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ULYSSES AND SIRENS: CONSTITUTIONALIZATION
OF BUDGETARY CONSTRAINTS IN EUROPE1
Marek Antoš
Charles University in Prague, Faculty of Law
Abstract: The so-called Fiscal Compact signed in March 2012 by 25 out of 27 EU member states
requires the states to transpose the treaty’s rules that limit the annual structural deficit and the
general government debt “through provisions of binding force and permanent character, preferably
constitutional” (Art. 3, §2). While the goal is set, the means are up to respective states, and thus an
extraordinary wave of constitutional engineering has been triggered. This paper argues that possible
solutions should be evaluated both from the perspective of their democratic legitimacy and from the
perspective of their expected efficiency and economic performance. The paper advocates a solution
which rather supports than replaces political process, a solution which combines a structural deficit
based numerical fiscal rule with an independent fiscal council overseeing how the rule is fulfilled.
Key words: Fiscal Compact, debt brakes, budgetary constraints, fiscal policy

1

INTRODUCTION
The “power of the purse” is one the basic powers of legislatures. It includes not only the
exclusive power to impose taxes, but also the power to assign money to particular purposes: the
power to spend. Furthermore, it is a right and a duty of the legislature to take the general decision
on how much money should be spent and whether the state budget should be balanced, in surplus
or deficit.
Many countries have, nevertheless, introduced various legal restrictions of the budgetary
process. One possibility is to enact numerical fiscal rules which limit the maximum deficit, debt or
another indicator of overall fiscal performance. Another possibility is to establish independent fiscal
institutions which are supposed to review budget proposals, to give advice on fiscal policy matters or
even to take independent decisions on fiscal policy. The aim of both is the same: to restrict the
budgetary discretion of legislatures. Such constraints are often adopted by states which went
through some fiscal problems, in order to stabilize their public finance and regain the credibility they
lost.
The recent sovereign debt crisis is the reason why the balanced budget rule has become an
important issue also in Europe. The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the
Economic and Monetary Union (the so-called “Fiscal Compact”), signed by all member states of the
European Union except the United Kingdom and the Czech Republic, sets down certain numeric
fiscal rules. The most important among them stipulates that the structural deficit of the annual
budget should not exceed 0.5 % of GDP. Those signatories which are members of the Eurozone
have to transpose these rules into their national law “through provisions of binding force and
permanent character, preferably constitutional” (Art. 3, §2).2 This obligation shall be fulfilled within
one year after the treaty enters into force3 and may be subject to review by the Court of Justice of
the European Union. Some states have done it already (e.g., Germany, Spain, Italy, Hungary), while
1

This paper was drafted with the support of the Grant Agency of the CR, project No. P408/11/P366.
According to the original proposal, the constitutional character should be mandatory, but this was
refused by some member states which led to the compromise phrasing (see Kusák and Pítrová,
Právní aspekty Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, p. 51).
Additional explanation of this shift offer Besselink and Reestman who suggest that it might be
caused by specific rigidity of some constitutions, which would have required either lengthy
procedure of adoption (Belgium, the Netherlands, Denmark) or even a referendum (Ireland), while
neither was desired by the states (see Besselink and Reestman, The Fiscal Compact and the
European Constitutions: ‘Europe Speaking German’, p. 3).
3
The Treaty entered into force on 1 January 2013 and thus the deadline for the states which had
ratified it before this date expires on 1 January 2014.
2
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in other states the process of amending the constitution has not started yet or is underway.
Interestingly, the amendments adopted up to date reveal that the general goal set by the Treaty may
be implemented by a number of means and there is a significant difference in approach between the
states.
Some observers may applaud the Fiscal Compact as a viable way to overcome the deficit
bias of democracy. Recalling the Jon Elster’s famous theory of pre-commitment, illustrated by the
story of Ulysses, the Sirens and the mast,4 they may argue that the rules will secure more
sustainable public finances. However, there is also room for skepticism. As the rules are largely
imposed and enforced by the European Union, it may be seen as an infringement of national
sovereignty. They may are also be criticized for undermining the traditional role that parliament has
in democracy, operating pro-cyclically which is not a sound economic policy5 and/or not being
effective whatsoever. In this paper I deal with the latter three objections.
I argue that the fiscal stability rules, if properly designed, are both reconcilable with
democratic parliamentarianism and likely to achieve their goals. First, I discuss the budgetary
powers of parliament: how they have emerged, what their rationale is, whether they meet it and to
what extent they may be subject to limitations. Then I move to fiscal stability rules: I explain various
types and specific features thereof, such as various fiscal performance indicators (e.g. debt, deficit,
current expenses) which may be used as the criterion and the methods of enforcement. Besides, I
discuss their effectiveness, based on past empirical studies. Finally, I conclude that some of the
constitutional provisions adopted meet the requirements, but other do not.
2

BUDGETARY POWERS OF PARLIAMENT: HISTORY AND LIMITS
Before we start to look closer at fiscal stability rules, we need to examine the nature of
budgetary powers of parliaments. In this chapter I will focus on their historical origin and the
rationale behind, and demonstrate the flaws they have. Using a historical example from the U.S., I
will argue that certain limitations of parliament may actually be not against, but rather in favor of
democracy.
2.1

Parliamentary oversight: origin, rationale and flaws
The outset of the power to adopt state budget dates back to 1215 when John, King of
England, issued his famous Magna Carta Libertatum as a concession to the nobility. In Article 12
and 14 it ordained that:
12. No scutage not aid shall be imposed on our kingdom, unless by common counsel of our
kingdom, except for ransoming our person, for making our eldest son a knight, and for once
marrying our eldest daughter; and for these there shall not be levied more than a reasonable aid…
14. And for obtaining the common counsel of the kingdom anent the assessing of an aid
(except in the three cases aforesaid) or of a scutage, we will cause to be summoned the
archbishops, bishops, abbots, earls, and greater barons, severally by our letters; and we will
moreover cause to be summoned generally, through our sheriffs and bailiffs, and others who hold
of us in chief, for a fixed date, namely, after the expiry of at least forty days, and at a fixed place;
6
and in all letters of such summons we will specify the reason of the summons.
At that time, it was a revolutionary provision which required the King to collect taxes only with
consent of Parliament. However, it was not sufficient, as it only covered the income part of the
budget. As Wehner notes, the kings learned how to go around this requirement by making debts for
their expenses relying on the fact that parliament would eventually have to agree with taxes to pay
them back. It took centuries before parliament gained also the power to approve expenses, which
7
was finally confirmed by the Bill of Rights of 1689. The budgetary powers not only shifted towards
parliament, but they were also democratized as the non-elected House of Lords lost its veto power
4

Elster, Ulysses and the Sirens: Studies in Rationality and Irrationality, p. 36.
Based on the Keynesian theory, which is pre-dominant in current economics, the government
should intervene by increased spending during economic recession in order to stabilize output over
the business cycle, whereas during expansion the government spending may be lower thanks to the
increased activity of private actors.
6
Magna Carta Libertatum, http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm.
7
Wehner, Legislatures and the Budget Process: The Myth of Fiscal Control, p. 3.
5
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over money bills. At first only as a custom, but after a struggle with the House of Commons it was
8
formally enacted by Parliamentary Act of 1911.
Given these origins, we may argue that the parliamentary oversight of the budget has had
two historical rationales. First, it provides a democratic control of how much public money should be
collected and to what purposes the money should be spent, i.e. the implementation of the “no
taxation without representation” principle. And second, it is a safeguard against making unsound
debts or, put more generally, a guarantee of sound fiscal policy of the state.
The latter function had been successfully fulfilled by the end of World War Two, largely
thanks to the fact that deficits were – except for extraordinary periods, such as wars – considered
immoral. This view has been abandoned, however; not only under the influence of Keynesianism,
but also due to the Neoclassic economic theory which urges stable tax rates even at the cost of
9
temporary deficits. Shortly after the old moral paradigm had been left, government debts in
10
developed countries started to increase rapidly in 1970s and running a deficit has become a new
standard.
The reason for this behavior is the so-called deficit bias which is “a tendency to run fiscal
11
deficits that are not consistent with medium-term fiscal sustainability”. Above all, this is caused by
the fact that governments often prefer short-term objectives, such as to be re-elected, to long-term
12
ones like sustainable public finances. Moreover, public finances suffer from a “common pool”
problem which causes that not only the government, but rather each individual or interest group in
the society tries to maximize their own benefit regardless of the common costs, especially as they
13
are only to be revealed in a long-term perspective. And on the top, the fiscal policy is often procyclical, which means that it is loose in good times and tight in bad times, whereas economic theory
14
recommends quite the opposite.
2.2

First constitutional restraints of borrowing in 19th century
The first efforts to constitutionally restrain the power of parliaments to run deficit were made
th
already in the mid-19 century in the USA, at the states’ level. It was a response to a series of debt
crises which occurred due to public overspending on large infrastructure projects, such as railways
and canals. The states believed that the debts would be paid back by tolls and other usage fees, but
15
this did not happen, partly due to a financial crisis and subsequent economic downturn. Contrary
to previous similar cases, Congress refused to cover their obligations, with the consequence that
16
nine states defaulted in 1841 and 1842. As a response, ten states changed their constitutions and
17
added various versions of debt brakes, procedural or substantive. As this trend continued, a recent
survey shows that 41 out of 50 states nowadays have a legal requirement that the legislature must
pass a balanced budget while in 37 states the governor is required to sign a balanced budget: only 4
states have neither of these. Moreover, in 39 states these requirements are enacted at the
18
constitutional level.
It is remarkable that these provisions were not mandated or promoted by the federal
19
government. It was the voters themselves who asked for these amendments, largely because they

8

Ibid., p. 6.
Wrobel, Balanced Budget Rules in Europe: A Comparative Institutional Analysis, p. 156.
10
According to OECD, „[g]ross general government debt as a share of GDP for the OECD area has
been gradually on the rise since the 1970s, reaching a record level of nearly 100% in 2010.“ (OECD,
Government Debt, http://dx.doi.org/10.1787/factbook-2011-91-en).
11
Corbacho and Schwartz, Fiscal Responsibility Laws, p. 59.
12
Ayuso-i-Casals et al., Beyond the SGP – Features and Effects of EU National-Level Fiscal Rules,
p. 655.
13
Fölscher, A Balancing Act: Fiscal Responsibility, Accountability and the Power of the Purse, p.
139.
14
See Balassone and Kumar, Cyclicality of Fiscal Policy, p. 19–35.
15
Henning and Kessler, Fiscal Federalism: US History for Architects of Europe’s Fiscal Union, p. 6.
16
Schragger, Democracy and Debt, p. 861.
17
Wallis, Constitutions, Corporations, and Corruption: American States and Constitutional Change,
1842-1852, p. 234.
18
National Association of State Budget Officers, Budget Processes in the States, p. 40.
19
Henning and Kessler, Fiscal Federalism: US History for Architects of Europe’s Fiscal Union, p 10.
9
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20

believed that this is a way how to improve the political process and prevent its distortions.
view, the restraint of legislatures which followed was in favor of democratic political process.

In this

3

FISCAL STABILITY RULES, THEIR TYPES AND EFFECTIVENESS
From the constitutional point of view, two basic ways how to eliminate or at least reduce the
deficit bias can be imagined. First, we may enact a constitutional provision stipulating certain
substantial limits which parliament (and government) must obey when passing a budget and
managing public finances. A ban on deficits, such as the one being used in many U.S. states, may
serve as an example. And second, we may cure the shortcomings of parliament by delegating
budgetary power, or a part of it, to an independent and non-elected authority which would pursue
more long-term objectives. These two possibilities give rise to what is called numerical fiscal rules
and independent fiscal institutions (fiscal councils). In this chapter I will discuss their modalities,
effectiveness and enforcement.
3.1

Independent fiscal institutions
The idea of employing independent fiscal institutions draws on the undeniable success of the
concept of independent central banks. The fact that monetary policy, including issuing money, was
taken away from the government has secured monetary stability for a long period of time. In a way it
is striking: the combination of the very strong powers and weak electoral legitimacy is not very
common in democracy, yet it is not being challenged here. We may say that it is simply because the
concept is so old that no one even thinks about it. In my view the explanation is rather that this
institutional design is acknowledged as a convincing and functional solution to a social problem
21
which could not be solved appropriately within the framework of direct rule of popular will.
So if independent bodies have managed to solve the problem with unsound monetary policy
and still no one seriously questions their reconcilability with democracy, should we not use the same
cure for fiscal policy? Quite a few economists argue for stepping forward this way, at least up to a
certain extent which respects that unlike monetary policy, fiscal policy has a strong redistributive
22
character. Debrun et al. recall four criteria given by economic theory which determine whether a
certain policy should be delegated to an independent body. There must be
[1.] socially harmful distortions in policymaking undertaken by political
representatives…
[2.] a broad consensus on what constitutes ‘sound policy’…
[3.] delegated mandates should not be primarily distributive or have major distributive
consequence…
23
[4.] delegation should not give rise to major policy coordination problems.
They observe that while monetary policy fits well in these criteria, it is not that clear-cut with
the fiscal policy. Nonetheless, similarly to other authors promoting this idea, they find a solution that
only the deciding on the fiscal balance should be delegated, whereas all other fiscal areas of fiscal
24
policy would stay with the parliament. Put differently: the parliament would keep full discretion on
how much – and in which manner – money should be raised and spent, but it should not overstep
the overall balance of the budget set bindingly by the independent fiscal authority.
I am not wholly satisfied with this conclusion. Redistribution in society is one of the key
issues which need to be decided on by the political process: if the political branches could not
decide on how much money should be raised and spend anymore, what else would remain in the
domain of politics? Therefore I agree that this part of fiscal policy must stay with parliament. But is
that enough? I do not believe that the two parts, as designed by Debrun et al. and others, are easily
20

Wallis, Constitutions, Corporations, and Corruption: American States and Constitutional Change,
1842-1852, p. 248.
21
For a thorough analysis of independent authorities, their functions and constitutional position see
Sajó, Independent Regulatory Authorities as Constitutional Actors: A Comparative Perspective.
22
Most notably Charles Wyplosz, Fiscal Policy: Institutions vs. Rules. See also literature review and
further reasoning in Geršl, Political Economy of Public Deficit: Perspectives for Constitutional
Reform.
23
Debrun, Hauner and Kumar, The Role for Fiscal Agencies, p. 108–112.
24
Ibid.
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separable. Budgeting processes are very complicated as they affect many areas of public policy. In
fact, most of both revenues and expenses are prescribed by law which means that even if a change
is seen as desirable, it takes time and negotiations. Stringent limit, i.e. the balance of budget set by
the independent fiscal authority, could easily cause an institutional deadlock. Hence I might agree
that this design complies with the first three out of four criteria mentioned above, but I am not
convinced it complies with the fourth.
Nonetheless, there is another – and non-problematic – option which Wyplosz refers to as a
25
“soft solution”, and this is the so-called wise persons or fiscal councils. The main difference from
the independent fiscal authorities is that the fiscal councils do not have any decisive powers. Instead
they may provide analysis of the fiscal situation and predictions, or even assess “the
26
appropriateness of fiscal policy in a given macroeconomic environment”. There is not delegation of
powers and their findings are not formally binding, but this does not mean they would be impotent.
They enjoy an independent status, credibility and “expert nimbus”, altogether creating a great
potential to influence the public opinion, which in fact makes them powerful. This may be supported
even further by certain formal procedures. In Germany, e.g., the government has to publicly explain
why it did not respect a recommendation given by the Council of Economic Experts which bears
27
some reputational costs.
3.2

Numerical fiscal rules
The second kind of fiscal stability rules, numerical fiscal rules, can be defined as “a
permanent constraint on fiscal policy, typically defined in terms of an indicator of overall fiscal
28
performance”. Depending on what variable is used as the “indicator” we may further distinguish
three major types of rules: debt rules, expenditure rules and deficit rules.
The debt rules are typically formulated as a maximal permissible level of state’s indebtedness in
relation to GDP. At first sight this is a sound idea as it goes to the core of the problem: the state
budget may be in deficit time to time, especially during economic downturns, but the overall debt
should be kept within some reasonable limits. There are two problems, however. The first one is that
as there is no universal or scientific view on what an appropriate level of debt is, it inevitably calls for
arbitrariness. This is particularly well illustrated by the 60 % of GDP debt limit set by Maastricht
Treaty which was not a result of any expert assessment, but rather a matter of co-incidence as it
simply corresponds to the average level of debt in European countries on the day the Treaty was
29
finalized. It is not only the case of the European Union: as we will see later, even when the limit is
set domestically, it is largely influenced by the present situation which is aimed to be either
preserved or improved. Constitutional provisions, however, should be designed on a more abstract
basis with the view that they will persist for a long time.
The second problem is that the debt rule does not work properly. In good times, when the
actual debt is well below the limit, it does not restrain the governments at all. Actually, given the
method of calculation, when the GDP grows, the government may run deficit and still the ratio of
debt remains the same. If we assume the debt level at 60 % and the economic growth at, e.g., 5 %,
then the budget deficit may be up to almost 3 % GDP and still the level of indebtedness remains the
same. But it works both ways: in bad times of economic recession the level of debt grows
automatically even if the budget is balanced which means that if government wanted to comply with
the rule, it would actually need to run a surplus. Governments do not need rules to be motivated to
spend during expansion and save during recession, they can do it themselves: but it is exactly
against the objective to be achieved.
The expenditure rules seem to be a more powerful tool, although on their face they point at a
different target. Instead of dealing with deficit or debt, they simply forbid the budget expenditures to
be increased by more than certain percentage points or value from year to year. This is a smart idea
which limits the pork-barreling in good years: when the economy is growing, the additional income
(e.g., from taxes) should be used rather for paying back the debt than for additional expenses. On
the other hand, it seems to be too restrictive to be constitutionalized: one cannot reasonably foresee
all possible future circumstances. Furthermore, if constitutionalized, this rule would fix the current
25

Wyplosz, Fiscal Policy: Institutions vs. Rules, p. 81.
Debrun, Hauner, and Kumar, The Role for Fiscal Agencies, p. 115.
27
Schneider, Rozpočtové instituce - evropské zkušenosti a aplikace na Českou republiku, p. 7.
28
Kopits and Symansky, Fiscal Policy Rules, p. 2.
29
Wyplosz, Fiscal Policy: Institutions vs. Rules, p. 79.
26
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level of redistribution in the society, which is not desirable – and maybe even permissible – in
democracy. The level of taxation and public spending needs to be subject of political process and
ideological competition between proponents of higher and lower redistribution, and thus it should not
be petrified forever. Hence, although this tool may be beneficial, it should rather be used on the
basis of political consensus and not law.
The deficit rules, the third type of numerical fiscal rules, are concerned with the budget
balance. The basic form of this rule simply ordains that any budget approved must be either surplus
or balanced (balanced budget rule). Nonetheless, in this form it suffers from a similar deficiency like
debt rules: too loose during good times when it fails to force the governments to discipline and too
strict during the bad times. In fact, it is not only pro-cyclical, but also impracticable due to automatic
30
stabilizers which are triggered during economic downturns. It is true that the balance budget rules
are used in many US states as we discussed above, but that confirms rather than refutes this
assessment. Henning and Kessler rightfully argue that the US system is functional just because
state and municipal budgets account only for a smaller part of government spending. The remaining
60 percent is spent at the federal level which is not bound by these rules, and thus it plays the
31
stabilizing role during recessions.
Another form is the so-called golden rule which allows for some deficit, but only to cover
capital and not current expenditures. Its perhaps the best well-known instance was the former
Article 115 of the German Constitution, which prescribed that “revenue obtained by borrowing
32
should not exceed the total of investment expenditures provided for in the budget.” The underlying
logic is that although the present generation shall not live on the expenses of its successors, it does
not seem to be unfair to share the burden of costs for long-term investments with them.
Nevertheless, regardless how just and fair this rule may be perceived, it is in fact even less practical
than the basic balanced budget rule as it allows the government to spend even more during good
33
times.
The third form is a response to the flaws of the former two. The main difference is the time
horizon: it does not work primarily with one fiscal year, but rather with the whole business cycle. Its
goal is a balanced budget over the cycle: during the economic expansion the budget should be in
surplus which is used to cover the budget deficits during recession. Another way to express this
concept is that the budget shall not be in a structural deficit. It really solves the two main objections:
it is strict enough to enforce fiscal discipline but flexible enough to work counter-cyclically during
economic downturns. Therefore I believe this is the optimal solution.
Nothing is perfect, though. The difficulty here is how to determine the phase of the economic
cycle and in particular the structural deficit. Wyplosz notes that “business cycles are of varying
34
duration and amplitudes; cyclical adjustments are open to a large degree of arbitrariness.” It is
certainly not a simple operation with an obvious result, but rather a matter of interpretation,
assessment and estimation. If we left this task solely to parliament or the minister of finance, the
restraint might easily become somewhat less restraining; which brings us to the issue of
effectiveness.

30

This term stands for certain features of public budget policy which help to smooth out the
economic cycle. Since taxes are generally set as a fixed percentage of income, profit or sales, often
even progressively, the tax revenues decrease during economic downturns, which means that the
money remains with households and companies and support their economic activity. At the same
time, more people get entitled for unemployment and welfare benefits, and thus again more money
is transferred to the economy. Altogether this means that even if the government remains inactive
during a recession, automatic stabilizers help the economy, with an obvious consequence of
worsening the budget balance as a trade-off.
31
Henning and Kessler, Fiscal Federalism: US History for Architects of Europe’s Fiscal Union, p.
14–15 and 20.
32
Basic
Law
for
the
Federal
Republic
of
Germany
(Grundgesetz,
GG),
http://www.iuscomp.org/gla/statutes/GG.htm#115.
33
For a detailed study of reasons which led to abandoning of the golden rule in Germany see
Baumann and Kastrop, A New Budget Rule for Germany.
34
Wyplosz, Fiscal Policy: Institutions vs. Rules, p. 83.
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3.3

Effectiveness of fiscal rules
There is quite an extensive literature on the effectiveness of fiscal rules; however, it is
somewhat inconclusive. Generally, authors tend to conclude that the rules have certain impact:
there have been many empirical studies finding a positive correlation between an introduction of
35
fiscal rules and a betterment of fiscal performance of the countries. The numerical fiscal rules are
usually not the only explanation, though. For instance, a significant positive correlation has been
found between the strong position of the finance minister both in preparatory and execution phase of
36
the budget process and sound fiscal outcomes.
Furthermore, there is an endogeneity problem: even if the correlation is established, is there
also causality? Put differently, does the introduction of fiscal rules cause bigger responsibility of
governments and therefore better fiscal management, or is rather the introduction of fiscal rules one
of the consequences of the fact that the governments decide for such responsibility? If the latter was
true, the rules themselves would actually be of a little significance. Indeed, there is evidence
supporting the view rather political commitment is decisive. Examining the fiscal rules introduced in
25 EU member states over the 1990-2005 period, Ayuso-i-Casals et al. discovered that shortly after
the rules had been enacted, government spending decreased on average, suggesting a shift
towards a more sound fiscal policy. However, this effect was only short-term: in 5-years perspective
there was no more a significant difference between countries that had enacted the rules and which
37
had not. Moreover, Corbacho and Schwartz observed that in countries where the rules have had
38
the highest impact, the change in trend in fact started already before they were enacted.
Both these findings support the view that political consensus on the balanced budgeting is in fact the
39
most important factor. As Debrun and Kumar put it:
[Fiscal] rules are primarily the manifestation of an implicit contract with the electorate, a
public signal of the commitment to maintain mutually agreed standards of fiscal discipline. The
adoption of rules reflects a conscious commitment to fiscal discipline rather than an attempt to
40
suppress discretion and reduce its potentially injudicious use.
However, albeit political consensus or “implicit contract with the electorate” may be the most
important factors, it is not enough to rely solely on them. As Madison famously said, “If men were
angels, no government would be necessary. If angles were to govern men, neither external nor
41
internal controls government would be necessary.” Men are not angles, though, and thus they
adopt constitutions and constitutional constraints which ensure that the current consensus on
fundamental will be maintained also in the future. To serve this purpose, the rules need to be
enforced.
3.4

Enforcement of fiscal rules
If we ask who should be in charge of enforcement of constitutional norms, the answer seems
to be obvious. It is the task of the judiciary, in the European context particularly of constitutional
courts. But when constitutional fiscal stability rules are concerned, it becomes somewhat less
obvious. The main reason is that the rules are very closely linked with the political process, and
therefore courts traditionally approach them with a great degree of self-restraint. The most striking is
the US example: Kelemen and Teo observe that although there is an extensive case-law on various
fiscal provisions (e.g. of procedural nature), there are only few cases concerning the balanced
budget rules. And furthermore, the courts have “show[n] political branches considerable deference
35
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in this field” with the consequence that these rules are hardly ever enforced by courts. But there
may be also other good explanations, such as a lack of expertise: great lawyers, not economists
usually become (constitutional) judges.
Moreover, greater
gs, Kelemactivity of constitutional courts in this field is limited by their nature of “negative
legislators”. Even if they decided to annul the budget overstepping, e.g., the maximal deficit, what
would follow? Not much, in fact, except for the chaos it would cause. Should be the fiscal policy
improved and deficit reduced, an extensive activity by both legislature and executive is necessary.
But this is exactly at the heart of political decisions which cannot be effectively prescribed by a
constitutional court. I believe that although the courts will probably start to treat economic questions
in a more active way once the rules are enacted to constitutions, still they cannot be relied on to be
the primary way of enforcement.
Another alternative would be an independent fiscal authority empowered to veto the budget if
it did not meet the binding criteria the authority had set. We have already excluded this option,
however, because of the high risk of institutional deadlock and questionable legitimacy.
In the European Union context, distinctively, also international enforcement comes into the
picture. Already the original version of Stability and Growth Pact adopted in 1997 contained a
“corrective arm” which was supposed to be used if any state ran an excessive deficit, i.e. more than
3 % of GDP. The Council, on a proposal of the Commission, was supposed to issue
recommendations to the state and set a deadline for effective action to be taken. If this had not been
43
fulfilled, various sanctions could be imposed, including fines. In practice, however, these
provisions were never used, mainly due to the complicated procedure which could be blocked both
at the Commission and the Council. The most striking example happened in 2003 when the
Commission proposed to step further in sanctions procedure. It was rejected in the Council, also by
44
France and Germany which themselves were in breach of the threshold for deficit at that time.
This past failure may suggest that international enforcement is not very effective, especially
when larger states are involved. Nonetheless, the procedural shortcomings were substantially
improved by the Fiscal Compact. The main change is that the qualified majority of the Council is not
required for imposition of sanctions, but rather for the opposite. If the Council remains silent, the
45
Commission may impose them in its own capacity. Taking into consideration all the bitter
experiences the European and Euro area countries have come through during last few years of
financial crisis, it seems that the willingness to enforce the rules has increased substantially and the
peer pressure can really become more effective.
In the past, economists thought that the best solution would be provided by the market. If
government runs deficit, it must acquire the missing funds somewhere. One possibility would be to
borrow from the central bank, but as it comes with a high risk of moral hazard, this is forbidden in
most of the countries. The second possibility is to turn to the markets and borrow there, e.g. by
issuing state bonds. Investors should assess the risk then, based on the state’s fiscal policy. If its
public finances are not sustainable, the investors, banks etc. should not buy its bonds, or at least
they require a risk premium, which both motivates the government to make some reforms.
Unfortunately, it has been demonstrated that this theory does not work in practice. During economic
expansions, the market actors actually encourage the states to make debts as this is the source of
46
their profit, while during downturns financial sources suddenly become unavailable. Once again, it
is not an effective constraint and it is pro-cyclical.
Drawing on these findinen and Teo come with another theory. They assume that the failure
of market enforcement of sustainable fiscal policy is partly based also on the variety of market
participants who “often hold different views which makes coordination challenging and decentralized
47
punishment difficult.” In this setting, fiscal rules can serve as a unifying focal point that gives
a clear guidance to the market, and the market itself can enforce them then. According to them, the
42
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most important attribute of fiscal rules is thus their clarity, and therefore they dislike the Fiscal
Compact’s adherence to structurally balanced budget which needs to be, as we have discussed
48
already, a matter of assessment and interpretation.
I find the idea of collective enforcement very persuasive: we have just recently experienced
falls of Italian and Greek governments which were primarily caused by market turbulences. Also, we
th
should not underestimate the citizens and voters: similarly like in the mid-19 century in the US, they
have realized that a sustainable fiscal policy is necessary and they are now more demanding in this
respect. Both them and the markets need a lighthouse, though, to signalize whether the fiscal policy
is actually sustainable or not. Nevertheless, I believe that the criterion of a structurally balanced
budget is not, as such, unsuitable for this purpose. The solution I would promote is a combination of
this rule with an independent fiscal council overseeing the steps of the government and legislature
and providing the public are being fulfilled, including market participants, with an independent and
expert assessment how the rules. In this way the lower clarity of the rule, compared to the basic
balanced budget rule, would be compensated while retaining its counter-cyclical character.
4

CONCLUSION
In this paper we have discussed various alternatives which may overcome the deficit bias of
governments and ensure a responsible fiscal policy. Delegation of budgetary powers, or a part of it,
proved to be an inappropriate solution, both because of the lack of democratic legitimacy and
because of the risk of institutional deadlock. Instead, I have argued in favor of a “soft solution” which
would strengthen the commitment to sustainable fiscal management and support, but not replace
the political process. This solution counts on an independent fiscal council authorized to issue
expert recommendations and assessments of fiscal policy issues, but not decisions or vetoes. At the
same time, a numeric fiscal rule should be incorporated into the constitution to set a fiscal goal both
the council and political branches. A careful design of the rule is essential. It must be strict enough
during good times and loose enough in bad times, in order to work counter-cyclically. Therefore the
rule should be based on structural deficit rather than actual annual deficit or overall debt. The
adherence to the rule would be a result of enforcement by interplay between the fiscal council,
markets and voters.
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INOVAČNÉ VÝZVY PRE ÚSTAVU Z OBLASTI LEGISLATÍVY
ALEBO O LEGISLATÍVNEJ SMRŠTI A INÝCH (NIELEN
METEOROLOGICKÝCH) POVERÁCH V SLOVENSKEJ
LEGISLATÍVE
Boris Balog
Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva
Abstract: One of the facts of Slovak legal system is its large volume. Without ambition to evaluate
the need for such extensive volume of the legislation the proposed contribution disputes the
existence of favourite argument of the alleged legislative storm, which is used as a synonym for this
situation. In response to this the article provides suggestions for constitutional treatment of the right
of the legislation initiative and amendments. To the right of legislative initiative the article questions
the right of single deputy to bring the bill and develops the idea of a legislative initiative of the
citizens. In relation to the amendments the proposed article contains suggestions regarding the form
and content of amendments, but also the conditions of their submission in order to create a wider
space for assess them and improve the quality of adopted law.
Abstrakt: Jedným z faktov slovenského právneho poriadku je jeho veľký objem. Predložený
príspevok spochybňuje existenciu tézy o legislatívnej smršti, ktorá sa používa ako synonymum pre
tento stav. V nadväznosti na to, článok poskytuje návrhy pre ústavnú úpravu práva zákonodarnej
iniciatívy a podávania pozmeňujúcich návrhov. Vo vzťahu k právu zákonodarnej iniciatívy článok
spochybňuje právo jediného poslanca podať návrh zákona a rozvíja myšlienku o zákonodarnej
iniciatíve občanov. Vo vzťahu k pozmeňujúcim návrhom článok obsahuje návrhy týkajúce sa
formálnej a obsahovej stránky pozmeňujúcich návrhov, ale aj podmienok ich podávania s cieľom
vytvoriť širší priestor pre ich posúdenie a zvýšiť kvalitu schvaľovaných zákonov.
Key words: National Council of the Slovak Republic, Member of the Parliament, government,
Constitution, rules of procedure, citizen, Amendment
Kľúčové slová: Národná rada Slovenskej republiky, poslanec, vláda, ústava, rokovací poriadok,
občan, pozmeňujúci návrh.
ÚVOD
Bez ambície na originálnosť názoru je možné vychádzať z konštatovania, že kvantitatívny
stav právneho poriadku Slovenskej republiky je impozantný a jeho kvalitatívny stav je úbohý. Inak
povedané, veľa nekvality. Z hľadiska klasicky identifikovaných problémov slovenskej legislatívy ide
najmä o predkladanie vysokého počtu návrhov zákonov, ktorých podstatnú časť tvoria návrhy noviel
existujúcich zákonov, nedostatočné vyhodnotenie, či posúdenie dopadov navrhovanej právnej
úpravy vedúce k potrebe ďalšej novelizácie toho istého zákona bezprostredne po jeho prijatí, a to aj
počas legisvakancie a nakoniec klasický problém s bohatou tvorivou činnosťou poslancov
vyjadrenou vo forme návrhov na zmenu a doplnenie predloženého návrhu zákona.
Napriek tomu, že stav právneho poriadku nechcem zľahčovať, nemožno si nevšimnúť, že
okolo kvantity a kvality práva na Slovensku vznikajú niektoré informácie, ktoré sa pokladajú za tak
samozrejmé, že sa automaticky tradujú a tým získali svoju legitimitu. Ja ich budem nazývať
poverami slovenskej legislatívy.
Za najväčšiu poveru slovenskej legislatívy pokladám existenciu niečoho, čo sa označuje ako
tzv. legislatívna smršť. Bez zmienky o tomto meteorologicko-legislatívnom jave dnes už nikto
o stave slovenskej legislatívy ani nehovorí a jej existencia sa pokladá za danú. Ja sa pokúsim túto
poveru vyvrátiť.
Inou poverou slovenskej legislatívy je existencia niečoho ako dominancia vlády pri podávaní
návrhov zákonov Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). Aj túto poveru sa
pokúsim vyvrátiť.
1
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Ako som uviedol, nechcem zľahčovať stav v slovenskej legislatíve. Preto využijem môj pokus
o vyvrátenie uvedených povier slovenskej legislatívy na to, aby som sa zamyslel nad dvoma vecami
– nad (i) právom zákonodarnej iniciatívy a (ii) pozmeňujúcimi návrhmi.
Uvedomujem si, že ide o tradičné oblasti záujmu hľadania skvalitnenie legislatívy na
Slovensku, ale dúfam, že do tejto neoriginálnej témy vnesiem aspoň trochu invektívnych názorov.
Pokúsim sa naformulovať názory na možné riešenie problémov slovenskej legislatívy, ktoré majú
svoje korene v zákonodarnej iniciatíve a v podávaní pozmeňujúcich návrhov.
POVERA PRVÁ – LEGISLATÍVNA SMRŠŤ
Pri úvahách o stave slovenskej legislatívy sa pokladá za preukázané, že tu nastala a stále
existuje domnelá legislatívna smršť a bez úvah o tomto meteorologicko – legislatívnom jave je
nepredstaviteľná žiadna práca s ambíciou na aspoň čiastočnú odbornosť z oblasti legislatívy.
Definíciu legislatívnej smršte som nikde nenašiel, preto sa ju pokúsim vytvoriť sám, a to
identifikovaním tak slova „legislatívny“, ako aj slova „smršť“. Legislatívny znamená, že ide o jav,
ktorý vzniká v legislatíve, v procese tvorby práva. Smršť je podľa wikipedie prudký náraz vetru
s ničivými účinkami, ničivý veterný vír, udalosť prinášajúca nešťastie a skazu ale tiež veľký počet
udalostí v krátkom časovom intervale. Ako vidno, tento originálne meteorologický výraz má aj
prenesené významy v tom, že smršť je udalosť, ktorá prináša nešťastie a skazu, resp. veľký počet
udalostí v krátkom čase. Ktorý význam slova „smršť“ si ale vybrať pre potreby jeho legislatívneho
chápania? Pravdepodobne ten prenesený, pretože fúkanie vetra, resp. veterný vír asi s tvorbou
práva nedokážeme spojiť. Pri prenesenom význame by to preto znamenalo, že legislatívnou
smršťou je udalosť, ktorá z hľadiska tvorby práva prináša nešťastie alebo skazu, resp. veľký počet
udalostí v tvorbe práva v krátkom časovom intervale. V každom prípade to ale je niečo, čo má
časovo ohraničený charakter – (jedna) udalosť, resp. viac udalostí v krátkom čase. Ani
z originálneho, ani z preneseného a asi ani zo žiadneho iného významu slova „smršť“ by sa nedalo
vyvodiť, že ide o jav alebo udalosť, ktorá je trvalá, resp. trvá mnoho rokov.
V súvislosti s tvorbou práva sa legislatívna smršť spája ale práve so stavom nejakej
nadprodukcie práva, veľkého množstva prijímaných právnych predpisov, legislatívnym optimizmom
a podobnými vecami.
Práve preto pokladám existenciu legislatívnej smršte za výmysel a za poveru slovenskej
legislatívy. Žiadna legislatívna smršť tu neexistuje a dokonca ani počas krátkej existencie
Slovenskej republiky neexistovala a našu mladú republiku nikdy nepustošila.
Prečo tento názor zastávam?
Bez zľahčovania alebo irónie je potrebné ako objektívny fakt konštatovať, že objem platného
práva v Slovenskej republike od roku 1989 stále narastá. Tento nárast je permanentný, kontinuálny,
ale nemá žiaden excesívny charakter. Práve naopak, na základe počtu dokumentov uverejnených
v zbierke zákonov od roku 1990 sa dá určiť, že nárast objemu platného práva je rovnomerný, a to
na úrovni približne + 5 % medziročne. Na jednej strane ani v jednom roku nedošlo k stabilizácii,
resp. poklesu nárastu objemu platného práva, ale na druhej strane ani tento nárast nezaznamenal
žiaden výraznejší nepredvídateľný charakter. Objem platného práva v Slovenskej republike je
obrovský, ale jeho nárast nie je výsledkom nejakej smršte v zmysle, že by v jednom momente –
jednom roku alebo kratšom časovom období – bolo z nejakého dôvodu prijaté väčšie množstvo
právnych predpisov. Ak by sa takéto niečo stalo, dalo by sa o nejakej legislatívnej smršti uvažovať.
Ak ale ide o nárast, ktorý je rovnomerný a nevykazuje žiaden zvýšený počet udalostí v krátkom
čase, nie je nárast objemu platného práva výsledkom smršte.
Čo sa týka kvantitatívneho vyjadrenia nárastu platného práva, od roku 1944 (počiatok
legislatívnej činnosti Slovenskej národnej rady) až do konca roku 2011 bolo v zbierke zákonov
publikovaných celkom 19 943 predpisov. Až 12 311 z nich bolo v zbierke zákonov publikovaných od
roku 1990 do konca roku 2011, čo predstavuje 61,7 %. V období od roku 1944 do konca roku 2011
bolo z tohto počtu zákonov 4 123, kým nariadení vlády, vyhlášok či iných podzákonných právnych
predpisov podľa toho, aké v minulosti exitovali, bolo publikovaných až 8 843. Podstatný vplyv na
nárast celkového objemu platného práva v Slovenskej republike nemajú zákony, resp. zákonodarná
činnosť parlamentu, resp. len nepriamo schvaľovaním splnomocňovacích ustanovení v zákonoch,
ale podstatný vplyv na nárast objemu platného práva v Slovenskej republike má exekutíva.
Ak by sme skúmali len zákonodarnú činnosť národnej rady z hľadiska snahy identifikovať
nejakú legislatívnu smršť, tiež ju tam nenájdeme.
Kvantitatívny rozsah zákonodarnej činnosti národnej rady narástol skokovito iba medzi I.
volebným obdobím a II. volebným obdobím. Kým v I. volebnom období (1994 – 1998) schválila
2
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národná rada spolu 313 zákonov, tak v II. volebnom období (1998 – 2002) to už bolo 532 zákonov.
Tento počet zostal približne zachovaný aj v III. volebnom období (2002 – 2006), keď národná rada
schválila 550 zákonov, vo IV. volebnom období (2006 – 2010), keď národná rada schválila 530
zákonov a v V. volebnom období (2010 – 2012), keď národná rada schválila 208 zákonov.
Zaujímavou je skutočnosť, že práve v I. volebnom období schválila národná rada najnižší
počet zákonov, pričom išlo o prvé celé volebné obdobie národnej rady v samostatnom štáte a dalo
by sa predpokladať, že vytváranie právneho poriadku nového štátu si vyžiada rozsiahlejšiu
zákonodarnú činnosť. V tomto období by som nejakú legislatívnu smršť očakával a jej existenciu
dokázal pochopiť. Nič také sa ale nestalo. Vysvetlenie je také, že v súvislosti so vznikom štátu
nebolo potrebné kompletne vybudovať, resp. prebudovať celý právny poriadok, pretože tento
fungoval naďalej podľa čl. 152 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a tie zákony,
ktoré bolo nevyhnutné v novom štáte prijať, prijala národná rada už v roku 1993.
Nárast prijímaných zákonov od roku 1998 vysvetľujem aproximáciou práva, osobitne jej
akceleráciou od roku 2001. Aj táto skutočnosť, resp. tento skok v náraste počtu prijímaných zákonov
by sa dal označiť ako legislatívna smršť, ale znova to tak nie je. Ak by malo ísť o legislatívnu smršť,
tak by nárast po roku 1998 musel byť ojedinelý a časovo obmedzený. Pri porovnaní počtu zákonov
schválených národnou radou po súčasnosť ale vidno, že tento je približne konštantný. Permanentná
potreba súladu právneho poriadku Slovenskej republiky s právom Európskej únie znamená, že sa
počet prijatých zákonov od II. volebného obdobia pohybuje na úrovni približne medzi 530 až 550
zákonov v jednom volebnom období. Približne takýto počet by bol dosiahnutý aj v V. volebnom
období, ak by trvalo celé štyri roky a približne takýto počet dosiahne národná rada aj v aktuálnom
VI. volebnom období, pretože doterajší počet (83 schválených zákonov v roku 2012) to naznačuje.
Tým, že sa tento počet udržal, nie je možné hovoriť o žiadnej smršti v žiadnom čase, roku alebo
volebnom období národnej rady.
Najneskôr od II. volebného obdobia národnej rady nedochádza v legislatívnej činnosti
národnej rady k žiadnym excesom a jej legislatívna činnosť je z hľadiska rozsahu stabilná. Nebadať
v nej žiadne známky smršte, či inej prírodnej katastrofy.
POVERA DRUHÁ – DOMINANCIA VLÁDY V OBLASTI ZÁKONODARNEJ INICIATÍVY
Jednou z vytrvalo prežívajúcich povier slovenskej legislatívy je povera o dominancii vlády
v zákonodarnej iniciatíve. V oblasti zákonodarnej iniciatívy vláda už dominanciu stratila. To, čo je
nespochybniteľné, že absolútna dominancia vlády v počte schválených návrhov zákonov, o tom ale
neskôr. Počet schválených návrhov zákonov je potrebné odlíšiť od počtu podaných návrhov
zákonov, pretože to je právo zákonodarnej iniciatívy. A tu vláda žiadnu dominanciu nemá.
1
V V. volebnom období bolo podaných celkom 364 návrhov zákonov. Vládne návrhy zákonov
predstavovali počet 229, teda 63 %, čo v porovnaní so IV. volebným obdobím možno pokladať za
zvýšenie podielu. Domnievam sa, že sa pod tým podpísalo najmä skrátenie volebného obdobia,
kedy vláda aj po vyhlásení predčasných volieb pokračovala v podávaní návrhov zákonov do
národnej rady, napr. z dôvodu potreby transpozície práva EÚ, kým poslanci, osobitne opozícia,
dôvod na podávanie návrhov zákonov v podstate stratili. Tento môj názor je potvrdený aj tým, že
všetky návrhy zákonov, ktoré boli podané v V. volebnom období v roku 2012 boli výlučne vládne
návrhy zákonov. Zo zvyšných 135 návrhov zákonov bolo výbormi národnej rady v V. volebnom
období podaných len 5 návrhov zákonov.
Aktuálne VI. volebné obdobie nám dáva na využívanie práva zákonodarnej iniciatívy úplne
nový pohľad – na základe zrátania návrhov zákonov podaných na 12 schôdzí národnej rady
konaných v roku 2012 bolo z celkového počtu 196 návrhov zákonov vládnych návrhov zákonov (len)
80, teda len necelých 41 %. Výbory národnej rady podali 2 návrhy zákonov a až 114, teda 58 %,
predstavujú návrhy zákonov podané poslancami. Na základe doterajšieho vývoja schôdzí národnej
rady konaných v roku 2013 sa dá tušiť, že toto číslo zostane približne zachované.
Zákonodarná iniciačná dominancia vlády je poverou, ktorá nezodpovedá realite. Skutočnú
dominanciu vo využívaní práva zákonodarnej iniciatívy získali poslanci národnej rady.
Otázka úspešnosti je potom druhá vec. Z prehľadov, ktoré sú zverejnené na stránke
národnej rady je zrejmé, že podiel vládnych návrhov zákonov na počtoch schválených návrhov
zákonov je skutočne impozantný.
3

1

Relatívne nízky počet návrhov zákonov ide na vrub krátkemu trvaniu tohto volebného obdobia.
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V III. volebnom období bolo z celkového počtu 550 schválených návrhov zákonov až 458,
teda 83 %, vládnych návrhov zákonov. Zvyšné boli poslanecké návrhy zákonov. V tomto volebnom
období nebol schválený ani jeden návrh zákona podaný výborom národnej rady.
V IV. volebnom období bolo z celkového počtu 530 schválených návrhov zákonov až 442,
teda rovnako 83 %, vládnych návrhov zákonov. Vo zvyšných 84 schválených návrhoch zákonov boli
ale aj 4 schválené návrhy zákonov, ktoré podali výbory národnej rady, zvyšné pripadli na
poslaneckú zákonodarnú iniciatívu.
V V. volebnom období bolo celkovo schválených 208 návrhov zákonov, z čoho až 178
predstavovali vládne návrhy zákonov. Podiel vládnych návrhov zákonov na celkovom počte
schválených návrhov zákonov tak dosiahol bezmála 86 %.
Čo sa týka aktuálneho volebného obdobia, tento trend pokračuje – počas 12 schôdzí
národnej rady, ktoré sa v VI. volebnom období konali v roku 2012 bolo schválených 83 návrhov
zákonov, z čoho 66, teda skoro 80 %, predstavovali vládne návrhy zákonov.
Nespochybňujem tento stav, práve naopak, pokladám ho v parlamentnej forme vlády za
štandardný. Vláda je preto nepochybne najúspešnejší subjekt zákonodarnej iniciatívy, aj keď na
využívaní tohto práva dominantný podiel nemá.
PRÁVO ZÁKONODARNEJ INICIATÍVY DE CONSTITUTIONE LATA A DE
CONSTITUTIONE FERENDA
Snaha o vyvrátenie povery o zákonodarnej iniciatíve vlády ma vedie k širším úvahám
o ústavnej úprave práva zákonodarnej iniciatívy. Domnievam sa, že jej súčasná ústavná úprava sa
pod neutešený stav slovenskej legislatívy čiastočne podpisuje, preto je možné navrhnúť niektoré
zmeny týkajúce sa subjektov zákonodarnej iniciatívy.
Zákonodarná iniciatíva je osobitný druh legislatívnej iniciatívy. Legislatívna iniciatíva je
oprávnenie určitého subjektu zákonom stanoveným spôsobom iniciovať proces výsledkom ktorého
je určitý právny akt. Zákonodarná iniciatíva má svoje osobitné postavenie, pretože jej subjekty sú
priamo uvedené v ústave. Ústavné vymedzenie subjektov zákonodarnej iniciatívy je vlastne
reguláciou možnosti predkladať zákonodarnému orgánu návrhy zákonných úprav na ústavné
2
prejednanie, a to v určitej fáze legislatívneho procesu.
Zákonodarná iniciatíva je schopnosť vyvolať zákonodarný proces formou predkladania
návrhov zákonov národnej rade. Právu zákonodarnej iniciatívy zodpovedajú určité povinnosti
parlamentu a jeho predsedu. Predseda parlamentu je v prvom rade povinný preskúmať tento návrh
zákona a je oprávnený ho vrátiť navrhovateľovi aj bez jeho zaradenia do programu rokovania
parlamentu. V opačnom prípade predseda parlamentu zaradí podaný návrh na rokovanie
parlamentu. Právo zákonodarnej iniciatívy a jeho využitie oprávneným subjektom smeruje k tomu,
aby bol dosiahnutý určitý cieľ – regulácia určitej skupiny spoločenských vzťahov zákonom na vzťahy
právne. Prirodzene, tento cieľ nemusí byť dosiahnutý. Právu zákonodarnej iniciatívy síce zodpovedá
povinnosť parlamentu sa podaným návrhom zaoberať, ale už nie povinnosť ho schváliť. Parlament
môže rozhodnúť, že nebude pokračovať v rokovaní o podanom návrhu zákona, či o jeho vrátení
navrhovateľovi na dopracovanie. Napriek tomu, že o perfektnom práve zákonodarnej iniciatívy
možno hovoriť až keď sa národná rada začne predloženým návrhom zákona zaoberať, poznáme v
našom právnom poriadku prípad, keď toto právo, aj keď ho uplatní subjekt, ktorý má právo
zákonodarnej iniciatívy, nie je legálne dokonané - podľa § 147 ods. 1 rokovacieho poriadku v novom
volebnom období nemožno prerokovať návrhy, ktoré boli národnej rady alebo jej orgánom doručené
v predchádzajúcom volebnom období, to sa nevzťahuje na petície a podania, ktoré sa vybavujú
podľa osobitných predpisov a ktoré môže vo svojej pôsobnosti vybaviť predseda národnej rady
alebo kancelária. Vo vzťahu k návrhom zákonov túto zásadu zvýrazňuje rokovací poriadok aj v
ustanovení § 96 ods. 4.
Pri skúmaní toho, kto by mal disponovať právom zákonodarnej iniciatívy a kto by ním
disponovať nemal, je potrebné v prvom rade vymedziť, že čo je účelom tohto práva – iniciovanie
zákonodarného procesu, ktorý smeruje k prijatiu zákona, ktorý sa stane funkčnou súčasťou
vyváženého, prehľadného a stabilného právneho poriadku zlučiteľného s právom Európskej únie.
Týmto právom by mal preto disponovať taký subjekt, ktorý zvládne na dostatočnej úrovni princípy
a pravidlá tvorby práva a ostatné požiadavky kladené na kvalifikovanú prípravu návrhu zákona.
Subjekt zákonodarnej iniciatívy by mal v záujme úspešného uplatnenia svojho práva zvládnuť na
dostatočnej úrovni princípy a pravidlá tvorby práva a ostatné požiadavky kladené na kvalifikovanú
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a kvalitnú legislatívu. Ak toto nie je možné dosiahnuť (v podstate to nie je možné v dokonalosti
dosiahnuť pri žiadnom do úvahy prichádzajúcom subjekte zákonodarnej iniciatívy, približuje sa tomu
vláda alebo senát, teda orgány, ktoré majú relatívne kvalifikovaný aparát), je potrebné vytvoriť
účinné mechanizmy umožňujúce vytriedenie nekvalitných návrhov zákonov ešte pred ich
prerokovaním v parlamente, a to jeho predsedom alebo určeným výborom parlamentu.
Právo zákonodarnej iniciatívy tradične patrí poslancom parlamentu, v prípade
dvojkomorového parlamentu jeho druhej komore ako ústavnému orgánu, nepochybne
v parlamentnej forme vlády vláde, ktorá týmto právom realizuje svoj vládny program a tiež v prípade
decentralizovaného štátu aj vyšším územným samosprávnym celkom. Priznanie tohto práva
prezidentovi disponujúcemu právom veta by predstavuje skôr menej štandardnú situáciu. Priznanie
tohto práva priamo občanom, od ktorých pochádza všetka moc, je skôr výnimočné, aj keď nie
nepredstaviteľné.
Prípadné rozšírenie subjektov, ktoré disponujú právom zákonodarnej iniciatívy nie je
potrebné vnímať apriórne ako niečo, čo povedie k nárastu počtu prijímaných zákonov. Vo
všeobecnosti platí, že využívanie práva zákonodarnej iniciatívy by nemalo byť ľahkovážne
a nepremyslené. Rokovací poriadok v § 68 ods. 3 vyžaduje, že dôvodová správa k návrhu zákona
musí obsahovať zhodnotenie súčasného stavu najmä zo spoločenskej, ekonomickej a právnej
stránky s uvedením dôvodov potreby novej zákonnej úpravy, spôsobu jej vykonávania, jej
hospodárskeho a finančného dosahu, najmä vplyvu na štátny rozpočet, nároku na pracovné sily a
organizačné zabezpečenie, ako aj rozbor ďalších otázok nevyhnutný na všestranné posúdenie
návrhu zákona. Špecificky sa tento dopad prejavuje vo vzťahu k verejným financiám. Predkladateľ
návrhu zákona si musí byť vedomý dopadu jeho návrhu zákona na verejné zdroje, a to hlavne na
štátny rozpočet, na rozpočty vyšších územných celkov a na rozpočty obcí a miest. Ak by mal jeho
návrh zákona takéto dopady, ktoré by neboli kryté, mohlo by sa stať, že zákon v prípade schválenia
by sa stal fakticky nevykonateľný, a to nie z politických dôvodov, ale z dôvodu jeho nedostatočného
rozpočtového krytia. V takomto prípade je potrebné účinnosť zákona plánovať od začiatku nového
rozpočtového roku. Dopad na verejné financie ale nie je jediný, ktorým by sa mal predkladateľ
zaoberať - je potrebné, aby sa vysporiadal tiež s dopadom na zamestnanosť a na tvorbu
pracovných miest, na životné prostredie, na podnikateľské prostredie a na informatizáciu
spoločnosti.
V dôvodovej správe sa musí uviesť súlad návrhu zákona s ústavou, súvislosť s inými
zákonmi a medzinárodnými zmluvami a súlad návrhu zákona s právom Európskej únie vypracovaný
formou doložky zlučiteľnosti tohto návrhu s právom Európskej únie. Dôvodová správa obsahuje
okrem všeobecnej časti aj odôvodnenie jednotlivých ustanovení návrhu zákona. Všeobecná časť
dôvodovej správy ba mala preto obsahovať dôslednú analýzu a rozbor platnej právnej úpravy
a potreby jeho zmeny navrhovaným spôsobom. Zákonodarná iniciatíva má byť predovšetkým
podmienená objektívnym stavom, existujúcimi podmienkami v danej dobe, aby adekvátne odrážala
objektívnu potrebu právnej regulácie aj v ďalšom vývoji. Návrh zákona by mal preto dostatočne
a predvídavo reagovať aj na možný budúci vývoj a nie len riešiť aktuálny problém. Práve
nezvládnutie takéhoto programového prístupu k príprave návrhu zákona môže viesť k zníženiu
úspešnosti podaných návrhov zákonov, pretože práve toto by mohlo a malo byť dôvodom pre
nepokračovanie parlamentu v rokovaní o návrhu zákona z obsahových dôvodov.
Okruh subjektov zákonodarnej iniciatívy v Slovenskej republike zodpovedá všeobecne
akceptovaným zásadám uplatňovaným v štátoch s parlamentnou formou vlády.
Právo
zákonodarnej iniciatívy podľa čl. 87 ods. 1 ústavy prináleží poslancom národnej rady, jej výborom
a vláde. Aj keď ústava používa v prípade výborov a poslancov národnej rady množné číslo, nie je
možné ústavu v tomto prípade interpretovať tak, že na uplatnenie tohto práva sú oprávnené aspoň
dva výbory, alebo aspoň dvaja poslanci národnej rady. Zákonodarná iniciatíva patrí výboru národnej
rady a poslancovi národnej rady samostatne. Ak návrh zákona predloží jeden poslanec národnej
rady a následne nastane niektorá zo skutočností podľa čl. 81 alebo podľa čl. 81a ústavy a zanikne
mandát tohto poslanca, nemožno prerokovať návrhy, ktoré podal (§ 147 ods. 2 rokovacieho
poriadku). Skutočnosť, že takýto poslanec bol jedným z dvoch alebo viacerých poslancov predkladateľov návrhu zákona, nemá to vplyv na to, že nie je možné takýto návrh zákona
prerokovať a zákonodarná iniciatíva ostatných predkladateľov zostáva zachovaná. Znamená to,
národná rada môže v rokovaní o predloženom návrhu zákona pokračovať.
Každý zo subjektov zákonodarnej iniciatívy môže sám vo vlastnom mene predložiť návrh
zákona a uplatnenie tohto práva nie je podmienené súhlasom iného zo subjektov zákonodarnej
iniciatívy. Ústavné postavenie všetkých subjektov je v tomto prípade rovnocenné. Ústava tiež

- 664 -

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____
nepredpokladá, že by mohlo dôjsť ku kumulácii tohto práva z hľadiska subjektu zákonodarnej
iniciatívy. Nie je teda možné, aby ten istý návrh zákona (pod tým istým číslom parlamentnej tlače)
bol predložený kumulatívne niekoľkými oprávnenými subjektmi. To ale nevylučuje, aby nebolo
predložených niekoľko návrhom zákonov v tej istej oblasti, resp. niekoľko noviel toho istého zákona,
ktorým sa ale prideľujú samostatné (rozdielne) čísla parlamentných tlačí.
Právo zákonodarnej iniciatívy nepatrí v Slovenskej republike prezidentovi, pretože tento
v zákonodarnom procese disponuje právom veta. Týmto právom nedisponuje ani Ústavný súd
Slovenskej republiky. Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky je vymedzená čl. 125 až 129
a čl. 130 ústavy. Z tohto vymedzenia vyplýva, že do jeho právomoci nepatrí účasť v legislatívnom
procese. Z tohto dôvodu Ústavný súd Slovenskej republiky nemôže vláde uložiť povinnosť podať
návrh zákona (uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS). Ústavný súd nemá
zákonodarnú iniciatívu a nemôže ani konať o doplnení zákonov (uznesenie Ústavného súdu
Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 2/1995).
Predmetom zákonodarnej iniciatívy je návrh zákona. Predkladateľ ním sleduje:
1) prijatie nového zákona,
2) zmenu, doplnenie alebo zrušenie iných zákonov.
Pri uplatnení práva zákonodarnej iniciatívy ale upravuje rokovací poriadok dve výnimky v
postavení vlády, ktorá sa tým dostáva v dvoch oblastiach legislatívnej činnosti do osobitného
postavenia 1. predloženie návrhu zákona o štátom rozpočte - jediným subjektom, ktorý má právo
predložiť národnej rade návrh zákona o štátnom rozpočte je vláda. Termín predloženia návrhu
zákona o štátnom rozpočte určuje osobitný predpis - návrh zákona o štátnom rozpočte predkladá
národnej rade vláda do 15. októbra príslušného roku, ak národná rada nerozhodne inak. O návrhu
zákona o štátnom rozpočte sa rokuje v druhom a treťom čítaní. Návrh sa prideľuje všetkým
výborom okrem mandátového a imunitného výboru a výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. O
lehote na prerokovanie návrhu zákona vo výboroch národnej rady rozhodne predseda národnej
rady. Návrh zákona o štátnom rozpočte nesmie obsahovať zmeny, doplnenia ani zrušenia iných
zákonov. Bližšie podrobnosti o príprave návrhu zákona o štátnom rozpočte a jednotlivých lehotách
upravuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších
predpisov.
2. predloženie návrhu na prerokovanie návrhu zákona v skrátenom legislatívnom konaní - iba
vláda má podľa rokovacieho poriadku oprávnenie predložiť návrh, aby bol návrh zákona
prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní. Toto oprávnenie už ďalej nie je viazané na
skutočnosť, kto predložil samotný návrh zákona. Vláda teda môže navrhnúť, aby sa v skrátenom
legislatívnom konaní prerokoval nielen vládny návrh zákona, ale aj návrh zákona predložený
poslancami alebo výborom národnej rady.
4.1

Právo zákonodarnej iniciatívy de constitutione lata
Právom zákonodarnej iniciatívy disponujú poslanci národnej rady. Ako vyplýva z vyššie
uvedených štatistík, ide o subjekt, ktorý toto právo využíva najčastejšie.
Už v roku 2003 vymedzil Orosz dôvody využívane práva zákonodarnej iniciatívy jednotlivými
3
poslancami národnej rady, osobitne ak reprezentujú niektorú zo strán vládnej koalície. Ani po 10
rokoch nič z toho nestratilo na aktuálnosti, preto v tomto príspevku na tieto dôvody odkazujem.
V súvislosti s poslaneckou zákonodarnou iniciatívou je potrebné si položiť úplne
najzákladnejšiu otázku – z čoho materiálne vyplýva oprávnenie a legitimita jednotlivého poslanca
podať návrh zákona?
Poslanec je zástupca občanov. Pri skúmaní toho, ktorých občanov je poslanec zástupcom, je
možné dospieť iba k záveru, že z volebného systému pomerného zastúpenia pri jednom 150
mandátovom volebnom obvode vyplýva, že každý poslanec národnej rady je zástupcom všetkých
občanov Slovenskej republiky. Nijako teritoriálne ani personálne a ani inak nie je možné
zastupovanie občanov poslancami zúžiť, resp. špecifikovať. Od žiadneho poslanca sa preto ústavne
neočakáva, že bude musieť svojou zákonodarnou iniciatívou presadzovať záujmy nejakého
konkrétneho regiónu alebo nejakej konkrétnej skupiny osôb alebo nejakej konkrétnej profesie.
Každý poslanec zastupuje celé územie Slovenskej republiky a všetkých jej občanov.

3

OROSZ, L.: Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky. Niekoľko kritických
poznámok. Právny obzor, 86, 2003, č. 2, s. 126.
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Poslanec získava mandát voľbami. V Slovenskej republike ale nie je možné, aby konkrétna
osoba kandidovala do národnej rady sama ako kandidát mimo kandidačnej listiny niektorej politickej
strany. Kandidačné listiny podávajú Ústrednej volebnej komisii len politické strany. Kandidačnú
listinu nemôže podať napr. občianske združenie alebo skupina občanov alebo individuálny občan
sám za seba. Na druhej strane podanie kandidačnej listiny politickou stranou nevylučuje, aby na nej
boli uvedení aj kandidáti, ktorí nie sú členmi politickej strany, ktorá túto kandidačnú listinu podala.
Každá politická strana, ktorá kandiduje do národnej rady má svoj program, s ktorým sa uchádza
o hlasy voličov. Štandardne by preto bolo možné očakávať, že prípadné otvorenie kandidačnej
listiny politickej strany iným kandidátom ako vlastným členom by sa malo riadiť politickým (nie
právnym) pravidlom, že aj títo nestranícki kandidáti sa ideovo stotožňujú s programom politickej
strany, na kandidačnej listine ktorej kandidujú, budú podporovať jej program a neprichádzajú
s niečím, čo je úplne odlišné od programu politickej strany. Úplnú ideovú zhodu predpokladám
u tých kandidátov, ktorí sú členmi politickej strany. Už pri zostavovaní kandidačných listín by preto
nemala štandardne nastať situácia, že v budúcnosti v prípade zvolenia by bol nejaký poslanec
v situácii, že by musel individuálne presadzovať formou zákonodarnej iniciatívy nejakú špecifickú
agendu, ktorá by nebola súčasťou programu žiadnej kandidujúcej politickej strany.
Na zákonnú úpravu volieb do národnej rady prirodzene nadväzuje úprava v rokovacom
poriadku, ktorá viaže vznik poslaneckého klubu na najmenej osem poslancov, čo je minimálny počet
poslancov, ktorý môže politická strana získať vo voľbách. V poslaneckom klube sú združení
poslanci, ktorí kandidovali za rovnakú politickú stranu. Dá sa preto predpokladať, že budú zastávať
rovnaké názory na riadenie a spravovanie spoločnosti a štátu a tieto názory a predstavy budú aj
vyjadrovať v návrhoch zákonov, ktoré budú podávať. Štandardne by každý poslanec mal byť
v nejakom poslaneckom klube. Žiaden z poslancov by sa nemal nachádzať, resp. ocitnúť v situácii,
že je jediný v celej národnej rade, ktorý prichádza s nejakou konkrétnou úplne originálnou politickou
a spoločenskou agendou inou, než je agenda politickej strany za ktorú do národnej rady kandidoval
a poslaneckého klubu, ktorého je členom.
Nechcem spochybňovať individualitu poslancov národnej rady, ale volebný systém
pomerného zastúpenia pri jednom volebnom obvode a s možnosťou podávania kandidačných listín
len politickými strany a následné politické organizovanie poslancov v národnej rade v poslaneckých
kluboch podľa môjho názoru nepodporuje to, že by mal/musel nejaký individuálny poslanec
predkladať návrh zákona, pri ktorom by nemal podporu aspoň svojho poslaneckého klubu.
Domnievam sa, že každý návrh zákona by mal mať aspoň minimálnu oporu v národnej rady a mal
by predstavovať aspoň minimálny konsenzus medzi poslancami národnej rady na jeho podaní. Aj to
by bolo jednou zo záruk vyššej kvality podaného návrhu zákona.
Zastávam názor, ústavné právo jediného poslanca národnej rady podať návrh zákona vedie
k zníženiu kvality zákonov a takýto návrh nemá potrebnú legitimitu. Súčasne jednoduché podmienky
podávania poslaneckých návrhov zákonov vedú k nadmernému využívaniu tohto práva poslancami,
4
ktoré mnohokrát ani nie je myslené vážne.
Právo zákonodarnej iniciatívy poslancov by malo byť obmedzené minimálnym počtom
poslancov, ktorí by návrh zákona mohli podať. Tento počet by mal na jednej strane vyjadrovať
aspoň minimálny konsenzus na podanom návrhu zákona, ale na druhej strane by nemal byť
nastavený tak, aby fakticky právo zákonodarnej iniciatívy poslancov zmaril. Za prirodzený minimálny
5
počet poslancov pokladám osem, čo je minimálny počet poslancov v poslaneckom klube. Tento
počet by nebol viazaný na členstvo v rovnakom poslaneckom klube, ale mohlo by ísť o minimálne
osem poslancov národnej rady naprieč celým politickým spektrom. Množstvo podávaných
poslaneckých návrhov zákonov by tým kleslo, využívanie práva zákonodarnej iniciatívy poslancov
by bolo vážnejšie a klesli by prípady ľahkovážnych návrhov zákonov a v neposlednom rade by sa
kvalita podávaných návrhov zákonov zvýšila.
Ďalším zo subjektov disponujúcim právom zákonodarnej iniciatívy sú výbory národnej rady.
Napriek tomu, že z vyššie uvedených štatistických údajov vyplýva, že výbory využívajú svoje
právo zákonodarnej iniciatívy najmenej, toto ich ústavné oprávnenie pokladám za relevantné.

