverených dbaĢ
o najlepší záujem detí. Je tomu tak z toho dôvodu, pretože maloleté deti sú obzvlášĢ
zraniteĐné a vzhĐadom k veku ešte nedosahujú dostatoþnú fyzickú a psychickú vyspelosĢ.
Majú tak obmedzenú spôsobilosĢ ochraĖovaĢ záujmy a práva, ktoré im prináležia. Z tohto
dôvodu je nevyhnutné, aby im bola zo strany spoloþnosti poskytovaná špeciálna ochrana.
Úprava práv a povinností k maloletým deĢom nestráca na význame ani v súþasnosti. Napriek
tomu, že je prirodzene zakódovaná v povedomí každého þloveka je potrebné, aby bola aj
právne regulovaná, a tak je úprava povinnosti k maloletým deĢom predmetom ochrany na
medzinárodnej a európskej úrovni, ako aj vo vnútroštátnom práve.
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2 Právny základ ochrany rodinného života
Významným krokom v oblasti ochrany rodinného života po II. svetovej vojne, na
medzinárodnej úrovni, bolo prijatie Všeobecnej deklarácie Đudských práv a slobôd (ćalej len
,,Deklarácia“) Valným zhromaždením OSN v roku 1948.
Pod vplyvom Deklarácie došlo k právnemu zakotveniu Đudských práv aj
prostredníctvom

medzinárodnej organizácie Rady Európy. Z hĐadiska ochrany práva na

rodinný život má kĐúþový význam Európsky dohovor o ochrane Đudských práv a základných
slobôd (ćalej len „Dohovor“) podpísaný pod záštitou Rady Európy v Ríme. Jednotlivé
ustanovenia tvoria základ ochrany Đudských práv v právnych poriadkoch þlenských štátov
Rady Európy.
Napriek tomu, že Dohovor bol prijatý v roku 1950, naćalej sa radí medzi
najúspešnejšiu realizáciu Deklarácie, þím došlo k vytvoreniu najefektívnejšieho systému
medzinárodnej ochrany Đudských práv v histórii.1 Pod túto ochranu spadá aj na rodinný život
ako súþasĢ práva na súkromie, pretože na základe úpravy obsiahnutej v Dohovore a jeho
dodatkoch je právo na súkromie rozdelené do dvoch kategórií, a to na:
•

právo na súkromný život,

•

právo na rodinný život.
Štrasburské orgány ochrany práva vo svojej rozhodovacej þinnosti doteraz nevytvorili

jednotnú a všeobecnú definíciu pojmu práva na rodinný život. Z viacerých ich rozhodnutí je
však možné urþiĢ základné zásady, ktoré obsahovo napĎĖajú pojem ,,rodinný život“. Patria
medzi ne najmä:
•

Rodinný život rodiþov a detí nemusí zaþínaĢ manželstvom a konþiĢ rozvodom.

•

Príbuznými môže byĢ nielen rodiþia a deti, ale aj prarodiþia a vnúþatá, pretože tieto
zväzky môžu zohrávaĢ rozhodujúcu úlohu.

•

Nie je žiadny rozdiel medzi rodinou ,,legitímnou“ a ,,prirodzenou“ (prirodzenú rodinu
vytvára napríklad slobodná matka so svojím dieĢaĢom).

•

Príbuzenský pomer nemusí byĢ založený len na pokrvných zväzkoch, ktoré sú síce
východiskom pri zisĢovaní existencie rodinného života, ale nepovažujú sa za
rozhodujúce kritérium, pretože existujú aj iné faktory, akými je napríklad finanþná
alebo psychologická závislosĢ osôb uplatĖujúcich právo na rodinný život.

1

BATES, E. The Evolution of the European Convention on Human Rights: From Its Inception to the Creation
of a Pernament Courth of Human Rights. Oxford: Oxford University Press Inc, New York, 2010, s. 2.
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•

Väþšiu váhu majú ,,vertikálne“ rodinné vzĢahy (deti, rodiþia, starí rodiþia) ako
,,horizontálne“ rodinné vzĢahy (súrodenci, netere, synovci a pod.).

•

Právo rodiþa a dieĢaĢa na rešpektovanie rodinného života obsahuje tiež právo na
prijatie opatrení smerujúcich k obnove ich spolužitia.

•

Štát má voþi rodinnému zväzku väþšinou úlohy vyplývajúce z tzv. pozitívneho
záväzku, to znamená, že jeho úlohou je podporovaĢ a chrániĢ práva vyplývajúce
z rodinného života a v prípade zásahu do nich musí preferovaĢ záujmy detí2 .
Z hĐadiska obsahového zamerania možno judikatúru štrasburských orgánov ochrany

práva rozdeliĢ na tri oblasti, a to:
•

výkon rodiþovských práv a ich obmedzenia,

•

práva spojené manželstvom,

•

právo na rodinný život osôb nachádzajúcich sa v osobitnej situácií (väzeĖ,
vyhostenie, imigrácia).

2.1 Vybrané problémy práva na rešpektovanie rodinného života v ýeskej republike
Najzákladnejším zmyslom a úþelom rodinného života je výchova detí. Jej
predpokladom je riadny výkon rodiþovských práv, ktoré môžu byĢ obmedzené len
výnimoþne, v záujme zabezpeþenia riadnej výchovy detí.
Štát v záujme zabezpeþenia riadnej výchovy detí môže podniknúĢ kroky smerujúce
k obmedzeniu rodiþovských práv a zabezpeþeniu verejnej starostlivosti pre takéto deti. Túto
oblasĢ je potrebné posudzovaĢ veĐmi citlivo, pretože sa jedná o jeden z najzávažnejších
zásahov do rodiþovských práv, a teda do práva na rodinný život. Pri aplikácií þlánku 8
Dohovoru sa vyžaduje, aby príslušné orgány zohĐadnili konkrétnu situáciu a osobitné
okolnosti každého toho – ktorého prípadu.
V súvislosti so špecifikovaným problémom a obsahom témy þlánku bude vykonaná
analýza prípadu Havelka a ostatní proti ýeskej republike, z ktorého vyplýva nasledovný
skutkový stav.
Pánovi Havelkovi (ćalej aj „otec maloletých“) a jeho žene sa narodili v rokoch 19921994 tri deti. Jeho manželka z predchádzajúcich vzĢahov mala tri deti, ktoré spoloþne
vychovávali.

2

SVAK, J. 2006. Ochrana Đudských práv (z pohĐadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany
práv). II. rozšírené vydanie. Žilina: Poradca podnikateĐa. 2006. s. 647-648
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V septembri 1995 matka detí opustila spoloþnú domácnosĢ a pán Havelka sa musel
postaraĢ o svoje tri vlastné deti a tri deti jeho manželky z predchádzajúcich vzĢahov úplne
sám.
Rozsudkom okresného súdu boli v apríli 1996 všetky deti, teda tri deti vlastné a tri deti
manželkine, zverené do výluþnej starostlivosti pána Havelku. Manželia Havelkovci boli
rozvedení v máji 1998, kde súd potvrdil danú úpravu aj na þas po rozvode. V roku 2002 orgán
sociálno-právnej ochrany detí, ktorý bol poverený dohĐadom nad rodinou, súd informoval
o nedostatoþnej spolupráci pána Havelku s nimi. Otec maloletých údajne v niektorých
prípadoch neumožnil sociálnym pracovníþkam vstup do bytu a choval sa k nim nevhodne.
Mal maĢ sklony k alkoholizmu. V rodine boli obavy, že budú musieĢ opustiĢ terajšie bývanie
z dôvodu, že neplatili riadne nájom. V následnom konaní ale orgán sociálno-právnej ochrany
detí pripustil, že i keć spolupráca s otcom maloletých neprebieha štandardne, o deti sa
v rámci svojich možností riadne stará, spolupracuje so školami a lekármi, a vzĢahy v rodine
sú dobré.
V júli 2003 orgán sociálno-právnej ochrany detí informoval súd o problémoch otca
maloletých. Zaþali sa im množiĢ informácie o tom, že otec maloletých nadmerne konzumuje
alkohol, že prebieha konanie vo veci vysĢahovania rodiny z bytu a že otec maloletých nie je
schopný vyriešiĢ ich bytovú otázku. Preto orgán sociálno-právnej ochrany detí považoval za
úþelné, aby súd prijal vhodné opatrenia vo vzĢahu k otcovi maloletých alebo aby zahájil
konanie o zverení maloletých do ústavnej starostlivosti. Orgán sociálno-právnej ochrany detí
ale vzal svoj návrh následne späĢ s odôvodnením, že si nebol istý, þi a kedy vôbec dôjde
k vysĢahovaniu rodiny z bytu a že prípadne existuje možnosĢ ubytovaĢ maloleté deti
v zariadení nevládnych organizácií, ktoré ponúkli súþinnosĢ. Preto bolo toto konanie
v novembri 2003 zastavené.
V marci 2004 podal orgán sociálno-právnej ochrany detí návrh na vydanie
predbežného opatrenia, ktorým by deti zverili do ústavnej starostlivosti.3 Svoj návrh orgán
sociálno-právnej ochrany detí odôvodnil tak, že i keć otec maloletých na zaþiatku poskytoval
kvalitnú a riadnu starostlivosĢ svojím deĢom, neskôr sa objavili v starostlivosti nedostatky
a spolupráca s ním zaþala byĢ problematická. Zhoršovali sa aj sociálne a ekonomické
podmienky rodiny, otec maloletých nebol schopný uspokojovaĢ základné potreby detí,
pretože kvôli neuhradeným platbám bol byt odpojený od prívodu elektrickej energie a plynu,
nefungovala ani toaleta. ZároveĖ stále prebiehalo konanie o vysĢahovanie z bytu, otec

3

Zákon þ. 94/1963 Sb., o rodinČ
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maloletých nepracoval a požíval alkohol, a preto mal orgán sociálno-právnej ochrany detí za
to, že zdravý a priaznivý vývoj detí je vážne ohrozený.
Súd ešte toho dĖa návrhu orgán sociálno-právnej ochrany detí vyhovel, a tak maloleté
deti boli umiestnené do detského domova. Otec maloletých sa odvolal, avšak neúspešne.
V máji 2004 súd zahájil z vlastného podnetu konanie o zverení detí do ústavnej
starostlivosti. Opatrovníkom detí bol ustanovený orgán sociálno-právnej ochrany detí, ktorý
podal návrh na vydanie predbežného opatrenia. V júni 2004 sa konalo vo veci ústne
pojednávanie, na ktoré ani matka, ani otec maloletých neprišli, a konalo sa v ich
neprítomnosti. Otec maloletých sa nedostavil na pojednávanie, aj keć bol predvolaný
z dôvodu, že sa domnieval, že právny zástupca, ktorého si zvolil v rámci konania
o predbežnom opatrení, bol tiež predvolaný, þo sa ale nestalo. Opatrovník na tomto
pojednávaní trval na nariadení ústavnej výchovy z dôvodu, že rodiþia zlyhali vo výchove detí.
Pripustil síce, že medzi otcom a maloletými sú silné citové väzby, vyzdvihol a zdôraznil ale
dlh na nájomnom a to, že v byte nefunguje elektrina, otec požíva alkohol a aktívne si nehĐadá
prácu.
Na základe správ opatrovníka mal súd za preukázané, že rodiþia vo výchove
maloletých zlyhali a predĎžil ústavnú starostlivosĢ detí. Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že
súd mal za to, že otec maloletých nazhromaždil dlhy, ktoré nebol schopný splácaĢ, rodine
hrozilo vysĢahovanie a v byte neboli zaistené dodávky elektrickej energie. Otec sa nevenoval
domácim prácam a v nadmernej miere požíval alkohol, a preto sa jeho starostlivosĢ o deti
zhoršovala.
V novembri 2004 sa otec maloletých proti rozsudku odvolal. Napadol skutoþnosĢ, že
jeho právny zástupca nebol predvolaný k ústnemu pojednávaniu z júna 2004. Ćalej napadol
skutoþnosĢ, že úloha opatrovníka bola zverená orgánu sociálno-právnej ochrany detí, ktorý
podal návrh na zverenie detí do ústavnej výchovy a to, že súd riadne neobjasnil skutkový stav,
pretože vychádzal výhradne z informácií poskytnutých daným orgánom bez toho, aby tieto
informácie doplnil alebo overil výsluchom rodiþov, pedagógov, lekárov, ale i detí alebo
miestnym šetrením. Otec maloletých spochybnil pravdivosĢ toho, že by vo výchove zlyhal
a aj to, že by odpojenie elektrickej energie malo dopad na kvalitu poskytovania jeho
starostlivosti. Zdôraznil, že spolupracoval so strediskom poskytujúcim bezplatné poradenstvo,
kde mu pomáhali s výchovou detí, hĐadaním nového bytu a s aktívnym hĐadaním práce, ktoré
bolo problematické z dôvodu jeho þiastoþnej invalidity. PrisĐúbil súdu, že si zjedná splátkový
kalendár na úhradu svojich dlhou a predložil prísĐub doþasného (jednoroþného) sociálneho
bývania pre seba a deti. Už na ústnom pojednávaní v rámci odvolacieho konania otec
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maloletých uviedol, že ešte stále obýva byt, ktorý je predmetom žaloby na vysĢahovanie,
kontaktoval niekoĐko zamestnávateĐov a je schopný zaistiĢ deĢom priaznivé rodinné
prostredie.
Opatrovník ale argumentoval tým, že zabezpeþené sociálne bývanie je þasovo
obmedzené len na jeden rok a nebolo úplne vyvrátené to, þi otec maloletých požíva alkohol
alebo nie.
V apríli 2005 odvolací súd napadnuté rozhodnutie potvrdil. Podotkol, že plná moc
predložená k predchádzajúcemu konanie sa vzĢahovala iba výhradne na konanie o vydanie
predbežného

opatrenia,

a preto

nebol

tento

zástupca

predvolaný

k predmetnému

pojednávaniu. Odvolací súd poukázal na to, že súd prvej inštancie zhromaždil dostatoþné
informácie, z ktorých následne vyvodil predmetné závery. Okolnosti prípadu po vynesení
napadnutého rozsudku nepriniesli natoĐko významnú premenu, ktorá by odôvodnila jeho
zmenu, pretože otec maloletých uvádzal iba hypotetické skutoþnosti – nepredložil žiadnu
pracovnú zmluvu a doþasné bývanie, ktoré sa mu podarilo nájsĢ, pozostávajúce iba z jednej
izby, nemožno považovaĢ za stabilné a vhodné prostredie pre ubytovanie troch detí (ostatné
deti už boli plnoleté).
V septembri 2005, v rámci podanej ústavnej sĢažnosti, otec a deti namietali, že
rozhodnutie o nariadení ústavnej výchovy nebolo v súlade so zákonom a porušovalo þlánky 6
a 8 Dohovoru a tiež Dohovoru o právach dieĢaĢa.
Tento zásah totižto nesplĖoval kritérium primeranosti.
Súdy riadne nezistili názor maloletých detí a neposkytli rodiþom príležitosĢ zúþastniĢ
sa rozhodovacieho procesu s tým, že znova uplatnili námietku týkajúcu sa kolízneho
opatrovníka.
Nariadenie ústavnej starostlivosti tu bolo odôvodnené iba hmotnými nedostatkami
a orgány verejnej správy si tu voþi nim nesplnili svoje pozitívne povinnosti poskytnutím rady
alebo pomoci, a ani neuvažovali o alternatívnych opatreniach. Ich neuspokojivá sociálna
a hmotná situácia nemala byĢ vyriešená zásahom orgánov verejnej správy do ich práva na
rodinný života, ktoré požíva špecifickej povahy. Nebolo v konaní ani preukázané, že by
nevhodné bývanie malo priamy dopad na zdravie alebo psychický vývoj detí, priþom ich
umiestnenie v detskom domove ich vystavilo riziku citového zanedbania.
V rozhodnutí z novembra 2005 ústavný súd sĢažnosĢ odmietol ako zjavne
neodôvodnenú. Súd argumentoval tým, že predmetné opatrenie bolo jediným možným
riešením, vzhĐadom k záujmu detí a životným podmienkam, ktoré im rodiþia vytvorili. Zo
správ orgánu sociálno-právnej ochrany detí vyplývalo, že rodine tento orgán poskytoval rady
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od roku 1994. OhĐadom námietky voþi opatrovníkovi súd argumentoval, že v konaní vo
veciach starostlivosti o maloletých, ktoré je založené na základe oficiality, nie je súd viazaný
návrhom strán, a preto nebolo relevantné to, kto podal návrh na nariadenie ústavnej výchovy,
a teda týmto konaním neboli ich práva nijak dotknuté, pretože skutkový stav bol zistený
v spolupráci so zainteresovanými osobami. Záverom ústavný súd podotkol, že otec
maloletých bol vypoþutý v odvolacom konaní, ako i tu bol zistený názor maloletých.
Otec maloletých v þase podania sĢažnosti stále obýval byt, ktorý bol predmetom
konania o vysĢahovanie.
2.2 Rozhodnutie Európskeho súdu pre Đudské práva v predmetnej veci a jeho závery na
danú problematiku
Európsky súd pre Đudské práva (ćalej len „Súd alebo ESďP“) konštatoval, že od marca
2004 boli maloleté deti doþasne umiestnené do výchovného zariadenia. Toto opatrenie bolo
predlžované s odôvodneným, že starostlivosĢ, ktorú im poskytoval otec maloletých, sa
zhoršovala a že kvôli jeho ekonomickej situácii bol jeho byt odpojený od dávok elektrickej
energie a rodine hrozilo vysĢahovanie.
Zdôraznil, že základným prvkom rodinného života je podĐa ustálenej judikatúry Súdu
pre rodiþov a dieĢa to, že budú spolu4 a vnútroštátne opatrenia, ktoré im v tom bránia
predstavujú zásah do práva zaruþeného þlánkom 8 Dohovoru5.
V danom prípade Súd považoval za nesporné to, že nariadenia ústavnej výchovy
predstavuje „zásah“ do práva otca a detí na rešpektovanie rodinného života.
Z odôvodnení vnútroštátnych súdov vyplynulo, že ich rozhodovanie bolo vedené
snahou o ochranu záujmu detí. Súd ćalej pripomenul, že možnosĢ umiestniĢ dieĢa do
prostredia vhodnejšieho pre jeho výchovu nemôže sama osebe postaþovaĢ na jeho násilné
odĖatie biologickým rodiþom; takýto zásah do práva rodiþov tešiĢ sa rodinnému životu so
svojím dieĢaĢom v zmysle þlánku 8 Dohovoru musí byĢ okrem toho "nevyhnutný" s ohĐadom
na ćalšie okolnosti6. ýlánok 8 navyše ukladá štátu pozitívne záväzky, ktoré sú úzko spojené s
úþinným "rešpektovaním" rodinného života. Akonáhle je teda preukázaná existencia

4

Kutzner v. Germany, Application no. 46544/99, 2002-I
K. a T. v. Finland, Application no þ. 25702/94, 2001-VII
6
Kutzner v. Germany, Application no. 46544/99, 2002-I, K. a T. v. Finland, Application no þ. 25702/94,
2001-VII
5
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rodinného vzĢahu, musí štát v zásade konaĢ tak, aby sa tento vzĢah mohol rozvíjaĢ, a prijaĢ
vhodné opatrenia na zlúþenie rodiþa s dieĢaĢom.7
Nariadenie ústavnej výchovy treba navyše za bežných okolností považovaĢ za doþasné
opatrenie, ktoré bude zrušené okamžite, len þo to dovolia okolnosti8. Súd poznamenal, že v
priebehu predmetného konania nebola ani zmienka o tom, že by neplnoletí sĢažovatelia trpeli
psychickou poruchou, zdravotnými problémami, zaostávaním vo vzdelaní alebo pociĢovali
citovú ujmu, že by s nimi bolo zle zaobchádzané, že by boli pohlavne zneužívaní, alebo že by
bol ich otec v znepokojivom psychickom stave, ako tomu bolo v rade vecí, ktorými sa Súd v
minulosti zaoberal. PokiaĐ ide o hrozbu vysĢahovania, podĐa informácií nadobudol príkaz na
vysĢahovanie právoplatnosĢ až poþas prejednávania veci v odvolacom konaní. Z príslušných
ustanovení Obþianskeho zákonníka9 navyše vyplýva, že v prípade vysĢahovania pre
neplatenie nájomného je prenajímateĐ - v danom prípade mesto - povinný zabezpeþiĢ
nájomcovi náhradné bývanie alebo aspoĖ prístrešie, inak k vysĢahovaniu nemôže dôjsĢ. Súd v
danej situácii nie je presvedþený o tom, že bolo v záujme maloletých detí pristúpiĢ k úplnému
rozdeleniu rodiny, þo sa zdá byĢ najradikálnejším opatrením, ktoré možno uplatniĢ len v
najvážnejších prípadoch.
Súd vyslovil za poĐutovaniahodné to, že orgán sociálno-právnej ochrany, ktorý podal
návrh na zverenie detí do ústavnej výchovy, bol ustanovený opatrovníkom maloletých detí a
že maloleté deti, hoci už v danej dobe dosiahli vek trinástich, dvanástich a jedenástich rokov,
neboli súdmi priamo vypoþuté. Súd podotkol, že otec maloletých bol vypoþutý odvolacím
súdom až vo chvíli, keć boli jeho deti už po dobu jedného roka umiestnené v detskom
domove, hoci súdu prvého stupĖa niþ nebránilo v tom, aby ho osobne predvolal potom, þo sa
nedostavil na pojednávaní v júni 2004. Na úþely prijatia tak zásadného rozhodnutia pre
budúcnosĢ detí pritom názory rodiþov, ktorí prejavili svoj záujem, musí nutne patriĢ k prvým
zvažovaným skutoþnostiam.
Súd sa preto domnieval, že rozhodnutie o zverení detí do ústavnej výchovy sa
neopieralo o dostatoþné dôvody, ktoré by ospravedlnili ich primeranosĢ vzhĐadom na
sledovaný legitímny cieĐ. Bez ohĐadu na priestor pre úvahu vnútroštátnych orgánov nebolo
predmetné opatrenie "nevyhnutné v demokratickej spoloþnosti" a k porušeniu þlánku 8
Dohovoru teda došlo.

7

Kutzner v. Germany, Application no. 46544/99, 2002-I
Haase v. Germany, Application no. 11057/02, 2004-III
9
Zákon þ. 40/1964 Sb., obþanský zákoník
8
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3 Záver
Podstatou vybraného problému je konfrontácia dvoch pohĐadov na to, þo je v
najlepšom záujme dieĢaĢa.
Prvým je pohĐad orgánu štátnej moci, ktorý je prezentovaný odobratím deti rodiþovi
a ich umiestnením do ústavnej starostlivosti v prípade, že rodiþ v dôsledku jeho
ekonomických možností nie je schopný primerane uspokojiĢ potreby svojich detí po
materiálnej stránke.
V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniĢ, že nariadenie ústavnej starostlivosĢ by mala
byĢ posledná možnosĢ štátu, pretože je to najradikálnejší spôsob v riešení krízových situácií.
V prípade, že existujú aj iné možnosti riešenia, napríklad poradenstvom, pomocou s
administratívnymi záležitosĢami, vysvetlením, napomenutím, dohĐadom a pod., tieto by mali
maĢ prednosĢ.
Druhý je založený na fakte, že funkþné spoloþné spolužitie rodiþa a detí prebiehalo vo
veĐmi nepriaznivých životných podmienkach. V nestabilnom prostredí, s hroziacim
vysĢahovaním, s krátkodobým odpojením od prívodu elektrickej energie a plynu,
a nefunkþnosĢou toalety. To všetko v spojení s možným alkoholizmom vychovávajúceho
rodiþa, ktorý nespolupracoval s orgánmi sociálno-právnej ochrany detí.
V tejto súvislosti Súd v rámci dohĐadu nad dodržiavaním práva na rodinný život
vyslovil názor, že ako náhle je teda preukázaná existencia rodinného vzĢahu, musí štát v
zásade konaĢ tak, aby sa tento vzĢah mohol rozvíjaĢ, a prijaĢ vhodné opatrenia na zlúþenie
rodiþa s dieĢaĢom (Kutzner proti Nemecku).
V analyzovanom prípade existencia rodinného vzĢahu preukázaná bola.
Ćalej Súd poznamenal, že podmienkou udržiavania rodinného vzĢahu je to, aby
neplnoletí v dôsledku nepriaznivých životných podmienok netrpeli psychickou poruchou,
zdravotnými problémami, zaostávaním vo vzdelaní alebo nepociĢovali citovú ujmu, že by s
nimi bolo zle zaobchádzané, alebo aby neboli pohlavne zneužívaní, alebo aby nebol otec v
znepokojivom psychickom stave.
Z uvedeného plynie záver, že je povinnosĢou štátu rešpektovaĢ spoloþný život rodiþa
a detí, a to aj v nepriaznivých podmienkach, ak medzi rodiþom a deĢmi existuje rodiþovské
puto za predpokladu, že nepriaznivé podmienky nespôsobujú deĢom psychickú, zdravotnú
alebo citovú ujmu. Je bez významu, že štát má snahu poskytnúĢ deĢom výrazne lepšie životné
podmienky, ak je cena za toto poskytnutie spojená s roztrhnutím vzĢahu rodiþa a detí.
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AKTÍVNA OCHRANA ZÁKLADNÝCH OB,IANSKYCH PRÁV
V PODMIENKACH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Abstract
The paper deals with the protection of fundamental civil rights in terms of decision-making practice of the
European Court of Human Rights in interpreting the European Convention on Human Rights and Fundamental
Freedoms in terms of positive obligations of the state to the individual basic civic rights such as the right to
private and family life, the right to personal liberty , the right to legal assistance, the right to life, prohibition of
torture, cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, forced labor, slavery and servitude, freedom of
expression and the right to education, which, however, is by its nature a social right.
Abstrakt
Príspevok sa zaoberá aktívnou ochranou základných obþianskych práv z pohĐadu rozhodovacej praxe
Európskeho súdu pre Đudské práva pri výklade Dohovoru o ochrane Đudských práv a základných slobôd
z hĐadiska pozitívnych záväzkov štátu k jednotlivým základným obþianskym právam ako je právo na súkromný
a rodinný život, právo na osobnú slobodu, právo na právnu pomoc, právo na život, zákaz muþenia, krutého,
neĐudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu, zákaz nútených prác, otroctva a nevoĐníctva,
slobodu prejavu, ako aj právo na vzdelanie, ktoré je však svojou povahou sociálne právo.

Úvod
Otázka aktívnej ochrany základných obþianskych práv a slobôd je pomerne
stabilizovanou problematikou v rozhodovacej praxi Európskeho súdu pre Đudské práva.
Z pohĐadu Slovenskej republiky predstavuje Dohovor o ochrane Đudských práv a základných
slobôd v zmysle konštantnej judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky pre slovenské
orgány záväzný právny dokument. Výklad jeho ustanovení Európskym súdom pre Đudské
práva pritom predstavuje pre slovenské orgány záväzné výkladové smernice, ktoré zároveĖ
normujú rámec, ktorý tieto orgány v konkrétnom prípade nemôžu prekroþiĢ, kećže jeho
ustanovenia majú prednosĢ pred zákonnou úpravou v prípade, ak Dohovor zabezpeþuje väþší
rozsah ústavných práv a slobôd ako zákon. Pre vymedzenie aktívnej ochrany obþianskych
práv pracuje Európsky súd pre Đudské práva s pojmom pozitívne záväzky ako povinnosĢ štátu
konaĢ za úþelom ochrany základného obþianskeho práva oproti negatívnym záväzkom štátu,
ktoré spoþívajú v povinnosti štátu nezasahovaĢ do základného obþianskeho práva. Pozitívne
záväzky môžeme þleniĢ na hmotné (napríklad záväzky prijaĢ legislatívne opatrenia) a
procesné (napríklad záväzok vykonaĢ úþinné oficiálne vyšetrovanie porušení základných
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práv). Okrem toho rozlišujeme tiež záväzky vertikálneho typu (tie, ktoré chránia jednotlivca
pred štátom) a horizontálneho typu (tie, ktoré chránia jednotlivca pred iným jednotlivcom),
vzĢahujúce sa na právne a administratívne rámce a tie, ktoré obsahujú praktickejšie opatrenie,
ktoré štáty potrebujú prijaĢ. Ako možno vidieĢ, pozitívne záväzky sa v judikatúre ESďP
vyvinuli vćaka existencii práva na vzdelanie, ktoré nie je základným obþianskym právom, ale
typickým právom druhej generácie.
1.

Ochrana práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života
Absencia príslušnej skutkovej podstaty trestného þinu pre primeranú a úþinnú ochranu

duševne postihnutej osoby pri neprávosti (wrongdoing) inej osoby voþi takejto osobe ako
obeti, bola posúdená v rozsudku Európskeho súdu pre Đudské práva vo veci X. a Y. v.
Holandsko, þ.8978/80 z 26.3.1985 ako porušenie þlánku 8 Dohovoru o ochrane Đudských
práva a základných slobôd. VeĐká komora Európskeho súdu pre Đudské práva v prípade Van
der Heijden v. Holandsko þ.42857/05, rozsudok z 3.4.2012 uviedla, že „povinnosĢ Vysokej
zmluvnej strany odradiĢ alebo trestaĢ zloþin sa rozširuje na iné ustanovenia Dohovoru
zapájajúce aktívnu ochranu práv jednotlivca proti ujme spôsobenej inými: v skutoþnosti,
Európsky súd pre Đudské práva prvýkrát formuloval takú povinnosĢ v zistení porušenia þlánku
8 Dohovoru (pozri X. a Y. v Holandsko, 26.3.1985, bod 27, Serie A þ.91).“ Ide teda o situáciu,
keć štát zlyhal vo svojom pozitívnom záväzku inherentnom v jednotlivých þlánkoch
Dohovoru o ochrane Đudských práv a základných slobôd. To znamená, že nejde o vykonanie
zásahu štátu do Đudských práv a základných slobôd, ale o nevykonanie aktívnych opatrení
spojených s ochranou Đudského práva alebo základnej slobody. Európsky súd pre Đudské
práva to uviedol už v rozsudku z 9.10.1979 v prípade Airey, ktorá nemala k dispozícii
prostriedok na dosiahnutie rozvodu alebo odlúþenia od manžela bez toho, aby musela byĢ
povinne právne zastúpená (žiaden povinný solicitor ju nechcel zastúpiĢ, pretože nebola
schopná uhradiĢ náklady) a bez toho, aby musela preukazovaĢ cudzoložstvo, neprirodzené
praktiky, a krutosĢ.
V prípade Marckx v. Belgicko þ. 6833/74 rozsudok z 13.6.1979, kde rozhodovalo 15
þlenné plénum, je tento pozitívny záväzok vysvetlený tak, že: „To znamená, medzi inými
vecami, že ak štát urþí vo svojom vnútroštátnom právnom systéme režim aplikovateĐný na
urþité rodinné väzby také ako tie medzi nevydatou matkou a jej dieĢaĢom, musí konaĢ
spôsobom majúcim za cieĐ dovoliĢ dotknutým osobám viesĢ bežný rodinný život. Ako je
predvídané þlánkom 8, rešpekt pre rodinný život znamená predovšetkým, podĐa názoru ESďP,
existenciu právnych záruk vo vnútroštátnom poriadku, ktoré umožĖujú od okamihu narodenia
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integráciu dieĢaĢa do jeho rodiny. V tejto spojitosti má štát výber rôznych prostriedkov, ale
právo, ktoré zlyhá uspokojiĢ tieto požiadavky, porušuje odsek 1 þlánku 8 bez toho, aby bolo
potrebné preskúmavaĢ odsek 2 þlánku 8.“ Paula Marckx mohla zabezpeþiĢ osvojenie svojej
dcéry Alexandry narodenej mimo manželstva iba prostriedkami poskytnutými þlánkom 334
belgického obþianskeho zákonníka, menovite uznaním, ktorý má deklaratórny a nie
prisudzujúci úþinok, a teda nevytváral, ale len zaznamenával status dieĢaĢa, ktorý je
neodvolateĐný a retroaktívny k dátumu narodenia, priþom Paula Marckx sa uchýlila k takému
opatreniu, nakoĐko jej odmietli uznanie plného materstva od momentu narodenia dieĢaĢa.
V Belgicku nevydatá matka musí þeliĢ alternatíve, že ak uzná svoje dieĢa, súþasne ho môže
poškodiĢ, pretože jej spôsobilosĢ daĢ alebo odkázaĢ majetok dieĢaĢu bude obmedzená. Ak by
si želala uskutoþniĢ danú dispozíciu v prospech svojho dieĢaĢa, zároveĖ jej vznikne povinnosĢ
zrieknuĢ sa zavedenia rodinných väzieb s dieĢaĢom podĐa práva (teda neuznaĢ ho, aby mohlo
dediĢ, pretože pri uznaní ako nelegitímne dieĢa nemá toto status dediþa, ale iba výnimoþného
dediþa, ktorý musí požiadaĢ súd o povolenie uviesĢ ho do držby majetku. Celý majetok dedí
po matke iba vtedy, ak nie je žiadny iný potomok, predok, súrodenec, v opaþnom prípade dedí
iba ¾ podielu legitímneho dieĢaĢa. Matka mu nemôže daĢ celý majetok ani poþas života, þo
inak môže daĢ napríklad cudzej osobe.) Existujúca dilema v rámci prípadu však nie je
a nebola v súlade s „rešpektovaním“ rodinného života. Naopak prekáža a bráni normálnemu
vývoju takého života. Nepriaznivé následky spojené s uznaním v oblasti dediþských práv sú
v rozpore s þlánkom 14 Dohovoru v spojitosti s þlánkom 8 a s þlánkom 1 Protokolu þ.1
Dohovoru. ýo sa týka dcéry Alexandry Marckx, podĐa belgického práva bola pre Ėu dostupná
iba jedna metóda jej materského osvojenia, menovite, prijaĢ právne kroky pre tento úþel. Hoci
rozsudok vyhlasujúci osvojenie „nelegitímneho“ dieĢaĢa má tie isté úþinky ako dobrovoĐné
uznanie, aplikovateĐný proces je v povahe veci oveĐa zložitejší. Odhliadnuc od podmienok
dokazovania, ktoré musia byĢ uspokojené, právny zástupca nedospelého potrebuje súhlas
rodinnej rady pred tým, než podá, žalobu o vyhlásenie tohto stavu (za predpokladu, že si to
praje). Iba po dosiahnutí dospelosti dieĢa môže podaĢ takú žalobu samo. Tento systém tak
vyústil do nerešpektovania rodinného života Alexandry Marckx, ktorá bola v oþiach práva bez
matky od 16.10.1973 do 29.10.1973. Napriek krátkosti tohto obdobia, existovalo tu tiež
porušenie þlánku 8 vo vzĢahu k druhej sĢažovateĐke. PodĐa názoru ESďP „rodinný život“
v rámci významu þlánku 8 zahĚĖa aj väzby medzi blízkymi príbuznými, napríklad medzi
starými rodiþmi a vnukmi, pretože takí príbuzní môžu zohrávaĢ znaþnú þasĢ v rodinnom
živote. Rešpektovanie rodinného života tak predstavuje záväzok štátu konaĢ spôsobom
majúcim za cieĐ umožnenie väzby normálne sa rozvíjaĢ. V danom prípade sa osvojené dieĢa
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nestalo súþasĢou rodiny jeho matky a osvojenie tak malo úþinky iba medzi nimi dvoma, þo
mohlo zabrániĢ rozvoju rodinného života nevydatej matky a jej dieĢaĢa, ktoré bolo uznané.
PodĐa ESďP rodinný život nezahĚĖa iba spoloþenské, morálne alebo kultúrne vzĢahy
(napríklad vo sfére vzdelávania dieĢaĢa), ale tiež obsahuje záujmy materiálneho druhu, ako sa
medziiným ukazuje pri vyživovacích povinnostiach, ale i s ohĐadom na miesto, ktoré väþšina
zmluvných štátov priznáva inštitútom vyhradeného podielu na dediþstve (réserve héréditaire).
Dediþské práva nie sú bežne vykonávané až do smrti vlastníka dediþstva, t.j. v þase, keć už
rodinný život podstupuje zmenu alebo dokonca konþí, zároveĖ to však neznamená, že žiadna
otázka týkajúca sa takých práv nemôže vzniknúĢ pred smrĢou: dediþstvo môže byĢ rozdelené,
a v praxi môže byĢ veĐmi þasto rozdelené závetom alebo darom budúcemu dediþovi (avance
d´hoire). To predstavuje þrtu rodinného života, ktorá nemôže byĢ nezohĐadnená. Alexandra
Marckx bola obeĢou porušenia þlánku 14 Dohovoru v spojitosti s þlánkom 8 Dohovoru, a to
z dôvodu obmedzenia jej spôsobilosti prijaĢ majetok od jej matky a tiež z dôvodu nedostatku
dediþských práv k dediþstvu jej blízkych príbuzných zo strany matky. Paula Marckx z dôvodu
obmedzenia disponovaĢ s majetkom pre prípad smrti (odkazy) ako aj medzi živými (dary)
voþi svojmu dieĢaĢu bola zase obeĢou porušenia þlánku 14 Dohovoru v spojitosti s þl. 1
Protokolu þ.1 k Dohovoru o práve na pokojné užívanie majetku.
V prípade V.C. v. Slovensku, þ.18968/07, rozsudok z 8.11.2011, ESďP uviedol, že
pozitívny záväzok štátu spoþíva v zabezpeþení práv zaruþených þlánkom 8 Dohovoru,
prostredníctvom jeho právneho systému, a to predovšetkým vytvorením úþinných právnych
záruk na ochranu reprodukþného zdravia žien rómskeho pôvodu. Aj keć þlánok 8 neobsahuje
žiadne výslovné procesné požiadavky pre úþinné požívanie práv zaruþených týmto
ustanovením, je dôležité, aby bol relevantný rozhodovací proces spravodlivý a aby poskytol
náležitý rešpekt záujmom, ktoré zaruþuje.
2.

Prípady ochrany pred zneþisĢovaním životného prostredia
V prípade Hatton a iné v. Spojené kráĐovstvo þ.36022/97, rozsudok VeĐkej komory

z 8.7.2003 ESďP zhodnotil, že þlánok 8 Dohovoru chráni právo jednotlivca na rešpektovanie
jeho súkromného a rodinného života, domova a korešpondencie. V Dohovore neexistuje
žiadne výslovné právo na þisté a tiché životné prostredie, avšak, ak je jednotlivec priamo
a vážne dotknutý hlukom alebo inými zneþisteniami, podĐa þlánku 8 môže vzniknúĢ problém.
A tak, v prípade Powell a Rayner v. Spojené kráĐovstvo (rozsudok z 21.2.1990, bod 40), kde
sa sĢažovatelia sĢažovali na dennodenné rušenie hlukom z lietadiel, mal ESďP za to, že
þlánok 8 bol v danom prípade relevantný (kvalita súkromného života každého sĢažovateĐa
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bola nepriaznivo dotknutá hlukom lietadiel, ktoré boli v blízkosti ich domovov používané na
letisku Heathrow). Podobne, v prípade López Ostra v. Španielsko (rozsudok z 9.12.1994, bod
51) mal ESďP za to, že þlánok 8 by mohol zahĚĖaĢ právo na ochranu od vážneho zneþistenia
životného prostredia. V danom prípade mohlo byĢ dotknuté „blaho jednotlivcov“
a neumožnené im požívaĢ ich domovy bez toho, aby bolo vážne ohrozené ich zdravie.
V prípade Guerra a iní v. Taliansko (rozsudok z 19.2.1998), ktorý sa podobne ako prípad
López Ostra týkal zneþisĢovania životného prostredia, ESďP zistil, že „priamy úþinok
jedovatých emisií na právo sĢažovateĐov rešpektovaĢ ich súkromný a rodinný život znamená,
že þlánok 8 je aplikovateĐný (bod 57).“ ýlánok 8 sa môže aplikovaĢ v prípadoch týkajúcich sa
životného prostredia, kedy je zneþistenie priamo spôsobené štátom alebo zodpovednosĢ štátu
vzniká zo zlyhania vhodne regulovaĢ súkromný priemysel. ýi už pôjde o pozitívnu povinnosĢ
štátu prijaĢ opodstatnené a primerané opatrenia na zabezpeþenie práv sĢažovateĐov podĐa
þlánku 8 ods. 1 Dohovoru alebo o odôvodnený zásah verejného orgánu podĐa þlánku 8 ods. 2
Dohovoru, oba aplikovateĐné princípy sú podobné. V oboch kontextoch totiž musí byĢ
dosiahnutá spravodlivá rovnováha medzi záujmami jednotlivca a spoloþnosti ako celku.
V oboch kontextoch totiž štát v urþitej miere uvažuje o krokoch, ktoré majú byĢ prijaté na
zabezpeþenie dodržania Dohovoru. Navyše, vo vzĢahu k pozitívnym záväzkom vyplývajúcim
z þlánku 8 ods. 1 Dohovoru, pri dosahovaní požadovanej rovnováhy môžu ciele spomenuté v
þlánku 8 ods. 2 Dohovoru vykazovaĢ urþitú dôležitosĢ (pozri Powell a Rayner, bod 41
a López Ostra, bod 51).
3.

Nútené práce
V prípade Siliadin v. Francúzsko þ.73316/01, rozsudok z 26.7.2005, mal ESďP zato, že

obmedziĢ dodržiavanie þlánku 4 Dohovoru iba na priame žaloby proti štátnym orgánom by
bolo nezluþiteĐné s medzinárodnými nástrojmi špecificky sa dotýkajúcimi tejto otázky.
ZároveĖ by sa takéto obmedzenie þlánku rovnalo urobeniu ho neúþinným. Z tohto
ustanovenia nevyhnutne vyplýva, že štáty majú pozitívne záväzky rovnako ako podĐa þlánku
3 Dohovoru (napríklad prijaĢ trestnoprávne ustanovenia, ktoré trestajú praktiky uvedené
v þlánku 4 - nútené práce, nevoĐníctvo, otroctvo a aplikujú sa na ne v praxi). ESďP tak
zopakoval, že þlánok 4 Dohovoru zakotvuje jednu zo základných hodnôt demokratických
spoloþností. Na rozdiel od väþšiny hmotných klauzúl Dohovoru a Protokolov þ. 1 a 4, þlánok
4 nerobí žiadne výnimky a žiadnu odchýlku od toho, þo je prípustné podĐa þlánku 15 ods. 2,
dokonca ani v prípade verejného ohrozenia života národa. Za týchto okolností mal ESďP za
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to, že pozitívne záväzky þlenských štátov podĐa þlánku 4 Dohovoru musia predstavovaĢ
potrebu potrestania a úþinného stíhania akéhokoĐvek þinu, pri ktorom je držaná osoba.
4.

Realizácia slobody prejavu
V prípade Melnychuk v.Ukrajina þ.28743/03, rozhodnutie z 5.7.2005 ESďP zopakoval,

že sloboda prejavu tvorí jeden z podstatných základov demokratickej spoloþnosti a je jednou
zo základných podmienok pre jej pokrok a pre sebarozvoj každého jednotlivca. ESďP mal za
to, že právo na odpoveć, ako významný prvok slobody prejavu, spadá do rozsahu þlánku 10
Dohovoru. Toto vyplýva z potreby nielen umožniĢ napadnúĢ nepravdivé informácie, ale tiež
zabezpeþiĢ pluralitu názorov, osobitne vo veciach všeobecného záujmu, ako je napríklad
literárna a politická diskusia. Súþasne, obmedzenia þlánku 10 ods. 2 Dohovoru sú rovnako
relevantné pre výkon tohto práva. ZároveĖ treba pripomenúĢ, že záväzok štátu zabezpeþiĢ
slobodu prejavu jednotlivca neposkytuje súkromným obþanom alebo organizáciám
neobmedzené právo prístupu do médií s cieĐom predložiĢ ich názory. ESďP poznamenal, že
noviny a iné súkromne vlastnené médiá musia byĢ slobodné pri rozhodovaní, þi uverejnia
þlánky, komentáre a listy predložené súkromnými jednotlivcami. Avšak existujú aj
výnimoþné situácie, kedy môže byĢ od novín legitímne vyžadované uverejniĢ napríklad
odvolanie, ospravedlnenie alebo rozsudok v prípadoch ohovárania. Následne, budú existovaĢ
situácie, keć môže pre štát vzniknúĢ pozitívny záväzok s potrebou zabezpeþiĢ slobodu
prejavu jednotlivca v takom médiu. V každom prípade, štát musí zabezpeþiĢ, aby odopretie
prístupu do média nebolo svojvoĐným a neprimeraným zásahom do slobody prejavu
jednotlivca, a aby akékoĐvek také odopretie mohlo byĢ napadnuté pred príslušnými
vnútroštátnymi orgánmi. ESďP mal za to, že pozitívny záväzok vznikol pre štát za úþelom
chrániĢ právo na slobodu prejavu sĢažovateĐa. Prvotne preto, aby mal opodstatnenú
príležitosĢ vykonaĢ svoje právo na odpoveć predložením odpovede do novín k jej
uverejneniu a po druhé, aby mal následne príležitosĢ napadnúĢ také odmietnutie novinami.
5. Právo na život
PodĐa prípadu L.C.B. v. Spojené kráĐovstvo, þ.23413/94, rozsudok z 9.6.1998,ESďP
mal za to, že prvá veta þlánku 2 Dohovoru nariaćuje štátu nielen sa zdržaĢ úmyselného
a nezákonného vzatia života, ale tiež prijatia primeraných krokov na zaruþenie životov tých,
ktorí sú v jeho jurisdikcii (porovnaj odôvodnenie ESďP vo vzĢahu k þlánku 8 v spomenutom
prípade Guerra a iní v. Taliansko, rozsudok z 19.2.1998, bod 58). Bolo potrebné preskúmaĢ,
þi štát urobil všetko pre to, aby sa zabránilo zbytoþnému vystaveniu životov sĢažovateĐov
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riziku. PodĐa prípadu Nachova a iné v. Bulharsko þ.43577/98 a 43579/98, rozsudok VeĐkej
komory z 6.7.2005, þlánok 2 znamená primárnu povinnosĢ štátu zabezpeþiĢ právo na život
vybudovaním primeraného právneho a administratívneho rámca definujúceho obmedzené
okolnosti, v ktorých orgány þinné v trestnom konaní môžu použiĢ silu a strelné zbrane vo
svetle relevantných medzinárodných štandardov. V súlade s týmto princípom, vnútroštátny
právny rámec, ktorý upravuje zadržanie osoby, musí najskôr starostlivo zhodnotiĢ okolnosti
a predovšetkým vyhodnotiĢ povahu trestného þinu spáchaného utekajúcim a tiež hrozbu,
ktorú predstavuje, predtým, ako sa uchýli k požitiu strelnej zbrane. Navyše, vnútroštátne
právo regulujúce policajné operácie musí zabezpeþiĢ adekvátne a efektívne záruky proti
svojvôli a zneužitiu sily, a dokonca tiež proti zbytoþným nehodám. Predovšetkým, policajní
dôstojníci musia podstúpiĢ školenie, aby dokázali vyhodnotiĢ, þi existuje alebo neexistuje
absolútna nevyhnutnosĢ použiĢ strelné zbrane, a to nielen na základe znenia relevantných
nariadení, ale aj s náležitým rešpektovaním Đudského života ako základnej hodnoty (pozri
kritiku ESďP inštrukcií „streĐby na zabíjanie“ danej vojakom v prípade McCann a iné, bod
211-14).
V prípade Kurt v. Turecko, þ.24276/94, rozsudok z 25.5.1998, ESďP uviedol, že v
prípadoch, kedy bolo zistené, že podĐa þlánku 2 mal zmluvný štát pozitívny záväzok vykonaĢ
úþinné vyšetrovanie okolností údajného nezákonného zabitia þiniteĐmi štátu a existoval
konkrétny dôkaz streĐby, môže táto skutoþnosĢ „priniesĢ tento záväzok do hry.“ V prípade
Makaratzis. Grécko, þ.50385/99, rozsudok VeĐkej komory z 20.12.2004, ESďP neprehliadol
skutoþnosĢ, že sĢažovateĐ bol poranený poþas neplánovanej operácie, kedy polícia reagovala
bez predchádzajúcej prípravy. ZároveĖ treba pripomenúĢ, že v súvislosti s problémami
policajného dohĐadu moderných spoloþností, nepredvídateĐnosĢou Đudského správania
a operatívnymi rozhodnutiami, pozitívny záväzok musí byĢ interpretovaný spôsobom, ktorým
by sa na orgány neukladala neprimeraná záĢaž. ESďP mal za to, že v súvislosti s pozitívnym
záväzkom podĐa prvej vety þlánku 2 ods. 1 Dohovoru, grécke orgány neurobili v danom þase
všetko, þo sa mohlo od nich opodstatnene oþakávaĢ. Predovšetkým obþanom, proti ktorým
bola použitá potenciálna smrtiaca sila, nebol poskytnutý stupeĖ požadovaných záruk, þím by
sa tak vyhli ohrozeniu života. V prípade Calvelli a Ciglio v. Taliansko, þ.32967/96, rozsudok
VeĐkej komory z 17.1.2002, ESďP uviedol, že princípy prijatia primeraných krokov na
zaruþenie života osôb spadajúcich do jurisdikcie štátu sa aplikujú aj na sféru verejného
zdravia. Tieto pozitívne záväzky preto vyžadujú od štátu urobiĢ regulácie, ktoré nútia
nemocnice, þi už súkromné alebo verejné, prijaĢ primerané opatrenia na ochranu života ich
pacientov. Okrem toho vyžadujú efektívny nezávislý súdny systém, ktorý by bol zavedený
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tak, aby príþina smrti pacientov v lekárskej starostlivosti (þi už vo verejnom alebo
súkromnom sektore), mohla byĢ urþená a zároveĖ, aby zodpovední boli urobení
zodpovednými. Ak porušenie práva na život alebo osobnú integritu nie je spôsobené
úmyselne, pozitívny záväzok uložený þlánkom 2 na zavedenie úþinného súdneho systému
nevyhnutne nevyžaduje poskytnutie trestnoprávneho prostriedku nápravy v každom prípade.
Lekárskej nedbanlivosti môže byĢ v niektorých prípadoch tiež vyhovené, ak právny systém
poskytuje obetiam prostriedok nápravy na civilných súdoch (buć samotný alebo v spojení
s prostriedkom nápravy na trestných súdoch, ktorý umožĖuje zavedenie akejkoĐvek
zodpovednosti dotknutých lekárov a akúkoĐvek vhodnú civilnú nápravu). Disciplinárne
opatrenia môžu byĢ tiež predpokladané.
6.

Zákaz muþenia alebo neĐudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu
V prípade A. v. Spojené KráĐovstvo, þ.25599/94, rozsudok z 23.9.1998, mal ESďP za

to, že záväzok vysokej zmluvnej strany podĐa þlánku 1 Dohovoru zabezpeþiĢ každému
v rámci jeho jurisdikcie práva a slobody definované v Dohovore, spolu s þlánkom 3, vyžaduje
od štátov prijatie opatrení, ktoré by zabezpeþovali, aby jednotlivci v rámci ich jurisdikcie
nepodliehali muþeniu alebo neĐudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu,
vrátane takého zlého zaobchádzania od súkromných jednotlivcov. Deti a iní zraniteĐní
jednotlivci sú voþi takým závažným narušeniam osobnej integrity, oprávnení na ochranu štátu
vo forme úþinného odradenia. Tieto opatrenia by tak mali poskytnúĢ úþinnú ochranu
predovšetkým deĢom a iným zraniteĐným osobám a zahĚĖaĢ tiež opodstatnené kroky, ktoré by
zabránili zlému zaobchádzaniu, o ktorom orgány mali alebo by mali maĢ vedomosĢ (Z. a iní
v. Spojené kráĐovstvo, þ.29392/95, rozsudok VeĐkej komory z 10.5.2001). ESďP v prípade
Koky a iní. V. Slovensko, þ.13624/03, rozsudok z 12.6.2012, vyžaduje, aby bolo oficiálne
vyšetrovanie spôsobilé viesĢ k identifikácii a potrestaniu zodpovedných osôb, ak by
jednotlivec vzniesol obhájiteĐné tvrdenie, že s ním bolo zle zaobchádzané pri porušení þlánku
3. Tento pozitívny záväzok pritom nie je obmedzený iba na zlé zaobchádzanie zo strany
þiniteĐov štátu. Nejde o záväzok vo výsledku, ale záväzok v prostriedku. Vyšetrovanie musí
byĢ nezávislé, nestranné a podliehaĢ verejnému prieskumu a okrem toho musia príslušné
orgány konaĢ s náležitou starostlivosĢou. Okrem iného, orgány musia prijaĢ kroky, ktoré by
zabezpeþili dôkaz vzĢahujúci sa na incident, vrátane podrobného vyhlásenia týkajúceho sa
tvrdení údajnej obete, oþitých svedectiev, forenzných dôkazov, a kde je to vhodné, aj
dodatoþných lekárskych správ. AkýkoĐvek nedostatok vo vyšetrovaní, ktorý podkopáva jeho
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schopnosĢ zistiĢ príþinu zranení alebo identitu zodpovedných osôb spôsobuje, že požiadavka
promptnosti a opodstatnenej plynulosti je v tejto súvislosti implicitná.
7. Právo na právnu pomoc v trestnom konaní
V prípade Blokhin v. Rusku, þ.47152/06, rozsudok VeĐkej Komory z 23.3.2016, mal
ESďP za to, že polícia nepomohla sĢažovateĐovi pri získaní právnej pomoci. O práve maĢ
právnika nebol sĢažovateĐ informovaný, rovnako tak ani jeho starý otec a uþiteĐ, ktorí boli
prítomní. Tento pasívny prístup zo strany polície bol jasne nedostatoþný s ohĐadom na
splnenie ich pozitívneho záväzku oboznámiĢ sĢažovateĐa, dieĢa trpiace ADHD, informáciou
umožĖujúcou mu získaĢ právne zastúpenie. SkutoþnosĢ, že vnútroštátne právo neposkytuje
právnu pomoc maloletým pod vekom trestnej zodpovednosti, ktorí sú vypoþúvaní políciou,
nie je dôvodom pre nevyhovenie tomuto záväzku. ESďP predtým zistil, že systematické
obmedzenie práva na prístup k právnej pomoci na základe zákonných ustanovení, je sám
osebe dostatoþným na vytvorenie porušenia þlánku 6. Navyše je v rozpore so základnými
princípmi stanovenými v medzinárodných prameĖoch, podĐa ktorých by mal maĢ maloletý
zaruþenú právnu alebo inú vhodnú pomoc. Okrem toho mal ESďP zato, že sĢažovateĐ sa
musel cítiĢ vystrašený a nechránený, kým bol držaný sám na policajnej stanici a vypoþúvaný
v neznámom prostredí. V skutoþnosti svoje priznanie ihneć odvolal potom, þo jeho starý otec
prišiel na policajnú stanicu a namietal svoju nevinu. V tomto ohĐade ESďP zdôrazĖuje, že
priznanie urobené pri absencii právnika bolo použité nielen proti sĢažovateĐovi v konaní,
v ktorom ho umiestnili do doþasného detenþného centra, ale v skutoþnosti tvorilo základ
(v kombinácii so svedeckým vyhlásením S. a jeho matky) pre zistenie vnútroštátnych súdov,
že jeho konanie obsahovalo prvky trestného þinu vydierania. Na základe uvedeného tak boli
poskytnuté dôvody pre jeho umiestnenie do centra. ESďP zistil, že absencia právnej pomoci
poþas vypoþúvania sĢažovateĐa políciou sa nenapraviteĐne dotkla jeho práv obhajoby
a podkopala spravodlivosĢ procesu ako celku.
8. Právo na osobnú slobodu
V prípade Stanev v. Bulharsko, þ.36760/06, rozsudok VeĐkej komory z 17.1.2012,
ESďP uviedol, že þlánok 5 ods. 1 Dohovoru musí byĢ konštruovaný ako zakladajúci pozitívny
záväzok štátu chrániĢ slobodu tých, ktorí sú v jeho jurisdikcii. Inak by pri ochrane pred
svojvoĐným zadržaním vznikala znaþná medzera, ktorá by bolo nezluþiteĐná s významom
osobnej slobody v demokratickej spoloþnosti. Štát je preto povinný prijaĢ opatrenia
poskytujúce úþinnú ochranu zraniteĐným osobám vrátane opodstatnených krokov na
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zabránenie odĖatiu slobody, o ktorom orgány majú alebo by mali maĢ vedomosĢ. V danom
prípade bola zodpovednosĢ vnútroštátnych orgánov nastolená ako výsledok držania
v psychiatrickej nemocnici na žiadosĢ poruþníka sĢažovateĐa a držania na súkromnej klinike.

Záver
Je zrejmé, že aktívna ochrana základných obþianskych práv kladie vysoké nároky na
orgány verejnej moci, pretože popri detailnom poznaní vnútroštátnych predpisov musia
poznaĢ obsah základných obþianskych práv, ktoré sú zabezpeþené medzinárodnými zmluvami
o Đudských právach a základných slobodách, ktoré majú prednosĢ pred zákonmi, ak
zabezpeþujú väþší rozsah ústavných práv a slobôd ako zákony Slovenskej republiky. Obsah
základných práv a slobôd je v prvom rade možné zistiĢ z judikatúry Európskeho súdu pre
Đudské práva. Základným problémom je nepochybne situácia, ak orgán verejnej moci pozná,
že zákonná úprava je nedostatoþná a aplikuje väþší rozsah základných práv a slobôd, a poruší
tým vnútroštátny predpis, z þoho preĖ vyplynú vnútroštátne sankcie. Táto situácia vyvoláva
naliehavú potrebu preskúmaĢ dostupnú judikatúru o pozitívnych záväzkoch štátu vyplývajúcej
z Dohovoru o ochrane Đudských práv a základných slobôd a uzákoniĢ také právne úpravy,
ktoré umožnia samotným orgánom verejnej moci realizovaĢ aktívnu ochranu základných
obþianskych práv, a súþasne ich k tomu budú nútiĢ.
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WHEN HUMAN RIGHTS ARE NOT EFFECTIVE ENTITLEMENTS: THE
AWKWARD CASE OF RIGHT TO LIFE IN WRONGFUL DEATH ACTIONS

Abstract
This article focuses on the right to life and the difficulties of protecting it in an effective way before the
national courts. One of the awkward problems that can be experienced in Europe is that, notwithstanding
the prominence of the right to life in the framework of international human rights instruments, States are
not obliged to provide the close relatives, or the heirs, of the deceased with a legal basis for claiming
compensation for non pecuniary-damages, when that person died because of an act or omission, which is
not attributable to governmental bodies. In all European countries, with the exception of Portugal, death
as such does not constitute a legally relevant damage. The author argues that there is a need to recognize
that deprivation of life shall be treated as a loss worthy of redress, even if caused by private actors.

1. - Under international human rights law, it is undeniable that States are obliged to
protect human life1. Several commentators believe that this duty shall have some
repercussions also in the domestic sphere2. With this respect, it seems rather interesting
to investigate the role currently played by the right to life in the framework of civil
disputes arising when:
a) the commission of a tort –attributable to the State or its agents (e.g., a person
shot fatally by the police) or to private parties (think about a car driver running over a
pedestrian)– causes a person to die; or
b) the infringement of a contractual obligation –once again, even if the violation is
not directly ascribable to the State (such as the breach of a physician’s duty in a
treatment contract)– leads the counterpart –or a third party towards whom under certain
circumstances contract extends its protection3– to death.

1

I. ZIEMELE, Human Rights Violations by Private Persons and Entities: The Case-Law of International
Human Rights Courts and Monitoring Bodies, European University Institute Working Papers, AEL 2009/8,
30, argued that “the existing human rights law contains all the necessary elements to hold such specific legal
entities as private military or security contractors accountable for human rights violations”.
2
It has been observed that “[a] number of developments in domestic law and practice owe their origins to
obligations arising by virtue of the State's acceptance of various international human rights measures” (see B.
MORIARTY, E. MASSA (eds.), Human Rights Law, 4th ed., Oxford University Press, Oxford, 2012, 97).
3
For instance, in German law, “[t]he principal instrument in this regard is the ‘contract with protective effects
for third parties’ (Vertrag mit Schutzwirkung für Dritte), which brings stranger to a contract under its
umbrella” (see C. VON BAR, U. DROBNIG, The Interaction of Contract Law and Tort and Property Law in
Europe. A Comparative Study, Selllier, München, 2004, 132; for a more detailed discussion, one can refer to
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There is no doubt that, in situations like the ones described above, the deceased’s
right to life has been infringed. Let's assume that such a harmful consequence can be
imputed to the alleged wrongdoer since his/her conduct has violated a legal standard
(fault liability) or the loss arising from it falls within his/her sphere of risk and the agent
is in the better position to bear the negative outcomes originated by his/her own conduct
(strict liability)4. One can ask if, for this damage, there is any remediation available in
tort and contract; of course, a remedy that should be actionable by the heirs or by the
next-of-kin of the victim, and capable of being gotten only in the form of monetary
payments made by the defendant. Moreover, the problem is to determine whether, or
not, the existing remedies are adequate to shield the particular fundamental right we are
focusing on: in other words, whether they are sufficient for the purpose to force
potential wrongdoers to take seriously the cost of their misconduct.
2. - Just imagine for a while that someone has been assigned the task to organize a
competition amongst the various human rights. Most likely, the vast majority of the
observers would foresight that the right to life deserves to be top of the table. Indeed,
the Strasbourg Court has acknowledged that the provisions of the 1950 Convention for
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (known as European
Convention on Human Rights) that deal with the right to life and the prohibition of
torture “rank as the most fundamental” ones amongst those set out in the framework of
the said Convention5. The right to life is unanimously regarded as the most highly
placed in the hierarchy of rights6: life is the necessary pre-condition for the enjoyment
of the other fundamental rights7.

B. MARKESINIS, H. UNBERATH, A. JOHNSTON, The German Law of Contract:. A Comparative Treatise, 2nd
ed., Hart Publishing, Oxford, UK-Portland, OR, 2006, 204-216).
4
Notwithstanding the differences between the two regimes, according to F. GIGLIO, The Foundations of
Restitution for Wrongs, Hart Publishing, Oxford, UK-Portland, OR, 2007, 28-29, “it cannot be said that strict
liability differs from fault-based liability in the role assumed by the unlawfulness, for, in the end, both use an
objective definition of liability”.
5
See, for instance, J. CHURCH, C. SCHULZE, H. STRYDOM, Human Rights from a Comparative and
International Law Perspective, Unisa Press, Pretoria, 2007, 273.
6
The need for a hierarchy of rights is pointed out by D. XENOS, The Positive Obligations of the State Under
the European Convention of Human Rights, Routledge, Abingdon, UK-New York, NY, 2013, 135.
7
One can argue that life is the pre-requisite for the holding of any kind of positive value (in the words of D.
KORF, Guide to the implementation of Article 2 of the European Convention on Human Rights, Human
Rights Handbooks, no. 8, Council of Europe Publishing, Strasbourg, 2006, 6, “if one could be arbitrarily
deprived of one’s right to life, all other rights would become illusory”. However, things may be more
complicated. A philosopher remarked that “life is a precondition for both a specific value and its opposite.
Not only happiness but also misery presupposes a living being to experience it” (L.B. YEAGER, Ethics as
Social Science. The Moral Philosophy of Social Cooperation, Edward Elgar, Cheltenham, UK-Northampton,
MA, 2001, 23). Of course, another problem can be the identification of the meaning of human life in the
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Thus, unsurprisingly, the right to life, although with dissimilar formulations, is
included in all the international instruments related to human rights, both at the global
and at the regional level; and, in each of them, it occupies a place of prominence. The
1948 Universal Declaration of Human Rights holds that “Everyone has the right to life”.
The International Covenant on Civil and Political Rights, adopted by the United Nations
General Assembly on 16 December 1966, reaffirms that “Every human being has the
inherent right to life”8. Identical words are contained Article 5(1) of the 2004 Arab
Charter of Human Rights. In the 1981 African Charter on Human and Peoples' Rights
(«Banjul Charter»), is clearly outlined that “Every human being shall be entitled to
respect for his life”. In the Americas, there are two relevant documents: the 1948
American Declaration of the Rights and Duties of Man, which starts by saying that
“Every human being has the right to life”, and the 1969 American Convention on
Human Rights («Pact of San José»), according to which “Every person has the right to
have his life respected”. Europe adheres to the same values. The first sentence of Article
2 of the above-mentioned 1950 Convention reads as follows. “Everyone’s right to life
shall be protected by law”. Talking about Europe, there is another document that cannot
be ignored: the Charter of Fundamental Rights of the European Union. Here, we find
once more the primacy of the right to life, witnessed by the succinct expression
“Everyone has the right to life”.
The worldwide trend left footprints also in national legal systems: the right to life is
guaranteed by the Constitution of various States. For instance, life is protected by the
Indian (Article 219) and the South African (Article 11) Constitutions, as well as by those
proclaimed in Kenya (Article 26), Nigeria (Article 33), and Barbados (Article 12).
Incoherently with the premise, the prominence in written texts does not imply an
analogous result in the real life of courts. What happens when judges are required to
adjudicate controversies between private parties, at whose core stands the problem of

relevant provisions of the international human rights instruments (it has been noted by T.S. JOST,
Comparative and international health law, in Health Matrix, 2003, 143), that the “understandings about the
nature and meaning of human life […] are […] grounded in philosophical and religious traditions that
transcend national boundaries”). The meaning of term ‘life’, protected within the right to life, is analysed by
E. WICKS, The Meaning of ‘Life’: Dignity and the Right to Life in International Human Rights Treaties, in
Human Rights Law Review, 2012, 199-219.
8
The inherent nature of the right suggests that “it is such ‘the supreme right’ that first and foremost necessitates
effective guarantee” (see N. JIANG, China and International Human Rights. Harsh Punishments in the Context of
the International Covenant on Civil and Political Rights, Springer, Berlin-Heidelberg, 2014, 61).
9
Article 21 of the Indian Constitution deals jointly with life and personal liberty.
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recoverable damages deriving from the death of a person? Quite often, the mixture
between statutory and judge-made rules reveals that the right to life is under-valued.
This actually shows the risk that the importance itself of the supra-national Charters, in
the realm of human rights, might be called into question.
3. - In the current and the subsequent paragraphs, the analysis will concentrate on
the European scenario. From the 1950 Convention one can readily infer that the agents
of State are not allowed to use lethal force, unless exceptional circumstances occur.
Nevertheless, the protection of life involves positive obligations as well10. Summarizing
on this point, States are obliged to enact effective criminal law provisions, susceptible to
deter the commission of offences against the person, and to put in place some form of
effective official investigation when individuals have been killed as a result of the use of
force. In addition, there is a duty to take preventive operational measures to protect an
individual whose life is at risk from the criminal acts of another individual. However, as
it has been noted in many areas of law, criminal sanctions alone may fail to produce the
appropriate level of deterrence, so they need to be complemented by private law
remedies, namely –in our field– by monetary awards.
Let’s try to concisely give an answer to a couple of questions, taking into account
not only the statutory provisions, but also the case law having direct bearing on the
matter in hand. We will notice that the reply to the first question is aligned to the goal of
maximizing the protection for the endangered interest (although with some limitations).
On the contrary, the response to the second question does not seem to be satisfactory in
terms of deterrence.
First question: is the State obliged to compensate, both pecuniary and nonpecuniary, damages suffered by an heir or a close relative of a person died because of an
act or omission attributable to a government body? The answer is “yes”, in accordance
with the judgments rendered by the European Court of Human Rights. The failure to
pay compensation to the survivors may amount to a breach of the right to life, at least
insofar as its procedural limb is concerned. It follows that, in the case of a breach of the
right to life (as it would be when the ban on torture is violated), compensation for the
non-pecuniary damage flowing from the breach should in principle be available as part
10

The European Court of Human Rights held that even mere negligence may, in certain circumstances, be
sufficient to establish a violation (see the decision of 15 December 2015 in the case of Lopes de Sousa
Fernandes v. Portugal; the case involved a hospital belonging to the National Health System).
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of the range of possible remedies. This lack of compensation could, at the same time,
result in a violation of the right to an effective remedy11. Provided that such an action is
brought before the European Court of Human Rights, damages may be assessed and
liquidated by the same Court, since it has the competence to afford "just satisfaction" to
the injured party.
In order to formulate the second question, we could simply modify the first,
replacing the words “government body” with the words “private person or entity, whose
acts or omissions don’t give rise to State liability”. This change leads to a completely
different outcome. The answer becomes “no”. Even this conclusion is supported by the
pertinent case-law. In a 2009 decision, the Strasbourg Court held that States are not
obliged to provide the close relatives of the deceased with a legal basis for claiming
compensation for non pecuniary-damages12. To put it more clearly, the absence of
statutory remedy for non-pecuniary damage resulting from death in an accident caused
by a private individual does not amount to an arguable claim of violation of Article 2 of
the Convention.
4. - Since tort and contract lawsuits are administered by national courts, one cannot
avoid giving a glance on the way in which these judicial instances, in European
countries, deal with the same topic. If we scrutinize the existing national redress
systems, they usually reveal certain common features:
- each of them (with only one exception) includes a number of gaps, that is to say some
situations where, notwithstanding the death of an individual, the infringer will not be
forced to pay anything;
- not rarely, the monetary awards granted by national judges to the survivors are lower
than the amount of money to be paid by the wrongdoer if the same conduct had caused
severe bodily harm.