4

Ak jeden poslanec podá na jednu schôdzu národnej rady šesť návrhov zákonov, z ktorých
následne štyri zoberie späť, tak to nie je možné pokladať za prístup, ktorý by zodpovedal významu
a vážnosti práva zákonodarnej iniciatívy.
5
Rovnako je tomu v Bundestagu, kde je právo zákonodarnej iniciatívy poslancov viazané na počet
poslancov potrebný na vytvorenie frakcie.
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Ústava v čl. 92 ods. 1 konštruuje výbory o. i. ako iniciatívne orgány národnej rady a súčasťou ich
„iniciatívnosti“ je preto plným právom aj zákonodarná iniciatíva.
Dôvody jej nevyužívania nemajú ústavnoprávny charakter, ale charakter politický. Podľa § 45
ods. 3 písm. a) rokovacieho poriadku, výbory podávajú národnej rade návrhy zákonov a iné
odporúčania vo veciach, ktoré patria do úseku ich činnosti. Ústava a rokovací poriadok pri úprave
práva zákonodarnej iniciatívy výborov vychádzajú z ústavne správneho, ale politicky ťažko
dosiahnuteľného predpokladu, že poslanci združení v nejakom konkrétnom výbore na základe
poznania skutočnosti na úseku činnosti tohto výboru budú iniciovať odborné, vecné riešenie
nejakého problému nezávisle od svojho politického zafarbenia. V takomto prípade má zákonodarná
iniciatíva výborov svoj zmysel. V realite sa ale javí, že politická rozdielnosť názorov a predstáv
6
o riešení problémov na úseku činnosti konkrétnych výborov je taká veľká, že nie je možné nájsť
politicky všeobecne akceptované riešenie a jeho pretavenie do návrhu zákona podaného
príslušným výborom.
Last but not least právom zákonodarnej iniciatívy disponuje aj vláda.
Pre parlamentnú formu vlády by mala byť charakteristická práve dominancia vládou
iniciovanej legislatívy, ktorá disponuje oveľa širším odborným zázemím ako poslanci. Navyše
legislatívne iniciatívy vlády spravidla smerujú k bezprostrednému legislatívnemu napĺňaniu vládneho
programu ako kľúčového strategicko-politického dokumentu príslušného volebného obdobia. Je
nesporné, že legislatívne návrhy vychádzajúce z jedného centra dávajú vyššie záruky ich vzájomnej
harmonizácie a mali by vyjadrovať v konečnom dôsledku komplexnú predstavu vládnej koalície
7
o výslednej podobe právneho poriadku v príslušnom časovom období.
Zákonodarná iniciatíva vlády sa od zákonodarnej iniciatívy poslancov, resp. výborov odlišuje
v jednej podstatnej veci – kým v prípade poslancov ide v podstate o ich slobodné rozhodnutie, či
nejaký návrh zákona podajú alebo nie, v prípade vlády tomu tak celkom nie je. Vláda je zodpovedná
za stav Slovenskej republiky, za jej ekonomickú, hospodársku, rozpočtovú a sociálnu politiku. Je
preto povinná pripravovať a podávať návrhy zákonov z jednotlivých oblastí jej pôsobnosti podľa čl.
119 ústavy, ktorými by sa následne reguloval život v Slovenskej republiky najmä v záujme
hospodárskeho rastu a zvyšovania sociálneho štandardu obyvateľov Slovenskej republiky. Toto
špecifické postavenie vlády a ministerstiev vyjadruje § 37 kompetenčného zákona, podľa ktorého
„Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa starajú o náležitú právnu úpravu vecí
patriacich do ich pôsobnosti. Pripravujú návrhy zákonov a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov, zverejňujú ich a po prerokovaní v pripomienkovom konaní predkladajú vláde; dbajú aj o
dodržiavanie zákonnosti v oblasti svojej pôsobnosti.“. V tomto prípade sa preto dá hovoriť
o legislatívnej zodpovednosti vlády. Uplatnenie práva zákonodarnej iniciatívy je nevyhnutným
predpokladom pre prijatie zákona. Ak preto existuje zákonodarná povinnosť národnej rady, teda jej
8
povinnosť prijať zákon, tak sa domnievam, že je to primárne vláda ako subjekt zákonodarnej
iniciatívy, ktorá je povinná návrh zákona pripraviť a podať národnej rade.
Právo zákonodarnej iniciatívy de constitutione ferenda - zákonodarná iniciatíva
občanov
Zákonodarná iniciatíva občanov ako ústavnoprávny koncept nie je neznáma. Konštitutívny
podnet občanov znamená, že ak boli splnené zákonom stanovené formálne i materiálne podmienky
(napr. súdna alebo parlamentná kontrola znenia predkladaného návrhu, získanie zákonom
stanoveného počtu podpisov oprávnených občanov v presne vymedzenom čase, kontrola hárkov
s podpismi a prepočítanie podpisov) sú dôsledky ľudovej iniciatívy obdobné dôsledkom uplatnenia
práva zákonodarnej iniciatívy, t. j. zákonodarný orgán je povinný tento návrh predpísaným
spôsobom a podľa obvyklých majoritných zásad prerokovať a hlasovať o ňom. Signatári ľudovej
iniciatívy majú teda právo, aby sa zákonodarný orgán zaoberal ich návrhom, z čoho však nevyplýva
9
ich subjektívne právo na konkrétne rozhodnutie v zmysle predkladaného návrhu.
4.2

6

Tento jav nevnímam ako niečo nezvyčajné a už vôbec nie ako niečo nesprávne, pretože národná
rada je v prvom rade politický orgán. Nezvyčajná by bola skôr potemkinovská snaha o dosiahnutie
politického súladu tam, kde tento celkom prirodzene neexistuje.
7
OROSZ, L.: Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky. Niekoľko kritických
poznámok. Právny obzor, 86, 2003, č. 2, s. 124.
8
K povinnosti parlamentu prijať zákon komplexne - BALOG, B. – TRELLOVÁ, L.: Povinnosť
parlamentu prijať zákon ?/! Právny obzor, 95, 2012, č. 1, s. 25 – 43.
9
CHOVANEC, J. – PALÚŠ, I.: Lexikón ústavného práva. Procom, Bratislava, 2004, s. 48.
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Posilňovanie participácie občanov na demokratickom živote spoločnosti je trendom aj
v Európskej únii. Zmluva o Európskej únii posilňuje občianstvo Európskej únie a zlepšuje
demokratické fungovanie Európskej únie okrem iného aj tým, že stanovuje právo občanov
Európskej únie zúčastňovať sa na demokratickom živote Európskej únie prostredníctvom európskej
iniciatívy občanov. Tento postup umožňuje občanom, aby sa priamo obracali na Európsku komisiu
so žiadosťou o to, aby predložila návrh právneho aktu Európskej únie na účely uplatňovania zmlúv.
Zo zahraničných ústav, ktoré občiansku zákonodarnú iniciatívu poznajú možno spomenúť
Poľsko a Fínsko. Poľská ústava z roku 1997 v čl. 118 ods. 2 priznáva právo zákonodarnej iniciatívy
aj občanom Poľska, ktorý majú právo voliť do Sejmu. Toto právo môžu využiť, ak ich zákonodarnú
iniciatívu podporí nie menej ako 100 000 občanov. Spôsob postupu v tejto veci ustanoví zákon.
Ústava spája s takýmto právom v čl. 118 ods. 3 podmienku, že navrhovatelia sú povinní vyčísliť
finančný dopad podaného návrhu zákona.
Fínska ústava z roku 1999 v čl. 53 – Referendum a občianska iniciatíva – v poslednom
odseku, ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012, stanovuje, že najmenej 50 000 fínskych občanov,
ktorí majú právo voliť, majú právo predložiť do parlamentu iniciatívu na prijatie zákona.
Právo zákonodarnej iniciatívy, ktorým by disponovali občania nie je rozšírené, ale ako vidno
na uvedených príkladoch, nie je ani nemožné. Dôvody pre nepriznanie práva zákonodarnej iniciatívy
občanom v podstate neexistujú. Najvážnejšia, ale súčasne najľahšie vyvrátiteľná výhrada smeruje
k tomu, že občania nedisponujú takými vedomosťami, zručnosťami a schopnosťami, ktoré by im
umožnili pripraviť plnohodnotný návrh zákona. Ak si odmyslím to, že takým niečím nedisponujú ani
mnohí vládni úradníci, nepriznanie práva zákonodarnej iniciatívy občanom z tohto dôvodu by
muselo nevyhnutne viesť k tomu, že toto právo stratia aj poslanci národnej rady a výbory národnej
rady. Pre poslancov ústava neustanovuje žiadne kvalifikačné kritériá, preto pre nich nie sú
stanovené ani žiadne kritériá, ktoré by zabezpečili, že sa poslancom stane niekto, kto bude schopný
10
pripraviť a podať kvalitný návrh zákona. Napriek tomu týmto právom disponujú, a to až príliš
aktívne. Rovnako to platí aj pre výbory národnej rady.
Nemám pochybnosti o tom, že aj občania by dokázali pripraviť kvalitný návrh zákona.
Ústavné a zákonné požiadavky na uplatnenie tohto práva by sa týkali najmä –
- minimálneho počtu občanov, ktorí by museli podporiť petíciu pripojenú k návrhu zákona,
- zastupovania občanov petičným výborom, resp. jeho splnomocneným zástupcom ako
predkladateľom,
- predloženia takéhoto návrhu zákona na vyjadrenie vláde,
- automatickej zákonnej možnosti uvedenia návrhu zákona povereným zástupcom občanov
na schôdzi národnej rady a úpravy uvádzania návrhu zákona vo výboroch národnej rady,
- možnosti podávania pozmeňujúcich návrhov a prípadnej možnosti povereného zástupcu
občanov s nimi nesúhlasiť,
- možnosti iniciovať novelizovanie takéhoto zákona.
Vo všetkom ostatnom by sa na návrh zákona podaný občanmi hľadelo ako na akýkoľvek iný
návrh zákona z hľadiska jeho formálnych a obsahových náležitostí, rokovania národnej rady o ňom,
jeho podpisovania, prípadného vetovania a vyhlasovania v Zbierke zákonov SR.
V oblasti práva zákonodarnej iniciatívy by som na základe vyššie uvedeného
navrhoval nasledovné ústavné inovácie –
1.Ústavné obmedzenie práva zákonodarnej iniciatívy na najmenej osem poslancov
národnej rady
2.Ústavné priznanie práva zákonodarnej iniciatívy občanom/skupine občanov.
POZMEŇUJÚCE NÁVRHY DE LEGE LATA A DE LEGE FERENDA
Jedným z neodmysliteľných práv poslancov národnej rady v procese rokovania o návrhoch
zákonov je aj ich právo na podávanie návrhov, ktorými sa mení alebo dopĺňa text predloženého
návrhu zákona. S uplatňovaním tohto práva je spojené potenciálne riziko vyplývajúce z obsahu
a dosahu takto uskutočňovaných zmien v návrhoch zákonov. Riziko, ktoré je spojené
s uplatňovaním tohto práva je v tom, že takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh v prípade vládneho
návrhu zákona nie je predmetom pripomienkového konania, nie je predmetom posudzovania zo
strany Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky a v prípade návrhu
zákona podaného poslancom alebo výborom parlamentu nie je pozmeňujúci a doplňujúci návrh
5

10

Súčasne to ani nespochybňujem, pretože ide o volenú funkciu.
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predmetom zaujatia stanoviska zo strany vlády tak, ako je tomu v prípade samotného návrhu
zákona, ku ktorému je pozmeňujúci návrh podaný. Takýto pozmeňujúci a doplňujúci návrh nie je
(spravidla) posudzovaný ani odbornými útvarmi Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky.
Všeobecne pozmeňujúci návrh, ktorý je predložený poslancom alebo skupinou poslancov
môže mať z obsahového hľadiska charakter buď tzv. „legislative riders“ alebo tzv. „wild riders“.
O prípade tzv. legislative riders možno hovoriť, ak ide prekročenie intenzity predloženého návrhu
zákona, čo síce môže predstavovať nežiaducu, ale v zásade ústavne konformnú formu
pozmeňujúceho návrhu. Iný prípad predstavujú tzv. wild riders, čo znamená pozmeňujúci návrh,
ktorý extenzívne prekračuje predložený návrh zákona. V takomto prípade sa formou
pozmeňujúceho návrhu predloženého poslancom alebo skupinou poslancov navrhuje doplnenie
predloženého návrhu zákona o zmenu alebo doplnenie úplne iného/ďalšieho zákona, ktorý
11
obsahovo nesúvisí s pôvodným návrhom zákona.
Rokovací poriadok neobsahuje legálnu definíciu pozmeňujúceho návrhu. V doterajšej praxi
národnej rady sa preto presadilo najširšie chápanie pozmeňujúceho návrhu ako akéhokoľvek
podania označeného ako pozmeňujúci návrh, ktorým sa má v podanom návrhu zákona niečo
zmeniť, doplniť alebo vypustiť. Zadefinovanie pozmeňujúceho návrhu a jeho presné vymedzenie by
malo slúžiť na to, aby sa pozmeňujúce návrhy posudzovali obsahovo a nie formálne. Chápanie
pozmeňujúceho návrhu ako návrhu, ktorým sa podaný návrh zákona mení alebo dopĺňa nie je
postačujúce. Definícia pozmeňujúceho návrhu by mala obsahovať aj vyjadrenie obsahovej stránky.
Zo zahraničia poznáme príklady pozitívneho vymedzenia pozmeňujúceho návrhu cez jeho
obsahovú stránku alebo negatívneho vymedzenia pozmeňujúceho návrhu cez jeho obsahovú
stránku. Prvým príkladom je napr. čl. 97 ods. 4 francúzskej ústavy, podľa ktorého je pozmeňujúci
návrh prípustný, iba ak sa vzťahuje k jednotlivému ustanoveniu návrhu zákona a príkladom druhého
je napríklad úprava v rokovacom poriadku dolnej komory holandského parlamentu, podľa ktorej
pozmeňujúci návrh nie je prípustný, ak je jeho obsah v protiklade k návrhu zákona alebo ak nie je
žiadna priama súvislosť medzi obsahom pozmeňujúceho návrhu a obsahom návrhu zákona.
Z hľadiska úpravy v rokovacom poriadku je potrebné spomenúť úpravu v § 94 ods. 2 – ide
o zákonné pravidlo, podľa ktorého pri prerokúvaní návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa iný
zákon, možno podávať návrhy, ktoré predložený návrh zákona rozširujú, len vtedy, ak s tým
navrhovateľ vyjadrí súhlas najneskôr pred hlasovaním. V prvom rade je možné z uvedeného
ustanovenia rokovacieho poriadku vyvodiť záver, že tento predpokladá a v podstate aj umožňuje
predkladanie takých návrhov, ktoré predložený návrh zákona rozširujú, len to viaže na splnenie
podmienky súhlasu navrhovateľa. Navyše táto úprava sa vzťahuje len na návrhy noviel, nie na
návrh úplne nových zákonov. Možno z toho vyvodiť záver, že v prípade návrhov nových zákonov
podávanie návrhov, ktoré ich rozširujú nie je množné vôbec alebo je z toho možné vyvodiť záver, že
to je možné bez akéhokoľvek obmedzenia, teda bez obmedzenia vo forme vyjadrenia súhlasu zo
strany navrhovateľa? Prakticky je v tomto prípade potrebné doplniť, že toto ustanovenie
rokovacieho poriadku nie je stále rešpektované, resp. sa naplní formálne, ak ide o situáciu, že sa
rozširujúci návrh predkladá so súhlasom (či priamo z iniciatívy) samotného navrhovateľa.
Forma a charakter pozmeŇujÚceho nÁvrhu
Z rokovacieho poriadku možno vo vzťahu k súčasnej úprave pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov uviesť, že tento podľa § 29 ods. 1 v spojení s § 78 vyžaduje, aby boli vyhotovené písomne,
riadne a presne sformulované a odôvodnené. Ak by sa dodržiaval rokovací poriadok pri rokovaní
najmä výborov národnej rady, mohol by sa za pozmeňujúci návrh teda považovať len dokument,
ktorý by bol vyhotovený písomne (pretože praxou vo výboroch národnej rady je aj podávanie
takýchto návrhov ústne), ďalej by mal byť riadne a presne sformulovaný, za čo by sa mal považovať
len dokument vypracovaný v súlade s Legislatívnymi pravidlami tvorby zákonov a nakoniec by mal
byť odôvodnený. Aj v tomto prípade by sa malo vyžadovať, aby odôvodnenie neobsahovalo len
prepis textu pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu, ale malo by ho odôvodniť analogicky, ako
v prípade dôvodovej správy tak, aby bola zrejmá najmä potreby takejto navrhovanej zmeny, jej
prínos, ale aj jej možné dopady. Náležité a riadne odôvodnenie pozmeňujúcich a doplňujúcich
návrhov je dôležité aj s ohľadom na dikciu § 96 ods. 1 rokovacieho poriadku, podľa ktorého písomné
5.1
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Bližšie k tejto problematike – BALOG, B.: „Jazdci“ v legislatíve I – všeobecná charakteristika.
Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 1/2011, s. 4 – 13 a BALOG, B.: „Jazdci“
v legislatíve II – Snemovňa reprezentantov Kongresu USA. Notitiae ex Academia Bratislavensi
Iurisprudentiae, 2/2011, s. 4 – 10.
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odôvodnenie schválených zmien a doplnkov sa považuje za súčasť návrhu zákona a použije sa pri
výklade a uplatňovaní zákona. Pozmeňujúci návrh síce musí byť podľa rokovacieho poriadku
odôvodnený, ale v mnohých prípadoch toto odôvodnenie nemá žiadnu pridanú hodnotu
a predstavuje len prepis textu samotného návrhu.
Napriek nízkej kvalite odôvodňovania pozmeňujúcich návrhov je možné pokladať požiadavku
rokovacieho poriadku na písomnom odôvodnení pozmeňujúceho návrhu za pozitívnu, pretože
takáto požiadavka nie je úplne bežná v iných parlamentoch. V parlamentoch štátov ako napr.
Belgicko, Bosna a Hercegovina, Česká republika, Nemecko, Nový Zéland, Nórsko, Španielsko,
Švédsko, Litva nie je povinnosť písomne odôvodňovať pozmeňujúce návrhy, ale je to pravidlo, ktorá
sa v praxi uplatňuje aj bez výslovnej úpravy. Podanie pozmeňujúceho návrhu bez odôvodnenie ale
nie je prekážkou jeho prerokovania. Písomné odôvodňovanie pozmeňujúcich návrhov nie je bežné
napr. v Austrálii, Kanade, Fínsku, Grécku, Islande, Izraely, Taliansku, Macedónsku, Rusku,
Švajčiarku Povinnosť odôvodňovať pozmeňujúce návrhy je zavedená napríklad v Chorvátsku,
Dánsku, francúzskom Senáte, Gruzínsku, Holandsku vo forme poznámky pod čiarou na písomnom
vyhotovení pozmeňujúceho návrhu, Poľsku, Portugalsku, Rumunsku, Turecku.
Za najvážnejší problém pozmeňujúcich návrhov pokladám fakt, že tieto nie sú odborne
vyhodnocované z pohľadu dopadov na verejné financie, zamestnanosť, podnikateľské prostredie či
životné prostredie. Osobitne je závažná absencia odborného vyhodnotenia pozmeňujúceho návrhu
z hľadiska možných dopadov na štátny rozpočet, ak by pozmeňujúci návrh znamenal zníženie
príjmov štátneho rozpočtu alebo zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu, ktoré nie sú pokryté
príjmami. Vhodným by bolo vytvorenie mechanizmu (procesného, organizačného a časového), ktorý
by umožnil posúdenie každého podaného pozmeňujúceho návrhu z hľadiska predpokladaných
finančných dôsledkov na rozpočet verejnej správy, a to nielen na bežný rok, ale aj na tri nasledujúce
rozpočtové roky. Spolu s tým musia byť uvedené aj návrhy na úhradu zvýšených výdavkov alebo na
úhradu úbytku príjmov.
Oprávnenie podať pozmeňujúci návrh
Súčasnú úpravu v rokovacom poriadku, ktorá oprávňuje na podanie pozmeňujúceho návrhu
vo výbore aj jediného poslanca a na schôdzi skupinu aspoň 15 poslancov pokladám za správnu
a dostatočnú. Prípadné zvyšovanie počtu, osobitne pri pozmeňujúcich návrhoch podávaných na
schôdzi národnej rady napríklad na 30, by mohlo spôsobiť problém podať pozmeňujúci návrh
politickej menšine a tým by zasiahlo do jej práv.
5.2

Časový moment podávania pozmeňujúcich návrhov
Rokovací poriadok upravuje podávanie pozmeňujúcich návrhov počas rozpravy vo výbore
alebo na schôdzi národnej rady. Inak povedané, nevyžaduje ich podanie v nejakej časovej lehote
pred rokovaním výboru alebo schôdze národnej rady o návrhu zákona, ku ktorému sa pozmeňujúci
návrh podáva.
Podávanie pozmeňujúcich návrhov je nepochybne aj súčasťou politickej taktiky, resp.
stratégie preto je vyžadovanie jeho podania vopred citlivé, ale prispelo by to k zvýšeniu kvality
pozmeňujúcich návrhov, pretože by sa vytvoril priestor pre ich preštudovanie ostatnými poslancami
a predkladateľom, ich dôkladnejšie posúdenie a vyhodnotenie ich dopadov na návrh zákonu, ku
ktorému boli podané. V litovskom Sejmase napríklad platí pravidlo, že pozmeňujúce návrhy musia
byť podané najmenej dve hodiny pred rokovaním výboru a najmenej 48 hodín pred rokovaním
schôdze parlamentu.
Vytváranie a zavádzanie rôznych časových obmedzení pri podávaní pozmeňujúcich návrhov
smeruje k tomu, aby mohli byť dôkladne posúdené a aby sa parlament vyhol problému v prípade
schválenia pozmeňujúceho návrhu, ktorým by bol spôsobený vážny problém vo vzťahu k návrhu
zákona, ku ktorému bol pozmeňujúci návrh podaný a schválený – napr. rozpor s právom Európskej
únie, zvýšenie výdavkov verejných financií, ktoré by nebolo rozpočtovo pokryté a pod. Iné možné
riešenia takejto situácie, ako vzatie späť návrhu zákona predkladateľom či opakovanie druhého
čítania, sú náročnejšie a predchádzajúce posúdenie pozmeňujúceho návrhu je efektívnejšie,
pretože umožní plynulejšie dokončenie rokovania o návrhu zákona.
Časové obmedzenie podávania pozmeňujúcich návrhov sa môže týkať najmä (i) stanovenia
možnosti pre podávanie pozmeňujúcich návrhov len v niektorej fáze rokovania o návrhu zákona
(napr. v druhom čítaní počas rokovania výborov), (ii) povinnosti predloženia pozmeňujúceho návrhu
v určitom časovom predstihu pred jeho prerokovaním, aby bol vytvorený priestor na oboznámenie
5.3
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sa s ním pred rozhodovaním poslancov o ňom a nakoniec (iii) úpravy hlasovania o podanom
pozmeňujúcom návrhu až po uplynutí určitej minimálnej doby od jeho podania.
Posúdenie pozmeňujúceho návrhu z časového hľadiska je možné ako preventívne
posúdenie a ako následné posúdenie. Z hľadiska možnosti ovplyvnenia pozmeňujúceho návrhu je
efektívnejšie jeho predbežné, preventívne posúdenie, čo znamená povinnosť poslanca, resp.
skupiny poslancov predložiť pozmeňujúci návrh v určitom čase pred rokovaním orgánu parlamentu,
kde sa pozmeňujúci návrh uplatní.
Vo vzťahu k rokovaniu národnej rady je možné potenciálne uvažovať o preventívnom
posúdení pozmeňujúceho návrhu pred rokovaním výborom národnej rady a pred rokovaním
schôdze národnej rady.
V prípade preventívneho posúdenia pozmeňujúceho návrhu pred rokovaním výborov
národnej rady by som navrhoval, aby rokovací poriadok stanovil bezvýnimkovú povinnosť poslanca
predložiť pozmeňujúci návrh najmenej 24 hodín pred začiatkom rokovania výboru elektronicky na
sekretariát výboru. Takto doručený pozmeňujúci návrh by bol následne zverejnený na webovom
sídle národnej rady. Súčasne by kancelária národnej rady/sekretariát výboru zaslal tento
pozmeňujúci návrh na vyjadrenie odborným útvarom kancelárie národnej rady a ministerstvu, ktoré
je gestorom zákona, ku ktorému je pozmeňujúci návrh podaný. Vytvorí sa tým časový priestor pre
posúdenie tohto pozmeňujúceho návrhu a pre prípravu prípadnej reakcie k nemu na rokovaní
výboru. Jeho zverejnením na webovom sídle národnej rady sa súčasne stane proces rokovania
výborov národnej rady transparentnejší a otvorenejší aj pre verejnosť. Nepredloženie
pozmeňujúceho návrhu v lehote najmenej 24 hodín pre rokovaním výboru by bola zákonná
prekážka podania pozmeňujúceho návrhu priamo na výbore. Ak by sa tak stalo, takýto pozmeňujúci
návrh by sa považoval za podaný v rozpore s rokovacím poriadkom a výbor by o ňom zo zákona
nemal rokovať a hlasovať. Inak by došlo k porušeniu rokovacieho poriadku.
V prípade záujmu poslancov predložiť pozmeňujúci návrh na schôdzi národnej rady,
navrhoval by som stanovenie lehoty 48 hodín pred začiatkom schôdze národnej rady, na ktorej sa
má rokovať o návrhu zákona, ku ktorému majú poslanci záujem podať návrh zákona, aby mali
povinnosť tento pozmeňujúci návrh doručiť elektronicky kancelárii národnej rady, ktorá by ho
zverejnila na webovom sídle národnej rady a zaslala na vyjadrenie ministerstvu, ktoré je gestorom
zákona, ku ktorému je pozmeňujúci návrh podaný a svojim odborným útvarom. Rovnako ako
v predchádzajúcom prípade by sa tým zvýšila otvorenosť a transparentnosť rokovania národnej rady
o návrhoch zákonov. Nepredloženie pozmeňujúceho návrhu v lehote najmenej 48 hodín pre
rokovaním schôdze národnej rady by bola zákonná prekážka podania pozmeňujúceho návrhu
priamo na schôdzi. Ak by sa tak stalo, takýto pozmeňujúci návrh by sa považoval za podaný
v rozpore s rokovacím poriadkom a národná rada by o ňom zo zákona nemala rokovať a hlasovať.
Inak by došlo k porušeniu rokovacieho poriadku.
Následné posúdenie pozmeňujúcich návrhov znamená, že pozmeňujúce návrhy sa podajú,
ale nehlasuje sa o nich bezprostredne po ich podaní, ale je vytvorený časový priestor na ich
posúdenia a hlasovanie o nich sa môže konať až po uplynutí určitej stanovenej doby. Takýto proces
vo vzťahu k pozmeňujúcim návrhom podaným na schôdzi a pozmeňujúcim návrhom obsiahnutým
v spoločnej správe výborov pozná a upravuje rokovací poriadok v § 83 ods. 4 – „(4) Ak v druhom
čítaní boli na schôdzi národnej rady podané pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, predsedajúci
zabezpečí ich doručenie poslancom. Hlasovanie o návrhoch zo spoločnej správy výborov a o
rozdaných návrhoch podaných na schôdzi národnej rady sa koná najskôr na druhý deň po ich
rozdaní. O nedoručení pozmeňujúcich alebo doplňujúcich návrhov alebo o skrátení lehoty rozhodne
národná rada bez rozpravy, ak o to požiada gestorský výbor alebo spoločný spravodajca.“. Úprava
v druhej vete sleduje práve skutočnosť, aby bol vytvorený časový priestor na posúdenie
a vyhodnotenie pozmeňujúcich návrhov a aby sa k hlasovaniu o nich pristúpilo až po určitom
uvážení, posúdení a zhodnotení. Bohužiaľ, národná rada uprednostňuje rýchlosť rokovania pred
kvalitou. Posledná veta § 83 ods. 4 umožňuje na návrh gestorského výboru alebo spoločného
spravodajcu skrátenie lehoty a toto ustanovenie využíva národná rada pravidelne, keď lehotu
skracuje tým spôsobom, že pristupuje k hlasovaniu o pozmeňujúcich návrhoch ihneď, resp. v ňou
schválených časoch na hlasovanie (o 11,00 a o 17,00). Využívanie tejto možnosti a jej povýšenie
z určitej výnimky na základné pravidlo devalvuje význam § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku
a reálnosť následnej kontroly podaných pozmeňujúcich návrhov. Odporúčal by som preto ako
minimalistické riešenie vypustenie možnosti skracovania lehoty v § 83 ods. 4 rokovacieho poriadku.
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Miesto podávania pozmeňujúcich návrhov
Rozhodujúce množstvo pozmeňujúcich návrhov je podávaných vo výboroch. Jedným
z možných riešení by preto mohlo byť obmedzenie možnosti podávania pozmeňujúcich návrhov len
na schôdzi národnej rady, prípadne doplnené aj stanovením vyššieho počtu poslancov, ktorí sa
musia pod pozmeňujúci návrh podpísať.
Takýto krok by mohol mať formálne pozitívny vplyv na celkový počet podaných
pozmeňujúcich návrhov, na druhej strane by ale takýto krok mal zásadný negatívny dopad na
kvalitu podávaných pozmeňujúcich návrhov. Pri podaní pozmeňujúceho návrhu na schôdzi národnej
rady sa minimalizuje priestor pre jeho dôsledné prerokovanie. Ostatní poslanci môžu reagovať vo
faktickej poznámke v rozsahu dvoch minút, predkladateľ má síce časovo neobmedzený priestor, ale
na prípadnú reakciu nemusí byť pripravený a možnosť vyjadrenia iných osôb je vylúčená. Ak by sa
to spojilo so skrátením lehoty medzi druhým a tretím čítaním, tak sa o návrhu zákona vrátane
podaného pozmeňujúceho návrhu by sa hlasovalo v podstate bezodkladne (minimálne bezodkladne
v rámci jedného dňa). Preto tento spôsob zníženia počtu podávaných pozmeňujúcich návrhov
neodporúčam.
Pri zachovaní možnosti podávať pozmeňujúce návrhy aj na schôdzi národnej rady a v snahe
znížiť riziká vyplývajúce z takýchto pozmeňujúcich návrhov, je jedným z možných riešení
prerokovanie podaného pozmeňujúceho návrhu v gestorskom výbore. Táto možnosť by mohla byť
alternatíva k tomu, ak by sa nepresadila myšlienka o podávaní pozmeňujúcich návrhov aspoň 48
hodín pred rokovaním schôdze národnej rady k návrhu zákona. Prerokovanie podaného
pozmeňujúceho návrhu k gestorskom výbore by umožnilo dôslednejšiu rozpravu poslancov
gestorského výboru, príp. aj iných poslancov k tomuto pozmeňujúcemu návrhu, prípravu
predkladateľa na zaujatie stanoviska, možnosť vyjadrenia aj iných osôb – odborných zástupcov
predkladateľa a odborných útvarov kancelárie národnej rady.
Prerokovanie pozmeňujúceho návrhu podaného na schôdzi v gestorskom výbore by mohlo byť
upravené v dvoch podobách –
1. Ako fakultatívna možnosť na základe procedurálneho návrhu podaného ktorýmkoľvek
poslancom po podaní pozmeňujúceho návrhu, a o ktorom by rozhodla národná rada bez rozpravy.
Ak by takýto procedurálny návrh bol podaný, mohla by priamo z rokovacieho poriadku platiť lehota,
napr. 48 hodín pre gestorský výbor na prerokovanie pozmeňujúceho návrhu. Stanovenie lehoty
priamo v rokovacom poriadku by viedlo k zvýšeniu ochrany predkladateľa pred prípadným
predlžovaním rokovania o návrhu zákona podávaním pozmeňujúcich návrhov, ktoré by mohli
smerovať o. i. aj k tomu, aby sa rokovanie o návrhu zákona odďaľovalo.
2. Prísnejšia verzia by bola postavená na prerokovaní pozmeňujúceho návrhu podaného na
schôdzi v gestorskom výbore ako zákonné pravidlo, teda by nastalo priamo z rokovacieho poriadku.
Išlo by o vážnejší zásah do legislatívneho procesu v národnej rade, ale za cenu zvýšenia kvality
pozmeňujúceho návrhu. Aj v tomto prípade by bolo vhodné, aby bol gestorský výbor viazaný
lehotou na prerokovanie pozmeňujúceho návrhu. Z takéhoto zákonného pravidla by nemala
existovať výnimka.
Aj v jednom a aj v druhom prípade by došlo k prerušeniu rokovania národnej rady o návrhu
zákona, ku ktorému by bol podaný pozmeňujúci návrh až do prerokovania pozmeňujúceho návrhu
v gestorskom výbore a národná rada by pokračovala v rokovaní o návrhu zákona po doručení
stanoviska gestorského výboru. Predmetom rokovania národnej rady po doručení stanoviska
gestorského výboru by bolo následne už len stanovisko k pozmeňujúcemu návrhu a možnosť
podávania nových pozmeňujúcich návrhov by bola vylúčená. Ak by gestorský výbor v zákonom
stanovenej lehote pozmeňujúci návrh neprerokoval a nedoručil by svoje stanovisko, platila by
zákonná fikcia, že k pozmeňujúcemu návrhu nemá pripomienky o čom by len spoločný spravodajca
informoval schôdzu národnej rady po márnom uplynutí zákonom stanovenej lehoty a rokovanie
o návrhu zákona by pokračovalo ďalej.
Iným riešením by bolo vylúčenie možnosti podávania pozmeňujúcich návrhov na schôdzi
národnej rady a možnosť ich podávania len vo výboroch. Tým by sa dosiahla bezprostredná
možnosť detailnejšieho prerokovania podaného pozmeňujúceho návrhu poslancami výboru a tiež
bezprostredná reakcia predkladateľa vrátane možnosti reakcie jeho odborných zamestnancov či
zamestnancov odborných útvarov kancelárie národnej rady.
Hľadanie vhodného miesta v legislatívnom procese, kedy by bolo najvhodnejšie predkladať
pozmeňujúce návrhy súvisí aj s legitimitou schváleného zákona, súčasťou ktorého budú úpravy na
základe pozmeňujúceho návrhu. Zákon prijatý parlamentom by mal byť výsledkom diskusie,
rozpravy, ktorá sa o tom návrhu v parlamente viedla, do ktorej sa mohol zapojiť každý, kto mal
5.4
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záujem, mohol sa vyjadriť k prejednávanému návrhu zákona a prezentovať k nemu svoj postoj. Toto
by sa malo vzťahovať aj na podané pozmeňujúce návrhy. Ich podanie na schôdzi národnej rady
obmedzuje možnosť vyjadriť sa k nim len na poslancov a predkladateľa. Ich podanie vo výbore ale
vytvára nepomerne širší priestor pre ich deliberatívne posúdenie a zvyšuje tým legitimitu nielen
pozmeňujúceho návrhu ale aj samotného zákona, ku ktorému je uplatnený.
Nezávisle od toho, v ktorom štádiu legislatívneho procesu by došlo k podávaniu
pozmeňujúcich návrhov, jedným z riešení, ktoré by sprehľadnilo rokovanie o návrhu zákona
a umožnilo by posúdenie návrhu zákona aj v súvislosti s podanými pozmeňujúcimi návrhmi by bolo
vypracovávanie pracovného čistopisu návrhu zákona počas rokovania národnej rady. Pracovný
čistopis by obsahoval zapracované pozmeňujúce návrhy do podaného návrhu zákona a tým by sa
umožnilo ich posúdenie v kontexte navrhovaného zákona. Pracovný čistopis by sa vypracoval napr.
medzi rokovaním výborov a schôdze národnej rady na základe spoločnej správy výborov a bol by
priložený ako príloha k spoločnej správe. Zapracovaný pozmeňujúci návrh by sa v takomto
pracovnom čistopise mohol premietnuť technicky dvoma spôsobmi –
1. farebne, resp. štýlovo odlíšený (trak changes), tak aby bol zapracovaný text
pozmeňujúceho návrhu vizuálne viditeľný a identifikovateľný alebo
2. presne naopak – pozmeňujúci návrh by bol zapracovaný do textu návrhu zákona
rovnakým spôsobom, resp. spôsobom, ktorý by neumožňoval jeho rozlíšenie (prípad Írska), a práve
tým by sa dosiahlo jeho objektívne prerokovanie a posúdenie.
Základné pravidlá týkajúce sa pozmeňujúcich návrhov by sa mohli premietnuť aj do ústavy,
čím by sa váha tejto právnej úpravy zvýšila a znížila by sa možnosť národnej rady obchádzať
stanovené pravidlá.
V oblasti pozmeňujúcich návrhov by som na základe vyššie uvedeného navrhoval
nasledovné ústavné inovácie –
1.Povinnosť odôvodňovať každý pozmeňujúci návrh aj z hľadiska jeho dopadov na
verejné financie, obyvateľstvo, zamestnanosť, podnikateľské prostredie a životné prostredie
2.Povinné zverejňovanie všetkých podaných pozmeňujúcich návrhov
3.Povinnosť podávať pozmeňujúce návrhy pred rokovaním výboru, resp. schôdze
národnej rady.
ZÁVER
Národná rada je povinná rovnako ako každý iný štátny orgán rešpektovať zákony. zákonom
je aj rokovací poriadok, ktorý stanovujú pravidlá zákonodarného postupu národnej rady. Porušenie
noriem ústavného procesu je v prípadoch hrubého a svojvoľného nerešpektovania pravidiel
zákonodarného postupu zásadne spôsobilé vyústiť do rozporu prijatého zákona s ústavou. Tento
názor vychádza vo všeobecnosti zo zákazu svojvôle v postupe orgánov verejnej moci a
v konkrétnych okolnostiach schvaľovania zákona zo zákazu svojvôle v zákonodarnom procese ako
princípu, ktorý treba podľa názoru ústavného súdu považovať za integrálnu súčasť princípu
12
právneho štátu vyjadreného v čl. 1 ods. 1 prvej vete ústavy.
Vyžadovanie dodržiavania a rešpektovania pravidiel, ktoré si stanovil samotný parlament,
v tomto prípade národná rada, je významné z toho pohľadu, ak tieto pravidlá už v súčasnom znení
obsahujú riešenia nežiaducich javov, a ak ich neobsahujú, ak cesta k ich odstráneniu vedie práve
cez stanovenie novým, či doplnenie existujúcich pravidiel. Stanovenie nových pravidiel pre
parlament, či doplnenie a rozšírenie existujúcich by totiž nemalo zmysel, ak by bola parlamentná
prax taká, že by tieto pravidlá v praxi nerešpektovala a obchádzala. V tejto spojitosti treba uviesť, že
národná rada je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom v Slovenskej republike. Toto
výsostné postavenie národnej rady potvrdzuje záver o tom, že pochybenia v postupe národnej rady
pri rokovaní o návrhoch zákonov sú pochybeniami, ktoré sa majú a musia odstrániť alebo napraviť
samotným postupom národnej rady alebo jej orgánov. Proti procesnému postupu národnej rady a jej
orgánov pri prerokovaní návrhov zákonov nie je prípustný žiaden opravný prostriedok. Riešenie
takých pochybení je vo výlučnej kompetencii národnej rady (jej orgánov a poslancov), čo je
dôsledok jej postavenia v sústave orgánov verejnej moci (čl. 72 ústavy).
6

12

Rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 29/05.
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Poslednou možnosťou na nápravu procedurálnych pochybení národnej rady a jej orgánov pri
prerokovaní návrhu zákona je podľa názoru ústavného súdu hlasovanie poslancov o návrhu zákona
(najmä podľa § 86 zákona o rokovacom poriadku). Ak počas tohto hlasovania dôjde k schváleniu
návrhu zákona napriek pretrvávajúcim procedurálnym pochybeniam v predošlých štádiách
zákonodarného procesu, treba vychádzať z toho, že zákon bol riadne schválený. Záverečným
hlasovaním poslancov podľa názoru ústavného súdu môže dôjsť ku konvalidácii takýchto
procesných chýb, ak sa v spojitosti s týmto hlasovaním nevyskytnú už ďalšie chybné postupy,
napríklad opakované hlasovanie, napriek tomu, že predošlé hlasovanie bolo v súlade so zákonom o
rokovacom poriadku a opakovanie by malo len odstrániť zjavný omyl alebo vecnú chybu v zákone a
podobne.
V predloženom príspevku som naznačil niektoré ústavné inovácie týkajúce sa práva
zákonodarnej iniciatívy a podávania pozmeňujúcich návrhov. Vo vzťahu k pozmeňujúcim návrhom
je to najmä návrh obsiahnuť základné pravidlá upravujúce ich formálne a obsahové náležitosti
a podmienky ich podávania priamo v ústave.
Zmyslom týchto návrhov je dosiahnuť, aby sa umožnilo dôkladnejšie a dôslednejšie
prerokovanie návrhov zákonov a pozmeňujúcich návrhov k nim v národnej rade a aby sa celkovo
legislatívny proces v národnej rade stal viac otvorený a aby návrh zákona bol predmetom legitímnej
a demokratickej deliberácie.
Použitá literatúra:
BALOG, B.: „Jazdci“ v legislatíve I – všeobecná charakteristika. Notitiae ex Academia Bratislavensi
Iurisprudentiae, 1/2011, s. 4 – 13.
BALOG, B.: „Jazdci“ v legislatíve II – Snemovňa reprezentantov Kongresu USA. Notitiae ex
Academia Bratislavensi Iurisprudentiae, 2/2011, s. 4 – 10.
BALOG, B. – TRELLOVÁ, L.: Povinnosť parlamentu prijať zákon ?/! Právny obzor, 95, 2012, č. 1, s.
25 – 43.
CHOVANEC, J. – PALÚŠ, I.: Lexikón ústavného práva. Procom, Bratislava, 2004, 261 s., ISBN 8085717-13-1.
OROSZ, L.: Legislatívna činnosť Národnej rady Slovenskej republiky. Niekoľko kritických poznámok.
Právny obzor, 86, 2003, č. 2.
ŠÍN, Z. - Tvorba práva. Pravidla, metodika, technika. 1. vydání. Praha, C. H. Beck, 2003, 207 s.,
ISBN 80-7179-832-0.
Kontaktné údaje:
JUDr. Boris Balog, PhD.
boris.balog@uninova.sk
Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola
Tomášikova 20
Bratislava
Slovenská republika

- 674 -

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____

IMPACT OF THE EUROPEAN LAW ON THE CHANGING
CORRELATION BETWEEN THE ATTORNEY’S INDEPENDENCE
AND THE RIGHT TO FAIR PROCESS
Bécsi Katalin
School of Law and Political Science, SZE-Győr
Abstract: The profession of the attorney is inseparable from the protection of fundamental rights.
There is a strong connection between exercising the attorney’s profession and the enforcement of
fundamental rights. This kind of protection of fundamental rights is exercised by the attorney working
in a strict frame provided by procedural rules. My paper focuses on the correlation between the
procedural guarantees in the European Convention on Human Rights and the sources of Hungarian
regulation (the Fundamental Law, the act on criminal procedure and the decisions of the
Constitutional Court).
Key words: attorney’s independence, right to fair process, criminal process, fundamental rights,
Hungary, European Law
THE ATTORNEY’S INDEPENDENCE AND THE RIGHT TO FAIR PROCESS
„Be careful with history! The reason why we should act in such a way is not connected to the
problem of how to learn from history. Anyway, I do not believe that Cicero was right when he stated
that history is the teacher of life; I rather share Hegel’s view, according to whom, the peoples and
the governments have never learned anything from that. The reason that put us on guard is the
1
frequent misuse of history.”
1

1.1

2

Functional independence of attorneys
The function of fundamental legal protection of attorneyship is only realized according to the
requirements of fair process – similarly to that public trust is realized concerning the attorney
contributing to jurisdiction – when the attorney’s taking part in jurisdictional procedure is
independent. This requirement about functional independence referring to the jurisdictional activity
and proceedings of the attorney settles the constitutional frames for legislation. While structural
independence can mainly be interpreted as independence from the state and its bodies, within the
scope of functional independence we can distinguish independence from the state and from any
other undue influence.
The requirement to be independent from the state formulated during political debates of the
XIX. century was about the protection against the intervention of authorities and its possibilities. This
means independence from all bodies of the states including the authoritative bodies of the
municipalities. Except for the laws and the norms of general scope of attorneys’ self governments
3
any other type of intervention that can threaten theindependence of the attorney is prohibited” . To
be independent from the state and its administrative authorities is a basic condition for the attorney
who takes part in jurisdictional procedure for practicing the rights of fair process. The defence by the
attorney does not meet the requirements of the right to fair process if the proceeding attorney is not
independent from the state or any of its bodies. The Constitutional Court handles the independence
of attorneys from the state as a historical axiom when it consequently talks about traditionally
4
formulated independence.
Unlikely, structural independence, the requirement of functional independence not only
involves the requirement to be independent from the state, but during his contribution the attorney

1

Kardos Gábor Minorities: Conflicts and guarantees, Gondolat Kiadó Budapest, 2007
Bírák Lapja volume XXII 2012. issue1.-2. dr. Sulyok Tamás
3
Dr Konrad Redeker Neue Juristische Wochenschrift 2004.issue 13
4
428/B/1998 AB resolution III.4, 907/B/2004.AB resolution III.1.
2
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has to be independent from every influence that is suitable for distracting the attorney from his
activities related to his oath and his professional convictions.
On the one hand, this means that the attorney taking part in jurisdictional procedure must be
exempted from „any relationship of subordination or influence exercised by a third party for
5
achieving its own interests” , on the other hand, the result of the procedure cannot affect the
attorney in person either directly or indirectly, moreover, he cannot be directly interested in the result
of the procedure, in default whereof the attorney’s contribution cannot be regarded as respectable.
Hungarian legal thinking derives the attorneys’ constitutional requirements from existential
independence and functioning as a freelancer as constitutional requirement. The Constitutional
Court highlighted the following points: ‘The distinctive characteristic feature of an attorney’s
profession is that it is such a private activity as an intellectual freelancer, which in the scope of the
operation of public authorities on the score of guarantee separates from public authorities as a
6
definite private activity”
In Hungarian law this principle is ceaselessly realized, perhaps in a bit exaggerated way.
Under exaggerated realization we mean that there is no constitutional obstacle to prohibit attornies
to have an employment relationship with his own office and to utilize the specific social advantages
of employment relationship. Present law generally prohibits attorneys to create an employment
7
relationship, while these extremely strict regulations cannot be justified by constitutional reasons .
8
In Switzerland or in Germany the question of the relations of the so called Syndicusanwalt’
to attorneyship was the focal point of technical debates.
Not only the existential vulnerability incorporated within the scope of the right of labour law
command or direct business interest, e.g. operating as a managing director of an Ltd. infringes the
independence of the attorney and as a consequence the right to fair process, but such a tariff
agreement with a client that makes the attorney interested in the result of a case.
According to the statement of the German Constitutional Court: „The attorney as an authority
of jurisdiction, cannot lower his own dignity to a level so that the clients handle him as a business
9
partner”
Independence is restricted, more precisely excluded, if the attorney is directly and personally
affected in the result of the case that is represented by him, consequently, an objective approach to
the case cannot be expected from him.
10
According to the viewpoint of dr. Sulyok Tamás
the requirements of functional
independence are basically violated by the following circumstances:
[1] The attorney’s dependence from the state, municipality or any other similar authority
[2] Existence of employment relationship or relationships resulting direct business
dependencyDirect or indirect interest of attornies regarding the result of the case.
The attorney can fulfil the function of fundamental legal protection suitable to the
requirements of fair process in jurisdiction if the whole process of the attorney is objective and
deserves the trust of public and client, thus, the attorney’s legal situation can only meet the
requirements of fair process if there are no facts excluding or restricting the attorney’s independence
which threaten public security and its maintenance.
To filter the aforementioned facts, measures of incompatibility are needed, which are
11
regulated in details by the attorney law (The Act XI of 1998 on attorneys) . As for the reasons of
incompatibility it is typical to distinguish absolute and relative reasons for incompatibility.
5

Dr. Kaspar Schiller: Ein Gesetz mit 125 Jahrige Verspatung Zeitschrift für schweitzerisches Recht
1998/1.p71.
6
22/1994. (IV.16) AB resolution II.2
7
Bírák Lapja XXII .Volume 2012. 1-2.issue
8
attorneys employed by companies with employment relationship
9
BverfG, 1 BvR 2576/04 vom 12.12.2006.4
10
Bírák Lapja XXII. Volume 2012. 1-2. issue
11
The Act XI of 1998 on attorneys
6. § (1) The attorney
a) shall not have labour relation, service relation or any other type of relation that mean work
obligation; shall not be a civil servant, public-sector employee, notary and full-time mayor
b) shall not perform entrepreneurial activities with personal contribution or with unlimited
financial liability.
(2) The following activities do not belong to the application of the ban in Art (1)
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The Constitutional Court summarizes situations, in which the attorney’s representation is
incompatible with the principle of fair process, in the concept of the so called unprincipled
representation. The scope of the concept of unprincipled representation seemingly crosses the
borders defined by the itemized regulations of the attorney’s incompatibility. The representation is
unprincipled, if the attorney is not independent.
12
The right to fair process is a requirement viewed as an absolute right. Relative
incompatibility rights defined in the Act of Prosecution Authority are non-exhaustive, but they are
exclusively listed in the Act besides the definite relative incompatibility rights.
We have to examine how the regulation in effect meets the defence requirements of the
attorney’s functional independence which has been settled by the practice of the Constitutional
Court.
1.2

The problem of the correlations of legal regulations referring to the appointment of
defence attorney
The Hungarian Code of Criminal Procedure declares that the right to appoint the defence
attorney is the task of the proceeding authority or court. The findings of the researches about the
appointed defence attorney’s activities justifies that the appointed defence attorneys perform far less
work as regards quantity and less effective work than their authorized colleagues, furthermore, in
13
many cases the appointments by the police affects a limited group of attorneys. Generally
speaking, the regulation about appointing a defence attorney does not favour the realization of the
right to fair process and violates the constitutional requirements of the attorney’s independence. I
would like to note that the Constitutional Court has examined the procedure of appointing attorneys
in several resolutions, however, it has not found that the appointing procedure violates the
constitution.
The Constitutional Court in its 763/B/2001AB resolution derived the procedure of appointing
not from the right to defence or from the right to fair process, but from the Art. 70/A (3) of the
constitution, according to which the attorney meets the requirements of the realization of legal
equality and provides counsel via appointment. The state can meet these requirements not
exclusively by the appointment procedure accomplished by the authority. It is difficult to tone in the
requirements about the independence of attorneys with the fact that the defence
attorney is appointed by the authority and the authority is not bound by any regulations as
regards which attorney to appoint concerning what aspects.
The circumstances are aggravated as during the investigations the function of appointment
(selection) of the defence attorney is in the hand of the investigative authorities namely, in a body
which is not interested in the effective work of the attorney on the basis of its procedural situation
a) scientific, artistic and sport activities,
b) tutorial activities,
c) activities as experts except for justice,
d) arbitration activities,
e) relation as a Member of Parliament, Member of European Parliament, representative
of a municipality,
f) membership of management board and supervisory committee without labour relation,
g) membership and office holder of board of trustees,
h) service relation of voluntary reserve officer.
(3) The attorney is obliged to report the cause of incompatibility to the bar within 15 days of its
appearance.
Art 7. The attorney shall not act for 2 years before the court, the prosecutor’s office or the
investigatory authority of which s/he was the member as a judge, prosecutor or investigatory power
before the membership of the Bar Association.
12
According to the practice of the Constitutional Court ’fair trial’ is not simply one of the
requirements of features demanded by a court or the procedure for instance: fair trial, beyond the
constitutional requirements includes the fulfilment of other guarantees concerning especially the
criminal and the procedural law. The articles on procedural guarantees of the European Convention
on Human Rights also professes the principle of ’fair trial’
13
Fenyves Csaba: According to a defence attorney about the role of the regulations of defence and
status in criminal proceedings Budapest, Pécs Dialog Campus 2002
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and thus „It is completely incomprehensible how it is possible that the prosecution body appoints the
14
defence” This legal situation violates the requirements of the attorney’s independence from more
aspects. In accordance with the content of the 365/B/2000AB resolution, the attorney’s
representation meets the constitutional requirements of independence, if it avoids even the
resemblance of the violation of independence or unprincipled advocacy.
2

INTERNATIONAL OVERVIEW ON THE AMENDMENT OF THE CODE OF CRIMINAL
PROCEDURE
The accession to the Council of Europe made it necessary for Hungary to apply further
amendments in order to harmonize the Hungarian legal regulation and practice with the European
Convention on the protection of fundamental human rights and freedoms and its complementary
Protocols (Convention), and with the practice of the applicable regulations of the Convention of the
15
European Court and Convention of Human Rights. These amendments were introduced by the Act
XCII of 1994 on the amendment of the Code of Criminal Procedure.
In accordance with Art 6.(3) c) everyone charged with a criminal offence has the right to get
an officially appointed defence attorney free of charge if the interest of the justice demands that and
there are no means for financing a defence attorney.
In the regulation which was in effect before the amendment of the Code of Criminal
Procedure in 1989, the defence attorney had to be appointed to take part in the criminal procedure
by taking the interest of the justice into consideration, so generally speaking it used to be irrelevant
whether the accused did not appoint an attorney because of financial reasons or because of
personal choice. Naturally, in most of the cases the accused did not authorize an attorney because
he could not afford that due to his financial conditions.
The necessity appeared during the creation of the new Code of Criminal Procedure,
according to which the court, the prosecutor or the investigatory authority has to appoint a defence
attorney even if the defence is not compulsory but the accused applies for it as on the basis of his
financial circumstances he cannot provide proper defence. „The regulation on the appointment of
the defence attorney is defined by the Act in accordance with the Convention”.
The Hungarian legal framework became harmonized with the Convention, but as for Kádár
András Kristóf, the Hungarian practice of the defence of the needy accused does not meet the
expectations set forth by Art 6.(3) c) of the European Court of Human Rights. In his opinion, the
16
Artico vs. Italy case can be mentioned as an example for this, in which it was noted that the state,
barely with an appointment, does not fulfil the obligations prescribed in the Convention, as the
activity of the defence attorney has to be effective.
17
On the basis of this viewpoint in the case of Kamasinski vs. Austria , as regards the
European Court of Human Rights, the state cannot be held liable for all the shortages of the
appointed defence attorney’s activities, in the meantime it became obvious that if the appointed
defence attorney does not accomplish his duties properly which is obviously sensible even by the
authorities, or if his failures are reported to the authorities, the liability of the state can be stated. The
system of appointing is in accordance with the requirements of the Convention if the appointed
defence attorneys’ level of service provided to the entitled suits the minimum level of expectations.
The appointed defence attorneys’ level of professional service is not the very question of the
XXI. century. This fact is supported by the findings of the Prosecution Service of the Capital City of
Hungary which conducted a random research with one hundred and thirty cases with a single
18
accused person in 1988. From the one hundred and thirty cases, seventy were performed with
appointing. From the seventy appointed defence attorneys fifty-five attorneys did nothing at all
during the investigation, and for the remaining fifteen attorneys, eleven only took part in the
exposition of the documentation. Among them six attorneys participated in the exposition of the
documentation at the same time as the accused, and only one in preceding interrogation of the
accused. On the contrary, in case of the sixty cases of authorized defence attorneys nearly four-fifth

14

Kádár András Kristóf 20 years of the right to fair process and defence in Hungary Fundamentum
2009. volume 4. p. 84.
15
The Convention came into effect in Hungary on the 5th November 1992.
16
Artico v. Italy,judgment of 13 May 1980, Series A, no.37
17
Kamasinski v. Austria,judgment of 19 December 1989, Series A, no. 168
18
Tóth Mihály: Investigation and defence (The wall can be of glass) Magyar Jog 1989/3, 350-355
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of the attorneys took part in the interrogations and more than one-third made different motions, as
well.
As far as the research conducted by the Hungarian Helsinki Committee (HHC) in 2003 based
on the questionnaires of five hundred people in pre-trial detention is concerned, it can be seen that
while 40% of the authorized defence attorneys got in touch with their clients at least until the first
interrogation, this proportion in case of appointed defence attorneys was merely 24%. There was a
client who was not even visited by his appointed defence attorney during the one-year-long period of
pre-trial detention.
Other reasons beyond the attorneys’ responsibilities may cause to end up with such a ratio,
19
for example if the notion about appointment is delivered with delay by the appointing authority. If
the appointing authority, according to the current practice, sends the notices on fax, the
interrogations at nights and at the weekends will still likely to be conducted without defence as it
cannot be expected from a defence attorney even on their day of duty to be in their offices 24-hour
long. This questionnaire highlighted other weaknesses of the operation of the system of appointed
defence attorneys concerning the attorneys’ activities. More participants claimed that their attorneys
did not say a single word during the interrogation or the trial.
The basis of the problem is thought to derive from the fact that in accordance with the
regulation in effect the fee of an appointed defence attorney is 3.000 HUF (+VAT) while for
consultation with the accused in custody the attorney is entitled to get the half of this sum. No fee is
provided for editing motions, or for keeping contact with the paroled accused. The question of
infrastructure is an additional problem. In many cases the Penitentiary Institution is more hundred
20
kilometres away from the attorney’s seat. Concerning the professionals’ aspect, the primary
reason why the majority of the attorneys do not take considerable efforts in the investigatory phase
(when the presence of the defence attorney is not compulsory) is the remuneration which is far
beyond the market price, ignoring that the investigation is a key factor as regards determining
criminal liability, and deficiencies during the investigatory phase are very difficult to resolve later.
Referring to Kádár András Kristóf, to ensure an effective defence system for those in need
four fundamental functions must be provided.
provision of appointed defence attorneys in such cases when it is compulsory or otherwise
necessary (appointing function)
controlling the quality of the appointed attorneys’ activities (individual quality assurance)
monitoring and assessment of the whole system (general quality assurance)
drafting and implementation of the budget of the system (budgeting function)
The researches, which are repeatedly mentioned by the technical literature as ‘the problems
of attorneys settled at the police’ refer to the real violation of the attorney’s independence. Kádár
András Kristóf refers to the researches of the National Police Headquarters (ORFK) according to
which in the capital city 12 regional police headquarters appoint regularly the same attorneys. The
risks which can emerge from the aforementioned practice is that besides police appointments, these
attorneys are not involved in any other activities, their financial existence is based on that,
consequently, they are getting more and more dependent on these police appointments. Therefore,
the latter dependency can result in real dependency on investigative authorities and as a
consequence not only the pretence of independence is compromised but even the independence
itself can vanish. That is the reason why the law of appointing procedure needs to be re-regulated
which would delegate the task of appointment for an independent body.
During the research of the National Police Headquarters, the interviewed bodies formed the
general opinion that ’the investigatory bodies prefer the appointment of those attorneys on whose
21
presence and undertaking they can always rely on under every circumstance.’ If the investigatory
bodies really appointed those attorneys who appear in the majority of the cases the figures would
not be so unfavourable.
According to the research conducted by the Helsinki Committee in 2003 some accused had
the impression that the appointed attorneys ‘in reality work for the investigatory bodies which

19

András Kristóf: The defence of guilt: prejudicial attitude and the defence attorneys’ activity in
criminal procedures of accused in custody, Budapest, Hungarian Helsinki Committee, 2004, 124127
20
Bánáti János: Restricting freedoms, Fundamentum 2005/2, 50-51
21
Bánáti János (16 vj) 39
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appointed them and only interested in having their clients make a confession and a plea
22
agreement”.
We are definitely talking about such a structural problem which solution would need a radical
reform on the whole system, namely, it requires to pass over the responsibility of appointing function
to another body in order to achieve that the investigatory body and the prosecution authority can
only note the necessity of appointing in cases in progress before them, while the actual appointing,
namely the selection and notification of the appointed defence attorney could be conducted by such
an authority which is completely uninterested in the procedure.
The international examples are quite varied: In the United Kingdom a legal service – which is
completely independent from the investigative authority – registers the appointed defence attorneys;
the investigative authority is obliged to inform the accused about the defence attorneys who can be
appointed for him by handing over a list to choose from. Within the frame of the aforementioned
service 24 committees and nearly 300 local appointed defence attorneys operate. The committees
handle two types of registers; one of them is the so called service record, on which all the appointed
defence attorneys can be found, the other is the sequence record, which contains the available
defence attorneys at different times. There is a similar situation in Canada; in more states the court
decides about the appointment of the defence attorneys in the phase of investigation. This rule
governs even in Germany, Poland, Czech Republic, and Slovakia, where regardless the
seriousness of the criminal offences the court appoints a defence attorney for the accused if the
defence is compulsory, or the accused does not have an authorized defence attorney, but he would
like to have one.
THE ATTORNEY’S DIRECT AND INDIRECT PERSONAL CONCERN DURING
JUDICIAL ASSISTANCE.
The attorney’s direct personal interest or concern in the outcome of the given case is due
when the attorney as a natural person or as a legal person represented by him in accordance with
the regulation of statutory representation is directly affected by the outcome of the case. This is the
situation in such a case when the attorney himself or the legal person represented by him in
accordance with the regulation of statutory representation is the client. Here, the question is how the
right to fair process and the requirements for the attorney to be independent can be compatible with
the case if the attorney acts in the aforementioned cases in jurisdiction as a legal person and as a
client simultaneously in such cases when the legal counselling is obligatory.
On the basis of Hungarian civil procedures and administrative legislation, direct personal
concern of attorneys participating in their own cases does not hinder them to proceed as a attornys
even in case of obligatory legal representation.
The attorney’s direct personal concern according to the Community Law does not allow the
proceedings before the European Court. Art 19 of the Statute of the European Court of Justice rules
out the possibility for a party with direct concern in the given case to proceed as a legal
representative in front of the European Court of Justice.
23
Concerning the justification of the Buchbinder case , the Court highlighted that the parties
must apply such a third party as a legal representative who is entitled to proceed as an attorney in
each member state of the European Union. The practice of the European Court of Justice refers to
the requirements of attorney’s independence concerning legal representative’s such status as a
common legal tradition of the member states which is verified by Art 19 of the Statute in the
Community Law. In accordance with this reference the attorney is not allowed to act as a legal
representative in front of the court in his own case, or in such a case he has direct personal
concern.
The fundamental question emerged in that case was the attorney’s direct personal concern
since the client was the authorized representative of a public limited company of attorneys, and the
attorney, the legal representative of the client was the same person. The court had to make a
decision in the case whether such an attorney who is the authorized representative of the client and
obviously has direct personal concern in the case as an attorney can legally represent the client.
Via interpreting its own Statute, the European Court assumed that in accordance with the Art. 19. for
bringing an action the party has to use the services of such a third party, attorney who is entitled to
proceed as an attorney in each member state of the European Union. The requirement of using the
3

22
23
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services of a third party referring to the view of the court corresponds with the aspects of the
attorney’s function, according to which the attorney has to be considered as a contributor to
jurisdiction, who has to provide the required legal counselling for the client to a full extent of
independence and on the purpose of justice.
THE ATTORNEY’S INDIRECT PERSONAL CONCERN, NAMELY THE LIMITS OF THE
EMPOWERMENT OF THE CLIENT
We can talk about the attorney’s indirect personal concern in the outcome of a given case, +9when the attorney is not affected directly in the development of the case but due to economic
interests he is not indifferent about the outcome of the case either. This is especially the case
concerning attorneys’ contingency fees, as in such cases the attorneys’ work fee directly depends
on whether the result of the case fulfilled the interests of the client or not. Such an attorney’s
commission referring to remuneration bears the features of a contracting agreement, hence, the
attorney is entitled to get the fee in case of the realization of a given result. In most European states
there is a law against the remuneration of attorneys concerning the results of the case (pactum de
quota litis).
4

THE ATTORNEYS’ CONTINGENCY FEE
Hungary, along with the former socialist states, belongs to those states in which the law
allows the attorneys’ contingency fees without restrictions. The Western European states view the
violation of the attorney’s independence in such agreements nearly without exception. German law
24
considers it null and void due to its immorality.
Generally two main forms of tariff agreements relating to the results of the activities of
attorneys are known between the attorney and the client. The aforementioned one (pactum de quota
litis) with the expression in English speaking territories (no win- no fee) and the other widespread
form of contingency fees (pactum de palmario) in English (no win- less fee). The two types of
remuneration differ from each other on the basis whether the attorney’s remuneration completely
depends on the outcome of the given case, or the attorney can also claim a kind of compensation if
his proceedings on the client’s point of view were not successful, but in case of success he is
entitled to receive a higher fee. The fundamental difference between these two types of tariff
agreements is that according to the No win – No fee the attorney has a share from the result of the
case achieved by the client, but in case of failure the attorney does not receive any remuneration. In
case of No win- Less Fee the attorney can obtain bonus and higher remuneration on the basis of
successful proceedings, while regarding failure he is entitled to be remunerated to a limited extent.
The contingency fee agreements mean such umbrella terms within which a wide range of
agreements can be made and these agreements are not judged in a similar way in connection with
25
the attorney’s independence.
In France, where there is a compulsory charging scheme for the attorneys, with minimum
and maximum tariffs the No win- Less Fee method has been known and legally approved for a
longer period, otherwise the Apellate Court of Lyon made a verdict of 1995 that such a tariff
agreement is null and void according to which the contingency bonus adds up to bigger proportion
26
within the fees.
27
In Germany any forms of contingency charging schemes are prohibited, the basic reasons
of which is described by the principle of the attorney’s independence; the detailed interpretation of
the German Constitutional Court refers to remuneration based on results as a possible risk evoking
conflict of interests. Including the agreement on sharing the results. With such an agreement the
attorney contributes to create a kind of financial interest of his own.
The Attorneys’ Code of Ethics of the European Union directly prohibits contingency fee
agreements based on No win- No Fee form, which ultimately means that while providing legal
28
counselling services beyond borders the application of No win- No Fee form is prohibited. In
5

24

BverfG, 1 BvR 2576/04 vom 12.12.2006.27
The German terminology for attorney’s organization suggests to use remuneration for attorneys
based on success instead of contingency charging.
26
Cass 1ére civ. 10 juliette 1995.
27
BverfG 1 BvR 2576/04 vom 12.12.2006
28
Last amendment of the Attorneys’ Code of Ethics of the European Union of 3.3 6th December
2002
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Hungary and generally in the Central and Eastern European countries the two principles, the two
bodies of law are not sharply separated from each other and that is why it does not have any special
legal importance. The laws about attorneys in Central and Eastern European countries introduced ‘a
29
model for widely result-oriented tariff schemes for attorneys’ after the political transition .
Intrinsically, the Hungarian law of attorneys does not contain any bonding procedures about the
attorneys’ remuneration charging.
According to Dr. Sulyok Tamás, a regulation which allows the attorneys to agree on receiving
a financial share in case of a successful result without restrictions is contradictory to the provision of
the requirements of fair process. It is also remarkable that Hungarian legislation does not contain
any regulation in case of the attorney’s indirect personal concern and in case of any other concerns,
namely, the Hungarian legislator has failed to elaborate besides the mere mentioning of the principle
of the attorney’s independence and the legal regulation of some incompatibilities the details of the
attorneys’ functional independence.
In contrast with the attorney’s theoretical independence, in practice the attorney can proceed
in his own case and can make contingency fee agreements without restrictions due to which he will
become financially interested in the result of the case. This fact means a direct threat to the
attorney’s independence and on its basis to the right to realize fair process.
6

ALTERNATIONS OF THE FUNCTION OF FUNDAMENTAL LEGAL PROTECTION OF
ATTORNEYSHIP IN THE HUNGARIAN CONSTITUTION, THE FUNDAMENTAL LAW
OF HUNGARY
The main function of the profession of attorneys’ is to enforce the protection of fundamental
rights provided by the constitution, and within this scope especially the enforcement of the right to
defence. The right to fair process is an unrestricted fundamental law against the judicial power of the
30
state.
According to the Art. 2 (1) of the Constitution the focal point of the rule of law is the
distinction between the branches of sovereign authorities. An essential requirement deriving from
the principles of the attorney’s independence is the complete organizational and functional
separation of attorneyship from the authorities of the state. The Constitutional Court has defined the
relationship of judicial power and jurisdiction as follows: ‘Judicial power, separates from legislative
and executive power in the Hungarian parliamentary democracy, the manifestation of state authority
that decides about the debated or violated rights with bonding force via the help of an authoritative
31
body. Judicial power is therefore connected to the judicial independence, manifests in jurisdiction”
Justice is more than Judicial power, besides the judge other participants are also
incorporated in its process, thus, participation in penitentiary justice is the constitutional obligation of
the prosecutors as well. In accordance with Art 51 (1) of the Constitution, the prosecutors deal with
the protection of civil rights and the prosecution of criminal offences. Owing to law enforcement and
prosecution the prosecutors’ office with authorized licences is an independent participant of Justice.
The Constitutional Court has stated the following as regards the role of defence attorney, the
conditions of procedural laws, especially concerning the peculiar status of the defence attorney and
legal the representative ‘The profession of an attorney is mainly an activity which is connected to
justice and law enforcement, contributing to Justice as a defence attorney or as a legal
representative is a constitutional requirement and the prescription of obligatory law enforcement
regulations. The law enforcement status and conditions of the attorney is regulated by law, similarly
32
to the rights and obligations of law enforcement.”
Judicial power in a rule of law is realized in the scope of a procedure according to fair trial.
According to the Constitutional Court, attorneyship is distinguished from all the other professions by
the fact that it proceeds legal representation and defence, therefore, it can be conceived as an
institutional guarantee for justifying all the constitutional rights regulated in Art 12. of the
Constitution, but it also has a direct connection with the right to defence as for Art. 57 (3) of the
Constitution.
‘Without professional legal counselling there is no hope for a success in opening and
partaking a procedure, as a consequence the deprivation from the possibility to have legal

29
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repsresentation by an attorney in front of a court may constitute an obstacle of the constitutional law
33
provided by the Art 57 (1)”
This guaranteed function of fundamental legal protection of attorneyship as a bond of the
right to fair process receives constitutional defence. On the one hand while gaining and practising
the status of an attorney, attorneyship as regards the functions of fundamental legal protection of
direct constitutional laws on the basis of Art 57 (3) of the Constitution and the indirect constitutional
laws enlisted in Art. 12 of the Constitution is entitled to receive fundamental legal protection. This
means that the function of fundamental legal protection of attorneyship is the right to fair process
demanded by the rule of law receives the defence according to Art. 8 (1) of the Constitution as a
bond of justifying unrestrictable fundamental right which can only be restricted by Art 8 (2) of the
Constitution.
There is a constitutional expectation as regards the legal regulation of attorneyship which
derives from the defence of the fundamental legal protection concerning the right to the function of
fundamental legal protection of attorneyship, which ensures for attorneyship the ceaseless public
trust. For this it is inevitable to elaborate such a regulation about the organization and operation of
attorneyship that provides an adequate basis for the principles of fair proceedings.
Attorney’s independence as a bond of the right to fair process
For strengthening this principle such an attorney organization and attorney status must be
created by the legislator, which is suitable for maintaining public trust in the organization of
attorneyship and attorneys as procedural institution.
6.1

6.2

Structural independence of attorneyship
The requirements of the structural independence of attorneyship besides the rights to fair
process are closely connected to a conceptual principle of rule of law, namely, the principle of legal
certainty. The Constitutional Court in its 22/1994 (IV.16) AB resolution also draws attention to the
connection between the defence of the institutional attorney’s independence and the principle of
legal certainty „Guarantee reasons and the constitutional legal certainty make it necessary and
justify, that the defence attorney’s representative duties fulfilled as a private person, to ensure
institutional counterbalance, institutional legal protection, institutional authority against the organized
public authority.’ The requirement of institutional independence deriving from the function of
fundamental legal protection of attorneyship measuring by the scale of legal certainty is ensured
constitutionally in regulation if the organization concerning the separation of attorneyship from the
state as a whole and in parts is clear, according to its unequivocal effects it is predictable and the
regulation as a whole or as parts is adequate for the factual realization of the structural
independence of attorneyship. Thus the function of fundamental legal protection can be justified in
reality.
The aforementioned Constitution is now part of our history, as on the day of 25 April 2011
The Fundamental Law came into effect which has amended the previously mentioned references as
follows, Art.2 of the Constitution remained unaltered, the fundamental rights and their restrictions
presented in Art.8 of the Constitution are presented on Art. 17 of The Fundamental Law. The
connection of the fundamental rights and their restrictions within Hungarian circumstances could
seem the remains of the fundamental rights pragmatics of Socialism, but they were specified
34
concerning the defence of the former constitutional fundamental rights.
Former Art 57 and the
former Art 58 were amended and now they are presented in Art.21. and 22, 23. in The Fundamental
Law. Former Art 57 has inserted a grammatical change into the The Fundamental Law, i.e.: instead
of right process, it altered the expression to fair process. The newly inserted Art 22 got into the text
taking the Art 41 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union as an example,
highlighting the right for public administration, with rule of law guarantees. Similarly, the former Art
58 was adapted to harmonize with the regulations of the European Union.

33
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7

CONCLUSION
The Act on Attorneys which was declared on 16th March 1998 still shows significant
deficiencies as regards the remuneration of attorneys. There are several international examples for
these, which could be adequately applied in the Hungarian legal system, however, similarly to other
fields of life the field of remuneration and financing is the most awkward area, thus the regulation of
this field is still there to be defined.
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THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN CROATIA – OVERVIEW
AND PERSPECTIVE
Anita Blagojević
Josip Juray Stossmayer University in Osijek, Faculty of Law Osijek
Abstract: Starting with the thesis that transparency is more than popular or fashionable expression,
this paper examines the importance and various aspects of the transparency principle in general
and particularly in the case of the Republic of Croatia. The special emphasis is given to the analysis
of the most developed aspect of transparency, namely to the openess of decision-making process,
and in particular access to information. Based on the analysis of the main dimensions of
transparency in Croatia, with the focus on detecion of ''weak points'', this paper ends with
recommendations for improving the current (unenviable) situation.
Key words: transparency, good governance, access to information, Croatia

1

INTRODUCTION
In recent years, the concept of transparency has attracted considerable attention in almost
every area, from economy and politics, to physics, ethics, public affairs and, of course, law. As a
concept used in many disciplines, transparency indeed seems to be, as Scholtes put it, society's
1
''multivitamin'' or ''a universal panacea which can be administered in unlimited supply''.
But transparency is more than popular or fashionable expression. As the former European
Ombudsman Jacob Söderman put it: ''Everyone is in favour of ''transparency'', but too much
2
popularity risks depriving the term of a precise meaning''. Indeed, in the light of various existing
definitions and intepretations of transparency one can recognize that the exact meaning of
transparency depends on many factors, including ''the context in which it is used, the function it is
3
expected to fulfill and therefore also the interests it is aiming to protect'', and this is probably the
reason why it often remains unclear what transparency actually means. At the same time, one can
recognize an obvious ''common-core content in the notion of transparency, namely the opposite of
4
opaqueness, complexity or even secretiveness''. It is the fact that transparency is important and
that it embodies certain positive values. To justify this position it is maybe enough to say that a
democratic process without transparency is unthinkable. Transparency can be considered as one of
the fundamental principles of democracy and rule of law, which can serve as ''a framework for
assessing the state of the political system and the realization of the constitutional principles and
5
constitutional norms in each country''.
In this paper the topic of transparency will be discussed through the prism of transparency as
an essential component of good governance. Thus, in the first part of the paper we focus on
clarifying the meaning of the notions of good governance and transparency. In the second part we
give an overview of the implementation and realization of the principle of transpareny in Croatia. In
this sense, we first create a conceptual framework by delineating the varied conceptual elements of

1

SCHOLTES, E.: Transparency, symbol of a drifting government, Transatlantic Conference on
Transpaency Reseach, Utrecht, 2012, p. 2, available on: http://www.transparencyconference.nl/wpcontent/uploads/2012/05/Scholtes1.pdf
2
The Citizen, the Administration and Community Law, General report prepared by the European
Ombudsman Jacob Söderman for the 1998 FIDE Congress, Stockholm, June 3-6, 1998, p. 6,
available at: http://edz.bib.uni-mannheim.de/daten/edz-b/omb/07/fide-1-eng.pdf
3
PRECHAL, S., DE LEEUW, M. E.: Transparency: A General Principle of EU Law, in: Bernitz. J.,
Nergelius, J., Cardner, C. (eds.), General Principles of EC Law in a Process of Development, Kluwer
Law International, 2008, p. 202.
4
Ibid.
5
SMERDEL, B.: Neposredno odlučivanje i njegove ustavne granice, Hrvatska pravna revija, 10
(2010.), 11, p. 1.
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transparency, including, inter alia, the right of access to information and the transparency of the
decision-making procedures. The final chapter summarizes and concludes.
2

THE CONCEPT OF GOOD GOVERNANCE
As it is well known, every organized political community has a sort of governance, i.e., a set
of rules, processes and behavoiurs that formally organize and shape the way in which powers are
6
exercised. The shift that has occured from the notion of governance to that of good governance is
connected with the quality of governance. Consequently, good governance ''stems from the
fulfillment of particular process requirements, both with respect to decision-making and to the
7
formulation of public policy.''
The idea and concept of good governance have been regularly used for a good number of
years. During this time, a variety of definitions, differing in scope, rationale and objectives, have
8
given rise to an ''increasing confusion regarding the boundaries of the concept.'' However, altough
there is no generally accepted definition of good governance, definitions developed by various
9
organizations and academics only slightly differ from one another.
Since the beginning of the 1990s, when the World Bank introduced the concept of good
10
governance,2 the major international organizations (first and foremost among them the World
Bank, the International Monetary Fund, the Organization for Economic Co-operation and
Development, the United Nations), policymakers and, of course, academics, have contributed to the
debate on good governance. Besides these, one of the focus points of our considerations will be the
European Commission’s White Paper on European Governance for establishing the framework of
our research.
Thus, we mention few examples. In the 2007 World Bank’s governance and anticorruption
strategy, governance is defined as ‘the manner in which public officials and institutions acquire and
11
exercise the authority to shape public policy and provide public goods and services.’
The United Nations Development Program (hereafter: UNDP) definition of good governance
is set out in its 1997 policy paper ‘Governance for Sustainable Human Development’ as follows:
‘Good governance is, among other things, participatory, transparent and accountable. It is also
12
effective and equitable. And it promotes the rule of law.’ According to this paper, good
governance’s essential characteristics are participation, rule of law, transparency, responsiveness,
consensus orientation, equity effectiveness and efficiency, accountability and strategic vision.
Very similar list of good governance characteristics contains the Organization for Economic
Co-operation and Development (hereafter: OECD) definition, which includes following principles:
respect for the rule of law, openness, transparency and accountability to democratic institutions,
fairness and equity in dealing with citizens, efficient and effective services, clear, transparent and
applicable laws and regulations, consistency and coherence in policy formation, and high standards
13
of ethical behavior.
6

BARIĆ, S.: Principles of good governance and the Republic of Croatia, in: Contemporary Legal
Challenges: EU – Hungary – Croatia, Drínóczi, T., Župan, M., Vinković, M. (eds.), Pécs – Osijek,
2012, p. 231.
7
WEISS, F.: Transparency as an element of good governance in the practice of the EU and the
WTO: overview and comparison, Fordham International Law Journal, Vol. 30:1545, 2007, p. 1548.
8
SANTISO, C. Good Governance and Aid Effectiveness: The World Bank and Conditionality, The
Georgetown Public Policy review, Volume 7, Number 1, 2001, p.
9
WEISS, F.: Transparency as an element of good governance in the practice of the EU and the
WTO: overview and comparison, Fordham International Law Journal, Vol. 30:1545, 2007, p. 1547.
10
The notion of good governance was used for the first time in the 1989 World Bank Report on SubSaharan Africa, which characterized good governance as follows: ''Private sector initiative and
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service that is efficient, a judicial system that is reliable, and an administration that is accountable to
its public.'' See: World Bank, Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth, November
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March 21, 2007, p. 3, available at: http://siteresources.worldbank.org
12
UNDP, Governance for Sustainable Human Development, January 1997, available at:
http://mirror.undp.org/magnet/policy
13
OECD, Public Governance and Management, available at: http://www.oecd.org
- 686 -

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____
In 2009, the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
(hereafter: UNESCAP) in its paper ‘What is good governance’ identified eight major characteristics
of good governance: ‘It is participatory, consensus oriented, accountable, transparent, responsive,
effective and efficient, equitable and inclusive and follows the rule of law. It assures that corruption
is minimized, the views of minorities are taken into account and that the voices of the most
vulnerable in society are heard in decision making. It is also responsive to the present and future
14
needs of society.’ As we can see, this definition differs only slightly from earlier mentioned OECD
definition.
Apart from the definitions of various international and other organizations, some authors have
also contributed to a better understanding of good governance. For example, according to Surendra
Munshi, good governance signifies ‘a participative manner of governing that functions in a
responsible, accountable and transparent manner based on the principles of efficiency, legitimacy
and consensus for the purpose of promoting the rights of individual citizens and the public interest,
thus indicating the exercise of political will for ensuring the material welfare of society and
15
sustainable development with social justice’.
Paul Hirst defines good governance as ‘creating effective political framework conductive o
private economic action – stable regimes, the rule of law, efficient state administration adopted to
the roles that governments can actually perform and a strong civil society independent of the
16
state’.
Even this brief review shows that good governance concept is quite popular and despite
different understandings, interpretations and definitions we find in the literature there is, at least,
17
‘some kind of “common understanding […] with respect to the core elements of good governance.''
These include, without doubt, the principle of transparency, which is the core element of nearly all
18
definitions of good governance.
This is also the case with the ‘European understanding’ of good governance. Namely, in the
European context good governance was defined by the European Commission in the 2001 White
Paper on European Governance (hereafter: the White Paper), which ‘proposes opening up the
policy-making process to get more people and organizations involved in shaping and delivering EU
19
policy’ and which ‘promotes greater openness, accountability and responsibility for those involved’.
The White Paper defines good governance as a set of rules and methods based on five principles:
openness/transparency (‘the Institutions should work in a more open manner’), participation
(‘improved participation is likely create more confidence’), accountability (‘each of the EU institutions
must explain and take responsibility for what it does’), efficiency (‘policies must be effective and
20
timely’) and coherence (‘policies and action must be coherent and easily understood’). Each
principle is important by itself for establishing more democratic governance, but they cannot be
achieved through separate actions. They underpin democracy and the rule of law in the Member

14
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available
at:
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15
Quote by: United Nations Economic and Social Council, Committee of Experts on Public
Administration, Definition of basic concepts and terminologies in governance and public
administration, E/C.16/2006/4, 2006, p. 4.
16
HIRST, P.. Democracy and Governance, in: Pierre, J., ed., Debating Governance, Oxford
University Press, 2000, p. 14.
17
WEISS, F., STEINER, S.: Transparency as an element of Good Governance in the Practice of the
EU and the WTO: Overview and Comparision, Fordham International Law Journal, Vol. 30, Issue 5,
2006, p. 1547.
18
Besides transparency, other basic principles of good governance include: participation, rule of
law, accountability, responsiveness, equity, effectiveness and efficiency. According to Vladimíra
Dvořáková, the hierarchy of these principles can be debated – however, we can agree that the most
important principles are the rule of law, accountability, and transparency. See: DVORAKOVA, V.,
The Metamophorsis of Governance in the Era of Globalization, in: The Scale of Globalization. Think
Globally, Act Locally, Change Individually in the 1st Century, University of Ostrawa, 2011, p. 12,
available at: http://conference.osu.eu/globalization/publ2011/11-16_Dvorakova.pdf
19
European Commission, European Governance: A White Paper, Brussels, COM (2001) 428,
25.7.2001, available at: http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2001/com2001_0428en01.pdf, p. 3.
20
Ibid., p. 10.
- 687 -

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____
21

States, and they apply to all levels of government – global, European, national, regional and local.
Finally, the application of these five principles is underlined by the further two principles:
proportionality and subsidiarity.
3

THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY
As the brief theoretical summary of the relevant literature suggest, transparency is (like, for
example, subsidiarity) very fashionable expression. It is used in many fields and different fields use
22
different definitions. Altough the term originates from the economic literature,
interes in
transparency is growing exactly under the banner of good governance.
23
As we will see, in defining transparency ‘scholars remain broad and somewhat vague’. For
example, according to Craig and de Búrca the notion of transparency includes ‘holding meetings in
24
public, the provision of information and the right of access to documents’.
The definition given by the Advocate General R. J. Colomer in the case C-110/03 (Belgium v.
25
Commission) can also be ‘regarded as satisfactory to describe the general contours’ of the notion
of transparency. According to this definition, ‘transparency is concerned with the quality of being
26
clear, obvious and understandable without doubt or ambiguity’.
The European Ombudsman Jacob Söderman also gave a (very) broad definition of
transparency. According to him, transparency means that: (1) the process through which public
authorities make decisions should be understandable and open; (2) the decisions themselves
should be reasoned, and (3) as far as possible, the information on which the decisions are based
27
should be available to public.
Janet Mather has also identified three dimensions of transparency: (1) the comprehensibility
and availability of information; (2) access to the thinking behind decision, and (3) opening-up the
28
decision-making process to non-governmental participation.
According to Bo Vesterdorf, the former president of the Court of First Instance of the
European Communities, it is important to emphasize that while the notion of transparency, as
invoked by politicians, essentially involves only the question of access to information for the general
public, it actually covers more than that – namely, it covers (at least) the four principles: (1) the right
to a statement of reason for a decision; (2) the right to be heard before a decision is taken; (3) a
29
party’s right of access to the file, and (4) the public’s right of access to information.
The European Commission White Paper defined the principle of transparency as follows: ‘the
institution should work in a more open manner. Together with the Member States, they should
actively communicate about what the EU does and the decisions it takes. They should use language
that is accessible and understandable for the general public. This is of particular importance in order
30
to improve the confidence in complex institution’.
The previously quoted definitions show that transparency is more than popular or fashionable
expression. The importance of the principle of transparency is unquestionable and to justify this
21

Ibid.
According to Michener and Bersch, Danish economist Svendsen was the first scholar to have
used the term in the way we now recognize it, discussing problems of ''macro-economic
transparency'' in 1962. MICHENER, G., BERSCH, K.: Conceptualizing the Quality of Transparency,
Political Concepts, Committee on Concepts and Methods Working Paper No. 49, 2011, p. 3.
23
HEITLING, O.: The principle of transparency in public procurement, Maastricht Univeristy, Faculty
of Law, 2012, p. 4, available at: http://www.maastrichtuniveristy.nl
24
Ibid.
25
Referred to by KARAGEORGOU, V.: Transparency principle as an evolving principle of EU law:
Regulative
contours
and
implications,
p.
1,
available
at:
http://www.idec.gr/iier/new/Europeanization_Paper_PDF
26
Opinion of Advocate General: Opinion od Advocate General Colomer in Case C-110/03
Commission v. Belgium [2005] ECR I-02801, para. 44.
27
See n. 6.
28
Quote by: DAVIS, W.: Rights and remedies for public access to documents as an aspect of
multidimensional transparency within the European Union, Durham theses, Durham University, p.28,
available at: http://etheses.dur.ac.uk/3834
29
See: VESTERDORF, B.: Transparency – Not Just a Vogue Word, Fordham International Law
Journal, vol. 2, Issue 3, 1998, pp. 902-903.
30
A White Paper, p. 10.
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position it is maybe enough to say that a democratic process without transparency is unthinkable.
As Sacha Prechal and Magdalena E. de Leeuw point out, the principle of transparency functions at
(at least) two levels: (1) at the political or constitutional level, transparency operates in respect of the
legislative and general policy decision-making process in is closely related to the principle of
democracy and legitimacy, and (2) at a (more concrete) administrative level. Onwards, ‘the most
well developed aspect of transparency is that where it is linked to open government, and in
particular the right of public access to documents. Openness in the decision-making process and in
particular the right of public access to documents underlying this process has been closely linked to
31
the principles of democracy and legitimacy’.
In the EU context, the close link between transparency and democracy was for the first time
clearly recognized in the Declaration No. 17 on the right of access of information, which was
attached to the Treaty of Maastricht and which emphasized that ‘transparency of the decisionmaking process strengthens the democratic nature of the institutions and the public’s confidence in
32
the administration’. This close link was reaffirmed by the Advocate General Tesauro in the case
33
Netherlands v. Council in 1995.
Today, the link between transparency and democracy is well established and this is
especially evidenced by the case-law. For example, in the Opinion of Advocate General Maduro of
18 July 2007 in case Sweden v. Commission one can find the following explanation: ‘[…]
transparency aimed at giving the public the widest possible access to documents guarantees
“greater legitimacy and is more effective and more accountable to the citizen in a democratic
system”, because it allows citizen “to carry out genuine and efficient monitoring of the exercise of
34
the powers vested in the Community institutions”’.
The analysis of the above considerations allows us to make some conclusions regarding the
specific aspects or attributes of transparency. The most familiar and most developed aspect of
transparency is the openness of decision-making process, and in particular access to documents. In
this sense, for example, access to documents is an essential component of the policy of
transparency implemented by the European institutions. Under the Treaty of Functioning of the
European Union, all EU citizens and all residents of the EU enjoy this right, which is governed by
35
Regulation (EC) No 1049/2001. In the scope of relevant Regulation fall ‘all documents held by an
institution, that is to say, documents drawn up or received by it and its possession, in all areas of
activity of the European Union’, where a document is defined (broadly) as ‘any content whatever its
medium (written on paper or stored in electronic form or as a sound, visual or audiovisual recording)
concerning a matter relating to the policies, activities and decisions falling within the institution’s
36
sphere or responsibility’. The Regulation establishes the principle of the ‘widest possible access to
37
documents’,
hence the exceptions to public access are to be interpreted as restrictively as
possible. According to the Regulation, there are two categories of exceptions that limit or preclude
access: (1) mandatory exceptions [Art. 4(1)] – exceptions relating to public security, defense and
military matters, international relations, the financial, monetary or economic policy of the Community
or a Member State, and (2) discretionary exceptions [Art. 4(2)] – exceptions relating to commercial
interests of a natural or legal person, including intellectual property, court proceedings and legal
31

PRECHAL, S., DE LEEUW, M. E.: Transparency: A General Principle of EU Law, in: Bernitz. J.,
Nergelius, J., Cardner, C. (eds.), General Principles of EC Law in a Process of Development, Kluwer
Law International, 2008, p. 205.
32
Declaration No. 17 on the right of access to information, available at:
http://www.eurotreaties.com/maasrtichtfinalact.pdf
33
Namely, Advocate General was of the opinion that the principle of democracy, which constitutes
one of the cornestones of the Community edifice, is the basis for the right of access to documents.
See Opinion of the Advocate General Tesauro of November 1995, Case C-58/94 (Netherland v.
Council), point 14-16.
34
Opinion of Advocate General Maduro of 18 July 2007, Case C-64/05 (Sweden v. Commission),
point 41. For some further cases, see n. 18.
35
Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and the Office of the Council of 30
May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents,
available at: http://eur-lex.europa.eu
36
Art. 3(a) of the Regulation (EC) No 1049/2001
37
HEREMAS, T.: Public Access to Documents: Jurisprudence Between Principle and Practice,
Egmont Papers, no. 50, 2011, p. 16, available at: http://www.egmontinstitute.be/paperegm/ep50.pdf
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advice, the purpose of inspections, investigations and audits. Except the right of public access to
documents, transparency in the sense of openness at the EU level includes: openness in the
decision-making process, clarity of legislative procedures, clear drafting, and obligation to state
38
reasons.
Furthermore, according to the United Nations Public Administration standards, transparency
is reflected in: (1) applications of laws on access to information; (2) transparency of normative
procedures; (3) broadcasting of parliamentary sessions; (4) publishing of auditing reports on
parliament’s and government’s activities. In addition, transparency is endangered by: (1) discretional
decisions; (2) untimely publishing of decisions rendered by public bodies; (3) insufficient resources
for publishing of information; (4) non-accessibility of information to persons with disability; (5) lack of
39
political culture of civil servants in institutions that are providing public service to citizens.
Keeping in mind all of the above, we contiune by examing the principle of transparency in the
Republic of Croatia focusing on transparency of the legislative process and the work of the
Government.
4

THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY IN CROATIA

4.1

Legal framework
The most important legal source on transparency is the Constitution of the Republic of
40
41
Croatia. Namely, the new (2010 Revision of the Constitution ) sec. 4 of Article 38 of the
Constitution (finally) guarantees the right of free access to information. This section reads: ‘The right
of access to information in the possession of public authorities shall be guaranteed. Restrictions on
the right of access to information must be proportional to the nature of the necessity for restriction in
each individual case, as well as be necessary in a free and democratic society, and shall be
42
prescribed by law.’
Next to the Constitution, the right of access to information is protected by the European
43
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Article 10).
Furthermore, Croatia has also ratified the Convention on Access to Information, Public Participation
in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters, which combines access to
44
information and protection of the environment. Here should be noted that in some next phase
should certainly insist on the near ratification of the Council of Europe Convention on Access to
Official Documents.

38

See PRECHAL, S., DE LEEUW, M. E.: Transparency: A General Principle of EU Law, in: Bernitz.
J., Nergelius, J., Cardner, C. (eds.), General Principles of EC Law in a Process of Development,
Kluwer Law International, 2008, pp. 206-228.
39
See: BARIĆ, S.: Principles of good governance and the Republic of Croatia, in: Contemporary
legal challenges: EU – Hungary – Croatia, T. Drinóczi, M. Župan, Z. Ercsey, M. Vinković (eds.),
Faculty of Law, University of Pécs and Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, Pécs –
Osijek, 2012, p. 241.
40
The Constitution of the Republic of Croatia, Official Gazette 85/2010, consolidated version
41
Until then, according to the old sec. 3 of Article 38 of the Constitutition, right to freedom of
reporting and access to information was only guaranteed to journalist.
42
In the context of the 2010 Revision of the Constitution, certain important improvements to the right
of free access to information have been added. However, as Branko Smerdel states, ‘’an
opportunity to strengthen the protective mechanism for assessing whether public interest was strong
enough to override the right of access on information has not been used’’. (SMERDEL, B.: The
constitutional order of the Republic of Croatia on the twentieth anniversary of the ‘’Christmas’’
Constitution. The Constitution as a political and legal act, in: The Constitution of the Republic of
Croatia, Novi informator, Zagreb, 2011, p. 94.) However, this has been done through new Free
Access to Information Act.
43
Pursuant to the Article 10 of the European Convention, everyone has the right to freedom of
expression and this right includes freedom to hold opinions and to receive and impart information
and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers. The Convention is
available on: http://conventions.coe.int
44
Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to
Justice in Environmental Matters, Official Gazette – International Treaties 1/07.
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The ‘’umbrella act’’ for the protection of the right of access to information is new Free Access
to Information Act, which was adopted in February of this year, following a decade of law
amendments, public campaigns, critics and public discussions. The former Free Access to
Information Act was adopted in 2003 and this Act has sufferes numerous critics, which were aimed
primarily to inedaquately regulated proportionality and public interest test, and to the need to
introduce a new oversight body instead of the inadequate position of the previous oversight body
(the Data Protection Agency). Now, there is a new oversight body, Information Commissioner,
dedicated to the promotion and protection of freedom of information. Also, very important change
relates to full proportionality and public interest test, conducted by every public body and Information
45
Commissioner, for all legal exceptions. Namely, the former Act proscribed that the Data Protection
Agency does not perform public interest test in cases of refusal of access to classified data,
including the business secrets, since those are prescribed within the same act as classified data
(Data Secrecy Act). In addition, in cases when access to information has been refused by the
highest state institutions, an appeal could only be field directly to the Administrative Court. The
Court’s practice, however, has shown that the Court, instead of performing the public interest test,
simply rules that refusal of access to information was based on legal exceptions.
Act of 2013 is in line with the Constitution in order to achieve the principles of transparency
and free access to information. Also, in this Act Directive 2003/98/EC of the European Parliament
and the Council of 17 November 2003 on the re-use of public sector information is incorporated.
Furthermore, under Article 11 of the Free Access to Information Act, public administration
bodies competent for preparation of drafts laws and by-laws, shall publish drafts of these acst and
enable addresses of the right of access to information a reasonable period to give their opinion
thereon. The same recommendation is repeated in the Code of Consultation with the Interested
46
Public in Procedures of Adopting Laws, Other Regulations and Acts (Chapter V).
Finally, it is worth mentioning that transparency on local and regional level in the sense of
openness of council/assembly sessions to the public is explicitly prescribed by Article 37 of the Act
47
on Local and Regional Self-government.
4.2

The practice
We will start the ''practice part'' with one positive example and this is the process of drafting
the new Free Access to Information Act, which is an example of – the good practice.The draft of the
new Act passed the public debate, it was made by a work group consisting of the representatives
from civil society, institutions and the experts.
However, this picture is still rarely seen in Croatian legislative culture. The bad practice of the
lack of transpareny is reflected in numerous cases, for example in belated submission and reviews
of annual reports of the state and public institutions and companies, which makes them obsolete –
the recent example was the report of the State Audit Office on the conducted financial audits of
political parties and individual members of the parliament for 2010, which was discussed in the
Parliament only in March 2012, so after the parliamentary elections were conducted.
In this section the focus of our considerations will be the transparency of the legislative
process and the starting point will be implementation of the already mentioned Article 11 of the Free
Access to Information Act, according to which public administration bodies competent for
preparation of drafts laws and by-laws, shall publish drafts of these acst and enable addresses of
the right of access to information a reasonable period to give their opinion thereon. The same
recommendation is repeated in the Code of Consultation with the Interested Public in Procedures of
Adopting Laws, Other Regulations and Acts (Chapter V).
When researching the practical aspects, we relied on available empirical researches as in the
framework of this paper we had neither opportunity nor possibility to conduct own surveys. Nemely,
a very well known (and respected) NGO in Croatia, GONG, has been systematically analysing the
implementation of the aforementioned article. The modus operandi was as following: after a draft
45

See: New FoIA – A Step towards Open Government, available on: www.gong.hr
Official Gazette 140/09
47
Article 37 reads as follows: ‘Sessions of the representative body shall be public. The public may
be excluded exceptionally as provided by special law and general act of the unit […]The voting at
the sessions of the representative body shall be public, unless the representative body decides to
vote on a certain issue by a secret ballot, according to the standing orders or other general act’. Act
on Local and Regional Self-government, Official Gazette 18/13, consolidate version
46
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law was prepared and sent to the Croatian Government (in order to be discussed on its session),
GONG has examined when (and even whether at all) the draft would be published on the web-page
of the relevant department. Results for the period between February 2011 and September 2011 are
48
far from satisfactory. According to this analysis, only 29 draft laws (17,9%) of the total number of
draft laws were published on ministerial web pages. Furthermore, only 10 calls for consultation
were launched (6,17%). Still, this is a litlle progress when comparing with the analysis for 2010 (only
nine draft laws were published and only six call for consultation were launched). However, a clear
improvement in relation to 2010 and 2011 happened in 2012, when 29% or somewhat less of two
thirds of all drafts laws sent to the Government passed the internet consultations (53 out of 180).
The positive trend is visible by the fact that in 2012 additional 23 drafts were sent to the public
consultations. Still, the final result is unsatisfactory because as much as two thirds of the new laws
are not available to the public in the phase when it is still possible to make impact on their content.
This research has also proven that a vast of number of ministerial web pages proved to be
extremely non-functional and complicated for public usage and search for relevant information.
Furthermore, it should be emphasized that the praxis of passing the laws on urgent
procedure is still predominant in Croatia. Moreover, in more recent parliamentary practice, the
summary enacment procedure has become almost the rule rather than exception. Therefore, it was
the duty of the Constitutional Court of the Republic of Croatia to caution about this. Having in mind
that the concept of summary enactment proedure is regulated by the Standing Orders of the
49
Croatian Parliament, whose Article 162 stipulates that ''by way of derogation, laws may be enacted
under summary procedures only when required by the interests of national defence or other
particularly justified grounds, or when necessary in order to prevent or eliminate majoc economic
50
ruptures'', the Constitutional Court in its Report to the Croatian Parliament from 23 January 2013
has reffered to statistics of the laws passed in the 7th term of the Parliament. Just for example,
according to the Minutes of the third sessions of the Parliament, the Parliament enacted a total of 38
laws at this session, including 33 in summary enactment proceedings (86.8%). In addition, certain
general, systematic laws, including those of a core nature, were among the laws enacted in
summary enactment proceedings, such as the Ombudsman Act. The Court therefore held that ''the
frequent practice of enacting laws in summary proceedings infringes upon the very nature of
parliamentarism. Such practice dimishes the significance of democratic procedures and the
obligation to respect them and prevents public debate on relevant social issues, weakening thereby
the grounds for the development and improvement of the culture of dialogue without which no
democratic society exists.'' Of course, this doesn't mean that the legislator has not the right to enact
a law in summary proceedings in individual, specific situations. However, this must be an exception,
when reasons presribed in the Standings Orders of the Parliamnet exist and when these reasons
are justified. We believe that there is no reason for the situation according to which more than 80%
of tha laws is enacted under summary enactment proceedings – this is certainly not in favor of equal
rights of all stakeholders and the transparency. Of course, adoption of a vast number of laws in
51
shortened and emergent legislative procedure often allows for a non-quality legislation.
Now, let us analyse the performance of the Government of the Republic of Croatia in the light
of the principle of transparency. In the Republic of Croatia the functioning of the Government is
52
regulated by the Law on Government. However, the principle of transparency is not specially
mentioned in this law, apart from Art. 32. para. 1 that demands the publishing of regulations and
rules of procedure in the Official Gazette of the Republic of Croatia. Additionally, it is interesting to
48

Implementation analysis of the Free Access to Informaion Act in the period between February
2011
and
September
2011,
available
on:
http://gong.hr/media/uploads/dokumenti/20110920PROVEDBAZPIREZULTATIIANALIZA_1.pdf
49
Standing Orders of the Croatian Parliament, Official Gazette nos. 71/00, 129/00, 117/01, 41/02,
91/03, 58/04, 69/08, 86/08, 81/12, 113/12 - correction
50
Report of the Constitutional Court of the Republic of Croatia U-X/99/2013 (The Report on the
Procedure for the Enactment of Laws and on the Standing Orders of the Croatian Parliament),
Official Gazette no. 12/13.
51
See: BARIĆ, S.: Principles of good governance and the Republic of Croatia, in: Contemporary
legal challenges: EU – Hungary – Croatia, T. Drinóczi, M. Župan, Z. Ercsey, M. Vinković (eds.),
Faculty of Law, University of Pécs and Faculty of Law, J. J. Strossmayer University of Osijek, Pécs –
Osijek, 2012, p. 250.
52
Law on Government, Official Gazette no 150/11.
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note a further paragrapf (Art. 32. para. 2) that enables publishing of decisions, conclusions and
other individual acts, meaning that they may be published – but do not have to be published –
depending on a discretionary decision of the Government.
The public operation of the Government is regulated by articles 52-54 of the Rules of
53
Procedure of the Government of the Republic of Croatia. These articles regulate public sessions of
the Government and they enable presenve of the media representative to whom order of the day
must be delivered prior to the sessions together with relevant working materials. However, the
Government may during a public session decide to exclude media representatives from the
discussion on certain issues and all the materials declared to be official, military or state secret
(according to a special law) are not made available to the public.
When researching the practical aspects, we relied – again - on reports of NGO GONG, which
has been systematically (since 2008) analysing the transparency of the Government of the Republic
of Croatia. This reports are specially dedicated to the examinations of open, closed and telephone
sessions and to the distributions of the budgetary reserves. In this sense, GONG examined the
Government's web-page, press-releases, news, laws and it several times requested decisions
rendered by the Government. According to the last availabe report for the first half of 2012, the new
Government has introduced some positive changes in the transparency of its work. Namely, the new
Government started with the praxis of publishing orders of the day and of publishing reports on
budgetary reserve usage. Still, some issues are disputable. For example, full orders of the day and
documents to be discussed during sessions, as well as reports on discussion and decision taken,
are still not being published several days in advance. Therefore, the public does not have the
information on the matters that will be discussed and this is also the way of preventing timely
reaction of interested parties.
In addition, in the first half of 2012 the Government held 7 full sessions over the phone.
However, Rules of the Procedure do not establish a possibility to hold the whole session over the
phone but regulate solely a case when the prime minister or the cabinet may decide to hold a
session even without the physical presence of the majority, while absent members may cast their
vote over the phone, fax or by e-mail. We believe that the Government should hold its sessions
according to the prescribed procedure – otherwise, it should change it. In this case, a clearly
identified need for holding the session over the phone should doubtlessly be regulated.
Clear criteria should also be established for the budgetary reserve usage. Altough the
sitaution is much better now than a few years ago (for example, in 2008 the amount of 50,90
millions HRK (kunas) was transferred wihout clear criteria of distribution, in comparision to the 2012,
when this amount was ''only' 3,80 millions HRK (kunas), there is still plenty room for improvement.
5

CLOSING COMMENTS
Even this brief overview shows that there are many ''weak points'' regarding transparency in
Croatia. All available researches have proven that the implementation of the relevant laws is still to a
large extent problematic. On the other hand, only a well-informed public may act as an efficient
democratic mechanism of control over power.
In that respect, we believe that creation and/or changes of regulations are of utter importance,
however the final result is, as we know, mainly dependent on the level of legal and political culture.
In this sense, we point to the need to carry out a systematic, comprehensive and detailed education
of all relevant stakeholders, including the bodies of public authority, as well as citizens themselves,
who are still insufficiently informed about all the aspects of the principle of transparency.
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ÚSTAVNOPRÁVNE ASPEKTY SPOPLATNENIA ZDRAVOTNEJ
STAROSTLIVOSTI V ČR A SR
Barbora Blašková
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: Constitutional statutes in the Slovak Republic and in the Czech Republic guarantee the
right to free health care in the health insurance system. The case law of constitutional courts of both
countries are united in the fact that the right to free health care unconditionally does not mean that a
certain proportion of health care may not be charged. This is the part of health care that exceeds the
scope and content of the standard of health care provided by health insurance. The author analyzes
the evolution and trends in healthcare payment system in both countries. The object of her attention
th
is also the finding of the Constitutional Court of the Czech Republic dated on 20 June 2013, under
file no. Pl. U.S. 36/11, which deals with the issue of distribution of healthcare care in standard care
(paid from public health insurance funds) and above standard care (economically more demanding).
It also addresses the issue of constitutionality of increased charges for hospitalization and the
question of admissibility of imposing sanctions for healthcare providers by health insurance
companies.
Abstrakt: Ústavné úpravy v Slovenskej republike a v Českej republike garantujú právo na bezplatnú
zdravotnú starostlivosť na základe zdravotného poistenia. Judikatúra ústavných súdov oboch štátov
je jednotná v tom, že právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť bezvýhradne neznamená, že by
určitá časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti nemohla byť spoplatnená. Ide o tú časť zdravotnej
starostlivosti, ktorá prekračuje rozsah a obsah štandardnej zdravotnej starostlivosti poskytovanej na
základe zdravotného poistenia. Autorka v príspevku analyzuje vývoj a tendencie spoplatnenia
zdravotnej starostlivosti v oboch krajinách. Predmetom jej pozornosti je aj nález ÚS ČR zo dňa
20.6.2013, pod sp. zn. Pl. ÚS 36/11, ktorý sa zaoberá otázkou rozdelenia zdravotnej starostlivosti
na starostlivosť základnú (hradenú z prostriedkov verejného zdravotného poistenia) a starostlivosť
nadštandardnú (ekonomicky náročnejšiu). Zaoberá sa aj otázkou ústavného súladu zvýšenia
poplatku za hospitalizáciu a otázkou prípustnosti ukladania sankcií poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti zo strany zdravotných poisťovní.
Key words: right to free health care, healthcare payment system, constitution, constitutional court,
health insurance companies
Kľúčové slová: právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, spoplatnenie zdravotnej starostlivosti,
ústava, ústavný súd, zdravotné poisťovne
ÚSTAVNÁ ÚPRAVA PRÁVA NA BEZPLATNÚ ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ
Právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť ako súčasť práva na ochranu zdravia patrí
k sociálnym právam patriacim do práv druhej generácie. V slovenskej ústavnej úprave je uvedené
v druhej vete čl. 40 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“): „Na základe zdravotného
poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky
za podmienok, ktoré ustanoví zákon.“
Článok 40 Ústavy SR upravuje okrem už spomínaného práva na bezplatnú zdravotnú
starostlivosť aj iné právo, rozdielneho významu a obsahu, a to v prvej vete citovaného článku
v znení: „Každý má právo na ochranu zdravia“, ktorým sa zaručuje právo na ochranu zdravia. Toto
právo priznáva Ústava SR každému bez výnimky (teda fyzickým osobám, keďže zdravie je
vlastnosťou biologických organizmov), v spojení s čl. 52 ods. 2 Ústavy SR z toho možno vyvodiť, že
právo na ochranu zdravia majú aj cudzinci. Ide o preventívnu ochranu zdravia, ktorá zahŕňa aj
ochranu zdravia v chorobe, či už z pohľadu krátkodobého alebo dlhodobého narušenia zdravia.
Na druhej strane okruh subjektov práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na
zdravotnícke pomôcky na základe zdravotného poistenia je užší, čo vyjadruje pojem „občania“
1
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v texte ustanovenia čl. 40 Ústavy SR. To znamená, že toto právo nepatrí cudzincom a tiež ani
osobám bez štátnej príslušnosti.
Druhú vetu tohto ustanovenia však treba vykladať tak, že občania majú právo nielen na
bezplatnú zdravotnú starostlivosť, ale aj na zdravotnícke pomôcky poskytované zo zdravotného
poistenia. Rozsah zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z nákladov zdravotného poistenia, ako
i okruh subjektov povinných platiť zdravotné poistenie a iné podmienky, ustanoví v zmysle ústavnej
úpravy zákon.
Obdobná úprava práva na ochranu zdravia, ako aj práva na bezplatnú zdravotnú
starostlivosť je v čl. 31 Listiny základních práv a svobod, ktorá je podľa čl. 3 a čl. 112 ods. 1 Ústavy
1
Českej republiky (ďalej len „Ústava ČR“) súčasťou ústavného poriadku Českej republiky.
Z obsahového hľadiska (aj vzhľadom na spoločnú históriu) je česká úprava práva na ochranu
zdravia, teda aj práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť, rovnaká. Rozdiely sa však začínajú
prejavovať v ustanoveniach zákonov, ktoré upravujú podmienky výkonu týchto práv vzhľadom na
ich nespočetné novely vyplývajúce z viacerých pokusov o reformovanie zdravotníctva a nemenej
tiež aj z judikatúry ústavných súdov oboch krajín.
Z hľadiska porovnávacieho ústavného práva je nutné povedať, že samotná úprava
organizácie zdravotníctva, poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo zaručenia práva na zdravie
je zriedkavým objektom ústavnej úpravy.
Podľa viacerých autorov odbornej literatúry je úprava práva na ochranu zdravia podľa čl. 40
2
Ústavy SR považovaná za výsledok nepochopenia spoločenských zmien po roku 1989, čo sa
následne odráža aj v nedostatkoch v jeho uplatňovaní.
V článku rozoberieme vývoj spoplatnenia zdravotnej starostlivosti na území SR a následne
na území ČR s poukazom na najzásadnejšie reformy a judikatúru ústavných súdov oboch krajín,
ktoré ovplyvnili samotný smer vývoja spoplatnenia zdravotnej starostlivosti.
V príspevku sa zaoberáme aj reformami zdravotníctva (najmä v SR) čiastočne aj
z ekonomického pohľadu, nakoľko zdravotníctvo ovplyvňuje okrem iného aj konkrétny stav
ekonomiky.
VÝVOJ SPOPLATNENIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI NA ÚZEMÍ SR
Od počiatku zakotvenia práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť do Ústavy SR spôsobuje
aplikačné problémy pojem „bezplatnosť“ a jeho výklad.
Otázka bezplatnosti zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného poistenia sa preto stala
predmetom konania pred Ústavným súdom SR, sp. zn. PL. ÚS 38/03, v ktorom navrhovatelia žiadali
vysloviť nesúlad napadnutých ustanovení s Ústavou SR a do rozhodnutia vo veci samej pozastaviť
účinnosť napadnutých ustanovení.
Namietaným zákonom bol zákon č. 138/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (rovnako bol namietaný aj zákon č. 98/1995 Z. z. o
Liečebnom poriadku a zákon č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení), ktorý nadobudol účinnosť 1.
júna 2003. Napadnuté boli ustanovenia, ktoré zaviedli pojem "služby súvisiace so zdravotnou
starostlivosťou", pričom tieto služby už nie sú súčasťou zdravotnej starostlivosti a preto nie sú
poskytované v rámci ústavného práva občanov na zdravotnú starostlivosť bezplatne. Z tohto zákona
je možné badať prvotné tendencie spoplatnenia zdravotnej starostlivosti v podmienkach SR.
Navrhovatelia svoj návrh odôvodnili tým, že „vzhľadom na charakter a podstatu plnení, ktoré
zákonodarca zaradil pod pojem súvisiace služby, nie je možné súhlasiť s tým, že vymedzené služby
už nie sú súčasťou práva na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v zmysle článku 40 Ústavy
Slovenskej republiky. Tieto služby sú neoddeliteľnou súčasťou zdravotnej starostlivosti a preto
musia byť v rámci článku 40 ústavy poskytované na základe zdravotného poistenia bezplatne.
Zaradenie týchto služieb mimo pojmu zdravotnej starostlivosti je prísne účelové a neodôvodnené.
Určité činnosti, ktoré sú jednoznačne súčasťou zdravotnej starostlivosti, nemožno iba formálnou
2

1

Čl. 31 Listiny základních práv a svobod: „Každý má právo na ochranu zdraví. Občané mají na
základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za
podmínek, které stanoví zákon.“
2
DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky: komentár. 3.vyd. Šamorín: Heuréka, 2012, str. 682.
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zmenou ich názvu umelo vyňať spod pôsobnosti článku 40 ústavy s cieľom obísť ústavné právo
3
občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.“
Navrhovatelia teda v zmysle citovaného považovali tieto služby za umelo vyňaté spod
pôsobnosti čl. 40 Ústavy SR prostredníctvom formálnej zmeny názvu (súvisiace služby), čím sa
malo obísť základné právo občanov na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na bezplatné
zdravotnícke pomôcky.
Na druhej strane cieľom zákonodarcu bolo nájsť adekvátne riešenie na zabezpečenie
príjmov a výdavkov a dosiahnutie rovnováhy v rámci zdravotného poistenia, avšak bol pri tom
limitovaný zodpovednosťou rešpektovania ústavou garantovaného základného práva na zdravotnú
starostlivosť poskytovanú na základe zdravotného poistenia.
Ústavný súd SR sa vo svojom náleze vysporiadal so situáciou tak, že uviedol: „Ústava
Slovenskej republiky garantuje len právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť poskytovanú na
základe zdravotného poistenia (pričom na úpravu podmienok jej poskytovania splnomocňuje
zákon), čím vytvára priestor pre spoplatnenie určitej časti poskytovania zdravotnej starostlivosti,
ktorá prekračuje rozsah a obsah zdravotnej starostlivosti poskytovanej na základe zdravotného
poistenia, ako aj úkonov a činností, ktoré síce so zdravotnou starostlivosťou poskytovanou na
základe zdravotného poistenia úzko súvisia, ale netvoria jej bezprostrednú súčasť.
Diferencovaná právna úprava určitých otázok je možná a nesignalizuje sama osebe
porušenie ustanovení Ústavy Slovenskej republiky. Musí však mať svoje opodstatnenie a zmysel a
nesmie narúšať princíp právnej úlohy a princíp rovnosti a musí zodpovedať kritériám
4
proporcionality.“
Pri svojom rozhodovaní sa teda Ústavný súd musel popasovať s otázkou, či je zavedenie
poplatkov za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti spôsobilé ohroziť občana
v jeho prístupe k právu podľa čl. 40 Ústavy SR a či je možné inštitút služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti skutočne oddeliť od samotnej zdravotnej starostlivosti.
Taktiež sa zaoberal otázkou, či je zaťaženie občana platobnou povinnosťou únosné a či mu
neznemožňuje jeho prístup k zdravotnej starostlivosti. Ústavný súd dospel pri posudzovaní súladu
napadnutých ustanovení zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti a zákona č. 98/1995 Z. z. o
Liečebnom poriadku s označenými článkami Ústavy SR nakoniec k názoru, že zavedenie poplatkov
za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v takom rozsahu, ako sú upravené
v napadnutých ustanoveniach predmetných zákonov, nemôže zasiahnuť do integrity občana do
takej miery, že by to znamenalo zásah do jeho základných práv upravených v čl. 19 ods. 1 a 2
Ústavy SR a čl. 8 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.
Je potrebné zdôrazniť, že ani Ústavný súd SR, ba v konečnom dôsledku ani navrhovateľ
nenamietal, že bezplatnosť zdravotnej starostlivosti neznamená, že sa poskytuje celkom zadarmo,
keďže túto myšlienku vylučuje už samotný princíp poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe
zdravotného poistenia. Tento názor podporuje tiež skutočnosť, že nie všetky úkony vykonané
v zdravotníckom zariadení sú výkonmi zdravotnej starostlivosti, čo vyplýva aj zo samotného čl. 40
Ústavy SR, ktorý negarantuje bezplatnosť všetkých úkonov vykonaných v zdravotníckych
zariadeniach. Z tohto dôvodu je teda možné rozlíšiť výkony podliehajúce režimu čl. 40 Ústavy SR
a tiež výkony, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, avšak nemajú povahu priamej
realizácie zdravotnej starostlivosti.
K tomuto právnemu názoru Ústavného súdu SR uviedli svoje odlišné stanovisko sudcovia
ústavného súdu Ľ. Gajdošíková a E. Bárány, ktorí naopak dôvodili, „že znenie čl. 40 druhej vety
Ústavy SR neumožňuje, aby sa pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na základe zdravotného
poistenia požadovala akákoľvek platba. Výraz „bezplatná“, použitý v čl. 40 ústavy totižto svojou
podstatou nepripúšťa mieru alebo odstupňovanie bezplatnosti, lebo sám je presným vyjadrením
5
miery.“
I keď je tu niekoľko argumentov, pre ktoré je možné súhlasiť s názorom väčšiny sudcov
Ústavného súdu SR v predmetnej veci, skôr sa stotožňujeme s názorom sudcov prezentujúcich
svoje odlišné stanovisko, pretože pri zohľadnení gramatického významu pojmu bezplatnosť, čo je

3

PL. ÚS 38/03. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2004-I.polrok, s.
80.
4
PL. ÚS 38/03. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2004-I.polrok, 80.
5
PL.ÚS 38/03.Odlišné stanovisko sudkyne Ľ. Gajdošíkovej a sudcu E. Báránya vo veci PL.ÚS
38/03. Zbierka nálezov a uznesení Ústavného súdu Slovenskej republiky 2004-I.polrok, s. 80.
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absolútnou kategóriou, nie je možné pripustiť jej akúsi modifikáciu z hľadiska odstupňovania jej
miery.
Už z prezentovania odlišného stanoviska dvoch sudcov Ústavného súdu SR možno badať,
že ani v takej inštitúcii akou je Ústavný súd SR, ktorý je oprávnený podávať výklad Ústavy SR
a rozhodovať o súlade zákonov s Ústavou SR, nie je názorová jednotnosť na danú problematiku.
Preto stojí za zváženie prípadná novelizácia čl. 40 Ústavy SR.
Pokiaľ ide o významné reformy, ktoré ovplyvnili smerovanie zdravotníctva, je potrebné
poznamenať, že zdravotníctvo je predmetom záujmu množstva zainteresovaných subjektov resp.
záujmových skupín na jednej strane a na druhej strane stoja občania, ktorí využívajú služby
zdravotníctva po celý život, pričom obe skupiny zastávajú protichodné pozície. Z tohto dôvodu je
presadzovanie akýchkoľvek reforiem v zdravotníctve obtiažne a nepopulárne, navyše za 4-ročné
volebné obdobie len ťažko presaditeľné.
V prvom rade je potrebné povedať, že dopyt po bezplatnej zdravotnej starostlivosti vzhľadom
na jej rozsah, nie je možné uspokojiť z aktuálne dostupných prostriedkov verejného zdravotného
poistenia. V nemalej miere tomu prispieva aj nízka efektivita vynakladaných prostriedkov,
netransparentnosť pri obstarávaní tovarov, služieb, liekov a zdravotníckych pomôcok. Celkovo tieto
faktory vplývajú na rast zadlženosti tohto sektora.
Práve zadlženosť bola dôvodom pre vylúčenie majetku zdravotníckych zariadení
a zdravotných poisťovní z exekúcií, čo malo zabrániť kolapsu zdravotníctva. Zastavenie exekúcii
bolo jednorazovým opatrením (aj napriek skutočnosti, že z pôvodnej 6-mesačnej lehoty sa
obmedzenie exekúcií v zdravotníctve postupne predlžovalo až do roku 2006), ktorým sa mali
ochrániť zadlžené zariadenia pred zatváraním, a tým zachovať dostupnosť zdravotnej starostlivosti
pre občanov. Skôr však podporovalo korupciu, neefektívne nemocnice a narastanie dlhov. Toto
opatrenie navyše vykazovalo známky protiústavnosti, keďže zaviedlo nerovnakú mieru ochrany
vlastníckeho práva v závislosti od právnej povahy dlžníka - súkromné zdravotnícke zariadenia
nemali legislatívnu ochranu pred exekúciami. Ústavný súd konštatoval protiústavnosť ochrany
nemocníc a zdravotných poisťovní pred exekúciami už v roku 2000, následne v decembri roku 2006
svoje rozhodnutie pripomenul, keď pozastavil účinnosť ustanovení týkajúcich sa ochrany pred
exekúciami (prijatých po nástupe vlády R. Fica v septembri 2006).
Najrazantnejšiu zmenu v slovenskom zdravotníctve prinieslo obdobie tzv. „Zajacovej“
reformy v období rokov 2003-2005 a s tým súvisiace stabilizačné opatrenia zamerané na zastavenie
dlhu a následné systémové opatrenia zamerané na prijatie reformných zákonov.
Výrazne negatívny ohlas verejnosti vyvolalo zavedenie paušálnych poplatkov (známe ako
tzv. 20-korunáčky) za služby súvisiace so zdravotnou starostlivosťou v apríli roku 2003. Spolu s už
spomínaným judikátom Ústavného súdu SR, ktorý nevylúčil možnosť spoplatniť určitú časť
zdravotnej starostlivosti, položili základ spoplatnenia zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Od júna
roku 2003 boli teda zavedené poplatky za činnosti súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, ale
priamo zdravotnou starostlivosťou nie sú - poplatok za návštevu lekára v ambulancii (20 SK), pobyt
v nemocnici (50SK/deň), v kúpeľoch (50-220SK/deň v závislosti od diagnózy), návšteva pohotovosti
alebo poskytnutie lekárskej služby prvej pomoci (60SK), vydanie lieku na lekársky predpis (20SK),
zdravotnícka doprava sanitkou (2SK/km).
Cieľom tejto reformy malo byť obmedzenie nadmernej spotreby zdravotníckych služieb,
liekov a zdravotníckych pomôcok a sťaženie zneužívania systému. Taktiež sa mala obmedziť
korupcia, znížiť výdavky nemocníc a docieliť, aby si občania uvedomili, že v zdravotníctve nie je nič
zadarmo a každá služba má svoju cenu. Spoplatnením služieb sa mala otvoriť diskusia o prioritách
vo financovaní zdravotníctva. Začať reformu zdravotníctva od pacienta bolo podľa slov ministra
6
Zajaca „technicky najjednoduchšie“.
Po zavedení paušálnych poplatkov prišli na rad systémové opatrenia. Bolo prijatých 6
reformných zákonov účinných od 1.1.2005, a to :
a) zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného
poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
(súčasťou zákona bola príloha tzv. solidárny základný balík, ktorý obsahoval zoznam
približne 6400 diagnóz plne hradených z verejného zdravotného poistenia, pričom ostatné
tzv. neprioritné diagnózy pri ktorých majú občania určitú výšku spoluúčasti mala určiť
vláda kategorizačným nariadením. Cieľom zákona bolo zastaviť dlh v zdravotníctve pri
6

Pozri : Reformné procesy v zdravotníctve – obdobie rokov 2000-2012, dostupné na :
http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/9435/reformne-procesy-v-zdravotnictve-obdobie-rokov-2000-2012.html
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súčasnom neznížení kvality a zabezpečiť zvýšenie udržateľnosti systému verejného
zdravotného poistenia.
b) zákon o zdravotnej starostlivosti sa venoval najmä katalogizácii zdravotných výkonov,
chorôb, liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorej cieľom bolo
poskytnúť maximálny účinok za čo najefektívnejších podmienok, z čoho plynula potreba
obmedzenia - stanovenia jasných a transparentných pravidiel, platných pre každého
účastníka systému, pri rešpektovaní kritérií a zachovaní kvality zdravotnej starostlivosti.
Predkladatelia v dôvodovej správe uviedli: „Ak má byť systém solidárneho zdravotného
poistenia udržateľný, nemôže každý jeho klient poberať bezplatnú zdravotnú starostlivosť
v neobmedzenom rozsahu“.
c) zákon o zdravotnom poistení rozčlenil zdravotné poistenie na dva základné typy - verejné
zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie. Individuálne zdravotné poistenie sa
však v praxi neujalo, nakoľko nebola stanovená výška spoluúčasti pacientov pri hradení
tzv. neprioritných chorôb. Pokiaľ budú mať pacienti nárok na hradenie všetkých výkonov
z verejného zdravotného poistenia, poisťovne nebudú mať záujem ponúkať komerčné
pripoistenie. Zákon mal motivovať poisťovne k zvyšovaniu výberu poistného, k vymáhaniu
nedoplatkov a zaviedol inštitút ročného zúčtovania zdravotných odvodov.
d) zákon o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou začal proces
transformácie zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti a zriadil sa Úrad pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou. Zákonom sa zavádzali najmä tvrdé rozpočtové pravidlá
v hospodárení transformovaných zdravotných poisťovní, ktoré sa tak stali subjektmi
súkromného práva. Zámerom transformácie bolo vytvoriť podmienky pre hospodárne
nakladanie s prostriedkami určenými na verejné zdravotné poistenie a to buď
prostredníctvom tvorby zisku alebo hrozbou bankrotu. Zákon obmedzoval vyplatenie zisku
akcionárom. Bolo to možné len vtedy, ak boli všetky nároky poistencov uspokojené,
v opačnom prípade poisťovňa bola povinná použiť zisk na uspokojenie nárokov pacientov.
e) zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti upravoval transformáciu štátnych
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (nemocnice, polikliniky, sanatóriá) na akciové
spoločnosti, čím sa mal zavŕšiť proces odštátňovania zdravotníckych zariadení, ktorý začal
v roku 1992. Pred spustením samotnej transformácie sa vláda snažila oddlžiť zdravotnícke
zariadenia prostredníctvom štátnej akciovej spoločnosti Veriteľ.
f) zákon o záchrannej zdravotnej službe.
Zajacova reforma zdravotníctva bola napriek viacerým ústupkom oproti pôvodným
predstavám jej autorov vnímaná verejnosťou veľmi negatívne. Naopak ekonómovia ju označujú za
najkomplexnejšiu zmenu zdravotníctva. Dôsledok nepriazne verejnosti voči reforme zdravotníctva
sa prejavil v nasledujúcich voľbách. Po nástupe vlády R. Fica (r. 2006-2010) prvé kroky novej vlády
smerovali predovšetkým k zrušeniu niektorých paušálnych poplatkov (od septembra 2006 boli
zrušené tzv. 20-korunáčky a 50 SK za deň hospitalizácie, od októbra 2006 bol znížený poplatok za
recept z 20 Sk na 5 SK). Ostatné poplatky ostali zachované. Náhrada za zrušené poplatky mala byť
zabezpečená zvýšením mesačných limitov zdravotnej starostlivosti pre lekárov a nemocniciam
dofinancovaním cez zdravotné poisťovne. Snahou tejto vlády bolo naopak odbremeniť osoby,
ktorým sa poskytovala zdravotná starostlivosť. V očiach verejnosti došlo k posilneniu idey
bezplatného zdravotníctva, čo v konečnom dôsledku prispelo k návratu k zadlžovaniu systému.
Ďalšími opatreniami, ktoré nasledovali, bolo zastavenie transformácie štátnych
zdravotníckych zariadení na akciové spoločnosti, zákaz zisku zdravotných poisťovní, zvýhodňovanie
štátnych poskytovateľov a poisťovní pred súkromnými. Tieto opatrenia predstavovali návrat k tzv.
mäkkým rozpočtovým pravidlám.
V dôsledku zrušenia niektorých paušálnych poplatkov nastal nadmerný dopyt po zdravotných
službách a rozšírili sa aj zbytočné návštevy lekárov. Riešením tejto situácie malo byť zavedenie tzv.
výmenných lístkov od všeobecného lekára, ktorý mal posúdiť komplexný stav pacienta a jeho
potrebu vyšetrenia špecialistom. Výmenné lístky, ako sa ukázalo, boli záťažou nielen pre
všeobecných lekárov, ale aj pre samotných pacientov.
Nástup vlády I. Radičovej v roku 2010 naznačoval návrat k reformnému úsiliu. Bola
schválená rozsiahla novela zákona o zdravotných poisťovniach, ktorou sa sprísnili kritériá na
posudzovanie platobnej schopnosti poisťovní, čo malo posilniť stabilitu sektora. Zaviedla sa
povinnosť zverejniť všetky zmluvy zdravotných poisťovní s poskytovateľmi na internete, zrušili sa
výmenné lístky k špecialistom, bol zavedený ochranný horný limit na doplatky za lieky pre
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nízkopríjmových dôchodcov (príjem do 372,25 Eur) a pre ťažko chorých. Dôchodcovia získali nárok
na vrátenie peňazí za doplatky na lieky, ak prekročia za štvrťrok hranicu 45 Eur za najlacnejšiu
alternatívu lieku, u ZŤP to bolo 30 Eur.
Obdobie roku 2011 je charakteristické liekovou reformou, ktorá mala spočívať predovšetkým
v sprísnení systému referencovania cien liekov. Zaviedlo sa predpisovanie liekov na úrovni ich
účinnej látky - tzv. generická preskripcia, čím vznikla možnosť výberu lacnejšej alternatívy lieku.
Akýmsi oslabením tohto inštitútu, ktorý bol presadený pri rokovaní o návrhu zákona bola možnosť
lekára napísať na recept aj konkrétny obchodný názov lieku.
Zaujímavým bolo tiež zavedenie tzv. vernostných systémov v lekárňach aj na hradené lieky
na lekársky predpis. Účelom malo byť zníženie doplatkov pacientov za lieky.
Tendencie vlády smerujúce k spoplatňovaniu zdravotnej starostlivosti naznačovali aj diskusie
o zavedení paušálnych poplatkov za stravu a pobyt v nemocnici, ktoré už boli v tom čase vyberané
zo strany niektorých ústavných zariadení aj bez legislatívnej úpravy. Ide o legislatívnu medzeru
v našom právnom poriadku, ktorá spočíva v absencii vymedzenia základného balíka zdravotnej
starostlivosti hradeného z povinného zdravotného poistenia, ako aj v absencii vymedzenia
štandardu a nadštandardu v nemocniciach. Hoci vtedajší minister I. Uhliarik uprednostňoval
zavedenie individuálneho pripoistenia pred zavedením paušálnych poplatkov za hospitalizáciu, MZ
SR vypracovalo návrh, ktorý mal zo zákona umožniť vyberať poplatky za prednostné ošetrenia,
nadštandardnú izbu, výber operatéra a čiastočne uhrádzané alebo vôbec neuhrádzané lieky. Tento
návrh však len kopíroval zaužívanú prax poplatkov v nemocniciach. Nakoniec sa návrh nedostal ani
7
na rokovanie vlády SR.
Rok 2011 bol poznačený protestmi lekárov, nespokojných so stavom zdravotníctva, čo
vyústilo do hromadných výpovedí lekárov a následného prijatia zákonov o minimálnych mzdových
nárokoch lekárov a zdravotných sestier. Ani nevyslovenie dôvery vláde I. Radičovej a následný pád
vlády, nezastavil nátlakovú akciu lekárov. Lekárski odborári požadovali zrušenie transformácie
nemocníc, čo sa im nakoniec aj podarilo.
Po predčasných voľbách a nástupe ministerky Z. Zvolenskej do funkcie bolo jej hlavnou
úlohou predovšetkým uspokojiť mzdové nároky lekárov a zdravotných sestier. Opätovne nastúpila
tendencia rušenia prvkov Zajacovej reformy.
Najviac diskutovanou zmenou je v súčasnosti zmena systému verejného zdravotného
poistenia, ktorý je toho času založený na pluralite poisťovní, na unitárny systém s jednou štátnou
zdravotnou poisťovňou. Vláda prezentovala tri možné plány zmeny systému na unitárny, a to:
1.prenájmom a následnou správou poistných kmeňov súkromných poisťovní VšZP,
2.odkúpením akcií či aktív súkromných poisťovní a ich prevod na VšZP,
3.vyvlastnením súkromných poisťovní ako krajné riešenie.
Dosiaľ však nedošlo k dohode so súkromnými poisťovňami a zdá sa, že otázka unitárneho
systému s jednou zdravotnou poisťovňou sa nateraz dostala do úzadia.
VÝVOJ SPOPLATNENIA ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI NA ÚZEMÍ ČR
Pokiaľ ide reformný vývoj v ČR, tiež bol reprezentovaný viacerými reformami zameranými
rovnako ako v našich podmienkach na oddlženie systému zdravotníctva.
Rovnako ako u nás, aj v ČR bol výklad pojmu „bezplatnosť“ obsiahnutý v čl. 31 Listiny
nejednoznačný. Ústavný súd ČR vykladal druhú vetu čl. 31 Listiny základních práv a svobod
niekoľkokrát, najmä v dôsledku nálezov Pl. ÚS 35/95, Pl. ÚS 14/02 a Pl. ÚS 1/08, čím došlo ku
značnej konkretizácii a čiastočne aj k posunu interpretácie.
Systém zdravotnej starostlivosti nastavený v ČR sa v súčasnosti od nášho odlišuje tým, že
od roku 2008 boli v ČR zavedené regulačné poplatky a doplatky na liečivá alebo potraviny pre
zvláštne lekárske účely. Ide napr. o:
- poplatok 30 Kč za klinické vyšetrenie, návštevu zubára, resp. za vydanie každého plne
alebo čiastočne hradeného liečivého prípravku ale potraviny pre lekárske účely za deň
hospitalizácie v zdravotníckom zariadení,
- poplatok 60 Kč za každý deň hospitalizácie v zdravotníckom zariadení,
- poplatok 90 Kč za pohotovostnú službu poskytnutú zdravotníckym zariadením.
3