11

See the judgment of 13 March 2012, in the case of Reynolds v. The United Kingdom. As to the background
of the case, a man, diagnosed with schizophrenia, had been allocated in one of the crisis rooms in a building
where a mental health team operated; just before the scheduled time of medication, he broke a window in his
room and fell from the sixth floor to his death. His mother, in the application lodged against the United
Kingdom, complained that she had no effective domestic mechanism whereby issues of civil liability could
be determined in respect of the alleged negligent care of her deceased son. The Court concluded that the
applicant did not have available to her civil proceedings to establish any liability and compensation due as
regards the non-pecuniary damage suffered by her on her son’s death. Consequently, the Court held that there
was a violation of Article 13 in conjunction with Article 2 of the Convention.
12
See the judgment of 7 July 2009 in the case of Zavoloka v Latvia.
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The grim paradox is that, quite often, is cheaper to kill than to injure.
Current trends in Europe are efficaciously summed up by the drafters of Book VI of
the Draft Common Frame of Reference (one of the components of this large
compilation of ‘model rules’, that sometimes has been seen as one of the first pieces of
a future codification of European private law; more specifically, the part devoted to
“Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused to Another”). Under Article
VI.-2:202, one can find the description of at least an instance where a person may obtain
compensation as a result of another’s death13. But what is really of a great significance
in that text, are the words used in the Comments and in the Explanatory Notes to the
provision cited above. The Comments make clear that death as such does not constitute
a legally relevant damage; specifying that “[t]he deceased has no claim which can be
asserted on account of the death as such, and the loss of life as such has no value
quantifiable in monetary terms which can be assigned by the system of private law to
heirs or successors”. On their side, the Explanatory Notes give an account of the
mainstream as follows: “the ‘right to life’ extinguishes when it is violated”; “the death
of a person as such does not trigger a corresponding obligation to pay damage”. The
only place where things are different is Portugal14, since in the Lusitanian experience,
“the case law [not the code; not even an autonomous statute] maintains that indeed loss
of life itself amounts to damage capable of monetary valuation payable to the
survivors”15.
How does the said mechanism work? Its functioning can be easily perceived when
we look at the rules, mostly developed by courts, which govern wrongful death cases in

13

Article VI.–2:202, is entitled «Loss suffered by third persons as a result of another’s personal injury or
death»; it states that “(1) Non-economic loss caused to a natural person as a result of another’s personal
injury or death is legally relevant damage if at the time of injury that person is in a particularly close personal
relationship to the injured person. (2) Where a person has been fatally injured: (a) legally relevant damage
caused to the deceased on account of the injury to the time of death becomes legally relevant damage to the
deceased’s successors; (b) reasonable funeral expenses are legally relevant damage to the person incurring
them; and (c) loss of maintenance is legally relevant damage to a natural person whom the deceased
maintained or, had death not occurred, would have maintained under statutory provisions or to whom the
deceased provided care and financial support”.
14
See A. MENEZES CORDEIRO, Tratado de Direito Civil Português, II, Direito das Obrigações, Tomo III,
Almedina, Coimbra, 2010, 614 “a morte de uma pessoa constitui um dano, uma vez que a vida é um bem
juridicamente tutelado através do direito à vida; […] é um dano infligido ao morto e, reflexamente, a certos
elementos que o rodeiam […]; finalmente, o ressarcimento de que beneficie a vítima transmite-se, pela
morte, aos seus sucessores”.
15
The Portuguese case-law has heavily influenced the debate in Brazil (for further details, C.K.F. MOLOGNI,
Dano Morte e seus Efeitos Sucessórios, in UNOPAR Científica. Ciências Jurídicas e Empresariais, 2011, n.
1, 19-27).
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Italy16. In that country, the traditional prevailing view, backed up by the statements of
the Plenary Chamber of the Supreme Court (Court of Cassazione)17, does not distance
itself from the general current of thought.
According to this set of rules, those who had a link of affection with the deceased
are entitled to the reparation of their own losses: pecuniary (funeral expenses; loss of
future income); non-pecuniary (loss of personal relationship; pain and suffering;
disruption to life). Furthermore, the heirs of the deceased are entitled to obtain, as
his/her successors, an award for the damages suffered by the primary victim; but this
will materialize only if there was a remarkable lapse of time between the injuries and
the death, or if the injured person had acquired awareness of the catastrophic
consequences of the wrongful act leading to the loss of his/her own life. Anyway, loss
of life as such is not deemed a recoverable damage. So that one can even face situations
where no obligation at all arises on the part of the wrongdoer.
It is stimulating to take notice that, quite recently, the Court of Cassazione was
explicitly asked to reconsider the same issue in the light of the provision set out in
Article 2 of the European Convention on Human Rights. Two cases in which this

16

For an overview of the Italian debate, updated at the time of the so called “Scarano” decision (the name
used to designate the judgment of the Third Civil Chamber of the Supreme Court of 23 January 2014, n.
1361, in “Il Foro Italiano”, 2014, I, 719), see I. GARACI, Compensation for damages in the event of death, in
the Italian Legal System, in “Quaderni di Diritto Mercato Tecnologia”, 2014, no. 2, 72-83.
17
See the judgment of 22 July 2015, n. 15350, in “Il Foro Italiano”, 2015, I, 2682, with comments by A.
PALMIERI, R. PARDOLESI, Danno da morte: l’arrocco delle sezioni unite e le regole (civilistiche) del delitto
perfetto; R. CASO, Le sezioni unite negano il danno da perdita della vita: giorni di un futuro passato; R.
SIMONE, La livella e il (mancato) riconoscimento del danno da perdita della vita: le sezioni unite tra
principio di inerzia e buchi neri dei danni non compensatori. The same decision has been deeply analyzed in
several articles: M. BONA, Sezioni unite 2015: no alla loss of life, ma la saga sul danno non patrimoniale
continua, in “Responsabilità Civile e Previdenza”, 2015, 1537-1567; F.D. BUSNELLI, Tanto tuonò, che ... non
piovve - Le sezioni unite sigillano il «sistema», in “Il Corriere Giuridico”, 2015, 1206-1226; V. CARBONE,
Valori personali ed economici della vita umana, in “Danno e responsabilità”, 2015, 894-898; L. D’ACUNTO,
Le sezioni unite riaffermano l’irrisarcibilità iure hereditatis del danno da perdita della vita, in “La nuova
giurisprudenza civile commentata”, 2015, I, 1015-1023; R. FOFFA, Il danno da morte tra Epicuro e
Guglielmo d’Occam, in “La nuova giurisprudenza civile commentata”, 2015, I, 1023-1028; M. FRANZONI,
Danno tanatologico, meglio di no ..., in “Danno e responsabilità”, 2015, 899-904; M. GORGONI, L’altalena
qualificatoria del danno da morte: da Cass. n. 3475/1925 alle sezioni unite n. 15350/2015, in “Danno e
responsabilità”, 2016, 224-231; I. MUSU, Analisi economica della responsabilità civile e valore del danno da
morte, in “Il Foro Italiano”, 2015, I, 3513-3518; R. PARDOLESI, R. SIMONE, Danno da morte e stare decisis:
la versione di Bartleby, in “Danno e responsabilità”, 2015, 905-908; G. PONZANELLI, Le sezioni unite sul
danno tanatologico, in “Danno e responsabilità”, 2015, 909-910; R. PUCELLA, Le sezioni unite confermano il
divieto di cittadinanza al danno da morte - Brevi note a Cass. sez. un. 22 luglio 2015, n. 15350, in “La nuova
giurisprudenza civile commentata”, 2015, II, 652-654; D. RONCALI, Il danno da morte: riflessioni medicolegali, in “Il Foro Italiano”, 2015, I, 3518-3520; P. VALORE, Le sezioni unite confermano l’irrisarcibilità agli
eredi del c.d. danno «tanatologico», in “La Giurisprudenza Italiana”, 2015, 2065-2067).
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argument was raised were finally decided in 201618. Although their results are
comparable, the different panels reasoned in a notably different manner. Indeed the first
of the two judgments (n. 14940/16), in line with the Plenary Chamber’s decision, entails
a foreclosure; while the second (n. 18619/16) authorizes the interpreter at least to think
that something might change. On the latter occasion, the opinion of the Court
acknowledged that Article 2 must be taken into account by the national courts, although
actions brought by the survivors of people who died due to negligence or intentional
acts need to be carefully scrutinized in light of the principle of proportionality.
Indeed if the right to life has to be taken seriously in domestic contexts, there is a
need for effective remedies in private suits. Deprivation of life shall be esteemed as a
loss worthy of redress, even if caused by private actors19. All the supposed technical
obstacles on the way to compensation can be surmounted20; as a matter of fact, one can
argue that all the practical obstacles need to be overcome, in order to avoid an unfair
outcome in several cases, to prevent discriminations between different categories of
victims, and to provide potential tortfeasors with incentives to invest in precautions to
defend life.
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Stanislav Pavol1 - Martin Skaloš2

SEKULÁRNY HUMANIZMUS V KONTEXTE ZÁKLADNÝCH MUDSKÝCH
PRÁV A SLOBÔD (HISTORICKO-PRÁVNY POHMAD)3

Abstract
The scope of this contribution is to point to a secular state, which provides (and adheres) guaranteed freedom of
religions and freedom to be free of religion by Constitution, as well as the freedom to oppose both worldviews.
The central concept of the contribution is secularism. The process of secularization is causal linked to the
development of new society, to enlightenment, to rationalism, to the expansion of science and technology, to
advances in human and civil rights and social achievements, and to abolition of the medieval privileges of the
Catholic Church and to the legitimate restriction of the influence of religious organizations on personal life and
the family life of people (eg. civil form of marriage, the possibility of divorce marriage and others).
Abstrakt
CieĐom príspevku je poukázaĢ na sekulárny štát, ktorý zabezpeþuje (a dodržiava) ústavou zaruþenú slobodu
náboženstva a slobodu byĢ bez náboženstva, ako aj slobodu oponovaĢ obom týmto svetonázorom. Ústredným
pojmom príspevku je sekularizmus. Proces sekularizácie je príþinne spätý s rozvojom novovekej spoloþnosti, s
osvietenstvom, racionalizmom, s rozmachom vedy a techniky, pokrokom v oblasti Đudských a obþianskych práv a
sociálnych výdobytkov, ako aj so zrušením stredovekých výsad katolíckej cirkvi a legitímnym obmedzením vplyvu
náboženských organizácií vôbec na osobný a rodinný život Đudí (napr. civilná forma sobáša, možnosĢ rozvodu
manželstva a iné).

Úvod
Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania prechádzala v dejinách
komplikovaným filozofickým a politickým vývojom, priþom jej význam v dnešnej Listine
základných práv a slobôd je daný skutoþnosĢou, že v druhej polovici 20. storoþia nemohla byĢ
na našom území vo väþšine svojich zložiek prakticky realizovaná. Po páde komunistického
režimu v roku 1989 boli parlamentom nastolené Đudsko-právne štandardy zodpovedajúce
právnemu vývoju v štátoch západnej Európy.
Sekularizmus znamená propagovanie nenáboženských perspektív, ako sú ateizmus
a sekulárny humanizmus (najnovšie nazývaný jednoducho „humanizmus") a propagovanie
1

JUDr. Stanislav Pavol, Právnická fakulta UMB, Banská Bystrica, Katedra trestného práva, kriminológie,
kriminalistiky a forenzných disciplín, externý doktorand.
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sekulárne orientovaného štátu. Sekulárny štát je štát, ktorý zabezpeþuje (a dodržiava) ústavou
zaruþenú slobodu náboženstva a slobodu byĢ bez náboženstva, ako aj slobodu oponovaĢ
obom týmto svetonázorom. Štát si pritom zachováva svoju neutralitu vo veciach „viery
a neviery", neuprednostĖuje žiadnu z nich, neposkytuje výhody a privilégiá žiadnemu z týchto
svetonázorov a dbá na to, aby sa žiadna z organizácií zastávajúcich uvedené svetonázory
nemohla uplatniĢ na úkor inej.4
1. Historický pohĐad na proces sekularizácie
Pre moderný štát a právo sa obvykle používa adjektívum sekulárny. Ide o termín
mnohovýznamový. Významová mnohoznaþnosĢ pojmu sekularizmus (resp. sekularita, laicita,
laicizmus þi neutralita s akýmkoĐvek dodatkom) sa tak doposiaĐ prejavuje skôr nepriaznivo.
Európsky súd pre Đudské práva vo veci Lautsi proti Taliansku [GC]5 v naratívnej þasti
rozsudku rekapituluje zo stanovísk úþastníkov „princíp sekularizmu“ obsiahnutý v talianskom
práve, vo vlastných úvahách však už hovorí o požiadavke (náboženskej) neutrality
a nestrannosti štátu (bod 60) a „sekularizmus“ (secularism) výslovne radí medzi náboženské
a filozofické presvedþenia podĐa þl. 9 Dohovoru (body 58, 78), a to oddelene od pojmu
„sekulárneho štátu“ (State's secular nature) (bod 71).
Sekularizácia, vo všeobecnosti zosvetšĢovanie, je pojem, ktorý bol pôvodne používaný na
konfiškáciu „posvätných" majetkov katolíckej cirkvi svetskou šĐachtou poþas reformácie
v Nemecku v polovici 17. storoþia. V novodobom sociologickom chápaní sa ním oznaþuje
proces, v ktorom sa spoloþenský život, skupinové a individuálne vedomie a správanie Đudí,
sociálne vzĢahy a inštitúcie postupne vymaĖujú spod vplyvu náboženských predstáv, názorov,
noriem obradov a inštitúcií. Tento proces je príþinne spätý s rozvojom novovekej spoloþnosti,
s osvietenstvom, racionalizmom, s rozmachom vedy a techniky, pokrokom v oblasti Đudských
a obþianskych práv a sociálnych výdobytkov, ako aj so zrušením stredovekých výsad
katolíckej cirkvi a legitímnym obmedzením vplyvu náboženských organizácií vôbec na
osobný a rodinný život Đudí (napr. civilná forma sobáša, možnosĢ rozvodu manželstva a iné).
Po reformácii v Európe prestávalo náboženstvo plniĢ zjednocujúcu úlohu v štáte, naopak
stalo sa podstatou rozdielnosti. SkúsenosĢ náboženských vojen viedla k rozvoju
samostatných štátoprávnych teórií, ktoré už neodvodzovali podstatu štátu a rolu panovníka
z urþitého metafyzického alebo náboženského zdroja, dovtedy predovšetkým v kresĢanskom
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roþ. 4, 2008, þ. 4, s. 12.
5
Rozsudok Lautsi a ćalší proti Taliansku [GC] zo dĖa 11. 3. 2011, sĢažnosĢ þ. 30814/06.
Ͷ

358

chápaní, ale pokúšali sa o celkom nové sebalegitimizaþné úvahy. Osvietenský humanizmus
sa prestal koncentrovaĢ na vzĢah þloveka k bohu, túto otázku odsunul z centra filozofických
a politických úvah a relativizoval vplyv mocenských þi náboženských autorít na duchovný
život jedinca. V tejto fáze možno hovoriĢ o zavĚšení procesu sekularizácie v právnofilozofickom zmysle formálneho oddelenia hodnotových zdrojov štátu a cirkvi.
Uvedené chápanie nepredpokladá, že by štát mal byĢ voþi náboženstvu indiferentný þi
priamo negatívny. Náboženstvu sa neumožĖuje len priamy – konštitutívny – vplyv na štát,
nie však pozitívne prejavy individuálne þi spoloþenské, ktoré sa môžu prirodzene prejavovaĢ
v rovine politickej a nakoniec aj v práve, a to bez toho, že by sekulárny charakter štátu
a práva bol dotknutý. KĐúþovou je požiadavka náboženskej neutrality. Tento vývoj nebol
priamoþiary a v praxi nebolo vylúþené, aby štát aj neskôr s urþitou preferovanou konfesiou
nakladal ako s politickým nástrojom. To nakoniec dokladá aj dnes pretrvávajúca existencia
štátnych cirkví i v tak sekularizovanej právnej kultúre, akou je európska.6 Dôsledok
uvedeného vývoja je predovšetkým všeobecná koncepcia prirodzených práv þloveka,
a obzvlášĢ požiadavka náboženskej neutrality verejnej moci na strane štátu (þl. 2 ods. 1
Listiny základných práv a slobôd) a na strane jednotlivca autonómia v oblasti duchovnej
a duševnej (þl. 15, þl. 16 Listiny základných práv a slobôd).
ýeskoslovenský štát bol v období rokov 1948-1989 protináboženský a zároveĖ pozitívne
presadzoval tzv. vedecký svetový názor, resp. vedecký ateizmus. Toto sa prejavovalo v rovine
písanej ústavy7, zákonov i praktickej þinnosti verejnej moci. Osobitne je potrebné spomenúĢ
tzv. Ústavu 9. mája (ústavný zákon þ. 150/1948 Zb.), ktorá v þl. 15 a 16 formálne zaruþovala
slobodu svedomia a náboženského vyznania, zároveĖ však ustanovovala, že „svetový názor,
viera alebo presvedþenie nemôže byĢ nikomu na ujmu, nemôže však byĢ dôvodom na to, aby
niekto odmietal plniĢ obþiansku povinnosĢ uloženú zákonom“ (þl. 15. ods. 2 ústavného
zákona þ. 150/1948 Zb.). Obþianska povinnosĢ tak predstavovala všeobecnú povinnosĢ, ktorá
nerozlišuje medzi vyznaním a bezvyznaním (þl. 16 ods. 2 ústavného zákona þ. 150/1948 Zb.),
6
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þi v textoch prísah ústavných þiniteĐov: napr. poĐská, švajþiarska þi nórska ústava sa odvolávajú na Boha; írska
a grécka ústava sa odvoláva na Svätú Trojicu, ako špecifický kresĢanský teologický koncept. Náboženské
odkazy v ústavách môžu nadobúdaĢ aj podobu odkazov na stvorenie, božskú všemohúcnosĢ, vševedúcnosĢ,
všadeprítomnosĢ, nesmrteĐnosĢ a pod.
7
ýlánok 16 ods. 1 Ústavy ýSSR, ústavný zákon þ. 100/1960 Zb.
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a ustanovovala tak formálne rovné postavenie všetkých obyvateĐov. Táto ústava, ideologicky
nepochybne významne ovplyvnená, ešte formálne nezakotvovala naviazanosĢ štátu na
konkrétnu protináboženskú doktrínu (aj keć v praxi bola zrejmá). V tomto pokroþila Ústava
ýeskoslovenskej socialistickej republiky z roku 1960 (ústavný zákon þ. 100/1960 Zb.), ktorá
už výslovne hovorila o „duchu vedeckého svetového názoru, marxizmu-leninizmu...“.
Ústava, Listina základných práv a slobôd alebo iné ustanovenia ústavného poriadku
neobsahujú výslovnú požiadavku „sekularizmu“ alebo „laicity“ štátu alebo práva. Naopak
množstvo konkrétnych ustanovení Listiny základných práv a slobôd možno z hĐadiska
subjektívneho historického zákonodarcu chápaĢ ako priamu reakciu na ústavnú prax rokov
1948 až 1989, kedy štát bol veĐmi úzko spätý s konkrétnou (protináboženskou) ideológiou.
ýlánok 2 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd hovorí, že „Štát je založený na
demokratických hodnotách a nesmie sa viazaĢ na výluþnú ideológiu, ani na náboženské
vyznanie.“8 ýlánok 3 ods. 1 ćalej zakotvuje zákaz diskriminácie slovami: „Základné práva
a slobody sa zaruþujú všetkým bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery
a náboženstva, politického alebo iného zmýšĐania, národného alebo sociálneho pôvodu,
príslušnosti k národnostnej alebo etnickej menšine, majetku, rodu alebo iného postavenia.“9
Proces sekularizácie, úzko spätý s vývojom spoloþnosti a reagujúci na jeho protireþenie,
je teda sám protireþivý. Jeho rozsah, intenzita a hĎbka sú výslednicou viacerých i protikladne
pôsobiacich þiniteĐov. Vývin sekularizácie prebieha protireþivo, nemožno v Ėom vylúþiĢ ani
momenty stagnácie a regresu. V tomto procese veriaci þlovek zvyþajne iba postupne opúšĢa
svoje religiózne názory, zvyky a správanie. Rozchod s náboženstvom prebieha v závislosti
od intelektuálnej a morálnej úrovne þloveka a od vonkajších okolností jeho života. Pri
súbehu menej pozitívnych subjektívnych a objektívnych faktorov duchovného vývinu môže
rozchod s náboženstvom vyústiĢ do duchovnej laxnosti, nihilizmu a cynizmu. Pravý zmysel
procesu sekularizácie však nespoþíva v nejakom prekonaní náboženstva. Ide o to, aby
náboženstvo v živote þloveka nahradili pozitívne, svetsky zdôvodnené a orientované názory
a postoje so silným humanistickým obsahom.10

Stále þastejšie sa objavujú požiadavky (v doktríne i judikatúre) na náboženskú alebo ideologickú neutralitu
štátu, avšak nie na sekularizmus ako nosnú ideu obsahu.
9
Vecne nadväzujú ustanovenia o zárukách náboženskej slobody prostredníctvom subjektívneho základného
práva – þl. 15 a þl. 16 Listiny základných práv a slobôd.
10
Horácky, M.: Sekularizácia a evanjelizácia. In: Prometeus. ýasopis pre obþiansku spoloþnosĢ a humanizmus,
roþ. 1, 2005, þ. 5, s. 28.
8
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2. Sekularizmus a jeho prednosti
Sekularizmus rovnako ako iné formy nenáboženského myslenia a konania boli sústavne po
celé veky potláþané. ďudia takéhoto zmýšĐania boli poþas celej histórie nemilosrdne trestaní väþšinou pod zámienkou „kacírstva", ako „neverci", bosoráci alebo bosorky, þo sa þiastoþne
nepriamo udržalo až doteraz odmietaním až vylúþením zo spoloþnosti, komunity alebo
dokonca aj z vlastnej rodiny.
Kým dominantné náboženstvá s úspechom získavali široké právomoci, „neverci" a ich
názory sa vždy cenzurovali, zakazovali alebo inak blokovali - ako by „neexistovali". Až
dodnes je veĐmi Ģažké presadiĢ, aby hlasy „nevercov" boli vypoþuté, najmä vo verejných
médiách - v rozhlase, televízii, v dennej alebo periodickej tlaþi. Organizované náboženstvá si
zachovali svoje metódy z minulosti, ktorými môžu tejto publicite „pre nich nežiaducich
názorov" zabrániĢ. Napomáha im v tom skutoþnosĢ, že dnes sú už mnohí veriaci príslušníkmi
niektorej cirkvi iba „formálne - na papieri", aj tí sa však boja k tomu priznaĢ a kritizovaĢ
„svoje" náboženstvo.
Od konca 19. a zaþiatku 20. storoþia sa postupne zaþali zmierĖovaĢ obmedzovania kladené
náboženstvom, na þom malo zásluhu vynáranie sa ateistických a sekulárnych myšlienkových
smerov. Medzi zmiernenie dusivých vplyvov náboženstva patrila aj postupujúca emancipácia
žien, ktoré náboženstvá vyradili na celé stároþia z tvorivej spoloþenskej práce - ako „stvorenia
menejcenné a nerovnoprávne s mužmi". Prejavilo sa to aj umožnením ženám študovaĢ na
univerzitách, þo však dodnes nie je všeobecne rozšírený jav. Z toho potom vyplynulo
zapojenie žien do administratívy, verejného života, vlády a ich zrovnoprávnenie vo volebnom
práve.
Paralelne s týmito procesmi sa uskutoþĖovalo „ukrajovanie" z doteraz výluþných domén
náboženstva, ako sú charitatívne þinnosti a právo. To posledné sa stalo silným nástrojom
oslobodenia Đudí spod diktátu cirkvi. Tento proces právneho zdokonaĐovania pokraþuje
s priaznivými dosahmi na vedu, verejné zdravotníctvo, pracovné právo a na sociálne
zabezpeþenia - aké za nadvlády náboženstva boli celkom nemysliteĐné. Analýzy historických
osobností, ktoré pretlaþili všetky tieto pokrokové trendy, by jednoznaþne dokázali, že to boli
zväþša Đudia bez náboženského vyznania. Preto je zarážajúca snaha niektorých predstaviteĐov
cirkvi privlastniĢ si všetky tieto pokroky, hoci pravda je taká, že cirkev proti nim vždy
rezolútne bojovala.
Základným princípom sekularizmu je prvoradý význam rozumu a objektívnych znalostí
v konaní Đudí. Božie usmerĖovanie a zásahy ako nedokázané javy sú pre sekularizmus
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neprijateĐné. Rovnako aj nádej a strach z posmrtného života sa dostali do rozporu
s objektívnymi poznatkami, pretože zastavením funkcie mozgu sa život definitívne konþí.
CieĐom Đudského života je teda dosahovanie šĢastia na tomto svete - þi už osobného alebo aj
celospoloþenského. Prostriedkom na to je sloboda, ktorú sekularisti chápu ako komplex práv
a s nimi súvisiacich povinností. Prekážky myslenia a „povolený spôsob myslenia podĐa
receptu" sú pre sekularizmus cudzie. MorálnosĢ chápu sekularisti ako súhrn skutkov, ktoré
vylepšujú a zušĐachĢujú Đudský charakter a bránia takým skutkom, ktoré poškodzujú iných.
3. Francúzsky laicizmus
V prípade pojmov laicity (laicité) a laicizmu (laicism) ide o osobitné formy sekularizmu
popisovaných v intenciách konkrétneho francúzskeho modelu. Laicita má byĢ skôr špecifický
koncept sekularizmu, ktorý sa odvíja od historického a hodnotového dediþstva Francúzska
a má konkrétne a výslovné ústavné postavenie podĐa þl. 1 Ústavy Francúzska (od roku 1946,
resp. 1958). Laicizmus má byĢ ešte agresívnejšou sekularistickou protináboženskou
ideológiou, ktorá sa prejavuje v tzv. nepriateĐskej odluke štátu a cirkvi, þi snahou vytláþaĢ
náboženstvo z verejného priestoru. Najvýraznejším štátom, ktorý tento model uplatĖuje, je
v súþasnosti Turecko.
PodĐa Jeana Baubérota, profesora na l'Eco-le Pratique des Hautes Etudes vo Francúzsku,
základom sekulárneho princípu je rovnosĢ všetkých obþanov pred zákonom bez rozdielu
pôvodu, rasy alebo náboženstva. Režim musí rovnako rešpektovaĢ všetky svetonázory.
Slobodná komunikácia myšlienok a názorov predstavuje jednu z najcennejších prvkov
Đudských práv a sekulárnych princípov. Tieto základné predpoklady nemožno dodržiavaĢ bez
odluky cirkvi od štátu. Sekulárny štát teda rovnako vyluþuje uprednostĖovanie ateizmu ako
uprednostĖovanie teizmu. Spoloþenské záujmy osožné pre všetkých nahrádzajú skupinové
záujmy a tvoria tmel spájajúci všetky svetonázorové zoskupenia. Nepriamo to naznaþuje, že
náboženské cirkvi sú v podstate „záujmové organizácie obþanov“ - ako všetky iné záujmové
organizácie - a preto niet dôvodu, aby sa považovali v právach nadradené nad ostatné
„záujmové organizácie."
Francúzsky laicizmus sa teda najviac približuje sekularizmu, hoci sekularizmus sa v
mnohých obmenách rozšíril v mnohých iných štátoch sveta; žiaĐ, zväþša s pripustením
„výnimiek" zohĐadĖujúcich (údajné - v skutoþnosti neexistujúce) výnimoþné postavenie
náboženstva. Francúzske obþianske právo vyžaduje na základe tohto princípu registráciu
narodenia, manželstiev a úmrtia ako prvoradú obþiansku povinnosĢ. Štát sa potom už
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nezaujíma o to, þi sa obþan tieto akty rozhodol potvrdiĢ aj cirkevnými cestami, alebo nie. To
už je súkromná vec obþana.
Moderné Francúzsko sa teda identifikuje ako dcéra „Francúzskej revolúcie" a prijíma
hodnoty osvojené v roku 1789. Nehlási sa k žiadnemu „spojenectvu" s cirkvami. Prvoradé
prvky tohto sekulárneho štátu sú sekulárna výchova žiakov v štátnych školách, þo nevyluþuje
náboženskú

výchovu,

ktorá

je

však

súkromnou

záležitosĢou

podĐa

rozhodnutia

zainteresovaných zložiek (žiak, rodiþia, kĖaz). Zákon zabezpeþuje, že cirkev musí dodržiavaĢ
štátne zákony, þo bola reakcia na pápežskú encykliku nariaćujúcu katolíkom nedodržiavanie
odluky cirkvi od štátu (jeden z mnohých príkladov úsilia Vatikánu uchovaĢ si svoju
nadradenosĢ). Obþania majú neobmedzenú slobodu v organizovaní svojich cirkví a v
slobodnom prejavovaní svojho náboženstva na verejnosti. Sloboda svedomia sa chápe nielen
ako výsada veriacich, ale aj ateistov a Đudí indiferentných k náboženstvu alebo aj iných
kombinácií (filozofickej) viery. Pri sþítaní Đudu sa nezisĢuje náboženská príslušnosĢ a ani
v iných dotazníkoch sa neskúma náboženská príslušnosĢ (vrátane prihlášky k pobytu v hoteli).
Používanie cirkevných budov (kostolov a pod.) sa vyriešilo zákonom, ktorý ustanovuje, že
tieto budovy boli pridelené pod správu organizácie vykonávajúcej ich základné poslanie.
V dôsledku toho majetky katolíckej cirkvi mohli pripadnúĢ pod správu iných organizácií
a objekty pamiatkového charakteru pripadli štátu.
Náboženské znaky sa vo verejných budovách zásadne nepoužívajú. Niektoré (katolícke)
sviatky boli uzákonené ako štátne (korene Francúzska boli katolícke). V dĖoch sviatkov iných
vyznaní môžu ich vyznávaþi požiadaĢ o pracovné voĐno.
Sekulárna neutralita znamená, že sa cirkvám nemôže vyplácaĢ žiadna finanþná podpora
alebo štátny príspevok. Treba však pripustiĢ, že aj v takom sekulárnom štáte, akým je
Francúzsko, sa „nepriame“ príspevky presadili (najmä kaplánstvo podporované štátom,
nezdanené dary, údržba niektorých objektov.) S tým súvisí aj problém súkromného (medzi
iným aj cirkevného) školstva. Tieto školy môžu dostávaĢ príspevky z verejných fondov za
predpokladu, že sa zmluvne zaviažu ministerstvu školstva dodržiavaĢ štátne uþebné osnovy.
Dbá sa pri tom aj na slobodu myslenia, pri ktorej sa rešpektuje tak právo prijímaĢ náboženské
pokyny na konanie, ako aj právo kritického postoja k dogmám.11