7

Pozri : Reformné procesy v zdravotníctve – obdobie rokov 2000-2012, dostupné na :
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Taktiež v českom zdravotnom systéme boli zavedené ochranné opatrenia, tzv. limity, ako
ochranný mechanizmus pre osoby mladšie ako 18 r. v sume 2500 SK a pre osoby staršie ako 65 r.
limit 5000 SK. Ich zmyslom je, že po prekročení týchto limitov zdravotná poisťovňa poplatky týmto
poistencom vždy vráti.
Samotné zavedenie regulačných poplatkov do §16a a nasl. zákona č. 48/1997 Sb., bolo
predmetom konania pred Ústavným súdom ČR (nález ÚS ČR, sp. zn. Pl. ÚS 1/08). K predmetnému
nálezu bolo pripojených sedem odlišných stanovísk sudcov a nevládnych organizácií. Za všetky
odlišné stanoviská je možné spomenúť stanovisko E. Wagnerovej, charakterizujúce funkciu
a význam čl. 31 Listiny. Vo svojom stanovisku uviedla, že čl. 31 Listiny je potrebné vykladať ako istý
druh záruky sociálnej štátnosti v tak citlivej oblasti, ako je ochrana zdravia. Bezplatnosť viazaná na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti a zdravotných pomôcok v tomto prípade pôsobí ako limit
požiadavky bezplatnosti z hľadiska ústavnoprávne zaručeného inštitútu. To znamená, že
bezplatnosť je možné vôľou zákonodarcu rozširovať, avšak pri jej obmedzovaní je zákonodarca
8
viazaný naznačeným limitom, ktorý vyplýva z ústavnoprávne zaručeného inštitútu.
Výklad druhej vety čl. 31 Listiny v kontexte nálezov Ústavného súdu ČR smeruje skôr
k tomu, že všetci poistenci majú nárok na také ošetrenie a liečbu, ktorá zodpovedá objektívne
zisteným potrebám a požiadavkám náležitej úrovne a lekárskej etiky, čo predstavuje štandardnú
zdravotnú starostlivosť poskytovanú na základe verejného zdravotného poistenia bezplatne, teda
bez priamej úhrady. Nad rámec tejto starostlivosti potom môžu zdravotnícke zariadenia poskytovať
nadštandardnú starostlivosť na základe priamej úhrady alebo pripoistenia. Rozdiel medzi
štandardnou a nadštandardnou zdravotnou starostlivosťou nesmie však spočívať v rozdieloch vo
vhodnosti a účinnosti, tzn. v delení liečby na základnú - lacnejšiu, ale menej vhodnú a menej účinnú
a na nadštandardnú – drahšiu, ale vhodnejšiu a účinnejšiu. Dôležité je, že vymedzenie rozsahu
starostlivosti (základnej aj nadštandardnej) musí byť uskutočnené zákonom a nie podzákonným
9
predpisom. Vývojová orientácia zdravotníctva, podložená zákonmi, je teda založená nie na presune
„lepších“ úkonov zdravotnej starostlivosti z podmienok bezplatnej zdravotnej starostlivosti do sféry
priamo hradenej poistencom, ale naopak, spočíva v zlepšovaní úkonov poskytovaných bezplatne
10
z verejného zdravotného poistenia.
Významným z pohľadu spoplatňovania zdravotnej starostlivosti (aj pre ďalší vývoj v SR) je
nález Ústavného súdu ČR z 20.6.2013 pod sp. zn. Pl. ÚS 36/11. Navrhovatelia iniciovali konanie
pred Ústavným súdom ČR, v ktorom označili novelu zákona č. 48/1997 Sb. (uskutočnenú zákonom
458/2011 Sb.) za rozpornú s ústavným poriadkom Českej republiky a so záväzkami Českej
republiky vyplývajúcimi z medzinárodných zmlúv. Napadnutá právna úprava:
- rozdeľuje zdravotnú starostlivosť na variantu základnú (plne hradenú z prostriedkov verejného
zdravotného poistenia) a variantu ekonomicky náročnejšiu, ktorá sa nad rámec úhrady stanovenej
pre základnú starostlivosť nehradí z prostriedkov verejného zdravotného poistenia,
- zvyšuje regulačný poplatok za poskytovanie lôžkovej starostlivosti zo 60 Kč na 100 Kč,
-oprávňuje zdravotné poisťovne postihovať poskytovateľov zdravotných služieb za porušenie
niektorých povinností uložených zákonom o verejnom zdravotnom poistení.
Navrhovatelia považovali deľbu zdravotnej starostlivosti na jednotlivé varianty za
diskriminačnú, nakoľko prístup k ekonomicky náročnejšej variante bude závisieť na ochote, resp.
schopnosti zaplatiť si cenu zdravotnej starostlivosti, nie na potrebe jej čerpania. Argumentovali, že
sa tým vytvára dvojaké zdravotníctvo - pre tých, ktorí si môžu dovoliť len základnú variantu a pre
tých, ktorí si môžu dovoliť variantu ekonomicky náročnejšiu.
Ministerstvo zdravotníctva sa vo svojom stanovisku bránilo argumentáciou, že pokiaľ je
možné zdravotnú starostlivosť poskytnúť len jedným spôsobom, takúto starostlivosť nie je možné
označiť za ekonomicky náročnejšiu. Postup poskytovateľov zdravotnej starostlivosti má byť taký, že
lekár posúdi zdravotný stav pacienta a od neho sa odvíjajúci účel poskytnutia zdravotných služieb,
stanoví optimálnu variantu zdravotnej starostlivosti, ktorá sa pre daný prípad stane variantou
základnou a až následne bude skúmať, či pre daný liečebný postup neexistujú varianty ekonomicky
náročnejšie s identickým terapeutickým účinkom. Zásadne odmietli, že by v právnej úprave chýbala
definícia základnej a ekonomicky náročnejšej varianty. Taktiež uviedli, že určenie podmienok, na
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WAGNEROVÁ, E., ŠIMÍČEK, V. LANGÁŠEK, T., POSPÍŠIL, I. a kol.: Listina základních práv
a svobod. Komentář. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2012, s. 653-654.
9
Tamže, s. 654.
10
Pozri : Nález Ústavného súdu ČR, sp. zn. Pl. ÚS 14/02 zo 4.6.2003.
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základe ktorých bude možné variantu starostlivosti identifikovať, je upravené vo vyhláške č.
411/2011 Sb., ktorou sa vydáva zoznam zdravotných výkonov s bodovými hodnotami.
Ústavný súd možnosť rozdelenia zdravotnej starostlivosti na štandardnú a nadštandardnú
pripustil už v náleze sp. zn. Pl. ÚS 35/95, kde sa zaoberal ústavnosťou zákonných ustanovení
rámcovo vymedzujúcich rozsah zdravotnej starostlivosti hradenej zo všeobecného zdravotného
poistenia a podzákonných predpisov stanovujúcich konkrétny okruh tejto starostlivosti.
V odôvodnení tohto nálezu s variantmi zdravotnej starostlivosti počíta, avšak sústredil sa na
legislatívnu formu právnej úpravy, a to na skutočnosť, že vymedzenie rozsahu zdravotnej
starostlivosti nie je možné ponechať na inú ako zákonnú úpravu.
V tomto prípade napadnuté ustanovenia zákona Ústavný súd zrušil pre rozpor s čl. 4 ods. 2
a čl. 31 Listiny. Dôvodom pre ich zrušenie bolo, že problematika základnej a ekonomicky
náročnejšej varianty bola síce v základných rysoch upravená v zákone o verejnom zdravotnom
poistení, ale len sčasti. Zvyšok bol upravený v podzákonnom predpise. Podzákonná úprava je
v tomto prípade protiústavná, nakoľko medze základných práv a slobôd môže stanoviť len zákon.
Pokiaľ ide o zvýšenie regulačných poplatkov, navrhovatelia to považovali za protiústavné
argumentujúc, že od ich zavedenia v roku 2008 nedošlo k takému nárastu nákladov ani v oblasti
lôžkových zdravotníckych zariadení, ani v zdravotníctve ako celku. Čiastku navýšenia nepovažujú
za zanedbateľnú, skôr naopak, vidia v nej bariéru v prístupe k zdravotnej starostlivosti pre niektoré
sociálne skupiny, najmä pokiaľ nie sú stanovené žiadne ochranné limity. Nenamietali teda samotnú
existenciu regulačných poplatkov, ale len ich navýšenie.
Ústavný súd ČR videl ústavnoprávny deficit úpravy regulačných poplatkov v tom, že chýbali
akékoľvek limity tejto platby. To znamená, že povinnosť platby regulačného poplatku bola ukladaná
plošne, nezohľadňujúc osoby zárobkovo nečinné, deti, osoby zdravotne postihnuté a pod. Zároveň
v napadnutej úprave nebola povinnosť platiť poplatok ohraničená časovo (tzn. bez zohľadnenia
dĺžky hospitalizácie), tak ako to je zvykom v okolitých krajinách. Z týchto dôvodov dospel Ústavný
súd k zrušeniu ust. § 16a ods. 1 písm. f) zákona o veřejném zdravotním pojištení. Súčasne však
stanovil legisvakačnú lehotu do konca roka 2013, nakoľko je poplatok za lôžkovú starostlivosť
významným príjmom poskytovateľov zdravotných služieb a jeho okamžitý výpadok by ich
bezdôvodne a nespravodlivo ekonomicky postihol. Zákonodarcovi týmto umožnil, aby nastavil
podmienky platby regulačného poplatku v intenciách tohto nálezu.
Za zavedením oprávnení zdravotných poisťovní sankcionovať poskytovateľov zdravotných
služieb (napr. pri zistení opakovaného alebo sústavného nevyberania regulačných poplatkov) videli
navrhovatelia obavu, že zdravotná poisťovňa bude prostredníctvom tohto sankčného oprávnenia
priamo alebo nepriamo pôsobiť na poskytovateľov zdravotných služieb vo vzťahu k uzatváraniu,
plneniu alebo ukončovaniu zmluvy o poskytovaní a úhrade hradených služieb, obzvlášť pokiaľ budú
v spore. Zdravotné poisťovne sa tak dostali do postavenia orgánu verejnej moci, hoci nie sú
v nadradenom postavení vo vzťahu k poskytovateľom zdravotných služieb.
Ústavný súd ČR sankčné oprávnenie zdravotných poisťovní vyplývajúce z ust. § 16a ods. 10
a 11, § 32 ods. 5 a § 44 ods. 5 a 6 napadnutého zákona označil za rozporné s čl. 1 Listiny
garantujúcim rovnosť v právach. Zároveň uviedol, že rozsah sankčných oprávnení nemôže byť
vyvážený ani legitímnym cieľom, ktorý je ich ukladaním sledovaný, a to šetrné nakladanie
s prostriedkami verejného zdravotného poistenia.
ZÁVER
Nielen ekonomika ale aj judikatúra ústavných súdov naznačuje, že tendencia smeruje
k ústavnoprávnej akceptácii spoplatnenia zdravotnej starostlivosti v oboch krajinách. Z kontextu
ostatného nálezu Ústavného súdu ČR je badateľné, že spoplatnenie zdravotnej starostlivosti
napreduje viac u našich susedov.
Napriek tomu je potrebné povedať, že judikatúra ústavných súdov oboch krajín je pomerne
rozkolísaná. Doterajšie nálezy sú nejednotné v elementárnych otázkach týkajúc sa práva na
bezplatnú zdravotnú starostlivosť, v metódach súdneho prieskumu, ako aj v argumentačných
stratégiách. Príčinou tejto nejednotnosti je skutočnosť, že sociálne práva sú častým objektom
presadzovania záujmov lobistických skupín, sú aj predmetom politického boja a v neposlednom
rade závisia od ekonomických možností štátu. V týchto podmienkach činnosť ústavných súdov
pôsobí „ekonomicky konformne“, keď v rámci zdanlivej udržateľnosti bezplatnosti zdravotnej
starostlivosti a večne zadlženého systému zdravotníctva tolerujú vo svojich rozhodnutiach
postupné spoplatňovanie zdravotnej starostlivosti.
4
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Nakoľko bezplatnosť zdravotnej starostlivosti sa postupne stáva len slovom na papieri, za
úvahu stojí zváženie novelizácie čl. 40 Ústavy SR, a to jednoduchým vypustením slova „bezplatný“
z čl. 40 Ústavy SR.
Keďže právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť je citlivou otázkou tak pre samotných
občanov, ako aj pre politikov, nie je možné predpokladať vôľu vládnucej strany zasahovať do
ústavného práva zakotveného v čl. 40 Ústavy SR. Skôr je predpoklad, že „obmedzovanie“ práva na
bezplatnú zdravotnú starostlivosť sa bude diať prostredníctvom zákonov, keďže zdanlivo
presadzovaný záujem jednotlivca a ekonomické argumenty odôvodňujúce nevyhnutnosť
obmedzenia určitého práva alebo slobody sú a zrejme dlho budú vďačnou témou, ako dôveryhodne
presviedčať ľudí, ktorí by inak na takéto obmedzenie práva nepristúpili.
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ÚSTAVNÉ ORGÁNY SUI GENERIS
Andrej Bonko
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: The economic crisis has led some governments to adopt legal and institutional measures
to prevent the future that their countries were insolvent or bankrupt. Especially strong is this
tendency in those states of the European Union, which took place in the deepest economic
integration by adopting a common currency and thus created the European Monetary Union. These
institutional arrangements are often beyond the scope of the traditional understanding of the
constitutional system as a system based on separation of power and the system of checks and
balances. The paper analyses the institutional aspects of the constitutional system of the Slovak
Republic with a special focus on the constitutional bodies of systematic point of view can be
considered as constitutional bodies sui generis, both in terms of separation of powers and checks
and balances in terms of parliamentary form of government in the Slovak Republic. The analysis
pays attention to the way of creation of these bodies, their functions and relationship to other
constitutional bodies.
Abstrakt: Hospodárska kríza viedla niektoré vlády k prijatiu právnych a inštitucionálnych opatrení,
ktoré majú do budúcna zabrániť aby sa ich krajiny dostali do platobnej neschopnosti prípadne aby
zbankrotovali. Osobitne je táto snaha výrazná v tých štátoch Európskej únie, v ktorých prebehla
najhlbšia ekonomická integrácia prijatím spoločnej meny a vytvorili tak Európsku menovú úniu. Tieto
inštitucionálne opatrenia sa často vymykajú z rámca tradičného chápania ústavného systému ako
systému založeného na deľbe moci a na systéme bŕzd a protiváh. Príspevok analyzuje
inštitucionálne aspekty ústavného systému Slovenskej republiky s osobitným zameraním na tie
ústavné orgány, ktoré zo systematického hľadiska možno považovať za ústavné orgány sui generis,
tak z hľadiska deľby moci ako aj systému bŕzd a protiváh v podmienkach parlamentnej formy vlády
v Slovenskej republike. V rámci analýzy sa venuje pozornosť spôsobu kreovania takýchto orgánov,
ich funkciám ako aj vzťahom k iným ústavným orgánom.
Key words: Constitution of the Slovak Republic, constitutional system, ordinary constitutional
bodies, extraordinary constitution bodies, constitutional bodies sui generis, separation of powers,
checks and balances system, political cycles, economical cycles, debt brake, the Government of the
Slovak Republic, the National council of the Slovak Republic, the Security Council of the Slovak
Republic, the Parliamentary Council, the Council for Budget Responsibility, National Bank
of Slovakia, war, hostilities, European Monetary Union, vote of confidence
Kľúčové slová: Ústava Slovenskej republiky, ústavný systém, riadne ústavné orgány, mimoriadne
ústavné orgány, ústavné orgány sui generis, deľba moci, systém bŕzd a protiváh, politický cyklus,
hospodársky cyklus, dlhová brzda, vláda Slovenskej republiky, Národná rada Slovenskej republiky,
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky, Parlamentná rada, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť,
Národná banka Slovenska, vojna, vojnový stav, európska menová únia, hlasovanie o dôvere
ÚVOD
Skúsenosť posledných rokov ako aj vývoj v Slovenskej republike a najmä v niektorých iných
štátoch sveta, členských štátoch Európskej únie a najme členských štátoch Európskej menovej únie
ukazuje, že vlády týchto štátov nie sú v dôsledku polarizácie subjektov politického systému –
politických strán a v dôsledku politických cyklov – volieb do volených orgánov na celoštátnej ako aj
regionálnej úrovni, charakterizovaných najmä inflačnou fiškálnou politikou vykonávateľov politickej
moci na konci každého politického cyklu – (pred voľbami) s cieľom získať na svoju stranu voličov,
schopné dostatočne čeliť negatívnym vplyvom klesajúcej fázy ekonomického cyklu najmä, ak tento
nie je len krátkodobý a lokálny, ale dlhodobý a zasahujúci svetovú ekonomiku, čo znemožňuje
nositeľom a vykonávateľom politickej moci prijímať dlhodobé opatrenia presahujúce rámec toho
1
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ktorého volebného cyklu, ktorého trvanie nekorešponduje s trvaním klesajúcej fázy ekonomického
cyklu.
Uvedené viedlo k dramatickému nárastu rozporu medzi očakávaniami obyvateľstva krajín –
voličov na jednej strane a reálnymi možnosťami národných ekonomík z hľadiska ich výkonnosti,
k rastu nezamestnanosti sprevádzaného stagnáciou či poklesom celých výrobných odvetví. Tento
rozpor mal za následok destabilizáciu politických systémov sprevádzanú pádmi vlád v niektorých
1
krajinách a radikalizáciou spoločnosti čoho sprievodným javom je stúpajúca podpora
extrémistických politických síl to viedlo k prehĺbeniu nedôvery v tieto krajiny zo strany svetových
finančných trhov a tým k zhoršeniu ekonomickej situácie v týchto krajinách.
2
Z uvedených dôvodov sa niektoré krajiny rozhodli prostredníctvom modifikácií svojich
ústavných systémov vytvoriť mechanizmus, ktorý by umožnil kontrolovať prehlbovanie zadlžovania
krajín a ktorý by nebol natoľko závislý od politických cyklov ustanovením mechanizmu vyvodenia
najmä politickej zodpovednosti, tento mechanizmus sa zvykne označovať ako „dlhová brzda“.
Jednou z týchto krajín je aj Slovenská republika, tá v roku 2011 prijala ústavný zákon o rozpočtovej
3
4
zodpovednosti a zriadila ním Radu pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „Rada“).
Inštitucionálnej analýze z hľadiska začlenenia Rady do existujúcej štruktúry ústavného
systému Slovenskej republike sa venuje tento príspevok.
RIADNE ÚSTAVNÉ ORGÁNY
Z hľadiska klasickej koncepcie trojdelenia moci v štáte je táto rozdelená na moc zákonodarnú
reprezentovanú zákonodarným zborom, moc výkonnú reprezentovanú vládou a moc súdnu
reprezentovanú všeobecnými súdmi. Táto koncepcie rozdelenia moci v štáte je ďalej modifikovaná
v závislosti od formy štátu, teda od toho či ide o štát zložený alebo unitárny ako aj od formy vlády,
teda od toho či ide o republiku parlamentnú alebo prezidentskú alebo o monarchiu.
Tieto faktory ovplyvňujú inštitucionálnu stránku architektúry štátnej moci a vzájomné vzťahy
medzi orgánom moci zákonodarnej, orgánom moci výkonnej a orgánom moci súdnej.
V podmienkach Slovenskej republiky ako unitárneho štátu s parlamentnou formou vlády ide
o vzťahy medzi Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada“), vládou Slovenskej
republiky (ďalej len „vláda“), prezidentom Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) a Ústavným
súdom Slovenskej republiky (ďalej len „Ústavný súd“).
Okrem týchto klasických ústavných orgánov, ktoré možno označiť za riadne ústavné orgány,
upravuje Ústava Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava“) aj Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej
republiky (ďalej len „Najvyšší kontrolný úrad“), Súdnu radu Slovenskej republiky, prokuratúru
Slovenskej republiky na čele s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky, Verejného ochrancu
práv. Tieto orgány plnia najmä kontrolnú funkciu a dotvárajú tak ústavný systém z hľadiska
vzájomnej kontroly najmä preto, že v podmienkach parlamentnej formy vlády nie je separácia
zákonodarnej a výkonnej moci natoľko výrazná ako je tomu v prezidentskej republike.
2

Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom
Slovenskej republiky. Okrem svojej normotvornej právomoci disponuje Národná rada aj ďalšími
ústavnými právomocami vyplývajúcimi z jej postavenia v ústavnom systéme Slovenskej republiky
s parlamentnou formou vlády. Ide najmä o ústavné právomoci vo vzťahu k vláde, prezidentovi,
Ústavnému súdu, kontrolné právomoci a kreačné právomoci. Národná rada je kolektívnym orgánom
s časovo obmedzeným funkčným obdobím, je kreovaná vo všeobecných, priamych a rovných
voľbách s tajným hlasovaním.
Prezident Slovenskej republiky reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a
svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov Prezident najmä zvoláva
ustanovujúcu schôdzu Národnej rady, podpisuje zákony, vymenúva a odvoláva predsedu a
ostatných členov vlády Slovenskej republiky, poveruje ich riadením ministerstiev a prijíma ich
1

Napríklad v Írsku, Portugalsku, Slovinsku, Slovensku, Grécku, Taliansku, Španielsku. (zdroj:
Internet)
2
Napríklad Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Poľsko, Slovinsko, Španielsko, Slovensko, Švajčiarsko.
(zdroj: Internet)
3
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
4
Obdobné inštitúcie pôsobia aj v iných krajinách, pričom ich postavenie z hľadiska štruktúry
orgánov verejnej moci je rôzne, no všetky sú najmä poradnými a odbornými orgánmi pre
problematiku zodpovednosť. (zdroj: http://www.rozpoctovarada.sk/)
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demisiu; predsedu a ostatných členov vlády odvoláva v prípadoch uvedených v čl. 115 a 116
Ústavy, vymenúva a odvoláva vedúcich ústredných orgánov, vyšších štátnych funkcionárov a
ďalších funkcionárov; odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza
odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie, je hlavným veliteľom ozbrojených síl, môže
vrátiť Národnej rade zákon s pripomienkami do 15 dní od doručenia schváleného zákona, vymenúva
a odvoláva sudcov Ústavného súdu, predsedu a podpredsedu Ústavného súdu, prijíma sľub sudcov
Ústavného súdu a sľub generálneho prokurátora, vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a
podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora a troch členov
Súdnej rady, prijíma sľub sudcov, rozhoduje o poverení vlády a dáva súhlas na výkon jej pôsobnosti
podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy. Ide o monokratický ústavný orgán s časovo obmedzeným funkčným
obdobím kreovaný vo všeobecných, priamych rovných voľbách s tajným hlasovaním.
Vláda Slovenskej republiky je vrcholným orgánom výkonnej moci. Ako taká rozhoduje
v zbore najmä o návrhoch zákonov, nariadeniach vlády, programe vlády a o jeho plnení, zásadných
opatreniach na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky, návrhoch štátneho rozpočtu a
štátneho záverečného účtu, medzinárodných zmluvách Slovenskej republiky, ktorých dojednávanie
preniesol na vládu prezident, o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, o tom, že
požiada o vyslovenie dôvery, o udelení amnestie vo veciach priestupkov, o vymenúvaní a
odvolávaní ďalších štátnych funkcionárov v prípadoch ustanovených zákonom a troch členov
Súdnej rady Slovenskej republiky, o návrhu na vyhlásenie vojnového stavu, o návrhu na nariadenie
mobilizácie ozbrojených síl, o návrhu na vyhlásenie výnimočného stavu a o návrhu na ich
skončenie, o vyhlásení a skončení núdzového stavu.
Ústavný súd Slovenskej republiky ako kolektívny orgán, ktorého sudcov vymenúva
prezident z dvojnásobného počtu kandidátov navrhnutých mu Národnou radou. Ústavný súd
rozhoduje v pléne alebo v senátoch napríklad o súlade predpisov nižšej právnej sily s predpismi
vyššej právnej sily, o kompetenčných konfliktoch ústredných orgánov štátnej správy a o sporoch o
kontrolnej príslušnosti Najvyššieho kontrolného úradu, o sťažnostiach vo volebných veciach,
o obžalobe prezidenta Národnou radou, podáva výklad ústavy alebo ústavného zákona, ak je vec
sporná.
Súdna rada Slovenskej republiky je kolektívnym orgánom, ktorého predsedom je na
základe princípu virility predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a ostatný členovia sú
kreovaným z časti sudcami a z časti prezidentom, vládou a Národnou radou. Najmä predkladá
prezidentovi návrhy na vymenovanie alebo odvolanie sudcov, rozhoduje o pridelení a preložení
sudcov, predkladá prezidentovi návrhy na vymenovanie alebo odvolanie predsedu Najvyššieho
súdu Slovenskej republiky a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predkladá vláde
návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných
súdnych orgánoch.
MIMORIADNE ÚSTAVNÉ ORGÁNY
Za mimoriadne ústavné orgány možno v podmienkach Slovenskej republiky považovať
1. predsedu vlády, vládu a predsedu Národnej rady podľa čl. 105 ods. 1.
2. Parlamentnú radu a
3. Bezpečnostnú radu Slovenskej republiky (ďalej len „Bezpečnostná rada“).
3

Zaradenie predsedu vlády, vlády a predsedu Národnej rady medzi mimoriadne ústavné
orgány vyplýva z prechodu ústavných právomocí prezidenta z dôvodov predvídaných v čl. 105 ods.
1 Ústavy, teda z dôvodu, že
1. prezident nie je zvolený,
2. funkcia prezidenta sa uvoľnila a ešte nie je zvolený nový prezident,
3. novozvolený prezident, ešte nezložil sľub alebo
4. prezident nemôže svoju funkciu vykonávať pre závažné dôvody.
Na predsedu vlády Slovenskej republiky, v týchto prípadoch, prechádza hlavné velenie
ozbrojeným silám Slovenskej republiky.
5
Na vládu Slovenskej republiky prechádza časť ústavných právomocí prezidenta, tá môže
poveriť predsedu vlády vykonávaním niektorých ústavných právomocí prezidenta.

5

Podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy ide o ústavné právomoci prezidenta uvedené v čl. 102 ods. 1 písm. a),
b), c), n) a o).
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Na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky prechádzajú niektoré ústavné
6
právomoci prezidenta, ktoré neprechádzajú na vládu alebo predsedu vlády.
Neobsadenie či uprázdnenie tejto ústavnej funkcie možno považovať za mimoriadnu situáciu
z hľadiska postavenia, úloh a s tým spojených ústavných právomocí prezidenta.
Doteraz zmienené ústavné orgány pôsobia v čase mieru za mimoriadnej situácie, okrem nich
ústavný poriadok predpokladá aj činnosť mimoriadnych ústavných orgánov pôsobiacich mimo času
mieru, kedy podmienky neumožnia riadne fungovanie skôr zmienených riadnych ústavných
orgánov. Ide o Parlamentnú radu a Bezpečnostnú radu.
7
8
9
Tieto orgány pôsobia ak v čase vojny, vojnového stavu alebo výnimočného stavu je
znemožnená činnosť Národnej rady alebo vlády, pričom tieto mimoriadne ústavné orgány sú
poverené výkonom len niektorých ústavných právomocí riadnych ústavných orgánov, ktoré
substituujú.
Parlamentnú radu vymedzuje z hľadiska jej pôsobnosti čl. 7 ods. 2 ústavného zákona č.
227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového
stavu v znení neskorších predpisov negatívnou taxatívnou enumeráciou, tak že Parlamentná rada
vykonáva ústavné právomoci Národnej rady, okrem
1. uznášania sa na ústave a ústavných zákonoch, volebných zákonoch, zákonoch o politických
stranách a politických hnutiach a na zákonoch o spôsobe vykonania referenda,
2. vyslovenia súhlasu s medzinárodnou zmluvou,
3. uznášania sa na ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta a na návrhoch na vyhlásenie
referenda,
4. podania obžaloby na prezidenta.
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. pri kreovaní Parlamentnej rady uplatňuje princíp virility,
10
keďže funkcionári Národnej rady sú ex lege členmi Parlamentnej rady spolu s predsedami
poslaneckých klubov. Tak ako Národná rada, tak aj Parlamentná rada je kolektívny orgán
rozhodujúci v zbore uznesením. Uznesenia Parlamentnej rady majú časovo obmedzenú platnosť
a podliehajú ratihabícii Národnou radou po tom ako tá začne opätovne vykonávať svoje ústavné
právomoci.
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky pôsobí na rozdiel od Parlamentnej rady aj počas
mieru, avšak len ako stály poradný orgán vlády a teda nevykonáva v čase mieru žiadne z ústavných
právomocí vlády.
Obdobne ako pri Parlamentnej rade aj pri Bezpečnostnej rade ústavný zákon č. 228/2002 Z.
z. v čl. 8 ods. 3 vymedzuje pôsobnosť Bezpečnostnej rady negatívnou taxatívnou enumeráciou tých
ústavných právomocí vlády, ktoré Bezpečnostná rada, v čase vojny, vojnového stavu alebo
výnimočného stavu, ak je činnosť vlády znemožnená, nevykonáva, ide o rozhodovanie o
1. programe a jeho plnení,
2. požiadaní o vyslovenie dôvery a
3. udelení amnestie vo veciach priestupkov.
Uvedené obmedzenia je potrebné chápať v intenciách a kontexte čl. 7 ods. 2 ústavného
zákona č. 227/2002 Z. z., keďže ak sa nesmie Parlamentná rada uznášať na ústave a ústavných
zákonoch, volebných zákonoch, zákonoch o politických stranách a politických hnutiach a na
zákonoch o spôsobe vykonania referenda je zrejmé, že ani Bezpečnostná rada nesmie predložiť
Parlamentnej rade návrhy takýchto právnych predpisov.

6

Podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy ide o ústavné právomoci prezidenta uvedené v čl. 102 ods. 1 písm. d),
g), h), l), m), s) a t).
7
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
8
Čl. 3 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9
Čl. 4 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10
Podľa čl. 7 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. je predsedom Parlamentnej rady predseda
Národnej rady, ďalšími členmi Parlamentnej rady sú podpredsedovia Národnej rady, predsedovia a
podpredsedovia výborov Národnej rady.
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Obdobne ako pri kreovaní Parlamentnej rady aj pri kreovaní Bezpečnostnej rady ústavodarca
11
uplatnil princíp virility, keďže časť členov vlády sú aj členmi Bezpečnostnej rady, ide najme
o ministrov tzv. silových rezortov.
Bezpečnostná rada je, rovnako ako vláda, ktorú substituuje, kolektívny orgán, na prijatie
uznesenia je potrebná absolútna majorita. Členstvo v nej je nezastupiteľné. Uznesenia
Bezpečnostnej rady majú časovo obmedzenú platnosť a podliehajú ratihabícii vládou po tom ako tá
začne opätovne vykonávať svoje ústavné právomoci.
Mimoriadne ústavné orgány plnia svoju úlohy počas mimoriadnych situácií, či v čase mieru
alebo mimo neho, ktoré neumožňujú riadny výkon ústavných právomocí riadnymi ústavnými
orgánmi. Najmä mimoriadne ústavné orgány pôsobiace mimo času mieru svojim menším počtom
členov, keďže ani jeden z mimoriadnych ústavných orgánov nie je monokratickým, a zjednodušenou
procedúrou prijímania rozhodnutí, umožňujú zachovať akcieschopnosť mocenského aparátu štátu.
12
Historicky sa možno s obdobnými orgánmi stretnúť už v antike.
ÚSTAVNÉ ORGÁNY SUI GENERIS
V podmienkach Slovenskej republiky za ústavné orgány sui generis možno považovať tie
ústavné orgány, ktoré boli zriadené ústavným zákonom, ktorý menil alebo dopĺňal Ústavu prípadne
ústavným zákonom, ktorý priamo samotnú Ústavu nenovelizoval. V prvom prípade ide o verejného
ochrancu práv a v druhom prípade ide o Radu.
Verejný ochranca práv bol do ústavného systému Slovenskej republiky vnesený ústavným
zákonom č. 90/2001 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Z. z. v
znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. júla 2001. Napriek skutočnosti, že v súčasnosti ide
už o, v ústavnom poriadku, etablovaný ústavný orgán, z hľadiska jeho vzťahu k ostatným (riadnym)
ústavným orgánom ho možno považovať skôr za ústavný orgán sui generis, keďže verejný
ochranca práv tak, ako vyplýva zo zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení
neskorších predpisov nemá priame právomoci zasahovať do činnosti iných orgánov verejnej správy
a expressis verbis sa jeho pôsobnosť nevzťahuje na Národnú radu, prezidenta, vládu, Ústavný súd
Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad, spravodajské služby, na rozhodovacie právomoci
vyšetrovateľov Policajného zboru, prokuratúru a na súdy s výnimkou orgánov riadenia a správy
súdov a dôvodov predpokladajúcich disciplinárne previnenie sudcu ako aj na veci operačnej a
13
mobilizačnej povahy.
K výraznejšej zmene v postavení verejného ochrancu práv prispel s účinnosťou od 1. apríla
14
2006 ústavný zákon č. 92/2006 Z. z., ktorým sa novelizoval čl. 151a Ústavy vložením nového
odseku 2, na základe ktorého môže verejný ochranca „...predložiť Ústavnému súdu Slovenskej
republiky návrh na začatie konania podľa čl. 125 Ústavy, ak všeobecne záväzný právny predpis
porušuje základné právo alebo slobodu priznanú fyzickej osobe alebo právnickej osobe.“. Touto
zmenou Ústavy došlo k väčšiemu začleneniu tohto ústavného orgánu do jestvujúceho ústavného
systému vytvorením nie len kreačného vzťahu medzi Národnou radou a verejným ochrancom práv.
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť je v porovnaní s Verejným ochrancom práv pomerne
novým ústavným orgánom, keďže bola zriadená ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej
zodpovednosti (ďalej len „ústavný zákon“), ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012 (27. júna 2012
15
Národná rada zvolila všetkých členov Rady a svoju činnosť vykonáva fakticky viac než rok. Práve
4

11

Podľa čl. 8 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. Bezpečnostná rada má deväť členov.
Predsedom Bezpečnostnej rady je predseda vlády. Podpredsedom Bezpečnostnej rady je
podpredseda vlády poverený predsedom Bezpečnostnej rady; ďalšími členmi sú minister obrany,
minister vnútra, minister financií, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí. Ďalších členov
vymenúva a odvoláva prezident na návrh predsedu vlády najneskôr do 48 hodín.
12
V starovekých Aténach to boli desiati stratégovia, ktorí v čase vojny velili aténskemu vojsku,
diktátor v starovekom Ríme s funkčným obdobím šesť mesiacov (Gaius Iulius Caesar bol v roku 45
pred n. l. vyhlásený za doživotného diktátora a zavraždený v roku 44 pred n. l.).
13
Ustanovenie § 3 ods. 2 zákona č. 564/2001 Z. z. o verejnom ochrancovi práv v znení neskorších
predpisov.
14
Čl. I bod 3 ústavného zákona č. 92/2006 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej
republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
15
Predsedom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť je Ivan Šramko, zvyšnými členmi sú Ľudovít Ódor
a Michal Horváth.
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z uvedeného dôvodu je vhodné bližšie analyzovať právnu úpravu inštitucionálneho aspektu tohto
ústavného orgánu.
5

RADA PRE ROZPOČTOVÚ ZODPOVEDNOSŤ

Podmienky a proces prijímania ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
Návrh zákona vznikal a bol schvaľovaný Národnou radou v špecifických ekonomických
a politických podmienkach.
Ekonomické podmienky boli vyvolané jednak svetovou hospodárskou krízou, ktorá sa
negatívne odrazila na hospodárskom postavení mnohých vyspelých štátov, niektoré štáty sa pod
vplyvom svojich anticyklických fiškálnych opatrení zameraných proti prehlbujúcej sa svetovej
hospodárskej kríze dostávali do nebezpečenstva platobnej neschopnosti a niektoré v dôsledku
štrukturálnych vlastností svojich národných hospodárstiev stáli pred nebezpečenstvom vyhlásenia
štátneho bankrotu. Uvedené vyvolávalo neistotu zo strany investorov na finančných trhoch a obavy
z prehlbujúceho sa zadlženie štátov, ktoré použili značné rozpočtové prostriedky na ozdravenie
bankového sektora. To viedlo k hrozbe straty kredibility štátov ako dlžníkov a stým spätému
nebezpečenstvu insolventnosti pri financovaní chodu štátov ako aj spôsobilosti splácať skoršie
úvery, z uvedeného vychádzali aj navrhovatelia ústavného zákona v dôvodovej správe k nemu.
Pokiaľ ide o politické podmienky prijímania ústavného zákona, návrh ústavného zákona bol
prijatý zakrátko po tom ako Národná rada neudelila súhlas s medzinárodnou zmluvou o vytvorení
Európskeho mechanizmu pre stabilitu (tzv. „trvalý euroval“) s ktorým vtedajšia predsedníčka vlády I.
16
Radičová spojila hlasovanie o dôvere vláde.
17
Dňa 8. novembra 2011 predložila skupina poslancov Národnej rady návrh ústavného
18
zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Tento návrh bol Národnou radou, na základe Národnou
radou schváleného návrhu vlády na skrátené legislatívne konanie o tomto návrhu, prerokovaný
19
v skrátenom legislatívnom konaní. Výbory Národnej rady, ktorým bol návrh ústavného zákona
pridelený na prerokovanie ho prerokovali 1. decembra 2011 a návrh ústavného zákona bol
prerokovaný a schválený v treťom čítaní na 26. schôdzi Národnej rady, uznesením číslo 747 zo dňa
8. decembra 2011.
Ústavný zákon bol promulgovaný v čiastke 146 Zbierky zákonov Slovenskej republiky dňa
22. decembra 2011 a nadobudol účinnosť 1. marca 2012 s výnimkou ustanovení čl. 6 ods. 3 a 4,
20
ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2015.
21
Prijatím ústavného zákona bol vytvorený nový ústavný orgán - Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť. Tento nový ústavný orgán má ako nezávislý orgán monitorovať a hodnotiť vývoj
22
hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotiť plnenie pravidiel rozpočtovej zodpovednosti.
5.1

Pôsobnosť Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Do pôsobnosti tohto nového ústavného orgánu patrí
1. vypracovávať a zverejňovať správu o dlhodobej udržateľnosti vrátane základného
scenára a určenia ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti každoročne k 30. aprílu a vždy do 30 dní po
prerokovaní programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde,
2. vypracovávať a predkladať na rokovanie Národnej rady správu o hodnotení plnenia
pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti za predchádzajúci
rozpočtový rok každoročne do 31. augusta,
3. vypracovávať a zverejňovať z vlastného podnetu stanovisko k legislatívnym návrhom
predkladaným na rokovanie Národnej rady najmä z hľadiska dôsledkov na rozpočet verejnej správy
5.2

16

Národná rada napokon schválila medzinárodnú zmluvu o vytvorení Európskeho mechanizmu pre
stabilitu dňa 22. júna 2012.
17
Poslanci Národnej rady P. Kažimír, J. Kollár, A. Marcinčin, O. Matej, J. Mikolaj, I. Švejna.
18
Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
19
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, Výbor Národnej rady Slovenskej
republiky pre financie a rozpočet (gestorský výbor), Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre
hospodárske záležitosti, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny
rozvoj a Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci.
20
Ide o ustanovenia týkajúce sa dlhu územnej samosprávy.
21
Čl. 3 a 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
22
Čl. 5 až 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
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a dlhodobú udržateľnosť; takéto stanovisko môže Rada vypracovať aj na podnet poslaneckého
klubu,
4. vykonávať ďalšie činnosti súvisiace s sledovaním a hodnotením vývoja hospodárenia
Slovenskej republiky a hodnotením plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti,
5. vykonávať ďalšie činnosti ustanovené ústavným zákonom,
6. vyžadovať súčinnosť od subjektov verejnej správy pri poskytovaní údajov súvisiacich s
výkonom jej pôsobnosti,
7. v rozsahu svojej pôsobnosti poskytovať súčinnosť a údaje Národnej banke Slovenska.
Z hľadiska vzťahu Rady k iným ústavným orgánom (Národnej rade), možno považovať
najmä jej pôsobnosť uvedenú v bode 3 za významnú.
Zloženie a spôsob kreovania Rady pre rozpočtovú zodpovednosť
Rada má troch členov, z ktorých jej jeden predsedom. Na rozdiel od zvyšných členov Rady
jej predsedu volí a odvoláva Národná rada trojpätinovou väčšinou svojich poslancov. Návrh na
23
predsedu Rady predkladá Národnej rade vláda.
Zvyšných dvoch členov Rady volí a odvoláva Národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov
prítomných poslancov, jedného na návrh prezidenta a druhého na návrh guvernéra Národnej banky
Slovenska. Všetci členovia Rady sú volení na sedemročné funkčné obdobie.
Podľa už zmieneného čl. 3 ods. 2 ústavného zákona volí predsedu Rady Národná rada na
návrh vlády, prvý krát na návrh aspoň jednej pätiny všetkých poslancov Národnej rady (prechodné
ustanovenie v čl. 10 ods. 1 ústavného zákona), „trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov Národnej
rady Slovenskej republiky“. Pri dogmatickom a formalistickom výklade možno na
základe uvedeného dospieť jednak k záveru, že na zvolenie predsedu Rady je potrebná
kvalifikovaná majorita, teda najmenej 90 poslancov Národnej rady. Ak, ale porovnáme uvedené
znenie čl. 3 ods. 2 ústavného zákona, a v tejto súvislosti taktiež čl. 10 ods. 1 až 3 ústavného zákona
s Ústavou, možno dospieť aj k inému záveru, keďže Ústava na viacerých miestach používa slovné
spojenie „trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.“24 V samotnej dôvodovej správe sa možno
stretnúť v odôvodnení čl. 10 ods. 1 s týmto vysvetlením čl. 10 ods. 1 ústavného zákona: „V Čl. 10 sa
v rámci intertemporálnych ustanovení upravuje spôsob voľby členov rady. Prvý krát bude členov
rady voliť Národná rada SR na základe návrhu 1/5 všetkých poslancov a Národná rada SR zvolí
prvých členov do trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov.“.
Navyše pokiaľ ide o aktívne legitimované subjekty, ktoré môžu prvý krát navrhnúť kandidátov
na členov Rady ústavný zákon v čl. 10 ods. 1 až 3 používa zhodne slovné spojenie „na návrh aspoň
jednej pätiny všetkých poslancov“. Z uvedeného možno dospieť k záveru že navrhovateľ si bol
zrejme vedomí významu slova „všetkých“. Z uvedeného preto možno dospieť aj k interpretácii, že na
zvolenie predsedu Rady postačuje ak je Národná rada uznášaniaschopná, teda ak sa prezentuje
aspoň 76 poslancov a ak za kandidáta hlasujú aspoň tri pätiny z nich, teda najmenej 46 poslanci
Národnej rady.
5.3

23

Čl. 3 ods. 2 ústavného zákona.
Napríklad v ustanovení
1.čl. 83 ods. 4 „Neverejné schôdze sa môžu konať len v prípadoch, ktoré ustanoví zákon, alebo v
prípade, že sa na tom uznesie Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou väčšinou všetkých
poslancov.“,
2.čl. 84 ods. 4 „Na prijatie ústavy, zmenu ústavy, ústavného zákona, na vyslovenie súhlasu s
medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 2, na prijatie uznesenia o ľudovom hlasovaní o odvolaní
prezidenta Slovenskej republiky, na podanie obžaloby na prezidenta a na vypovedanie vojny inému
štátu je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.“,
3.čl. 106 ods. 1 „Prezidenta možno odvolať z funkcie pred skončením volebného obdobia ľudovým
hlasovaním. Ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta vyhlasuje predseda Národnej rady
Slovenskej republiky na základe uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky prijatého najmenej
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, a to do 30 dní od
prijatia uznesenia tak, aby sa ľudové hlasovanie vykonalo do 60 dní od jeho vyhlásenia.“,
4.čl. 107 prvá veta „Prezidenta možno stíhať iba za úmyselné porušenie ústavy alebo za vlastizradu.
O podaní obžaloby na prezidenta rozhoduje Národná rada Slovenskej republiky trojpätinovou
väčšinou hlasov všetkých poslancov.“.
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Keďže všetci súčasní kandidáti bili zvolení Národnou radou viac ako 130 hlasmi25
predstavuje toto ustanovenie potenciálny výkladový problém a potenciálnu potrebu aplikovať čl. 128
Ústavy. Uvedený výkladový problém sa týka aj odvolávania členov Rady, keďže ústavný zákon
ustanovuje rovnaké podmienky počtu hlasov nie len na zvolenie, ale aj na odvolanie členova Rady.
V prechodných ustanoveniach čl. 10 ods. 1 až 3 ústavného zákona sa ustanovuje výnimka
týkajúca sa jednak trvania funkčného obdobia jednotlivých členov Rady a výnimka týkajúcu sa
aktívne legitimovaného subjektu oprávneného navrhnúť Národnej rade kandidáta na člena Rady.
Z uvedených výnimiek vyplýva, že prvý krát členov Rady navrhne aspoň jedna pätina všetkých
poslancov Národnej rady (a nie vláda, prezident a guvernér Národnej banky Slovenska). Dôvod na
takýto postup však nie je uvedený ani v dôvodovej správe, keďže obe funkcie boli obsadené.
Pokiaľ ide o výnimku z trvania funkčného obdobia, tak prvý krát je predseda Rady volený na
sedemročné funkčné obdobie, prvý krát je člen Rady navrhnutý inak prezidentom zvolený na
päťročné obdobie a prvý krát je člen Rady navrhnutý guvernérom Národnej banky Slovenska je
zvolený na trojročné funkčné obdobie. Cieľ tejto úpravy je pomerne zrozumiteľný a je uvedený aj
v dôvodovej správe, je ním zabrániť aby došlo k súčasnému uplynutiu funkčného obdobia všetkým
členom Rady. O tomto riešení však možno mať pochybnosti, keďže
predsedom Rady môže byť len ten kandidát ktorého zvolí Národná rada na návrh vlády,
nedochádza teda k tomu, že by predsedníctvo prechádzalo postupne na jednotlivých členov
v poradí v akom im uplynie funkčné obdobie,
podľa čl. 3 ods. 5 písm. a) ak dôjde k uplynutiu funkčného obdobia člena Rady jeho funkcia
zaniká až dňom vymenovania nového člena Rady, pre úplnosť treba dodať, že podľa čl. 3 ods. 3 sú
subjekty aktívne legitimované navrhnúť kandidáta na člena Rady tak urobiť do jedného mesiaca od
uplynutia funkčného obdobia.
Snahou predkladateľov bolo, aby neboli členovia Rady volený tou istou Národnou radou, nie
je však vylúčené, že tá istá Národná rada bude hlasovať o dvoch z troch kandidátov na členov
Rady. Ďalej je z uvedeného je zrejmé, že ak by aj skončilo funkčné obdobie všetkých členov Rady
súčasne uplynutím ich funkčného obdobia, títo by boli oprávnení vykonávať svoje funkcie do
zvolenia nových členov a teda nedošlo by k akémusi interregnu. Pravdepodobnosť, že všetci
členovia Rady v krátkom časovom období zomrú alebo spáchajú úmyselný trestný čin je málo
pravdepodobná. Pokiaľ ide o vzdanie sa členstva v Rade všetkými jej členmi súčasne alebo
v krátkom časovom období, tak princíp postupnej obmeny zloženia Rady z jednej tretiny nie je
dostatočnou zárukou zabezpečenie aby neboli všetci členovia volení tou istou Národnou radou.
Navyše ústavný zákon prikazuje vláde, prezidentovi a guvernérovi Národnej banky Slovenska
v lehote jedného mesiaca navrhnúť Národnej rade nového kandidáta na člena Rady, ale
neustanovuje lehotu do kedy má Národná rada o kandidátovi rozhodnúť hlasovaním.
Z hľadiska spôsobu kreovania členov Rady ako aj ich počtu nie je celkom zrejmé prečo
navrhovatelia zvolili a ústavodarca schválil postup pri ktorom sa na zvolenie predsedu vyžaduje iná
väčšina ako na zvolenie zvyšných dvoch členov, keďže zo znenia ústavného zákona nie je zrejmé
aký je rozdiel v postavení predsedu Rady vo vzťahu ku zvyšným dvom členom. Ústavný zákon v čl.
3 ods. 9 ustanovuje, že rokovanie Rady sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje Rada.
Ústavný zákon neurčuje kedy má Rada schváliť rokovací poriadok, na internetovej stránke Rady pre
rozpočtovú zodpovednosť nie je rokovací poriadok uverejnený, preto nie je možné posúdiť aké sú
úlohy predsedu Rady.
Z ústavného zákona nevyplýva aký je vzájomný vzťah medzi predsedom Rady a zvyšnými
členmi, keďže však ide o kolektívny orgán možno predpokladať, že rozhodujú v zbore hlasovaním,
nie je však zrejmé či má hlas predsedu väčšiu váhu ako zvyšných členov Rady, keďže je volený
tromi pätinami poslancov Národnej rady a nie len nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
Ústavný zákon sa v čl. 3 ods. 9 len obmedzuje na lakonické konštatovanie, že „Rokovanie rady sa
riadi rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje rada.“. Z dikcie ústavného zákona taktiež nie je zrejmé
najmenej koľko krát do roka sa má Rada stretnúť.
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Národná rada zvolila členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť na svojej tretej schôdzi dňa 27.
júna 2012, za Ivana Šramka hlasovalo 132 poslancov Národnej rady, za Ľudovíta Ódora hlasovalo
137 poslancov Národnej rady a za Michala Horvátha hlasovalo 135 poslancov Národnej rady.
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Keďže je Rada nezávislým orgánom monitorujúcim a hodnotiacim vývoj hospodárenie
Slovenskej republiky ustanovuje ústavný zákon inkompatibilitu a kvalifikačné predpoklady pre
kandidáta člena Rady. Za člena Rady možno navrhnúť len toho, kto
1. má náležité odborné vedomosti a skúsenosti (tým sa rozumie vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa a najmenej päť rokov praxe v oblasti finančníctva a makroekonómie),
2. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a
3. je bezúhonný (nebol právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin).
5.4

Inkompatibilita
Ústavný zákon ustanovuje aj inkompatibilitu funkcie člena Rady s výkonom niektorých iných,
nie len, verejných funkcií, ide o inkompatibilitu s funkciou:
1. prezidenta,
2. poslanca Národnej rady,
3. poslanca Európskeho parlamentu,
4. člena vlády,
5. člena Európskej komisie,
6. starostu obce,
7. primátora mesta,
8. predsedu vyššieho územného celku,
9. poslanca obecného zastupiteľstva,
10. poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku,
11. člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska,
12. štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti alebo
13. v politickej strane alebo politickom hnutí.
Ústavný zákon ustanovuje niektoré osobitosti týkajúce sa inkompatibility s ktorými sa pri
iných ústavných orgánoch a ústavných činiteľoch nestretávame.
Jednou z takýchto osobitostí je výnimka pre trvanie inkompatibility funkcie člena Rady
s funkciu člena vlády, podľa, ktorej táto inkompatibilita trvá ešte počas troch rokov po zániku funkcie
člena Rady. Prostredníctvom argumentum a contrario možno dospieť k záveru, že inkompatibilita
s ostatnými funkciami trvá len počas trvania tejto funkcie.
Z tejto výnimky zo všeobecnej úpravy trvania inkompatibility vyplýva, že nie len aktívny člen
Rady, ale ani jej bývalý člen nebude môcť využiť svoje ústavné právo byť vymenovaný za člena
vlády a zároveň tým dochádza k obmedzeniu ústavného práva prezidenta poveriť zostavením vlády
ktoréhokoľvek občana Slovenskej republiky, ktorý spĺňa podmienky ustanovené Ústavou, keďže
súčasné alebo bývalé členstvo v Rade v období troch rokov sú prekážkou tohto ústavného práva
prezidenta. Rovnako tak možno dospieť k záveru, že dochádza k obmedzeniu ústavného práva
občanov Slovenskej republiky využiť svoje aktívne volebné právo, keďže ak by aj takáto osoba bola
na prvom mieste na kandidátnej listine, prípadne by dostala dostatok preferenčných hlasov, pričom
by nebola funkcionárom politickej strany alebo politického hnutia na kandidátnej listine ktorého by
kandidovala a táto politická strana alebo politické hnutie by sa podieľali na vytvorení vlády, taká
osoba by na vláde ako jej člen nemohla participovať, ak tak jedine ako štátny tajomník, avšak štátni
tajomníci nie sú členmi vlády a nemajú ani právo hlasovať na rokovaní vlády. Napriek tomu však nie
je vylúčené aby sa člen vlády vzdal tohto členstva a následne bol zvolený Národnou radou za člena
Rady na návrh niektorého z oprávnených subjektov.
Za ďalšie špecifikum možno považovať nezlučiteľnosť funkcie člena Rady s funkciou
v politickej strane alebo politickom hnutí. Uvedené ustanovenia možno interpretovať tak, že cieľom
a úmyslom ústavodarcu bolo vytvoriť apolitický orgán tak, ako to vyplýva aj z ustanovenia čl. 3 ods.
1 ústavného zákona.
Je však otázne, prečo potom ústavodarca, keďže možno predpokladať, že pod pojmom
„funkcia v politickej strane alebo politickým hnutím“ sa zrejme má na mysli predseda,
podpredsedovia, členovia predsedníctva, predsedovia regionálnych organizácií politickej strany
alebo politického hnutia, no zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v
znení neskorších predpisov, expressis verbis hovorí len o štatutárnom orgáne a o jej členovi. Keďže
ústavný zákon neustanovil inkompatibilitu s členstvom v strane, argumentum a contrario môže byť
člen Rady členom politickej strany alebo politického hnutia. Ak vezmeme do úvahy poslanie Rady
možno vysloviť názor de lege ferenda, že tak ako je tomu u iných verejných funkcií, pri ktorých je
záujem na nestrannom a apolitickom výkone funkcie mal ústavodarca ako prekážku členstva
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v Rade ustanoviť členstvo v politickej strane alebo politickom hnutí, tak ako je tomu v prípade
sudcov Ústavného súdu (čl. 137 ods. 1 Ústavy), sudcov (čl. 145a ods. 1 Ústavy) alebo verejného
ochrancu práv (čl. 151a ods. 3 Ústavy).
V rámci taxatívnej enumerácie funkcií s ktorými je funkcia člena Rady nezlučiteľná je vhodné
poukázať na implicitnú inkompatibilitu, teda na nezlučiteľnosť, ktorá nevyplýva explicitne
z ústavného zákona, ale z iných právnych predpisov, najmä Ústavy. Ako príklad možno uviesť
funkcie predsedu Najvyššieho kontrolného úradu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu,
ktorých výkon je podľa čl. 61 ods. 4 Ústavy nezlučiteľný, okrem iného, s výkonom funkcie v inom
26
orgáne verejnej moci (ak možno považovať Radu za orgán verejnej moci. Obdobne je tomu
v prípade sudcov Ústavného súdu (čl. 137 ods. 2 Ústavy) alebo sudcov (čl. 145a ods. 2 Ústavy).
Ústavný zákon neupravuje v čl. 3 ods. 4 ani na inom mieste podmienku občianstva
Slovenskej republiky, z uvedeného vyplýva, že členom Rady môže byť aj cudzí štátny príslušník. Ide
o Ďalšie špecifikum tohto ústavného orgánu, keďže všetky ostatné ústavné orgány môžu byť
obsadené len občanmi Slovenskej republiky.
Ďalšie otázky súvisiace s členstvom v Rade
Ústavný zákon v čl. 3 ods. 2 vymedzuje člena Rady ako verejného činiteľa. Trestný zákon v §
128 ods. 1 vymedzuje verejného činiteľa prostredníctvom taxatívneho výpočtu v ktorom okrem iného
uvádza aj „alebo iná osoba zastávajúca funkciu v orgáne verejnej moci“. Z uvedeného možno
dospieť k záveru, že aj člen Rady je verejným činiteľom ak je Rada orgánom verejnej moci.
Ustanovenia čl. 3 ods. 2 poslednej vety ústavného zákona predstavuje tak zásah od Trestného
zákona. Ústavný zákon priamo nenovelizoval ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
Členov Rady možno považovať za verejných funkcionárov len ak prijmeme predpoklad, že ústavný
zákon je nepriamou novelou ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. v znení ústavného zákona č.
545/2005 Z. z. aj tu však tým pádom vzniká priestor pre ambivalentný výklad a prípadnú potrebu
použiť čl. 128 Ústavy.
5.5

Zánik členstva v Rade
Ústavný zákon taktiež neurčuje komu má člen Rady oznámiť svoje vzdanie sa funkcie člena
Rady. Možno usúdiť, že tomu orgánu, ktorý ho do funkciu ustanovil teda Národnej rade, v tomto
prípade predsedovi Národnej rady, ide však len o úvahu autora, keďže uvedené ústavný zákon
explicitne nikde neustanovuje. Napríklad čl. 81 Ústavy upravujúci vzdanie sa mandátu poslancom
Národnej rady osobným vyhlásením na schôdzi Národnej rady alebo písomne predsedovi Národnej
rady, čl. 103 ods. 6 Ústavy upravujúci abdikáciu prezidenta písomne predsedovi Ústavného súdu,
čl. 116 ods. 2 Ústavy upravujúci demisiu člena vlády prezidentovi Slovenskej republiky, podľa čl.
138 ods. 1 Ústavy sudca Ústavného súdu sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením
predsedovi ústavného súdu, podľa čl. 146 sa sudca môže svojej funkcie vzdať písomným
oznámením prezidentovi Slovenskej republiky.
Ďalej ústavný zákon upravuje dôvody zániku funkcie člena Rady, sú nimi uplynutie
funkčného obdobia, a to dňom vymenovania nového člena Rady, vzdaním sa funkcie, a to dňom
vymenovania nového člena Rady, odvolaním z dôvodu právoplatného odsúdenia za úmyselný
trestný čin, pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, neschopnosťou šesť
mesiacov vykonávať funkciu člena Rady, alebo smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
5.6

V čl. 3 ods. 6 ústavný zákon ustanovuje už uvedené dôvody na odvolanie člena Rady z jeho
funkcie. Z uvedeného ustanovenia však nevyplýva, zánik členstva ex lege alebo povinnosť člena
Rady odvolať z dôvodu, že člen Rady je právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo je
právoplatne obmedzený či pozbavený spôsobilosti na právne úkony či 6 mesiacov nie je spôsobilý
vykonávať svoju funkciu. Ústavný zákon ustanovuje, že: „Člena rady možno odvolať len vtedy, ak
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Ustanovenie § 2 písm. b) zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri
výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov vymedzuje ako orgán verejnej moci štátny
orgán, orgán územnej samosprávy, verejnoprávnu inštitúciu, orgán záujmovej samosprávy, fyzickú
osobu alebo právnickú osoba, ktorým zákon zveril výkon verejnej moci, ktorým je rozhodovanie a
úradný postup orgánov verejnej moci o právach, právom chránených záujmoch a povinnostiach
fyzických osôb alebo právnických osôb.
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bol člen rady právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu
pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony alebo ak člen rady nie je schopný šesť
mesiacov vykonávať svoju funkciu“.
Zo znenia ústavného zákona nie je celkom zrejmé kto je oprávnený či povinný predložiť
Národnej rade návrh na odvolanie člena Rady, opäť možno len usudzovať, že nositeľmi takejto
povinnosti prípadne práva je ten subjekt, ktorý je oprávnený navrhnúť kandidáta na člena Rady.
Taktiež zostáva nezodpovedaná otázka v akej lehote by mal byť Národnej rade takýto návrh
predložený a v akej lehote má byť prerokovaný Národnou radou.
ZÁVER
Vzhľadom na skutočnosť že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, ako nový ústavný orgán sui
generis pôsobí v ústavnom systéme Slovenskej republiky pomerne krátko, nie je možné zhodnotiť
jej prínos a splnenie do nej vložených očakávaní ako aj jej pôsobenie v ústavnom systéme. Ako
bolo poukázané v príspevku niektoré formulácie môžu byť možným zdrojom nejednoznačného
výkladu, či je tomu naozaj tak ukáže až budúci vývoj. Pri analýze celého ústavného zákona možno
dospieť k záveru, že predkladatelia venovali primárnu pozornosť vymedzeniu pojmov a pravidlám
rozpočtovej zodpovednosti než komplexnejšej úprave Rady, keďže ústavný zákon ani
nepredpokladá vydanie zákona, ktorý by niektoré jeho ustanovenia bližšie upravoval, tak ako je
tomu u iných ústavných orgánov upravených Ústavou alebo samostatným ústavným zákonom.
Taktiež možno povedať, že z hľadiska systematiky ústavného zákona mali ustanovenia o pravidlách
rozpočtovej zodpovednosti nasledovať po vymedzení pojmov a až následne mala byť upravená
Rada, keďže v čl. 8 ústavného zákona sa upravujú ako poradné orgány ministra financií Výbor pre
daňové prognózy a Výbor pre makroekonomické prognózy, ktoré dotvárajú inštitucionálny aspekt
ústavného zákona.
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VOLEBNÝ SYSTÉM SLOVENSKEJ REPUBLIKY A JEHO VÝVOJ1
Ľubor Cibulka
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta

Abstract: According to the Constitution of the Slovak Republic is the Slovak Republic defined as a
sovereign, democratic state, which adheres to the principle of the “Rechtsstaat”. An election has
always represented the significant institute of democracy, since also throughout its existence
citizens are allowed to participate on public governance. The major change of the social and political
environment in 1989 was reflected also in the election system. On the level of parliamentary election
(FZ, ČNR, SNR) the majority system was substituted by the proportional one that has been in force
ever since. In current socio-political development is the adoption of the new election code, which
would regulate all types of elections, a very up-to-date question. From the longer time perspective
and the backdrop of the political party system’s development, as well as considerations of the
modification of the internal structure of the National Council of the Slovak Republic and reflections
concerning strengthening of prerequisites for the stable activity of the government during the entire
term, it is also possible to consider important changes to the existing parliamentary election system.
Abstrakt: Slovenská republika je v Ústave SR charakterizovaná ako zvrchovaný, demokratický
a právny štát. Voľby predstavujú dôležitý inštitút napĺňania demokracie, pretože aj prostredníctvom
nich občania zúčastňujú na správe vecí verejných. Zmena spoločensko-politických pomerov v roku
1989 sa premietla aj do volebného systému. Na úrovni parlamentných volieb (FZ, ČNR, SNR) bol
väčšinový volebný systém nahradený volebným systémom pomerného zastúpenia, ktorý
v podmienkach SR platí do súčasnosti. V kontexte súčasného spoločensko-politického vývoja je
aktuálnou otázkou prijatie volebného kódexu, ktorý by reguloval všetky typy volieb v Slovenskej
republike. Z hľadiska dlhšieho časového horizontu, ako aj v kontexte vývoja systému politických
strán, úvah o prípadnej zmene vnútornej štruktúry Národnej rady Slovenskej republiky a úvah
o potrebe posilnenia predpokladov pre stabilnú činnosť vlády počas celého volebného obdobia je
možné uvažovať aj o prípadných zásadnejších zásahov do existujúceho volebného systému do
Národnej rady SR.
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ÚVODNÉ POZNÁMKY
Voľby sú politologicky, sociologicky, marketingovo a psychologicky vďačnými témami. K
organizácii moderného štátu patria formy, prostredníctvom ktorých nositeľ moci – ľud, túto moc
2
vykonáva. V moderných demokraciách sú voľby jednou z foriem napĺňania ľudských práv
3
a slobôd. Voľby sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou demokracie. Niektorí teoretici považovali
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voľby za jadro demokracie. Voľby sú často považované za jadro politického procesu,
prostredníctvom ktorého vyberáme politikov, ktorí nám vládnu. V tej súvislosti sa často pertraktujú
funkcie, ktoré voľby plnia. Je všeobecne uznávané, že voľby do zastupiteľských orgánov majú
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viacero podstatných funkcií. Z pohľadu politickej vedy tradične k nim patrí legitimačná funkcia,
funkcia výberu a obmeny politických elít resp. politických predstaviteľov, funkcia aktivizácie
elektorátu, integračná funkcia, funkcia kolektívneho rozhodovania založeného na individuálnom
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výbere atď. Voľby sú napĺňaním demokracie v praxi a nástrojom pomocou ktorého môžu ľudia –
zdroj moci kontrolovať svoju vládu. Voľby predstavujú aj jeden zo spôsobov napĺňania základných
práv a slobôd (najmä politických práv) v podmienkach reprezentatívnej vlády.
Slobodné voľby majú nezastupiteľné miesto aj vo vzťahu k základným právam a slobodám.
V kontexte volieb volebné právo patrí bezpochyby medzi základné politické práva sensu stricto.
Ako uvádza T. Ľalík volebné právo vyjadruje právo slobodného sebaurčenia ľudu, pričom ľud si
určuje svoj osud sám, vyberá si politických predstaviteľov a toto sebaurčenie je charakterizované
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slobodou jednotlivcov a ich ľudskou dôstojnosťou. Volebné právo má svoje ústavnoprávne
dimenzie zakotvené jednak v ústave konkrétneho štátu, ale aj v medzinárodných ľudskoprávnych
dokumentoch. Volebné právo má aj materiálny obsah, ktorý sa prejavuje v jednom z princípov
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práva a to v demokracii.
Sloboda a rovnosť pri výkone volebného práva majú zásadný význam pre vzťah k demokracii
a k politickej legitimite, pretože voľby sú osobitným spôsob zlúčenia slobody a rovnosti.
Vzniká však otázka a posledné roky to naznačujú, či sa nemení pôvodný význam volieb. Často
namiesto volieb ako „sviatku demokracie a spôsobu legitimizácie zástupcov občanov“ resp.
slobodného sebaurčenia človeka, vidíme snahy o volebné manipulácie, nezastierané kupovanie
voličských hlasov, či všadeprítomnú hmlu pokrývajúcu vnútrostranícke mechanizmy výberu
politických elít. K súčasným rizikám volieb sa javia ideové, ideologické a žiaľ aj intelektuálne
vyprázdňovanie politických aktérov, populizmus, absencia dlhodobých vízii a vnímanie politiky ako
súkromného biznisu namiesto presadzovania verejných záujmov. K tomu je potrebné vziať do úvahy
procesy globalizácie a postmoderny, keďže význam mocenských atribútov, ktorými disponujú
jednotlivé štáty klesá a to v závislosti od ekonomickej vyspelosti daného štátu, veľkosti územia,
miery integrále. Kontrola na vnútroštátnej úrovni v dôsledku expanzie supranacionálnych síl
nedokáže postihnúť nekalé aktivity osôb a spoločností. Najvýznamnejšou zmenou v post moderne
globalizovaného sveta je zmena mocenského postavenia štátu. Tento po dvesto až tristo rokoch
budovania a rozvíjania svojho postavenia a inštitúcii stráca bezkonkurenčnú mocenskú povahu, ba
možno už stratil mocenskú prevahu voči mnohým subjektom moci. Štátu vyrástli mocenskí
konkurenti. Štát časť moci stratil v prospech medzinárodných organizácií, časť v prospech menších
územných celkov, ale i iných subjektov na vnútroštátnej či nadnárodnej úrovni. Vzniká spleť
mocenských subjektov. Eduard Barány uvádza: „Strata výraznej mocenskej prevahy štátu uvoľňuje
v rovine subjektov moci priestor pre nejasné a neusporiadané mocenské pomery typické pre
8
postmodernú situáciu, ktorú môžeme prehnane charakterizovať ako postmoderný chaos“. Príčiny
úpadku vidí v difúzii moci, v globalizácii a v vplyve nadštátnych celkov, medzinárodných vzťahov,
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v oslabení informačného postavenia štátu a jeho ekonomického vplyvu. Napr. v súčasnosti čoraz
viac štátnych a neštátnych aktérov legálnej i nelegálnej povahy zasahuje do organizácie
a fungovania štátu a teda i do samotnej suverenity európskych štátov a fungovania štátnych
inštitúcii. Činnosť jednotlivých orgánov reprezentujúcich resp. vykonávajúcich jednotlivé moci je
determinovaná novými aktérmi moci. Preto nie náhodou sa často pertraktuje „privatizácia verejnej
moci“. V spleti týchto meniacich sa vzťahov štát musí stále nachádzať svoje miesto a v tomto
kontexte tomu prispôsobovať aj volebný systém.
Existuje však i ďalšia otázka, ktorá si podľa nášho názoru vyžaduje pozornosť. Z vyššie
naznačených funkcií volieb vyplýva, že v súvislosti s reprezentatívnou demokraciou hlavným cieľom
slobodných a demokratických volieb je kreácia parlamentu, resp. vo viacerých štátoch aj priama
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voľba hlavy štátu. Akoby sa však zabúdalo, že touto kreáciou sa má vytvoriť základ (a platí to
osobitne pre štáty s parlamentnou formou vlády) pre fungovanie ústavného systému bez ústavných
kríz, ktoré sú charakterizované častou obmenou vlády v dôsledku koaličných rozporov, predčasnými
voľbami a pod.
Ak analyzujeme mnohé zmeny volebných zákonov vidíme, že často zmeny volebných
zákonov sledujú iba technické úpravy jednotlivých fáz volebného procesu, resp. drobné nedostatky,
ale absentuje pri týchto úpravách otázka funkčnosti ústavného systému a teda, či zmeny sledujú
posilnenie funkčnosti ústavného systému. Nie náhodou viaceré zmeny volebného zákonodarstva
sledujú politické ciele v danom okamihu vládnuceho politického zoskupenia.
VOLEBNÝ SYSTÉM V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Spoločensko-politické zmeny po novembri 1989 sa dotkli zásadným spôsobom aj volebného
systému. Dovtedy používaný väčšinový volebný systém volieb do FZ a národných rád bol
nahradený volebným systémom pomerného zastúpenia. V podmienkach SR, pravda ešte ako
súčasti federálneho štátu, volebný systém pomerného zastúpenia zakotvil zákon NR SR č. 80/1990
Zb. Demokratický volebný systém bol zavedený aj na komunálnej úrovni, samozrejme rešpektujúc
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osobitnosti územnej samosprávy.
V kontexte spoločensko-politických zmien uvedený volebný zákon samozrejme zakotvil
demokratické volebné právo (všeobecnosť, rovnosť, priamosť a tajné hlasovanie). Právo voliť bolo
priznané všetkým občanom SR, ktorí dosiahli vek 18 rokov bez ohľadu na miesto trvalého bydliska,
ale za predpokladu, že sa dostavili do volebnej miestnosti na území SR. Boli zavedené
viacmandátové volebné kraje. Právo navrhovať kandidátov bolo priznané politickým stranám
a politickým hnutiam, čo odrážalo vznik pluralitného politického systému. Volebné miestnosti sa
zriaďovali iba na území SR, volebné komisie boli kreované na princípe delegácie zástupcov zo
strany kandidujúcich politických strán. Na výpočet republikového mandátového čísla bola zakotvená
Hareova metóda. Súčasne bola zavedená uzavieracia klauzula.
V procese ďalšieho vývoja, a to aj po prijatí Ústavy SR v roku 1992 až do prijatia ešte dnes
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platného volebného zákona , boli zavedené nasledovné významnejšie zmeny. K nim môžeme
zaradiť zavedenie jedného volebného kraja a to celé územie SR, zavedenie Hagenbach-Bischofovej
metódy výpočtu republikového mandátového čísla, úpravy výšky uzavieracej klauzuly a možnosti jej
znižovania, postupné otvorenie priestoru volebnej reklamy pre súkromné média, úprava tzv.
prekážok výkonu volebného práva pre osoby vo výkone trestu odňatia slobody, zavedenie tzv.
volebnej kaucie.
Z dnes platného volebného zákona č. 333/2004 Z. z. si najväčšiu pozornosť zasluhuje
zavedenie hlasovania prostredníctvom poštovej zásielky a to pre občanov SR s trvalým pobytom
v zahraničí a pre občanov SR síce s trvalým pobytom v SR, ale v čase volieb zdržujúcim sa
v zahraničí. Zavedením možnosti voliť prostredníctvom poštovej zásielky sa sledovalo vytvorenie
priestoru pre využitie volebného práva pre voličov trvale alebo dočasne sa zdržujúcich v zahraničí,
keďže volebné miestnosti sa zriaďujú iba na území Slovenskej republiky.
Ústava Slovenskej republiky inštitút volieb upravuje vo viacerých ustanoveniach.
Predovšetkým v čl. 2 ods. 1 zakotvuje, že štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú
prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo. Takto Ústava SR zakotvuje zastupiteľskú
demokraciu a demokraciu priamu. Inštitút volieb a volebného práva Ústava SR ďalej zakotvuje
v rámci politických práv. V čl. 30 ods. 1 ústava zakotvuje, že občania majú právo zúčastňovať sa na
správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Cudzinci s trvalým
pobytom na území Slovenskej republiky majú právo voliť a byť volení do orgánov samosprávy obcí
a do orgánov samosprávy vyšších územných celkov. Ďalej sa v ods. 2 tohto článku ústavy uvádza,
že voľby sa musia konať v lehotách nepresahujúcich pravidelné volebné obdobie ustanovené
zákonom. V ods. 3 ústava zakotvuje, že volebné právo je všeobecné, rovné a priame a vykonáva sa
tajným hlasovaním, pričom podmienky výkonu volebného práva ustanoví zákon.
V Slovenskej republike sú občanmi priamo volení poslanci Národnej rady SR, priamo
občanmi je volený prezident SR, obyvateľmi obcí, miest a samosprávnych krajov sú priamo volení
poslanci obecných/mestských zastupiteľstiev, starostovia obcí/ primátori miest, poslanci
samosprávnych krajov a predsedovia samosprávnych krajov. Slovenská republika je členom
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Európskej únie. Z členstva v EÚ vyplynulo právo voliť a preto sú na území Slovenskej republiky tiež
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volení poslanci Európskeho parlamentu.
VYBRANÉ OTÁZKY VOLEBNÉHO SYSTÉMU SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ústava SR zakotvuje iba základné rámce kreácie Národnej rady SR. V čl. 73 ods. 1
vymedzuje, že Národná rada SR má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri roky. Ďalej zakotvuje, že
poslanci sú volení vo všeobecných, rovných, priamych voľbách s tajným hlasovaním a že za
poslanca možno zvoliť občana, ktorý má volebné právo, dosiahol vek 21 rokov a má trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky. To znamená, že ústava určuje tri ústavné, neodpustiteľné
podmienky pasívneho volebného práva do Národnej rady SR, a to: štátne občianstvo SR, vek 21
rokov a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Ústavný rámec priamych volieb prezidenta
republiky je daný v čl. 101 ods. 2 až 5 ústavy a v čl. 103 ústavy a ľudové hlasovanie o jeho odvolaní
v čl. 106 ústavy.
Voľby do Národnej rady SR nadväzujúc na ústavnú úpravu v súčasnosti upravuje zákon č.
333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Za nutné považujeme podčiarknuť,
že v čase spracovania príspevku v Národnej rade SR prebieha legislatívny proces, výsledkom
ktorého by malo byť prijatie zákona o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene
Občianskeho súdneho poriadku. V tomto zákone majú byť upravené otázky výkonu volebného
práva a organizácie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, volieb do Európskeho
parlamentu, volieb prezidenta Slovenskej republiky, ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta
Slovenskej republiky, volieb do orgánov územnej samosprávy a spôsob vykonania referenda
vyhláseného podľa čl. 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky. V prípade schválenie by tento zákon
bol akýmsi volebným kódexom. Ďalším zákonom v legislatívnom procese, ktorý súvisí s volebným
systémom, je zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických
stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Tento zákon si kladie za cieľ upraviť
podmienky vedenia a financovania volebnej kampane.
Z dnes platnej zákonnej dikcie, na ktorú ústava odkazuje, vyplýva, že voľby poslancov
Národnej rady SR sa konajú podľa volebného systému pomerného zastúpenia. Aktívne volebné
právo v zhode s ústavou je podľa § 2 zákona viazané na existenciu štátneho občianstva SR a na
dosiahnutie veku 18 rokov a to najneskôr v deň volieb. Aktívne volebné právo už nie je viazané na
prítomnosť v SR v čase volieb, ako to bolo podľa pôvodného znenia zákona č. 80/1990 Zb. .
Zásada všeobecnosti volebného práva znamená, že nie sú stanovené nejaké osobitné
neprijateľné volebné cenzy - podmienky, ktoré by z volebného práva vylučovali skupiny obyvateľov z
dôvodov pohlavia, rasy, národnosti, náboženstva, sociálneho postavenia, vzdelania a pod. Ústava
a príslušné zákony zakotvujú iba všeobecne akceptované a vo svojej podstate demokratické
podmienky výkonu aktívneho a pasívneho volebného práva. K nim môžeme zaradiť podmienku
štátneho občianstva, podmienku veku, podmienku trvalého pobytu (v niektorých štátoch)
a podmienku spôsobilosti na právne úkony. Jednotlivé štáty k nim zaraďujú ešte tzv. volebné
kaucie, v prípade pasívneho volebného práva nezlučiteľnosť s výkonom iných funkcií atď. Ústavné
a zákonné podmienky aktívneho a pasívneho volebného práva napĺňajú zásadu všeobecnosti
volebného práva a zásadu rovnosti volebného práva.
Ústavná a zákonná úprava volieb prezidenta republiky (zákon č. 46/1999 Z. z.) vychádza
z princípu priamej voľby hlavy štátu občanmi Slovenskej republiky disponujúcimi aktívnym volebným
právom do Národnej rady Slovenskej republiky. Uchádzač o funkciu prezidenta musí byť občanom
Slovenskej republiky, disponovať pasívnym volebným právom a v deň volieb dosiahnuť najmenej 40
rokov.
Voľby poslancov do Európskeho parlamentu ústava nereguluje, sú upravené iba zákonom č.
331/2003 Z. z., pričom poslanci sú volení podľa volebného systému pomerného zastúpenia.
Aktívne volebné právo a pasívne volebné právo na území SR majú občania SR spĺňajúci vekové
kritérium (18 rokov aktívne volebné právo a 21 rokov pasívne volebné právo) a trvalý pobyt na
území Slovenskej republiky. Ďalej sú to občania členských štátov Európskej únie, ktorí majú trvalý
pobyt na území SR, samozrejme spĺňajúci vekové kritérium a skutočnosť, že neboli zbavení
volebného práva v materskom štáte.
Z vyššie naznačených zásad aktívneho a pasívneho volebného práva vyplýva, že významná
úloha patrí štátnemu občianstvu, ktoré predstavuje jeden z faktorov naplnenia zásady všeobecnosti
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volebného práva a princípu rovnosti volebného práva.
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Inštitút štátneho občianstva vo väzbe na volebný systém Slovenskej republiky umožňuje aj
vzhľadom na vyššie uvedené ďalšie myšlienky nastoliť viaceré otázky politologickej i ústavnoprávnej
povahy.
Je všeobecne uznávané a to bez ohľadu, či je to v ústave expressis verbis vyjadrené, že
zdrojom moci sú občania. Otázne je však to, či týmto je vyčerpaná personálna stránka suverenity
ľudu v dnešnom svete prehlbujúcej sa globalizácie. Je teda otázkou, či tento princíp je vyčerpaný
iba občanmi, alebo či v sebe nezahrňuje aj obyvateľov daného štátu, ktorí síce nie sú občanmi, ale
v ňom majú trvalý pobyt. Myšlienka sa javí ako odvážna, ale keď si uvedomíme procesy globalizácie
sveta a s ním rastúcu migráciu ľudí (legálna migrácia), ale aj integračné procesy (EÚ), zrejme nie
bezvýznamná. Práve inštitút štátneho občianstva v globalizujúcom sa svete môže vytvárať priestor
pre narušenie princípu rovnosti ľudí, pretože časť obyvateľov štátu z dôvodu absencie občianstva je
vylúčená z účasti na realizácii štátnej moci, hoci v štáte majú trvalý pobyt, ekonomické aktivity, platia
dane atď. Preto zrejme až budúcnosť ukáže, či účasť na realizácii štátnej moci nebude, resp.
nemala by byť priznaná aj obyvateľom štátu bez štátneho občianstva, ale napr. s určitou primeranou
dĺžkou trvalého pobytu, ktorý by mal vyjadriť vzťah k danému štátu, ale aj zodpovednosť voči štátu.
Návodom by mohla byť dĺžka trvalého pobytu potrebná na udelenie štátneho občianstva.
Ak vezmeme do úvahy inštitút štátneho občianstva a ak akceptujeme, že zdroj moci má aj
zodpovednosť za výkon moci ako aj povinnosť ju vykonávať, potom vo väzbe na voľby do Národnej
rady Slovenskej republiky si môžeme položiť otázku, či zodpovednosť za výkon moci a povinnosť jej
výkonu je možná bez existencie trvalého pobytu na území SR a teda či pre aktívne volebné právo
do parlamentu postačuje iba štátne občianstvo bez akejkoľvek ďalšej väzby k štátu.
V Slovenskej republike existuje určitý paradox v súvislosti s voľbami do Európskeho
parlamentu (EP). Veľmi dôležitou časťou volebného procesu do EP je proces navrhovania
kandidátov, ktorý je upravený v druhej časti zákona č. 331/2003 Z. z. Právo voliť a byť volený do
Európskeho parlamentu majú podľa § 2 ods. 1 zákona okrem občanov SR aj občania členských
štátov Únie za predpokladu trvalého pobytu na území SR.
V zmysle § 13 tohto zákona právo navrhovať kandidátov do EP majú politické strany a
politické hnutia, ktoré sú registrované podľa osobitného zákona, ktorým je zákon č. 85/2005 Z. z. o
politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Existujúca právna úprava
volieb poslancov do EP vylučuje individuálne kandidatúry. Na kandidátnej listine do volieb do EP
môže registrovaná strana alebo koalícia predložiť maximálne 13 kandidátov a zaplatiť kauciu
16 500 €.
V súvislosti s úpravou práva predkladať kandidátne listiny politickými stranami a hnutiami,
resp. ich koalíciami, je nutné dotknúť sa ústavnej a zákonnej úpravy združovacieho práva
v politických stranách. Podľa čl. 29 ods. 2 a § 4 ods. 1 zákona č. 85/2005 Z. z. majú právo zakladať
politické strany a združovať sa v nich iba občania SR. Z dikcie Ústavy a zákonnej úpravy vyplýva, že
takéto združovacie právo nepatrí občanom iných členských štátov EÚ a samozrejme ani osobám
s iným štátnym občianstvom. Ďalej je to možné interpretovať tak, že legálne sa podieľať na činnosti
politickej strany/politického hnutia, na činnosti jej orgánov, uplatňovaní práv vyplývajúcich z členstva
v politickej strane patrí iba občanom Slovenskej republiky. Tento názor nie je jednoznačne
akceptovaný. Napr. T. Ľalík uvádza: „Jazykový a doslovný výklad ustanovenia vedie k záveru, že
právo združovať sa v politických stranách a hnutiach patrí výlučne občanom SR. Samozrejme, že
ani politické strany nemôžu postupovať svojvoľne pri realizácii týchto oprávnení. Avšak, ako ukazuje
vývoj európskej integrácie, podmienka založenia politickej strany len občanmi SR, resp. ich
združovanie sa v nej, už nezodpovedá moderným výzvam volebného práva a bude ju nutné
14
zanechať v dohľadnej dobe. Do úvahy prichádzajú dva klasické spôsoby zmeny. Po prvé,
legislatívnou intervenciou. Druhé a skôr krajné riešenie v podobe extenzívneho výkladu inštitútu
„občianstva SR“ pri zakladaní a združovaní sa v politických stranách tak, aby výklad zahŕňal nielen
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občanov SR, ale aj všetkých občanov EÚ“. Druhé T. Ľalíkom navrhované riešenie je zrejme
neprijateľné bez definovania personálneho obsahu princípu suverenity ľudu vo väzbe na štátne
občianstvo.
Vzniká tak paradox. Európska právna úprava nadväzujúc na základnú európsku právnu
úpravu Aktom o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu, ktorý bol
pripojený k rozhodnutiu 76/787/ESUO, EHS, Euratom,
Smernicou Rady
2002/772/ES a
Smernicou Rady č. 93/109/ES zo dňa 6. 12.1993, ktorou sa stanovujú pravidlá pre výkon práva
voliť a byť volený vo voľbách do Európskeho parlamentu občanov Únie, ktorí majú bydlisko
v niektorom členskom štáte a nie sú jeho štátnymi príslušníkmi, priznáva právo voliť a byť volený
do EP občanom členských štátov EÚ v tom členskom štáte, kde majú trvalý pobyt. Naplnenie práva
byť volený občanmi členských štátov EÚ na území iného členského štátu, než ktorého sú štátnymi
občanmi, je však v rukách politickej strany, politického hnutia resp. koalície politických strán a hnutí.
Avšak podľa interpretácie ústavnej a zákonnej úpravy SR, takíto občania členských štátov nemôžu
byť zakladateľmi ani členmi takejto politickej strany. Je pravdou, že volebný zákon nezakazuje na
kandidátnu listinu zaradiť občana iného členského štátu Únie. Ale na druhej strane pri počte 13
poslancov EÚ volených v Slovenskej republike je logické, a to aj zo psychologického hľadiska či
politickej taktiky, že politická strana uprednostňuje svojich členov alebo v krajnom prípade nečlenov
strany, ale občanov.
Zo Smernice Rady č. 93/109/ES vyplývajú politické ciele spočívajúce v snahe zabezpečiť
účasť všetkých občanov Únie vo voľbách do EP a zabezpečiť všetkým občanom EÚ rovnaké
volebné práva (zásada nediskriminácie), aby mali v členskom štáte svojho bydliska rovnaké volebné
práva ako štátni príslušníci tohto štátu.
Na problém uplatnenia práva voliť v inom členskom štáte upozornila Komisia v Správe
Komisie o volebnej účasti občanov Európskej únie v členskom štáte ich bydliska (smernica
93/109/ES) a o volebných úpravách (rozhodnutie 76/787/ES zmenené a doplnené rozhodnutím
2002/772/ES, Euratom) takto: „Ďalší dôvod nízkej účasti môže súvisieť s právom občanov EÚ s inou
štátnou príslušnosťou zúčastňovať sa na politickom živote členského štátu svojho bydliska. Podľa
Stanoviska k účasti občanov EÚ v politických stranách členského štátu bydliska, vypracovaného
nezávislými expertmi EÚ na základné práva, 16 členských štátov priznáva občanom EÚ bez štátnej
príslušnosti k tomuto štátu právo vstúpiť do existujúcej vnútroštátnej politickej strany a aj právo
založiť novú politickú stranu v členskom štáte, v ktorom majú bydlisko. V dvoch členských štátoch
vidia rozdiel medzi právom založiť politickú stranu a právom stať sa členom politickej strany, pričom
priznávajú týmto občanom iba druhé právo. V siedmich ďalších členských štátoch sa občania bez
štátnej príslušnosti k tomuto štátu nemôžu stať členmi politických strán ani zakladať politické strany.
Voličom s inou štátnou príslušnosťou teda nemusí byť umožnené uplatniť právo byť volený, keďže v
praxi kandidátov vo väčšine prípadov presadzujú politické strany. Komisia odporúča členským
štátom, aby svojim obyvateľom z EÚ s inou štátnou príslušnosťou ponúkli možnosť stať sa členmi
vnútroštátnych politických strán za tých istých podmienok ako ich vlastní štátni príslušníci. Výrazne
by to uľahčilo účasť občanov na politickom živote členského štátu, v ktorom žijú, ako aj ich
16
integráciu a takisto by sa tým obohatil politický život a posilnila sa demokracia.“ V tejto Správe sa
uvádza, že v roku 2004 bolo vo voľbách do EP celkovo 8 974 kandidátov, z toho 8 917 bolo
volených vo svojom domovskom štáte a iba 57 kandidátov boli občania EÚ s inou štátnou
príslušnosťou. Uvedené štatistické údaje len potvrdzujú aktuálnosť otázky uplatňovania práva byť
volený do EP z pohľadu štátneho občianstva ako predpokladu členstva v politickej strane.
Predmetom pozornosti politickej praxe i odbornej verejnosti je otázka volebných obvodov
pre voľby do Národnej rady SR. Vyššie sme uviedli, že aj zákon o voľbách do Národnej rady SR č.
333/2004 Z. z. prevzal koncepciu jedného volebného kraja, ktorým je územie Slovenskej republiky.
Existujú predstavy, že by malo byť zriadených viacero volebných obvodov. V tejto súvislosti
s úvahami o zavedení viacerých volebných obvodov považujeme za vhodné pripomenúť, že pri
určovaní ich počtu je potrebné vychádzať z toho, či v podmienkach volebného systému pomerného
15
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zastúpenia sa bude preferovať princíp proporcionality, alebo princíp väčšinovosti, pretože jeden
volebný obvod v maximálnej možnej miere podporuje princíp proporcionality. Čím je väčší počet
volebných obvodov a menší počet poslaneckých miest vo volebnom obvode, tým sa zvyšuje efekt
17
väčšinovosti. Problém má i druhú stránku a to politickú. Pokiaľ územie štátu predstavuje jeden
volebný obvod, tak logicky politické subjekty preferujú na kandidátnych listinách celoštátne známe
osobnosti a teda aj vrcholových predstaviteľov politických subjektov a menej nachádzajú uplatnenie
na zvoliteľných miestach regionálni politici.
Z vyššie naznačených funkcií volieb vyplýva, že v súvislosti s reprezentatívnou demokraciou
hlavným cieľom slobodných a demokratických volieb je kreácia parlamentu, resp. vo viacerých
štátoch aj kreácia hlavy štátu. Akoby sa však zabúdalo, že touto kreáciou sa má vytvoriť základ (a
platí to osobitne pre štáty s parlamentnou formou vlády) pre fungovanie ústavného systému bez
ústavných kríz.
Vzniká teda otázka, či existujúci volebný systém pomerného zastúpenia vo väzbe na
existujúci systém politických strán a jednokomorovú štruktúru Národnej rady Slovenskej republiky
vyhovuje, resp. či nedozrieva čas na jeho modifikáciu kombinovaním prvkov volebného systému
pomerného zastúpenia s prvkami väčšinového volebného systému. Ponúka sa aj prípadná možnosť
zavedenia väčšinového volebného systému. Táto možnosť sa však vzhľadom k existujúcemu
systému politických strán v SR javí ako najmenej pravdepodobná. Úvahy o zmene resp. úprave
modelu volebného systému by mali byť spojené s analýzou prípadnej premeny jednokomorového
parlamentu na dvojkomorový, resp. či v podmienkach jednokomorového parlamentu je takáto
kombinácia prvkov viacerých volebných systémov možná.
Výsledky ostatných dvoch parlamentných volieb do NR SR nastoľujú aj otázku zavedenia
možnosti individuálnych kandidatúr občanov v podmienkach pomerného volebného systému.
Ďalšou otázkou, ktorá si z hľadiska ďalšieho vývoja volebného systému podľa nášho názoru
zasluhuje pozornosť je, či volebné právo je iba právom alebo v sebe súčasne implikuje povinnosť
účasti na voľbách. Ústavná a zákonná úprava je rôzna. Napr. povinná účasť na voľbách je
zakotvená v Rakúskej republike, v Austrálii je povinná účasť na referende atď. Hľadanie odpovede
na otázku má však širší rozmer a to, či zakotvenie ľudu ako zdroja moci resp. princípu suverenity
ľudu znamená aj povinnosť moc uskutočňovať a zodpovednosť za jej uskutočňovanie. Ak dáme
kladnú odpoveď, tak potom volebná povinnosť môže byť toho odrazom a jej zavedenie by zrejme
nebolo neakceptovateľným zásahom do základných práv a slobôd. Súčasne by sa tým odstránili
problémy s nízkou účasťou voličov na voľbách a interpretácie obsahu princípu väčšinového
rozhodovania.
Ak sa skloňuje otázka nízkej volebnej účasti považujeme za vhodné zaoberať sa aj vekovou
hranicou aktívneho volebného práva. Všeobecne klesá veková hranica trestnej zodpovednosti. Ak
vezmeme do úvahy klesajúcu volebnú účasť, jednou z ciest môže byť aj zníženie vekovej hranice
aktívneho volebného práva z 18 rokov napr. na 17 rokov.
Praktickou otázkou je i zavedenie ústavnej úpravy typu volebného systému, pretože
v súčasnosti ústava blanketným ustanovením úpravu typu volebného systému zveruje zákonu.
Ústavná úprava by bez akýchkoľvek pochybností posilnila stabilitu zvoleného typu volebného
systému.
Ak sa pozrieme zo zorného uhla naznačených úvah na pripravovaný volebný zákon a zákon
o volebnej kampani vidíme, že problémové otázky naznačené v príspevku, ale i viaceré ďalšie,
zatiaľ neboli podrobené analýzam a na ich základe prípadným zmenám ústavnej a zákonnej úprave.
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INŠTITÚT KONTRASIGNÁCIE AKTOV HLAVY ŠTÁTU
V ÚSTAVNOM SYSTÉME SLOVENSKEJ REPUBLIKY:
POKRAČUJÚCA VÝZVA PRE ÚSTAVODARCU
ALEBO SLEPÁ ULIČKA?
Marek Domin
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: One of changes introduced by the second amendment to the Constitution of the Slovak
Republic, realized by constitutional act no. 9/1999 Coll., was an implementation of the institute of
countersignature of acts of the head of state, an institute unknown for the constitutional system of
the Slovak Republic until that day. However, implementation of examined institute, typical for the
position of the head of state in classical parliamentary system of government, remained somewhere
on a half way. Therefore, the objective of this paper is to refer to the fact, that current regulation of
the institute of countersignature is not a systematic part of constitutional system of the Slovak
Republic. The paper also outlines possible ways out of existent situation.....................................
Abstrakt: Jednou zo zmien ktoré priniesla druhá novela Ústavy Slovenskej republiky, uskutočnená
ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z., bolo aj zakotvenie inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu,
inštitútu dovtedy pre ústavný systém Slovenskej republiky neznámeho. Zakotvenie predmetného
inštitútu, typického pre postavenie hlavy štátu v klasickej parlamentnej forme vlády, však zostalo
niekde na pol ceste. Cieľom príspevku je preto poukázať na skutočnosť, že súčasná úprava inštitútu
kontrasignácie pôsobí v ústavnom systéme Slovenskej republiky nesystematicky. Príspevok
súčasne načrtáva aj možné východiská z tohto stavu.
Key words: autonomy of the head of state; constitutional legal liability; constitutional system of the
Slovak Republic; countersignature; head of state
Kľúčové slová: autonómia hlavy štátu, hlava štátu, kontrasignácia, ústavnopolitická zodpovednosť,
ústavný systém Slovenskej republiky
ÚVOD
Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu patrí k tradičným ústavným inštitútom tých ústavných
systémov, ktoré vychádzajú z klasickej parlamentnej formy vlády. So zreteľom na pôvodný význam
základu slova „kontrasignácia“, môžeme kontrasignáciu, so zreteľom na tému príspevku,
charakterizovať ako spolupodpis oprávneného subjektu pripájaný k podpisu hlavy štátu pod akt
vydaný hlavou štátu ktorý spôsobuje, že predmetný akt sa stáva platným, prípadne účinným.
Uvedená definícia pritom vychádza z predpokladu, že predmet kontrasignácie, t.j. akt hlavy štátu,
má písomnú podobu. Vo všeobecnosti však nie je vylúčené, aby bol predmetom kontrasignácie aj
taký akt hlavy štátu, ktorý písomnú podobu nemá. V takomto prípade prichádza do úvahy iná forma
1
kontrasignácie než fyzicky pripojený spolupodpis pod listinu zachytávajúcu obsah aktu hlavy štátu.
Inštitút kontrasignácie vyvoláva predovšetkým dva právne účinky. Prvý z nich, ktorý vyplýva už aj
z načrtnutej definície, spočíva v zabezpečení platnosti kontrasignovaného aktu hlavy štátu. Tento
účinok môžeme označiť za účinok formálny. Druhý z vyvolávaných právnych účinkov, účinok
1

1

Inú podobu kontrasignácie ako spolupodpis predpokladá napr. ústavnoprávna doktrína v Poľsku
alebo v Španielsku. Porovnaj napr. RAKOWSKA, A.: Kontrasygnata aktów głowy państwa
w wybranych państwach europejskich. Warszawa : Fundacja Pormocji Prawa Europeskiego, Turoń :
Wydawnictwo Adam Marszałek, 2009, s. 15 a DE ESTEBAN, J. – GONZÁLEZ-TREVIJANO, P. J.:
Curso de derecho constitucional Español. Tomo III. Madrid : Servicio publicaciones de Facultad de
derecho de Universidad Complutense Madrid, 1994, s. 88. Vzhľadom na predmet príspevku sa však
osobitne problematike podoby kontrasignácie resp. forme kontrasignovaných aktov hlavy štátu
venovať nebudeme.
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materiálny, spočíva v prevzatí ústavnopolitickej zodpovednosti za kontrasignovaný akt hlavy štátu.
Zodpovedným subjektom je spravidla buď priamo kontrasignujúci subjekt, alebo vláda ako celok.
Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu nebol súčasťou pôvodného znenia Ústavy
2
Slovenskej republiky schváleného 1. septembra 1992. Slovenský ústavodarca teda v tejto oblasti,
na rozdiel od toho českého, nenadviazal po páde totalitného režimu a nahradení jeho špecifickej
formy vlády na československú ústavnoprávnu tradíciu, v zmysle ktorej bol inštitút kontrasignácie
3
vždy súčasťou ústavného textu. Prvotný návrh Ústavy dokonca predpokladal expressis verbis
4
formulovanú ústavnopolitickú zodpovednosť prezidenta voči parlamentu, čiže inštitút systematicky
nezlučiteľný s inštitútom kontrasignácie. Prvé konkretizované návrhy predpokladajúce zavedenie
inštitútu kontrasignácie aj v prípade prezidenta Slovenskej republiky (ďalej aj „prezident“) sa
v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „Národná rada“) objavili až v r. 1997. Išlo hneď o
5
dva poslanecké návrhy novely Ústavy , ktoré však boli v otázke inštitútu kontrasignácie obsahovo
zhodné. Inštitút kontrasignácie sa napokon stal súčasťou ústavného systému Slovenskej republiky
až prostredníctvom druhej novely Ústavy uskutočnenej ústavným zákonom č. 9/1999 Z. z., ktorý
nadobudol účinnosť 27. januára 1999. Ústavodarca odôvodnil zavedenie predmetného inštitútu do
ústavného systému Slovenskej republiky zabezpečením potrebnej súčinnosti medzi prezidentom
a vládou, ale taktiež aj zabezpečením spoluzodpovednosti vlády za tie akty prezidenta, ktoré svojim
charakterom prekračujú rozsah nevyhnutných výsadných oprávnení (prerogatív) priznávaných hlave
6
štátu v parlamentnej forme vlády. Inštitút kontrasignácie sa dočkal menších zmien prostredníctvom
tretej novely Ústavy, t.j. ústavného zákona č. 90/2001 Z. z. Nešlo však o zásadnejšie zmeny
systémového charakteru, ale len o zmenu ústavnej formulácie kontrasignujúceho subjektu a zmenu
vecného rozsahu kontrasignovaných aktov. V druhom prípade išlo o dôsledok zmeny niektorých
prezidentských právomocí. Problematike vecnému rozsahu kontrasignácie budeme v príspevku
venovať osobitnú pozornosť.
Po stručnom teoretickom a historickom úvode sa na nasledujúcich riadkoch pokúsime
v stručnosti argumentačne potvrdiť tézu, že inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu pôsobí
v ústavnom systéme Slovenskej republiky nesystematicky, teda, že jeho zavedenie skončilo
takpovediac na pol ceste. Zameriame sa nie len na vybrané aspekty skúmaného inštitútu, ale aj na
jeho vzťah s ďalšími ústavnoprávnymi inštitútmi, ako je najmä zodpovednosť hlavy štátu a jej
legitimita. Nadväzujúc na túto tézu, v závere príspevku načrtneme v rovine de constitutione ferenda
aj potenciálne alternatívne východiská zo súčasného stavu, hľadajúc inšpiráciu aj v ústavných
systémoch iných štátov Európskej únie (ďalej aj „EÚ“).

2

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej aj „Ústava“).
Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu bol súčasťou ústav Československa z r. 1918, 1920
a 1948. Inštitút kontrasignácie bol známy aj ústave vojnovej Slovenskej republiky. Porovnaj § 10
zákona č. 37/1918 Zb. o dočasnej ústave; § 68 zákona č. 121/1920 Zb., ktorým sa uvádza Ústavná
listina Československej republiky, § 40 ústavného zákona č. 185/1939 Sl. z. o Ústave Slovenskej
republiky a § 77 ods. 1 ústavného zákona č. 150/1948 Zb. Ústava Československej republiky
4
Porovnaj čl. 101 ods. 4 Návrhu Ústavy Slovenskej republiky, predloženej do Slovenskej národnej
rady ako parlamentná tlač č. 24 z r. 1992, podľa ktorého „prezident je za výkon svojej funkcie
zodpovedný Slovenskej národnej rade“.
5
(1) Návrh ústavného, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.;
parlamentná tlač č. 685 z r. 1997 a (2) návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava
Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.; parlamentná tlač č. 686 z r. 1997.
6
Porovnaj osobitnú časť dôvodovej správy k návrhu ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z.,
k Čl. I bodu 10; parlamentná tlač č. 58 z r. 1998. Priblížením sa k základným atribútom parlamentnej
formy vlády, ako dôvodom zmien predkladaných v citovanom návrhu, argumentoval ústavodarca aj
vo všeobecnej časti dôvodovej správy. V prípade niektorých z navrhovaných zmien, ako napr. de
facto zavedenia ústavnopolitickej zodpovednosti hlavy štátu voči občanom, však možno vysloviť
pochybnosti o ich zlučiteľnosti s modelovou parlamentnou formou vlády resp. i so samotnými
ďalšími zmenami, ktoré citovaný ústavný zákon priniesol.
3
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2

INŠTITÚT KONTRASIGNÁCIE A ÚSTAVNÝ SYSTÉM SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Vecný rozsah kontrasignácie
Prvý z argumentov spochybňujúcich systematickosť inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu
v ústavnom systéme Slovenskej republiky sa týka vecného rozsahu kontrasignácie, t.j. vymedzenia
tých aktov hlavy štátu, ktoré sú predmetom kontrasignácie. V prípade Slovenskej republiky je
kľúčovým ustanovením čl. 102 ods. 2 Ústavy. Podľa citovaného ustanovenia kontrasignácii
podliehajú rozhodnutia prezidenta vydané podľa čl. 102 ods. 1 písm. c), j) a k). Ide teda len
o nasledujúce kategórie rozhodnutí: (1) rozhodnutie o prijatí, poverení alebo odvolaní vedúceho
diplomatickej misie [čl. 102 ods. 1 písm. c)]; (2) rozhodnutie o odpustení resp. zmiernení trestu
alebo zahladení odsúdenia vo forme amnestie [čl. 102 ods. 1 písm. j)] a (3) rozhodnutie vydané
prezidentom ako hlavným veliteľom zbrojených síl. Už pri letmom pohľade na čl. 102 ods. 1 Ústavy,
ktorý vymedzuje právomoci hlavy štátu, je zrejmé, že predmetom kontrasignácie je len veľmi úzka
časť prezidentských právomocí.
V súvislosti s vecným rozsahom kontrasignácie stojí za zmienku opäť sa vrátiť k dvom
návrhom novely Ústavy z r. 1997, ktoré predpokladali zavedenie inštitútu kontrasignácie do
ústavného systému Slovenskej republiky. Oba návrhy totiž predpokladali kontrasignáciu ako
conditio sine qua non pre platnosť oveľa širšieho okruhu prezidentských právomocí, resp. aktov
prináležiacich hlave štátu v rámci týchto právomocí. Okrem tých rozhodnutí hlavy štátu, ktoré sú
predmetom kontrasignácie aj de constitutione lata dnes, spomínané návrhy predpokladali
nevyhnutnosť kontrasignácie aj pre akty vydané hlavou štátu v rámci (1) zastupovania Slovenskej
republiky navonok; (2) dojednávania a ratifikácie medzinárodných zmlúv a (3) vymenúvania
a odvolávania vedúcich ústredných orgánov a vyšších štátnych funkcionárov. Kontrasignácia ako
7
podmienka platnosti bola navrhovaná aj pre (4) vypovedanie vojny a vyhlasovanie vojnového stavu.
Vecný rozsah kontrasignácie predpokladaný návrhmi z r. 1997 sa v oveľa väčšej miere
približoval vecnému rozsahu predmetného inštitútu v iných štátoch EÚ. Napr. podmienenie platnosti
ratifikácie medzinárodnej zmluvy kontrasignáciou možno označiť za jeden z najtypickejším príkladov
kontrasignovaných aktov hlavy štátu vôbec. Ak nepočítame tie zo štátov EÚ, ktorých ústavné
systémy predpokladajú kontrasignáciu ako generálne pravidlo, kontrasignáciu pre ratifikáciu
medzinárodnej zmluvy hlavou štátu predpisujú napr. ústavy Českej republiky, Maďarska či
8
Portugalska. Nejde však len o túto kategóriu aktov hlavy štátu. Spomedzi tých zo štátov EÚ,
ktorých ústavné systémy inštitút kontrasignácie obsahujú, je jej vecný rozsah porovnateľný s tým
9
slovenským azda len v Litve. V ostatných členských štátoch je okruh kontrasignovaných aktov
hlavy štátu širší. Ak si odmyslíme štáty s monarchistickou formou vlády, kde je tradične vecný
rozsah kontrasignácie až na niekoľko výnimiek absolútny, oveľa širší vecný rozsah kontrasignácie,
ako v podmienkach Slovenskej republiky, nachádzame, okrem už spomenutej trojice štátov, napr. aj
10
v ústavách Nemecka či Lotyšska. V talianskom prípade je kontrasignácia dokonca ústavou
11
formulovaná ako generálna podmienka platnosti všetkých aktov hlavy štátu bez výnimky.
Čo sa týka otázky vecného rozsahu kontrasignácie, domnievame sa teda, že v prípade, ak
má byť predmetný inštitút „plnohodnotným“ prvkom ústavného systému, mali by kontrasignácii
podliehať všetky akty hlavy štátu majúce podobný charakter, čiže charakter výkonnej moci.
V opačnom prípade totiž možno vysloviť pochybnosti o význame predmetného inštitútu v ústavnom
systéme resp. o efektívnosti naplnenia jeho účelov. V prípade Slovenskej republiky je však
nevyhnutné dodať, že na argument týkajúci sa zabezpečenia účelu kontrasignácie, najmä pokiaľ ide
o zabezpečenie prevzatia ústavnopolitickej zodpovednosti vlády za akty hlavy štátu, je potrebné
nazerať striedmo a cez prizmu ďalších osobitností, ktorým sa budeme venovať na nasledujúcich
riadkoch.
2.1

7

Porovnaj návrhy ústavných zákonov citované v poznámke č. 5.
Porovnaj čl. 63 ods. 1 písm. b) v spojení s ods. 3 Ústavy Českej republiky; čl. 9 ods. 4 písm. a)
v spojení s ods. 5 Základného zákona Maďarska a čl. 138 písm. b) v spojení s čl. 143 ods. 1 Ústavy
Portugalska.
9
Porovnaj čl. 85 Ústavy Republiky Litva.
10
Porovnaj čl. 58 Základného zákona Spolkovej republiky Nemecko a tretí oddiel ods. 53 Ústavy
Republiky Lotyšsko.
11
Porovnaj čl. 89 Ústavy Talianskej republiky.
8
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Ústavnopolitická (ne)zodpovednosť hlavy štátu
Ďalší argument potvrdzujúci našu tézu o nesystematickom začlenení inštitútu kontrasignácie
aktov hlavy štátu do ústavného systému Slovenskej republiky súvisí s otázkou zodpovednosti resp.
nezodpovednosti hlavy štátu za výkon svojej funkcie, predovšetkým s otázkou jej ústavnopolitickej
12
(ne)zodpovednosti. Za jeden zo znakov parlamentnej formy vlády v jej klasickej podobe zvykne
13
byť totiž uvádzaná práve ústavnopolitická nezodpovednosť hlavy štátu za výkon svojej funkcie.
Vzhľadom na skutočnosť, že v modernom demokratickom a právnom štáte je vo všeobecnosti
neprijateľné, aby niektorý z orgánov verejnej moci neniesol za výkon svojej funkcie zodpovednosť,
je to práve inštitút kontrasignácie, ktorý umožňuje prepojenie oboch načrtnutých téz. Ako sme už
naznačili v úvode príspevku, dôsledkom kontrasignácie aktu hlavy štátu je prevzatie
ústavnopolitickej zodpovednosti za akt hlavy štátu kontrasignujúcim subjektom, prípadne vládou ako
celkom. Účel inštitútu kontrasignácie je preto možné vidieť práve v zabezpečení resp. vytvorení
priestoru pre ústavnopolitickú nezodpovednosť hlavy štátu, a to prostredníctvom prevzatia
14
ústavnopolitickej zodpovednosti vlády za akty hlavy štátu pred parlamentom.
Ako je to však s ústavnopolitickou zodpovednosťou prezidenta Slovenskej republiky? Ústava
expressis verbis neustanovuje, že slovenská hlava štátu nie je za výkon svojej funkcie zodpovedná,
15
ako je to možné pozorovať v ústavách iných štátov založených tiež na parlamentnej forme vlády.
V Ústave sa výslovne nedočítame ani o opaku. Avšak, aj napriek tejto skutočnosti je možné
konštatovať, že Ústava predpokladá možnosť vyvodenia ústavnopolitickej zodpovednosti, aj keď ide
o (do určitej miery) špecifický model. Za prostriedok vyvodenia ústavnopolitickej zodpovednosti
slovenskej hlavy štátu je možné považovať tzv. ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta, upravené
16
v čl. 106 Ústavy. V prípade ústavného systému Slovenskej republiky teda dochádza k tomu, že na
jednej strane je hlava štátu ústavnopolitický zodpovedná za výkon svojej funkcie, avšak, na strane
druhej, za vybrané rozhodnutia hlavy štátu v zmysle čl. 102 ods. 2 Ústavy zodpovedá vláda.
Z ústavnej normy upravujúcej zodpovednosť vlády za kontrasignované rozhodnutia prezidenta je
možné a contrario dospieť k záveru, a vyššie načrtnutý účel inštitútu kontrasignácie tento záver len
potvrdzuje, že hlava štátu by už následne nemala niesť ústavnopolitickú zodpovednosť za tie svoje
rozhodnutia, ktoré boli kontrasignované oprávneným subjektom. Aj napriek skutočnosti, že
Slovenská republika nie je jediným príkladom ústavného „spolunažívania“ inštitútov kontrasignácie
17
aktov hlavy štátu a ústavnopolitickej zodpovednosti hlavy štátu , domnievame sa, že ich vzťah
v ústavnom systéme pôsobí výrazne antagonicky.
Pokiaľ ide o samotný inštitút ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta Slovenskej
republiky, jeho budúca praktická aplikácia by mohla eventuálne vyvolať spor o to, či môže byť dôvod
odvolania hlavy štátu spočívať aj v jeho kontrasignovanom rozhodnutí, a teda v konečnom dôsledku
aj spor o to, či je vyhlásenie ľudového hlasovania konformné s Ústavou. So zreteľom na
ústavnopolitickú povahu zodpovednosti hlavy štátu podľa čl. 106 je samozrejmé, že Ústava dôvody,
ktoré môžu viesť k vyhláseniu ľudového hlasovania o odvolaní hlavy štátu, ani len demonštratívne
nevypočítava. Prichádzajú do úvahy dve alternatívy záveru. Ten z nich, ktorý by pripúšťal možnosť
vyhlásenia ľudového hlasovania o odvolaní hlavy štátu na základe dôvodu týkajúceho sa
kontrasignovaného rozhodnutia aktu hlavy štátu, by však v konečnom dôsledku absolútne popieral
2.2

12

Ústavnopolitickú zodpovednosť môžeme zjednodušene charakterizovať ako zodpovednosť
majúcu síce ústavný (a teda právny) základ, no súčasne zodpovednosť, ktorá nie je založená na
porušení právnej normy a ktorú je preto možné vyvodiť aj bez toho, aby subjekt tejto zodpovednosti
konal v rozpore s právom. Ako napovedá aj samotné označenie tejto podoby zodpovednosti, na
vyvodenie zodpovednosti, ktorého dôsledkom je spravidla ukončenie funkcie dotknutého subjektu,
postačujú len tzv. politické dôvody, napr. strata dôvery.
13
Porovnaj inter alia CIBULKA, Ľ.: K niektorým aspektom ústavného postavenia prezidenta
Slovenskej republiky. In Zborník príspevkov na počesť 65. narodenín doc. JUDr. Jaroslava
Chovanca, CSc. Bratislava: PraF UK, 2000, s. 259.
14
Porovnaj napr. OROSZ, L. – ŠIMUNIČOVÁ, K.: Prezident v ústavnom systéme Slovenskej
republiky. Bratislava: Veda, 1998, s. 24.
15
Porovnaj napr. čl. 54 ods. 3 Ústavy Českej republiky.
16
K chápaniu ľudového hlasovania o odvolaní prezidenta ako forme vyvodenia ústavnopolitickej
zodpovednosti porovnaj napr. BRÖSTL, A. a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Plzeň: Aleš
Čenek, 2010, s. 290.
17
Podobný prípad možno nájsť aj v ústave Rakúska. Porovnaj čl. 60 ods. 6 v spojení s čl. 67 ods. 2
Spolkového ústavného zákona Rakúska.
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zmysel a účel samotného inštitútu kontrasignácie. Naopak, prípadná neprípustnosť vyhlásenia
ľudového hlasovania z načrtnutého dôvodu by mohla narážať na absenciu osobitnej ústavnej úpravy
vylučujúcej kontrasignované akty ako dôvod pre vyhlásenie ľudového hlasovania resp. na
systematickejšie prepojenie čl. 106 a čl. 102 Ústavy.
Priama legitimita hlavy štátu
Tretím z našich argumentov týkajúcich sa nesystematickej pozície inštitútu kontrasignácie
aktov hlavy štátu v ústavnom systéme Slovenskej republiky sa týka legitimity prezidenta na jednej
strane a vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na strane druhej. V klasickej parlamentnej
forme vlády, pokiaľ ide o republiku, bola hlava štátu volená tzv. nepriamo, teda nie priamo občanmivoličmi ale parlamentom resp. iným podobným orgánom. Aj napriek tomu, že v súčasnosti možno
18
badať neprehliadnuteľný trend priklonenia sa k priamej voľbe prezidenta občanmi , priama voľba
hlavy štátu a inštitút kontrasignácie, podľa nášho názoru, nemusia byť v ústavnom systéme logicky
konzistentné.
Ako sme už vyššie načrtli, v prostredí parlamentnej republiky v jej klasickej podobe je hlava
štátu volená nepriamo. Nemá teda priamu legitimitu. Medzi hlavou štátu a zdrojom moci, resp.
občanmi, stojí iný ústavný orgán. Rovnako je to však aj s legitimitou vlády. Ani tá nie je volená
priamo občanmi. Medzi vládou a občanmi stojí občanmi volený parlament, ktorý završuje proces
kreácie vlády tým, že jej vyslovuje svoju dôveru. V modely klasickej parlamentnej formy vlády hlava
štátu, ako sme už uviedli v predchádzajúcej časti, nie je za výkon svojej funkcie ústavnopoliticky
zodpovedná. Naopak, vláda ústavnopoliticky zodpovedná je. Vychádzajúc z uvedených čŕt je potom
odôvodniteľné to, aby bola hlava štátu vo výkone svojej funkcie kontrolovaná resp. obmedzovaná
vládou, a to prostredníctvom inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu. Ako sa v jednom zo svojich
rozhodnutí vyjadril aj Ústavný súd Českej republiky, v podmienkach zastupiteľskej demokracie by
19
mal mať prednosť orgán politicky zodpovedný pred orgánom politicky nezodpovedným.
Ústavnopolitická nezodpovednosť hlavy štátu je v takomto modely potom doplnená prevzatím tejto
zodpovednosti vládou, prípadne niektorým z jej členov.
V podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky, avšak nie len v ňom, je ale situácia
odlišná. Základné premisy charakteristické pre klasickú parlamentnú formu vlády tu už nie sú plne
zachované. Vláda je síce aj naďalej len nepriamo legitimovaná občanmi-voličmi prostredníctvom
volieb do Národnej rady, no v prípade legitimity prezidenta je situácia rozdielna. Ústavný zákon
č. 9/1999 Z. z., teda rovnaký ústavný zákon ako ten, ktorý do ústavného systému Slovenskej
republiky zaviedol inštitút kontrasignácie, totiž zmenil (nepriamu) parlamentnú voľbu hlavy štátu na
voľbu priamu, t.j. voľbu občanmi. Podľa čl. 101 ods. 2 prvej vety Ústavy „prezidenta volia občania
Slovenskej republiky v priamych voľbách tajným hlasovaním na päť rokov“. V prípade prezidenta
teda už nemožno hovoriť len o jeho nepriamej legitimite. Hlava štátu sa teda, so zreteľom na jej
priamu voľbu, nachádza na pomyselnej legitimačnej reťaze bližšie k zdroju moci (občanom) než
vláda. Legitimita vlády je totiž aj po prijatí citovaného ústavného zákona stále odvodzovaná od vôle
Národnej rady ako zástupcu občanov. So zreteľom na uvedené skutočnosti preto v prípade
ústavného systému Slovenskej republiky dochádza k určitej disproporcii, a to v tom zmysle, že
ústavný orgán „dotovaný“ priamou legitimitou, t.j. prezident, je pri výkone (niektorých) svojich
právomocí limitovaný či kontrolovaný orgánom, ktorý je k výkonu svojej funkcie legitimovaný len
nepriamo, t.j. vládou. Nástrojom tejto limitácie či kontroly je práve inštitút kontrasignácie. Môžeme si
preto položiť otázku, či je takáto ústavná konštrukcia správna, a to predovšetkým berúc do úvahy
princíp suverenity ľudu, ktorý je zakotvený v čl. 2 ods. 1 Ústavy. Navyše, ako sme už načrtli
v predchádzajúcej časti, ústavnopolitická zodpovednosť hlavy štátu v ústavnom systéme Slovenskej
republiky nie je, na rozdiel od klasickej parlamentnej formy vlády, vylúčená.
2.3

18

Posledným príkladom je zavedenie priamej voľby hlavy štátu v Českej republike. Porovnaj
ústavný zákon č. 71/2012 Sb., ktorým sa mení ústavný zákon č. 1/1993 Sb. Ústava Českej republiky
v znení neskorších ústavných zákonov. Naopak, spôsob voľby hlavy štátu najviac sa približujúci
klasickej parlamentnej forme vlády je zachovaný v Taliansku, kde je hlava štátu volená oboma
komorami parlamentu rozšírenými o zástupcov regiónov, a v Nemecku, kde je hlava štátu volená
členmi spolkového snemu a zástupcami vlád spolkových krajín (spolu tzv. spolkové zhromaždenie).
Porovnaj čl. 83 Ústavy Talianskej republiky a čl. 54 Základného zákona Spolkovej republiky
Nemecko.
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Porovnaj nález Ústavného súdu Českej republiky zo dňa 20. júna 2000, sp. zn. Pl. ÚS 14/01.
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Ústavný zákon č. 356/2011 Z. z. a vláda bez dôvery
Ďalšiu nemenej dôležitú otázku súvisiacu so systematickým začlenením inštitútu
kontrasignácie do ústavného systému Slovenskej republiky priniesol aj ústavný zákon č. 356/2011
20
Z. z. , t.j. zatiaľ predposledná novela Ústavy. Rýchlosť s akým bol predmetný ústavný zákon
schválený, ale predovšetkým jeho samotný obsah, sa stali predmetom viacerých kontroverzií
a polemík. Podľa niektorých názorov bolo vtedajšiu ústavnopolitickú krízu možné riešiť aj bez tejto
„expresnej“ novely Ústavy. Tieto skutočnosti sú ale v právnickej obci všeobecne známe. Predmetom
nášho záujmu, berúc na zreteľ tému príspevku, bude preto len vplyv noviniek zavedených ústavným
zákonom č. 356/2011 Z. z. na inštitút kontrasignácie resp. jeho miesto v ústavnom systéme
Slovenskej republiky.
Ústavný zákon č. 356/2011 Z. z. vyvoláva, pokiaľ ide o inštitút kontrasignácie, hneď dva
problémy, resp. prinajmenšom sporné otázky. Podľa čl. 115 ods. 3 Ústavy, čiže ustanovenia
doplneného práve citovaným ústavným zákonom, vláda v čase, keď bola v dôsledku straty dôvery
21
Národnej rady odvolaná a dočasne poverená prezidentom vykonáva aj naďalej svoju pôsobnosť,
22
potrebuje na výkon niektorých svojich pôsobností predchádzajúci súhlas prezidenta. Výkon
vybraných pôsobností je teda v každom jednotlivom prípade viazaný na predchádzajúci súhlas
hlavy štátu. Aj napriek skutočnosti, že to Ústava expressis verbis neustanovuje, možno vysloviť
záver, že rozhodnutie prijaté vládou v danom prípade bez predchádzajúceho súhlasu prezidenta nie
je platné. Súčasne však, bez ohľadu na to či ide o vládu bez dôvery alebo nie, platnosť vybraných
rozhodnutí prezidenta je podmienená následným podpisom predsedu vlády alebo ním povereného
člena vlády, teda kontrasignáciou. Ústavný zákon č. 356/2011 Z. z. totiž žiadnym spôsobom nemení
konštrukciu čl. 102 ods. 2 Ústavy. Dostávame sa tak do netradičnej situácie. Vláda a hlava štátu sa
totiž súčasne navzájom de facto kontrolujú resp. obmedzujú pri výkone svojich ústavných
právomocí. V prípade vlády ide o kontrolu či obmedzenie ex ante, v podobe prezidentského
súhlasu, zatiaľ čo v prípade hlavy štátu ide o kontrolu či obmedzenie ex post, a to prostredníctvom
kontrasignácie o ktorej rozhoduje predseda vlády. Na túto netradičnú situáciu už v slovenskej
23
ústavnoprávnej doktríne poukázal napr. B. Balog. Takáto vzájomná kontrola oboch ústavných
orgánov síce môže na prvý pohľad vyvolávať napr. zdanie o posilnení princípu deľby a kontroly
moci, no podľa nášho názoru pôsobí do značnej miery náhodilo a nesystematicky.
S ústavným zákonom č. 356/2011 Z. z. súvisí aj ďalšia skutočnosť, ktorá má nezanedbateľný
vplyv na inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Fakt, že
vláda bez dôvery Národnej rady aj naďalej vykonáva svoju funkciu, aj keď len dočasne
a v obmedzenom rozsahu, môže spôsobiť paralyzovanie materiálneho účinku kontrasignácie, t.j.
prevzatia zodpovednosti vlády za kontrasignované rozhodnutia prezidenta. Ak totiž vláda „v stave“
bez dôvery prostredníctvom kontrasignácie svojho predsedu alebo ním povereného člena preberie
zodpovednosť za niektoré z rozhodnutí hlavy štátu, stáva sa táto zodpovednosť de facto
nevyvoditeľnou. Vo všeobecnosti totiž možno predpokladať, a to i napriek absencii výslovnej
ústavnej úpravy, že v prípade, ak chce Národná rada vyvodiť zodpovednosť vlády za
kontrasignované rozhodnutie prezidenta, učiní tak práve prostredníctvom vyslovenia nedôvery
vláde. Ak však vláde už nedôvera vyslovená bola, resp. ak vláda dôveru nemá v dôsledku
zamietnutia návrhu na jej vyslovenie, nemožno už takejto vláde dôveru znovu „odobrať“. „Dočasne
ustanovená vláda existuje nezávisle od vôle Národnej rady SR, ktorá jej nevyslovuje dôveru po
24
ustanovení prezidentom SR, nemá ani právo vysloviť jej neskôr nedôveru.“ Inštitút kontrasignácie
2.4
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Ústavný zákon č. 356/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky
č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, sa stal platný a nadobudol účinnosť dňa 25.10.2011.
21
Pod stratou dôvery máme na mysli tak vyslovenie nedôvery vláde, ako aj zamietnutie návrhu na
vyslovenie dôvery. Obligatórnym dôsledkom oboch prípadov je v zmysle čl. 115 ods. 1 Ústavy
odvolanie vlády prezidentom.
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Ide o výkon pôsobností podľa čl. 119 písm. m) a r) Ústavy. V zmysle čl. 119 písm. m) „vláda
rozhoduje v zbore o vymenúvaní a odvolávaní ďalších štátnych funkcionárov v prípadoch
ustanovených zákonom a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky“. Podľa čl. 119 písm. r)
vláda rozhoduje v zbore „o ďalších otázkach, ak tak ustanoví zákon“.
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Porovnaj BALOG, B.: Transformácia ústavného systému Slovenskej republiky (?). Transformation
of the constitutional system of the Slovak Republic (?). [online] 2012 [cit. 07.09.2013] Dostupné na
http://ctp.uninova.sk/ctp.nsf/0/EC19ECAB13752A23C12579AB00427535/$FILE/CaKS_2-2011--clanok_05.pdf.
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DRGONEC, J.: Ústava Slovenskej republiky. Komentár. 3. vyd. Šamorín: Heuréka, 2012, s. 1176.
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ako prostriedok prevzatia ústavnopolitickej zodpovednosti za akty prezidenta, a rovnako ako
prostriedok kontroly resp. obmedzenia autonómie pri výkone jeho právomocí, sa tak v načrtnutom
25
prípade stáva neefektívnym.
VÝCHODISKÁ DE CONSTITUTIONE FERENDA
Na predchádzajúcich riadkoch sme sa snažili v stručnosti prezentovať argumenty, ktoré
podľa nášho názoru odôvodňujú tézu, že inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu pôsobí v ústavnom
systéme Slovenskej republiky nesystematicky. So zreteľom na tieto argumenty môžeme povedať, že
ústavodarca pri snahe zaviesť predmetný inštitút do slovenského ústavného systému zostal,
takpovediac, niekde na pol ceste. Položme si preto otázku badateľnú už v samotnom nadpise
príspevku. Predstavuje inštitút kontrasignácie aj naďalej výzvu pre slovenského ústavodarcu, alebo
ide skôr o slepú uličku vo vývoji ústavného systému z ktorej je potrebné sa vrátiť? Domnievame sa,
že na položenú otázku neexistuje len jedna správna odpoveď. Ak má ústavný systém Slovenskej
republiky, pokiaľ ide o postavenie hlavy štátu a jej vzťahy s ďalšími ústavnými orgánmi, pôsobiť
kompaktne, bez vnútorných rozporov či protirečení, je podľa nášho názoru potrebné odstrániť
systémové defekty, ktoré sme uviedli na predchádzajúcich riadkoch. Do úvahy pritom prichádzajú
dve alternatívne riešenia. Tieto si však nekladú za cieľ ani tak definitívne vyriešiť analyzované
problematické otázky, ako skôr prispieť do diskusie o nich. Zvolenie jedného či druhého riešenia je
však prv podmienené ujasnením si toho, aké by malo byť postavenie prezidenta v ústavnom
systéme Slovenskej republiky, resp. aké úlohy by mal v ňom plniť.
Prvá z úvah, ako by bolo možné de constitutione ferenda riešiť skúmaný problém, spočíva
v priklonení sa k modelu klasickej parlamentnej formy vlády, a to predovšetkým pokiaľ ide o
postavenie a úlohy, ktoré hlave štátu v takomto prostredí prináležia. So zreteľom na predmet tohto
príspevku to znamená, v prvom rade, uvažovať o rozšírení tých z právomocí prezidenta, ktoré by
mali podliehať kontrasignácii predsedu vlády alebo ním povereného ministra. Úvahy smerujúce
26
týmto smerom pritom už boli v prostredí slovenskej ústavnoprávnej doktríny neraz prezentované.
Konkrétnu inšpiráciu pritom nie je potrebné hľadať ďaleko. Stačí napr. len „oprášiť“ niektorý z už
neraz spomínaných návrhov z r. 1997. Kontrasignácii by mali podliehať predovšetkým všetky tie
z právomocí hlavy štátu, ktoré je možné charakterizovať ako súčasť výkonnej moci. Výnimku
z podmienky kontrasignácie by mohli mať predovšetkým tie z prezidentských aktov, pri ktorých by
bolo menej vhodné, aby bola hlava štátu pri ich vydávaní limitovaná vládou ako vrcholným orgánom
výkonnej moci. Ako príklad možno uviesť napr. akt hlavy štátu spočívajúci v podpísaní zákona
27
schváleného Národnou radou alebo v jeho vrátení spať Národnej rade. Avšak, ako sme načrtli
v predchádzajúcej časti príspevku, vecný rozsah kontrasignácie nie je jediným nedostatkom
predmetného inštitútu v ústavnom systéme Slovenskej republiky. Ak by ústavodarca pokračoval vo
„výzve“ spočívajúcej v zavedení inštitútu kontrasignácie do ústavného systému Slovenskej
republiky, rozšírenie vecného rozsahu kontrasignácie by malo byť sprevádzané aj ďalšími zmenami.
Predovšetkým by bolo vhodné uvažovať o vylúčení ústavnopolitickej zodpovednosti hlavy štátu, t.j.
v praktickom zmysle o vypustenie čl. 106 Ústavy, prípadne o zadefinovanie konkrétnych konaní,
ktoré by eventuálne mohli viesť k predčasnému zániku funkcie hlavy štátu. V nadväznosti na
uvedené by ďalej bolo potrebné zvážiť aj prípadnú zmenu spôsobu voľby hlavy štátu tak, aby jej
„dotovanie“ priamou legitimitou nepredstavovalo logický defekt vo vzťahu k limitácii jej ústavného
postavenia prostredníctvom inštitútu kontrasignácie. Ako inšpiratívne sa v tomto prípade javí napr.
28
talianske riešenie.
A napokon, v záujme zabezpečenie riadneho fungovania inštitútu
kontrasignácie v ústavnom systéme Slovenskej republiky bolo by potrebné prípadnú politickú krízu,
3
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Pre úplnosť je však potrebné dodať, že podobná ako vyššie popisovaná situácia mohla
eventuálne nastať aj podľa ústavnej úpravy platnej do prijatia ústavného zákona č. 356/2011 Z. z.
Podľa čl. 115 ods. 2 Ústavy prezident totiž po tom ako prijme demisiu vlády, poverí ju vykonávaním
jej funkcie až do vymenovania novej vlády. Ťažko si preto možno predstaviť rovnako aj vyslovenie
nedôvery vláde, ktorá už sama predtým podala demisiu.
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Porovnaj napr. CIBULKA, Ľ.: Vývoj postavenia prezidenta v ústavnom systéme Slovenskej
republiky (v kontexte zmien Ústavy Slovenskej republiky). In: Actas Facultatis Iuridicae
Comenianae. Tomus XXXI, 2013, č. 1, s. 117 alebo ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej
republiky. Žilina: Eurokódex, 2012, s. 546.
27
Porovnaj čl. 101 ods. 1 písm. f) a o) Ústavy Slovenskej republiky.
28
Porovnaj poznámku č. 18.
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spočívajúcu v strate dôvery vlády, riešiť iným spôsobom, než ako sme toho boli svedkami
prostredníctvom ústavného zákona č. 356/2011 Z. z.
Systémové nedostatky začlenenia inštitútu kontrasignácia aktov hlavy štátu do ústavného
systému Slovenskej republiky, ktoré sme si v stručnosti priblížili na v predchádzajúcej časti, je však
možné riešiť aj úplne odlišne. Takéto riešenie prichádza do úvahy v prípade, ak by sme zavedenie
inštitútu kontrasignácie v r. 1999 naozaj identifikovali ako „slepú uličku“. Ak by sa ústavodarca
rozhodol nekonštruovať prezidenta len ako hlavu štátu s prevažne formálnymi a ceremoniálnymi
právomocami a rozhodol by sa „oslobodiť“ ju spod „hegemónie“ vlády ako rozhodujúceho politického
orgánu výkonnej moci, mohli by sme uvažovať aj o úplnom odstránení inštitútu kontrasignácie
z ústavného systému Slovenskej republiky. Samozrejme, tak ako v predchádzajúcej alternatíve, aj
v prípade druhého z riešení by však nemalo zostať len pri tomto kroku. Odstránenie inštitútu
kontrasignácie, ktoré by predstavovalo určité posilnenie autonómie prezidenta pri výkone jeho
právomocí, by malo byť sprevádzané aj posilnením jeho ústavnopolitickej zodpovednosti, resp.
29
odstránenie niektorých jej procesných nedostatkov. Vláda by totiž, v zmysle tohto riešenia, už
neniesla zodpovednosť ani za niektoré z prezidentských rozhodnutí. Ak by však predsa len
považoval ústavodarca za potrebné limitovať autonómiu prezidenta pri výkone niektorých z jeho
právomocí, ako riešenie prichádza do úvahy napr. ústavné zakotvenie obligatórneho návrhu, ktorý
30
by musel vydaniu aktu hlavy štátu predchádzať. Pokiaľ ide o ústavný zákon č. 356/2011 Z. z.,
druhé z nami načrtnutých východísk síce nevylučuje to, aby hlava štátu v prípade straty dôvery
vlády vykonávala nad vládou prostredníctvom (ne)udelenia predchádzajúceho súhlasu akúsi
kontrolu, pravdou však je, že stav zavedený týmto ústavným zákonom má aj ďalšie nedostatky. Ako
príklad možno uviesť napr. skutočnosť, že súčasná ústavná úprava nepredpokladá ústavný orgán
na ktorý by prešla právomoc hlavy štátu udeliť vláde súhlas s výkonom niektorých jej právomocí
v prípade, ak by v zmysle čl. 105 Ústavy došlo k potrebe zastupovania prezidenta. V prípade
prikloneniu sa k druhej z nami prezentovaných alternatív samozrejmosťou zostáva zachovanie
priamej voľby hlavy štátu občanmi. Odstránením inštitútu kontrasignácie by totiž došlo aj
k odstráneniu systematického protirečenia s priamou legitimitou hlavy štátu, o ktorej sme hovorili
v predchádzajúcej časti príspevku.
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Ústavný zákon č. 90/2001 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992
Zb. v znení neskorších predpisov.
Ústavný zákon č. 356/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992
Zb. v znení neskorších predpisov.
právne predpisy – iné štáty EÚ
Spolkový ústavný zákon Rakúska zo dňa 1. októbra 1920.
Ústavný zákon č. 1/1993 Sb. Ústava Českej republiky.
Ústavný zákon č. 71/2012 Sb., ktorým sa mení ústavný zákon č. 1/1993 Sb. Ústava Českej
republiky v znení neskorších ústavných zákonov.
Ústava Portugalskej republiky zo dňa 2. apríla 1976.
Ústava Republiky Litva zo dňa 15. októbra 1992.
Ústava Republiky Lotyšsko zo dňa 15. februára 1922.
Ústava Talianskej republiky zo dňa 22. decembra 1947.
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ÚSTAVNÍ SANKCE
Jiří Jirásek
Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta
Abstract: Constitutional sanctions are measures of state coercion that are applied in cases of
constitutional tort. Constitutional torts are such acts of entities of the constitutional legal relationships
that do not conform to the requirements laid down in the Constitution on the behavior of these
entities, the requirements to the proper fulfillment of the obligations imposed by the Constitution.
Abstrakt: Ústavními sankcemi jsou opatření státního donucení, která jsou uplatňovaná v případech
ústavního deliktu. Ústavními delikty jsou taková jednání subjektů ústavně právních vztahů, která
neodpovídají požadavkům stanoveným ústavou na chování účastníků těchto vztahů, požadavkům
na řádné plnění povinností uložených ústavou.
Key words: Constitution, constitutional tort, constitutional sanction
Klíčová slova: Ústava, ústavní delikt, ústavní sankce
V právní teorii patří bezesporu otázky právní odpovědnosti, a to nejen ústavně právní
odpovědnosti, ale i např. odpovědnosti trestní, občanskoprávní, správní, k nejsložitějším, a její
1
chápání je předmětem teoretických diskusí. Všeobecně je však odpovědnost chápána jako
sekundární povinnost nést následky chování a jednání, tedy strpět sankci v případě porušení
zákonem stanovené povinnosti primární. Sankce tak stanoví pravidlo podle kterého je třeba konat
v případě, že nebylo jednáno podle primární právní povinnosti. Z takového vymezení lze sankci
považovat za obecný znak pojmu odpovědnost. S pojmem odpovědnosti operují i jiné normativní
systémy, kdy při porušení jimi stanovených povinností nebo principů (obecně demokratických,
kulturních, občanského soužití, stavovských apod.) dochází k uplatnění postihu. Hovoříme o
odpovědnosti etické, morální, politické, případně i o souběhu různých odpovědností, kdy např.
odpovědnost politická může být současně doprovázena odpovědností právní, resp. může této
2
odpovědnosti i předcházet.
Ke znakům, kterými je odpovědnost vymezována v jednotlivých právních odvětvích řadí
teorie objekt a subjekt práva, objektivní a subjektivní stránku protiprávního jednání, příčinnou
souvislost mezi protiprávním jednáním a jeho následkem, a rovněž zavinění. Odpovědnost tak
vzniká jako důsledek zaviněného protiprávního jednání (úmyslného nebo nedbalostního),
spočívajícího v porušení právní povinnosti, kterým je narušován určitý právem chráněný statek či
hodnota, a v jehož důsledku stíhá narušitele sankce stanovená zákonem a uložená příslušným
3
orgánem stanoveným procesním postupem, a kterou je narušitel povinen strpět a stát v případě
nutnosti její faktické strpění prostředky státního donucení vynutit.
Viktor Knapp ve své Teorii práva upozorňuje, že není zcela vyjasněno, co se rozumí státním
donucením a sám pojem donucení bývá chápán různě. V nejužším pojetí se podle Knappa státní
donucení chápe jako fyzické donucení, tj. výkon trestu či exekuce k vydobytí plnění a je často státní
donucení spojováno či ztotožněno s právní sankcí. Ale ani tím se problém nevyřeší, neboť i pojem
sankce je tradován různě a je sporný a nejasný. „Sankce se totiž většinou chápe jako újma, kterou
má někdo povinnost strpět a v případě, že porušil svou právní povinnost, a v důsledku toho. Sankce
1