Rehák, A.: Sekularizmus a jeho prednosti. In: Prometheus. ýasopis pre obþiansku spoloþnosĢ a humanizmus,
roþ. 4, 2008, þ. 4, s. 13.
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4. Náboženské symboly na verejnosti
Používanie náboženských symbolov na verejnosti, nosenie náboženských odevov
a súvisiaca úprava zovĖajšku je aktuálnou otázkou v európskej praxi. V judikatúre Ústavného
súdu sa doposiaĐ neobjavujú závery k možnosti obmedzenia základného práva v tomto
rozsahu a ani právnymi predpismi nie je táto oblasĢ upravená. Možno však poukázaĢ na
závery Európskeho súdu pre Đudské práva, prípadne iných jurisdikcií.
Francúzsky sekularizmus, resp. „laicité“, ktorý bol takpovediac spoloþenskou dohodou
medzi protestantmi, katolíkmi a židmi v krajine o tom, že sa vo verejnej sfére vzdajú
zdôrazĖovania svojich náboženských identít, zaþali po sto rokoch narúšaĢ požiadavky
imigrantov. Keć vláda v roku 2004 prišla s návrhom zakázaĢ nosenie všetkých náboženských
symbolov – kresĢanských krížov, židovských jarmuliek þi moslimských šatiek – vo všetkých
štátnych ustanovizniach, najväþšie diskusie vyvolali práve moslimské šatky. Kým francúzski
sekularisti a voĐnomyšlienkari tento návrh jednomyseĐne privítali, ćalší, vrátane mnohých
humanistov mimo Francúzska, sa vo svojom názore rozchádzali. Videli tu totiž urþitý konflikt
medzi požiadavkami sekularizmu na jednej strane a náboženskej slobody na strane druhej.
Kritici tohto návrhu tvrdili, že zákaz nosenia symbolov viery je porušením ýlánku 18
Deklarácie OSN o Đudských právach, ktorý garantuje slobodu prejavovaĢ svoje náboženstvo
alebo vieru, sám alebo spoloþne s inými, þi už verejne alebo súkromne. Podporovatelia
zákona zas tvrdili, že nijaká takáto sloboda nemôže byĢ absolútna. Nikto nemá právo nanútiĢ
svoje kultúrne normy na iných ako vyjadrenie svojho náboženstva alebo viery. Keć prezident
Chirac obhajoval tento návrh, argumentoval, že moslimské šatky sú symbolmi útlaku žien
a tichého útoku na sekulárny štát. Nakoniec mu pomohol Európsky súd pre Đudské práva
v Štrasburgu, ktorý vydal nariadenie, podĐa ktorého zákaz nosenia šatiek v štátnych školách
neobmedzuje slobodu vierovyznania. V celej veci sa však zabúdalo ešte na jednu dôležitú
vec: nikto nikdy nezakazoval nijakej náboženskej skupine nosiĢ náboženské symboly
v súkromí. A to je v súlade so sekulárnym princípom, že náboženstvo je súkromná vec
každého jednotlivca.12
Sloboda uþiteĐky demonštrovaĢ svoju vieru v škole, ako verejnom priestore, nosením
moslimskej šatky, je obmedzená negatívnou slobodou ostatných, aby neboli vystavení
neprimeranému pôsobeniu náboženských symbolov; uvedené platí osobitne na základnej
škole, lebo malé deti sú náchylnejšie na ovplyvĖovanie a v ich prípade môže maĢ aj urþité
prozelytizaþné úþinky (snahy náboženskej skupiny smerujúce k získaniu nových þlenov).
Takáþová, J.: Francúzsky sekularizmus a moslimské šatky. In: Prometheus. ýasopispre obþiansku spoloþnosĢ
a humanizmus, roþ. 1, 2005, þ. 4, s. 12.
12
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PodĐa názoru Európskeho súdu pre Đudské práva nosenie islamskej šatky môže byĢ Ģažko
zluþiteĐné s posolstvom tolerancie, rešpektu k druhým a predovšetkým s rovnoprávnosĢou
a zákazom diskriminácie, ktoré by mali všetci uþitelia v demokratickej spoloþnosti
odovzdávaĢ študentom.13 Nosenie náboženských symbolov v škole vo všeobecnosti
neodporuje požiadavkám na sekulárny charakter vzdelávania, avšak môže sa staĢ
neprípustným za konkrétnych okolností. Ak sa žiaþky odmietnu podriadiĢ školskému predpisu
a na hodinách telesnej výchovy neodložia moslimskú šatku, nejde o porušenie základného
práva, pokiaĐ sú vylúþené zo školy a odkázané na korešpondenþnú formu vzdelávania. Takéto
obmedzenie náboženského prejavu je odôvodniteĐné ochranou zdravia a bezpeþnosti a je
výsledkom vyváženej ochrany rôznych záujmov, vrátane záujmov žiaþok.14
Sloboda študenta univerzity prejavovaĢ svoje náboženstvo môže byĢ za urþitých okolností
obmedzená, a to v prípadoch, kedy v spoloþnosti popri sebe pôsobí niekoĐko náboženstiev
a môže sa javiĢ ako nevyhnutné ustanoviĢ obmedzenie slobody náboženského prejavu alebo
presvedþenia za úþelom zladenia záujmov rôznych skupín a zabezpeþenia práv každého.
Posúdenie sa týkalo študentky, ktorá bola vylúþená z tureckej univerzity pre nerešpektovanie
zákazu nosenia moslimských šatiek platiaceho pre ženy (zároveĖ pre mužov platil zákaz nosiĢ
bradu).15
V tomto smere je potrebné poukázaĢ na uvoĐnenejší prístup Európskeho súdu pre Đudské
práva k otázke krížov (krucifixov) v talianskych školách,16 ktorý zohĐadĖoval širšie kultúrne
a hodnotové aspekty a relatívne nízku mieru ohrozenia práv tretích osôb.17 Hoci odvolací súd
jednoznaþne poukázal na skutoþnosĢ, že odkaz na historickú tradíciu nezbavuje štát
povinnosti rešpektovaĢ ustanovenia Dohovoru, poukázal tiež na voĐnosĢ zmluvných štátov
rozhodnúĢ o ponechaní krížov v uþebniach. Teda súd konštatoval, že postup pri ktorom štátne
orgány ponechali kríže v školách, resp. tento postup umožnili, bol v súlade s možnosĢou
voĐnej úpravy vnútroštátnych pomerov suveréna, in concreto Talianskej republiky. Kećže súd
rovnako judikoval, že nedošlo k porušeniu práva na vzdelanie v kombinácii s právom na
slobodu svedomia, vyznania a presvedþenia, bolo konštatované, že nie je potrebné rozhodnúĢ
o porušení þlánku 14 Dohovoru (t.j. o zákaze diskriminácie).
Rozsudok Dahlab proti Švajþiarsku z 15. februára 2001, sĢažnosĢ þ. 42393/98; Rozsudok Spolkového
ústavného súdu z 24. 9. 2003, 2 BvR 1436/02, BVerfGE 108, 282 (Kopftuch).
14
Rozsudok Dogru proti Francúzsku z 4. decembra 2008, sĢažnosĢ þ. 27058/05; Rozsudok Kervanci proti
Francúzsku z 4. decembra 2008, sĢažnosĢ þ. 31645/04.
15
Rozsudok Leyla ùahin proti Turecku z 10. novembra 2005, sĢažnosĢ þ. 44774/98.
16
PovinnosĢ vyvesovaĢ kresĢanský kríž v triedach bola zavedená ešte pred zjednoteným Talianska. PodĐa þlánku
140 kráĐovského nariadenia Sardínsko-Piemontského kráĐovstva þ. 4336 zo dĖa 15. 9. 1860 totiž „každá škola
musela byĢ rozhodne vybavená … kresĢanským krížom“.
17
Rozsudok Lautsi a ćalší proti Taliansku (GC) z 11. 3. 2011, sĢažnosĢ þ. 30814/06, bod 72.
13
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DĖa 26. 11. 2015 Európsky súd pre Đudské práva jednohlasne potvrdil, že rozhodnutie
Francúzska z roku 2000 neobnoviĢ pracovnú zmluvu sociálnej pracovníþke v nemocnici,18
ktorá sa odmietla vzdaĢ nosenia moslimskej šatky, neporušilo jej Đudské práva. Francúzska
sekulárna ústava zakazuje zamestnancom verejnej správy dávaĢ pri výkone práce
akýmkoĐvek spôsobom najavo svoje náboženské presvedþenie. Tento zákaz sa odvtedy
rozšíril aj na školopovinné deti a dokonca aj rodiþov, ak sprevádzajú triedu na školskej
akcii.19
Zamestnávatelia v Európskej únii môžu zakazovaĢ svojim pracovníkom nosiĢ viditeĐné
náboženské symboly, teda aj islamské šatky. Rozhodol o tom dĖa 15. 3. 2017 Európsky súdny
dvor. Posudzoval prípad, ktorý sa týkal dvoch moslimiek z Belgicka a jednej z Francúzska,
ktoré boli kvôli šatke prepustené. PodĐa súdu EÚ “Vnútorné podnikové nariadenie, ktoré
zakazuje viditeĐné nosenie akéhokoĐvek politického, filozofického alebo náboženského znaku,
nie je priama diskriminácia.“ Ide o prvé podobné rozhodnutie únijnej justície.
5. Komparácia právnej úpravy vzĢahu štátu a cirkvi vo vybraných štátoch
V spoloþnosti už sekularizovanej (teda európskej) sekularizmus pôsobí voþi náboženstvu
ako utlmujúci prvok. To však len v oblastiach, ktoré vymedzí ako sféru verejnej moci, nie
však vo všetkých sférach ako totalitný štát. Sekularizácia štátu a práva je už zavĚšeným
procesom (t.j. štát je sekulárny), avšak aj v podmienkach moderného liberálneho štátu stále
pôsobí aktívne. Teda permanentne vyvoláva úþinky s cieĐom dosiahnuĢ ideálny stav, kedy
štát a organizované náboženstvo nebudú maĢ vo verejnom priestore žiadne prekrývanie,
žiadny spoloþný záujem.
Väþšina ústav o sekularizme explicitne nehovorí. Omnoho þastejšie je klauzula
nábožensky þi ideologicky neutrálneho štátu þi rôznorodo formulovaná klauzula zakazujúca
štátnej moci v prvom rade inštitucionálne naviazanie na cirkvi a náboženské organizácie.
ýeský ústavný poriadok tak v þl. 2 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd hovorí, že „štát je
založený na demokratických hodnotách a nesmie sa viazaĢ na výluþnú ideológiu, ani na
náboženské vyznanie.“ Podobne Ústava Slovenskej republiky hneć v þl. 1 ods. 1 vete druhej
ustanovuje: „Neviaže sa (štát) na nijakú ideológiu ani náboženstvo.“ Odlišne je koncipovaný
Prvý dodatok Ústavy Spojených štátov amerických, priþom Ģažisko niektorých interpretácií

18

Christiane Ebrahimianová pracovala na psychiatrickom oddelení verejnej nemocnice v meste Nanterre.
Dozvedela sa, že príde o prácu, lebo sa pacienti ponosovali, že si odmieta daĢ dolu z hlavy moslimskú šatku.
19
Zákaz moslimskej šatky, ktorý bol vo Francúzsku oficiálne uzákonený v roku 2004, zakazuje nosiĢ "viditeĐné“
náboženské symboly.
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tohto dodatku Ústavy („Kongres nesmie vydávaĢ zákony zavádzajúce nejaké náboženstvo
alebo zákony, ktoré by zakazovali slobodné vyznávanie nejakého náboženstva…“) sa
pohybuje

v intenciách „wall of separation,“ vychádzajúcich zo striktného oddelenia štátu a

náboženstva, þo je však doplnené širokou náboženskou slobodou a vnútornou autonómiou
náboženských organizácií. Konkurenþný, uvoĐnenejší názor predstavuje v USA prispôsobivý
model vzĢahu štátu a cirkví (accommodationism), ktorý je formou kooperácie s dôrazom na
absenciu priamej finanþnej podpory štátu. Súþasná prax Najvyššieho súdu USA pokraþuje v
trende uzatvárania náboženstva do súkromnej sféry pri súþasnom uvoĐĖovaní ochrany
združení a inštitúcií, v ktorých sú náboženské presvedþenie a prax vytvárané, obnovované,
pestované

a prenášané z jednej generácie na druhú. Nemecký Základný zákon v þl. 137

recipovanej Weimarskej ústavy používa slová: „Es besteht keine Staatskirche,“ teda
„neexistuje štátna cirkev.“
Z komparatívneho hĐadiska nemožno hovoriĢ o tom, že by samotná konkrétna formulácia
v ústave (dôraz na neutralitu þi dôraz na inštitucionálne oddelenie) vyvolávala konkrétne
úþinky. Až interpretácia a ústavná prax predznamenáva urþitý model vzĢahu štátu
a náboženstva. Charakter sekulárneho štátu sa neviaže na explicitnú deklaráciu v ústave. Táto
vlastnosĢ štátov je spravidla prítomná implicitne, priþom ústavy upravujú konkrétne
inštitucionálne dôsledky. Minimálna miera svetskosti je pojmovou súþasĢou liberalizujúceho
sa štátu. Ide o výsledok funkþného oddelenia náboženstva a práva (cirkví a štátu), teda do
práva premietnutý proces, v ktorom „þasti spoloþnosti a kultúry sú oddelené od prevahy
náboženských inštitúcií a symbolov.“
Sekulárny charakter štátu je považovaný za nesporný, aj keć štát aktívne do oblasti
náboženského života vstupuje s cieĐom vzĢahy v spoloþnosti usmerĖovaĢ, nie však potlaþiĢ.
CieĐom koncepcie právneho poriadku je poskytnúĢ široký priestor pre realizáciu
náboženských záujmov, nie však tento priestor zužovaĢ, teda vymedzovaĢ verejný priestor
bez náboženstva.
Vo vzĢahu štátu a cirkví je v Európe najþastejší kooperaþný model. Vyznaþuje sa
konfesnou neutralitou, teda rovným prístupom ku všetkým náboženským systémom, nepôsobí
však proti nim, ale pragmaticky umožĖuje pôsobenie v urþitých spoloþenských oblastiach. Pri
zohĐadnení kultúrneho a spoloþenského rozmeru náboženstva nie je vylúþená ani priama
verejná podpora rôznych aspektov þinnosti cirkví. Tento model je v praxi vykonávaný
s dôrazom na náboženskú autonómiu, ktorá je reciproþná, teda ako na strane štátu, tak na
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strane cirkví a náboženských spoloþností. Autonómia je právom náboženských komunít
rozhodovaĢ si o svojich záležitostiach bez zásahov verejnej moci.20
Za typický príklad kooperaþného štátu býva uvádzané Nemecko na základe praxe
založenej þlánkami recipovanej Weimarskej ústavy (þl. 140 Základného zákona prehlasuje
þl. 136, 137, 138, 139 a 141 Weimarskej ústavy zo dĖa 11. 8. 1919 za súþasĢ Základného
zákona). Úzky vzĢah štátu a cirkví je daný predovšetkým postavením cirkví ako korporácií
verejného práva a inštitútom tzv. cirkevnej dane, ktorá je vyberaná štátom. Aj þeský model
vzĢahu štátu a organizovaného náboženstva sa charakteristickými znakmi približuje
kooperaþnému odlukovému modelu.
6. Katolícke Slovensko v sekularizovanej Európe
Uzavretie základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou v roku 2000,
ktorá umožĖuje diktát zahraniþného subjektu do vnútorných záležitostí suverénneho
Slovenska, bolo jednoznaþne prelomom v smerovaní Slovenska, namiesto pluralitného,
demokratického, moderného spoloþenstva. Zmluva neupravuje vzĢahy medzi subjektmi
medzinárodného práva, ale oktrojuje iba práva Katolíckej cirkvi Slovenska (KCS) voþi SR,
bez stanovenia jasných povinností KCS. Tým vyníma katolícku cirkev z rovnakého
postavenia, aké majú iné vnútroštátne záujmové skupiny, a dáva jej právo na morálne
formovanie obþanov, bez ohĐadu na to, þi je im uþenie KCS cudzie alebo nie, a to podĐa
princípov katolíckeho uþenia. Zmluva ćalej umožĖuje uvažovaĢ o obþianskej neposlušnosti
na základe výhrad „náboženského“ svedomia, zavádza takmer výhradne katolícke sviatky ako
štátne sviatky, otvára dvere pre infiltrovanie výuþby na všetkých školách náboženskou
ideológiou, dáva množstvo výhod a daĖových výnimiek a bezprecedentne financuje aktivity,
s ktorými štát nemá niþ spoloþné.
Konferencia biskupov Slovenska (KBS) ešte v máji 2001 prijala dokument nazvaný
Pastoraþný a evanjelizaþný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001 – 2006, ktorý bol
vytvorený s takou formálnou dokonalosĢou, že to vzbudzovalo dojem, že ide o vnútornú
smernicu výhradne o þinnostiach Katolíckej cirkvi Slovenska. Tento Pastoraþný
a evanjelizaþný plán sa opiera takmer výhradne o inštrukcie þerpané z vatikánskych
dokumentov, ktoré sú v tomto dokumente bohato citované, a preto ho nemožno pripisovaĢ
výluþne iniciatíve Biskupskej konferencie Slovenska. Ide o veĐmi podobný stav ako bol

PodĐa þl. 16 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ústavný zákon þ. 23/1991 Zb.) „Cirkvi a náboženské
spoloþnosti spravujú svoje záležitosti, najmä zriaćujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných a zakladajú
rehoĐné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.
20
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v þase Komunistickej (þervenej) internacionály, keć bol svet rozdelený na tábory so
„satelitnými štátmi“, ktoré dostávali z Internacionály inštrukcie. V Nemecku je dnes
zaužívaný výraz „ýierna internacionála“, ktorou sa myslí riadiaca þinnosĢ Svätej stolice a jej
zasahovanie do vnútorných záležitostí suverénnych štátov.
Pastoraþný a evanjelizaþný plán katolíckej cirkvi na Slovensku 2001 – 2006 obsahuje
okrem iného takéto požiadavky:
a) „Vnášanie kresĢanských princípov dialógu, tolerancie i solidarity do všetkých oblastí
spoloþenského a verejného života.“ - Toto ohrozuje slobodu myslenia a svedomia
obþanov iného presvedþenia.
b) „Pre katolícku cirkev získaĢ možnosĢ pripomienkovaĢ návrhy legislatívnych noriem.“
- Táto požiadavka odporuje svetonázorovej neutralite štátu.
c) „UsilovaĢ sa o stálu formáciu politikov.“ - Formácia politikov je vecou svetských
politických strán, nie cirkvi.
d) „Všetci zamestnanci Cirkvi – ak majú zodpovedne vykonávaĢ svoje povinnosti
a úlohy – potrebujú adekvátny plat. Okrem toho štát a spoloþnosĢ kladie na Cirkev
vysoké požiadavky: duchovná a morálna obnova národa, charita, školstvo, mediálna
þinnosĢ atć.“ - Tieto požiadavky normálny štát na cirkvi nekladie, ale vykonáva ich
sám bez zásahov, v záujme všetkých obþanov a bez ohĐadu na ich presvedþenie.
e) „aby odborníci urþení KCS na príslušnom ministerstve navrhovali zmeny,
prejednávali a mali prístup na rokovanie parlamentných výborov pre legislatívu.“ Absurdná požiadavka smerujúca do priameho zasahovania zákonodarnej právomoci
štátu!
f) Aby „štát v dostatoþnej miere prispieval na financovanie potrebnej úþasti cirkví vo
verejnej sfére (školstvo, zdravotníctvo, armáda, väznice, masmédiá a pod.).“ Do tejto
sféry sa cirkev votrela z jediného dôvodu: upevniĢ svoju moc. Ide o sektory, ktorých
spravovanie by malo patriĢ výhradne štátnym orgánom. PokiaĐ niekto chce v tejto
sfére „pomáhaĢ doplnkovými službami“, mal by si ich financovaĢ z vlastných
príjmov.
g) „naćalej podporovaĢ dialóg medzi teológiou, filozofiou, prírodnými vedami, ako aj
vedami o þloveku,“ a „zabezpeþiĢ teologické vzdelanie pre pracovníkov vedy
a kultúry formou ćalšieho štúdia teológie.“ - Trvalo platné pravdy existujú iba
v slovníku náboženstiev. Vo vede niþ také neexistuje. NezluþiteĐnosĢ vedy
a náboženstiev nemá niþ spoloþného s komunizmom. Je to zásada, ktorú uznáva
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prevažná þasĢ vedeckých pracovníkov sveta a všetky spoloþenstvá nenáboženského
svetonázoru.
h) „Cirkev si je vedomá toho, že pravá výchova musí sledovaĢ úplnú formáciu Đudskej
osoby, usmernenú na jej posledný cieĐ a súþasne na spoloþné dobro spoloþnosti.“ Cirkev to robí s výhradou, že tá pravá výchova je výhradne katolícka, a nezaujíma ju
jednostrannosĢ tejto koncepcie.
i) „PrispieĢ k nárastu neštátnych škôl nárastom poþtu týchto škôl konverziou zo štátnych
škôl. ZapracovaĢ to do zákona.“ - Cirkev si tým osvojuje právo presadzovaĢ
prijímanie zákonov, þo je zásah do právomoci štátu!
j) „ZabezpeþiĢ rýchly kontakt KBS na všetky vplyvné svetské médiá“, „nájsĢ spôsob na
oficiálny vplyv KBS pri menovaní šéfov týchto inštitúcií (vsuvka do zákona o STV
a SRo)“, „šírenie kresĢanských myšlienok a programov s duchovným zameraním do
práce iných redakcií v STV a SRo“, „presadiĢ do zákonov o Radách (Rada pre
vysielanie a retransmisiu, Rada STV, Rada SRo) možnosĢ delegovania kandidáta
Cirkvi.“- Podobne ako v predošlých prípadoch, aj tu si cirkev osvojuje právo
zasahovaĢ do legislatívnej þinnosti štátnych orgánov.21
PodĐa dokumentu Pastoraþný a evanjelizaþný plán „cirkev je povolaná, aby Đućom
prinášala spásu prostredníctvom ohlasovania evanjelia.“ S týmto možno súhlasiĢ, za
podmienky, že sa to týka obþanov, ktorí si to želajú, že to nebude na úkor iných obþanov a že
tým cirkev nebude zasahovaĢ do právomocí, ktoré jej nepatria a ktoré prislúchajú štátu. A tu
sa zaþínajú rozchádzaĢ slová so skutkami.
Jedným zo základov smerovania celej Európskej únie sú princípy zakotvené v Európskom
dohovore o Đudských právach, ktorý ratifikovala aj Slovenská republika. ýlánok 9 – Sloboda
myslenia, svedomia a náboženstva tohto dohovoru hovorí: „Každý má právo na slobodu
myslenia, svedomia a náboženského vyznania; toto právo zahĚĖa slobodu zmeniĢ svoje
náboženské vyznanie alebo presvedþenie, ako aj slobodu prejavovaĢ svoje náboženské
vyznanie

alebo

presvedþenie.“

Medzinárodne

známy

odborník

práva,

profesor

Amsterdamskej univerzity Ben Vermeulen veĐmi podrobne analyzoval tento dokument
a sformuloval tieto závery:
a) Povinná (vnucovaná) viera je protireþenie odporujúce tomuto dokumentu.
b) Nenáboženské presvedþenia sú rovnocenné s náboženskou vierou.

Rehák, A.: Smeruje Slovensko k fundamentalizmu? In: Prometheus. ýasopis pre obþiansku spoloþnosĢ
a humanizmus, roþ. 1, 2005, þ. 4, s. 3.
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c) Sloboda voĐby vlastného presvedþenia zahĚĖa aj právo nemaĢ nijaké náboženstvo a
nebyĢ nútený ku konaniu, ktoré je výrazom zásad takého náboženstva, ktoré si obþan
neosvojil.
d) RovnosĢ pred zákonom zaruþuje, že keć štát dáva jednému náboženstvu privilégiá
alebo podporu, všetky ostatné organizácie majú právo dostávaĢ od štátu rovnaké
podmienky.22
7. Západná Európa ako novodobé misijné územie
PodĐa sociologických výskumov je sekularizácia najviac rozšírená v najvyspelejších
krajinách Európy, napríklad vo Švédsku alebo Francúzsku, „najateistickejším štátom“ vôbec
je vraj ýeská republika. Osobitným prípadom sú USA, kde aspoĖ formálne þlenstvo
v náboženskej organizácii a obligátna úþasĢ na jej obradoch patria k americkej tradícii
a spoloþenskému bontónu. Pritom oboje þasto a bez problémov koexistuje aj s takými
prejavmi správania, ktoré majú s kresĢanskou morálkou pramálo spoloþné.
V dvadsiatom storoþí bol dlho stredobodom ideologických a politických aktivít najmä
katolicizmu „bezbožnícky komunizmus“, po druhej svetovej vojne euroázijský socialistický
blok. Poslední pápeži však museli zaþaĢ aj s kritikou duchovných dôsledkov „ekonomického
materializmu“ konzumnej spoloþnosti práve v krajinách „kresĢanského Západu“. Po
spoloþenských prevratoch v socialistických štátoch sa trhové hospodárstvo a konzumný
spôsob života, vrátane ich sekularizaþného pôsobenia, rozšírili do celej Európy. Pred
kresĢanstvom na þele s katolicizmom s novou naliehavosĢou vyvstala úloha rechristianizácie
modernej spoloþnosti.
Hlavným prostriedkom opätovného pokresĢanþovania sa má staĢ evanjelizácia - obracanie
Đudí na kresĢanstvo, najmä pomocou dobre prispôsobeného misionárstva. V rámci
katolicizmu je jeho ústredným riadiacim orgánom vatikánska Kongregácia evanjelizácie
národov. Ako ešte pred svojím zvolením za pápeža jasne naznaþil kardinál J. Ratzinger, na
popredné miesto evanjelizaþných aktivít sa dostáva západná Európa ako „novodobé misijné
územie“. Vatikán sa pritom s nádejou spolieha na národy strednej a juhovýchodnej Európy
s ich tradiþnou, vyššou a konzervatívnejšou religiozitou. A predstavitelia tamojšej hierarchie,
ešte plní pýchy na zásluhy cirkvi na páde komunistického režimu, so sebadôverou prijímajú
pápežské evanjelizaþné výzvy. Ale postupne si so zmiešanými pocitmi uvedomujú aj

Rehák, A.: Smeruje Slovensko k fundamentalizmu? In: Prometheus. ýasopis pre obþiansku spoloþnosĢ
a humanizmus, roþ. 1, 2005, þ. 4, s. 5.
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problémy, ktoré nielen pre náboženstvo a religiozitu v ich krajinách, ale pre celý život
spoloþnosti priniesol jej zásadný prevrat.
Všeobecne, ako vždy v dejinách, budú náboženstvu, a teda aj evanjelizácii, nahrávaĢ
negatívne a krízové javy v živote novodobej spoloþnosti. Rozhodne predovšetkým úloha,
akú bude kresĢanstvo schopné zohraĢ pri riešení problémov Đudí v modernom svete.
Vyhliadky evanjelizácie pritom treba posudzovaĢ diferencovane.
Prípadná ochota prijaĢ kresĢanský ideál však naráža na postoje cirkvi k problémom života
moderných Đudí. Je to napríklad neústupnosĢ katolicizmu v otázke nerozluþiteĐnosti
manželstva a cirkevná diskriminácia rozvedených katolíkov. Negatívne pôsobí aj cirkevné
zavrhovanie kontroly poþatia. DosiahnuĢ významnejší rozsah evanjelizácie by predpokladalo
odstrániĢ alebo aspoĖ podstatne revidovaĢ viaceré zásady tradiþnej katolíckej koncepcie
Đudskej spoloþnosti a þloveka.
Evanjelizácia môže þiastoþne upevniĢ alebo oživiĢ kresĢanské náboženstvo. Ale možnosti
znovupokresĢanþenia myslenia a života Đudí v európskych krajinách sú zjavne ohraniþené.
Na adresu evanjelizaþných nádejí a plánov hodno znova pripomenúĢ, že sekularizácia je
svojou podstatou a vývinovými zákonitosĢami objektívne podmieneným, stároþným dejinným procesom, kauzálne spätým so zmenami v materiálnej a duchovnej štruktúre spoloþnosti,
a osobitne s napredovaním a masovým rozširovaním vedeckého poznania.23

Záver
Sekularizácia je - napriek možným, vyššie uvedeným výkyvom - historicky nezvratný
proces, priþom rozchod Đudí s náboženstvom je neraz živelný, ako iba opustenie nábožensky
motivovaného a regulovaného myslenia a správania. Preto znovu pripomíname žiaduce
pozitívne svetonázorové vyústenia sekularizácie, ktoré nemožno dosiahnuĢ automaticky, bez
cieĐavedomého kultúrneho a morálneho pôsobenia v duchu tradícií a cieĐov svetového
humanizmu. Sekularizmus nie je iba vecou zákonov, ale aj kultúry, étosu a emancipácie
z podruþia klerikalizmu - þím sa rozumie ovládanie spôsobu myslenia nepripúšĢajúceho
odchýlky od náboženského pohĐadu, a teda ani žiadnu debatu. Sekularizmus je teda praktická
životná filozofia, ktorá poskytuje pravidlá a smernice pre Đudské správanie v každodennom
živote a ktorá sa opiera o dôkaz rozumu a neakceptuje nedokázané tvrdenia.
Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vyznania patrí do skupiny najskôr
23

Horácky, M.: Sekularizácia a evanjelizácia. In: Prometeus. ýasopis pre obþiansku spoloþnosĢ a humanizmus,
roþ. 1, 2005, þ. 5, s. 29.
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formulovaných základných práv, teda práv, ktoré boli obsiahnuté v prvých Đudskoprávnych
katalógoch. Moderné chápanie právneho štátu a skúsenosti z druhej svetovej vojny urýchlili
prijatie medzinárodných katalógov Đudských práv, ako je známe dnes, priþom všetky
obsahujú deklarácie zaruþujúce každému slobodu myslenia, svedomia a náboženského
vyznania.
Podstatou slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania je absolútna
nedotknuteĐnosĢ duchovnej a duševnej autonómie jedinca, vyplývajúca z podstaty Đudskej
dôstojnosti, a to osobitne vo veciach morálnych, etických a náboženských. Každému je
zaruþená voĐnosĢ zastávaĢ alebo zmeniĢ svoju vieru, náboženské vyznanie, obdobné
svetonázorové presvedþenie, alebo zostaĢ bez takého presvedþenia. Do tejto sféry nesmie
verejná moc žiadnym spôsobom priamo alebo nepriamo zasahovaĢ a slobodu myslenia,
svedomia a náboženského vyznania obmedzovaĢ alebo znemožĖovaĢ.
Na záver je potrebné zdôrazniĢ, že Slovensko sa zaviazalo vo svojom právnom systéme
prevziaĢ všetky zásady zakotvené v právnom systéme Európskej únie (acquis communautaire)
ako podmienku integrácie do EÚ. Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou
stolicou a všetky dodatkové zmluvy, ako aj doterajšia vládna politika vykonávaná od
novembrovej revolúcie je v príkrom rozpore s týmito zásadami.
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Martin Skaloš1 - Stanislav Kizek2

PRÁVO NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE VERSUS SLOBODA NÁBOŽENSKÉHO
VYZNANIA THE RIGHT TO THE ENVIRONMENT VERSUS THE FREEDOM
OF RELIGION

Abstract
The aim of the contribution is to analyze the relationship between environmental law and freedom of religion. At
the same time, the contribution points to the process of public authorities in exercising citizens' rights in relation
to some state-registered churches.
Keywords: human rights, the right to the environment, state authority, church, freedom of religion
Abstrakt
CieĐom príspevku je analýza vzĢahu práva na životné prostredie a prejavu slobody náboženského vyznania.
ZároveĖ príspevok poukazuje na postup orgánov verejnej moci pri uplatĖovaní práv obþanov vo vzĢahu k
niektorým štátom registrovaným cirkvám.
KĐúþové slová: Đudské práva, právo na životné prostredie, štátny orgán, cirkev, sloboda náboženského vyznania

Úvod
K napísaniu tohto príspevku nás viedla nezameniteĐná osobná skúsenosĢ s právnym
zastupovaním obþanov Banskobystrickej mestskej þasti Podlavice – Skubín (v ćalšom texte
len ako: „Podlavice“ v príslušnom tvare), ktorí sa dovtedy žiaĐ bezúspešne pokúšali osobnými
žiadosĢami a ponosami miestnemu pánovi farárovi konciliantným spôsobom dosiahnuĢ
zmiernenie neprimeraného obĢažovania hlukom kostolných zvonov Rímskokatolíckeho
kostola Ducha svätého a zníženia ich hluþnosti. NakoĐko tieto ich snahy a pokusy sa nestretli
s ústretovým prístupom, preto zvolili ćalší miernejší spôsob, z legitímnych a právne
aprobovaných spôsobov bezsporového domáhania sa svojich legitímnych a zákonných práv
formou petície na orgán miestnej správy. Tento prípad je dobrou ukážkou snáh o akési
„nadradzovanie“, þi „hierarchizovanie“ niektorých Đudských práv a slobôd voþi iným
Đudským právam a slobodám niektorými osobami, þi záujmovými skupinami.
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DĖa 3. marca 2008 predložili obþania Banskobystrickej mestskej þasti Podlavice
prostredníctvom svojich splnomocnených zástupcov petíciu Mestskému úradu v Banskej
Bystrici, kde sa domáhali prijatia opatrení na zníženie nadmernej hluþnosti kostolných zvonov
v mestskej þasti Podlavice.3 Táto petícia bola podaná necelý rok po otvorení nového kostola
a farského úradu (28. apríla 2007), keć predtým, ako sme už uviedli, sa bezvýsledne
niektorými individuálnymi žiadosĢami adresovanými miestnemu farárovi pokúšali dosiahnuĢ
zníženie intenzity zvonenia a ich hluþnosti, ktoré vnímali ako mimoriadne obĢažujúce.4
Je potrebné poznamenaĢ, že v podnecovanom prípade ide o sídliskovú aglomeráciu
s pomerne hustou panelovou zástavbou, vystavanou cca 20 rokov pred výstavbou kostola, kde
necitlivým zásahom bola tendencia umiestniĢ najskôr kostol medzi panelové domy, a až po
protestoch obþanov Podlavíc (1219 proti výstavbe a 683 za výstavbu), sa podarilo vytesniĢ
túto stavbu na okraj sídliska, priþom zdroj hluku – zvonica, je cca 60 až 100m vzdušnou
þiarou od obytných panelových domov na Lipovej ulici. Ćalšou nie menej významnou
skutoþnosĢou v podnecovanom prípade je fakt, že na tomto sídlisku býva veĐa obyvateĐov
pracujúcich na smeny (napríklad aj v blízko situovanej Rooseveltovej nemocnici), ako aj tej
skutoþnosti, že tam okrem starších a chorých obyvateĐov býva aj dosĢ rodín, v ktorých sú
ženy, matky na materskej dovolenke opatrujúce svoje malé deti.
Stavba kostola v bezprostrednom susedstve ostatných domových a panelákových
nehnuteĐností nielen, že

by mohla, ale ako sa následne aj preukázalo, že negatívnym

spôsobom znížila, a tiež úplne rušila a naćalej ruší výkon nielen vlastníckych, ale aj
osobnostných práv majiteĐov domových nehnuteĐností, susediacich s kostolom z hĐadísk
upravených jednak v príslušných þlánkoch Ústavy Slovenskej republiky, ako aj v
ustanoveniach Obþianskeho zákonníka, Stavebného zákona, a v príslušných ustanoveniach
zákona o ochrane zdravia Đudí, napr. ust. § 2 ods. 3 a ods. 6 zákona þ. 272/1994 Z. z. o
ochrane zdravia Đudí – platného ešte v þase jej projektovania a posudzovania žiadosti
stavebníka.5 Citovaný zákon þ. 272/1994 Z. z. bol zrušený zákonom NR SR þ. 126/2006 Z. z.
o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov – schválený 2. 2. 2006,