Srov. např. SOLNAŘ, V.: Systém československého trestního práva . Základy trestní
odpovědnosti. Praha: Academia, 1972; JELÍNEK, J.: Trestní odpovědnost právnických osob. Praha:
Linde, 2007; SLÁDEČEK, V.: Obecné správní právo. 3., aktualizované a upravené vydání. Praha:
Wolters Kluwer ČR, 2013; KNAPPOVÁ M. Povinnost a odpovědnost v občanském právu. Praha:
Academia, 1968
2
Srov. např. KLÍMA K. a kol.: Státověda. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství A. Čeněk, 2011, s.
274
3
Tamtéž, s. 277
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má tedy podle tohoto obvyklého chápání tři znaky: je to sekundární povinnost, jejímž předmětem je
4
strpění nějaké újmy a podmínkou je porušení právní povinnosti.“ Podle Knappa je však třeba
chápat státní donucení v širším významu a zahrnout do něj státní péči o dodržování právních norem
za použití právních prostředků, kterými jsou sankce v podobě újmy, např. odepření relevance
určitého úkonu, zrušení vadného rozhodnutí, povinnost všech právo aplikujících orgánů rozumět
5
určitému pojmu v právem závazně stanoveném významu apod. S takovým pojetím lze souhlasit,
obecné vymezení státního donucení platí i pro státní donucení v jednotlivých odvětvích práva.
V období před rokem 1989, kdy ústava z roku 1960 byla deklarací, ideologickým
dokumentem s „předimenzovanými proklamacemi, ideologickými floskulemi, umožňujícími značnou
6
svévoli ve výkladu a aplikaci ústavy,“ ústavní právo nepociťovalo deficit vlastních odvětvových
sankcí a státní donucení bylo nahrazováno donucením politickým, uskutečňovaným prostřednictvím
mechanismů uplatňování vedoucí úlohy KSČ ve státě a společnosti, kdy fakticky strana nahrazovala
a přebírala na sebe i základní státní funkce.
Ústava České republiky z roku 1992, která se stala v zásadě přímo aplikovatelným
předpisem, obsahuje sama, ale i v dalších ústavních předpisech, specifické odvětvové ústavně
právní sankce, které se svým obsahem odlišují od sankcí jiných odvětví práva , jsou však součástí
celkového systému státního donucení.
Znakem, kterým se odlišuje ústavně právní donucení, je především cíl, kterým je zajištění
dodržování ústavy, dosažení jejího panství (ústavního státu) a zároveň zabezpečení postavení
ústavy jako předpisu s nejvyšší právní silou v hierarchii právních předpisů státu.
Základem pro aplikaci ústavně právního donucení s jeho sankcemi je spáchání deliktu,
spočívajícího především v porušení základních principů demokratického právního státu a jeho
ústavního pořádku.
Ústavně právní donucení postihuje zejména ústavní volené orgány a další orgány a úřední
osoby veřejné moci. Zvláštností je, že v řadě případů ústavní orgány samy vystupují jako objekty
státního donucení a zároveň i představují jeho subjekty a opatření státního donucení realizují.
Sporné je tvrzení, že subjekty ústavně právní odpovědnosti mohou být jen ústavní orgány, ústavní
činitelé a úřední osoby. Vedle nich mohou být subjekty ústavně právní odpovědnosti též fyzické a
právnické osoby, nadané zvláštním ústavním statusem, např. azylanti, politické strany a politická
hnutí, církve a náboženské společnosti, ale i občané.
Opatření ústavně právního donucení jsou přijímána v zákonem stanovených procesních
formách, které se v řadě případů blíží zárukám, poskytovaným v trestním řízení. Např. zákon č.
182/1993 Sb., o Ústavním soudu, stanoví v § 108, že pro řízení o ústavní žalobě proti prezidentu
republiky se použijí ustanovení trestního řádu o řízení před soudem přiměřeně, pokud tento zákon
nestanoví jinak.
Aplikace ústavně právního donucení je realizována prostřednictvím specifických sankcí,
sankcí ústavního práva, které jsou zakotveny v ústavě, ústavních zákonech a dalších pramenech
práva.
Sankce je v obecné teorii práva označována jako třetí část formálně právní struktury právní
normy, vedle hypotézy a dispozice, která stanoví zvláštní újmu, jež má postihnout toho, kdo právní
normu poruší, tedy každého, kdo za podmínek stanovených dispozicí právní normy nezachová
pravidlo požadované v její dispozici. Sankce je donucovacím opatřením, výsledkem syntézy dvou
vzájemně spojených sociálních fenoménů, státu a práva. Má být přiměřená povaze a intenzitě
porušení konkrétního práva. Jen těžko si lze představit stát a právo bez státně právního donucení.
V případě porušení předpisů ústavního práva, by ústavní sankce měla následovat vždy, neboť
porušení či porušování ústavy a ústavních zákonů představuje vždy jednání nebezpečné pro
společnost a sankce plní funkci nejen zajištění nápravy, ale brání také recidivě ústavního deliktu.
Ústavní delikt tak tvoří normativní základ odpovědnosti.
Ne každá ústavní norma však obsahuje všechny prvky formálně právní struktury normy.
Nelze současně zaměňovat článek ústavy a normu práva. Jeden článek ústavy může obsahovat
několik norem, nebo naopak jedna norma může být obsažena „rozptýleně“ v několika ustanoveních
ústavy, případně i v několika zákonech tvořících pramen ústavního práva či výjimečně prameny
několika právních odvětví. V ústavním právu většinou sankce není integrální, nezbytnou součástí
4

KNAPP. V. Teorie práva. 1. vydání. Praha: C. H. BECK 1995, s. 152
tamtéž
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GRONSKÝ, J. in Pavlíček V. a kol. Ústavní právo a státověda. II. Díl. Ústavní právo České
republiky. 1. úplné vydání. Praha: Leges, 2011, s. 237
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dané právní normy. Řada ústavních norem je chráněna nikoliv vlastní sankcí ústavního práva,
zakotvenou v ústavě nebo ústavních zákonech, některé jsou součástí zákonodárství běžného,
představujícího ústavu v materiálním smyslu a některé jsou chráněny celým systémem platného
práva.
V teorii práva platí obecné dělení sankcí na sankce represivní, restituční, reparační a
7
satisfakční. Sankce v ústavním právu je jen výjimečně charakteru majetkového, reparačního
(převládají sankce represivní, trestající (např. odvolání z funkce, rozpuštění zastupitelského sboru,
neplatnost voleb, rozpuštění politické strany) a restituční, právo obnovující (např. zrušení zákona
pro nesoulad s ústavou, rozhodnutí o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby
poslance nebo senátora), výjimečně se jedná o sankce charakteru satisfakčního (např. uložení
poslanci povinnosti omluvit se za nevhodný výrok nebo urážku).
Klasickými ústavními sankcemi jsou ty, které vyplývají ze vztahů mezi nejvyššími orgány
státní moci či sankce uplatňované uvnitř jednotlivých větví státní moci, ať již jde o sankce ukládané
v disciplinárním řízení či řízení mimosoudním, výjimečně soudním.
Zvláštností ústavněprávních sankcí, na rozdíl od sankcí užívaných v ostatních odvětvích
práva, je především to, že mají vedle odstranění nežádoucího právního stavu, zpravidla i přímý vliv
na organizační strukturu státních orgánů a na nápravu nezákonného a neústavního chování členů
těchto orgánů, zejména orgánů moci zákonodárné a výkonné. Zároveň jsou i důsledkem objektivní
odpovědnosti, jejímž předpokladem není zavinění. Odpovědnost je posuzována příslušným
orgánem a ten, kterému sankce hrozí, se jí může bránit jen z důvodů stanovených v zákoně neboť
jde zpravidla o odpovědnost absolutní, která je přičítána orgánu či jeho členu bez možnosti se
vyvinit.
Procesní postup předcházející rozhodnutí o ústavní sankci je zpravidla mimosoudní, většinou
8
rozhodují orgány moci zákonodárné, v případě soudců a státních zástupců samotné soudy, o
9
10
některých sankcích rozhodují soudy , případně ústavní soudy, v některých zemích jsou
k posuzování ústavní odpovědnosti státních funkcionářů zřizovány zvláštní soudy, např. Státní
11
12
tribunál v Polsku nebo Vysoký soudní dvůr a Soudní dvůr Republiky ve Francii , popřípadě jsou
13
k rozhodnutí povoláni přímo voliči (lid).
Klasifikaci sankcí lze provést jak podle cílů, které ústavní sankce sledují, tak zároveň i podle
důsledků jejich použití.
Do skupiny sankcí právo obnovujících (restitučních), patří takové, které znamenají zrušení
právních předpisů pro autoritativně konstatovaný rozpor s ústavou, ústavními zákony a zákony či
zrušení rozhodnutí z důvodu nezákonného zásahu orgánu veřejné moci do práv územní
samosprávy nebo ústavně zaručených práv a svobod občanů nebo prohlášení určitého právního
aktu za neplatný, např. zrušení platnosti voleb či lidového hlasování, ale též např. náhrada škody
způsobené nezákonným rozhodnutím soudu, jiného státního orgánu či orgánu veřejné správy nebo
14
nesprávným úředním postupem) .
Klasickými sankcemi represivními jsou opatření, v jejichž důsledku ztrácí subjekt ústavně
právních vztahů své mocenské pravomoci. Takovými jsou např. rozpuštění zastupitelského sboru,
impeachment hlavy státu, odvolání hlavy státu, odvolání poslance, senátora nebo zastupitele
z orgánu zastupitelského sboru či ztráta mandátu v důsledku neslučitelnosti funkcí, odvolání
nejvyšších soudních funkcionářů, ztráta soudcovské funkce či funkce státního zástupce apod.
Obdobně i rozhodnutí ústavního soudu o nesouladu uzavřené mezinárodní smlouvy s ústavním
15
pořádkem má sankční charakter. Této sankci je přisuzován výrazný preventivní účinek. Vlastní
postih poslanců za hlasování o později shledaném zákonu protiústavním, je ve vztahu k členům
7

Srov. PROCHÁZKA R., KÁČER M.: Teória práva. Bratislava: C. H. Beck, 2013, s. 207
V USA Senát, ve Spojeném království Sněmovna lordů
9
např. v Belgii
10
např. v Itálii, Rakousku, Turecku
11
Srov. blíže TOMOSZEK, M.: Ústavní odpovědnost v ústavním systému Polské republiky. Praha:
Linde, 2013
12
Srov. TURPIN D.: Droit constitutionnel. Paris: Quadrige, 2003. s. 730 an.
13
Např. Ústava Slovenské republiky stanoví v čl. 106, že prezidenta je možné odvolat před
skončením volebního období lidovým hlasováním.
14
Srov. čl. 36 odst. 3 Listiny základních práv a svobod
15
Srov. FILIP J.: Ústavní právo České republiky, Základní pojmy a instituty, Ústavní základy ČR. 4.
opravené a doplněné vydání, Brno 2003, s. 67
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zákonodárných sborů na základě jejich indemnity vyloučen a normotvorná činnost veřejné moci jiné
16
sankci nepodléhá.
Sankcemi, které směřují vůči jiným právnickým osobám, jimiž mohou být především politické
strany, jsou zejména rozpuštění nebo pozastavení činnosti politické strany nebo občanského
sdružení či zrušení registrace církve a náboženské společnosti nebo svazu církví.
K sankcím ústavněprávního charakteru jsou řazena i některá disciplinární opatření vůči
členům zastupitelského sboru, předpokládaná jednacími řády parlamentu, jakými jsou např. omluva
za nevhodný výrok, krácení nebo odnětí poslaneckého platu, uložení pokuty, ztráta pořadí při
parlamentní rozpravě nebo napomenutí, odnětí slova, případně vykázání z jednacího sálu.
Disciplinární pravomoci podléhají i soudci Ústavního soudu, soudci charakteru.obecných soudů a
státní zástupci. Sankce ukládané v těchto řízeních jsou rovněž s ohledem na postavení soudní
moci, ale i ústavním stvrzením státního zastupitelství jako součásti moci výkonné, sankcemi
ústavními.
Sankce ústavněprávní často nabývá akcesorickou povahu k trestněprávní sankci, kdy teprve
právní mocí trestního rozsudku dochází k jejímu uplatnění. Např. mandát člena zastupitelstva kraje
zaniká okamžikem, kdy to vysloví příslušné zastupitelstvo kraje, a to z důvodu pravomocného
rozhodnutí soudu, kterým byl člen zastupitelstva odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí
17
svobody. Obdobně je postupováno v případě mandátu člena zastupitelstva obce města, územně
18
členěného statutárního města, hlavního města Prahy, městského obvodu nebo městské části. Jde
tak o zvláštní případ ztráty způsobilosti pro výkon veřejné funkce, konstruované jako důsledek
zaviněného protiprávního jednání subjektu.
Podle poslední novely zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce
představitelů státní moci, odsouzením poslance Parlamentu České republiky k výkonu
nepodmíněného trestu odnětí svobody sice nedochází ke ztrátě mandátu poslance (sic!), byť
některé ústavní systémy s takovou skutečností ústavní sankci ztráty mandátu spojují, ale pouze
dotyčnému po dobu výkonu trestu nenáleží plat, náhrada výdajů a naturální plnění. Doba výkonu
trestu se poslanci ani nezapočítává do doby, z níž se stanoví počet celých let výkonu funkce
19
poslance rozhodných pro výpočet odchodného.
Výkon funkce prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu končí právní moci
rozsudku, jimž byl odsouzen pro trestný čin, u člena Nejvyššího kontrolního úřadu výkon funkce
20
končí dnem právní moci rozsudku, jimž byl odsouzen pro úmyslný trestný čin. Zajímavý a dle
mého soudu neodůvodnitelný je rozdíl v sankci mezi funkcionáři Nejvyššího kontrolního úřadu a
členy.
Rozhodnutí v trestních věcech má za následek uplatnění ústavněprávní sankce i u dalších
funkcí. Dnem právní moci rozhodnutí, kterým byl soudce nebo přísedící odsouzen pro trestný čin
spáchaný úmyslně nebo odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro trestný čin
21
spáchaný z nedbalosti, zaniká jejich funkce.
Rovněž funkce státního zástupce zaniká právní mocí některých soudních rozhodnutí. K těm patří i
odsouzení pro úmyslný trestný čin nebo odsouzení k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro
nedbalostní trestný čin.
Již klasickým příkladem ústavní sankce je ztráta prezidentského úřadu a možnosti jej
kdykoliv v budoucnu znovu nabýt v důsledku impeachmentu. V České republice došlo v souvislosti
se změnou způsobu volby hlavy státu i k novele ustanovení o stíhání prezidenta republiky.
Prezidenta lze stíhat za ústavní delikt,za který ústava považuje velezradu a jehož skutkovou
podstatu vymezuje v čl. 65 odst. 2 Ústavy jako jednání prezidenta republiky, které směřuje proti
svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu a dále od účinnosti
novely, účinné od 8. března 2013, i pro hrubé porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního
pořádku. Skutková podstata velezrady je stanovena přesně, složitější je tomu v případě uvážení o
tom, co ještě není a co již dosahuje intenzity hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního
pořádku.
16
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Řízení je vedeno proti hlavě státu před Ústavním soudem, na základě žaloby Senátu,
iniciované alespoň jednou třetinou senátorů, se souhlasem Poslanecké sněmovny. K přijetí návrhu
ústavní žaloby Senátem je třeba souhlasu třípětinové většiny přítomných senátorů. K přijetí
souhlasu Poslanecké sněmovny s podáním ústavní žaloby je třeba souhlasu třípětinové většiny
všech poslanců. Nevysloví-li Poslanecká sněmovna souhlas do třech měsíců ode dne, kdy byla
Senátem o souhlas se žalobou požádána, platí, že souhlas nebyl dán. Výsledkem řízení před
Ústavním soudem může být buď zproštění prezidenta ústavní žaloby nebo nález pléna Ústavního
soudu, že se prezident velezrady nebo hrubého porušení Ústavy či jiné součásti ústavního pořádku
dopustil a vyhlášením nálezu, jeho výroku, že prezident republiky ztrácí svůj úřad a současně i
22
způsobilost jej v budoucnu znovu nabýt. Ústavní soud rozhoduje pouze o tom, zda byla naplněna
skutková podstata ústavních deliktů, sankce ztráty prezidentského úřadu a způsobilosti ho znovu
nabýt vyplývá přímo z Ústavy (čl. 65 odst. 2), a to jako jediná ústavněprávní sankce, neboť jiná ani
s ohledem na imunitu hlavy státu být uložena nemůže.
Proti rozhodnutí, že se prezident republiky dopustil velezrady je výjimečně přípustná obnova
řízení, pokud by rozhodování Ústavního soudu bylo ovlivněno trestným činem jiné osoby anebo byly
uvedeny nové důkazy, jež nemohly být uplatněny v předchozím řízení. Pokud by obnova řízení byla
povolena, a na základě provedeného řízení by byl bývalý prezident zproštěn ústavní žaloby,
ztraceného prezidentského úřadu již nenabývá, náležely by mu však nároky podle zák. č. 48/2004
Sb., o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.
V úvahu nepřichází udělení milosti prezidentem republiky, neboť tu lze udělit jen na tresty,
které jsou ukládány po provedeném trestním řízení.
Ústavní soud, k návrhu Senátu, kterým odvolá ústavní žalobu proti prezidentu republiky,
doručenému dříve než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě, řízení zastaví. Ústavní soud
řízení rovněž zastaví, jestliže prezident republiky po jeho zahájení zemře. Okolnost, že se prezident
republiky po zahájení řízení vzdal svého úřadu nebo, že jeho funkce zanikla uplynutím doby, na
kterou byl zvolen, není důvodem k zastavení řízení. Důsledkem takového řízení, jímž by skončilo
nálezem, kterým bylo žalobě vyhověno a rozhodnuto, že se bývalý prezident dopustil velezrady
nebo hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku, by byla pouze ztráta
způsobilosti prezidentský úřad znovu v budoucnosti nabýt, včetně nároku na prezidentský plat a
23
další požitky náležející prezidentu po skončení výkonu funkce podle zvláštního zákona , sankce
tak v tomto případě nemá kumulativní charakter.
Za období existence samostatné České republiky bylo řízení o ústavní žalobě Senátu
vedeno jen jednou, a to proti prezidentovi Václavu Klausovi. Řízení o ústavní žalobě Senátu
Parlamentu České republiky proti Václavu Klausovi jako prezidentu republiky pro velezradu dle čl.
24
65 odst. 2 Ústavy České republiky, ve znění ł7. března 2013, Ústavní soud zastavil.
Ústavní sankce v demokratickém právním státě mají své nezastupitelné místo. Jejich
význam stále stoupá, uvědomíme-li si, že státní donucení, a zejména ústavně státní donucení, je
účinným nástrojem sebeomezení státní moci, překážkou jejího zneužití.
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THE JUDICIAL JURISDICTION AND JUDICIAL INDEPENDENCE
IN EUROPEAN COUNTRIES - CHOSEN ASPECTS
Krzysztof Kozlowski
Jagiellonian University
Abstract: Efficient and proper administration of justice is one of the cornerstones of a democratic
state ruled by law. Without independent judges is not possible realization of the right to a court,
which is guaranteed to every human being. Subject to constant change reality makes a change, the
scope of judicial independence. At the national level, this phenomenon is associated with the
specialization of individual judges, and deepening their degree of complexity. This causes major
delays in the courts in immediate hearing of cases and increase the cost of litigation. The difficulty
came out against the emerging judicial arbitration which shall perform its duties in an effective
manner, and with the increased availability of the parties. The observed trend is also to transfer
many powers conferred to national courts so far, the level of international courts. Supranational
courts gained the possibility of issuing judgments that are directly applicable in the member states,
without the need for incorporation into national law. It changes the concept of judicial independence.
Nowadays, the judges should be granted independence from the government and from the counter
entries process. Protection is to be achieved by the unauthorized collection of information about the
judges by the government and its agencies. It is also important to ensure the immunity of institutions
that should protect the judge not only from unjust accusation, but also by civil action is brought by a
party.
Key words: courts, judicial jurisdiction, judicial independence, global law, right to court and justice,
chilling effect
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INTRODUCTION
Issues of judicial jurisdiction and judicial independence are essential to determine the
position of the judiciary in each country. Using them is impossible to identify the scope of powers of
the courts in the public authorities and the manner of their execution. Both topics have recently been
1
significantly changed. First of all, changed the jurisdiction of the judiciary. This is due to the
phenomenon of specialization of judges in resolving specific issues. Moreover, this specialization is
not just its national cultivation, but also the land was transferred to the international. During the last
fifty years, created a lot of international courts whose jurisdiction relates to matters previously
2
reserved to the individual states. It is necessary to consider how these changes, sometimes quite
revolutionary, they come. What is their basis, and which may arise from consequences. In science,
economics and sociology of change in the last fifty years is defined as the result of globalization.
The world is globalizing, forcing the need for changes in the law. Are changing the global economy
and society. As to increase the flow of information on the importance of losing the existing
boundaries. People in other places are born, others acquire education and shall conduct their
professional life, while still others spend their retirement period. Modifications are existing value
systems are changing the rules of human relationships. The world is beginning to grow even faster.
Large group of people and multinational corporations look at the world around us from the
perspective of not only the state, but entire continents. Insignificant beginning to take new
challenges. All this means and that also changes the state itself, its implementation and the way to
3
exercise authority. The public sphere is always all the changes that are taking place in society and
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the economy. It seems, therefore, that consideration of modifications in the functioning of jurisdiction
and judicial independence without noticing the context of these changes would not be appropriate.
2

JUDICIAL JURISDICTION
Judicial Jurisdiction is otherwise a range of issues that the settlement is the responsibility of
the courts. Authority jurisdiction which limits the exercise of power by judges, setting the dividing line
between powers of the judiciary, and the powers that are reserved to the legislature and the
executive. In other words, even the institution of jurisdiction allows you to specify the matter, the
judge may issue rulings, by the simultaneous reservation boundaries where she or he can no longer
exercise its powers. When analyzing the phenomenon of judicial jurisdiction, it should be pointed out
4
that the institution is subject to constant expansion. Judges are currently examining not only the
usual or common criminal cases, but also make judgments on complex issues of patent law and
copyright law. The result is a specialization of the courts. Currently secreted separate criminal
courts, separate courts for civil matters. The structure of the judiciary there are also commercial
courts and tribunals and the courts too much dispute settlement in the field of intellectual property
rights. This requires a progressive specialization of judges themselves, who become "judges of
5
specific cases." Currently it is not possible to resolve generically different categories of cases, even
by the best-educated lawyers. The increasing specialization in different fields of the same causes
that the judges so that they can in an essentially correct and efficient exercise justice and dealing
with one category of cases, which do most or even all of their professional activity. This
phenomenon has two consequences. The positive effect of this process is that making decisions by
the court, taking into account the best knowledge and many years of experience in the judgment of
such cases. It also promotes legal certainty in specific areas. The negative effect of this is the
recognition by the judges and the problem in accordance with the existing law, which does not
always keep pace with the changing reality. As a result, one topic is included in the judgment of the
court, and the settlement of a different direction implied by the changing social and economic
conditions. Traci by the adaptive function of law, which has so far been one of the essential
foundations of the development of the judiciary in the European countries.
Changes to the jurisdiction of the judiciary may also invest at the international level. In the
past few years, a lot of supranational courts. Granted begins to displace the jurisdiction of the
national courts' jurisdiction. Often it is because so that the process does not see their final decision
on the ground in the main proceedings, and seeking justice through international courts. This is
indeed one of the sources of the success of this kind of justice that seems to create its own
6
jurisdiction, which is competitive with power made by national courts. At the international level also
can observe the phenomenon of specialization. Individual supranational tribunals deal because only
a certain segment of the issues that are of interest to an international organization, which is formed
7
by the tribunal. A very wide jurisdiction is the International Court of Justice. According to Art. 1 The
8
Statute of the International Court of Justice , "The International Court of Justice established by the
Charter of the United Nations as the principal judicial organ of the United Nations shall be
constituted and shall function in accordance with the provisions of the present Statute". It is true that
a decision on the matter only between countries, but nevertheless, his cognition was formulated in
very general terms, and its scope is very wide. According to art. 36 "The jurisdiction of the Court
comprises all cases which the parties refer to it and all matters specially provided for in the Charter
of the United Nations or in treaties and conventions in force. The states parties to the present
Statute may at any time declare that they recognize as compulsory ipso facto and without special
agreement, in relation to any other state accepting the same obligation, the jurisdiction of the Court
in all legal disputes concerning: a) the interpretation of a treaty; any question of international law; the
4
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existence of any fact which, if established, would constitute a breach of an international obligation;
the nature or extent of the reparation to be made for the breach of an international obligation". In
citing these provisions that the International Court of Justice is empowered not only to deal with
current issues between members of the United Nations, but also has the power to issue
interpretative rulings. His work goes this way beyond the commonly understood of justice. The issue
concerns the interpretation decisions more scientific study of the sphere of law and not its direct
application. Of course, such an interpretation is, however, value of the instrument and can be a
9
preliminary ruling in any other proceedings. This latter power is not so often found both on the
ground, as well as internationally. In addition to the questions the procedure under which the rules of
the European Union Court of Justice, typically interpretive rulings of international courts are rare.
Slightly different jurisdiction has been guaranteed for the European Court of Human Rights. It is
determined in two fundamental rules - that is article 19 and article 32 of the Convention. These
provisions state that "in order to ensure compliance with the obligations of the High Contracting
Parties to the Convention and the protocols set up a European Court of Human Rights, hereinafter
referred to as the Court", and also that "the Court has jurisdiction to hear all matters concerning the
interpretation and application of this Convention and its protocols to be submitted to it pursuant to
Articles 3, 34, 46 and 47. It should be noted that the jurisdiction of the ECHR is shown in a much
more precise way than is the case in relation to the International Court of Justice, whose powers are
defined in very broad terms. The Strasbourg Court is the court of the Convention, which brings
cognition to the possibility of finding an infringement of the European Convention on Human Rights
10
and Additional Protocols, or indicate that such a breach has occurred. The Strasbourg Court shall
therefore verify whether the Member State's action violated the conventional standard. Do not settle
and the merits of the case means that the Court's ruling does not ipso jure does not change the
legal position under national law. As a result, the decision handed down by judges in Strasbourg
must be on the basis of the implementation of national legislation and the application of national
legal mechanisms. Only the use of national procedures implemented in compliance with a judgment
of the ECHR, definitively verify the legal status of the entity, which demanded protection of their
rights and freedoms before the tribunal. In other words, the direct jurisdiction of the European Court
of Human Rights addressed to the Member, and not persons or other entities operating within them.
Consequently, the judgments of the Court are addressed to individual countries, which is
11
responsible for the sound and effective enforcement of judgments issued by the Court. They have
no direct effect because the attribute of the territory of recognizing the jurisdiction of the Court. This
jurisdiction is, however, extended to companies operating within the country, but it should always be
done through the use of a national mechanism to implement the decisions of Strasbourg. From this
12
perspective, looks very interesting jurisdiction of the Court of Justice of the European Union. This
Tribunal has the many kinds of competence. Firstly, it is the court that decides on the validity of
secondary legislation, and while examining the legality of the original. Fills the same function
characteristic of the constitutional court. In the jurisdiction of the Court in Luxembourg also includes
ascertaining violations of law by Member States of the European Union, which decides on violations
of treaty obligations. It examines whether Member States comply with EU law. This could be
regarded as the characteristic activities of the constitutional court, the decision on the fulfillment of
obligations of the state with respect to an international organization to which it belongs. Another
feature is concerned with attaining the power to issue decisions under the interpretative questions.
In this mode, the interpretation of which is asking the court in a case related and must be applied to
the case pending before the national court. In this sense, the EU tribunal is a court whose
judgments have a direct effect in the domestic legal order. It's like already discussed power to issue
interpretative rulings that have the International Court of Justice. Equally interesting are drawn to the
competence of the International Criminal Court, whose decisions have a direct and immediate
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14

impact on the national legal system. According to Article 1 of the Rome Statute of ICC , the ICC
"is hereby created the International Criminal Court. Court is a permanent institution, and it is the
authority to exercise its jurisdiction to persons who have committed the most serious crimes of
international concern, as listed in this statute. Court is complementary to national systems of justice
in criminal cases. " Specified in that provision complementarity of action by the Court in The Hague,
but it does not exclude the legitimacy to take decisions directly effective against individual
15
countries. This is explicitly stated in Art. 4, Section 2, where it is guaranteed that "the Court may
exercise its functions and powers under this Statute for the territory of each State Party and - on the
basis of a special agreement - on the territory of any other country."
Describing the jurisdiction of the courts shall also indicate a new phenomenon that has
emerged in the last twenty years. We are talking about the privatization of justice, and thus to
16
privatize the jurisdiction of the judiciary. This phenomenon is the result of failure and lack of
effectiveness of the state judiciary. Cases adjudicated by courts are becoming increasingly complex,
and the settlement is often very time-consuming. This is due to the necessity for lengthy procedures,
interviewing a large number of witnesses and the long waiting for the opinion prepared by experts
and experts. In addition, an important aspect is the issue of the high costs of the proceedings before
the state court, which takes different charges for the mere fact of adoption case to be decided. A
major problem is the need to use by translators in the proceedings before the ordinary courts, which
further extends and increases the cost of litigation. Most often it is because so that judges cannot
communicate with the parties in a foreign language and are required to use in this case, the
17
assistance of a linguist. For all these reasons more and more popular private courts, arbitration
courts and arbitration tribunals. They work both at the national as well as international level. They
have high prestige and trust, and often publish their own codes of conduct, which are later used by
the different business sectors. Their function ensures party adjudication a lot faster than it does on
the court of the forum. This is mainly due to low counts of process control and hence increased
flexibility made by the arbitrator and the parties to action. This procedure is also much cheaper,
because the parties agree between themselves the final shape of the settlement costs. Sam and the
fee which shall be paid to the court statement is usually much lower than the analogous claim paid
for by the state court. Also, arbitrators are often much better equipped to carry out its role, since
most are outstanding experts in various fields. They share not only theoretical knowledge but also
usually have adequate experience in the areas in which adjudicate. This allows a better
understanding of its caseload and making more meaningful decisions. An important issue is the
possibility of conducting proceedings in the language chosen by the parties, not only the official
language of the country in which the registered office of the court. It also facilitates access to justice
and promotes the accelerated adjudication. Another issue that needs to be clarified to ensure the
effective enforcement of judgments issued by the courts or private arbitration tribunals. It's not
uncommon for the authorities of the Member hinder enforcement of such judgments, which is done
by introducing additional formal conditions which it requires to give effect to such judgments.
Regardless of this sphere, it is clear that the current associated with the exercise of the jurisdiction
18
of justice is no longer reserved exclusively for state courts. This has been partly privatized. For it is
given and is efficiently carried out by the judiciary, arbitration and private courts. It can therefore
indicate the process of exemption from the former state monopoly to those activities that were
related to the settlement of disputes. This jurisdiction, which was originally reserved for the judges of
the state, has also been transferred to the private judges.
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JUDICIAL INDEPENDENCE
Judicial independence is a body of law that allows the execution of a judge. It is one of the
guarantees proper and impartial administration of justice. Judicial independence is very difficult to
clearly define, and it consists of a number of legal mechanisms that compose it, and which ensure
its observance. The purpose of its existence is to ensure the correct position judge that enable her
or him to be impartial performance of judicial activities, including the resolution of individual cases.
This applies in particular to become independent judge from other entities or bodies of the State and
19
the parties themselves. Of course it cannot be regarded only as a privilege that was granted to
judge that would place him or her above the law. It is merely a means to achieve another objective
is the realization of every individual rights guaranteed by the court. This right stems both from the
provisions of various national constitutions, as well as the Convention for the Protection of Human
20
Rights and Fundamental Freedoms. According to Art. 6, Section 1, of the Convention, " Everyone
has the right to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial
tribunal established by law in the determination of his rights and obligations of a civil or of any
criminal charge against him a criminal. Proceedings Judgment shall be pronounced publicly but the
press and public may be excluded from all or part of the trial for reasons of morals, public order or
national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the
private life of the parties or in special circumstances, within the limits of the court strictly necessary
where publicity would prejudice the interests of justice. " The right to sue is one of the basic human
rights. It guarantees everyone that his case will be heard by the court. Legitimacy of that authority,
however, cannot have any character. This body, in order to be able to fulfill the requirements of the
21
Convention, it must meet certain criteria. The court should be primarily independent. There are
three planes of such independence: horizontal, vertical and internal.
Independence of horizontal meaning comes from the fact that every court is a part of public
authorities, acting on behalf of the state. It is, however, a special body. It should be separated from
other public authorities. This separation is primarily concerned with the appropriate legal structure
that will prevent members of the executive and legislative interference in the activities of the referee.
It is also an adequate separation between judges in their organization. For example, the judiciary
should have held their own buildings and technical infrastructure that will enable the autonomous
administration of justice, without having to wait for the cooperation that comes from the legislature or
the executive. It is worth to point out that at the present time the independence of judges is not so
much threatened direct pressures that might flow from the other authorities, but always remember
that they are still possible. An important consideration should be given to the pressure while an
indirect due to lack of organizational and technical measures to ensure the performance of the
functions, as well as failure to provide an adequate level of financing of the judiciary. The
independence of judges from other authorities is one of the most fundamental guarantees that the
rights and freedoms of man and citizen are respected. The courts control the activities of other
authorities, because in terms of human rights. This is done primarily at the level of supervision of the
executive branch, which applies the law in every time and the individual case, and increasing
existing in this field, the risk of fraud. Have a special role in this field, the administrative courts and
courts of criminal cases. In both cases, the man is opposed to state power. An important role is also
to fulfill the constitutional courts, which in turn supervise the activities of the legislature. Because
they establish the limits beyond which the legislature cannot go, because this would result in
violation of human rights. The standards developed by the constitutional courts interact not only the
legislative process, but on the overall functioning of the state and all its organs. When discussing the
importance of judicial independence is not necessary to indicate the horizontal well on the institution
22
of immunity judge in criminal matters. It is not found in all countries. For example, do not have
19

L. P. Feld, S. Voigtd, Economic growth and judicial independence: cross-country evidence using a
new set of indicators (in:) European Journal of Political Economy, Vol. 19, Year 2003, pp. 497–527
or Ch. M. Larkins, Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual
Analysis (in:) The American Journal of Comparative Law, Vol. 44, Year 1996, pp. 605-626.
20
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (in:)
http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/005.htm [access: 10/20/2013].
21
P. van Dijk, G. J. H. Hoof, G. J. H. van Hoof, Theory and Practice of the European Convention on
Human Rights, Oxford-Cambridge 1998, pp. 391-478.
22
F. A. Way, Call for Limits to Judicial Immunity: Must Judges Be King of Their Courts (In:)
Judicature, Vol. 64, Year 1980-1981, pp. 390-396.

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____
such immunity judges adjudicating in U.S. federal courts or in Germany. The protection mechanism
is immunities while in Poland or the Czech Republic. Immunity means that against a judge cannot
conduct criminal proceedings without prior consent, which should be in any particular case, granted
by another judge or a specially convened disciplinary court. Privacy immunities guaranteed to the
judge that it is not against her or him initiated and carried out unwarranted and unfounded criminal
proceedings. Page in question immunity, if the institution is to provide effective protection against
fraud judge should apply not only to the criminal proceedings, it is common responsibility for the
crime. It should be recognized also for any type of conduct which results in a punishment for the
public or dismissal from office - for example, responsibility for the offense, disciplinary action, and for
the post-socialist countries the responsibility of vetting (the titles of co-operation with the former
secret services). The purpose of the protection of immunities is especially protection against
retaliatory measures that could be implemented by a member of the executive or the legislature,
which would be dissatisfied with the decision rendered by a judge, which could affect the vital
interests of the individual (for example, the minister) or group (for example, a political party or its
members). There is in this area the opportunity to appear chilling effect. It involves the formation in
the mind of the person making the decision emergencies consequences that can potentially meet
her when she or he will take a decision contrary to the expectations of the entity, which may take
retaliatory measures. For example, it should be noted the case Financial Times Ltd and Others v.
23
the United Kingdom , which was settled by the European Court of Human Rights. Court discussing
the nature of the mechanism chilling effect indicated that "The Court held that there had been a
violation of Article 10 (freedom of expression) o the Convention. Emphasizing in particular the
chilling effect arising whenever journalists were seen to assist in the identification of anonymous
sources, it found that the interests in eliminating damage through the future dissemination of
confidential information and in obtaining damages for past breaches of confidence were, even if
considered cumulatively, insufficient to outweigh the public interest in the protection of journalists’
sources". Of course, this case involved a journalist blocking activity, but it can also be applied to a
career as a judge. Of course, the validity of the immunity in cases of a criminal nature always carries
the risk that the institution may be downgraded by the judges. They can, in extreme cases, in fact
feel unpunished, removed from under the obligation to respect the rights of all. That is why it is very
important to consider carefully each case and lifting the immunity only in necessary circumstances,
and on the other hand prevent abuse of immunities protection instrument.
Another aspect of independence is related to the vertical relationship. The independence of
judges should in fact be implemented at the level of the relationship between the judge and the
parties to the proceedings. One of the fundamental guarantees of a fair resolution of the case, is to
ensure that the judge will not have any interest in a judgment in favor of either party. This may be
related both to the sphere of emotional commitment to the judge, or directly from the material of
interest. The European Court of Human Rights accepted that one of the elements of the right to a
court order is to implement appropriate shaping of the proceedings. For example, in the Burdov v
24
Russia , the Court found that: "in that case that the right of access to a court would be illusory if a
Contracting State’s domestic legal system allowed a final, binding judicial decision to remain
inoperative to the detriment of one party. Further, the Court held that a State may not cite lack of
funds as an excuse for not honoring a judgment debt. While a delay in so honoring may be
acceptable for a time, the delay must not be such as to impair the essence of the rights in Article
6(1)". For this demand to be met, it is necessary to preserve the so-called. equality of arms, and
thus create a level playing field for both parties to litigation before the court. An independent judge
thus becomes one of the foundations of the right to trial. Implementation of this topic is on the
political level and the process. In the first respect, it is necessary to provide the judge working
25
conditions and high salaries. Both characteristics must be adequate for the practice of judges and
it should highlight the prestige. Ensuring adequate compensation can be considered as one of the
mechanisms that reduce income vulnerability judge either side. It reduces the risk of serious abuse
because of corruption or favoritism paid. In terms of systemic independence of the judge can also
23
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be achieved through the introduction of judicial immunity, which will apply to civil cases. There is
no doubt that the judge in the process affect the vital interests of counter entries, both in terms of
material goods, as well as at the level of personal rights. A party may therefore have a motive to
take revenge on the judge who dismisses the evidence tendered it, or it seems detrimental to the
judgment. Countercharge must be conducted not only on the basis of criminal law. However painful
this may be the initiation of criminal proceedings against a judge, such as the protection of personal
rights. This all means that judges should also be entitled to immunity in civil cases. The reason for
that is some evidence. First, the introduction of such immunity would result in strengthening the
independence of the judge with respect to both parties involved. In particular, the situation of the
party dissatisfied with the directions of the judge's decision, files suit against her or him a civil action.
This results in immediate suspension of the process and the exclusion of former judge from
consideration of the case. In view of the fact that in this way it becomes a party to the dispute with
the actor, who was previously the defendant loses the ability to rule on the case and he cannot
continue to drive. Such situations cause a serious delay in the administration of justice, because the
current process must be led by a new judge from the beginning. Secondly, you should also consider
the legal and material aspect of the case. Civil proceedings which are brought only by judges
unhappy with their business side, they run just because a person practicing as a judge. In other
words, if such a person would not be judges, so that such an action would not have occurred and
have not been brought only. Such actions are therefore closely linked to the performance of the
judicial function. That is the conclusion that the judge should not suffer the negative consequences
of the exercise of the authority conferred on himself and therefore granted him or her immunity
should also be associated with civil cases. If the page sue a civil judge, a court of law, which is
established to resolve such cases, it must determine whether the claim has a direct relationship with
the performance of judicial functions by the judge to the plaintiff his hand. If this is the case, a
petition should be rejected. The second level related to the independence of judge of the parties is a
formal process (the process). These are primarily issues related to the mechanism of disqualification
of a judge. As already indicated above, part of the right to trial is to ensure that parties to a fair judge
who is not personally interested in ruling on certain direction. Parties should therefore have
adequate procedural tools that allow only judge from the case, if it appears that the judge is not
capable of independent administration of justice. Offset judge to pursue the case, however, should
always be the result of deep reflection occurring reasons that so warrants, and must be duly proven
or documented. This means that the defendants should not abuse the opportunity to apply for only
judge. Should such a situation occur, and such obviously unfounded conclusions would be
desirable, so that the parties should bear a specific illness (for example, to pay a fine). Repeating
unsubstantiated claims do not destabilize the process and violates the right to the other side to
obtain a settlement within a reasonable time. On the other hand, the same judges, while maintaining
integrity of their profession, they should verify that there are no reasons for their removal from the
case. In the event of the occurrence of judges should themselves from the off, without waiting for the
request of the parties.
There is one stand-alone issue that is related to the independence of judges. It has a
dimension of the organization, but has a very serious aspect functional aspect. In recent times, you
can observe the rapid development of information processing technology, as well as transfer them
from a distance. This applies especially to the strong growth of the Internet. Global computer
network also has a very serious impact on the independence of courts and judges. Clearly, the tools
allow for better management of judicial activities, as well as speed up the case. This is of particular
importance in the context of the right to a court, which has been enshrined in various national
constitutions and statutory standards. Expressed in the regulations rule provides that the matter
should be resolved without delay, in other words - it should be embedded within a reasonable time.
Now this would not be possible were it not for the use of the correct tools of information. For
example, they allow the examination of a witness at a distance (conference call), make it easier to
27
get information about any criminal history of the accused (criminal records). Modern technologies
allow the judge to issue a more substantive decision, which is part of the desired concepts
nowadays judge as the person with the highest qualifications which has a substantial and most
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current knowledge. This allows the parties to ensure effective access to justice. With the
development of legal databases, each judge has virtually unlimited access to the case-law of other
national courts and the decisions of international courts. In the first case, it is possible to ensure
legal certainty. The judge having access to handled case or precedent, it can be used in your case,
giving the parties the confidence that jurisprudence remains the same, and so devoid of harmful
excesses. The possibility of unlimited reading case law of international courts favor the proper and
effective implementation of the standard convention. The model highlights the fact Strasbourg that
states are obliged not only to eliminate violations of the Convention in the present case, which was
the subject of recognition by the European Court of Human Rights. Parliamentary Assembly of the
Council of Europe 's resolution Guaranteeing the authority and effectiveness of the European
28
Convention on Human Rights Resolution 1856 (2012) emphasizes that "From this, it transpires
that, in order to ensure the long-term effectiveness of the Convention system, there is a need to
strengthen and enhance the authority of Convention rights at the national level (including the res
interpretata authority of the Court’s case law), to improve the effectiveness of domestic remedies in
states with major structural problems, and to ensure rapid and effective implementation of the
judgments of the Court. National parliaments can play a key role in stemming the flood of
applications submerging the Court by, for instance, carefully examining whether (draft) legislation is
compatible with Convention requirements and by ensuring that states promptly and fully comply with
the Court’s judgments". It is important in this respect also to consider such measures of social,
economic or legal nature, that will guarantee that the violations of human and civil rights there will be
no future. Access to information technology allows the judge to determine the abovementioned
international standard and apply it to the current work of the Court. Modern tools archiving,
communication and resources in searching databases are also vital for responding to the challenges
of the future. This mainly concerns the efficient and effective administration of justice over terrorism
and transnational crime, as well as the proper care of the environment. An example of the smooth
29
operation of the Framework Directive called the European Arrest Warrant. Laws that govern it,
allow judges from different countries of the European Union to quickly and possible lack of
formalities, the exercise of judicial function. The legislation allows for a judge to issue an arrest
warrant, which will have to be made by a judge from another country. The judgment issued in one
country shall be binding in its sphere of implementation of the judge in the other country. That's all
and could not work if no suitable computer facilities.
The development of computer networks, however, carries serious risks. There are two
spheres of such doubts. Firstly, it concerns the issue of judicial independence. The second concerns
the behavior of members of the judiciary, which has implications for the independence of the
judiciary. In the first case must be analyzed on the issues of collecting and cataloging data on
judges by the executive. Information technology significantly the activities enabled. Instead, you can
attract all the data not only on economic activity judge, but also his private life. Awareness of a judge
that the executive can obtain this type of sensitive data, can elicit the afore mentioned judge a
30
chilling effect. It may therefore be an infringement of judicial independence, if the government
wants to use this collected information to blackmail the judge, not necessarily even directly and in a
verbal way. Such efforts are obviously inconsistent with the laws of a democratic state of law.
Perhaps the solution would be to create appropriate regulations that would allow the government to
collect information about the judges only with the permission and under the supervision of the judge,
for example, the President of the Supreme Court or seconded by her or him another yellow card.
This would ensure that all information on the judges, would be obtained in accordance with the law
and the principle of proportionality. Their use would be the only possible in exceptional cases and
only after an analysis of such necessity, which would be carried out by a qualified judge. Currently,
the understanding of the independence of the judiciary cannot disregard those instruments that
28
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brings the development of information technologies. One of the guarantors of the proper position in
the system is also judge him or her to provide increased protection in the field of collecting and
storing information about people exercising justice.

4

SUMMARY
Issues of judicial jurisdiction and judicial independence are fundamental to determine the
position of the judiciary in each country. First of all, changed the jurisdiction of the judiciary. This is
due to the phenomenon of specialization of judges in resolving specific issues. Moreover, this
specialization is not just its national cultivation, but also was transferred to the international level.
During the last fifty years, a lot of international courts have been created whose jurisdiction relates
to matters previously reserved to the individual states. Dispute resolution, however, is no longer the
exclusive sphere of activity of the state and international organizations. Begins to play a significant
role in arbitration courts. Changed the perception of judicial independence. In today's world, it is still
vulnerable to various types of violations. This applies not only traditional risks that are associated
with the activities of their governments to the Judges, but also the growing bolder influence the work
of the courts through the process. It is necessary to protect the judges, which shows the immunities
in criminal matters, but also to protect against abuse liability. It is very important also to emphasize
the need to introduce new safeguards against disproportionate position of judges collecting
information on their functioning.

Bibliography:
BOTTINI G., Universal Jurisdiction after the Creation of the International Criminal Court (in:) 36 NYU
Journal of International Law and Politics, Vol. 36, Year 2003-2004
CARBONNEAU T. E., Arbitral Justice: The Demise of Due Process in American Law (in:) Tulane
Law Review, Vol. 70, Year 1995-1996, pp. 1945-1949
DONEGAN F. N., Examining the Role of Arbitration in Professional Baseball (in:) The Sports
Lawyers Journal, Vol., Year 1994
van DIJK P., FOOH G. J. H., Theory and Practice of the European Convention on Human Rights,
Oxford-Cambridge 1998
ERRILLS G., The Development of International Law by the European Court of Human Right OxfordNew York 1995
FEDL L. P., VIGHT S., Economic growth and judicial independence: cross-country evidence using a
new set of indicators (in:) European Journal of Political Economy, Vol. 19, Year 2003
FLOOD J., Globalsiation and Law (in:) R. Banakar and M. Travers (edts.), An introduction to law and
social theory, Oxford-Portland 2002
GRETT G., KELEMEN R. D., SCHULZ H., The European Court of Justice, National Governments,
and Legal Integration in the European Union (in:) International Organization, Vol. 52, Year 1998
HARNEY J. C., The impact on the international legal system of the growth of international courts
and tribunal (in:) International Legal System, Vol. 33, Year 1999
HAMBRO E., The Jurisdiction of the International Court of Justice (in:) Transactions of the Grotius
Society - Problems of Public and Private International Law, Vol. 34, Year 1948
LARKINS Ch. M., Judicial Independence and Democratization: A Theoretical and Conceptual
Analysis (in:) The American Journal of Comparative Law, Vol. 44, Year 1996
MALLESON K., The New Judiciary: The Effects of Expansion and Activism, Ashgate-Dartmouth
1999
LLEWYLLEN A., JENNIFER L., Comment on the Complementary Jurisdiction of the International
Criminal Court: Adding Insult to Injury in Transitional Contexts (in:) Dalhousie Law Journal, Vol. 24,
Year 2001
McDOUGAL L. L., Judicial Jurisdiction: From a Contacts to an Interest Analysis (in:) Vanderbilt Law
Review, Vol. 35, Year 1982
MICHAELS R., Globalization and Law: Law Beyond the State, Working paper 2013
MITU-GULATI G., POSNER E. A., Are Judges Overpaid?: A Skeptical Response to the Judicial
Salary Debate (in:) Journal of Legal Analysis, Vol. 1, Year 2009
NIHAN Ch. W., WHEELER R., Using Technology to Improve the Administration of Justice in the
Federal Courts, Brigham Young University Law Review, Year 1981

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____
SHAMAN J. M., Judicial Immunity from Civil and Criminal Liability (in:) San Diego Law Review, Vol.
27, Year 1990
SCHAUER F., Fear, Risk and the First Amendment: Unraveling the Chilling Effect (in:) Boston
University Law Review, Vol. 58, Year 1978
SOHN L. B., Broadening the Advisory Jurisdiction of the International Court of Justice (in:) The
American Journal of International Law, Vol. 77, Year 1983
STEMPEL J. W., Two Cheers for Specialization (in:) Brooklyn Law Review, Vol. 61, Year 1995
WAY F. A., Call for Limits to Judicial Immunity: Must Judges Be King of Their Courts (In:)
Judicature, Vol. 64, Year 1980-1981

Contact information:
Krzysztof Kozlowski, PhD
krzys.kozlowski@uj.edu.pl
Department of Constitutional Law Jagiellonian University in Krakow
Bracka 12 Street
30-150 Krakow
Poland

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____

ÚČINKY JUDIKATÚRY ESĽP – NIEKOĽKO POZNÁMOK1
Tomáš Ľalík
Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Abstract: At the end of september 2013 the conference regarding the influence and implementation
of the judgments of the ECtHR in domestic legal order took place in Goettingen, Germany. Many
experts participated on this conference including judges of the ECtHR, judges of various
constitutional courts as well as professors across Europe. In this paper we concentrate on
fundamental ideas echoed during the conference as well as the tendencies that can be expected in
near or far future in the given subject.
Abstrakt: Tento krátky príspevok rozoberá účinky judikatúry ESĽP z pohľadu samotného súdu.
Prvá časť pozostáva z vymedzenia trochu kľúčových znakov pre celý systém ochrany ľudských práv
v Rade Európy: osobitná povaha Dohovoru ako medzinárodnej zmluvy, existencia permanentného
súdu, ktorý judikuje obsah záväzkov z Dohovoru a zriadenie orgánu, ktorý dohliada nad výkonom
rozsudkov – Výbor ministrov. Povahu účinkov rozhodnutí ESĽP vidí autor v trochu rovinách: tie,
ktoré deklarujú alebo zakladajú individuálne opatrenia, tie, kde štáty musia vykonať všeobecné
opatrenia (pilotné a semipilotné rozsudky ESĽP) a nakoniec kombinácia oboch účinkov. Posledná
časť kladie dôraz na komunikáciu súdu s členskými krajinami, ktorá sa ešte zvýrazní, keď Protokol
č. 16 k Dohovoru vstúpi do platnosti.
Key words: ECtHR, case-law, effects, domestic legal order
Kľúčové slová: judikatúra, ESĽP, Dohovor, účinky, pilotné rozsudky, Protokol č. 16
ÚVOD
Permanentný súd v rámci systému ochrany ľudských v Rade Európy vznikol, keď vstúpil do
platnosti Protokol č. 11 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv („EDĽP“). Ako každý
súdny orgán aj Európsky súd pre ľudské práva („ESĽP“) vydáva záväzné rozhodnutia, ktoré majú
rôzne účinky. Účinky rozhodnutí súdu je možné skúmať z dvoch principiálnych strán. Po prvé,
účinky judikatúry ESĽP je možné skúmať z pohľadu vnútroštátneho práva. To znamená, ako
judikatúra tohto súdu vplýva na vnútroštátne právo (predovšetkým právo ľudských práv), ako ho
2
ovplyvňuje, mení či spôsobuje jeho vývoj. Druhým možným prístupom je zamerať pozornosť na
účinky judikatúry z pohľadu samotného súdu. Práve táto oblasť bude tvoriť jadro a predmet môjho
príspevku. V rámci tohto prístupu je v zásade možné spomenúť rôznu škálu aspektov od druhov či
typov rozhodnutí, ich záväznosti pre samotný ESĽP až po vývoj judikatúry. Ja sa však v ďalšej časti
príspevku budem sústrediť na oblasť deklaratórnych a konštitutívnych účinkov judikatúry ESĽP.
Druhým aspektom tohto príspevku bude otázka individuálnych a všeobecných opatrení, ktoré štáty
(zmluvné strany) musia vykonať pri plnení si svojich záväzkov vyplývajúcich z Dohovoru.
Uvedené ma prichádza k nasledovnému zisteniu. Účinky judikatúry ESĽP z pohľadu
samotného súdu nemajú význam per se. Vždy je potrebné vidieť tieto účinky z hľadiska ich
premietnutia do vnútroštátneho právneho poriadku. Povedané inými slovami, je to predovšetkým
oblasť vnútroštátneho práva chápaného sensu largo aj sensu stricto, ktorá je dôležitejšia pre
zabezpečenie účinkov judikatúry ESĽP, ako účinky vo vnútri systému Rady Európy. Na druhej
strane účinky judikatúry v rámci ESĽP pomáhajú bližšie vysvetliť zmluvným stranám plnenie svojich
záväzkov z Dohovoru. Na základe uvedeného je zrejmé, že medzi týmito dvoma rovinami existuje
1

1

Tento príspevok vznikol za podpory grantového programu VEGA, č. projektu 1/0764/12
„Precedens a záväznosť súdnych rozhodnutí v podmienkach Slovenskej republiky“.
2
Z pohľadu SR por. napr. ĽALÍK, T. Vplyv judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva na rozvoj
ľudských práv v Slovenskej republike, s. 1305 an. Z pohľadu niektorých členských krajín Rady
Európy o uvedenom pojednáva publikácia A Europe of Rights: The Impact of the ECHR on National
Legal Systems. Helen Keller – Alec Stone Sweet (eds.).
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vzťah. Tento vzťah vyžaduje vzájomnú komunikáciu medzi ESĽP na jednej a zmluvnými stranami
na druhej strane. Preto obom úrovniam účinkov rozhodovacej činnosti je potrebné venovať patričnú
pozornosť.
Aby sme učinili zadosť štruktúre príspevku, ten je rozdelený do troch častí. Prvú časť
venujem základným povahovým znakom systému ochrany ľudských práv v Rade Európy, ktoré sú
podľa môjho názoru dôležité pre chápanie účinkov skúmaného javu. Druhú časť tvorí rôznorodá
povaha účinkov rozhodnutí ESĽP, ktoré vyvolávajú. Zároveň pôjde o jadro príspevku. Tretia časť
príspevku je záverom, v ktorom sa budem snažiť načrtnúť podstatné znaky účinkov a zároveň
budem venovať priestor vzájomnej komunikácii medzi vnútroštátnym a konvencionálnym právom na
inštitucionálnej úrovni. V súlade so zámerom, prvou časťou príspevku budú znaky
konvencionálneho systému ochrany ľudských práv.
ZÁKLADNÉ ZNAKY SYSTÉMU OCHRANY ĽUDSKÝCH PRÁV V RADE EURÓPY
Európsky dohovor o ochrane ľudských práv je multilaterálnou medzinárodnou zmluvou.
Avšak nejde o obyčajnú medzinárodnú zmluvu, ale o medzinárodnú zmluvu osobitnej povahy.
Uvedenú osobitosť vyjadril aj bývalý predseda ESĽP R. Bernhardt, keď uviedol, že medzinárodné
ľudsko-právne zmluvy in genere „sa netýkajú vzájomných vzťahov a výmeny výhod medzi
suverénnymi štátmi. Namiesto toho vyhlasujú predpísané princípy ľudského zaobchádzania
obyvateľov participujúcich štátov. Je to práve vnútroštátny poriadok týchto štátov a ich správanie sa
voči vlastným obyvateľom (rovnako aj cudzincom, avšak najväčšia skupina chránených osôb je
tvorená občanmi dotknutého štátu), ktoré sú predmetom medzinárodných zmlúv o ľudských
právach. Čo bolo kedysi považované za nedotknuteľnú časť vnútroštátneho práva a v rámci
3
výlučnej kompetencie suverénnych štátov sa stalo predmetom medzinárodnej ochrany a dohľadu.“
Nerecipročný charakter týchto medzinárodných zmlúv je kľúčovým poznaním pre chápanie
4
práva ľudských práv a pre účely tohto príspevku sa ho budem aj držať. Zdá sa, že ESĽP sám
podporuje tento argument a povahu samotného Dohovoru, keď v jednom z významných rozhodnutí
konštatuje, že Dohovor zahŕňa viac ako len obyčajné recipročné záväzky zmluvných strán. Dohovor
vytvára, okrem siete vzájomných a bilaterálnych záväzkov, objektívne záväzky, ktoré podľa
5
Preambuly čerpajú z podpory kolektívneho vynucovania.
Môžeme tak zakončiť, že prvotným znakom Dohovoru je jeho osobitná povaha, ktorá sa
netýka výmeny úžitkov alebo benefitov medzi zmluvnými stranami, ale naopak týka sa
medzinárodného dohľadu nad dodržiavaním ľudských práv vo vnútroštátnom práve. Niektorí autori
hovoria v tejto súvislosti až o obmedzení suverenity zmluvných strán Dohovoru v oblasti ochrany
6
ľudských práv, čo nastalo ich vstupom do tejto medzinárodnej organizácie.
Druhým znakom systému ochrany práv a slobôd v Rade Európe je už skôr zmienená
existencia permanentného súdu, ktorý kontroluje dodržiavanie záväzkov zmluvných strán podľa čl.
19. Európsky súd pre ľudské práva túto úlohu plní jednak prejednávaním (i) individuálnych sťažností
a taktiež (ii) medzištátnych sťažností. Práve opustenie dvojinštančného inštitucionálneho
mechanizmu v roku 1998 a vytvorenie stáleho súdu môžeme vnímať ako začiatok judicializácie
Dohovoru a sprehľadnenie mechanizmu kolektívneho vynucovania záväzkov zmluvných strán. Ako
v prípade tradičných orgánov súdnej moci, aj rozhodnutia ESĽP sú záväzné pre štáty, ktoré sú
procesnými stranami v spore (čl. 46 ods. 1 Dohovoru). Okrem toho, iným znakom existencie stáleho
7
súdu je aj to, že ESĽP je explicitne povolaný na to, aby vykladal Dohovor (čl. 32 EDĽP) , čím sa
z neho stáva ultimátny vykladač, aký je obsah záväzkov in genere a in specie zmluvných strán,
ktoré pre ne vyplývajú z Dohovoru.
2
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BERNHARDT, R. Thoughts on interpretation of Human Rights Treaties, s. 65; rovnako aj
CRAVEN, M. Legal Differentiation and the Concept of the Human Rights Treaty in International Law,
s. 498 a s. 504-513.
4
Niektorí autori si všímajú, že prichádza k zvyšovaniu a vytvoreniu komunitárnej paradigmy v
medzinárodnom práve verejnom, ktorá sleduje hodnoty a záujmy, ktoré nie sú striktne jasnými
národnými záujmami; por. napr. TOBIN, J. Seeking to Persuade: A Constructive Approach to
Human Rights Treaty Interpretation, s. 8-9 a tam cit. odkazy.
5
Írsko c. Spojené kráľovstvo, sťažnosť č. 5310/71, rozsudok z 18.01.1978, § 239.
6
SADČIKOVA, O.V. Rešenija ESPČ a ich značenie dľa rossijskoj pravoprinimateľnoj praktiki, s. 16.
7
Osobitne vnútroštátne súdy by mali byť opatrné pri evolučnom výklade Dohovoru ako
medzinárodnej zmluvy. Skôr by sa mali vydať cestou výkladu vnútroštátneho katalógu ľudských práv
a slobôd, resp. cestou výkladu Dohovoru ako súčasti vnútroštátneho práva (napr. Rakúsko).
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Slovami samotného súdu jednou z najdôležitejších vlastností systému je jeho mechanizmus
preskúmavania súladnosti konania štátov s ustanoveniami Dohovoru. Tým EDĽP nevyžaduje od
zmluvných strán len dodržiavanie práv a záväzkov, ktoré možno z neho odvodiť, ale konštituuje aj
súdny orgán, ktorý je oprávnený nachádzať a konštatovať porušenia právoplatným rozsudkom, a
ktorý sa štáty zaviazali strpieť. Tento mechanizmus poukazuje na dôležitosť efektívnej
implementácie rozsudkov, pri ktorej zostáva štátu v podstate široký manévrovací priestor, ktorý je
obmedzovaný povahou rozhodnutia súdu v závislosti od charakteru porušenia Dohovoru, resp. toho,
čo je pre sťažovateľa v hre. Preto za určitých okolností ESĽP považuje za vhodné uviesť
žalovanému štátu typ opatrenia, ktoré môže ukončiť porušovanie a odčiniť jeho následky tak, aby sa
8
pokiaľ možno obnovila situácia, ktorá existovala predtým.
Inou časťou inštitucionálneho mechanizmu kolektívneho vynucovania záväzkov z Dohovoru
je Výbor ministrov. Výbor ministrov je na rozdiel od ESĽP politickým orgánom. Jeho úlohou je
dohliadať a tým aj kontrolovať výkon rozsudkov zo strany zmluvných strán (čl. 46 ods. 2 Dohovoru).
Uvedené znamená, že v rámci konvencionálneho systému ochrany ľudských práv existuje inštitúcia,
oddelená od ESĽP, do ktorej právomoci patrí kontrola plnenia záväzkov zmluvných strán
judikovaných ESĽP. Tým sa konvencionálny systém odlišuje napr. od regionálneho systému
ochrany ľudských práv na americkom kontinente, kde obdobná inštitúcia absentuje. Protokol č. 14
k Dohovoru prináša v tejto oblasti menšiu zmenu. Podľa súčasného znenia čl. 46 ods. 4 Dohovoru
Výbor ministrov môže požiadať ESĽP, či štát odmietnutím, resp. neplnením právoplatného
rozhodnutia ESĽP (ne)porušuje čl. 1 Dohovoru. Konečné slovo v oblasti riešenia takejto situácie
zostáva však naďalej na pleciach Výboru ministrov. Ako si však všímajú niektorí autori úlohu
dohliadať nad výkonom rozhodnutí v súčasnosti neplní len Výbor ministrov, ale naopak prichádza
9
k vytvoreniu participačného modelu viacerých orgánov, ktoré pomáhajú realizovať túto úlohu.
Uvedenému dáva za pravdu aj samotný ESĽP, keď v jednom zo svojich rozhodnutí Veľká
komora uviedla, že neexistuje exkluzivita Výboru v oblasti výkonu rozsudku. Komora poznamenala,
že podľa čl. 32 ods. 1 Dohovoru právomoc ESĽP zahŕňa všetky otázky týkajúce sa výkladu
a aplikácie EDĽP a jeho protokolov, ktoré sú mu predložené v súlade s ustanoveniami článkov 32,
34 a 37. ESĽP ďalej uviedol, že z Dohovoru nie je možné vyvodiť záver, že súd tým, že sa zaoberá
relevantnými novými informáciami v kontexte opätovnej sťažnosti, porušuje právomoci delegované
10
na Výbor ministrov podľa čl. 46 Dohovoru. Teda aj napriek tomu, že Výbor ministrov príjme
rezolúciu, že rozsudok súdu bol vykonaný zmluvnou stranou, ESĽP sa opätovne môže zaoberať
novou sťažnosťou a posúdiť, či zmluvná strana správne vykonala jeho rozsudok.
V súčasnosti zaznievajú hlasy o tom, aby si práve Výbor ministrov plnil svoje právomoci
efektívnejšie. Má veľký potenciál, aby nútil štáty rešpektovať a implementovať rozsudky ESĽP, čo sa
11
mu nie vždy darí aj využívať.
Sumarizujúc prvú časť príspevku môžem uviesť, že typické znaky konvencionálneho
systému ochrany ľudských práv sú:
(i) osobitná povaha Dohovoru ako medzinárodnej zmluvy;
(ii) existencia permanentného súdu, ktorý je ultimátnym vykladačom obsahu záväzkov
vyplývajúcich z Dohovoru a ktorého rozhodnutia sú záväzné a nakoniec
(iii) existencia osobitnej inštitúcie určenej na dohľad výkonu rozhodnutí ESĽP.
Z tohto náčrtu vyplýva, že aj keď je ESĽP vrcholným interpretátorom Dohovoru, kontrola
účinkov jeho rozhodnutí nie je (z väčšej časti) v jeho rukách, ale patrí Výboru ministrov ako
politickému orgánu. Aké účinky však majú vlastne rozhodnutia ESĽP ? Na túto otázku sa pokúsim
odpovedať v ďalšej časti svojho príspevku.