3

Poþet obyvateĐov tejto mestskej þasti bol v þase povoĐovania výstavby kostola 4 050, z toho rímskych katolíkov
1 800. Údaj je zo zdrojov biskupského úradu Banskobystrickej diecézy.
4
Scan Zápisu z rokovania mesta B. Bystrica sp. zn. P 24/2008, RV 12424/08 zo dĖa 17.10.2008 oznaþený ako
Príloha þ. 1 a scan Výsledku vybavenia petície, závereþné stanovisko Mesta Banská Bystrica sp. zn. P 24/2008,
RV 12424/08 zo dĖa 26.11.2008 oznaþený ako príloha þ. 4. In http://www.prometheus.sk/peticiazvony/podlavice.pdf.
5
§ 2 ods. 6 uvádza: „Zdraviu škodlivé faktory životného prostredia a pracovného prostredia sú fyzikálne,
chemické a biologické faktory, ktoré podĐa súþasných poznatkov vedy spôsobujú alebo môžu spôsobiĢ poruchy
zdravia, a Đudský organizmus zaĢažujúce faktory vyplývajúce zo životných podmienok a pracovných podmienok,
ktoré ovplyvĖujú fyziologické a psychické funkcie Đudí.“
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úþinný od 1. 6. 2006 (zrušený s úþinnosĢou od 1. 9. 2007 a nahradený zákonom þ. 355/2007
Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých
zákonov). Je potrebné poznamenaĢ, že pri posudzovaní umiestnenia stavby sa malo braĢ
hĐadisko na posúdenie vplyvu budúcej stavby na životné prostredie susednej stavby
a predovšetkým vplyv na zdravie vlastníkov susedných stavieb všeobecne, ako aj špecificky
rodiþov s malými deĢmi, chorých a starých ako aj obyvateĐov pracujúcich najmä na noþné
smeny. Teda výstavbou tohto kostola a následným používaním zvonov, ktoré ako bolo po
petiþnom podnete objektívne meraním preukázané, prekraþovali prípustné hlukové hladiny,
došlo k zásahu do pokojného stavu, ktorý existoval tesne pred zásahom do neho (§ 5 OZ).
1. Definícia problematiky
HluþnosĢ zvonenia zvonov kostolov v obývanom prostredí nie je ojedinelým problémom
obyvateĐov Banskobystrickej mestskej þasti Podlavice, ale ako sa ukázalo pri širšom štúdiu
tejto problematiky, javom rozšíreným a aktuálnym na území celého štátu, ale aj širšie
v Európe. Je to dané najmä skutoþnosĢou výstavby veĐkého poþtu kostolov na Slovensku po
roku 1989. PodĐa Štatistického úradu Slovenskej republiky sa v období od roku 1989 do roku
2015 na území Slovenska zvýšil pôvodný poþet 3.919 kostolov piatich najväþších cirkví
o 2.217 na súþasný poþet 6.136 kostolov, þo predstavuje 157 % nárast oproti roku 1989.
Podrobnejšie súvislosti odhaĐujú údaje za jednotlivé cirkvi:6

Rímskokatolícka cirkev

2 292

4.104

Rozdiel
absolútny
+ 1.812

Gréckokatolícka cirkev

435

602

+ 167

138

Evanjelická cirkev augsburgského vyznania

711

675

– 36

95

Reformovaná kresĢanská cirkev

311

488

+ 177

157

Pravoslávna cirkev

170

267

+ 97

157

Cirkev

1989

2015

Rozdiel
v%
179

Z uvedeného prehĐadu je zrejmé, že výstavbu nových kostolov realizuje predovšetkým
Katolícka cirkev, ktorá postavila za sledované obdobie celkovo 1.979 nových kostolov, þo
predstavuje 89 % zo všetkých novopostavených kostolov. A to napriek skutoþnosti, že
Gréckokatolícka cirkev nepotrebovala stavaĢ nové kostoly, pretože od roku 1990 prebiehal
proces navrátenia kostolov do jej vlastníctva, ktoré v predchádzajúcom období užívala
6

Zdroj: Štatistický úrad, databáza SLOVSAT, na základe štátneho štatistického zisĢovania Ministerstva kultúry
SR, www.culture.gov.sk.
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Pravoslávna cirkev. ýíselný údaj 170 kostolov v roku 1989 u Pravoslávnej cirkvi obsahuje aj
tie objekty, ktoré musela Pravoslávna cirkev vrátiĢ Gréckokatolíckej cirkvi a preto þíselný
údaj + 97 nových kostolov nevyjadruje skutoþný poþet novopostavených objektov u tejto
cirkvi.
Z tohto ilustraþného prehĐadu nárastu novopostavených kostolov po roku 1989 a tendencii
situovaĢ ich do obytných sídliskových aglomerácií, je možné pochopiĢ, že to objektívne
muselo vyvolaĢ zvýšený poþet sĢažností obyvateĐstva na obĢažovanie nadmerným hlukom
emitovaným do okolia práve používaním a prevádzkou kostolných zvonov. Pretože prioritne
ide o kostoly postavené Katolíckou cirkvou, budeme sa ćalej venovaĢ postoju a niektorým
argumentom predstaviteĐov katolíckej cirkvi pri riešení tohto problému v Podlaviciach, ale aj
na niektorých v tomto príspevku len ilustraþne vybratých ćalších miestach Slovenska.
Na tomto mieste považujeme za vhodné pre úþely tohto príspevku práve pre explicitné,
komplexné vymedzenie a pochopenie právnych argumentov a úvah v skutkovo a druhovo
obdobnej kauze (najmä otázka hluku) uviesĢ v širšom rozsahu niektoré pasáže Rozsudku
Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisovej znaþky 5 Cdo 126/2007 zo dĖa 30. apríla
2008. Najvyšší súd v dovolacom konaní o ochranu osobnosti vyhovel žalobcom v tom, že im
bolo v období od marca 2001 do marca 2002 poþas rekonštrukþných a stavebných þinností na
blízkej stavbe neoprávnene zasiahnuté do práva na ochranu osobnosti tým, že boli nadmerne
obĢažovaní hlukom, prachom a vibráciami. ZároveĖ uložil žalovaným (investorovi ako aj
zhotoviteĐovi) povinnosĢ zaplatiĢ spoloþne a nerozdielne každému zo žalobcov po 150 000,Sk a po 30 000,- Sk plus zaplatiĢ žalobcom náhradu trov konania vo výške 285 756,80 Sk do
rúk právnemu zástupcovi. V podnecovanej veci súd prvého stupĖa vychádzal z toho, že:
„k zložkám osobnosti chráneným ustanovením § 11 Obþianskeho zákonníka patrí aj právo na
rešpektovanie rodinného života, obydlia i jeho pokojného užívania. Táto ochrana zabezpeþuje
i záštitu pred priamymi a bezprostrednými úþinkami imisií rôzneho druhu, ktoré nepriaznivo
ovplyvĖujú zdravé životné prostredie a celkové blaho fyzických osôb. Na základe zisteného
skutkového stavu dospel k záveru, že žalovaní (žalovaná 1/ ako stavebníþka a žalovaný 2/ ako
zhotoviteĐ stavieb) hlukom, prachom a vibráciami produkovanými pri stavebnej þinnosti
vykonávanej aj v dĖoch pracovného pokoja a nad mieru primeranú pomerom neoprávnene
zasiahli do práva žalobcov na ochranu ich osobnosti. PodĐa súdu prvého stupĖa závažnosĢ
zásahu zintenzívnil zdravotný stav obidvoch žalobcov. Vychádzajúc z uvedeného dospel
k záveru, že vzhĐadom na intenzitu a trvanie zásahu nie je postaþujúce morálne
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zadosĢuþinenie a je na mieste sþasti vyhovieĢ žalobe aj v þasti domáhajúcej sa náhrady
nemajetkovej ujmy v peniazoch“.7
V predmetnej veci: „dovolací súd považoval za potrebné pripomenúĢ, že výklad práva
treba chápaĢ ako proces, v ktorom sa objasĖujú jednotlivé normatívne slová a vety, ako
nositelia urþitého normatívneho významu a obsahu, že je nieþo dovolené, prikázané alebo
zakázané. Inak povedané, výkladom práva je objasnenie významu právnych noriem. Metódy
výkladu práva sú spôsoby myšlienkového postupu, pomocou ktorého sa objasĖuje význam
právnej normy.8 Výklad normy § 11 OZ „v súlade s potrebami praktického života“ nie je
výkladom právnym, ktorý iba môže byĢ významný pre právne posúdenie zisteného skutkového
stavu. Pri výklade právnej normy nemožno napokon opomenúĢ, že všetky štátne orgány majú
povinnosĢ uplatĖovaĢ normu v súlade s Ústavou SR (PL. ÚS 15/98). Zo zásady ústavne
konformného výkladu vyplýva tiež požiadavka, aby v prípadoch, ak pri uplatnení
štandardných metód výkladu prichádzajú do úvahy rôzne výklady súvisiacich právnych
noriem, bol uprednostnený ten, ktorý zabezpeþí plnohodnotnú, resp. plnohodnotnejšiu
realizáciu ústavou garantovaných práv fyzických osôb alebo právnických osôb. Inak
povedané všetky orgány verejnej moci sú povinné v pochybnostiach vykladaĢ právne normy
v prospech realizácie ústavou (a tiež medzinárodnými zmluvami) garantovaných základných
práv a slobôd (II. ÚS 148/06).“
„...dovolací súd v podnecovanej veci považoval tiež za potrebné k veci uviesĢ nasledovné:
Ochrana pred hlukom, prachom a vibráciami je právom každej fyzickej osoby. Táto ochrana
je na najvyššej úrovni zabezpeþovaná medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská
republika viazaná a je poskytovaná ako súþasĢ ochrany práva súkromného a rodinného
života, práva na ochranu vlastníctva a práva na ochranu zdravia (ýl. 10 ods. 2, ýl. 11 ods. 1,
ýl. 31 a 35 ods. 1 Listiny základných práv a slobôd a ýl. 8 Dohovoru o ochrane Đudských
práv a základných slobôd).
Na vnútroštátnej úrovni je ochrana poskytovaná predovšetkým ústavnoprávnymi normami
(napr. ýl. 19 ods. 2, ýl. 20 ods. 1, ýl. 21 ods. 1, ýl. 44 Ústavy Slovenskej republiky)
a predpismi verejného práva (napr. § 13n zákona þ. 272/1994 Z. z., platného do 31. mája
2006 (ktorý predpis vzhĐadom na þas tvrdeného zásahu treba na danú vec aplikovaĢ) ukladal
každému, kto používal alebo prevádzkoval zdroje hluku alebo vibrácií, povinnosĢ technickými,
organizaþnými a ćalšími opatreniami zabezpeþiĢ, aby hluk neprekraþoval najvyššie prípustné
7

Argumentáciou druhostupĖového súdu, ktorý zrušil rozhodnutie prvostupĖového súdu, a tento jeho zrušujúci
rozsudok dovolací súd zrušil a vec mu vrátil na ćalšie konanie, sa pre úþely tohto príspevku zaoberaĢ nebudeme.
8
Bližšie pozri PRUSÁK, J.: Teória práva. Bratislava: VydavateĐské oddelenie právnickej literatúry UK, 1999,
s. 295 a nasl.

379

hodnoty pre vonkajšie priestory a stavby a aby sa zamedzilo prenosu vibrácií na fyzické
osoby. Nariadenie vlády þ. 40/2002 Z. z. (platné do 31. mája 2006) ustanovovalo požiadavky
na ochranu zdravia pred rizikom z vystavenia hluku a mechanickému kmitaniu (vibrácii).
Týmto nariadením sa prebral právny akt Európskych spoloþenstiev a Európskej únie –
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/EC z 25. júna 2002, ktorá sa týka
posudzovania a riadenia environmentálneho hluku (Ú.v. ES L 189, 18.7.2002). Ustanovenie
§ 13 ods. 1 vyhlášky þ. 532/2002 Z. z., okrem iného ustanovuje, že stavenisko nesmie
ohrozovaĢ a nadmerne obĢažovaĢ okolie, osobitne hlukom, prachom a pod.
Ochranu pred uvedenými imisiami poskytujú na vnútroštátnej úrovni aj predpisy
súkromného práva. Najširšiu ochranu proti nim poskytuje Obþiansky zákonník najmä svojimi
prostriedkami na predchádzanie týmto zásahom (napr. v ustanoveniach prvej hlavy šiestej
þasti), ale i prostriedkami následnej ochrany proti imisiám (napr. v ustanovení § 127 ods. 1).
Takým prostriedkom ochrany je nepochybne aj žaloba na ochranu osobnosti (§ 11 a nasl.
OZ).
PodĐa § 11 Obþianskeho zákonníka fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti,
najmä života a zdravia, obþianskej cti a Đudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena
a prejavov osobnej povahy. Výpoþet osobnostných práv chránených predmetným ustanovením
nie je uzavretý a rozsah ním chránených zložiek osobnosti sa neustále vyvíja. Do sféry týchto
práv treba v súþasnosti nepochybne zaradiĢ aj právo na primerané životné prostredie, ktoré
má veĐmi blízko k právu na ochranu súkromného a rodinného života.9
Vychádzajúc z uvedeného dovolací súd dospel k záveru, že právo na priaznivé životné
prostredie, obsahom ktorého je i právo na pokojné a nerušené užívanie obydlia, je
subjektívnym hmotnoprávnym (právom) fyzickej osoby, ktorého sa možno domáhaĢ zákonom
ustanoveným postupom pred správnymi a súdnymi orgánmi.
Neoprávneným zásahom je zásadne každé konanie objektívne spôsobilé zasiahnuĢ do
práva fyzickej osoby chráneného v zmysle § 11 OZ; za neoprávnený nemožno považovaĢ
zásah do osobnostnej sféry iba vtedy, ak ide o okolnosti vyluþujúce protiprávnosĢ konania
(napr. výkon práva, plnenie povinnosti, svojpomoc, nutná obrana þi krajná núdza, zákonné

9

Bližšie pozri rozhodnutie Európskeho súdu pre Đudské práva vo veci López Ostra proti Španielsku
(þ. 16798/90) a rozhodnutie Európskeho súdu pre Đudské práva vo veci Guerra a ćalší proti Taliansku
(þ. 14967/89), resp. Jankuv, J.: ďudské právo na životné prostredie a jeho ochrana podĐa Európskeho dohovoru
o ochrane Đudských práv a základných slobôd. In: Rada Európy a Ochrana Životného Prostredia, Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 11. septembra 2008 (Projekt VEGA þ. 1/0387/08),
TYPI UNIVERSITATIS TYRNAVIENSIS, vydavateĐstvo Trnavskej univerzity v Trnave, spoloþné pracovisko
TU a SAV, Trnava: 2008 s. 99–100, 108.
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licencie podĐa § 12 ods. 2 a 3 Obþianskeho zákonníka a pod.). Takýmto zásahom môže byĢ za
urþitých okolností i výkon stavebnej þinnosti.
K vzniku zodpovednostného vzĢahu zo zásahu do osobnostných práv postaþuje, že ide
o zásah, ktorý je spôsobilý niektoré z osobnostných práv „len“ ohroziĢ, nie je predpokladom
vzniku tohto vzĢahu, aby k poškodeniu osobnostných práv aj došlo. Pre úspech žaloby nie je
teda nutné, aby došlo k poškodeniu zdravia fyzickej osoby, ktorá je vystavená imisiám.
Postaþuje, že tieto imisie sú takej intenzity alebo ich pôsobenie tak dlhodobé, že v ich
dôsledku hrozí fyzickej osobe poškodenie jej zdravia. Zásah do osobnostných práv musí byĢ
neoprávnený, teda musí byĢ v rozpore s objektívnym právom. V prípade hluku, prašnosti
a vibrácií bude zásah neoprávnený vždy, kým tieto imisie prekraþujú záväzné hygienické
limity. Zásah môže byĢ neoprávnený aj v prípade, že hygienické limity sú splnené, no napriek
tomu vzhĐadom na konkrétne okolnosti sú v rozpore s objektívnym právom (napr. § 127 ods.
1,§ 415 a 420a OZ).
Za zásah možno považovaĢ okrem aktívneho konania vo forme imisií aj neþinnosĢ subjektu,
ktorému právne predpisy ukladajú povinnosĢ aktívneho správania sa v zmysle ochrany
obyvateĐstva pred hlukom, prachom a vibráciami...“10
2. ýo je to hluk a ochrana pred neprimeraným hlukom v obci alebo širšie v životnom
prostredí
Environmentálny hluk je prirodzenou súþasĢou životného prostredia þloveka, ktorý je
vyvolaný Đudskými aktivitami i prírodnými javmi. Jednotlivé zvuky z okolitého prostredia
majú pre þloveka celkom zásadný význam. Varujú nás pred možným blížiacim sa
nebezpeþenstvom, podnecujú aktivitu nervového systému a sú základom reþi a komunikácie,
Zvuk vzniká chvením kvapalín, telies alebo vzduchu. V prostredí sa toto chvenie mení na
zvukové vlny urþitej frekvencie. ďudský sluch je schopný zachytiĢ zvukové vlny, ktoré sa
pohybujú vo frekvencii zhruba 20 až 20 000 Hz. Zvuk s frekvenciou nižšou ako 20 Hz (ktorý
poþujú napr. slony) nazývame infrazvuk. Zvuk s frekvenciou vyššou ako 20 kHz (napr.
netopiere vnímajú zvuk až do frekvencií okolo 150 kHz) sa nazýva ultrazvuk. Ćalšou
veliþinou, ktorá bližšie urþuje zvuk, je jeho intenzita alebo energia zvukovej vlny. Intenzitu
zvuku môžeme tiež vyjadriĢ veĐkosĢou kolísania tlaku vzduchu spôsobeného šírením
zvukovej vlny. Preto sa pri meraniach zvuku zisĢuje hladina akustického tlaku v decibeloch
(dB). ýlovek sa bežne pohybuje v prostredí, kde hladiny zvuku kolíšu medzi 25 a 105 dB.

10

Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky spisovej znaþky 5 Cdo 126/2007 zo dĖa 30. apríla 2008.
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Hodnoty okolo uvedenej dolnej hranice sa vyskytujú napr. v zasneženom lese pri bezvetrí
alebo v tichej miestnosti v noci. Chladniþka v miestnosti vydáva hluk cca 40 dB, dážć cca 50
dB. Hlasný hovor vytvára hladinu 60 dB, symfonický orchester okolo 90 dB, rockový koncert
cez 100 dB, rovnako ako zdroje zvukov v priemyselných prevádzkach. Aj vo vzdialenosti
niekoĐkých kilometrov od letiska spôsobujú prúdové lietadlá zvuk prevyšujúci 80 dB, vo
vzdialenosti stoviek metrov sú to hladiny presahujúce 100 dB. Zvuky cez 125 dB, ktoré sú už
sprevádzané bolestivým pocitom a môžu vyvolaĢ priame poškodenie sluchu, sú našĢastie
celkom ojedinelé (pretekárske auto, štart lietadla).
Každý zvuk má na þloveka rôzny dopad. Niektoré zvuky pôsobia na psychiku þloveka
prívetivo a môžu vyvolávaĢ pocity radosti. Klasickým príkladom je príjemná hudba. Existujú
ale aj zvuky, ktoré môžu na þloveka pôsobiĢ negatívne. Dráždia svojou intenzitou, ktorá
obĢažuje a poškodzuje Đudské zdravie. A práve príliš þasté alebo príliš silné þi v nevhodnom
þase (dobe) sa vyskytujúce zvuky, teda zvuky nežiaduce alebo dokonca škodlivé, oznaþujeme
ako hluk.
Hluk je nechcený zvuk. Odborných definícií toho, þo je považované za hluk je celý rad.11
Všetky sa však zhodujú v tom, že ide o zvuk, ktorý þloveka ruší, obĢažuje alebo poškodzuje
(na zdraví, majetku, na životnom prostredí). O negatívnom pôsobení hluku rozhoduje jeho
intenzita a doba trvania. Akustické prostredie je charakterizované veĐkou rozmanitosĢou
a premenlivosĢou zvukov, z ktorých ktorýkoĐvek sa za urþitých okolností môže rýchlo staĢ
nepríjemným hlukom, ktorý þloveka ruší, obĢažuje þi priamo poškodzuje na zdraví.12
Miera vnímavosti Đudského organizmu na hluk je individuálna. Zdravie môže ohroziĢ aj
hluk nižších intenzít (do 55 decibelov). Existujúca legislatíva na úseku ochrany zdravia pred
nežiaducim úþinkom hluku akoby ani nebola. Už Vyhláška z roku 1977 o ochrane pred
úþinkami hluku stanovila najvyššiu prípustnú ekvivalentnú hladinu hluku v bytoch poþas dĖa
40 decibelov (dB), poþas noþného pokoja 30 dB. Tento údaj je podĐa nášho názoru
opodstatnený, ak uvažujeme o rušení a obĢažovaní hlukom, ale rozhodujúce sú maximálne
hladiny hluku.
Hodnotenie rizika hlukovej expozície predstavuje v súþasnosti mimoriadne naliehavý
problém v dôsledku enormného nárastu akustickej energie v životnom prostredí. Svetová
zdravotnícka organizácia zaraćuje problematiku hluku medzi 21 cieĐov pre 21. storoþie.
Pojem komunálny, komunitný alebo environmentálny hluk platí pre hluk emitovaný zo
11

Pre úþely tohto príspevku na ćalšom mieste použijeme niektoré odborné argumenty, ktoré spracoval
v publikaþných výstupoch Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.
12
BERNARD, M. - DOUCHA, P.: Právní ochrana pĜed hlukem. Praha: Linde, 2008, s. 11-12.
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všetkých zdrojov okrem pracoviska. Pri poukazovaní na riziká rušenia a obĢažovania
komunálnym hlukom ako aj interferencie s rôznymi aktivitami je treba poukázaĢ na dôležitosĢ
lokalizácie stavby ako aj konštrukþného materiálu na rušenie hlukom v obytnom prostredí aj
vzhĐadom na vybrané indikátory jeho nesluchových úþinkov.
V rámci nového programu týkajúceho sa bývania a zdravia, sa uskutoþnila terénna štúdia
pod záštitou Svetovej zdravotníckej organizácie (SZO) so zameraním na predbežné
sledovanie podmienok bývania v krajinách strednej a východnej Európy a prípadné zdravotné
dôsledky. Zamerali sa na panelové štvrte v bývalom východnom Nemecku, Litve a na
Slovensku. Na základe empirických dát zozbieraných z 259 obydlí a od 601 obyvateĐov
konštatovali, že najzávažnejším a najrozšírenejším faktorom je hluk. Hluková expozícia
a obĢažovanie komunálnym hlukom sa ukázali byĢ jedným z najrozšírenejších problémov
ovplyvĖujúcich zdravotný stav a pohodu obyvateĐov.
3. Riešenie situácie v Banskej Bystrici
Pri riešení petície obþanov Podlavíc s cieĐom dosiahnuĢ zmiernenie neprimeraného
obĢažovania hlukom kostolných zvonov Rímskokatolíckeho kostola Ducha svätého a zníženia
ich nadmernej hluþnosti argumentoval biskupský úrad Banskobystrickej diecézy (ćalej len:
„biskupský úrad“) v kĐúþových zdôvodneniach najmä znením Základnej zmluvy medzi
Slovenskou republikou a Svätou stolicou, preto považujeme za potrebné na tomto mieste
uviesĢ niektoré výĖatky zo zmluvy a ich interpretaþné súvsĢažnosti, ktoré v podnecovanom
prípade

považujeme

za

vhodné

pripomenúĢ

pre

pochopenie

našej

argumentácie

o neudržateĐnosti tvrdení biskupského úradu, ako aj orgánu , ktorý riešil petíciu.
Biskupský úrad vo svojom vyjadrení zo dĖa 7.11.200813 argumentuje historickým
poslaním zvonov a samotným zvukom zvonov:
„Zvony v každom kresĢanskom chráme slúžia k plneniu úloh, ktoré súvisia s ochranou
obþanov pri zdolávaní požiaru, pri vykonávaní záchranných prác, pri haváriách a živelných
udalostiach (v súþasnosti najmä búrky, þi dokonca tornáda) alebo pri mimoriadnych
udalostiach, akými sú pohreb - a teda smrĢ þloveka resp. pri takej mimoriadnej udalosti, akou
je riadne vykonávaný liturgický úkon. Túto kauzu príjímam s poþudovaním preto, že vyhláška
Ministerstva zdravotníctva þ. 549/2007 Z z. v § 1 ods. 3 písm. d) výslovne potvrdzuje, že
vyhodnocovanie prípadu podĐa tejto vyhlášky je bezpredmetné. Rovnako poukazujem na § 2

13

Scan listu RKC Biskupstvo Banská Bystrica þ.j.: 829/2008 zo dĖa 7.11.2008 oznaþený ako príloha þ. 2.
In http://www.prometheus.sk/peticia-zvony/podlavice.pdf
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písm. c) uvedenej vyhlášky a jeho definície hluku. Zvon nevydáva hluk, ale vydáva tón. Je to
mimoriadne odborná záležitosĢ, nastaviĢ melodickosĢ zvonu.“
Tento argument biskupského úradu nemožno akceptovaĢ o.i. aj s poukazom na Rozsudok
Krajského súdu v Trenþíne sp. zn. 11S/119/2016 zo dĖa 18. októbra 2016, ktorý v druhovo
identickej kauze poukázal o.i. na znenie § 3 ods. 1 a § 2 písm. c/ citovanej Vyhlášky
þ. 549/2007, v zmysle ktorého zvuk kostolných zvonov môže byĢ hlukom. Preto táto
argumentácia biskupského úradu nie je odborne správna ani právne prijateĐná.
„Na záver dodávam, že pán farár v Podlaviciach už na základe požiadaviek stlmil
intenzitu zvonov pri tak mimoriadnej udalosti akou je riadna liturgia. Pýtam sa: þo ešte
chcete a aké osobné záujmy sledujete? Právne predpisy neporušujeme. Zvony si plnia svoje
poslanie, þím je intenzita zvonu vyššia, tým lepšie si zvony plnia svoje poslanie. A také sú i
zvony v Podlaviciach.“
Tým, že zvony svojou þinnosĢou vypĎĖajú „verejný zvukový priestor“ (vonkajší priestor)
a teda objektívne pôsobia na všetkých vo svojom dosahu, bez ohĐadu na to, þi ide o veriacich,
þi praktizujúcich katolíkov, alebo Đudí s iným presvedþením, je potrebné si uvedomiĢ, že
v takom prípade je potrebné aplikovaĢ právne predpisy týkajúce sa hluku vo vonkajšom
prostredí. Základným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia v SR je
zákon þ. 355/2007 Z. z. o ochrane a podpore verejného zdravia, ku ktorému je vykonávacím
predpisom v zmysle § 62 písm. m/vyhláška þ. 549/2007 Z. z. Uvedené právne predpisy urþujú
aj prípustné hladiny zvuku, preto imisie hluku šíriace sa zo zvonov Rímskokatolíckeho
kostola Ducha svätého v Podlaviciach nesmú prekroþiĢ prípustné hodnoty hluku cez deĖ,
veþer a v noci.
„Ako biskup nemôžem súhlasiĢ s tým, aby funkcia zvonov bola prirovnávaná k hluþným
verejným podujatiam a aby zvuk, ktorý zvon vydáva, bol posudzovaný rovnako.“ Napriek
tomu však v koneþnom dôsledku nespochybĖuje správnosĢ nameraných hodnôt od 49,5 dB do
56,7 dB. Pointa je však v tom, že vyhláška povoĐuje limitnú hodnotu 50 dB na vonkajšej
fasáde objektu (pred oknom). Namerané (spodné) hodnoty sú však len v jednom prípade tesne
pod povoleným limitom (o 0,5 dB), a všetky ostatné limit presahujú (až do úrovne 56,7), teda
o 6,7 dB. Názor biskupského úradu, že hluk z kostolných zvonov nie je nežiaducim alebo
škodlivým zvukom, ako sa touto výhradou pokúša deklarovaĢ, je subjektívnym, laickým
a nepodloženým tvrdením. Objektívne zistené prekroþenie hodnôt hluku zo zvonov
predmetného kostola vo vonkajšom prostredí nemôže byĢ z hĐadiska ochrany verejného
zdravia tolerované.
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Svoju argumentáciu biskupský úrad doplnil stanoviskom z 11.11.2008 už s odvolaním sa
na Základnú zmluvu: „V prvom rade si dovoĐujeme upozorniĢ, že rozhodovanie o vhodnosti,
únosnosti a primeranosti zvonenia kostolných zvonov neprislúcha podĐa nášho názoru
žiadnym orgánom verejnej správy Slovenskej republiky.“14 Ani tomuto názoru biskupského
úradu nemožno prisvedþiĢ, priþom je potrebné podotknúĢ, že vo veci konajúci orgán verejnej
správy je pri rozhodovaní viazaný iba zákonom, þo treba chápaĢ tak, že nie sú viazaní nielen
podzákonnými normami, ale ani normami, ktoré nie sú súþasĢou právneho poriadku
Slovenskej republiky, a tento ani ich použitie zvlášĢ neumožĖuje, teda nie sú viazaní ani
kánonickým právom.
PodĐa právneho názoru ústavného súdu „orgánom verejnej správy môže byĢ iba taký
orgán, ktorý má právomoci v oblasti správy verejných vecí“ (PL ÚS 15//1998). ZároveĖ si
dovoĐujeme poznamenaĢ, že Ústavný súd Slovenskej republiky v rozhodnutí sp. zn. II. ÚS
48/97 vyslovil: "Ustanovenie þl. 2 ods. 2 Ústavy SR sa výslovne vzĢahuje na štátne orgány.
Implikovane sa týka aj právneho postavenia obþanov, ktorým zaruþuje, že každý obþan má
právo na to, aby sa všetky štátne orgány voþi nemu správali len spôsobom, ktorý im dovoĐuje
Ústava SR a ćalšie zákony."
„Zvonenie kostolných zvonov je hlboko tradiþná þinnosĢ a poslanie zvonov je na prospech
obyvateĐstva pri ohlasovaní mimoriadnych udalostí. Zvonenie je však aj dôležitým liturgickým
úkonom s pravidlami stanovenými právom Katolíckej cirkvi. Preto pri vybavovaní tejto veci
orgánom verejnej správy dochádza k zrejmému stretu záujmov štátu a cirkvi a neprípustnému
zasahovaniu do autonómie subjektu, ktorým je Katolícka cirkev. V obdobných prípadoch je
totiž nevyhnutné riadiĢ sa základnými zásadami vzájomných vzĢahov medzi štátom
a Katolíckou cirkvou prijatými v Základnej zmluve medzi Svätou stolicou a Slovenskou
republikou platnou od 18.12.2000.“
Ak by sme prisvedþili oprávnenosti tejto námietky biskupského úradu, tak by došlo
k neprípustnému zásahu do autonómie rozhodovania štátu o právach svojich obþanov,
o ktorých z povahy veci neprislúcha rozhodovaĢ žiadnej cirkevnej autorite na zvrchovanom
území Slovenskej republiky. PodĐa þl. I. ods. 1 Základnej zmluvy Slovenská republika a Svätá
stolica sa vzájomne považujú za nezávislé a autonómne subjekty medzinárodného práva
a budú tieto princípy uplatĖovaĢ vo svojich vzájomných vzĢahoch. Slovenská republika uznáva
právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike a jej þlenov na slobodné a nezávislé pôsobenie,
ktoré zahĚĖa najmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutoþĖovanie katolíckej viery, slobodu
14

Scan listu RKC Biskupstvo Banská Bystrica þ.j.: 845/2008 zo dĖa 11.11.2008 oznaþený ako príloha þ. 3. In
http://www.prometheus.sk/peticia-zvony/podlavice.pdf.
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pri plnení poslania Katolíckej cirkvi, vykonávanie jej kompetencií ustanovených kánonickým
právom, vykonávanie vlastníckeho práva k jej finanþným a materiálnym prostriedkom
a spravovanie jej vnútorných vecí (þl. II ods. 1 Základnej zmluvy).
Na tomto mieste považujeme za vhodné pripomenúĢ Nález Ústavného súdu SR sp. zn. III.
ÚS 64/00-65 zo dĖa 31.01.2000, v ktorom sa uvádza: „ýl. 24 ods. 3 ústavy poskytuje cirkvám
a náboženským spoloþnostiam právo vykonávaĢ v Ėom vymenované þinnosti nezávisle od
štátnych orgánov, ale nezbavuje cirkvi a náboženské spoloþnosti povinnosti zachovávaĢ pri
všetkých svojich þinnostiach vrátane þinností vymenovaných v þl. 24 ods. 3 ústavy celý právny
poriadok Slovenskej republiky. Preto aj tieto þinnosti cirkví a náboženských spoloþností majú
súdy hodnotiĢ podĐa právneho poriadku Slovenskej republiky.“, priþom rovnocenne netreba
zabúdaĢ na dikciu odseku 2. þl. 21 Základnej zmluvy, kde sa hovorí: „Katolícka cirkev má
právo stavaĢ a upravovaĢ kostoly a cirkevné budovy v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky.“
Pojem „nezávislosĢ“ vyjadruje vonkajšiu suverenitu, vzájomné nezasahovanie do
vnútorných záležitostí. Pojem „autonómnosĢ“ vyjadruje vnútornú suverenitu, rozhodovanie vo
všetkých svojich záležitostiach. Tieto vlastnosti sa vyhlasujú za princípy. Pripomíname, že
Základná zmluva bola ratifikovaná prezidentom Slovenskej republiky a Národná rada SR
s Ėou vyslovila súhlas. Základná zmluva má charakter medzinárodnej zmluvy, s ktorou musia
byĢ v súlade ostatné zákony.
„Rozhodovaním orgánu verejnej správy, ktorým je v tomto prípade Mestský úrad
v Banskej Bystrici, odbor rozvoja a výstavby, referát životného prostredia, o podmienkach
liturgického úkonu, akým je zvonenie pred svätou omšou a inými udalosĢami, dochádza podĐa
nášho názoru k narušeniu vyššie uvedených princípov nezávislosti a autonómie Katolíckej
cirkvi, pretože sa tu jednoznaþne jedná o záležitosĢ Katolíckej cirkvi. VzhĐadom k vyššie
uvedeným argumentom nie je prípustné, aby o tejto veci rozhodoval orgán verejnej správy
a preto žiadame, aby podĐa tu uvedeného bolo naložené s predmetnou petíciou obþanov.“15
Biskupský úrad sa odvolával najmä na ods. 1 þl. I Základnej zmluvy, keć spochybĖoval
oprávnenosĢ petície, ako aj vo veci doteraz konajúceho orgánu, už z dôvodov nadradenosti
a nezávislosti Katolíckej cirkvi na zákonoch Slovenskej republiky. Týmto stanoviskom
prejavil veĐmi svojrázne vôĐu prispieĢ k celkovému duchovnému a materiálnemu dobru
þloveka a spoloþnému dobru. Brutálne pohĚdal vyššie uvedenými právami obþanov Podlavíc,
medzi nimi aj samotných farníkov tejto farnosti podpísaných na petícii, ktorí sa legitímne
15

NeudržateĐnosĢ takejto požiadavky biskupského úradu sme dostatoþne rozviedli na inom mieste tohto
príspevku.
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domáhali odstránenia nevyhovujúceho stavu, a nastolenie práva, keć boli neprimerane a nad
mieru obvyklú pomerom obĢažovaní hlukom kostolných zvonov, priþom vôbec nenamietali,
þi nežiadali odstránenie liturgického úkonu, ktorým je zvonenie zvonov.
Hrubý arogantný cynizmus biskupského úradu voþi obþanom Podlavíc petíciou sa
domáhajúcich svojich zákonných práv je možné dokumentovaĢ v jeho písomnom vyjadrení zo
dĖa 7. 11. 2008: „Právne predpisy neporušujeme, Zvony si plnia svoje poslanie, þím je
intenzita zvonu vyššia, tým lepšie si zvony plnia svoje poslanie. A také sú i zvony
v Podlaviciach.“

Keć si toto vyjadrenie porovnáme s vyhlásením Zuzany Juhaniakovej

z banskobystrického Diecézneho centra pre masmediálnu politiku, ktoré poskytla tlaþovej
agentúre SITA pri príležitosti inštalovania zvonu v len vzdušnou þiarou o niekoĐko sto metrov
vzdialenom kostole Božieho Milosrdenstva, situovanom v rovnomennom komplexe hospicu
v Banskobystrickej štvrti Belveder, priþom aj þas zahájenia jeho þinnosti je veĐmi blízky tomu
v Podlaviciach, tak súdny þlovek nedokáže prijaĢ vysvetlenie, že by biskupskému úradu
nebolo niþ známe o škodlivých úþinkoch zvuku zvonov na zdravie Đudí.16
PodĐa nášho názoru v podnecovanej kauze (zvony Podlavice) nielen príslušný stavebný
úrad, ale aj orgány štátnej správy na úseku ochrany zdravia Đudí (RÚVZ B. Bystrica) náležite
nepostupovali v intenciách stavebného zákona a zákona þ. 355/2007 Z. z. a príslušných
ustanovení správneho poriadku, ktorý im dokonca ukladá povinnosĢ zistiĢ presne a úplne
skutoþný stav veci a za tým úþelom si obstaraĢ potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie
je viazaný len návrhmi úþastníkov konania.
Zo spisového materiálu známeho petiþnému výboru obþanov Podlavíc v podnecovanej
veci však nevyplýva, že by správny orgán vykonal dokazovanie na zistenie skutoþného stavu
o okolnostiach namietaných obþanmi (neúmerne hlasité a obĢažujúce zvonenie kostolných
zvonov v Podlaviciach, máme tu na mysli správny orgán, ktorým je stavebný úrad
a Regionálny úrad verejného zdravotníctva v štádiu povoĐovacieho a kolaudaþného konania.
RÚVZ by mal v takýchto prípadoch postupovaĢ tak, že:
-

vydáva súhlasné záväzné stanovisko, za podmienky, že bude orgánu verejného
zdravotníctva predložené hodnotenie vplyvov na verejné zdravie, ktoré vypracuje
odborne spôsobilá osoba v zmysle § 16 ods. 5 zákona þ. 355/2007 Z. z.17,

16

Tu je ilustraþný citát: „...Ako informovala Zuzana Juhaniaková z Diecézneho centra pre mediálnu politiku,
nový zvon pre budúci farský kostol nesie meno: Jána Pavla II. a Božieho Milosrdenstva. Jeho hlas sa podĐa
architektonického riešenia nového kostola bude šíriĢ predovšetkým smerom do centra mesta. Smerom
k ostatným zariadeniam komplexu Domova dôchodcov a sociálnych služieb – Hospic Božieho Milosrdenstva,
ktorého je nový kostol súþasĢou, bude zvuk tlmený, aby nerušil klientov hospicu“, uviedla Juhaniaková.
17
Register odborne spôsobilých osôb vedie Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, Bratislava.

387

-

upozorní stavebníka na dodržanie § 27 ods. 1 zákona þ. 355/2007 Z. z. a náležitostí
Vyhlášky MZ SR þ. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných
hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších
predpisov, priþom zvykne tiež upozorniĢ, že:

-

týmto záväzným stanoviskom sa nenahrádza povinnosĢ vyplývajúca z § 52 ods. 1
písm. b) zákona þ. 355/2007 Z. z. predložiĢ posúdenie RÚVZ návrh na uvedenie
priestorov do prevádzky vrátane návrhu na schválenie prevádzkového poriadku.

Jednému zo spoluautorov tohto príspevku - JUDr. Kizekovi sa nepodarilo v štádiu
prvotného preverovania zistiĢ, preþo sa týmto prísnym kritériám v otázke hlukových imisií
vyhli vo veci konajúce povoĐovacie orgány . Ako poverený právny zástupca petiþného výboru
pri následnom skúmaní samotného projektu ako aj následne vydaných povoĐovacích
a užívacích rozhodnutí sa v súvislosti s faktickým osadením a následným prevádzkovaním
zvonov nikde nestretol s tým, þi ich prevádzka zodpovedá zákonom stanoveným maximálnym
hlukovým limitom. Preto je potrebné položiĢ si otázku: Je osadenie zvonov a ich následné
používanie v kostole v Podlaviciach legitímne a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej
republiky, tak ako o tom hovorí okrem už spomínaných relevantných zákonov Slovenskej
republiky, aj už citovaná zmluva medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou, konkrétne
þlánkom 21. ods. 2? ýlovek nemusí byĢ právne vzdelaný, aby si na túto otázku dokázal daĢ
jednoznaþnú odpoveć, ktorú by sme struþne vyjadrili nasledovne: “ nie je v súlade s právnym
poriadkom Slovenskej republiky.“ Ergo tieto zvony nezvonili v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky (aj keć s „kostolným“ možno...).
Na potvrdenie tohto nášho názoru ponúkame takmer druhovo identickú kauzu. Ide
o stavbu: „Kostol sv. Jozefa s pastoraþným centrom“ v lokalite Pekná cesta, Bratislava,
situovanú na pozemkoch þ. parc. 17323/11, 17323/4, v katastrálnom území Raþa. Tu príslušný
prvostupĖový stavebný orgán v Bratislave Raþi v štádiu povoĐovacieho konania (v r. 2009)
pre stavbu kostola, námietku právneho zástupcu obþanov spoþívajúcu v tom, aby osadenie
a prevádzka zvonov boli v rozsahu neobmedzujúcom obyvateĐov okolitej zástavby hlukom
odmietol ako nedôvodnú, z dôvodu, že funkþné zvony nie sú súþasĢou tohto konania.18 Z toho
je treba logicky odvodiĢ, že osadenie a prevádzka zvonov podlieha samostatnému
povoĐovaciemu konaniu, už aj s ohĐadom na striktné ustanovenia stavebného zákona, ako aj
zákona o ochrane zdravia v otázke hluku. A takéto konanie v podnecovanom prípade
v Podlaviciach neprebehlo, resp. poverené orgány sa tejto dôležitej otázke vyhli, z þoho
18

Ako neboli v objektovej skladbe tohto kostola, tak neboli ani v objektovej skladbe kostola v Podlaviciach.
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rezultuje, že ich prevádzka je v rozpore s platným právom Slovenskej republiky, preto ich
používanie bez príslušného certifikovaného merania a k nemu následne vydaného povolenia
uvedených správnych orgánov je nelegitímne. Preto si dovolíme poznamenaĢ, že pokiaĐ by
u nás panovala úcta k právu, tak tieto zvony by do vydania príslušného povolenia ani
nezvonili, þo vlastne v podnecovanom prípade neznamená niþ iné, len to, že by sme ich
dodnes ani nepoþuli, pretože takéto povolenie nebolo ešte stále vydané, alebo túto otázku
RÚVZ z nám neznámych dôvodov neriešil.
Pre porovnanie oprávnenosti tohto tvrdenia dávame do pozornosti Rozsudok Krajského
súdu v Trenþíne, spisovej znaþky 11S/119/2016, zo dĖa 18. októbra 2016, kde v právnej veci
žalobcu: Rímskokatolícka cirkev FarnosĢ Svinná, so sídlom Svinná 139 proti žalovanému:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky so sídlom Bratislava, Trnavská cesta 52
o preskúmanie rozhodnutia žalovaného þ. OLP/2080/2016 zo dĖa 9. marca 2016, Krajský súd
žalobu zamietol. Predmetom súdneho preskúmania v prejednávanej veci je rozhodnutie
žalovaného a postup správnych orgánov v konaní, v ktorom bolo pokynom podĐa § 6 ods. 3.
písm. j/ zák. þ. 355/2007 Z. z. žalobcovi uložené zabezpeþiĢ úþinné opatrenia na zníženie
imisií hluku šíriaceho sa zo zvonov Farského kostola povýšenia Svätého kríža v obci Svinná
tak, aby hladina zvuku zodpovedala prípustným hodnotám hluku pre deĖ, veþer a noc podĐa
vyhl. þ. 549/2007 Z.z. do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia a po vykonaní opatrení na
zníženie imisií hluku zabezpeþiĢ objektivizáciu zdrojov hluku podĐa § 52 ods. 1 písm c/ zák. þ.
355/2007 Z.z., do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
Len v skratke uvádzame, že aj z opakovaného certifikovaného merania hluku v obci
Svinná pochádzajúceho zo zvonov farského kostola bolo objektívne preukázané prekroþenie
prípustných hodnôt hluku. Rímskokatolícka cirkev FarnosĢ Svinná odmietala uznaĢ
oprávnenosĢ postupu a výsledkov prvo a druhostupĖového orgánu verejného zdravotníctva
a preto sa aj pokúšala zvrátiĢ tieto rozhodnutia prostredníctvom žaloby na Krajský súd
v Trenþíne, avšak neúspešne.
Uvedený rozsudok Krajského súdu v Trenþíne je pre úþely tohto príspevku vhodný aj pre
to, že je ním možné na druhovo identickej kauze demonštrovaĢ neudržateĐnosĢ tvrdení
biskupského úradu a niektorých ćalších osôb, ktoré sa odvolávajúc na Základnú zmluvu
pokúšajú neoprávnene priznaĢ RKC viac práv, ako im zo zákona a tejto zmluvy prináleží.
Mestský úrad v Banskej Bystrici dĖa 26. 11. 2008 (príloha þ. 4) písomne oznámil
zástupcom obþanov podpísanej petície, ako aj RK Cirkvi – Farnosti Sv. Ducha v Skubíne,
Biskupstvu v Banskej Bystrici, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva v Banskej
Bystrici a mestskej poslankyni PhDr. ďubici Laššákovej, stavebnému úradu a referátu
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životného prostredia MsÚ, že sa: „nebude predmetom petície a hlukom kostolných zvonov
ćalej zaoberaĢ“. Toto svoje stanovisko sa pokúsil odôvodniĢ prevzatím stanoviska
biskupského úradu, keć v odôvodnení uvádza: „Nie sme príslušní rozhodovaĢ o vhodnosti,
únosnosti a primeranosti zvonenia kostolných zvonov a v súvislosti s podanou námietkou RK
cirkev – Biskupstvo Banská Bystrica (písomné stanovisko zo dĖa 11. 11. 2008) vzniká
odôvodnená pochybnosĢ, že by v takom prípade išlo o hrubé zasahovanie do autonómie
Katolíckej cirkvi. VzĢah medzi štátom a Katolíckou cirkvou je upravený v Základnej zmluve
medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou a skúmanie tohto stavu je nad rámec
kompetencií a schopností orgánov verejnej správy. Preto mesto Banská Bystrica aj napriek
potvrdenému vplyvu nadmernej hluþnosti nebude vo veci ćalej rozhodovaĢ a v prípade
domáhania sa svojich práv doporuþujeme predmetnú vec riešiĢ prostredníctvom súdu.“
Podnecovatelia z Podlavíc, ako vlastníci bytových a domových nehnuteĐností pri výkone
svojich vlastníckych práv z hĐadiska platných zákonov, teda nielen Obþianskeho zákonníka,
stavebného zákona, ale aj zákona o ochrane zdravia Đudí majú právo na úplnú telesnú,
duševnú a sociálnu pohodu, na zdravé životné podmienky, z pohĐadu zabezpeþenia ich
bývania, odpoþinku, kultúry, rekreácie a pod., priþom pre takéto posúdenie je právne
irelevantné, þi bytovú, alebo domovú nehnuteĐnosĢ využíva celodenne, þi celoroþne. Je preto
neprípustné a vlastne ani nemožno spravodlivo požadovaĢ, aby títo vlastníci mali uzatvorené
obloky poþas vyzváĖania zvonov, þím by podĐa názoru miestneho pána farára a právnej
zástupkyne, bola v byte ich poþuteĐnosĢ už len okolo 40 dB, þo by už bolo vraj
„prijateĐnejšie“, ako to tvrdili na pôde MsÚ B. Bystrica dĖa 17.10.2008.19
Spôsob, akým sa MsÚ B. Bystrica vysporiadal s touto petíciou,20 podĐa názoru autorov
tohto príspevku je znepokojivý najmä tým, že „autonómia Katolíckej cirkvi“ bola týmto
postupom hodnotovo, ale aj fakticky nadradená hodnote þloveka, obþana, obyvateĐa obce /
mesta, priþom takéto konanie okrem svojho þloveþenského a hlboko etického rozmeru, ktorý
bol týmto postupom tvrdo atakovaný, nemá ani oporu v platnom práve Slovenskej republiky.
ýo vlastne neznamená niþ iné, ako nadradiĢ právo RKC nad zákonné práva všetkých obþanov

19

Po prerokovaní výsledkov certifikovaného merania hluþnosti kostolných zvonov Rímskokatolíckeho kostola
Ducha svätého v Podlaviciach, ktoré bolo vykonané orgánmi RÚVZ Banská Bystrica, priþom boli potvrdené
prekroþenia prípustných maximálnych hlukových limitov emitovaných z tohto zdroja, pristúpil miestny pán farár
k odstaveniu þasomiery, ktorá dovtedy vyzváĖala od rána do veþera každú štvrĢ hodinu a prisĐúbil liturgické
úkony ohlasovaĢ len jedným – stredným zvonom.
20
NeoddeliteĐnou súþasĢou tohto príspevku sú prílohy – fotokópie zápisov z rokovania na MsÚ Banská Bystrica
zo dĖa17.10.2008, fotokópie písomných vyjadrení biskupského úradu zo dĖa 07.11.2008 a 11.11.2008
a oznámenie MsÚ o spôsobe ukonþenia petície, datované 26.11.2008 (keć si dáme do súvisu dátum podania
petície – 5.3.2008, tak nám aj tento fakt ilustruje zjavnú nekompetentnosĢ a pohĚdanie zákonmi, zo strany tohto
orgánu).
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SR a obþanov tak dostaĢ do subordinaþného postavenia voþi RKC, þiže urobiĢ z nich
„obþanov druhej kategórie“. Samozrejme podnecovaná kauza vyvoláva mnohé ćalšie otázky,
ale pre úþely tohto príspevku sme sa obmedzili len na niektoré právne a s nimi organicky
spojené zdravotné aspekty petíciou podnecovanej kauzy, ktoré nielen MsÚ Banská Bystrica
ale rovnako aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ale tiež biskupský
úrad obišiel a tak podĐa nášho názoru nedovoleným spôsobom zasiahol do práv obþanov
Podlavíc a Skubína, ktorí v tom þase boli obĢažovaní hluþným a neprimeraným zvonením
kostolných zvonov, þo je vlastne þisté denegatio iustitiae.
Záver
Nález ÚS SR sp. zn. PL. ÚS 22/06 uvádza, že ustanovenie þl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej
republiky zakotvuje požiadavku ústavne konformného a legálneho výkonu verejnej
(predovšetkým štátnej) moci ako jedného zo základných princípov demokratického právneho
štátu (þl. 1 ods. 1 ústavy) a stanovuje podriadenosĢ orgánov štátu ústave a zákonom,
požaduje, aby k uplatneniu ich štátno-mocenských oprávnení dochádzalo iba v rozsahu
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon v medziach daných ústavou.
Ak zákonodarca zveruje niektorému orgánu štátu právomoc rozhodovaĢ v konkrétnych
prípadoch o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb, musí v súlade
s uvedeným ústavným princípom zákonom upraviĢ rozsah a spôsob výkonu zverenej
právomoci rešpektujúc právnu istotu dotknutých subjektov právnych vzĢahov spoþívajúcu
v ich spôsobilosti predvídaĢ postup a konanie štátnych orgánov vo vzĢahu k svojmu
právnemu postaveniu, vrátane možnosti a spôsobu uplatnenia vlastných práv v takomto
konaní.
Základné práva a slobody sú navzájom rovnocenné. Koncepcia materiálneho právneho
štátu vyluþuje vytvorenie „hierarchie“ základných práv a slobôd, v ktorej by sa jednému
základnému právu alebo slobode priznal väþší význam, než aký má iné základné právo alebo
sloboda. Konflikt vo vnútri systému základných práv a slobôd (resp. Đudských práv
a základných slobôd v režime medzinárodných dohovorov o Đudských právach) treba riešiĢ
uplatnením zásady ich spravodlivej rovnováhy. Ustanovením þl. 20 ods. 3 ústavy sa expresis
verbis konštituuje ústavná požiadavka spravodlivej rovnováhy medzi rozsahom práv vlastníka
vymedzovaných zákonom na základe þl. 20 ods. 1 ústavy a právami tretích osôb
vyplývajúcich okrem iného aj z þl. 44 ods. 1 ústavy.
Aj keć to môže vyvolaĢ polemiku, zastávame názor, že právo na vierovyznanie a výkon
tohto práva ako ho poĖal biskupský úrad a Mestský úrad v Banskej Bystrici, nemôže
391

obmedzovaĢ, limitovaĢ právo na priaznivé životné prostredie, resp. „Sloboda vierovyznania
a jej uplatĖovanie spojené s používaním liturgického úkonu, akým je vyzváĖanie kostolných
zvonov prekraþujúcim záväzné hygienické limity, nestojí a v právnom štáte ani nemôže stáĢ
nad právom na priaznivé životné prostredie.“
Záverom by sme si dovolili už len ilustraþne pripomenúĢ nedávne rozhodnutie Európskeho
súdu pre Đudské práva (ESďP) v Štrasburgu, ktorý pri prerokovávaní sĢažnosti moslimských
rodiþov k ochrane náboženskej slobody, v rozsudku dĖa 25.01.2017 vyslovil názor:
„Neudelenie výnimky z dôvodov náboženskej viery nie je porušením základných Đudských
práv.“ Z rozsudku vyplýva, že toto Đudské právo (sloboda náboženstva) spoþíva v slobode
myslieĢ a prejavovaĢ svoje presvedþenie a vieru, avšak nezahĚĖa špeciálnu „náboženskú
slobodu“ na ochranu náboženských noriem.21
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Edyta Sokalska

HUMAN RIGHTS FROM HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL
PERSPECTIVE (THE OUTLINE)

Abstract
The present work concentrates on the presentation of some historical and philosophical aspects of human rights
from the perspective of Polish academic writers. The attributive elements of the concept of human rights include
the features of their universality, inviolability, equality and that they are inherent and inalienable. In the integral
combination they represent a set of principles forming the interpretation that is helpful in understanding the
essence and the intentional message underlying systems to protect human rights and freedoms. During the
development of civilizatio,n the idea of human rights Have been appearing constantly, playing more or less
important role. Undoubtedly, it influenced heavily political practice of the last half century. It marked its
presence in the social, moral, political and legal area, and in international and constitutional law. The history
of human rights - from their idealization, and the conceptualization, through normative positivization, and
finally - the realization – was long and complicated. In general terms there can be distinguished two main
aspects of development of human rights: philosophical and formal. In this short study there will be presented
some remarks on philosophical aspects on human rights.
.

Introduction
Today, the respect for human rights is regarded as an important condition of
functioning of a fair state order. So, human rights are of a great importance during the design
of the constitution. There is here the need to combine the domestic law with the international
system of human rights, which entails not only the introduction of regulations concerning
specific language, but also the consensus on the findings of an axiological nature1. It should
be emphasized that the modern settlements on the properties of human rights were not
deduced from some assumed a priori concept but they appeared as the reaction to the injustice
and harm, such as mass crimes, discrimination, denying some people of the status of being
human. This specific abstractness of human rights increases their potential adaptability. It
causes that at a practical level (in politics or normative systems) they are increasingly
recognized, although in the theoretical aspect they accumulate ambiguities associated with the
analysis of their content. An interdisciplinary approach is helpful here, especially taking into
account the achievements of the anthropological, legal, political and social science.

1

Compare PIECHOWIAK, M.: PojĊcie praw czáowieka. In WIĝNIEWSKI, L.: Podstawowe prawa jednostki i
ich sądowa ochrona. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1997. ISBN 8370592767, p. 10.
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Theoretical systematization demands that the scope of the conceptual categories of
human rights and freedoms should be determined. These terms often intermingle and they are
sometimes combined. The division of human rights and freedoms is not always sharp and, in
some cases, it is difficult to draw the distinct demarcation line between them2.
It is noticeable that the scope of literature concerning human rights is very
impressive. It consists of a great amount of legal acts (state and international) and academic
works concerning human rights from philosophical, sociological, psychological and political
perspectives3. As far as Polish-language researchers are concerned there can be mentioned such
researchers as Tadeusz Jasudowicz, Roman KuĨniar, Anna Michalska, Marek Chmaj, Cezary Mik,
Marek Piechowiak, and others.

The aim of this short essay is primarily the presentation of some historical and
philosophical aspects of human rights from the perspective of Polish academic writers. In the
first section there are shown some difficulties in defining human rights, the problem of limits
of human rights protection, and the definition planes of human rights. Further, there are
introduced attributive elements of the concept of human rights. There will be presented their
features of universality, inviolability, equality and that they are inherent and inalienable. Next,
there will be shown some philosophical aspects of the origins of human rights and freedoms
and the reception of human rights in modern times from the philosophical perspective.
Difficulties in defining human rights
Freedoms and rights do not belong to the category that can be included in a simple
formula. This is due to a lot of reasons among which the most important are: the ambiguity of
the concepts which function in the scientific, normative and common discourse; open nature,
changing with the development of knowledge concerning the man, the development of social,
moral and cultural humanity4.
The lack of precise definitions causes the advantage that triggers discussions over the
content of human rights and brings the possibility of their improvement, redefinition, and
modifications resulting from the need to adapt them to the changing reality. It should be noted
that it is not a point to expose the relative character of human rights because of their nature,
their purposes and values which they protect (axiological and teleological aspects) which
2

For more see BANASZAK, B. – PREISNER, A. (eds.): Prawa i wolnoĞci obywatelskie w Konstytucji RP.
Warszawa: C.H. Beck, 2002. ISBN 8371101732, p. 27.
3
See more PIECHOWIAK, M.: Filozofia praw czáowieka: prawa czáowieka w Ğwietle ich miĊdzynarodowej
ochrony. Lublin: TNKUL, 1999. ISBN 8387703710, p.1-412.
4
For more see CHMAJ, M. (ed.): WolnoĞci i prawa czáowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Warszawa: Wolters Kluwer, 2008. ISBN 9788375268256, p. 213-214.
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generally are not relativized. There is no doubt that they are quite strongly rooted in the public
consciousness and in the acts of the state and international law. However, a degree of
flexibility in defining human rights allows for the wider perspective, the agreement with
regard to their content which is not without significance for the degree of acceptance by the
representatives of different cultures. It should be noted, however, that the oscillation between
dogma and compromise in the understanding of human rights has its limit which should not
be exceeded neither by political power nor by the majority. This limit determines the catalog
of fundamental rights and freedoms that are not subject to any restrictions. They are treated as
inherent, inalienable individual rights, such as the right to life, liberty, property, equality and
security. In the area which they include we can talk about a kind of fundamentalism of human
rights5.
During analyzing the concept of human rights it should be taken into account the
distinction of rights in the objective sense, as a set of norms applicable in a given place and
time, and in the subjective sense, defining the legal situation of a subject. With no doubt, the
modern human rights exist in the objective sense. At the same time, a specific right can be
attributed to the rank of a subjective right. "Someone's law" would have served as a claim
established in a normative act. It would have been a functional link between freedom, rights
and competence; it would have created a legal situation of a subject due to legal norms. So,
"the right to something" results from the existence of a bilateral relationship when one side is
obliged to fulfill a specific provision, and the second one is entitled to the same provision.
The principle is that we can insist on what the law says. The law guarantees us something that
can be enforced without any embarrassment, something just right for us. A normative act
concerning the right of a particular subject should enlist the rights, should determine who to
whom and what should provide, should ensure the reality of benefits including the possibility
of seeking justice before judicial and administrative authorities6. For citizens of a state the
"law" means that the legislator has the opportunity to settle all manifestations of the use of
this law, the entities covered by the regulation cannot go beyond their assigned limits.
Despite the fact that human rights cannot be presented in a narrow formula or
definition, we can try to describe them thank to analysis of: the sources explaining the genesis

5

MICHALSKA, A.: Prawa czáowieka w systemie norm miĊdzynarodowych. Warszawa–PoznaĔ: PWN, 1982.
427 p. ISBN 8301044047, p. 113.
6
REDELBACH, A.: Prawa naturalne – prawa czáowieka – wymiar sprawiedliwoĞci. Polacy wobec Europejskiej
Konwencji Praw Czáowieka. ToruĔ: TNOiK, 2000. ISBN 8372850208, p. 58-59.
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of human rights, both in the philosophical and formal (normative) sense7; the subjects that
determine which subjects can rely on the human rights standards for the protection of their
interests; the attributive characteristics which allow to extract the specificity of human rights
in the context of other normative regulations.
The attributes of human rights
The attributive elements of the concept of human rights include the features of their
universality, inviolability, equality and that they are inherent and inalienable. In the integral
combination they represent a set of principles forming the interpretatation that is helpful in
understanding the essence and the intentional message underlying systems to protect human
rights and freedoms. Universality means that the rights belong to every person regardless of
race, sex, language or religion8. It should be noted that universality is a fundamental issue for
the theoretical constructions of human rights. It expresses the declaration and demand of
universality. The secondary is the phenomenon whether in fact these rights are recognized and
respected.
The feature that the rights are inherent refers to the recognition that human rights are
not acquired by any action. It is assumed that their primary source is axiological dignity as an
inherent attribute of being a human. Inherent dignity does not allow extracting any of the
feature of a man as the basis for the rights, and therefore we cannot rely on any of the features
for objective justification that some people are subject to the laws, and others do not9. The
feature that human rights are inalienable is expressed in the fact that no one can deprive
someone of fundamental rights.
Inviolability is based on the message that human rights require absolute respect. They
comprise the autonomous region entitled to a person. People cannot be deprived of them in
the name of the common good, or in accordance with the will of the majority. Of course,
inviolability does not mean that human rights actually cannot be violated but this idea
indicates axiological basis for condemnation of the instrumental approach to the individual
where a person is treated as a part of the larger whole.
Equality is understood as the right to equal enjoyment of all human rights and
fundamental freedoms. The Universal Declaration of Human Rights adopted by the UN
7

MIK, C., Koncepcja normatywna europejskiego prawa praw czáowieka. ToruĔ: „Comer”, 1994. ISBN
8385149341, p. 1-316.
8
Charter of the United Nations of 1945, art. 1 ust. 3, art. 13 ust. 1b, art. 55.
9
WIĝNIEWSKI, L.: Podstawowe prawa jednostki i ich sądowa ochrona, op.cit., p. 15. See also PIECHOWIAK,
M. (ed.): Szkice o godnoĞci czáowieka. Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego,
2012. ISBN 9788374814812, p. 1-201.
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General Assembly on the 10 December 1948 in art. 1 states that: "All human beings are born
free and equal in dignity and rights10". Art. 2 says that a person should not be discriminated,
he has the right to enjoy all rights without no distinction of race, color, sex, language, religion,
nationality or social origin, property, birth or other status. Of course, equality does not mean
that all people will be treated equally. Equality does not mean being identical or lack of
differences. In fact, the postulate of equality implies the opposite, namely that despite all the
differences between people, for example, because of their individual characteristics, belong to
different countries, different social groups, religion organizations, local communities, etc. No
one can be treated as a tool for achieving anyone's purposes and every individual has the right
to be a goal in himself and for himself. This means that everyone can develop specific
features that can distinguish him from others. Such understanding of equality does not refer to
the negation of the differences because those in human society are always present and they
lead the possibility of the fullest self-realization.
The origins of the human rights and freedoms – philosophical aspects
During the development of civilization the idea of human rights has been appearing
constantly, playing more or less important role. Undoubtedly, it has influenced heavily
political practice of the last half century. It marked its presence in the social, moral, political
and legal area, in international and constitutional law. Today, the acceptance of human rights
is so widespread that these rights become a category, through the prism of which, it is
formulated the evaluation of justice and the degree of democratization of the country. The
description of the evolution of human rights is a fairly complex task because of its
discontinuous development that runs with different intensity and effects many dimensions of
social life. The history of human rights - from their idealization, conceptualization, through
normative positivization, and finally - realization – was long and complicated. In general
terms there can be distinguished two main aspects of development of human rights:
philosophical and formal11. In this short study there will be presented some remarks on
philosophical aspects on human rights.
Taking into account philosophical background, human rights constitute a general,
abstract domain of considerations relating to their origin, essence, and factors determining the
functioning of the rights. In the Western European culture the idea of human rights was
10

The Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789. In KĉDZIA, Z.: Prawa i obowiązki
obywateli. Wybór Ĩródeá. Wrocáaw: Ossolineum, 1978. ISBN 9788361370741. p. 387–393.
11
KUħNIAR, R.: Prawa czáowieka. Prawo, instytucje, stosunki miĊdzynarodowe. Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe Scholar, 2004. ISBN 837383091, p. 14.
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present even in antiquity. Greek Sophists and Stoics were probably the first who pointed out
the distinction between universal, timeless, natural rights and variables relative rights
formulated by particular authority. This distinction was the foundation for the development of
so-called the concept of natural law. As a starting point there was the assumption that every
person equally was entitled to certain inherent rights which he could not be deprived of.
This opinion was reflected in Aristotle's theory of justice taking into account
distributive and equal justice. The first relates to the distribution of honors and material goods
between the members of the national community of the merits of particular individuals.
Justice separation is not guided by the principle of equality, therefore, absolute, only the
proportionate equality, taking into account the achievements and contributions of
individuals12. With this division, each one receives what rightly should be adequate to the
degree of participation in the common good. On the other hand, equal justice is governed by
the principle of absolute equality which requires treating each individual equally, regardless
of its merits and values. In this context, human rights would lie on the side of equal justice.
In medieval conceptions of natural law it dominated theistic approach referring to the
eternal normative hierarchy. At the top there is absolutely perfect and eternal divine law (lex
aeterna), it is manifested in the natural law (lex naturalis), which basic principle are: the good
to be done, the evil avoided. Temporal positive law (lex positiva) is of a lowest rank. In
general, it deserves to be called a law if it is not in conflict with natural law13. The whole
world’s order is here predicated on a first cause and set to a single goal, which is the God.
Human rights in the light of such an approach would take place in the sphere of natural law
because of their durability and universal dimension. They would be consistent with the
Christian axiology, which is imbued with the ideals of inherent human dignity, equality,
justice and peace in human relationships. If a man is created as a person who resembled the
God, his nature is a part of the God’s nature, so, the state authorities should respect this fact14.
The reception of human rights in modern times
The modification of deistic assumptions occurred in modern times in rationalistic
conceptions of natural law, in which the concept have gradually undergone secularization.
The theories have tried to answer the question of how, taking into account the permanent
12