8

VgT c. Švajčiarsko, sťažnosť č. 32772/02, rozsudok Veľkej komory z 30.06.2009, § 84-85.
Môže ísť o Parlamentné zhromaždenie, Vysokého komisára atď. K tomu viac LAMBERTABDELGAWAD, E. The Execution of Judgments of the European Court of Human Rights: Towards
a Non-coercive and Participatory Model of Accountibility, s. 473 an.
10
VgT c. Švajčiarsko, sťažnosť č. 32772/02, rozsudok Veľkej komory z 30.06.2009, § 66 a 67.
11
Vystúpenie predsedu ESĽP Deana Spielmanna na konferencii „Judgments of the European Court
of Human Rights – Effects and Implementation“, ktorá sa konala v Göttingene, SRN v dňoch 20.21.09.2013 a ktorej sa autor zúčastnil.
9
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ÚČINKY ROZHODNUTÍ ESĽP
Ako každá inštitúcia, ktorá funguje dlhší čas, aj ESĽP prešiel zmenou. Od regionálnej
inštitúcie, ktorá riešila niekoľko desiatok prípadov ročne sa stal európsky ústavný súd v oblasti
ochrany ľudských práv a slobôd. Podobným typom vývoja prešli aj účinky jeho rozhodnutí.
Na začiatku svojej činnosti rozsudky súdu mali čisto deklaratórny charakter. To znamená, že
12
ESĽP konštatoval, že štát porušil to-ktoré právo alebo slobodu. Avšak už koncom sedemdesiatych
rokov sa objavujú rozhodnutia, v ktorých súd neváhal a identifikoval legislatívne príčiny
13
individuálnych porušení, či už ako priamej obete (napr. Marckx c. Belgicko ), alebo ako
potencionálnej obete (Norris c. Írsko), pretože ako uvádza sám súd, zmluvné strany sa už pri
14
ratifikácii Dohovoru zaviazali, že inter alia aj ich národná legislatíva je súladná s Dohovorom.
V dnešnej dobe okrem deklaratórnych účinkov rozhodnutí ESĽP existuje aj konštitutívny
účinok niektorých rozhodnutí. Mám za to, že tento účinok znamená situáciu, kedy vznikne
sťažovateľovi nárok na to, aby štát konal určitým spôsobom a napravil porušenie Dohovoru inak ako
len zaplatením spravodlivého zadosťučinenia podľa čl. 41 Dohovoru. Treba zdôrazniť, že
konštitutívny účinok môže vzniknúť len individuálnemu sťažovateľovi alebo skupine sťažovateľov.
Interpretáciou článkov 1, 41 a 46 Dohovoru ESĽP prišiel k záveru, že rozsudkom, ktorým
deklaruje porušenie článkov Dohovoru zakladá dotknutému štátu právnu povinnosť nielen zaplatiť
spravodlivé zadosťučinenie, ale rovnako aj povinnosť vybrať a vykonať všeobecné a/alebo
individuálne opatrenia určené na ukončenie porušenia a napraviť v čo najväčšom rozsahu účinky
tohto porušenia. Berúc do úvahy vzťah medzi prostriedkami nápravy podľa čl. 46 Dohovoru
prevažuje všeobecné pravidlo medzinárodného práva restitutio in integrum pred peňažným plnením.
15
Inými slovami povedané, reštitúcia je princípom, kým monetárne plnenie slúži ako náhrada.
Účelom je dať obeť porušenia ľudských do pozície pred porušením jej práv a slobôd. Tým
v podstate prichádza ku konštituovaniu účinku rozsudku v prospech jednotlivca, ktorému štát porušil
ľudské právo alebo slobodu.
16
Prvýkrát bol tento prístup uplatnení v rozhodnutí Papamichalopoulos c. Grécko , v ktorom
išlo o nezákonné vyvlastnenie sťažovateľových nehnuteľností zo strany gréckeho štátu. Súd si
rozhodnutie o spravodlivom zadosťučinení nechal na neskôr, aby v ňom potom uviedol, že
najlepším riešením bude reštitúcia vyvlastnených pozemkov v prospech sťažovateľa odvolávajúc sa
pri tom na zásady medzinárodného práva verejného a rozhodnutie Stáleho dvora medzinárodnej
spravodlivosti vo veci továrni v Chorzove (§ 36-38 rozsudku). Rozsudok súdu vytvoril právny základ
pre transfer majetku štátu do rúk sťažovateľa.
Inými takýmito prípadmi konštitutívnych účinkov rozsudkov ESĽP sú aj sťažnosti, v ktorých
súd rozhodol, že sťažovateľ musí byť čo najskôr prepustený z väzby, keďže štát porušil viaceré
17
aspekty čl. 5 a čl. 6 Dohovoru. V týchto prípadoch rozhodnutie ESĽP je právnym základom pre
okamžité prepustenie sťažovateľa z inštitúcie, kde prichádza k obmedzovaniu jeho osobnej slobody.
Podobnými prípadmi sú sťažnosti, kde ESĽP konštatoval porušenie čl. 6 Dohovoru. V týchto
prípadoch ESĽP vyžaduje, aby bol sťažovateľov prípad opätovne prejednaný v civilnom alebo
18
trestnom konaní. V týchto prípadoch je rozsudok ESĽP vnímaný ako nová právna skutočnosť pre
obnovu konania.
3
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Por. napr. výrokové časti rozsudkov vo veciach Lawless c. Írsko, sťažnosť č. 332/57,
z 01.07.1961; de Wilde, Ooms a Versyp c. Belgicko, sťažnosti č. 2832/66 atď., z 18.06.1971 atď.
13
Práve vďaka judikatúre ESĽP za z európskeho kontinentu odstránila diskriminácia
nemanželských detí tak rozšírená v celej západnej Európe v 70. rokoch 20. storočia.
14
Napr. rozhodnutie Maestri c. Taliansko, sťažnosť č. 39748/98, rozhodnutie Veľkej komory zo dňa
17.02. 2004, § 47, cit. FYRNYS, M. Expanding Competences by Judical Lawmaking, s. 1235.
15
Por. aj COLANDREA, V. On the Power of the European Court of Human Rights to Order Specific
Non-monetery Measures: Some Remarks in Light of the Assanidze, Broniowski Sejdovic and Cases,
s. 396 – 411.
16
Sťažnosť č. 14556/89, rozhodnutie zo dňa 31.10.1995.
17
Napr. Assanidze c. Gruzínsko, rozhodnutie Veľkej komory z 08.04.2004, sťažnosť č. 71503/01, §
203; z novších rozsudkov por. napr. Şahap Dogan c. Turecko, sťažnosť č. 29361/07, z 27.05.2010,
§ 46 atď.
18
Napr. Huseyn a ostatní c. Azerbajdžan, sťažnosti č. 35485/05, z 26.07.2011, Ajdarić c.
Chorvátsko, sťažnosť č. 20883/09, z 13.12.2011 atď.
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V tejto súvislosti zaujímavým rozhodnutím proti Slovenskej republike je rozsudok Harabin c.
19
Slovensko. Ako sa vyjadril ESĽP, ústavný súd pri výkone disciplinárnej právomoci voči predsedovi
najvyššieho súdu porušil čl. 6 Dohovoru a najlepšou možnou nápravou porušenia práva na
spravodlivé súdne konanie bude obnova konania pred ústavným súdom. Pripomíname, že ústavný
súd je jediný orgán oprávnený takýto disciplinárny návrh prejednať a posúdiť. ESĽP výslovne
ústavnému súdu navrhuje aplikáciu OSP, resp. Trestného poriadku (§ 178 rozsudku) v časti
o obnove konania.
Uvedená možnosť ale naráža, podľa mňa, na prekážku všeobecne akceptovanej zásady lex
specialis derogat legi generali, pretože použitie OSP, resp. Trestného poriadku je možné len
subsidiárne. To znamená, že na postup pred ústavným súdom sa uplatní OSP a Trestný poriadok
len vtedy, ak vec nie je upravená v zákone o ústavnom súde a povaha veci použitie OSP, resp.
20
Trestného poriadku nevylučuje.
Teda použitie inštitútu obnovy konania vtedy, ak zákon
o ústavnom súde také konanie výslovne zakazuje (§ 24 zákona), sa nám nezdá adekvátne.
Druhou a podľa mňa najvhodnejšou možnosťou je legislatívna zmena zákona o ústavnom
súde. Toto riešenie by neporušovalo vyššie uvedenú základnú zásadu pri interpretácii a aplikácii
práva vo vzťahu medzi právnymi predpismi rovnakej sily.
Treťou možnosťou je extenzívny výklad čl. 1 ods. 2 ústavy samotným ústavným súdom,
keďže záväzky z medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a slobôd musia dostať prednosť
pred vnútroštátnym právom v zmysle zásady lex superior derogat legi inferiori. Pre tretiu možnosť
hovorí aj komparatívne právo, keď španielsky Ústavný tribunál v rozhodnutí Barbera (č. 245/91)
21
extenzívnym výkladom čl. 10 ods. 2 španielskej ústavy prišiel k judikatórnemu zakotveniu obnovy
konania v trestných veciach, ak ESĽP konštatoval porušenie čl. 6 Dohovoru aj napriek tomu, že
22
španielsky zákonodarca takúto možnosť v trestnom poriadku neupravil. Najlepším a ideálnym
riešením však zostáva, podľa mňa, druhá možnosť – legislatívna zmena. Tretia možnosť ostáva ako
poistka pre prípad nečinnosti zákonodarcu.
Nedávnym prípadom, ktorý ešte ďalej posúva zásadu restitutio in integrum je prípad
23
Oleksander Volkov c. Ukrajina . V skratke išlo o sťažnosť bývalého sudcu Najvyššieho súdu
Ukrajiny, ktorý bol odvolaný z funkcie pre to, lebo porušil sudcovskú prísahu pri spravovaní svojej
funkcie. Odvolací proces sudcu však trpel podľa ESĽP mnohými vadami, ktoré nie sú zlučiteľné s čl.
6 Dohovoru. Preto ESĽP prišiel prvýkrát vo svojej histórii k záveru, že sťažovateľ musí byť opätovne
inštalovaný na pozíciu sudcu najvyššieho súdu najskorší možný termín (§ 208). Opätovne rozsudok
ESĽP slúži ako právny základ pre obnovenie pozície sudcu ukrajinského najvyššieho súdu.
Na konci tohto prehľad však musím zdôrazniť, že konštitutívne účinky rozsudkov ESĽP nie
sú vôbec pravidlom. Opak je pravdou a ide skôr o výnimky, ktoré potvrdzujú, že rozsudky ESĽP sú
prevažne deklaratórnej povahy. Ku konštitutívnym účinkom ESĽP pristupuje len výnimočne a v tých
sťažnostiach, kde nemá inú možnosť ako inak reparovať porušenie Dohovoru a okolnosti prípadu to
vyžadujú. Inak platí, že implementácia rozhodnutia zostáva vecou zmluvnej strany plne v súlade
s princípom subsidiarity.
Ďalšou úrovňou účinkov rozhodnutí ESĽP je povinnosť štátu urobiť všeobecné opatrenia.
V týchto sťažnostiach súd identifikuje štrukturálne a systematické časti vnútroštátneho právneho
poriadku (najčastejšie legislatívu či absenciu inštitucionálneho rámca pre riešenie určitej otázky),
ktoré sú v rozpore s Dohovorom a príslušnou judikatúrou k nemu. V prípade neriešenia by sa
z týchto prípadov stali tzv. clone cases a súd by skolaboval. Okrem identifikácie týchto častí
vnútroštátneho práva, súd spravidla aj navrhne riešenie ako situáciu riešiť a zároveň určí aj lehotu,
24
v rámci ktorej je štát povinný identifikované chyby odstrániť.
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Sťažnosť č. 58688/11, rozhodnutie z 20.11.2012.
Por. aj DRGONEC, J. Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Druhé vydanie, s. 22.
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Čl. 10 ods. 2 znie: „Ustanovenia týkajúce sa základných práv a slobôd priznané ústavou, sú
vytvorené v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a medzinárodnými zmluvami a
dohodami ratifikovanými Španielskom.“
22
Hovorí o tom HARTWIG, M. Much Ado About Human Rights: The Federal Constitutional Court
Confronts the European Court of Human Rights - Part II/II, s. 882.
23
Sťažnosť č. 21722/11, rozhodnutie zo dňa 09.01.2013.
24
V tejto súvislosti zaznela zaujímavá poznámka A. Wittlingovej-Vogelovej, zástupkyne nemeckej
federálnej vlády vo veciach ľudských práv, na konferencii v Göttingene v rámci príspevku „The Role
of the Legislative Branch in the Implementation of the ECtHR Judgments“, že časové obdobie,
v prípade ak sa záväzok týka zmeny legislatívnej činnosti zákonodarcu, by mal byť 1 rok až dlhšie,
20
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V rámci rozhodnutí, ktoré majú všeobecné účinky pre dotknutú zmluvnú stranu sa
rozoznávajú dva druhy: pilotné a semi-pilotné rozsudky. Čo sa týka účinkov, tak rozdiely medzi nimi
nie sú výrazné. Najväčší rozdiel spočíva v tom, že zatiaľ čo v pilotných rozsudkoch sa vo výrokovej
časti nachádza identifikácia štrukturálnych a systematických pochybení, spôsob riešenia a zároveň
25
26
aj lehota na odstránenie , v semi-pilotných rozsudkoch výroková časť tieto náležitosti neobsahuje.
V súčasnosti sa k týmto účinkom ESĽP hlási stále častejšie aj vzhľadom na notoricky známu
preťaženosť.
Tretím typom účinkov rozhodnutí ESĽP je kombinácia vyššie uvedených individuálnych
a všeobecných opatrení, ktoré musí štát realizovať.
V ďalšej časti sa aspoň v krátkosti zmienim o právnom základe pre takéto účinky
rozhodovacej činnosti ESĽP. Budem pri tom vychádzať z príspevku sudcu ESĽP za Grécko LinosaAlexandra Sicilianosa, ktorý predniesol na konferencii v Göttingene pod názvom „The Role of the
Court in the Implementation of Its Own Judgments – Some Reflexions Upon Article 46.“ Prvým
27
základom pre takúto činnosť ESĽP je rozširujúca interpretácia čl. 46 ods. 1 Dohovoru spolu s čl.
41 EDĽP a príklon ku konštitucionalizáci systému ochrany ľudských práv v Rade Európy. Druhým
právnym základom pre takúto činnosť ESĽP je čl. 19 Dohovoru a doktrína implied powers, ktorá
z neho vychádza, keď je to práve súd, ktorý sa zriaďuje na zabezpečenie plnenia záväzkov
zmluvných strán vyplývajúcich z Dohovoru a jeho protokolov. Tretím právnym základom pre
právomoc ESĽP vydávať rozsudky s individuálnymi a všeobecnými účinkami (prípadne ich
kombináciou) je odporúčanie Výboru Ministrov Rec(2004)3, ktoré tvorí najjasnejší normatívny základ
pre aplikáciu procedúry na konci ktorej je vydanie pilotného rozsudku. Štvrtým právnym základom
pre účinky judikatúry ESĽP je všeobecné pravidlo medzinárodného práva competence-competence.
28
Túto doktrínu využívajú všetky medzinárodné súdy alebo tribnály. V skratke ide o právomoc si
určovať rozsah vlastnej právomoci, ako aj určovanie toho či medzinárodná zmluva, resp. výhrady
k nej sú platné alebo nie. Táto doktrína je vyjadrená aj v Dohovore a to v čl. 32 ods. 2: „O sporných
otázkach ohľadne svojej právomoci rozhoduje súd.“
Ako som sa pokúsil demonštrovať účinky rozhodnutí ESĽP sú trojakého druhu:
a) tie, ktoré vyžadujú vykonanie individuálnych opatrení;
b) tie, ktoré vyžadujú vykonanie všeobecných opatrení a nakoniec
c) kombinácia a) a b).
VZÁJOMNÁ SPOLUPRÁCA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI A ESĽP OHĽADOM
ÚČINKOV ROZHODNUTÍ
V predchádzajúcej časti som sa pokúsil naznačiť účinky rozhodnutí ESĽP. Bez ohľadu na to,
aké účinky má rozhodnutie súdu, jeho implementácia zostáva mimo dosahu súdu. Súd môže
prakticky preskúmať implementáciu rozhodnutia zmluvnou stranou len výnimočne a to vtedy, ak by
sa sťažovateľ opätovne obrátil na súd v otázke správnej implementácie rozhodnutia, ako to spravil
sťažovateľ vo veci VgT c. Švajčiarsko (cit. vyššie). Takýto postup je však ojedinelý.
V skutočnosti dozor nad výkonom a implementáciou rozsudku preberá Výbor ministrov ako
politický orgán. Ako však ukazuje prax pri niektorých citlivých a principiálnych rozhodnutiach, resp.
pri chronických štátoch-porušovateľoch práv a slobôd, Výbor nemá prostriedky, aby štát, ktorý
nerešpektuje rozhodnutie ESĽP, prinútil tak urobiť. Príkladom takého konania môže byť Veľká
Británia, ktorá ani po 8 rokoch stále nenašla vôľu zmeniť právnu úpravu týkajúcu sa výkonu
29
volebného práva osôb vo výkone trestu (Hirst c. Veľká Británia, č. 2 ), a to ani na tlak
vnútroštátnych súdov. Ultimátne riešenie takejto situácie Výborom ministrov, či už v podobe
4

aby si parlament mohol seriózne zaoberať legislatívnou zmenou a aby sa vytvorila vôľa pre zmenu
legislatívy.
25
Por. napr. Yuriy Nikolayevich Ivanov c. Ukrajina, sťažnosť č. 40450/04, rozsudok z 15.10. 2009;
M.C. a ostatní c. Taliansko, sťažnosť č. 5376/11, rozsudok z 03.09.2013 atď.
26
Napr. Urbárska obec Trenčianske Biskupice c. Slovensko, sťažnosť č. 74258/01, rozhodnutie z
27.11.2007.
27
Čl. 46 ods. 1 znie: „Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú, že sa budú riadiť právoplatným
rozsudkom súdu vo všetkých prípadoch, ktorých sú stranami.“
28
Napr. čl. 36 ods. 6 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora.
29
Sťažnosť č. 74025/01, rozsudok Veľkej komory z 06.10.2005.
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suspendácie členských práv v Rade Európy, alebo dokonca vylúčenie štátu z Rady Európy, by
v celom rade najviac problematických štátoch (Turecko, Rusko, Ukrajina atď.) len zhoršilo úroveň
ochrany ľudských. Preto zjavne nejde o optimálne riešenie.
Jedinou cestou je preto ešte bližšia a užšia spolupráca medzi ESĽP a členskými krajinami.
Osobitne to platí pre vnútroštátnu súdnu moc a najmä jej vrcholné súdne orgány (najvyššie
a ústavné súdy). Práve vrcholné súdy sú tými orgánmi verejnej moci, ktoré majú právomoc
a kompetenciu interpretovať domáci katalóg ľudských práv a slobôd, ako aj určovať rozsah
implementácie záväzkov vyplývajúcich z oblasti supranacionálneho práva. Podobne tieto súdy majú
30
obrovský vplyv na exekutívu a zákonodarnú moc štátu.
Súčasný systém ochrany ľudských práv na európskom kontinente a osobitne skutočnosť, že
ESĽP posudzuje sťažnosti až následne, teda po tom čo sa s nimi zaoberali vrcholné súdne orgány
v zmluvnej strane, spôsobuje problémy. Jednak ide o problém druhého názoru (tzv. second
guessing) na vec zo strany ESĽP, ktorý hodnotí argumentáciu a výklad vrcholných súdov členov
navyše bez toho, aby poznal konkrétny právny poriadok, názory doktríny a iné relevantné
skutočnosti. Po druhé, k hodnoteniu zo strany ESĽP prichádza so značným až niekoľko ročným
časovým oneskorením kvôli obrovskému nápadu vecí na ESĽP. Spôsobuje to nebezpečenstvo, že
31
aj keď vrcholný súd v dobrej viere zobral do úvahy existujúce a aktuálne case-law súdu , medzi
podaním sťažnosti na ESĽP a rozhodnutím o nej mohlo dôjsť k vývoju judikatúry, resp. k vydaniu
32
prelomového precedensu, čím sa argumentácia a závery národného súdu ukážu nesprávne.
Na druhej strane si stále viac aktérov v Rade Európy uvedomuje potrebu bližšej komunikácie
ESĽP s vrcholnými národnými súdmi. Táto komunikácia má viacero rovín. Či už ako forma
spolupráce a branie do úvahy case-law ESĽP v dobrej viere, možnosť vnútroštátnych súdov sa
opýtať ESĽP na názor predtým, ako dostanú direktívnu odpoveď zo Štrasburgu, etický rozmer
spolupráce, predchádzanie konfliktom atď. Nedávne otvorenie na podpis a ratifikáciu Protokolu č. 16
k Dohovoru práve takúto formu kooperácie umožňuje. Dôraz sa kladie na smer od vnútroštátneho
súdu na ESĽP (a nie opačne), pričom vec rozhodne vnútroštátny súd sám. Komunikácia bude
prebiehať prostredníctvom istej obdoby prejudiciálnej otázky, keď vrcholný národný súd bude môcť
požiadať Veľkú komoru o zodpovedanie principiálnej otázky (question of principle) ohľadom výkladu
alebo aplikácie práva alebo slobody v Dohovore a túto zašle súdu spolu so spisovým materiálom.
Čo je však zaujímavé, názor Veľkej komory nebude pre súd formálne záväzný. Podľa môjho názoru
práve nezáväznosť odpovede má prehlbovať dialóg medzi sudcami, ako aj vzájomnú zodpovednosť
a spoluprácu pri ochrane práv a slobôd v Európe.
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BENVENISTI, E.- DOWNS, W.G. National Courts, Domestic Democracy, and the Evolution of
International Law, s. 64.
31
Čo nie je prípadom Ústavného súdu SR, ktorý sa prevažne odvoláva na judikatúru z 90. rokov,
prípadne ešte staršiu, čo hodnotím negatívne. Posledne som si všimol, že v rozhodnutí IV. ÚS
585/2012 ústavný súd neaplikoval garancie čl. 6 EDĽP na vydanie predbežného opatrenia,
argumentujúc pri tom starou judikatúrou ESĽP, ktorá bola prekonaná rozhodnutím z roku 2009
podľa ktorého aj na vydanie predbežného opatrenia je nutné aplikovať procesné záruky čl. 6
Dohovoru, ak sa prípad týka občianskych práv a záväzkov pri vydávaní predbežného opatrenia
a zároveň aj v merite veci, resp. konajúci súd musí preskúmať povahu, význam ako aj účinky
predbežných opatrení a ich vzťah k občianskym právam a záväzkom; por. Micallef c. Malta,
rozhodnutie Veľkej komory z 15.10.2009, sťažnosť č. 17056/06, §§ 83-86.
32
Ako príklad môže slúžiť rozhodnutie Van Kück c. SRN (rozhodnutie zo dňa 12.06. 2003, sťažnosť
č. 35968/97), kde nemecké súdy rozhodli, že poistné nezahŕňa náhradu nákladov za zmenu
pohlavia jednotlivca. Štrasburský súd prišiel k opačnému záveru, a to, že odmietnutie preplatenia
takejto operácie je porušením čl. 8 EDĽP, keďže takáto sebadefinícia osoby je samotným základom
sebarealizácie každej osoby (§73). Na tomto by nebolo nič nezvyčajné, keďže ESĽP už podobné
závery aplikoval, vychádzajúc pritom z významného rozhodnutia vo veci Goodwin c. Spojené
kráľovstvo (rozhodnutie zo dňa 11.07. 2002, sťažnosť č. 28957/95), v ktorom uznal, že zmene
pohlavia pri transsexuáloch korešponduje pozitívny záväzok štátov túto zmenu zohľadniť aj tým, že
im túto novú identitu právne uznajú. Pozornosť je však potrebné upriamiť na inú skutočnosť. Najmä
na to, že prípad Van Kück bol nemeckými súdnymi orgánmi prejednávaný v čase pred rozhodnutím
vo veci Goodwin. Inými slovami, štandard, ktorý aplikovali súdy v SRN bol v čase rozhodovania plne
v súlade s judikatúrou v Štrasburgu. Avšak ani takýto predpoklad nestačil k tomu, aby neskôr SRN
neporušila Dohovor.
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Negatíva0mi, ktoré sa apriori nedajú vylúčiť, je možnosť opätovného prejednania sťažnosti
v Štrasburgu po tom, ako vnútroštátny súd rozhodol v neprospech sťažovateľa. Tým by si ESĽP
spôsoboval len dvojitú prácu. Rovnako otáznym zostáva kapacita Veľkej komory sa zaoberať týmito
otázkami z pohľadu jej preťaženosti ako aj celého ESĽP. Ďalšou spornou otázkou je existencia
spolupráce medzi súdmi v dobrej viere, keď niektoré vnútroštátne súdy budú chcieť podať
principiálnu otázku len preto, aby sa mohli konfrontovať s ESĽP dopredu a následne prísť k inému
(svojmu) záveru. Obdobne aj ochota vrcholných súdov zmluvných strán a ich ústavný patriotizmus
môžu viesť k nevyužívaniu tohto mechanizmu. Otázok je veľa. Na väčšinu z nich sa dnes nedá
ponúknuť žiadna odpoveď, nakoľko nie je istý ani osud Protokolu č. 16, ktorý musí ratifikovať
minimálne desať zmluvných strán.
Avšak jedno je isté, spolupráca medzi zmluvnými stranami a ESĽP plne v súlade s princípom
subsidiarity je budúcnosťou ako zachovať najvyspelejší a najefektívnejší nadnárodný systém
ochrany ľudských práv na svete nažive a dať mu novú perspektívu. Skončiť tento krátky príspevok
o účinkoch judikatúry ESĽP je možné len tak, že tieto účinky budú vždy v konečnom dôsledku
závisieť od vôle zmluvných strán riadiť sa týmito rozhodnutiami a odstraňovať nedostatky
vnútroštátneho práva. K tomu je však potrebná vzájomná spolupráca a komunikácia, ktorú môže
práve Protokol č. 16 k Dohovoru prehĺbiť.
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ONLINE ANONYMITY: THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY
Nicola Lugaresi
University of Trento, Faculty of Law
Abstract: Online anonymity is a given, or at least it was: Web 2.0 and social networks have
challenged tradition and social norms. Besides, online anonymity is seen as a danger for the
development and the safety of the Internet. Public powers and private companies want identified (or
identifiable) citizens and consumers. While in the United States anonymity, offline and online, is
seen as a value to be protected, in Europe things look different. First of all the paper aims at
clarifying what we talk about when we talk about anonymity on the Internet. Then anonymity and its
relationship with the Internet are scrutinized, wondering to what extent it should be safeguarded.
Finally, considering the impact that anonymity may have on individuals’ online behaviours and on
the future of the Internet, possible solutions in order to guarantee both accountability and freedom
are analyzed, investigating the role that education and reputation may play.
Key words: Anonymity, Internet, Privacy, Freedom, Control, Accountability, Education, Reputation,
Digital ethics
1

INTRODUCTION: ONLINE ANONYMITY, AND SOME QUESTIONS
1
Anonymity is one of the traditional features of the Internet . The most famous cartoon
concerning the Net depicts a dog, in front of a computer, saying to another dog: «On the Internet,
2
nobody knows you’re a dog» .
3
Actually, it wasn’t that easy then, let alone now , considering the very architecture of the
4
Web . Feeling anonymous is quite different from being anonymous. Public powers and private
operators can easily know who is behind the screen. The broader conflict concerning online
5
6
privacy , based on the contrast between freedom and control , involves citizens/consumers on one
side and Government and businesses on the other side.
Anonymity strengthen freedom of expression and freedom of information, both offline and
7
online , but it may facilitate abuses as well. Moreover, anonymity, online, allows not only to talk or to
behave, but also to “exist” and to “live”, more privately and more freely. Internet users may adopt
different personalities and limit the social constraints of the “real” world. Furthermore, anonymity
influences the relationship between consumers and economic operators. Personal data, particularly
if aggregated, are a vital factor for any kind of commerce: online, it’s an asset that can be found
8
easily and rapidly .
In order to understand the debate on online anonymity, some questions must be asked. What
we talk about when we talk about online anonymity? What are the degrees and the levels? Can
1

LESSIG, L., Code version 2.0, p.45; CAVAZOS, E., MORIN, G., Cyberspace and the law, p.14.
th
The cartoon, by Peter Steiner, was published on the New Yorker on July, 5 , 1993.
3
Some years later, another cartoon, circulating online, evoked Steiner’s cartoon, enlarging the
screen of the computer, where detailed and sensitive data of the dog could be read.
4
See LESSIG, L., Code version 2.0, p.45.
5
On privacy on the Internet and why (and how) to protect it, see SPINELLO, R., Regulating
Cyberspace. The policies and technologies of control, p.109; ZITTRAIN, J., The future of the
Internet and how to stop it, p.200; on the relationship between democracy and profiling, see
HILDEBRANDT, M., Profiling and the identity of the European citizen, p.303; on privacy and
anonymity, see RODOTÀ, S., Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della
comunicazione, p.145; PASCUZZI, G., Il diritto dell’era digitale, p.49.
6
On cyberspace and control, see REED, C., Making laws for cyberspace, p.11.
7
See SOLOVE, D., The future of reputation. Gossip, rumor and privacy on the Internet, p.125;
SPINELLO, R., Regulating Cyberspace. The policies and technologies of control, p.109;
LIPSCHULTZ, J.H., Free expression in the age of the Internet. Social and legal boundaries, p.9.
8
See PASCUZZI, G., Il diritto dell’era digitale, p.52.
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citizens (legally and technically) protect their online anonymity? What are the interests involved?
And maybe the hardest question: is there a way to reconcile anonymity and accountability and stop
the progressive deterioration of the Internet as a social environment? But there’s an additional,
vague and candid question, influencing the general (instinctive) approach to the issues we’re going
to face: is anonymity (online, but also offline), good or bad?
We’ll start from there. Is anonymity good or bad? To such an over-simplistic question the
answer should be articulate, considering the particular cases where anonymity is a factor. But,
before that, the gut instinct matters. The two antithetical answers are affected by the importance we
acknowledge on different basic values: individuals’ freedom, on one side, and society protection, on
9
the other side . Anonymity is good as it allows to express our personality, our ideas, beyond social
roles and constraints, and it’s therefore an instrument for the growth of the person and of the society
as a whole. Anonymity is bad, it’s a danger that leads to widespread unaccountability, increase in
crimes and barbarization of social behaviours, it’s an obstacle to the implementation and the
enforcement of the law, damaging, in the end, the whole society. Online everything’s magnified. We
can enjoy greater freedom, for better of for worse, we can reach a multitude of people,
10
communicating and socializing, matching exhibitionism and voyeurism , we can live several lives.
We can also do great harm, feeling protected by an anonymity that is often less effective than we
think.
In the United States, anonymity is valued as an essential tool to guarantee free speech, and
11
as such it’s protected by the First Amendment to the Constitution . The Supreme Court has
constantly, clearly and emphatically expressed this vision. In 1960, in the Talley case, the Court
stated that «anonymous pamphlets, leaflets, brochures and even books have played an important
12
role in the progress of mankind» . In 1990, in the McIntyre case, the Court reaffirmed the concept,
13
maintaining that «anonymity is a shield from the tyranny of the majority» .
The Charter of Fundamental Rights of the European Union doesn’t deal with anonymity (but
neither does the United States Constitution). Unlike the United States Supreme Court, though, the
Court of Justice of the European Union has not yet drawn an equally deep inspiration from article 11
(“Freedom of expression and information”) of the Charter to affirm the value of anonymity and its
relevance as a democratic instrument. Nevertheless, European legal systems consider anonymity
as an important tool in their legislations concerning, for example, drug addiction, maternity,
copyright, organ, tissue and bone marrow transplants. Anonymity plays a relevant role in journalism
and in the administration of justice. Anonymity serves also in public procurement procedures and
public employment procedures. Above all that, citizens’ vote in democratic elections is anonymous.
In conclusion, anonymity can be not only “good” but also necessary to safeguard citizens’
rights, public interests and the functioning of democracy. As for online anonymity, some more
remarks are useful to comprehend the specific dynamics behind it.
2

ONLINE ANONYMITY: DEGREES AND LEVELS
With reference to digital anonymity some more considerations on fundamental rights and
14
freedoms on one side and on public policies and security on the other side are needed . But what
15
we talk about when we talk about anonymity on the Internet ? Actually, it’d be useful to differentiate
according to “levels” and “degrees”.
9

See ROSENOER, J., Cyberlaw. The law of the Internet, p.139.
On the evolution of the concept of privacy and its perception, see LANE, F., American privacy.
The 400-year history of our most contested right, p.229.
11
On these aspects, with reference to online anonymity, see WALLACE, J.D., Nameless in
Cyberspace. Anonymity on the Internet, p.2; LARSON III, R.G., GODFREAD, P., Bringing John Doe
to Court: Procedural Issues in Unmasking Anonymous Internet Defendants, p.328.
12
Talley v California, [1960] 362 US 60: «Persecuted groups and sects from time to time throughout
history have been able to criticize oppressive practices and laws either anonymously or not at all».
13
McIntyre v Ohio Elections Commission, [1995] 514 US 334. «Anonymous pamphleteering is not a
pernicious, fraudulent practice, but an honorable tradition of advocacy and of dissent».
14
See European Commission, Working Party on the Protection of Individuals with regard to the
Processing of Personal Data, Recommendation 3/97, «Anonymity on the Internet», 3 December
1997 (XV D /5022/97 def., WP6).
15
On Internet anonymity, see SOLOVE, D., The future of reputation. Gossip, rumor and privacy on
the Internet, p.146.
10
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As for levels, a distinction should be made between access to the Internet on one side, and
browsing and content providing on the other side.
When we enter the Internet through an Internet Service Provider (ISP), there’s no anonymity
(at least for the subscriber of the service, who can be a different person from the user). Identifying
data are given to the ISP and the online activity is recorded, no matter what kind of IP address
(static or dynamic) is utilized. Enforcement agencies can obtain those data in case a crime is
16
committed. Anonymity isn’t likely to occur in the workplace either , as the employer usually sets a
validation mechanism for the employees.
The circumstances (and the degree of anonymity) differ in case of civic networks, Internet
points and Internet cafés: free access without identification, strict identification through identity
documents or intermediate solutions (a code sent to the mobile) are possible. In Italy, for some
17
years , all access providers, professional or not, had to identify users (keeping a copy of an ID) and
register their online activity. Nobody, at least theoretically, could enter the Net completely
anonymous. Recently, in order the favour the use of the Internet, this obligation has been
18
cancelled : an anonymous access is therefore, as for now, legal.
Anonymity in browsing and content providing is a different matter. Once entered, an Internet
user is normally not identified on the visited websites. The IP address is easily obtainable, but
personal details remain private, unless the user gives them away. There’s no public register through
which matching IP addresses with personal data. Access identifiability (if any) doesn’t necessarily
lead to a widespread personal identifiability: it stays between the user and the ISP.
The problem is therefore on a different level, concerning online activities, and in particular, for
their potential harmfulness, content providing in different places: personal websites, blogs, forums,
social networks and so on. With reference to personal accountability, more than the platform itself,
what really counts is the modality of the interaction with the owner of that online environment,
through registration, monitoring and content editing. If the “place” is not yours, but it’s owned and
managed by others, your anonymity depends on the policies of that place. Moreover, some
platforms (like Facebook) may require the user “real time” identification, allowing neither anonymity
19
nor pseudonymity .
Other than online anonymity levels (access, browsing, content providing), there are then
different online anonymity “degrees”.
First of all, theoretically, there is no anonymity if I have to provide my personal details.
Control is at its maximum, but practically it depends on the identification process and on its
effectiveness. There are several options: a simple self-identification (not particularly meaningful); an
identification of the computer (through the MAC address); and identification of the service subscriber
(through the IP address); an indirect identification (through, for example, the mobile phone number);
an “official” identification (through a verified ID card, a cumbersome process for digital standards).
On the other side of the spectrum, there is total anonymity, which requires an unidentified
access to the Internet first and to the websites and platforms afterwards, eventually backed with
technological tools to minimize digital tracks. Freedom, in this case, is at its maximum, but you have
to be very careful: access the Internet through a Wi-Fi service (not requiring identification), browse
the Net without revealing personal data, publish comments without signatures. If you do so, you can
be a dog.
In the middle, there is “traceable anonymity” (or “conditional anonymity”). A public or private
operator knows my personal details, but to others I am unidentified, or identified by a pseudonym:
only the operator can match my online activity to my real identity. Control is milder, freedom is not
unlimited. Theoretically I shouldn’t worry about what I write and browse, about my personal
interactions, about my online behaviour as long as I don’t break the law (or, and this is the real
16

LUGARESI, N., Electronic privacy in the workplace: Transparency and responsibility, p.162.
See article 7, par.4, law decree 27 July 2005, n.144, converted into law 31 July 2005, n.155: the
scope of the law was to fight international terrorism.
18
See article 2, par.19, law decree 29 December 2010, n.225, converted into law 26 February 2011,
n.10: the scope of the reform was to favour the development of the use of the Internet in Italy; see
also article 10, law decree 21 June 2013, n.69 converted into law 9 August 2013, n.98.
19
The Facebook ban of pseudonyms has been recently challenged by the data protection authority
(Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz) of the Schleswig-Holstein (one of the German
Federal States); however, the administrative tribunal of first instance ruled in favour of Facebook
(www.techhive.com/article/2028296/facebook-can-keep-real-name-policy-german-court-rules.html).
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issue, as long as someone doesn’t maintain that I’ve violated the law). At that point, I know that I
can be traced, and that should function as a deterrent. This is what happens when I access the
Internet through an ISP, having contractually identified myself. Traceable anonymity can be adopted
by platforms and websites: they identify me (and again, effectiveness depends on the identification
mechanism of choice) and then they allow me to hang around their places under a pseudonym. In
this case I should worry to abide by the regulations of those platforms and websites if don’t want to
be banned.
Furthermore, there are other kinds of (online and offline) anonymity, qualitatively different,
that may be adopted. For example, a “collective anonymity”, where two or more people, under a
common pseudonym, write and operate, without an individual attributability; or a “literary anonymity”,
where an individual uses a nom de plume (that is a pseudonym) that can be (less or more) easily
connected to the author. Such kinds of anonymity can be justified by different reasons, not
necessarily bad. It may depend, for example, on the wish to focus others’ attention and judgment on
the ideas expressed and not on the authors themselves. On the other hand, these hypothesis are
not supplemental, but overlapped, to the others seen above (total anonymity, lack of anonymity,
traceable anonymity), sharing with them benefits, disadvantages and issues.
The intertwining of levels, degrees, platforms and websites management leads to uncertain
responsibilities. The issue of the liability of the owner/manager of a website for the content published
20
by others on that website has not been clearly solved, especially for non-professional operators .
The fact that the (non-professional) owner/manager of the website conducts (or not) filtering,
21
monitoring and moderating activities hasn’t always been considered as a decisive factor . As for
personal webpages, or for comments published in others’ webpages, there’s no general obligation,
in democrat countries, to sign and identify themselves, but in many legal systems draft legislation is
22
going in that direction .
Beyond laws inspired by the public interest (or supposedly so), online anonymity survival is
more effectively jeopardised by private operators who request the users to introduce themselves
and to interact with others under their “real” name (and surname): it’s the case of social networks
like Facebook, Google plus, LinkedIn. The differences between a legal ban of online anonymity and
a contractual renounce to it are evident. In the first case the Government introduces a prohibition,
for a public interest, independently from my will. In the second case, a private company obtains my
consent, taking advantage of its bargaining power. Social networks aim at getting (and are getting)
to the point where the Government is not going (for the time being): the end of anonymity. As for
now the “digital citizen” has more chances to be anonymous than the “digital member of social
networks”. Effectiveness of identification mechanisms is a different issue.
The widespread acceptance of the deep erosion of one’s own privacy depends on the
persuasion ability of the managers of social networks, through psychological incentives based on
the stimulus of “sociality needs” (and of some narcissistic impulses). The balance between the
23
private and the public sphere of a person is being turned around and daily rebuilt . Anonymity is
voluntarily sacrificed in order to take one’s personal visibility to the extreme, to obtain social
acceptance and to affirm one’s own public personality (mainly made of private elements, though).
3

ONLINE ANONYMITY: LAW, SOCIAL NORMS AND TECHNOLOGY
In the absence of laws regulating online anonymity, what are the (legal, but not only legal)
references to be used in order to assess the relationship between anonymity and the Internet?

20

Articles 12-15 of Directive 2000/31/CE of 8 June 2000 (“E-commerce Directive”) exempt
professional ISPs from liability, while the provisions are unclear about other users who provide a
space for others’ comments; article 2, par.1, point b), of the Directive defines “service provider” as
«any natural or legal person providing an information society service».
21
See for example the decision of the Varese Tribunal, 8 April 2013 (www.writersdream.org/): the
blogger has been held responsible for comments published by others.
22
See, for example, the Italian bill no.2195, Chamber of Deputies, XVI legislature, aimed at
introducing a general prohibition to anonymously publish content online and to facilitate that
anonymous publishing; see also the Internet Protection Act in the State of New York.
23
See LEENES, R., Sociality and privacy in online social network sites, p.48; BADIUL ISLAM, M.,
IANNELLA, R., Privacy by design: does it matter for social networks? p.207; TROTTIER, D., Social
media as surveillance, p.33.
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Being anonymity a component of the right to privacy (or at least an instrument to protect it),
legislation on privacy should be the first landmark. At the European Union level, there are two
pieces of legislation to be considered: Directive 95/46/EC of 24 October 1995, on personal data
protection, and Directive 2002/58/EC of 12 July 2002 on privacy and electronic
communications.
According to article 6, paragraph 1, point c), of Directive 95/46/EC, personal data must be
«adequate, relevant and not excessive in relation to the purposes for which they are collected
and/or further processed». The general rule, valid for every data processing (online and offline), is
towards a minimization of the use, and therefore of the collection, of personal data. That means that
total anonymity and pseudonymity should be allowed, when there isn’t a superior public interest. In
the same terms Directive 2002/58/EC, in its ninth recital, states that Member States, providers
and users should take into account «the objectives of minimising the processing of personal data
and of using anonymous or pseudonymous data where possible».
Not surprisingly, Directive 2002/58/EC has interesting provisions concerning personal data in
the electronic communications sector. Article 6, paragraph 1, maintains that traffic data «relating to
subscribers and users processed and stored by the provider of a public communications network or
publicly available electronic communications service must be erased or made anonymous when it is
no longer needed for the purpose of the transmission of a communication». In other words there
must be a specific reason not to proceed with anonymisation (or deletion). Article 9, paragraph 1,
requires that location data, other than traffic data, «may only be processed when they are made
anonymous, or with the consent of the users or subscribers to the extent and for the duration
necessary for the provision of a value added service»; the consent can be withdrawn at any time.
Neither articles refer to online anonymity, but to a following stage, the anonymisation of personal
data collected in electronic communications. Nonetheless, both articles express a strong support for
personal data processing minimization. Online anonymity reduces the processing of Internetcollected data from square one.
As anticipated, social networks are getting where public powers aren’t. Rather than (or even
before) banning anonymity (with the practical limits of an online unquestionable identification), social
networks make anonymity undesirable, an Internet-related feature to be discarded. The reference is
to online platforms (social networks) and not to Internet access, but considering the current Internet
dynamics, the former substantially affects the latter. The success of such an approach is confirmed
by the identification function that Facebook Connect or Google+ have been playing towards other
websites, creating a sort of informal online ID, matched with “real time” personal data. This very
connection is a serious danger for individuals’ privacy, considering that the Net always connects, but
never forgets.
This escape from anonymity is justified by the change in social sensitivity for privacy, less
valued (a change for many, but not for all, and not for good) and by the negative effect that
anonymity may cause in the average user, in particular when a (virtually large, but often frustratingly
25
small) audience is available .
The analysis highlighting the progressive deterioration of the Internet debates reflects more
than a shadow of truth, that anyone browsing the Net can easily observe, but anonymity isn’t the
26
only factor . After reading anonymous (but actually, not only anonymous) comments on social
networks, blogs, forums, online newspapers, the temptation to adhere to a theory that favours the
death of anonymity as a fundamental choice to stop irresponsible online behaviours is quite strong.
There are two main faults in this theory, though. The first fault is that the extreme solution pointed
24

On privacy, and its intimate sides, see, among others, BEARDSLEY, E.L., Privacy: Autonomy and
Selective Disclosure, p.56; GERSTEIN, R.S., Intimacy and Privacy, p.265; SCHOEMAN, F.D.,
Privacy and Social Freedom, p.19; INNESS, J.C., Privacy, Intimacy and Isolation, p.6; WESTIN,
A.F., Privacy and Freedom, p.7; DECEW, J.W., In Pursuit of Privacy. Law, Ethics, and the Rise of
Technology, 1997, p.73; SCOGLIO, S., Transforming Privacy. A Transpersonal Philosophy of
Rights, p.1.
25
For an incisive graphical display drawn from popular culture (namely, from the online cartoon
Penny Arcade, one of the most appreciated and long-lived Net cartoons), see www.pennyarcade.com/comic/2004/03/19.
26
SULER, J., The online disinhibition effect, p.321, who points out six “disinhibition” factors:
«dissociative anonymity», «invisibility», «asynchronicity», «solipsistic introjections», «dissociative
imagination» and «minimization of authority».
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out is built on the rudest and most undisciplined Internet users, but it’d regulate, in the same way,
the behaviours of people who wouldn’t abuse their anonymous status. An anonymity ban would
consider all the citizens as undeserving of enjoying an important freedom instead of punishing who
takes advantage of that freedom in order to violate the law (or misbehave): a dangerous race to the
bottom applied to fundamental rights and freedoms. The second fault is that if it’s true that some (or
many) users are on their best behaviour when they’re identifiable, others, under the same
circumstances, refrain from freely, originally and constructively express themselves, with negative
repercussions on the circulation of ideas, information and criticism, anaesthetising the Internet and
therefore limiting both individual and collective growth. The result is a more static, ordinary and
“normalized” Net, where users are more concerned about their social visibility and acceptance than
about their capacity to express something meaningful, original and intelligent.
If we deal with the anonymity issue under the technological profile, there are software and
27
networks that help in defending from surveillance, supporting anonymity. TOR is one of them.
These systems represent technological solutions that determine delicate legal issues. Should
anonymity online be banned, the anonymising software would be illegal (leaving apart, for now,
effectiveness and jurisdiction issues), as it’d facilitate an illicit behaviour. If systems like TOR are not
illegal, and anonymity is something to be protected, a different problem concerns its availability,
potentially unlimited but practically confined. The use of TOR is not easy, requiring technical
knowledge (and constant attention, in order not to leave trails). In other words, it requires, to be
really effective, some training. Otherwise, the use of TOR would favour the most technologically
savvy users, broadening the digital divide. Chances are that it’d favour the users who have strong
motivations to be anonymous and great financial resources. Criminals often have both. Political
dissidents and whistleblowers seldom have the latter. If anonymity is a value, an important
instrument for democracy, the use of systems like TOR should be taught, not ostracized.
4

ONLINE ANONYMITY: PROTECTION, ABUSES AND THE LAW
In dictatorships anonymity makes sense as it protects dissidents, while in democracies it
doesn’t make sense, as it protects criminals. It’s a distinction, simplified, but not that much, often
recalled (with some specifications) in debates on online anonymity. In my opinion, it’s paradoxical,
unsophisticated and dangerous. Paradoxical as in dictatorships anonymity on the Internet is unlikely
to be allowed, so it’s not a matter of legitimate choices (to stay anonymous) but of taking advantage
of illegal (there) anonymising systems. Unsophisticated as it starts from the assumption that the only
reason for desiring to be anonymous is to commit crimes (or to be extremely rude and vulgar).
Dangerous as, coherently taken to the extreme, it should lead, also in democracies, and also offline,
to the extinction of any form of anonymity. If any of us had a microchip implanted under the forearm
skin, revealing our location and our activities, punishment rate would probably substantially
increase, while, consequently, delinquency (and socially stigmatized behaviours) would probably
dramatically decrease. But would we want to live that way? What would be the price?
This doesn’t mean that online anonymity can’t favour illicit activities (and rude behaviours). It
can, and it does. It means that the benefit that the community may have from the total removal of
28
anonymity is lower than the detriment that such removal would entail . Let’s think about the conflict
29
between free speech and defamation . The latter would drop, if everyone had to sign (with a
verified and visible signature) every comment, information or other piece of content published
online. Anonymity protects not only the defamer, but also the persecuted, on different levels, in
different moments, in different ways, for the (legitimate) opinions expressed. It protects the reserved
30
and the shy, who are not used, and not willing, to be in the spotlight . It protects the author who
wants readers to focus on ideas, and not on the writers’ persona, avoiding lateral, improper and
often coward rebuttals and attacks.
27

TOR is the acronym for The Onion Router (www.torproject.org).
See WELLS BRANSCOMB, A., Anonymity, autonomy, and accountability: challenge to the First
Amendment in Cyberspaces, p.1639.
29
On online defamation, on the role of anonymity and on possible jurisdictional actions, see
EDWARDS, L., Defamation and the Internet, p.249; ROSENOER, J., Cyberlaw. The law of the
Internet, p.109; AKDENIZ, Y., ROGERS, H., Defamation on the Internet, p.294.
30
SOBEL, D., The Process that «John Doe» is Due: Addressing the Legal Challenge to Internet
Anonymity, par.1, with an effective reference to «the persecuted, the controversial, and the simply
embarrassed» (§1).
28
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In these terms, rejecting online anonymity, and even pseudonymity, would lead to a
substantial restriction of information, opinions and criticism, depleting public debate. Considering the
31
close relationship between privacy and democracy , anonymity protects both the individual and the
society.
Acknowledged the value of anonymity, the problem is how to effectively protect it from the
attacks, often specious, launched against it. For example, actions solely aimed at discovering the
identity of people who have legitimately provided information or exercised their freedom of
32
expression and at punishing them, in order to inhibit similar activities . Let’s think to an old case:
the Raytheon case. The company, annoyed by criticism published on a Yahoo message board by
anonymous employees, filed a lawsuit claiming a breach of contract and disclosure of proprietary
information. Then it subpoenaed Yahoo for the identities of the authors of the comments. Once
33
obtained the identities, Raytheon dismissed the lawsuit and went ahead in an extra-judicial way .
The final goal was not a judicial decision, but an extra-judicial punishment: some of the employees
were fired.
34
To avoid this distorted use of justice, United States jurisprudence (see the Dendrite ,
35
36
Cahill , and Mobilisa cases) has pointed out some criteria to be respected: the plaintiff should
notify the anonymous posters about the subpoena, identify the exact statements, and produce
sufficient evidence to establish a prima facie cause of action. The Court must then consider the
necessity for disclose the defendants’ identity, balancing their right of anonymous speech with the
interests of the plaintiff and the strength of the case. In the United States, not only the judges but
also the legislators show their concern for the protection of anonymity as a bulwark for free speech:
37
many States have enacted anti-SLAPP (strategic lawsuits against public participation) legislation .
The value of anonymity, offline and online, can be seen even when it’s restricted for
38
apparently unimpeachable reasons. Proposition 35 is a Californian bill, aimed at amending the
criminal code of that State. Among other provisions, it requires all registered sex offenders to
disclose their Internet accounts. The bill, aimed at fighting human trafficking and sex slavery, but
possibly affecting prostitutes and their clients as well, takes into account the high chances of
recidivism of those behaviours and the role that the Net can play, especially when minors are
involved. Nevertheless, Proposition 35 has been challenged and criticised for its vagueness and its
impact on the First Amendment.
There is an additional concern about provisions like Proposition 35 (or the like: for example,
the use of electronic bracelets for sex offenders or stalkers). As for now these limitation of personal
freedoms are applied to highly unpopular categories of people (that may have served their term of
imprisonment). The concern is that it’s just the first step to introduce more general forms of
technological pervasive surveillance, justified by security reasons. If you have nothing to hide …
Acknowledging the significance of online anonymity doesn’t prevent from admitting that its
abuse has transformed the Internet in a place not always pleasant (an understatement). It’s not just
a matter of a continuous violation of the law, the Internet as a digital Far West. It’s also a matter of a
progressive barbarization of online communications, behaviours and relationships, and of a lack of
mutual respect and tolerance. The result is a very low level of personal and social interaction,
reflecting to a great extent the offline society dynamics, but dramatically amplified.
Years ago, in a case involving an Italian TV programme, the judge dismissed the charges on
the assumption that the credibility of that transmission was very low, as it was well-known that its
31
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main goal was to fuel high-pitched arguments among the participants (an easy task: it was about
39
football, in Italy) . Hence, there was no real chance to harm anyone’s reputation. The risk that
several places on the Internet will follow the same fate is high: zero credibility, zero harmfulness, no
punishment for anything posted.
The point is that the image of the Internet as a place for reliable information, otherwise
difficult to get, and meaningful debate has suffered from a progressive deterioration. Blaming
anonymity alone would be unfair, as it’s incorrect to consider the Internet as an anarchic society.
There are rules, and often they’re shared with the offline world. The same defamatory words are
illegal both offline and online (being the online publishing an aggravating circumstance). The fact
that the online defamer is statistically less punished than the offline defamer doesn’t depends on
anonymity: it’d be often relatively easy, with some simple investigations, to trace the author of the
defamatory comment. The impunity depends on other factors, mainly based on the diffusion of such
behaviours on the Internet: it’d be an overload for the judicial system that, especially in some
countries, wouldn’t guarantee a decision in a reasonable time. But there’s also a higher level of
tolerance, to avoid accusations of censorship of the Internet.
Moreover, as for the relationship between the Net and the law, there are other issues that
limit the application of the latter: jurisdiction and effectiveness of the implementation of the decisions
towards foreign people and companies; the speed of circulation of the questionable contents, and its
amount; the quality of legislation (and of case law) that deals with continuous technological change.
Furthermore, some of the problems are cultural. On one side the content providers, the
people who publish on the Net, are often young people and minors, digital natives very good at
using technology, but lacking in legal knowledge and social maturity (it’s not that age alone is a
guarantee of maturity, though). A potentially lethal combination. On the other side judges and
legislators often share and express mistrust for the Internet, partly because they don’t know it very
well, partly because they see it as a place where illegal behaviours are more common and where
the application of the law is more complicated. The Internet is a place where their power is not easily
acknowledged and often challenged, which favours a conservative and precautionary reaction.
5

ACCOUNTABLE ANONYMITY, BETWEEN EDUCATION AND REPUTATION
The main question is therefore this: is it possible to combine anonymity and accountability in
a vibrant environment like the Internet? There are two roads, that can intersect each other several
times and that share a long-term strategy and a good dose of faith and optimism (that borders on
utopia): on one side, promoting and disseminating a “digital civic education”, in order to make the
Net a better place to live; on the other side, favouring and extending “digital social reputation
40
systems” , in order to create trust in social interactions.
41
As for “digital civic education”, it’s not just a late revamping of Netiquette , that, anyway, in
its spirit and principles may be (should be) still relevant (even though not always adequately
acknowledged). While a revised and updated Netiquette could be the starting point, there should be
a commitment to increase awareness leading to teach not so much how digital tools are to be used,
as what are the legal and social norms that should regulate online behaviours.
42
The dissemination of education and awareness among the digital citizens , that should
bridge a “digital cultural (legal/ethical) divide”, may have positive consequences for legislators,
judges and public officials as well. A better knowledge of the history and of the dynamics of the
Internet should help in overcoming negative, and frequently spotted, preconceptions about the Net.
The Internet is neither bad nor good: beatification and demonization are equally superficial and
deceptive.
“Digital civic education” efforts may be connected to “digital social reputation systems”. In this
context, digital reputation is not referred to the individual’s reputation that can be harmed by the
39
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abuse of free speech or by the flow of inaccurate and malicious information . “Digital reputation” is
here intended as the personal capital, in terms of respect and consideration, that an Internet user
acquires from other users, irrespective of offline identification or identifiability. The identification
stays online, through a pseudonym (or an avatar, or an email address, or a different tool). What
matters is that the pseudonym is linked just to one person, whose “real” identity is irrelevant. I may
not be traceable and identifiable, but my online “persona” enjoys a reputation based on my online
behaviours and personality, and I’m willing to protect that reputation. The person whose digital
identity (or identities) is connected to that “built” reputation (or those reputations) is lead to behave in
a way that can consolidate or strengthen others’ respect and consideration (limiting the discardable
identities mechanism). Taking into account the numerous online environments, the different sides of
a user’s personality, and the various interactions that can occur online, many reputation systems
that use diverse incentives may coexist.
45
The main goal is to break the traditional model that considers anonymity and accountability
as incompatible and antithetical, so that the expansion of the former determines the compression of
the latter. That may be true (at the two ends of the spectrum) when there is total anonymity (through
the use of anonymisers, like TOR) or no anonymity (in the interactions with banks or public
administrations that require a “real time” identification). It may not be true when identification or
identifiability are there, but other circumstances (a different jurisdiction) rule out the chance to
effectively apply the law. There is neither anonymity nor accountability.
But the most interesting profile concerns online environments where systems of reputation
46
can be built and where, therefore, anonymity can coexist with accountability . The driving force
towards virtuous behaviours is not the fear of a legal sanction, but the desire to improve one’s own
reputation and social status. Respect and consideration of those users and of that Internet
environment go hand in hand, reciprocally strengthening their reputation. An Internet environment
may leave to others the label of otherwise repressed random ranting sites, trying to acquire, instead,
a quality reputation. The sanction is not legal, but social sanction: marginalization or exclusion,
when the user’s behaviour is under the standards of that community. Of course, the success of such
systems of reputation depends both on the incentives and on the values behind them. If the
incentive is just quantity (quantity of the people to attract; quantity of their contributions), as quantity
matters as for the economic returns, the systems are not going to improve the Net.
One more step to make a reputation system (and a system of reputation systems) effective is
needed, that is the protection of that online “persona”, without having to renounce to anonymity.
Otherwise, the building of reputation (and accountability) is jeopardized, as the user might not want
to be identified (offline). If other values and interests are not concerned, it should be possible to
anonymously defend their rights (as an online anonymous user). That could be the case of the
defamation of the anonymous user, or the infringement of “personal data” of that user, or the misuse
of the (anonymous) email address, used by that user.
Both the promotion of a “digital civic education” and the building of “digital social reputation
systems” are roads off the beaten tracks, that is the traditional repressive “command and control”
mechanisms. They need time to be effective and they need faith.
Other roads allow faster (coercive) responses, but they have other drawbacks. That is the
case of Internet intermediaries’ liability for contents published by others. Instead of punishing the
authors of the comments, the content providers, the managers of the website (of the blog; of the
social network page, and so on) are deemed responsible, because they have facilitated the violation
setting up a space where to put that content. The need for the protection of the society is
(supposedly) satisfied by the punishment of the Internet intermediary. The consequence is the
47
incentive to a diffuse and precautionary censorship and/or the reduction of public debates
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opportunities, limiting not only abuses of free speech, but also thorny criticism and information. The
individual’s anonymity is tolerated only because it’s possible to operate on the Internet
intermediaries (turned into censors, to minimize their liability risks) to curb free speech rights. The
flow of a fundamental freedom is apparently respected, but it’s not, as a dam has been built
upstream, containing the very same flow.
It’s a denial of the history, of the tradition, of the vitality and of the “spirit” of the Internet.
6

CONCLUSION
When we talk about online anonymity it’s important, first and foremost, to clarify what we
mean by this term, distinguishing among different degrees (total anonymity and pseudonymity,
overall) and levels (access, browsing, content providing). Then values and interests involved may be
considered, trying to find the balance between control and security on one side and privacy and
freedom on the other sides. Once respected the fundamental principles of the legal system, it’s a
political choice that, however, must take into account not only individual and collective aspects but
also the perspectives of the Internet as a social environment, weighing benefits, risks and dangers.
Instead of a precautionary approach, that favours social defence by strongly limiting or totally
banning online anonymity, a different way to fight illegality and rudeness is possible. On one side,
digital ethics should be taught the sooner the better, to the young digital natives especially, reducing
the gap between knowledge of the technological means and knowledge of the social and legal
norms. On the other side, mechanisms of online (anonymous) reputation rewards should be
encouraged, promoting behaviours that contribute to the creation of web environments that, without
giving up the vitality of the Internet, can progressively reduce unlawful and antisocial conducts. In
such a framework, anonymous reputation should be protected as much as possible.
It’s neither easy nor smooth. It’s an utopian challenge to the fear of the other, of the
unknown, and of bumpier paths. Online anonymity has drawbacks: it may facilitate crimes against
society and individuals, and it may lead to rude and aggressive behaviours. On the other side,
online anonymity favours freedom of expression and information, public debate, and privacy. The
alternatives (from an anonymity total ban to indirect or third-party liability strict mechanisms) might
make the Internet a safer place, but for sure they will make it less free and less vital.
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WAYS TO OPTIMIZE THE LEGAL PROTECTION
OF THE ELECTORAL INSTITUTIONS IN RUSSIA1
Ekaterina Petrovna Marmilova
Astrakhan State University
Abstract: The article deals with the optimization of the existing forms of legal protection of the
Electoral Institutions in Russia. Characterized by the value of the provision of the right to appeal the
violation of the voters in the election in court. Proposed reform of the criminal law to protect the
institution of elections, reception of Western norms of law to prevent election fraud. The expediency
of the expansion of criminal liability for certain offenses.
Key words: election, the electoral system, the protection of voting rights

1

INTRODUCTION
The electoral crisis in Russia in 2011-2012 exposed the extent of the problem of legal
protection of the institution of elections in Russia. The main idea of this article is characterizing the
questions of reorganization and development of the legal protection of the institution of elections in
Russia at the present stage.
It is widely believed that the protection of the electoral rights in Russia, the main problem is
not connected with law, and the problem is concluded in law enforcement. I can’t agree with it.
However, given the peculiarities of the Russian situation, it can be argued that the work on
improving the efficiency of enforcement is also possible by improving laws. In particular, we can
specify the rules of law, to eliminate "gaps" in the law and the legal ambiguity in the wording. Hence,
the need for improvement of enforcement does not negate the task of improving the legal
mechanisms for the protection of voting rights. Moreover, these objectives are interrelated. In
addition, the unsatisfactory situation with law enforcement should not detract from the assessment
of the quality of the rule of law for the protection of the election.
2

ABOUT THE REGHT OF VOTERS TO APPEAL AGAINST ELECTORAL VIOLATIONS
In 2013, the largest event in the development of the system of legal protection of the
institution of elections may be the question of the right of voters to appeal against election fraud.
During the 2011-2012 election cycle Russian courts have ceased to consider claims of
observers who tried to challenge the election results due to numerous violations. There was
enforcement of the law in accordance with which the results of the vote could only challenge the
appropriate applicants - parties or candidates.
April 22, 2013 the Constitutional Court of Russia made an important ruling, which confirmed
the right to appeal the results of the vote in the courts, not only for the candidates, but for the voters.
Thus, voters get an opportunity to challenge the legal violations committed during the elections. The
Court concluded that the active suffrage is not limited to only one provision of free participation in
the vote, It also remains in force during the counting and tallying of results. What's more - the
Constitutional Court ordered the legislature to amend the current election laws that the courts had
not had the opportunity to refuse to receive complaints from voters. Changes in legislation have
been prepared by the Ministry of Justice of Russia. Changes relate to art. 75 and 77 of the Federal
Law "On Basic Guarantees of Electoral Rights and the Right to Participate in a Referendum of
Citizens of the Russian Federation", art. 92 of the Federal Law "On Elections of Deputies of the
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation" and Art. 259 of the Civil Procedure
Code of the Russian Federation.
In accordance with the prepared amendments to the legislation, the voter may only challenge
the Precinct Election Commissions (PEC). Judicial review of actions of higher commissions
1
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provided, in addition, a voter may appeal the violation only at their polling station where he voted.
During the public discussion of the draft law experts expressed regret that these changes will give
the right to challenge the results of the election observers if they were observers " in the wrong "
precinct . But on the other hand, this problem can be partially overcome in practice: if the monitors
will be processed citizens residing in the territory of the polling station. Some experts pointed out
that the new changes in the law just widened the scope of applicants' claims of selective and do not
create new mechanisms to protect the voting rights. We disagree with this pessimistic view: the
emergence of the voters the right to appeal the election in court provides them with the opportunity
in the event of an unfavorable outcome of the case to submit complaints to the elections to the
European Court of Human Rights. And this is an opportunity that seriously changes the system of
protection of the electoral rights of the citizens of Russia.
This mechanism plays a crucial role in ensuring the protection of the active suffrage. Until the
adoption of this resolution officially considered that the correct counting of the votes for the interests
of only the subjects of passive suffrage (candidates), so the right to judicial review of the election
results should only apply to this group of persons.
One can predict a major increase in litigation on the appeal of the election results. However,
this measure is justified and necessary in the context of the challenges of establishing the rule of
law, protection of civil rights. This measure approximates the situation in Russia with the situation in
developed democratic countries. In some European countries the right to prosecution for crimes
against the electoral process, given not only to public authorities (prosecutors, public prosecutors),
but the simple voters.
The adoption of the most important decisions of the Constitutional Court of the Russian
Federation dated 22 April 2013 and is an example of effective institutions of civil society. The public
has initiated consideration of the matter in the High Court. The applicants in this issue became the
Commissioner for Human Rights in the Russian Federation V.P. Lukin, branch of the party "Fair
Russia ", the bloggers, the residents of Russian cities.
3