ARYSTOTELES: Etyka Nikomachejska, trans. D. Gromska. Warszawa: PWN, 1956. PB 1956/6204, p. 32.
A representative of the theistic approach was, for example, Thomas Aquinas. For more see PIECHOWIAK,
M.: Tomasza z Akwinu koncepcja godnoĞci osoby ludzkiej jako podstawy prawa: komentarz do rozdziaáów
1110113 ksiĊgi III Tomasza z Akwinu: Summa contra Gentiles. In PoznaĔskie Studia Teologiczne, 2003,
vol.14. ISSN 0209-3472, p. 219-242.
14
Compare KUħNIAR, R.: Prawa czáowieka. Prawo, instytucje, stosunki miĊdzynarodowe, op.cit., p. 20.
13
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features of human nature, can be organized the public life according to those qualities, and at
the same time guaranteeing an individual person the maximum of safety and freedom. Such
thinkers as Hugo Grotius (1583-1645), Benedict Spinoza (1632-1677), Samuel Pufendorf
(1632-1694) focused on the attempt to describe a permanent order of the world, independent
from God and people, including both - the nature and moral life. It dominated the belief that
this order can be discovered by the human mind, and the knowledge of these principles would
better organize the human relationships. In such an approach, human rights would appear as
orders of the right reason. It should be also noted that modern assumptions natural law posed
doctrinal foundations for the guarantee of security of ownership and agreements. This
approach is illustrated by the Grotian classification of the basic principles of the laws of
nature, which include: the obligation to respect other people's property, the obligation to
compensate damage, the obligation to fulfill agreements and contracts, the obligation to bear
the punishment for the committed crime15. This kind of doctrinal content correspond to the
seventeenth-century development of market economy, commercialization of land, labor,
capital, and political events: the English, American and French revolutions which questioned
the existing sources of power.
The further justification for the respect for property rights were developed by the
precursors of a liberal trend. They are visible in the concept of John Locke (1632-1704) who
assumed that a state should be set up by individuals. Individuals had been integrated earlier in
the society to perform specific tasks. This situation was rooted in an agreement between free
and equal human beings, ready to pass over the part of their natural liberty in exchange for the
guarantees of comfort, security, peaceful coexistence, and protection of property. Locke
argued that the duty of a man was to care not only for themselves but for the whole human
race. That was why the law was created. In this context, the purpose of law was to preserve
and enlarge freedom. So, for all people the law refers to the principle: where there is no law
there is no freedom16.
Thomas Hobbes (1588-1679), similarly to Locke, perceived the state as a result of the
social contract. For both thinkers the common assumption was that equality is natural
condition of mankind and in a hypothetical state of nature all men are free and equal. The
essence of a man is rooted in the fact that he is the holder of both: himself and his abilities.
His independence lies in the lack of external interference of other individuals or
15

DUBEL, L: Historia doktryn politycznych i prawnych do koĔca XIX wieku. Warszawa: Wydawnictwo
Prawnicze „LexisNexis”, 2002. ISBN 837334134X, p. 207.
16
LOCKE, J.: Dwa traktaty o rządzie. Traktat drugi, trans. Z. Rau, Warszawa: PWN, 1992. ISBN 8301108363,
p. 201.
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organizations17. All people have an equal right to fulfill their needs. However, because of the
fact that the different interests of individuals act in different directions, there is the need of
some form of regulation creating the basis for the social order in which individuals can
coexist peacefully. For Locke such a form it will be democratic society of citizens who are the
subjects of power. For Hobbes, a state controls its egoistic and selfish subjects and competing
individuals are subjected to the authority of a state.
It should be taken into account that the contribution of the liberal concepts to the
development of the idea of human rights expressed in the recognition of an individual as the
source of political power which cannot be an arbitrary power. The task of government is to
serve the public good and to protect the natural rights of the individuals, to preserve life and
property. Freedom, in this sense, is an inherent value and can refer to the different spheres of
life: social, political, economic, ideological or religious. Any restrictions on the freedom of
citizens require the justification from the authority.
The Enlightenment political thought showed the faith in progress and power of the
human mind. Like the rationalist concepts of natural law, Enlightenment emphasized the
importance of the social contract as a basis for the creation of a state. Charles de Montesquieu
(1689-1755), widely known for his theory of separation of powers, undertook comparative
studies on law, taking into account the variability and relativity of social phenomena. His
main work The Spirit of Law is largely an analysis of the world's legal systems. It
undoubtedly inspires to considerations about good legislation. Searching for the links
determining the operation of the different political and social systems led Montesquieu to the
conclusion that there was no single universal ideal of law and government. The model of
social order should not be arbitrarily imposed but must be shaped by the human sources18. An
essential postulate in this process, it is to maintain the "spirit of moderation", oscillating
between the extremes19.
Another representative of the French Enlightenment - Jean Jacques Rousseau (17121778) enriched the concept of the social contract with some democratic values. A famous
philosopher’s assumption is that no man has a natural authority over another man, and force
does not create the law, so, agreements are as the basis of all legitimate authority among
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HOBBES, T.: Lewiatan, czyli materia, forma i wáadza paĔstwa koĞcielnego i Ğwieckiego, trans. Cz.
Znamierowski. Warszawa: Fundacja Aletheia, 2009. ISBN 9788389372376, passim.
18
For more see SZACKI, J.: Historia myĞli socjologicznej. Warszawa: PWN, 2003. ISBN 8301138440, p. 89–
90.
19
IZDEBSKI, H.: Historia myĞli politycznej i prawnej. Warszawa: C.H. Beck, 2001. ISBN 8371105908, p. 143.
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men20 Therefore, the foundation of the State and the law comes as an agreement of
individuals seeking this form of representation. The basic principles of the agreement are:
universality which consists in a complete dedication of every human being with all his powers
to the community; the equality of all who donate their power to the community in exchange
for gaining guarantees of the security of social freedom. In his theory Rousseau exposed the
idea of the inalienable sovereignty of the people and their indivisible sovereignty, which is the
best way to implement the general will expressing a permanent public interest focused on the
common good. These assumptions influenced the shape of the The Declaration of the Rights
of Man and of the Citizen (1789), declaring that the source of all sovereignty resides
essentially in the nation, and that the law is an expression of the general will. All citizens have
the right to take part in its creation either personally or through their representatives21.
Considering the development of the concept of human rights on the philosophical
basis there should be mentioned Immanuel Kant (1724-1804). Imperatives formulated by him
do not lose their relevance. Kant rationally, regardless of experience analyzes the possibility
of existence of objective conditions that would make possible the functioning of the
community of free individuals. He comes to the conclusion that if an association of
individuals with different needs and goals is a rational community, it must be also a moral and
legal community. Therefore, his political thought is rooted in ethics. Its central category is the
person's dignity as sui generis, recognizing every human being morally responsible, and at the
same time being the source of the natural rights of individuals to liberty, from which derive all
the other powers22. Politics is only the relative good and it must serve the morality and to be
its tool. That means that a state which goals are inappropriate cannot be approved. The law is
established primarily to ensure the freedom of one person with the freedom of others. In this
context, the law is the guardian of freedom23.
The principle of respect for humanity as an end in itself is applicable not only in the
life state internal life but also on an international plane. Of an important role is here
formulated by Kant the idea of perpetual peace associated with the possibility of global rules
of law. So-called the state of purposes, due to the actualization of humanity as an end in itself,
is some regulative idea of a perfect human community. Probably, building such a society is a
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KANT, I.: Uzasadnienie metafizyki moralnoĞci. In TYBURSKI, W. - WACHOWIAK, A. – WIĝNIEWSKI,
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vision which can oblige to act in a certain direction. It establishes the canon of an axiological
thinking and feeling24.
The presentation of the ideas characteristic for the contemporary political thought is
quite difficult because a large part of this matter is not history but a current component of
political awareness. In addition, the nineteenth and twentieth century are characterized by the
unique pluralism of content combined with an increasingly complex system of legal norms for
the protection of human rights and freedoms. Despite this diversity, there can be extracted
some significantly inspiring motives of considerations. There can be mentioned here social
teaching of the Roman Catholic Church. New theologies of peace, personalistic concept of
man and citizen have been developed by the Second Vatican Council, John XXIII, Paul VI
and John Paul II25. The idea of solidarity plays a vital role in shaping the status of an
individual on a national and global scale.
It should be admitted that the idea of legal and social state is also an interesting are of
consideration. Lorenz von Stein (1815-1890) assumes that a state must use its power to
promote economic and social progress of all of its citizens. Always the development of one
man is a condition and a consequence of the development of the others26.
The doctrinal opposition to the school of natural law is legal positivism. Here, the only
law is a positive law, or law authorized by the state. Every legal act issued by the legislators
in accordance with the relevant formal requirements, regardless of its content, it is the law in
force. Essentially, the positivist approach negates the thesis of the autonomous existence of
inherent human rights, treating them as an expression of the will of the state27. An individual
has got the rights as a citizen of the state. This assumption allows to any legal state
regulations in the field of human rights, providing justification for the state-interventionism.
To a large extent positivists shaped the foundations of the theory of a legal state, by accepting
that a state is able to act if it has a legal basis and it is obliged to respect the established rights.
In turn, individuals have their subjective rights, which no one can violate. Every citizen
fulfills an important role in society and demands his rights and their protection.
It is worth mentioning that Georg Jellinek (1851-1911) during analyzing the concept
of individual rights as the rights set out by the state, formulated a theory of statuses. It helps to
24

SZYSZKOWSKA, M.: Zarys dziejów filozofii prawa. Biaáystok: Uniwersytet Warszawski, 1996. PB
1994/7889, p. 106–107.
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See Leon XIII Rerum novarum (1891), Pius XI Quadragesimo anno (1931), John XXIII Pacem in terris
(1963), John Paul II Laborem exercens (1981), Evangelium vitae (1995). MAJKA, J.: Katolicka nauka
spoáeczna. Warszawa: OĞrodek Dokumentacji i Studiów Spoáecznych, 1988. 501 p. ISBN 8300004556, passim.
26
See IZDEBSKI, H.: Historia myĞli politycznej i prawnej, op.cit., p. 220.
27
See STELMACH, J. – SARKOWICZ, R.: Filozofia prawa XIX i XX wieku. Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu JagielloĔskiego, 1999. ISBN 8323311528, p. 23–24.
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determine the position of an individual and his relationship with a state. This situation is
indicated by four statuses: passive - subordinating the individual to a state; negative expressed possession by the sphere of life free from state interference; positive - includes
individual rights to benefits from the state and the use of state institutions; active – which
consists of the rights which allow the individual to influence the state policy28. Different
interpretations of human rights emphasize the role of individual status. Generally, the liberal
concepts emphasize the negative status, socialist concepts – the passive and positive status,
and the concepts described as integral include associations and the same meaning for all four
statuses.
Conclusion
It is interesting to consider that besides the doctrines and ideas of human rights and
freedoms which perceive an individual as a subject of universal, inviolable, equal, inherent
and inalienable rights, there are some doctrines of absolute subordination of individuals to one
category - the state, god, nation, class, etc. Such axiological assumptions imply politics and
practice based on the hierarchy of relationships and forced subordination of individuals. They
negate the principles of the independent development of the personality of individuals and
their individuality treating them instrumentally. So, an individual is deprived of any protective
measures from a state, which is the sole administrator of the rights of individuals. In
totalitarian states (eg. the Soviet Union, Nazi Germany and Maoist China) there were no civil
rights understood as stable according to clear criteria of their implementation.
It is worth mentioning that primarily human rights were perceived as classic negative
freedoms and liberties, focusing on reducing the state interference in the affairs of individuals.
With the development of the idea of human rights, the perception of an individual through the
prism of his rights to something (positive freedom) has increased. The creative role of men as
the subjects capable of shaping their lives and influence the reality has been emphasized.
In the context of considerations relating to human rights and freedoms, there are also
problems associated with determining the limits and conditions that create opportunities for
equal and fair implementation of rights and freedoms29. There is the question of responsibility
28

MOTYKA, K.: Prawa czáowieka. Wprowadzenie. Wybór Ĩródeá. Lublin: „Verba”, 2004. ISBN 8389468042,
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towards the others, or the question of protection of a man against the actions taken against
himself (euthanasia, suicide, drug use). Taking into account the above doubts concerning
understanding the rights and freedoms, it can be noticed that their articulation and
implementation should be a process in which participate many subjects searching for the
common consensus.
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Piotr Szymaniec1

FREEDOM OF RELIGION OR BELIEF. PAST AND PRESENCE

Abstract
The aim of the present paper is to point out the origin of the freedom of religion or belief and diagnose the
current state of the debate on this issue. The beginnings of somewhat theoretically developed views on religious
freedom can be found in the works of Arian authors from the early seventeenth century, while at the beginning of
the nineteenth century a Swiss-French thinker, Benjamin Constant, presented its fully developed form.
Nowadays, however, a shift in the thinking on the freedom of religion or belief can be observed and so-called
“egalitarian theories of religious freedom” (a term coined by Cécile Laborde) and Winnifred Fallers Sullivan’s
impossibility thesis are its manifestations of it. The fear of religion-based terrorism, tendency towards the
publicization of religion, pluralization of religion or belief, and the attempt to maintain the religious status quo
should be indicated among the factors which influence the debate concerning this important liberty.
Keywords: freedom of religion or belief, origin, terrorism, “egalitarian theories of religious freedom”,
Winnifred Fallers Sullivan, religious radicalism, publicization of religion, pluralization of religion.
Streszczenie
Celem niniejszej pracy jest wskazanie korzeni wolnoĞci religii lub przekonaĔ, jak teĪ diagnoza stanu debaty na
ten temat. Początki bardziej teoretycznie rozwiniĊtego myĞlenia o wolnoĞci religijnej moĪna znaleĨü w dzieáach
ariaĔskich autorów z początku XVII wieku, podczas gdy na początku XIX wieku szwajcarsko-francuski teoretyk
Benjamin Constant przedstawiá jej rozwiniĊtą postaü. Obecnie, jednakĪe, moĪna zaobserwowaü pewien zwrot w
myĞleniu o wolnoĞci religii lub przekonaĔ, a „egalitarne teorie wolnoĞci religijnej” (termin stworzony przez
Cécile Laborde), jak teĪ przedstawiana przez Winnifred Fallers Sullivan teza o niemoĪliwoĞci tej wolnoĞci
stanowią jego przejawy. Strach przez terroryzmem opartym na religii, tendencje w kierunku „publicyzacji” oraz
pluralizacji religii, jak równieĪ próby utrzymania religijnego status quo w niektórych krajach naleĪy zaliczyü dp
czynników, które wpáywają na debatĊ na temat tej waĪnej wolnoĞci
Sáowa kluczowe: wolnoĞü religii lub przekonaĔ, geneza, terroryzm, „egalitarne teorie wolnoĞci religijnej”,
Winnifred Fallers Sullivan, radykalizm religijny, publicyzacja religii, pluralizacja religii

Introduction
The paper presents some findings of my research on the freedom of religion or belief,
presented in the fullest way in the book Koncepcje wolnoĞci religijnej Rozwój historyczny i
wspóáczesny stan debaty w zachodniej myĞli polityczno-prawnej (“Concepts of Religious
1
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Freedom: Historical Development and the Present Status of the Debate in Western Political
and Legal Thought”).2 However, I decided here to develop also some elements which are only
briefly mentioned in the book. The aim of the present paper is to point out the origin of the
freedom of religion or belief and diagnose the current state of the debate on this issue.
Moreover, several factors which cause some switch in the debate will be indicated.
The origin of the freedom of religion or belief
In the scholar literature it is emphasized that the category of conscience emerged in the
New Testament (the term syneidesis were used).3 Therefore, the seeds of the idea of freedom
of religion and conscious can be traced in the early Christian Church. However, this idea was
able to develop only due to the Reformation in the 16th century. At that time, the thought that
God, not man, could punish heresies, was slowly paving the way for the future concept of
state neutrality, although Martin Luther was himself very cautious in his views on dissidents
and Jean Calvin was in fact the adherent of the state homogenous in terms of religion.4 The
beginning of more theoretically developed thought on religious freedom are connected to the
Arian thought from the early 17th century. Such thinkers as Johannes Crellius and Samuel
Przypkowski defended the rights of Arians against the Counter-Reformation authors who tried
to persuade the parliament (Sejm) of the Polish-Lithuanian Commonwealth that the role of
Arians was detrimental and their doctrine should be prohibited. At the same time, the Arian
authors started to assume a concept of religious freedom which was relatively wide, although
restricted to the broadly-understood Christianity. According to them, the very element of the
concept religion is the freedom of choice. Thus, the element of coercion should be completely
excluded from the sphere of religion. This sphere, therefore, had to remain completely free
from coercion.5 The significance of the Arian thought lies in the fact that it recognized the
2

SZYMANIEC P.: Koncepcje wolnoĞci religijnej Rozwój historyczny i wspóáczesny stan debaty w zachodniej
myĞli polityczno-prawnej. Wrocáaw: Wydawnictwo Atut, 2017. ISBN 978-83-7977-261-2.
3
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PaĔstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, pp. 238–240. KOT S.: Ideologia polityczna i spoáeczna Braci
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area in which human beings should always be completely free. The eminent contemporary
scholar Quentin Skinner is convinced that the roots of the understanding of liberty as lack of
interference with one’s thought or actions was fully expressed for the first time by Thomas
Hobbes. Therefore, according to Skinner, Hobbes gave the gave the foundation for the
development of liberalism.6 However, in my opinion the idea of religious freedom was of
crucial importance for the development of both liberalism and the concept of fundamental
rights.7
At the end of the 17th century John Locke analyzed the issue of the limits of religious
freedom. According to him, the state could impose some restrictions on the institutional,
collective dimension of that freedom, and, therefore, the functioning of religious
communities, while the inner element of it, based on the category of conscience, had to
remain free from state interference. The religious views belonged to the human internal
sphere and were excluded from state jurisdiction.8 The further development of the liberal
concept of liberty could be perceived as an extension the core of the freedom of conscience to
other areas. In famous A Letter Concerning Toleration, Locke pointed out that everybody has
the right to care for his or her soul and salvation, exactly as everybody is free to waste his or
her property.9 The boundaries of that liberty should be defined by the possibility of doing
wrong (iniuria) to others. Therefore, Locke considered religious freedom as having a special
place among rights of an individual, but at the same according to him, it was not unrestricted.
What Locke emphasized, even too strongly, was that a warranty of security justified
interference with the freedom of worship (he pointed to this argument, while justified
discrimination of Catholics and atheists in A Letter Concerning Toleration; that point of view
was later rejected by Enlightenment thinkers).
In the seventeenth- and eighteenth-century thought the new movement emerged,
argued for equalization of atheism with religious views. Pierre Bayle (1647–1706) was its
forerunner,10 and Voltaire11 and Paul Tiry baron d’Holbach (1723–1789) its most eminent
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representatives. They successfully demonstrated that the right to choose religious believes as
well to deny their significance had to be granted to every individual. Furthermore, Holbach
characterized atheist point of view as being of greater value than the religious ones. He
stressed the detrimental role of religions to many societies. He stressed that the societies were
not mature enough to reject the religion and that was only reason why the states should
guarantee a certain scope of religious freedom.12 Thus, Holbach should be seen the forerunner
of the approach to religion and religious freedom which was developed by Karl Marx and
especially Friedrich Engels.13
At the end of the eighteenth century the Founding Fathers of the US constitution
considered the passive approach of state towards religious as the best guarantee of religious
freedom and in such a way the doctrine of wall of separation between churches and state
emerged (the term was coined by Thomas Jefferson).14 The liberal notion of religious liberty
was fully developed by Benjamin Constant (1767–1830) in the beginning of the nineteenth
century. According to the thinker, the phenomenon of religion consists of religious feeling (le
sentiment religieux) and religious forms, i.e. historically variable social institutions. The
religious feeling refers to the spiritual life of the individual, while religious forms are of the
external nature and its function is to allow the manifestation of this feeling.15 Therefore,
feeling and religious forms are equally essential for religious freedom. Contrary to such
Enlightenment philosophers as, e.g., Holbach, Constant argued that social role of religion is
essentially positive and thus, the state should take care of churches and religious associations.
Moreover, Constant was of the opinion that the number of churches and religious associations
is an indicator of religious freedom. Moreover, he was an adherent of the idea of separation

180. OGONOWSKI Z.: Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej. Warszawa:
Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, pp. 110–112. ISBN 83-85194-51-7.
11
Cf. VOLTAIRE, Treaty on Tolerance. Translated by B. Masters. Cambridge: Cambridge University Press, pp.
12–106. ISBN 0-521-64968-2.
12
Cf. D’HOLBACH P.H.: The system of nature, or, Laws of the moral and physical world, translated by H.D.
Robinson. Boston: Published by J.P. Mendum, 1889, pp. 299–330. SKRZYPEK M.: MiĊdzy fizjokratyzmem a
etokracją. MyĞl spoáeczna Holbacha. In TIRY D’HOLBACH P.: Etokracja, czyli rząd oparty na moralnoĞci,
Warszawa: PaĔstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, pp. XXVIII–XXX. ISBN 83-01-00422-3.
13
Cf. ENGELS F.: Herr Eugene Dühring’s Revolution in Science (Anti-Dühring), translated by E. Burns. New
York: International Publishers (without year), pp. 353–355.
14
Cf. MAàAJNY R.M.: Doktryna wolnoĞci religijnej „Ojców Konstytucji” USA. Czasopismo PrawnoHistoryczne, 1982, Vol. XXXIV, No. 2, pp. 118–124. ISSN: 0070-2471. MUÑOS V.P.: James Madison’s
Principle of Religious Liberty. American Political Science Review, 2003, Vol. 97, No. 1, pp. 17–31. ISSN:
0003-0554. BUCKLEY, T.E.: Thomas Jefferson and the Myth of Separation. In ROZELL M.J., WHITNEY G.
(eds.): Religion and the American Presidency. Basingstoke: Palgrave Macmillian, 2007, pp. 39–41. ISBN: 9780-230-60415-5.
15
Cf. CONSTANT B.: De la religion, considérée dans sa source, ses formes et ses développements. Tome
premier. Paris: Bossage, 1824, pp. 39–63. KRUSZYēSKA S.: Benjamin Constant. Filozof religii. Religia –
MoralnoĞü – WolnoĞü, GdaĔsk 2000, pp. 129–146. ISBN 83-7017-955-X.

410

between the state and churches, although he perceived this separation as a “friendly” one.16
Thus, he was a forerunner of the idea of friendly cooperation between the state and churches.
What should be emphasized, for him an individual was always a starting point in the
discussion concerning religious liberty.17 In Constant’s thought the classic notion of religious
freedom was fully developed, although its implementation in legal acts took more than a
century.
The current state of the debate on the freedom of religion or belief
After the Second World War the standard of freedom of religion or belief was
established in international acts concerning human rights.18 According to this standard, there
are two components (dimensions) of religious freedom: personal and collective. The former is
of primary character and consists in the indispensable rights of an individual, while the
expression of the latter is autonomy of churches and religious communities. It must be
emphasized that such an understanding of that freedom was accepted by the Christian
churches associated in the World Council of Churches19 as well as by the Catholic Church.
The Dignitatis humanae declaration on religious freedom adopted by the Second Vatican
Council in 1965 emphasized that “all men are to be immune from coercion on the part of
individuals or of social groups and of any human power, in such wise that no one is to be
forced to act in a manner contrary to his own beliefs, whether privately or publicly, whether
alone or in association with others, within due limits”.20 At first glance, therefore, the

16

Cf. CONSTANT B.: Principles of Politics Applicable to All Governments, translated by D. O’Keeffe.
Indianapolis: Liberty Fund, 2003, pp. 131–146. ISBN: 0-86597-395-4.
17
Cf. LAURIS G. de: Benjamin Constant et les droits individuels. Paris: Rousseau, 1903, p. 89.
18
These standards are indicated, e.g., in the Article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR) of December 16, 1966, and – within the legal system of the Council of Europe – in the Article 9 of the
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (European Convention on Human
Rights – ECHR) of November 4, 1950. The latter article which is of crucial importance for the European system
of protection of the freedom of conscience and religion states as follows: “1. Everyone has the right to freedom
of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief and freedom,
either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief, in worship,
teaching, practice and observance. 2. Freedom to manifest one’s religion or beliefs shall be subject only to such
limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the interests of public safety, for
the protection of public order, health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others”.
19
Cf. “Declaration on Religious Liberty, World Council of Churches (Amsterdam 1948)”. In CARRILLO DE
ALBORNOZ A.F.: The Basis of Religious Liberty. New York: Association Press, 1963, pp. 157–159.
20
“Declaration on religious freedom Dignitatis humanae on the right of the person and of communities to social
and civil freedom in matters religious promulgated by His Holiness Pope Paul VI on December 7, 1965”,
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651207_dignitatishumanae_en.html, retrieved at 25.06,2017. Cf. CARRILLO DE ALBORNOZ A.F.: The Ecumenical and World
Significance of the Vatican Declaration on Religious Liberty, The Ecumenical Review, 1967, Vol. 18, No. 1, pp.
58–84. ISSN 1758-6623. KLEINZ J.P.: Vatican II on Religious Freedom, Catholic Lawyer, 1967, Vol. 13, No.
3, pp. 180–196. ISSN 0008-8137.
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understanding of freedom of religion or belief seems to be stable and undisputed. However, as
we will see, the discourse on this freedom is undergoing certain revision.
“Egalitarian theories of religious freedom”
Cécile Laborde coined the term “egalitarian theories of religious freedom”21 which
was used to describe the concepts of such authors as Charles Taylor and Jocelyn Maclure,
Ronald Dworkin, Brian Leiter, as well as Christopher L. Eisgruber and Lawrence G. Sager.
They tend to omit the difficulty concerning the separation of religious convictions from other
general views saying that there is no good argument for such a distinction. Therefore, all
“deep” convictions of individuals deserve for and should be given the protection equal to that
conferred to ‘typical’ religions. This approach is aimed to be a barrier to the growing claims
of religious radicals. However, even if it leads to eliminate some difficulties, others occur.
Therefore, the following questions arise: To what extent should general world views different
from typical religions be afforded the same protection as the latter? What about the status of
the collective dimension religious freedom? The mentioned theorists give different answers to
these questions. Taylor and Maclure are in favour a subjective definition of religion and,
moreover, they have nothing against affording rights to exemptions from generally applicable
laws not only to the believers, but also to the adherents of various non-religious views, at least
to a certain extent.22 Dworkin, Leiter, Eisgruber, and Sager opt, however, for a limitation of
such exemptions.23 For this purpose, Dworkin sees the necessity to replace the notion of
religious freedom with much more general right to ethical independence.24 “Egalitarian
theories of religious freedom” are a challenge to typical notion of collective religious
freedom, as they emphasize the equal position of religious communities other types of
associations. In this regards there is no place for a specially regulated autonomy of the former.
Brian Leiter challenges even the legitimacy of the special protection of religious freedom: “If
what distinguishes religious beliefs from other important and meaningful beliefs held by
individuals is that religious beliefs are both insulated from evidence and issue in categorical
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LABORDE C.: Dworkin’s Freedom of Religion without God, Boston University Law Review, 2014, Vol. 94,
pp. 1256–1257. ISSN 0006-8047.
22
Cf. MACLURE J., TAYLOR C.: Secularism and Freedom of Conscience. Cambridge MA – London: Harvard
University Press, 2011, pp. 65–104. ISBN: 978-0-674-05865-1.
23
Cf. EISGRUBER C.L., SAGER L.G.: Religious Freedom and the Constitution. Cambridge MA: Harvard
University Press, 2007. ISBN: 978-0674045828. EISGRUBER C.L., SAGER L.G.: The Vulnerability of
Conscience: The Constitutional Basis for Protecting Religious Conduct, „University of Chicago Law Review”,
1994, Vol. 61, No. 4, pp. 1245–1315. ISSN: 0041-9494.
24
DWORKIN R.: Religion without God. Cambridge MA – London: Harvard University Press, 2013, pp. 105–
147. ISBN: 978-0-674-72682-6.
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demands for action, then isn’t there reason to worry that religious beliefs, as against other
matters of conscience, are far more likely to cause harms and infringe on liberty?”.25 Much
more positive view on religious freedom is presented by Taylor and Maclure, who are
adherents of multiculturalism.
The significance of the discussed theories is confirmed by the fact that the scholars as
John Finnis,26 Rafael Domingo,27 or Michael Sandel,28 who try to defend the special status of
religious freedom, respond to these arguments raised by them. However, in my opinion
religious freedom cannot be reduced to the protection of worldviews, since collective
dimension of religion is very important for many believers. Thus, Cécile Laborde is right,
when sees religious freedom as oriented not only towards the convictions of individual
conscience, but also towards the protection of ‘moral integrity’ of individuals, i. which is
expressed in rites, collective religious practices, and collective rights of religious
communities.29 It must be concluded that “egalitarian theories of religious freedom” are an
extreme forms of Protestant approach to religious freedom, emphasizing the category of
individual conscience and its importance.
Impossibility of religious freedom
The thesis concerning the impossibility of religious freedom was presented by
Winnifred Fallers Sullivan in her much-discussed book published in 2005.30 The most
recognized among the scholars who followed in her footsteps are Saba Mahmood, Elizabeth
Shukman Hurd and Peter Danchin. After analyzing a court case Boca Raton (Warner v. Boca
Raton, United States Court of Appeals, Eleventh Circuit, 2005) in which Fallers Sullivan
played a role of an expert witness, the scholar arrives at the controversial thesis that religious
freedom is impossible either in the US or in whole contemporary Western world. She is of
opinion that all contemporary American thinking on that freedom is derived from protestant
25

LEITER B.: Why tolerate religion?, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2013, p. 59. ISBN 9780691153612.
26
FINNIS J.: Why Religious Liberty is a Special, Important and Limited Right (October 30, 2008). Notre Dame
Legal Studies Paper No. 09-11, pp. 3–13. Available at: https://ssrn.com/abstract=1392278 or
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1392278 [retrieved on: 25.06.2017].
27
Cf. DOMINGO R.: Religion for Hedgehogs? An Argument against the Dworkinian Approach to Religious
Freedom, Oxford Journal of Law and Religion, 2013, Vol. 2, No. 2, pp. 371–392. ISSN 2047-0770.
28
Cf. e.g. SANDEL M.J.: Religious Liberty: Freedom of Choice or Freedom of Conscience. In BHARGAVA R.
(ed.): Secularism and its Critics. New Delhi – Oxford: Oxford University Press, 1998, pp. 73–93. ISBN: 9780195650273.
29
LABORDE C.: Protecting freedom of religion in the secular age, The Immanent Frame, April 23, 2012,
http://blogs.ssrc.org/tif/2012/04/23/protecting-freedom-of-religion-in-the-secular-age/
[retrieved
on:
30.08.2016].
30
SULLIVAN W.F.: The Impossibility of Religious Freedom, Princeton: Princeton University Press, 2005.
ISBN: 978-0691130583.
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view-point and, therefore, it is not impartial.31 Moreover, such a thinking is, according to
Fallers Sullivan, too narrow, because it excludes some non-traditional views on religion,
which are deprived of protection. The scholar argues that all legal protection of religious
freedom requires defining what religion while such a definition is simply impossible because
religion itself is a multifaceted phenomenon. Furthermore, as her argument follows, the
definition of religion would be always discriminatory and exclusive because modeling it in
favour of domineering religion is almost unavoidable. Thus, legal definition of religion is
equal to establishment of religion.32 Thus, the ideal of equal protection of all religions is
unavailable. Joshua T. Mouldin rightly presents the view of Fallers Sullivan as follows:
“Because the attempt to achieve the ideal of religious freedom will necessarily fail and
necessarily result in the injustice of ‘religious freedom’ in its corrupt form, society should not
aim to achieve the ideal of religious freedom”.33 One should ask, however, if the impossibility
of achieving the ideal means that the ideal is unnecessary or even deceptive and we must get
rid of it.
Concluding remarks: causes of changing the attitudes towards freedom of religion or belief
In the present paper, two radical examples of changing attitude towards freedom of
religion and belief have been presented, i.e. the proposal of replacing the notion of religious
freedom with equal protection of religious and non-religious worldviews (which would be
weaker than the hitherto protection of religious freedom) and complete negation of religious
freedom. Now, it is necessary to indicate briefly the causes of changes. It is obvious that the
fight against the religiously motivated terrorism constitutes the new context of the debates on
this freedom. During the combat new measures are proposed, which lead to restrictions on the
autonomy of religious associations. The 2015 Austrian law on Islam (Islamgesetz) can serve
as an example of such measures. It redefines the autonomy of Muslim religious associations
in order to eliminate the foreign influences on these associations.34 Solutions introduced in
this piece of legislation are the source of unequal treatment, because other, non-Muslim
religious associations can still benefit from unlimited support from abroad. In a similar
manner the Australian legal philosopher, John Finnis, proposed to promote by Western states
31

Sullivan argues that Judge Ryskamp who decided the case Warner v. Boca Raton unconsciously accepted such
a protestant point of view on religious freedom. Cf. ibid., p. 136.
32
Ibid., pp. 100–101.
33
MOULDIN J.T.: Contesting Religious Freedom: Impossibilty, Normativity, and Justice, Oxford Journal of
Law and Religion, 2016, Vol. 5, No. 3, p. 469. ISSN 2047-0770.
34
Cf. Bundesgesetz über die äußeren Rechtsverhältnisse islamischer Religionsgesellschaften – Islamgesetz 2015,
BGBl. Nr. 39/2015, 30.03.2015 (especially, paragraphs 6 and 24).
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a modified, non-militant form of Islam.35 It means that, instead of playing passive role in the
sphere of religion, states would assume the active role, involving the promotion of certain
religious worldview. Needless to say that, if implemented, Finnis’ idea would lead to a
significant change in the relationships between the state and religious associations, which no
longer could be based on the assumption of equality of these associations (some of them,
preaching the views considered by the state as proper or desirable, would acquire better
position than other religious associations).
As to other factors of changes in the dispute on the freedom of religion or belief,
Kishan Manocha rightly observes that religions “have become much more visible in the
public space than they were 20–30 years ago”.36 Therefore, previously widely accepted
theories of secularization and privatization of religion in Western countries now have been, at
least partly, challenged.37 In France the opposition against “the publicization of religion”38
takes the form of a somewhat excessive defense of the doctrine of laïcité (in that defense, fear
of terrorism and Islam plays also a role). The ban on wearing a burkini in the public bathing
areas introduced by about 30 coastal local government units until 2016 was frequently
justified not only by the need to respect the rules of hygiene and safety, but also by reference
to public morality and the principle of secularism.39 It must be emphasized that according to
the provisions of international law concerning human rights protection (e.g. Article 9 of the
ECHR), the principle of secularism is not mentioned as the premise justifying the limitation of
the freedom to manifest one’s religion or beliefs.
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Cf. FINNIS J.: Why Religious Liberty is a Special, Important and Limited Right…, pp. 13–18.
MANOCHA K.: Freedom of Religion or Belief in Europe – Some Reflections on a Changing Landscape. In
SZYMANIEC P. (ed.), Wymiary wolnoĞci religijnej we wspóáczesnej Europie. Dimensions of Religious
Freedom in Contemporary Europe. Waábrzych: Wydawnictwo PaĔstwowej WyĪszej Szkoáy Zawodowej im.
Angelusa Silesiusa w Waábrzychu, 2017, p. 18. ISBN 978-83-63839-54-3.
37
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Almost twenty years ago Peter Berger wrote a book where he questioned the secularization thesis, while José
Casanova pointed out that it is impossible to talk about universality of the phenomenon of privatization of
religion. Cf. BERGER P.L.: The Desecularization of the World: A Global Overview. In BERGER P.L. (ed.),
The Desecularization of the World: Resurgent Religion and World Politics, Washington – Grand Rapids,
Michigan: Ethics and Public Policy Center and Wm. B. Eerdmans Publishing, 1999, pp. 1–18. ISBN: 978-08028-4691-4. CASANOVA J.: Public Religions Revisited. In VRIES H. de (ed.), Religion: Beyond the Concept.
New York: Fordham University Press, 2008, pp. 101–119. ISBN: 978-0-8232-2724-2.
38
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18.
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Cf. the Article 4.3 of the ordinance (arrêté) of the mayor of Villeneuve-Loubet on the French Riviera (Côte
d’Azur) of August 5, 2016. This ordinance was found unconstitutional by the Council of State (Conseil d’État)
in the judgment of August 26, 2016. Cf. Conseil d’État, Ordonance du 26 août 2016, Nos. 402742, 402777,
https://pl.scribd.com/document/322238304/Le-Conseil-d-Etat-suspend-l-arrete-de-VilleneuveLoubet#fullscreen&from_embed [retrieved on: 18.11.2016]. However, the judgment is binding only with respect
to the ordinance issued by the authority of Villeneuve-Loubet.
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The visible tendency towards the publicization is accompanied by increase in
radicalism of these religious groups which would like not only to participate actively in public
debate, but also to have a significant impact on legislation.40 To counteract the radicalism,
many liberal thinkers, e.g. Ronald Dworkin, try to persuade that there is no plausible reason to
distinguish religious beliefs from other, non-religious deep worldviews. However, their
arguments could serve also for those who see the need of curtailing the religious freedom
because of the terrorist threat.
Finally, let us quote again Kishan Manocha who points out that the process of
publicization “goes hand in hand with a second and equally significant development, the
increasing religious diversity of the population living in the same country – what could be
called the pluralization of religion or belief”.41 This process is also of increasing importance
in Europe. However, there are movements, politicians and even intellectuals who perceive
new religious movements or religions of new immigrants as a threat to social cohesion and
tend to maintain religious status quo in a particular state by imposing legal or (and)
administrative restrictions on the registration and operation of religious associations. Such
restrictions are proposed and sometimes even introduced, especially in the states where main
religion or religions were oppressed by totalitarian or authoritarian regimes in the recent
past.42
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Trynova Yana - Kuts Vitaliy

PHYSICIAN ASSISTED SUICIDE IN UKRAINE: DE LEGE FERENDA
POSITION.

Abstract
In these presented definitions and perspectives of legal maintenance of one of the four forms of
deprivation of life on request: physician assisted suicide. Legal support provided by the example of the
draft law "On ensuring the human right to dignified death" written by the authors.
Keywords: physician assisted suicide, murder, euthanasia.
Abstrakt
V tomto príspevku boli prezentované definície a perspektívy právneho zabezpeþenia jednej zo
štyroch foriem zbavenia života na požiadanie : lekárom asistovaná samovražda. Právna podpora
poskytovaná na príklade návrhu zákona "o zabezpeþení Đudského práva na dôstojnú smrĢ" napísaného
autormi.
KĐúþové slová: lekárom asistovaná samovražda, vražda, eutanázia

Physician Assisted Suicide (PAS) is one of four types of killing of another person on his
request. The next three are: euthanasia, orthanasia and privileged crime: “Interrupt life on
request”.
PAS - a procedure in which a doctor at the request of meaningful terminally ill patient who
suffers severe physical or\and mental suffering, helping the latter to interrupt his life. This
assistance is to provide appropriate counter indicating it flying dose and advice provided by
your physician regarding its use to achieve the desired outcome for the patient.
In Ukraine, the PAS is not criminalized, but not defined procedure for its implementation. We
can talk about the likelihood of its use, but the responsibility for such acts are not criminal,
not even civil, but purely moral (ethical). The legal uncertainty this procedure provokes
abuses in this area, so it is necessary to put this process in the legal field. Non government
organization "Regional organization to support the human right to dignified death" (2006)
was created by the bill "On support human right to dignified death" (2008), written by the
author of these abstract.
Embassy of PAS procedure provided for in the appointed draft.
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Under Article 5, the doctor can use PAS procedure only if the following conditions are met:
1) the patient is an adult and capable at the time of expressing its request for PAS; 2) the
patient's request is voluntary, deliberate and repeated, and not the result of outside pressure; 3)
the patient is in a desperate medically situation intolerable and has permanent physical or\and
mental suffering resulting from an accident or serious incurable disease, which can not be
mitigated.
Article 6 of the draft law states that a physician to the application of PAS, must: inform the
patient about his current state of health and hope to discuss with the patient his request for
PAS and tell him about all the existing therapeutic options, palliative opportunities (including
retention hospice) and their effects. The physician and the patient must be completely and
finally convinced that there is no other reasonable way to change this situation. Physician
should be absolutely sure that the patient's request is voluntary on PAS; suffering can not stop
the other way, solid, informed patient conscious desire to hold PAS. State of the patient is
confirmed by finding additional attending physicians. Physician-consultant should read the
medical card of the patient, examine the patient and see yourself in the untreated patient and
the inability to reduce the constant unbearable physical and (or) mental suffering patient.
According to the survey make appropriate report.
Attending physicians should be independent both in relation to the patient, and in relation to
the doctor who heals, it should also be professional, competent in treating the disease, which
the patient suffers. If there is a group of doctors who treated and are in constant contact with
the patient, every physician in this group should discuss with the patient the situation.
At the request of the patient requests it PAS should be discussed with those of his relatives
and/or other persons to whom he tells.
Request patient about PAS must be submitted in writing (Article 8). The document must be
written, dated and signed by the patient himself. If the patient is capable himself unable to do
so, his request must be written by any person for the adult patient choice, financially
disinterested in the death of the patient. The person points to the fact that the patient is unable
to express in writing its request and points to the cause. In this case, the request shall be in
writing in the presence of a doctor, whose name is mentioned in the document, that is. This
document should be included in the medical record (anamnesis) of the patient. The patient
may withdraw its request at any time, in this case signed the document removed from the
medical record and returned to the patient. Request of the patient, all actions physician who
treats and their outcome and report advising physician (physicians) should be made regularly
to the medical record of the patient.
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Since the first patient's oral statement on termination of life must be at least 14 days before
such a statement will be made in writing. After writing this compilation curled least 14 days
must pass before the date of the procedure PAS. After the expiry of each term, a physician
who treats should offer to cancel concluded (or oral) application in writing to the patient, the
patient also must provide written response. If the patient's desire to end his life has changed at least 48 hours should elapse since the last confirmation of the desire of the patient before
the procedure is performed PAS.
The patient has the right at any stage, in any way cancel his desire to end his life. All oral,
written statements of the patient, the doctor on offer repeal and written answers to these
patients should be made to the card of the patient. In providing patient physician prescription
(if PAS), your physician should offer the patient in writing their desire to cancel at the last as
written response must provide (Article 9).
Article 10 provides for the necessary medical documents for the procedure PAS, all
statements of the patient, the physicians offers, diagnosis, specialist reports, warning
physicians prescription flying means more.
Article 24 provides authority control, which is designed to monitor compliance with this law the National Commission for monitoring and evaluation (hereinafter - the "Commission").
The Commission establishes the form of the registration document which shall be completed
by the doctor who performs PAS (Article 26). The Commission shall be elected for 4 years.
Funded jointly by the Ministry of Health and Ministry of Justice.
Article 32 provides special instructions: voluntary physician (physician, physiciananesthetist) to refuse PAS.
Death due PAS - is reflected in the legal documents as a natural death (Art.33-35).
So, summing up, consider that, in determining the PAS procedure is extremely important.
PAS procedure should be legalized crime prevention in this field. Besides the legal purity
guidance in this area will contribute to the protection of human rights to a dignified end of life
and the rights of doctors who participate in this procedure.
REFERENSE
http://facebook.com/supporthumanrightondignitydeath
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Eva Vranková

PRÁVO POKOJNE SA ZHROMAŽ/OVAh V ÚSTAVE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Abstract
In the paper the author pays attention to the interpretation of the concept of right to peaceful assembly and then
in the second chapter analyzes the constitutional regulation of this right in the Constitution of the Slovak
Republic. She puts emphasis on existing case law of the Constitutional Court of the Slovak Republic
and the European Court of Human Rights, with regard to the limits relating to the application of this political
right. In conclusion, the author considers the current topic, which is assembly in the shopping centers.
Keywords: freedom of assembly, political rights, Constitution of the Slovak Republic, Constitutional Court
of the Slovak Republic, European Court of Human Rights
Abstrakt
V predkladanom príspevku autorka venuje pozornosĢ výkladu pojmu zhromažćovacie právo a následne v druhej
kapitole analyzuje ústavnú úpravu tohto práva v Ústave Slovenskej republiky. Dôraz pritom kladie na existujúcu
judikatúru Ústavného súdu Slovenskej republiky a Európskeho súdu pre Đudské práva, a to predovšetkým s
prihliadnutím na limity, ktoré s uplatĖovaním tohto politického práva súvisia. V závere autorka uvažuje
o aktuálnej téme, a to konaní zhromaždení v priestoroch nákupných centier.
KĐúþové slová: zhromažćovacie právo, politické práva, Ústava Slovenskej republiky, Ústavný súd Slovenskej
republiky, Európsky súd pre Đudské práva

1 Pojem zhromažćovacie právo
Právo pokojne sa zhromažćovaĢ patrí k základným politickým právam nevyhnutným
pre každú demokratickú spoloþnosĢ. Úþelom tohto práva je daĢ príležitosĢ na vyjadrenie
postoja k otázkam verejného záujmu.
Definícií vystihujúcich podstatu tohto právneho termínu je v odbornej literatúre mnoho.
H. Achbergerová pod pojmom zhromažćovanie rozumie „právny inštitút vychádzajúci
z Ústavy Slovenskej republiky (ćalej len ,,Ústava SR“), na základe ktorého sa majú obþania
právo pokojne zhromažćovaĢ, þím využívajú slobodu prejavu, výmenu informácií a vyjadrujú
svoje postoje a stanoviská“1.
1

KRÁLIK, J. a kol.: Heslár verejného práva (Výkladový slovník). Bratislava: Eurounion, 2005, s. 355.
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J. ýiþ konštatuje, že „zhromažćovacie právo (sloboda zhromažćovania) zaruþené
Ústavou SR umožĖuje jeho nositeĐom prejaviĢ svoj názor alebo stanovisko prostredníctvom
zhromaždenia s jeho ostatnými nositeĐmi“2.
PodĐa J. KráĐa „zhromažćovacie právo v súlade s názvom druhej hlavy Ústavy SR
je možné oznaþiĢ aj ako slobodu zhromažćovania. Svedþí o tom ústavná koncepcia, ako aj
zákonná úprava, ktorá je veĐmi liberálna a zakladá sa na najširších zásadách demokracie
a suverenity Đudu. Aj Ústava SR v þl. 28 nehovorí o zhromažćovacom práve, ani o slobode
zhromažćovania, ale o práve pokojne sa zhromažćovaĢ“3.
J. Svák pri vymedzení pojmu zhromažćovacie právo vychádza z rozhodnutia Komisie
pre Đudské práva, ktorá ,,pri posudzovaní prípadu Ezelin v. Francúzsko4, s odvolaním sa
na konštantnú judikatúru, konštatovala, že právo na slobodu pokojného zhromažćovania,
garantované þl. 11 Dohovoru o ochrane Đudských práv a základných slobôd (ćalej len
,,Európsky dohovor“), je základným právom v demokratickej spoloþnosti a rovnako ako právo
na slobodu prejavu je jedným zo základov takejto spoloþnosti. Ćalej uviedla, že sloboda
pokojného zhromažćovania je zaruþená pre každého, kto zamýšĐa organizovaĢ pokojnú
demonštráciu. Z týchto slov, ktoré kopírujú znenie þasti þl. 11 ods. 1 Európskeho dohovoru,
je zrejmý tak subjekt tohto práva, ako aj jeho objekt (þo je chránené). Subjektom tohto práva
je každá osoba (fyzická i právnická, obþan aj cudzinec), priþom si toto právo môže uplatĖovaĢ
akýmkoĐvek spôsobom s jediným imperatívom, že jeho priebeh bude pokojný“5.
PodĐa D. J. Harrisa právo na pokojné zhromažćovanie možno definovaĢ ako ,,základné
právo, ktoré zahĚĖa súkromné zhromaždenia i zhromaždenia konajúce sa na verejných
priestranstvách. Medzi zhromaždenia patria taktiež demonštrácie. Jediným obmedzením je,
že zhromaždenie musí byĢ pokojné“6.
K. Klíma uvádza, že zhromažćovacie právo je ,,uznanou tradiþnou demokratickou formou
kolektívneho prejavu názoru na verejné veci, agitáciou pre urþité názory, manifestaþný prejav
názorov, agitácia vo voĐbách, propagácia þi protestné zhromaždenie v podmienkach
pluralitných demokracií“7.
PodĐa T. ďalíka „sa možno prikloniĢ k poĐskej doktríne, ktorá v zásade vyžaduje dva
2

ýIý, M.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, 1997, s. 156.

3

KRÁď, J. a kol.: Ústavné garancie Đudských práv. Bratislava: VO PraF UK, 2004, s. 88.

4

Rozhodnutie z 26. apríla 1991, Application No. 11800/85.

5

SVÁK, J.: Ochrana Đudských práv. 2. rozšír. vyd., Žilina: Eurokódex, 2006, s. 821.

6

HARRIS, D. J.: Law of the European Convention on Human Rights. London: Butterworths, 1995, s. 418.

7

KLÍMA, K.: Ústavní právo. 2. rozšír. vyd., PlzeĖ: Aleš ýenČk, 2004, s. 260.
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kumulatívne spojené elementy, aby bolo možné hovoriĢ o zhromaždení. Po prvé, stretnutie
najmenej niekoĐkých osôb na jednom mieste a existencia psychickej väzby medzi nimi
a po druhé, zväzok medzi nimi vychádza z vôle výmeny názorov alebo pohĐadov“8.
Ćalej konštatuje, že ,,uvedené chápanie zhromaždenia je široké, ale rešpektuje podstatu tohto
práva ako práva, ktoré je spojené s výkonom iných práv a slobôd a je tzv. „mostom“
medzi jednotlivými právami, ktoré garantuje Ústava SR aj Európsky dohovor, resp. iné
medzinárodnoprávne dokumenty (napr. Medzinárodný pakt o obþianskych a politických
právach, Všeobecná deklarácia Đudských práv)“9.
Vychádzajúc z horeuvedených doktrín možno konštatovaĢ, že zhromažćovacie právo
úzko súvisí so slobodou prejavu, lebo slúži predovšetkým k vyjadrovaniu názorov. Samotné
zhromaždenie predpokladá prítomnosĢ skupiny osôb v urþitom okamihu na danom mieste.
Zhromaždenia môžu maĢ rôznu podobu. Môžu sa konaĢ na jednom mieste, alebo je možné
miesto konania v priebehu zhromaždenia meniĢ (manifestácie, sprievody), uskutoþĖujú sa
pod šírym nebom alebo v uzavretých priestoroch, na verejných miestach, ale aj v súkromí.
Prístup na ne môže byĢ otvorený všetkým alebo obmedzený len pre pozvaných. Jedinou
podmienkou je, aby takéto zhromaždenia boli pokojné, potom je právo na ne zaruþené.

AVON Pochod proti rakovine prsníka 2015 (zdroj: archív autorky)

8

Bližšie pozri CZARNY, P. - NALEZIēSKI, B.: WolnoĞü zgromadzeĔ. Warszawa, 1998.

9

ďALÍK, T.: Súþasné problémy zhromažćovacieho práva na Slovensku. In: Justiþná revue, roþ. 60, 2008, þ. 11,
s. 1527.
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2 Ústavná úprava zhromažćovacieho práva (þlánok 28 Ústavy SR)
Právo pokojne sa zhromažćovaĢ, ako jedno z politických práv, garantuje Ústava SR
v þl. 28, v ktorom sa uvádza:
,,(1) Právo pokojne sa zhromažćovaĢ sa zaruþuje.
(2) Podmienky výkonu tohto práva ustanoví zákon v prípadoch zhromažćovania na
verejných miestach, ak ide o opatrenia v demokratickej spoloþnosti nevyhnutné na ochranu
práv a slobôd iných, ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti, majetku alebo pre
bezpeþnosĢ štátu. Zhromaždenie sa nesmie podmieĖovaĢ povolením orgánu verejnej správy.“
Ochranu zhromažćovaciemu právu poskytujú aj medzinárodné dohovory. Medzinárodný
pakt o obþianskych a politických právach, prijatý na pôde Organizácie Spojených národov
v roku 1966, právo na pokojné zhromažćovanie zakotvuje v þl. 21: „Uznáva sa právo
na pokojné zhromažćovanie. Výkon tohto práva sa nesmie žiadnym spôsobom obmedzovaĢ,
s výnimkami, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoloþnosti
v záujme národnej bezpeþnosti alebo verejnej bezpeþnosti, verejného poriadku, ochrany
verejného zdravia alebo morálky alebo ochrany práv a slobôd iných.“
Dohovor o ochrane Đudských práv a základných slobôd, prijatý na pôde Rady Európy
v roku 1950, v þl. 11 ods. 1 ustanovuje: „Každý má právo na slobodu pokojného
zhromažćovania a na slobodu združovaĢ sa s inými, vrátane práva zakladaĢ na obranu
svojich záujmov odbory alebo vstupovaĢ do nich.“
PodĐa þl. 11 ods. 2 tohto dohovoru: „Výkon týchto práv môže podliehaĢ len takým
obmedzeniam, ktoré ustanovuje zákon a ktoré sú nevyhnutné v demokratickej spoloþnosti
v záujme národnej bezpeþnosti, verejnej bezpeþnosti, na predchádzanie nepokojom alebo
zloþinnosti, ochranu zdravia alebo morálky alebo ochranu práv a slobôd iných. Tento þlánok
nebráni zavedeniu zákonných obmedzení na výkon týchto práv príslušníkmi ozbrojených síl,
polície a úradníkmi štátnej správy.“
Oba dohovory sú pre Slovenskú republiku záväzné a sú súþasĢou slovenského právneho
poriadku.10 Pre štátne orgány Slovenskej republiky sú záväzné aj rozhodnutia Európskeho
súdu pre Đudské práva v Štrasburgu, ktorý aktívne dozerá na dodržiavanie Dohovoru o
ochrane Đudských práv a základných slobôd.
10

Oznámenie Federálneho ministerstva zahraniþných vecí þ. 209/1992 Zb. o Dohovore o ochrane Đudských práv
a základných slobôd; Vyhláška ministra zahraniþných vecí þ. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o
obþianskych a politických právach.
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Treba zdôrazniĢ, že vlastnosĢou demokratického štandardu zhromažćovacieho práva je
ich pokojný charakter a len pokojné zhromaždenia požívajú ústavnú ochranu. Zhromaždenie
musí prebiehaĢ s rešpektom voþi fyzickej integrite osôb a rovnako voþi súkromnému alebo
verejnému majetku. Pojem pokojného zhromaždenia vyluþuje použitie sily alebo nátlaku
zo strany úþastníkov zhromaždenia, tretích osôb a taktiež orgánov verejnej správy predstaviteĐov obce a príslušníkov Policajného zboru.
Pokojný charakter možno vnímaĢ podĐa urþitých kritérií, ktorými sú:
a) cieĐ zvolávateĐa,
b) jeho zámery a
c) samotný priebeh zhromaždenia.11
Právo pokojne sa zhromažćovaĢ implikuje právo zvolaĢ zhromaždenie a právo zúþastniĢ
sa zhromaždenia.
Ústava SR zaruþuje každému právo pokojne sa zhromažćovaĢ bez obmedzení štátnym
obþianstvom alebo vekom.
J. Drgonec vo svojom komentári uvádza, že zákon þ. 84/1990 Zb. o zhromažćovacom
práve ustanovuje právny režim, ktorý nie je zhodný s ústavnou úpravou.12 PodĐa § 3
predmetného zákona: „Zhromaždenie môže zvolaĢ obþan starší ako 18 rokov alebo právnická
osoba so sídlom na území Slovenskej republiky alebo zahraniþná právnická osoba, ak má
podnik alebo jeho organizaþnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky alebo
skupina osôb (ćalej len ,,zvolávateĐ“).“ Zákon priznáva právo zvolaĢ zhromaždenie fyzickým
osobám aj právnickým osobám, ale toto právo nepriznáva cudzincom, ani obþanom SR, ktorí
nedosiahli vek 18 rokov. Tu možno podporne použiĢ þl. 52 ods. 2 Ústavy SR, ktorý hovorí,
že: „Cudzinci požívajú v Slovenskej republike základné Đudské práva a slobody zaruþené
touto ústavou, ak nie sú výslovne priznané iba obþanom.“
Výsledkom je chápanie zhromažćovacieho práva sensu largo v spojitosti s Ústavou SR,
þo znamená, že osobou zvolávateĐa zhromaždenia môže byĢ aj cudzinec, resp. osoba
bez štátneho obþianstva SR. Opaþný, reštriktívny výklad osoby zvolávateĐa zhromaždenia
by nebol ústavne konformný s þl. 28 Ústavy SR.
Právo zúþastniĢ sa zhromaždenia sa uplatĖuje prítomnosĢou oprávnenej osoby
na zhromaždení. Podstatou tohto práva je umožniĢ oprávnenej osobe, aby v urþitom okamihu
11

ďALÍK, T.: Súþasné problémy zhromažćovacieho práva na Slovensku. In: Justiþná revue, roþ. 60, 2008, þ. 11,
s. 1527.
12
DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2004, s. 331.
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bola prítomná na mieste, kde sa koná zhromaždenie. Fyzická prítomnosĢ na mieste ako
sprievodný jav uplatnenia práva robí toto právo nedostupným pre právnické osoby. Takisto
ako právo zvolaĢ zhromaždenie i právo zúþastniĢ sa zhromaždenia sa priznáva fyzickým
osobám bez ohĐadu na štátne obþianstvo. Aj cudzinci alebo osoby bez štátnej príslušnosti
sa v SR môžu pokojne zhromažćovaĢ, þi už spolu s obþanmi SR, alebo samostatne,
na zhromaždeniach bez úþasti obþanov SR.
Chránené sú len zhromaždenia, ktoré sa konajú v súlade s Ústavou SR a zákonmi, ktorých
vydanie Ústava SR v þl. 28 ods. 2 predpokladá. Ide o atypickú úpravu základného práva
v tom, že výkon práva, t. j. uplatnenie práva sa v celom rozsahu ponecháva na úpravu
zákonom. Takýmto je zákon þ. 84/1990 Zb. o zhromažćovacom práve v znení neskorších
predpisov, ktorý stanovuje bližšie pravidlá a podmienky konania zhromaždení.
Z kontextu ústavných noriem možno odvodiĢ, že zákon musí urþiĢ také podmienky
výkonu práva pokojne sa zhromažćovaĢ, ktoré uplatnenie práva nezmaria a ak ho obmedzia,
v súlade s þl. 13 ods. 4 Ústavy SR budú rešpektovaĢ podstatu a zmysel práva pokojne sa
zhromažćovaĢ.
Ústava SR umožĖuje zákonom obmedziĢ právo pokojne sa zhromažćovaĢ na verejných
miestach. PodĐa J. Drgonca ,,túto formuláciu možno vysvetliĢ aj tak, že Ústava SR nedovoĐuje
obmedziĢ právo pokojne sa zhromažćovaĢ na miestach, ktoré nie sú verejné alebo naopak,
že Ústava SR je Đahostajná k tomu, þi sa právo pokojne sa zhromažćovaĢ na iných ako
verejných miestach obmedzí alebo neobmedzí. Ústavná formulácia o obmedzení práva
pokojne sa zhromažćovaĢ na verejných miestach v skutoþnosti vytvára základ pre vymedzenie
úþelu práva pokojne sa zhromažćovaĢ. Možno z nej odvodiĢ, že uplatnenie práva na
verejnosti predstavuje pojmový znak základného práva pokojne sa zhromažćovaĢ. Ak sa viac
osôb naraz zíde v súkromí, na mieste, ktoré nie je prístupné verejnosti, nejde o zhromaždenie.
Dokonca ani vtedy nie, keć témou, ktorou sa prítomní zaoberajú, je vec verejného záujmu“13.
Naproti tomu podĐa nášho názoru uplatnenie práva na verejnosti môže, ale aj
nemusí predstavovaĢ pojmový znak inštitútu zhromažćovacieho práva. Tomu korešponduje
aj rozhodnutie Európskej komisie pre Đudské práva vo veci Rassemblement Jurassien
v. Švajþiarsko14, ktorá poznamenala, že ,,...(zhromažćovacie) právo sa vzĢahuje tak
na súkromné zhromaždenia, ako aj na zhromaždenia na verejných priestranstvách. Ak sa vec
týka tých neskôr zmienených, ich podriadenosĢ autorizácii normálne nezasahuje do samej
13

DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. Šamorín: Heuréka, 2004, s. 332.

14

Rozhodnutie z 10. októbra 1979, Application No. 8191/78.
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podstaty práva“.
Zhromažćovacie právo podĐa þl. 28 Ústavy SR, resp. podĐa þl. 11 Európskeho dohovoru
nie je právom absolútnym - môže byĢ ústavne konformným spôsobom obmedzené.
Ústava SR dovoĐuje obmedziĢ právo pokojne sa zhromažćovaĢ, ak sa splní formálna
podmienka a dve materiálne podmienky.
Formálna podmienka sa spája so silou právnej úpravy. Iba zákonom možno obmedziĢ
právo pokojne sa zhromažćovaĢ.
Prvou materiálnou podmienkou je, aby išlo o opatrenie nevyhnutné v demokratickej
spoloþnosti. Pri výklade a uplatnení tejto podmienky je relevantný názor Ústavného súdu SR
vyslovený vo veci PL. ÚS 15/98: „V súlade s medzinárodným štandardom termín
„nevyhnutný v demokratickej spoloþnosti“ možno vysvetliĢ ako naliehavú spoloþenskú
potrebu prijaĢ obmedzenie základného práva alebo slobody. Obmedzenie práv a slobôd je
nevyhnutné, keć možno konštatovaĢ, že cieĐ obmedzenia inak dosiahnuĢ nemožno.
Predpokladom teda je, že obmedzenie je nutné aj v demokratickej spoloþnosti.“15
Druhou materiálnou podmienkou je, aby obmedzenie slúžilo na ochranu iného ústavou
chráneného záujmu, ktorý sa za urþitých, jednoznaþne vymedzených podmienok
a v jednoznaþne špecifikovanom rozsahu hodnotí ako závažnejší záujem, než je právo
pokojne sa zhromažćovaĢ.
Ústava SR v taxatívnom výpoþte v analyzovanom þl. 28 ods. 2 za relevantný konfliktný
záujem urþuje ochranu:
1) práv a slobôd iných,
2) verejného poriadku,
3) zdravia,
4) mravnosti,
5) majetku a
6) bezpeþnosĢ štátu.
Ide o obmedzenia, ktoré sú v takejto podobe obsiahnuté aj v Európskom dohovore,
Medzinárodnom pakte o obþianskych a politických právach a pod.
Ak by nastali niektoré z uvedených okolností podmieĖujúcich obmedzenie výkonu
zhromažćovacieho práva, rozhodol by o obsahu ich uplatnenia príslušný správny orgán,
ktorému sa konanie zhromaždenia oznámilo.
15

PL. ÚS 15/98. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 1999. Ústavný súd
Slovenskej republiky, Košice, 2000, s. 52.
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Základným demokratickým atribútom ústavnej úpravy zhomažćovacieho práva
je odstránenie povoĐovacieho princípu podmieĖujúceho realizáciu tohto práva, ktorý poznala
naša ústavnoprávna prax pred rokom 1990, a jeho nahradenie oznamovacou povinnosĢou.
Z Ústavy SR explicitne vyplýva, ako ćalší definiþný znak tohto základného práva, zákaz
podmieĖovaĢ zhromaždenie povolením orgánu verejnej správy.
ýo sa týka oznamovacej povinnosti - tá nepredstavuje zásah do podstaty
zhromažćovacieho práva, skôr je tu preto, aby príslušné orgány mohli zabezpeþiĢ pokojný
priebeh zhromaždenia. Nesplnenie oznamovacej povinnosti nie je samo osebe dôvodom
na rozpustenie zhromaždenia. Tým sú až okolnosti, ktoré by v zmysle Ústavy SR a zákona
odôvodnili jeho zákaz alebo rozpustenie, prípadne obmedzenie bez ohĐadu na splnenie
oznamovacej povinnosti.
3 Namiesto záveru - Konanie zhromaždení v priestoroch nákupných centier
Po vzore USA þi Kanady sa aj u nás zaþína presúvaĢ „mestský“ život z hlavných námestí
na pôdu multifunkþných nákupných centier patriacich súkromnej osobe. „Verejný“ život sa
tak presúva z klasických verejných priestranstiev do nových priestorov, ktoré však nie sú
majetkom verejnoprávnej osoby, ale súkromnoprávnej osoby. Aký charakter majú potom
tieto centrá z pohĐadu uplatĖovania politických práv?
V USA a Kanade nie je na túto otázku jednoznaþná odpoveć ani v rozhodnutiach
príslušných súdov. Napríklad vo veci Marsh v. Alabama16 Najvyšší súd USA konštatoval,
že privátne vlastnené „korporaþné“ mestá majú všetky znaky ostatných územných celkov.
Naopak súdy niektorých štátov (napr. Arizona, Michigan, Minnesota) rozhodli, že
ustanovenia o slobode prejavu sa nevzĢahujú na súkromné nákupné centrá. V Kanade zase
pred tým, ako nadobudla platnosĢ Listina práv a slobôd, zastával Najvyšší súd Kanady názor,
že vlastník nákupného centra mohol demonštrantov z neho vyhodiĢ, ale po nadobudnutí jej
platnosti súd nižšej inštancie rozhodol, že právo na slobodu prejavu sa aplikuje aj na
súkromné nákupné centrá.
Európsky súd pre Đudské práva sa k tejto otázke mal možnosĢ vyjadriĢ vo veci Appleby
a ostatní v. Spojené kráĐovstvo17. Súd vzal na vedomie argumenty sĢažovateĐov a odkazy
na judikatúru súdov USA, ktoré upozorĖujú na to, že obchodné centrá, hoci ich primárnym
cieĐom sú súkromné obchodné záujmy, slúžia aj ako zberné miesta a centrá rôznych udalostí
16
17

Rozhodnutie zo 7. januára 1946, No. 114, 326 U. S. 501.
Rozhodnutie zo 6. mája 2003, Application No. 44306/98.
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s viacerými aktivitami, ktoré sa tam realizujú. Súd síce uznal, že takéto obchodné centrá
preberajú funkcie tradiþného mestského centra, ale nebol presvedþený, že to automaticky
vyžaduje vytvorenie práva vstupu na súkromný majetok. Tento názor však nebol prijatý
jednomyseĐne a separátne vóta ukazujú, že k tejto otázke môže byĢ v budúcnosti zaujaté aj
iné stanovisko.18
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