RECOMMENDATIONS FOR OPTIMIZATION LEGAL SYSTEM TO PROTECT THE
INSTITUTUION OF ELECTIONS IN MODERN RUSSIA
At the present stage, the question remains a major change of legal mechanisms to protect
the institution of elections in Russia, which can be solved by joint efforts of the public, political
actors, scientific and expert community.
In 2013, a group of scientists is implementing a research project grant RFH "Optimization of
the Russian electoral system: from rehabilitation to development" (Project Manager – N.V. Grishin).
The project developed recommendations for the optimization of the legal system to protect the
institution of elections in Russia. One of the major findings in this project was the idea of the need to
radically modernize the criminal law protection of the institution of elections in Russia.
Criminal Law Russia has quite a bit of articles, a total of 4 articles relating to the protection of
the institution of elections - Article 141, 141.1, 142, 142.1 of the Criminal Code. In any developed
democratic country in the world is not given as a "modest" to the protection of the electoral rights of
citizens of the criminal law. In these countries to curb crime in the election sent a much larger
number of criminal charges. And the difference compared with the situation in Russia is not even at
times, and dozens of times. For comparison, we can say that in the UK in the Law on Political
Parties, Elections and Referendums ( 2000 ) provides 69 types of criminal offenses only in
connection with violations of the rules of the financing of the electoral process ( in Russian these
questions given to only 1 article of the Criminal Code ) . And we see a similar pattern in the U.S.
criminal law (both federal and individual states), France, Germany and other democratic countries.
Of course, the challenge is not just the number of articles in the criminal laws. Due to the
large number of articles is possible to detail and specify certain types of violations, to bring the law
to situations that happen in reality. A small number of articles leads to the fact that they are
summary, not specific, abstract. In our opinion, at least one of our four electoral criminal articles
(namely Article 141 of the Criminal Code) is unacceptably vague, and, as a consequence,
inefficient, under which it is very difficult to bring real violations that take place during the elections.
This article is practically not working for the protection of the election.
We characterize four articles of the Criminal Code of the Russian Federation in terms of their
effectiveness in protecting the institution of elections in Russia.
Article 141 of the Criminal Code provides for liability for "obstructing the exercise of voting
rights or the work of election commissions". In our opinion, this article is a prime example of an
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inefficient legal rule which, in practice, little help protect the electoral rights of citizens. The reason
for this - in streamlining the phrase "impeding the free exercise of their electoral rights". In domestic
practice, many examples, such as the refusal of registration of candidates under dubious pretexts, in
theory, such as the refusal to register once and falls within the scope of this article. But in this case,
to bring to justice for impeding the implementation of the right to be elected is almost impossible.
Also, this article is powerless in cases where voters are under pressure to force him to vote a certain
way.
In criminal law, Russia never disclosed the contents of the concept of "obstruction of voting
rights". Similarly, do not indicate that relates to this. Probably, law enforcement officers must
possess a virtuoso science of logic and be able to produce the operationalization of concepts to
relate this abstract, philosophical story with real life. But in criminal law in countries such as the
USA, Germany, UK, Switzerland, Austria, Netherlands, France, etc. provides a detailed definition of
the term and a list of the related cases.
Art. 141.1 of the Criminal Code of the Russian Federation are dedicated to financial crimes in
the elections.
Article 142 of the Criminal Code provides for liability for the offense of "falsification of
electoral documents." And in this case the article is ineffective due to lack of a specific definition of
acts that fall under this article. CC in this case precisely defines " fake signatures", "illegal
manufacture of ballots."
Article 142.1 assumes responsibility for "rigging the vote." In this case, the article contains a
more specific list of acts for which should be criminalized. In particular, are such things as
"replacement of valid ballots with marks of voters ", " miscount of votes, obviously wrong (do not
correspond to the actual voting results) of a protocol on the voting results," "unlawful entry in the
record of voting changes when it's full, "" knowingly incorrect determination of voting". These cases
are in large numbers in the elections had taken place in the 2011-2012 election cycle, in particular,
the election of the mayor of Astrakhan, March 4, 2012 , however, for the commission of these acts
perpetrators have not been brought to justice , and in this If we can recognize that this is a
manifestation of broken enforcement system.
Thus, a small number of criminal articles on violations of the election results in the following
negative consequences:
1) Some of these articles are too abstract and in practice, "do not work"
2) One of these articles, article 142.1 of the Criminal Code, is a collective - in one article
lists 11 offenses, with penalties for them are not differentiated.
The concentration of 11 offenses against the election in one article 142.1 of the Criminal
Code is not justified. In our opinion, such as the rule of law less able to effectively prevent electoral
crimes. Since all crimes related to one article, the forger in Russia in the commission of multiple
offenses violates just one article. In larger specifying types of crimes the situation changes
dramatically: in this case, the forger forced to violate the already many articles of the Criminal Code
( for each of which a separate sentence ), and it can have a greater impact on the attacker to
suppress his actions (at least partial).
4

RECOMMENDATIONS FOR OPTIMIZATION OF THE ELECTORAL SYSTEM
IN RUSSIA, ACCORDING FOREIGN LAW
Many crimes against the institution of elections are absent in the Russian criminal law. Here
is a list of major crimes against the election, the responsibility for which is not in Russia, but is
provided in the criminal law of the developed democratic countries:
1. "Ballot stuffing." In Russia, this concept does not know of any criminal or even
administrative law. Therefore, the facts of these crimes, which are abundant in the elections actually
take place with impunity. In Western countries, such actions are under severe punishment. For
example, the Electoral Code of the Republic of France provides imprisonment for a term from 1 year
to 5 years (Article L.94).
2. Selling a voter votes for a cash reward, gift or official encouragement. In the UK, it is
punishable by imprisonment for up to 1 year and disenfranchisement. In Germany, the criminal
responsibility of the voter has only occurs for the "promise" of the voter to vote a certain way, no
matter how he voted in reality, and is punishable by imprisonment for a term of 5 years. In France,
the criminal is the adoption of such a gift by the voter. In our opinion, this rule can be extremely
useful in Russia - this rule blocks the possibility of negotiations between the parties with respect to
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bribe voters and is able to influence the decrease in social scale of this shameful and ugly
phenomenon.
3. Double voting, proxy voting rights, illegal vote with false documents. In Russia, the
responsibility for these actions, the voter is absent at the time, as there are so many testimonies
about such practices - "Carousel ", "snakes ", busing of voters , illegal use of absentee ballots , etc.
In France, for the crime provided for imprisonment for a term of 6 months to 2 years in the U.S. - up
to 5 years. Obviously, if in Russia there is so severe responsibility for these actions, it would create
serious difficulties for the organization of fraud.
4. Violation of the members of the election commission of lawful order of voting, vote
counting. In Russia, this offense is not a criminal, and to administrative law, and the maximum
liability - a fine of up to 1,500 rubles. Prescribed punishment is irrelevant to the public the dangers of
these acts. These types of violations occur in Russia all the time, it was recognized that the
leadership of the Central Election Commission of the Russian Federation in 2012, a result of judicial
review of the results of the election of the mayor of Astrakhan in 2012, courts have recognized that
in some areas have been committed violations of up to 11 procedural rules of law in the vote count.
Abroad, such facts are punishable by a much more tightly than in Russia. In France, it is provided
for imprisonment for a period of 1 month to 1 year ( doubling the punishment for civil servants ) in
the UK - up to 1 year in the state of New York - up to 4 years ( IC § 17-106).
5. "Treating the voters". This kind of vote-buying is not provided in the Russian criminal law,
although in practice often used and it is to influence voters' opinions. In the criminal law of the
United Kingdom "treat voters" (the organization of dinners , payment of food, beverages) is
punishable by up to imprisonment for up to 1 year.
6. The spread slanderous rumors to influence the voters. In Russia this form of election
"black PR" and the punishment for it is not provided, and the extent of this ugly phenomenon - are
huge. In the Russian criminal law does not protect society from this scourge. Abroad, this kind of
crime is a criminal offense. In France, punishable by imprisonment for up to 1 year. In the UK it is an
offense even spread unproven compromising information about the candidate (imprisonment - for up
to 6 months).
The list of crimes in the elections, the responsibility for which is provided in western countries
is very large. We can note that criminalizes also for "hiring of transport for delivery to places of
voters voting ", "appearance at the polling station with a gun", "abduction ballot boxes" (France deprivation of liberty for a term of 5 to 10 years) etc.
Besides the fact that criminal law provides for the western countries a very broad list of
violations of the election, we note also that are used much more severe sanctions than Russia.
In Russia it is surprising phenomenal soft punishment for crimes that infringe on the
institution of elections. Russian Federation - one of the world's leaders in the number of prisoners,
many Russian laws are very harsh. But in relation to the crimes in the elections our criminal law is
extremely complacent and too kindly. The severity of penalties in criminal law for crimes in the
Russian elections, several times less in comparison with the sanctions in the developed democratic
countries.
It is interesting that the toughest criminal penalties for violation of voting rights provided for in
the most democratic countries - the United Kingdom and Switzerland. For example, UK law provides
criminal penalties for even the intention to reveal their vote , and it does not matter whether there
are complaints on the part of most voters , and you can imagine what the value would be the norm
in today's Russia with numerous testimonies about the attempts of some employers to monitor the
vote their subordinates.
In addition to sanctions such as fines and imprisonment, foreign law knows a form of criminal
punishment, as the suspension of voting rights.

5

CONCLUSION
Comparative analysis of the criminal law to protect the institution of elections in Russia and
the developed democratic countries proves that the Russian system is in need of modernization. Of
course, not all Western experience has to be borrowed. But we have considered examples show
that Russia is interested in the use of legal rules that are successfully tested and can significantly
improve the practice of holding elections in our country.
In our opinion, to strengthen the protection of the electoral rights of Russians and the
institution of elections should use the experience of foreign countries in specifying the types of
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violations in the elections and greater punishment for committing them. It is advisable to significantly
expand the list of offenses in the election for which to attack criminal liability.
An analysis of the electoral legislation of developed democracies, we made the following
suggestions for possible borrowing norms of Western law.
Introduce criminal liability for the most socially dangerous violations of the law by officials of
the election commission:
• A gross violation of a member of the election commission norms of the law during the
elections, the counting of votes, determining the outcome of the election. Instead of an
administrative penalty of a fine of up to 1,500 rubles. appropriate introduction of criminal liability of
officers of election commissions.
Enter the Institute of Criminal Law of voters for the most socially dangerous crimes against
the institution of the election:
• The consent of the voter to vote in elections for a certain party or candidate in exchange for
a cash payment, gift, entertainment or official encouragement. You can offer a more mild forms of
punishment as compared to western countries.
• Illegal voting - voting (an attempt to vote) in the election of more than 1 times, as well as a
vote for the other person (including forged documents).
Enter in the Russian criminal law other types of crimes in the elections:
• ballot box stuffing. For the definition of this crime can borrow the wording of the Electoral
Code of France, "the removal or addition of ballot papers".
• Detailed definition of the concept of "vote buying": the introduction of criminal liability for
"treat voters" candidate or his representatives.
It is also advisable to divide the distinct, specify and differentiate sanctions on 11 elements of
crimes, as reflected in Article 142.1 of the Criminal Code.
Thus, at the present stage it is necessary to raise the question not of a partial correction of
the criminal law to protect the institution of elections, and his ambitious and comprehensive
modernization. In this case, you can create a qualitatively new system of criminal law that is more
practical power and efficiency. Indirectly, it could result in enforcement and optimization.
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LIDSKÁ PRÁVA A LIDSKÁ DŮSTOJNOST V DOBĚ TEKUTÉ
MODERNY
Petr Mlsna

1

Univerzia Karlovy v Praze, Právnická fakulta
Abstract: This article deals with the problems of the development of the human rigths in its
historical and philosophical context, and in particular with the development of the concept of human
dignity. These are times of liquid modernity brings with it many thorny issues associated with the
perception of human dignity, in particular relating to the field of bioethics and biopolitics (artificial
insemination, abortion, definition of death, etc.). Finding answers to these questions, however, are
not in the present but in the past, particularly in the historical context of the promotion of human
rights and philosophies from which human rights are developed.
Abstrakt: Tento článek se zabývá problematikou vývoje lidských v historických a filosofických
souvislostech a zejména pojmem lidské důstojnosti. Dnešní doba tekuté moderny s sebou přináší
řadu palčivých otázek spojených s vnímáním lidské důstojnosti, které se týkají zejména oblasti
bioetiky a biopolitiky (umělé oplodnění, umělé ukončení těhotenství, definice smrti apod.). Hledání
odpovědí na tyto otázky ovšem neleží v současnosti, nýbrž v minulosti, zejména v historických
souvislostech prosazování lidských práv a filosofickém myšlení, z něhož se lidská práva vyvinula.
Key words: human rights, human dignity, social recognition, Hannah Arendt, Declaration of human
rights, prohibition of torture, poverty
Kľúčové slová: lidská práva, lidská důstojnost, sociální uznání, Hannah Arendtová, Deklarace práv
člověka a občana, zákaz mučení, chudoba
ÚVOD
V rámci tohoto článku se budu zabývat problematikou vývoje lidských práv a základních
svobod a místa lidské důstojnosti v lidskoprávním systému. Lze konstatovat, že lidská práva se
během času etablovala jako právní instituty, které jsou součástí právní praxe konkrétního státu nebo
konkrétního teritoria. V právním kontextu lze tedy v dnešní době o lidských právech hovořit jako o
empirické kategorii. Pro lidská práva je zcela zásadní faktor uznání v rámci sociálního procesu a
přijetí tohoto uznání jako empirické kategorie. Pokud bych měl na úvod shrnout základní
charakteristiku lidských práv vyvinuvší se v čase, pak v současné době kategorie lidských práv
zahrnuje ústavní komplex, který se skládá:
1) z rámcových idejí lidských práv kulturně a politicky ukotvených v konkrétním ústavním
řádu,
2) z lidských práv či jejich aplikace materializované v pozitivním právu,
3) ze soudní judikatury, včetně interpretace příslušných lidských práv,
4) z procedurálních institutů a institucí pověřených realizováním lidských práv.
1

Celý komplex lidských práv, jakož i jeho jednotlivé změny, musí projít procesem sociálního
uznání a přijetí, aby vůbec lidská práva mohla fungovat jako součást empirické reality. Důležité
ovšem je, zda proces sociálního uznání probíhá demokraticky nebo nedemokraticky. Jsem
skeptický k názorům doktríny posledních dekád, že demokratická legitimita, a lidská práva
nevyjímaje, se získává v diskurzu, tj. řízeném procesu diskuse nad tématem, do kterého jsou
zapojeny všechny relevantní subjekty. Naše pozdně moderní doba vsází na diskurz jako zdroj
legitimity, což není nic jiného než reakce na komplikovanost ústavních procedur a obecnou
nedůvěru v politiku. Nicméně z důvěry v nelegitimované subjekty (např. odborníky, akademiky,
1

Tento článek vznikl v rámci PRVOUK 04 „Institucionální a normativní proměny práva v evropském
a globálním kontextu“ řešeném Právnickou fakultou Univerzity Karlovy. Názory uvedené v tomto
článku jsou osobními názory autora.
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občanské spolky) se nemůže zrodit legitimita. Diskurz sám o sobě žádnou novou kvalitativně lepší
legitimitu nepřináší.
Mají-li lidská práva zůstat lidskými právy, musí mít apriorní abstraktní a všeobecný obsah.
Obsah, který je na demokratickém vývoji a hledání legitimity moci ve státě nezávislý. Lidská práva
potřebují sociální legitimitu a v historickém vývoji ji také měla, ale tato se rodila jinak než ústavně
procedurálním způsobem. Proto je nutné si uvědomit v dnešní době některé historické souvislosti a
o těch bych velmi rád stručně pohovořil.
LIDSKÁ PRÁVA A REVOLUCE
Klíčem k pochopení lidských práv je pochopení revolucí, ze kterých lidská práva vycházejí a
na jejichž základě se stávají odkazem pro budoucnost. Klíčová byla v historickém pohledu revoluce
2
americká a francouzská. Jak píše Hannah Arendtová, jednotlivé revoluce se kvalitativně liší.
Americká revoluce nebyla vedena v duchu boje za lidská práva, ale v duchu boje za samostatný stát
a vytvoření nového mocenského centra. Boj britských kolonií za nezávislost nebyl založen na
lidskoprávní doktríně. Pokud jde o Francouzskou revoluci, pak samotná Deklarace práv člověka a
občana z roku 1789 v průběhu Francouzské revoluce, na rozdíl od ideového základu americké
revoluce, sehrála roli nikoliv institutu omezení veškeré zákonné moci, ale byla považována za
základ samotné Francouzské revoluce. Prohlášení, že všichni lidé jsou si rovni, mělo ve Francii jako
zemi, která byla co do sociálního a politického uspořádání pořád feudálním státem, revoluční náboj,
který zcela absentoval během americké revoluce. Ve francouzském podání se vyhlašuje existence
lidských práv, která jsou nezávislá na politické organizaci a stojí mimo ni a tato práva, byť jsou právy
člověka, jsou ztotožněny s právy občana. Lidská práva se od počátku jejich kodifikace nemohla
měřit s právy státních příslušníků a obvykle se lidských práv dovolávali ti, kteří ztratili svá práva jako
občané. Je tedy tradovanou historickou nepřesností, že podstatou Francouzské revoluce bylo
vyhlášení lidských práv nebo záruka občanských práv.
Lidská práva totiž měla od samého počátku sociální rozměr; lidská práva byla v průběhu
revolucí v poslední třetině 18. století považována za nástroj řešení sociální otázky, sám Robespierre
před popravou prohlásil „Zhyneme, neboť jsme v lidských dějinách promeškali okamžik, kdy měla
být založena svoboda.“ To, co totiž stálo u zrodu lidských práv, nebyl jejich přirozenoprávní
charakter jako abstraktní a v podstatě teoretická myšlenka, ale nutnost řešit problém chudoby.
Svoboda byla vnímána od počátku jako prostředek řešení chudoby, nicméně sama Francouzská
revoluce ukázala, že abstraktně pojatá individuální svoboda není řešením sociální otázky, a proto
došlo k metamorfóze od individuální svobody jako leitmotivu Francouzské revoluce k blahu lidu, tj.
došlo k proměně od práv člověka k právům sanscullotů, čímž znamenalo rezignaci na svobodu před
diktátem nutnosti drtivé většiny obyvatelstva. Jak poznamenal Karel Marx o půl století později,
Francouzská revoluce nedokázala založit svobodu, protože nebyla schopna vyřešit sociální otázku,
z čehož Marx vyvozuje závěr, že svoboda není slučitelná s chudobou a nastoluje jako zásadní
problém sociální otázku.
Sociální otázka se v průběhu 19. a 20. století stává hlavní hybnou silou společenských a
politických změn, ať již řízených státem nebo revolučních. Existence chudoby najednou není
problémem sociálním, ale politickým, který se týká formy vlády, nikoliv společenského řádu. Lidská
práva v 18. a 19. století byla efemérní záležitostí, která spíše odrážela idealitu tohoto konceptu, kdy
nedostatek volna a extrémní pracovní vytížení obyvatel drtivou většinu z nich vylučovaly z aktivního
podílu na veřejných záležitostech, byť jim tato práva nikdo neupíral. Lidská práva, vzletně a vznosně
kodifikovaná všem bez rozdílu, se stala zrcadlem sociálního napětí. Lidská práva v dané době
neotevřela širokým vrstvám žádný politický prostor ani je nedokázala ochránit před zásahy státu.
Krásně toto dilema popsal John Adams v Discoursses on Davila: „Chudý má čisté svědomí.
Přesto je zahanben. Cítí se, že ho druzí nevidí a šátrá ve tmě. Lidé na něj nedbají. Bloudí a toulá
se, aniž by si jej kdo povšiml. Vprostřed davu, v kostele, na tržišti je ponořen do takové tmy, jako by
byl schován na půdě či ve sklepě. Nikdo mu neodporuje, nikdo ho netupí ani mu nedělá výčitky. Jen
jej zkrátka nikdo nevidí. Být zcela přehlížen a navíc o tom vědět, je nesnesitelné. Kdyby měl
Rubinson Crusoe na svém ostrově Alexandrijskou knihovnu, a přitom si byl jistý, že nikdy více
3
nespatří lidskou tvář, sáhl by vůbec kdy po nějaké knize?“
Problémem chudoby je spíše než nouze a materiální nedostatek temnota. Jinak řečeno,
problémem chudoby je pocit nespravedlnosti a na tom nedokázala lidská práva v průběhu 18. a 19.
2
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století nic změnit. Reflexe sociálního vyloučení se stává tématem státní politiky až v poslední třetiny
19. století a příkladem tohoto posunu jsou zejména sociální reformy kancléře Bismarcka. I chudý
člověk musí mít možnost uplatnit se ve veřejném prostoru, sociální teorií řečeno musí mít možnost
se vyznamenat a hlavním účelem a úkolem státu je zajistit, aby touha kohokoliv se vyznamenat
neupadla v zapomnění a mohla být prakticky realizována. Proces sociálního uznání tohoto
základního axiomu lidských práv přichází až ve 20. století s demokratizací politiky a budováním
národního státu.
Rozvoj lidských práv a základních svobod je nerozlučně spojen s vývojem národního státu a
platí teze, že úpadek národního státu znamená také úpadek lidských práv. V Původu totalitarismu
Hannah Arendtová vychází z toho, že práva jednotlivce představují s právy národního státu vnitřní a
nutnou vazbu. Nejlépe lze tuto tezi osvědčit na postavení uprchlíka, který má lidská práva par
excellence, ale jeho samotné postavení je důkazem radikální krize samotného pojmu lidská práva.
„Pojetí lidských práv založené nepředpokládané existenci lidské bytosti jako takové se hroutilo vždy,
když se ti, kdo je hlásali, poprvé střetli s lidmi, kteří opravdu ztratili všechny ostatní vlastnosti a
4
specifické vztahy – až na to, že stále ještě byli lidmi.“ Ukazuje se, že svatá a nezcizitelná lidská
práva se v systému národního státu ocitají bez jakékoliv ochrany a mimo realitu v okamžiku, kdy je
nelze chápat jako práva občana určitého státu. Paradoxní je v tomto ohledu samotný název
Deklarace práv člověka a občana z roku 1789, kdy není jasné, zda jsou pojem člověk a občan jedno
a to samé. Spíše jako by tvůrci Deklarace pojem člověka skryli v pojmu občana. Zejména po 2.
světové válce dochází k účelové emfatizaci lidských práv a množství deklarací a konvencí
vydávaných na půdě mezinárodních organizací, čímž dochází k tomu, že se zamlžilo skutečné
pochopení historického významu lidských práv a jejich smyslu v dějinném vývoji.
Snad je dnešní doba 21. století tím pravým okamžikem, kdy je třeba přestat pohlížet na
deklarace práv jako na laciné proklamace věčných metaprávních hodnot, jež mají zavázat
zákonodárce k respektování věčných etických hodnot, v praxi ovšem bez valného účelu. Dnes je
pravá doba k tomu pokusit se odhalit reálnou historickou funkci lidských práv při formování
moderního národního státu. Deklarace práv představují jakýsi původní vzorec vepsání přirozeného
života do právně-politického systému národního státu, kdy alfou a omegou tohoto vývoje je teze, že
základním zdrojem legitimity a suverenity je přirozený život.
Právě onen přirozený život, který se stal základem právního systém, zahájil období, kdy jsou
lidská práva vnímána biopoliticky a rozpouštějí se právě v pojmu občan, který je základním prvkem
konstrukce národního státu (národ je etymologicky odvozen od pojmu „narodit se“). Článek 3
Deklarace práv člověka a občana sám o sobě tuto tezi potvrzuje „Princip veškeré suverenity sídlí
v podstatě v národě.“ Narození, tedy pouhý život, se poprvé právě v případě Francouzské revoluce,
stává bezprostředním nositelem suverenity, přičemž biopolitické důsledky tohoto konceptu jsme
schopni pochopit teprve v současnosti. Princip narození a princip suverenity jsou totiž v období
feudalismu oddělené; po Francouzské revoluci se neodvolatelně spojují v suverénovi, který tvoří
základ nového národního státu.
Biopolitický charakter lidských práv odhaluje zejména vývoj po 1. světové válce, kdy se
hroutí geopolitické uspořádání Evropy, kdy se z přirozeného života stalo místo, kde se provádí
suverénní rozhodnutí. Důkazem konceptu „krve a půdy“ budiž koncepty, které slouží k identifikaci
občanství (ius soli, ius sanguinis). Jak tedy vůbec lze v dnešní době vymezit, který člověk je
občanem a který nikoliv. To, co bylo dosud pouze otázkou filosofické antropologie, se stává
v konceptu národního státu zásadní politickou otázkou. Spojení lidských práv a nové biopoliticky
determinované suverenity nám umožňuje pochopit jev, kterého si povšimli již teoretikové a
historikové zabývající se Francouzskou revolucí, a sice že v bezprostřední návaznosti na deklaraci
nezcizitelných a nezadatelných národních práv byla lidská práva rozdělena na pasivní a aktivní.
Emanuel Sieyés ve svém díle Preliminaires de la constitution konstatuje, „Přirozená a
občanská práva jsou ta, pro jejichž zachování byla společnost vytvořena a politická práva jsou ta,
jejichž prostřednictvím se společnost vytváří. Pro jasnost v jazyce jsou první práva nazývána
pasivními a druhá aktivními. Všichni obyvatelé určité země se musí těšit právům pasivních občanů,
všichni nejsou aktivními občany. Ženy, alespoň v současném státě, děti, cizinci, ti, kdo ničím
nepřispívají k veřejnému zřízení, nemohou aktivně působit na veřejnou věc.“ V tomto tvrzení
nehledejme primárně pouhé omezení demokratického principu rovnosti, který je v přímém rozporu
s textem Deklarace práv člověka a občana, ale důsledně biopolitický význam lidských práv a
základních svobod. Jedním ze základních rysů moderní biopolitiky je, že potřebujeme neustále
4
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definovat onen práh, který dělí to, co je uvnitř, od toho, co je vně. Jakmile totiž onen přirozený život,
který je základem suverenity, začne pronikat stále hlouběji do obce, mění se v pohyblivou linii, která
se musí neustále znovu vyznačovat. Když se totiž onen přirozený život, jako základní axiom
suverenity, zahrne do polis a stane se jeho imanentní součástí, jak je tomu dnes, začínají se
posouvat lidská práva za temné hranice, jež dělí život od smrti a dochází tak k definování a
identifikaci nového postavení člověka.
Zmínil-li jsem uprchlíky jako neřešený prvek v systému současného moderního národního
státu, pak je nutné konstatovat, že uprchlík je vlastně mezním prvkem, který přerušuje kontinuitu
mezi člověkem a občanem, tj. mezi pojmy narození a národnost, rod a národ a způsobuje tak krizi
oné původní fikce, která je součástí moderní suverenity. Počínaje 1. světovou válkou totiž není ona
vazba narození – národ již schopna plnit uvnitř národního státu svou legitimizační funkci a začíná se
projevovat nezacelitelná trhlina mezi oběma pojmy. Nejpříznačnějším jevem tohoto období je
zvyšující se podíl uprchlíků a lidí bez státní příslušnosti, kteří se přesouvají z jedné země do druhé,
na což státy reagují zaváděním právních norem, které umožňují „odnárodnění“, „odnaturalizování“
naturalizovaných občanů cizího původu.
Jak ukazuje vývoj lidských práv, pak koncepce občanství měla smysl pouze jako předpoklad
občanských práv, nicméně v současnosti (zejména ve 20. století) se od nich stále více oddělují.
Lidská práva jsou používána mimo kontext občanství, aby reprezentovala a chránila pouhý život,
který se stále více ocitá vytěsněn na okraj národních států, aby posléze byl znovu zakódován
v nové národní identitě. Rozporuplný charakter těchto procesů je jistě jednou z příčin, které
způsobily ztroskotání snah různých výborů a organizací, jejichž prostřednictvím se státy (později
Společnost národů nebo OSN) snažily řešit problém uprchlíků a ochrany lidských práv. Praxe
ovšem ukazuje, že ani mezinárodní organizace ani jednotlivé státy nejsou schopny vůbec tento
problém řešit, ale dokonce nejsou ani schopné k němu adekvátně přistoupit. Dochází tak k extrémní
fázi růstu trhliny mezi lidskými a občanskými právy.
Po mém soudu je tedy nezbytné vzít vážně tezi Arendtové, podle níž osud lidských práv je
tak propojen s osudem národního státu, že úpadek a krize jednoho nutně znamená konec druhého.
Uprchlíka je nutné považovat za to, čím je, tedy za limitní pojem, který způsobuje radikální krizi
základních kategorií národního státu, počínaje vztahem rod-národ a konče vztahem člověk-občan, a
který umožňuje uvolnit pole pro neodkladnou obnovu kategorií, sloužících budoucí politice, která již
pouhý život nebude oddělovat a vylučovat ze státního systému ani prostřednictvím pojmu lidská
práva.
Lidská práva je třeba vyjmout z politizace života, je třeba zbavit stát možnosti o rozhodování
prahu, za nímž život přestává být politicky relevantní. Každá společnost stanovuje tuto mez, každá
společnost rozhoduje o tom, kde jsou hranice lidských práv. Tato mez, která se odvíjí od politizace
života a definování přirozeného života v právním slova smyslu, se v historii západní civilizace jen
rozšiřovala a dnes na novém obzoru států a národní suverenity prochází nutně a niterně každým
lidským životem. Pouhý život nelze vymezit nějakým zvláštním místem nebo jednoznačnou
kategorií, nýbrž pouze konstatováním, že život obývá každého člověka. Asi nejvýrazněji se proměna
lidských práv v průběhu posledních staletí promítá do pojmu vnímání lidské důstojnosti.
LIDSKÁ DŮSTOJNOST V HISTORICKÉM VÝVOJI
To, že existuje úzký vztah mezi lidskou důstojností a sociálním státem, lze doložit zejména
při filosoficko historickém rozboru lidské důstojnosti a její sociálně politické dimenzi. Není
překvapující, že sociální otázky se v souvislosti s rozvojem sociálního státu dostaly do popředí
zejména při modernizaci společnosti v 19. století, pokud šlo o proces industrializace a proměny
společenského soužití v každodenních otázkách. Právě průmyslová revoluce je impulsem k novému
5
vnímání lidské důstojnosti. V antickém Římě byla důstojnost („dignitas“) v prvé řadě politickým
pojmem, kterým bylo vymezeno postavení člověka a jeho individuální politické postavení, což potom
například Cicero spojuje s tím, že vnějším důsledkem důstojnosti jedince je povinnost dodržovat
6
estetický a morální standard, prvek sociálna zůstává v této době mimo zájem pozornosti.
3
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V rámci středověké teleologie se do centra teorií o důstojnosti dostává pojem imago dei, kdy
7
důstojnost člověka znamená schopnost porozumět bohu a hledat cestu k bohu. Středověké pojetí
důstojnosti by bylo možné nazvat jako antropologické, neboť v sobě snoubí rozumovou stránku,
schopnost tvorby vůle, jakož i schopnost člověka kát se ze svých hříchů. Sociální aspekty
důstojnosti jsou ve středověku vnímány hierarchicky a mají svůj význam pouze v individuálním
vnímání a konkrétním případě. Ve středověku není důstojnost jedince pojata jako nárok na
zachování či zajištění práv. Otázky sociální potřebnosti nehrají ve starověkém ani středověkém
pojetí žádnou roli.
Moderní koncepce lidské důstojnosti ovšem nacházejí v teologicko - antropologickém pojetí
svůj základ, neboť jsou spojeny s procesem sekularizace společnosti a státu v období pozdního
8
středověku a počátku moderní doby.
Lidská důstojnost je jako svébytné téma nastolena také pod vlivem renesance přirozeného
práva. V tomto ohledu proto Petrarca, Maneti nebo Pico della Girandola nevnímají důstojnost
člověka jako kategorii, jež nalézá svůj základ v bohu, ale staví důstojnost jedince do centra zájmu
9
lidského soužití jako profánní kategorii, jež se vyznačuje zejména tvůrčím potenciálem jedince.
Dochází tak k proměně vnímání lidské důstojnosti od pasivního k aktivnímu pojetí. Přirozené právo
kladoucí důraz na rovnost lidí tento proces jenom podporuje (Pufendorf, Wolff). Renesance
přirozeného práva jakoby oživuje biblickou tezi o tom, že všichni lidé jsou stvořeni bohem a tudíž
jsou si v zásadě rovni. Všichni lidé tak mají stejný nárok na úctu ostatních lidí. Přesto ani v tomto
období není spojen s rovností a svobodou lidí žádný sociálně politický program. Toto pojetí
přetrvává i v osvícenství, kdy zejména Immanuel Kant zdůrazňuje, že důstojnost je individuálním
10
morálním závazkem. Obdobně Fichte zdůrazňuje v dialektickém pojetí důstojnosti, že jedinec je
nositelem důstojnosti a jejím základním obsahem je povinnost jedince chápat důstojnost jako službě
lidskosti. Summa summarum klasická filosofie vyzdvihla v souvislosti s důstojností jedince rozum.
Teprve v polovině 19. století začíná být pojem lidské důstojnosti vnímán v sociálně politickém
kontextu. Začínají se zdůrazňovat společenské a pracovní poměry, ve kterých má být zajištěna
lidská důstojnost, a požadavek důstojného lidského bytí je postaven jako základní myšlenka
prvotních socialistů. Pracující, jak podotýká i Ferdinand Lasalle, mají nárok na to, aby jim stát
zajistil, že bude postupně zlepšováno jejich postavení a nastavovány předpoklady pro jejich
11
důstojné bytí a žití. Dochází tak k propojení důstojnosti jako mravního závazku a povinnosti státu
na zajištění důstojného sociálního postavení, tj. dochází ke spojení křesťanské povinnosti lásky
k bližnímu a povinnosti blahobytného státu postarat se o vlastní občany. Pozitivně právně se tento
vývoj promítá do Ústavy Výmarské republiky (1919) tím, že „Hospodářský systém musí být postaven
na zásadách spravedlnosti s tím, že cílem musí být zajištění důstojného bytí pro všechny.“
Proměna paradigmatu vnímání důstojnosti a postavení státu je spojena s přeměnou
12
společnosti v 19. století, kdy je společnost stratifikována s ohledem na hospodářský vývoj a zcela
mizí stavovské uspořádání. Niklas Luhmann uvádí, že tím jak se diferencovala společnost, došlo k
tomu, že člověk byl ze sociálního hlediska definován rozdílně jako sociální bytost. Ve společnosti,
která je funkčně diferencována, nemohou být jednotliví lidé přiřazeni k funkčním systémům této
společnosti, čehož přímým důsledkem je, že sociální stát je garantem lidské důstojnosti a lidská
důstojnost tak není pouze sekundárním, nýbrž primárním hodnotovým východiskem, kterým mají být
regulovány tendence k vyloučení skupin v rámci diferencované společnosti. Lidská důstojnost se
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stává ze společenského hlediska hodnotou, jejímž smyslem je inkluze, tj. de facto systémová a
13
faktická integrace společnosti.
Blahobytný stát primárně integruje politický systém a politické prostředí, což souvisí s jeho
extenzí v 2. polovině 20. století. Sociální inkluze zajišťovaná státem se stává jednou ze součástí
blahobytného státu a jedním ze základních cílů, možná i jádrem, inkluze politického systému. Stát
opouští některé své role, které zastával v minulosti – zejména roli charity či policejního státu - a
mnohem více přebírá roli pomocníka chudým. Stát je veden zásadou pomáhat, aby ti, kterým bylo
pomoženo, se mohli stát samostatnými a soběstačnými.
Luhmann v kontextu této proměny posouvá filosofické a sociologické myšlení dále, když
dodává, že touto proměnou vzniká vymahatelné právo na sociální transfery a toto bývá jádrem
ideologických sporů o rozsah sociálních práv. Vyvstávají nové otázky: Mají být sociální transfery
časově omezené? Má být smyslem sociálních transferů inkluze do všech částí diferencované
společnosti nebo má být smyslem sociálních transferů stupňovitá inkluze, kdy stát přihlíží
14
k individuálním potřebám jedince a plní tak roli pouhého pomocníka nikoliv aktivního hybatele?
Jsem přesvědčen o tom, že lidská důstojnost se vlivem vývoje posunula do polohy sociálního
fenoménu. Ovšem sociálního fenoménu, který zcela proměnil vnímání rovnosti jako požadavku
přechodu od stratifikované společnosti k funkčně stratifikované společnosti, což dnešní doba již
vůbec nereflektuje a naopak vnímá lidskou důstojnost jako ideál, kdy všichni lidé by si měli být za
všech okolností rovni a kdy nejvyšším cílem společnosti je úplná inkluze všech lidí. Tato proměna
souvisí také s utlumením vnímání lidské důstojnosti jako morálního závazku a přenesení genu loci
tohoto pojmu primárně do práva.
Jinými slovy, jako by se z lidské důstojnosti jako morálního závazku stal normativní pojem,
jehož význam a obsah bude s ohledem na výše uvedený ideál plné inkluze dosažen pouze
15
prostřednictvím práva. To je ovšem mylný předpoklad, který právo nemůže nikdy zajistit. Toto
filosofické pojetí totiž opomíjí, že člověk již v dnešní době není připoután k nějaké třídě či skupině
v rámci stratifikované společnosti, ale že člověk je nositelem práva na svobodu osobnosti, rozvoj
16
své osobnosti a to v rámci svého vlastního volního uvážení.
Lidská důstojnost je v sociální teorii Niklase Luhmanna vnímána jako produkt úspěšného
rozvoje jedincovy osobnosti. V tomto pojetí se spojuje antické pojetí důstojnosti jako dignitas
s renesančním konceptem důstojnosti, podle kterého lidská důstojnost spočívá právě v tom, že
člověk má zajištěny všechny možnosti, aby mohl plně rozvíjet svou osobnost. Aby nedošlo
k mylnému chápání lidské důstojnosti jako produktu či výsledku rozvoje osobnosti, dovolím si
osvětlit, že jedinec má možnost se rozvíjet v rámci lidské důstojnosti jako sféry, která musí být
prosta státního dirigismu, sféry, ve které má člověk zaručeno, že do ní nebude zasahovat nejenom
stát, ale také kdokoliv jiný. Lidská důstojnost by proto měla být vnímána jako základní lidské právo,
které poskytuje všem perspektivu nediskriminace, možnost konzistentního rozvoje a summa
17
summarum je tak obecnou inkluzivní klauzulí.
Nastíněné pojetí lidské důstojnosti jako průmětu právního systému a blahobytného státu je
odrazem politického systému, který relativně pozdě spojuje lidskou důstojnost se sociálním státem,
což je důsledek revoluční proměny společnosti. Lidská důstojnost, jakož i sociální stát, představují
dvě strany téže mince a nejsou ničím jiným než inkluzivními mechanismy, ničím jiným než vnitřními
18
systémovými opatřeními jak dosáhnout inkluze do dílčích systémů stratifikované společnosti.
Lidská důstojnost jako sociální fenomén je spjata s funkčně diferencovanou společností. Na tomto
strukturálním základě se mohla začít rozvíjet lidská důstojnost jako jeden z fundamentálních pojmů
sociálního státu. Spojuje se tak inkluze důstojnosti a inkluze sociálního státu, kdy sociální stát je
jedním z prostředků práva a právo slouží k uskutečňování sociální spravedlnosti.
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Pokud jde o lidskou důstojnost, je nezbytné, aby její vnímání jako esenciálního ústavního
principu odráželo aktuální vnímání postavení a úlohy člověka ve společnosti a ve státě. V tomto
smyslu je aktuální Hegelova teorie duality státu a společnosti, kdy politický národ formovaný ve
společnosti nalézá odraz ve státě jako institucionalizované formě správy společenských zájmů, kdy
nelze lidskou důstojnost vnímat jinak, než jako dějinnost, ve které se společnost a stát ocitly a jež
19
musí být jimi akceptována a respektována.
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Anonymita dárce zárodečných buněk
V roce 2011 byl v ČR skupinou poslanců předložen návrh novely zákona o specifických
20
zdravotních službách, jehož cílem bylo částečně odstranit, resp. upravit anonymitu anonymního
dárce zárodečných buněk tak, aby nedocházelo k úzkému biologickému příbuzenství anonymního
dárce se ženou, která je příjemcem zárodečných buněk, nebo dvou anonymních osob, z jejichž
zárodečných buněk je dítě počato, aby nedocházelo k uzavření manželství mezi biologicky
příbuznými osobami a k odepření práva dítěte znát biologické rodiče, což může být významné
v případě některých život zachraňujících lékařských úkonů.
Navrhovaná právní úprava se jevila jako naprosto zbytečná a redundantní. Riziko
příbuzenských sňatků díky asistované reprodukci je zcela minimální a zdaleka nedosahuje
přirozeného rizika v populaci, kde je vysoké procento dětí narozeno extramatrimonielně nebo není
jistý jejich biologický otec. Navíc ani příbuzenským sňatkem nevzniká pravidelně genetické riziko,
neboť to roste pouze v případě příbuzenského sňatku v rodině, kde je nosičství pro recesivně
dědičné onemocnění, zatímco dárci pohlavních buněk jsou pro tato onemocnění testováni
a spektrum testovaných chorob se průběžně rozšiřuje. Proto je „lustrování“ před sňatkem
diskriminační a nadbytečné. V tomto návrhu zákona nebyla zohledněna práva rodičů dítěte
(neplodného páru) ani práva dárců reprodukčních buněk na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a rodinného života, které by mohlo přinést narušení soužití v řadě
rodin. Pod právo znát své rodiče nelze podřazovat právo dítěte znát údaje o anonymním dárci ve
smyslu čl. 7 odst. 1 Úmluvy o právech dítěte. Úprava neumožňující zjistit identitu anonymního dárce
platí i v celé řadě jiných států (např. v Belgii, ve Francii, na Slovensku). Tzv. „Open Identity” byla
naopak zavedena např. ve Švédsku a Velké Británii a následně tam významně klesl počet dárců
a neplodné páry často odjíždějí využít léčbu do jiných zemí.
Po mém soudu byl návrh zjevně rozporný s Listinou základních lidských práv a svobod.
Neplodnost je podle WHO klasifikována jako nemoc a veškeré informace o léčbě mají charakter
vysoce údajů v režimu lékařského tajemství; navržená povinnost uvádět v rodném listě poznámku o
početí umělým oplodněním je v naprostém rozporu i s právem na soukromí čl. 16 Úmluvy o právech
dítěte.
Návrh novely zákona dokonce zcela nesprávně zakládal právní fikci, že potomci rodičů, kteří
podstoupili umělé oplodnění, nejsou jejich příbuznými, ačkoliv umělé oplodnění neplodného páru
může být provedeno i za použití jejich vlastních gamet.
4.1

Zaměstnávání vězňů na veřejných stavbách
Myšlenka zaměstnávání odsouzených osob na nejrůznějších stavbách je na první pohled
lákává, nicméně při podrobnějším pohledu velmi nebezpečná, což osvědčuje ústavněprávní a
mezinárodněprávní pohled, jakož i filozofický kontext, který nelze opomenout. Základním
nepřekročitelným ústavním pravidlem, jímž je celá úvaha o zaměstnávání odsouzených limitována,
je čl. 9 Listiny základních práv a svobod, který stanoví, že nikdo nesmí být podroben nuceným
21
pracím nebo službám. Právní úprava v Listiny základních práv a svobod je promítnutím
4.2

19

Blíže k Hegelově pojetí státu a substanciální dějinnosti viz Bertelmann, K.: K některým otázkám
Hegelovy filozofie státu. Právník č. 7 (1990), s. 598-610.
20
Návrh zákona nebyl Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR nikdy projednán ani v 1. čtení a po
rozpuštění Poslanecké sněmovny v srpnu 2013 „spadl“ definitivně po stůl.
21
Článek 9 Listiny základních práv a svobod stanoví„(1) Nikdo nesmí být podroben nuceným pracím
nebo službám.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na:
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historického vývoje souvisejícího se zákazem otroctví, který je definován v čl. 1 Úmluvy o otroctví
takto: „Otroctví jest stav nebo poměr osoby, nad níž se vykonávají některé nebo všechny složky
práva vlastnického.“
Listina základních práv a svobod z obecného zákazu nucené práce v odstavci 1 stanoví
taxativní výjimky obsažené v odstavci 2, který umožňuje uložit práce odsouzeným osobám ve
výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám vykonávajícím jiný trest, kterým je nahrazován trest
odnětí svobody. Tato výjimka neobsahuje materiální znak, který by spočíval v nezbytnosti souhlasu
odsouzené osoby ve výkonu trestu odnětí svobody s výkonem určitého druhu práce. Pokud jde o
další podmínky související s uplatňováním výjimek čl. 9 odst. 2 Listiny základních práv a svobod,
pak samotný článek 9 konkrétní meze pro uplatňování taxativních výjimek ze zákazu nucené práce
nestanoví, nicméně tyto podmínky lze dovodit z jiných ustanovení Listiny základních práv a svobod,
zejména z čl. 1 a čl. 7 Listiny základních práv a svobod.
Článek 1 Listiny základních práv a svobod stanoví, že lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti
i právech. Z hlediska zákazu nucené práce je absolutní ústavní maximou zachování důstojnosti
člověka za všech okolností a ve všech případech bez ohledu na to, v jakém postavení se daná
osoba nachází, tj. zda je ve výkonu trestu odnětí svobody nebo zda se nachází na svobodě. Pokud
jde o lidskou důstojnost, je nezbytné, aby její vnímání jako esenciálního ústavního principu odráželo
aktuální vnímání postavení a úlohy člověka ve společnosti a ve státě. Lidská důstojnost není právně
22
definovatelný pojem a v zásadě se jedná o pojem hodnotový a do značné míry evoluci podléhající.
Tím, že tento pojem ústavodárce začlenil do rámce pozitivního ústavního práva, učinil ovšem
z dodržování a zachovávání lidské důstojnosti ústavní příkaz, a to tím naléhavější, že jej spojil
23
s lidskými právy a svobodami a jejich základní definicí. Jedním z rozměrů lidské důstojnosti je
povinnost státu nezasahovat do sféry důstojnosti člověka, tak druhým rozměrem tohoto principu je
povinnost státu chránit důstojnost člověka před vnějšími zásahy do jeho sféry, tj. povinnost státu
24
aktivně činit nezbytné kroky k tomu, aby ochránil důstojnost člověka. Státní moc tak má povinnost
lidskou důstojnost chránit před jejím vnějším narušováním. Tento druhý rozměr, tj. vztah člověka a
státu, dává lidské důstojnosti její absolutní charakter, který se odráží v jednotlivých základních
25
lidských právech a svobodách, skrze něž lidská důstojnost dostává konkrétní obsah.
Zákaz nucené práce je v podstatě derivátem obecného práva na lidskou důstojnost.
Samotná životní situace, kdy se osoba nachází ve výkonu trestu odnětí svobody, nemá vliv na
autonomii vůle jedince ani na maximu zachování jeho důstojnosti. S důstojností jedince souvisí i
skutečnost, že odsouzený nemůže být nucen k práci způsobem nebo formou, kdy by se jeho
dočasně omezená osobní svoboda transformovala ve stav otroctví a státní moc by s odsouzeným
26
nakládala jako s vlastním majetkem a tím zcela potlačovala jeho osobnost a vůli. Problematikou
27
otroctví se zabývá zejména Úmluva o otroctví, která v článku 5 stanoví, že státy jsou povinny
učinit všechna nutná opatření k tomu, aby se nucená práce nevyvinula ve stav obdobný otroctví
s tím, že nucená nebo povinná práce může být požadována pouze pro veřejné účely.
Článek 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod stanoví, že nikdo nesmí být mučen ani
podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Zákaz mučení a krutého,
a) práce ukládané podle zákona osobám ve výkonu trestu odnětí svobody nebo osobám
vykonávajícím jiný trest nahrazující trest odnětí svobody,
b) vojenskou službu nebo jinou službu stanovenou zákonem namísto povinné vojenské služby,
c) službu vyžadovanou na základě zákona v případě živelních pohrom, nehod, nebo jiného
nebezpečí, které ohrožuje životy, zdraví nebo značné majetkové hodnoty,
d) jednání uložené zákonem pro ochranu života, zdraví nebo práv druhých.“
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Mlsna, P.: Lidská důstojnost jako esenciální ústavní princip. In Jirásek, J. (ed.): Listina a
současnost. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2010, s. 129.
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Rugeri, A., Spadaro, A.: Dignitá delľuomo e giurisprudenza Costituzionale (prime notazioni). In
Angiolini, V. (ed.): Libertá e Giurisprudenza Costituzionale. Turín: G. Giappichelli, 1992, s. 228.
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Viz rozsudek Spolkového ústavního soudu ze dne 2. března 2010 1 BvR 256/08, 1 BvR 263/08, 1
BvR 586/08.
25
Enders, Ch.: Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung. Tübingen: Mohr Siebeck, 1997, s.
499.
26
K procesu rušení otroctví viz Grant, K.: Die Menschenrechte und die staatliche Abschaffung der
Sklaverei, 1885-1956. In Hoffmann, S.-L. (ed.): Moralpolitik. Geschichte der Menschenrechte im 20.
Jahrhundert. Göttingen: Wallstein Verlag, 2010, s. 199-225.
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Vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 165/1930.
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nelidského a ponižujícího zacházení je odrazem základního lidského práva na nedotknutelnost
28
29
osoby, které je zakotveno v čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a článku 7
30
Mezinárodního paktu o občanských a politických právech.
31
Neméně důležitou skutečností je i právní povaha předpisů vnitrostátní a mezinárodní povahy,
které se problematikou nucené práce, služeb, jakož i otroctví, zabývají.
Úmluva o otroctví v čl. 5 stanoví, že státy jsou povinny učinit všechna nutná opatření k tomu,
aby se nucená práce nevyvinula ve stav obdobný otroctví s tím, že nucená nebo povinná práce
může být požadována pouze pro veřejné účely. Evropský soud pro lidská práva v minulosti shledal
zacházení v různých případech jako „nelidská“, zejména protože byla prováděna úmyslně po dobu
mnoha hodin a způsobila ne-li skutečná poškození zdraví, pak alespoň fyzické a morální utrpení
(rozsudek Labita proti Itálii, bod 120). Zacházení jsou pokládána za „ponižující“, pokud svou
povahou mohou vyvolat u obětí pocity strachu, úzkosti a méněcennosti, jsou způsobilé je pokořit a
potupit a snad také zlomit jejich fyzickou nebo psychickou odolnost (rozsudek Hurtado proti
Švýcarsku, bod 67), nebo pokud by dohnala oběti k jednání proti své vůli nebo v rozporu se svým
svědomím (rozsudky Dánsko, Norsko, Švédsko a Nizozemí proti Řecku; Keenan proti Spojenému
království, bod 110). Při posuzování, zda je zacházení „ponižující”, je jedním z faktorů, které Soud
bere v úvahu, otázka, zda cílem zacházení bylo ponížit nebo potupit oběť, i když nedostatek úmyslu
nemůže definitivně vyloučit porušení čl. 3 Úmluvy o lidských právech a základních svobodách
(rozsudky Raninen proti Finsku, bod 55; Peers proti Řecku, body 68 a 74; Price, bod 24).
Aby byly trest nebo zacházení vnímány jako „nelidské“ nebo „potupné“, musí inkriminované
utrpení a pokoření v každém případě přesáhnout to, které je nevyhnutelným prvkem utrpení a
pokoření spojených s danou formou legitimního zacházení nebo trestu (rozsudek Labita, bod 120).
ZÁVĚR
Namísto obvyklého závěru shrnujícího poznatky o zkoumaném pojmu lidských práv si
dovolím učinit obecnější úvahu o aspektech vnímání lidských práv v širších společenských
souvislostech. První otázkou je vymezení nositele lidských práv. Je jím pouze člověk existující nebo
je jím také nasciturus? Je nenarozené dítě nositelem lidských práv? Pokud ano, je tudíž matka
povinna nezasahovat do lidskoprávní sféry nenarozeného dítěte tím, že se chová tak, aby nebyla
ohrožena důstojnost nascitura? Může matka bez ohledu na plod dítěte brát v době těhotenství
drogy, požívat alkohol etc.? Může právní řád bez dalšího umožňovat umělé přerušení těhotenství
nebo má stát chránit lidská práva nenarozeného dítěte tím, že nastaví právní rámec pro provádění
32
potratů a umělého přerušení těhotenství? Je nositelem lidských práv také mrtvola nebo pouze živý
člověk? Je mrtvola skutečně pouze věcí a objektem nebo je mrtvý člověk nadále nositelem práva na
důstojné zacházení s jeho ostatky, byť se tohoto práva sám nemůže domáhat? Nemůže-li být člověk
pouhým objektem výkonu státní moci ve veřejnoprávní sféře, ale také v rámci soukromoprávního
jednání, což potvrzuje například ústavněprávní zákaz vězení pro dlužníky, jak lze potom zabránit
degradaci člověka na pouhou věc v kontextu mučení konaného ve jménu boje proti terorismu? Je-li
vražda trestným činem, je-li i genocidium mezinárodněprávně trestné jako zločin proti lidskosti, jak
se bránit tomu, aby suverénní stát nemohl mučit a týrat jedince a nemohl jim odmítat soudní
5
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Odehnalová, J.: Komentář k čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. In Klíma, K.: Komentář
k ústavě a Listině. 2. díl. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, s. 983-984.
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Viz čl. 7 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, který stanoví „Nedotknutelnost osoby a jejího
soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.“
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Článek 7 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech stanoví: „Nikdo nesmí být
mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Zvláště
nebude nikdo bez svého svobodného souhlasu podrobován lékařským nebo vědeckým pokusům.“
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Viz např. Úmluva Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 29 o nucené nebo povinné práci
(vyhlášená pod č. 506/1990 Sb.); Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod (vyhlášená
pod č. 209/1992 Sb.); Úmluva Mezinárodní organizace práce (MOP) č. 105 o odstranění nucené
práce (vyhlášená pod č. 231/1998 Sb.).
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Podrobněji k debatě nad tímto aspektem lidské důstojnosti a trestněprávnímu kontextu umělého
přerušení těhotenství viz Jonáková, J.: Vergleich der politischen Diskussionen über den
Paragraphen 218 in den 1970er und 1990er Jahren vor dem Hintergrund der Aktionen der
Frauenbewegung. Acta Universitatis Carolinae. Studia territorialia vol. VI (2004). Praha: Karolinum,
s. 153-236.
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ochranu, jakož i přiznání lidských práv a základních svobod, jež jsou universální hodnotou? Jak se
vyrovnat s dnes rozšířenými metodami výslechu, jako jsou detektor lži, sérum pravdy, které nejsou
ničím jiným než psychickým nebo fyzickým nátlakem na člověka s využitím chemických a
psychotechnologických prostředků? Může být prostituce považována státem za legální povolání?
Není tím snižována lidská důstojnost? Jak deformována se zdají být lidská práva v situaci, kdy
člověk přestává být vnímán jako subjekt práva a kde hodnotová perverze právního řádu umožňuje
hromadné vyvlastňování?
Výše uvedené otázky jsou velmi aktuální a souvisejí se státem a rozsahem jím
zabezpečovaných cílů. Lze konstatovat, že čím větší je sféra úkolů státu, které musí
obhospodařovat (teorie Daseinsvorsorge), tím menší je intimní sféra jedince a tím větší jsou zásahy
státu do života jednotlivců. Stát je tak postaven před každodenní test proporcionality a hledání mezí,
které budou lidská práva a základní svobody zaručovat. Pozdně moderní stát ovšem prakticky
směřuje k tomu, že autonomní sféra jedince se dnes a denně zmenšuje.
Jak je test proporcionality uplatněn při ochraně listovního tajemství a policejním využíváním
operační techniky umožňující otevírání listovních či jiných zásilek? Jak je test proporcionality
uplatněn při ochraně rodinného života a s ním související problematikou umělého oplodnění? Může
stát umožnit umělé oplodnění od neznámého dárce? Má dítě právo znát svého otce nebo je
proporčně důležitější právo ženy být matkou bez ohledu na skutečnost, že absentuje rodina? Není
tak dítě degradováno na pouhý objekt? Lze mrtvým bez větších právních obtíží odebírat orgány?
Nemá transplantace lidských orgánů také lidskoprávní rozměr? Lze připustit legální usmrcení
člověka? Je euthanasie v souladu s právem na život? Jak vykládat nesnesitelné lidské utrpení
s lidskou důstojností? Kde je hranice? Není již v dnešní době lidská důstojnost také ekonomickým
pojmem? Má jedinec právo na přiměřené životní podmínky? Má jedinec právo na to, aby stát
aktivně konal a chránil jej před materiální nouzí, tj. aktivně činil opatření, aby se jedinec nedostal do
33
nuzné situace?
Společnost se hodnotově mění, otázkou ovšem zůstává, jak výrazná může být tato
hodnotová proměna, aniž by nebyl popřen základní obsah lidských práv, jakož i právo na důstojný
život každého jedince. Otázkou je, nakolik jsme schopni skutečně dostát ideálům, na nichž stojí náš
systém, a nakolik jsme s těmito hodnotami ztotožněni nebo naopak neztotožněni a tudíž schopni
činit nebo akceptovat výjimky jsoucí na hraně filozofického a právního chápání života a důstojnosti
člověka. Míra tolerance k „vyprazdňování“ lidských práv totiž podle mého názoru v poslední dekádě
nabrala na obrátkách, aniž bychom tento proces podrobili zkoumání a aniž bychom si byli vědomi
důsledků, které z toho pro nás plynou.
Jak pravil Goethe „srdce jim poskočilo, když došla k jejich sluchu zvěst o právech člověka,
všem společných, nadšení ze svobody a z chválitebné rovnosti.“ (1796/1797)
Kolektivní pokrok neznamená automaticky více individuálních práv, neboť kolektivismus
spojený s pokrokem je pohodlná sféra ve srovnání s individualitou. Slovy Thomase Manna, lidé si
nemohou dávat „trvalé prázdniny od vlastního já“. Od lidské důstojnosti a práva na důstojný život si
nikdo trvalé prázdniny dát nemůže. Nelze si totiž vystačit pouze nadšením ze svobody, rovnosti a
důstojnosti. Sociální transfery nejsou všelékem, lidská práva a základní svobody se musí vrátit ke
svým základům. Je třeba se obrátit k morálce jedince a jeho odpovědnosti za vlastní osud. Pak
teprve naše srdce, Goethovými slovy, můžou skutečně nad těmito právy poskočit.
Paradox lidských práv spočívá v jejich postavení, kdy na jedné straně by neměla být lidská
práva politizována, na straně druhé nelze přijmout postulát, že lidská práva by mohla být zbavena
jakéhokoliv předpolitického obsahu, neboť to by fakticky znamenalo, že lze o určité skupině
obyvatelstva tvrdit, že by měla disponovat jistým souborem práv, nicméně obsah těchto práv by
závisel na nahodilostech praktické politiky, a tyto nahodilosti by se paradoxně stávaly zdrojem
těchto lidských práv pro všechny, nikoliv skutečnost života.
Použitá literatura:
Agamben, G.: Homo sacer. Suverénní moc a pouhý život. Praha: OIKOYMENH, 2011.
Ammer, Ch.: Menschenwürde als Herausforderung – eine Einführung. In Ammer, Ch., von Bülow,
V., Heimbucher, M. (eds.): Herausforderung Menschenwürde. Beiträge zum interdisziplinären
Gespräch. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2010.
33

Rozsudek Spolkového ústavního soudu BVerfGE 1, 104.

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____
Arendtová, H.: O revoluci. Praha: OIKOYMENH, 2011.
Bertelmann, K.: K některým otázkám Hegelovy filozofie státu. Právník č. 7 (1990).
Enders, Ch.: Die Menschenwürde in der Verfassungsordnung. Tübingen: Mohr Siebeck, 1997.
Grant, K.: Die Menschenrechte und die staatliche Abschaffung der Sklaverei, 1885-1956. In
Hoffmann, S.-L. (ed.): Moralpolitik. Geschichte der Menschenrechte im 20. Jahrhundert. Göttingen:
Wallstein Verlag, 2010.
Heinig, H. M.: Menschenwürde und Sozialstaat. In Bahr, P., Heinig, M. (eds.): Menschenwürde in
der säkularen Verfassungsordnung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006.
Jonáková, J.: Vergleich der politischen Diskussionen über den Paragraphen 218 in den 1970er und
1990er Jahren vor dem Hintergrund der Aktionen der Frauenbewegung. Acta Universitatis
Carolinae. Studia territorialia vol. VI (2004). Praha: Karolinum.
Luhmann, N.: Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat. München: Olzog, 1981.
Mlsna, P.: Lidská důstojnost jako esenciální ústavní princip. In Jirásek, J. (ed.): Listina a
současnost. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2010.
Palm, U.: Die Person als ethische Rechtsgrundlage der Verfassungsordnung. Der Staat č. 1 (2008).
Odehnalová, J.: Komentář k čl. 7 odst. 2 Listiny základních práv a svobod. In Klíma, K.: Komentář
k Ústavě a Listině. 2. díl. 2. rozšířené vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009.
Schneider-Flume, G.: Die Geschichte der Imago Dei als Schutzraum der Menschenwürde. In
Ammer, Ch., von Bülow, V., Heimbucher, M. (eds.): Herausforderung Menschenwürde. Beiträge
zum interdisziplinären Gespräch. Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag, 2010.
Soosten, J.: Neubau der Sittlichkeit. In Bahr, P., Heinig, M. (eds.): Menschenwürde in der säkularen
Verfassungsordnung. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006.
Sorgner, S. L.: Menschenwürde nach Nietzsche. Die Geschichte eines Begriffs. Darmstadt:
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2010.
Rugeri, A., Spadaro, A.: Dignitá delľuomo e giurisprudenza Costituzionale (prime notazioni). In
Angiolini, V. (ed.): Libertá e Giurisprudenza Costituzionale. Turín: G. Giappichelli, 1992.
Kontaktní údaje:
JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
mlsna.petr@vlada.cz
Katedra ústavního práva
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
nám. Curieových 7
116 40 Praha 1
Česká republika

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____

REGULATING POLITICAL CAMPAIGNS – AN UNAVOIDABLE
COMPROMISE?
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Abstract: Legislators in Europe and elsewhere try to enact campaign-regulations which help to
preserve the fairness of the political competition. These rules have the same aim: to guarantee the
idea of political equality. But political equality means more, than the principle of “one person, one
vote”. It involves the idea that everybody must have the same opportunity to influence the outcome
of the elections, everybody must have the very same possibility to spread his or her views regarding
to political issues and the public is entitled to receive those information about the rival arguments in
order to be able to form a considered decision at the end of the campaign. These arguments
highlight the crucial importance of the freedom of expression during campaign-periods. But in many
cases the campaign-rules raise the question: whether they are acceptable regulations on the
freedom of expression or they are too widely defined. In my brief article I intend to explore
considerations which prove us that there is no actual contradiction between the freedom of
expression and political equality.
Key words: freedom of political speech, political equality, campaign-financing, campaign-activity,
fair political competition, pluralism

1

PRESUMPTIONS
The European countries do not have a shared position about how to prevent the distorting
effect of money on the integrity of the electoral process. Based on the guidelines of the Venice
1
Commission many different practices exist in Europe, but all of them have the same ultimate aim: to
guarantee the idea of political equality.
Political equality in this context means more than the well-known principle of “one person,
one vote”. It involves the idea, that everybody must have the real opportunity to influence the
outcome of the elections, everybody must have real possibility to spread his or her views regarding
to political questions, and everybody must have possibility to seek after supporters while the public
is entitled to receive those information about the different, rival arguments in order to be able to form
2
a considered decision at the end of the campaign. These arguments highlight the crucial
importance of the freedom of expression during the campaign-periods.
But all of these above mentioned values of the freedom of expression can evaporate if wellendowed interests have the opportunity to monopolize the “marketplace of ideas” and so undermine
the fair competition among the rival political viewpoints. John Rawls described this phenomenon as
a distortion of democracy, “a kind of regulated rivalry between economic classes and interest groups
in which the outcome should properly depend on the ability and willingness of each to use its
3
financial resources and skills, admittedly very unequal, to make its desires felt.” He, and many other
theorists, like Ronald Dworkin or Samuel Issacharoff, suggested a range of different solutions like
financial caps, various regulations of political commercials, state-financing of political parties and
candidates, etc. And – as I just noted – countries in Europe and elsewhere try to enact campaignregulations which help to preserve the fairness of the political competition.
In many cases the above mentioned regulations on political commercials or on individuals’
political activity during campaign-period raise the question: whether these rules are acceptable
regulations on the freedom of expression or they are so widely defined that interfere with this
fundamental right. Recently the European Court of Human Rights in one of its decisions – Animal
1

Venice Commission CDL-AD(2009)021 Code of Good Practice in the Field of Political Parties.
DWORKIN, R. Political Equality, p. 203.
3
RAWLS, J. Political Liberalism, p. 361.
2

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____
4

Defenders International v. The United Kingdom – held that the lack of a relevant consensus
amongst Contracting States speak in favour of allowing a somewhat wider margin of appreciation
and that, because of the cultural, political and societal differences, the Contracting States should be
allowed to realize their own democratic visions. From this statement it can be concluded that in case
of political campaigns the freedom of expression must stand aside and clear the passage for
political equality.
But in my opinion this conclusion is vain. In this short article based on the relevant case-law
of the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as “ECHR” or “Court”) I intend to
argue that there is no actual contradiction between the freedom of expression and political equality.
2

THE ANIMAL DEFENDERS DECISION
Last time in the Animal Defenders International v. The United Kingdom case examined the
Court the interference of a contracting state’s, namely the United Kingdom’s law on political activity
with Article 10 of the Convention. The facts of the case were, as it follows, that a small civil
organisation, an NGO, the Animal Defenders International, which had the aim of protecting the
animals from abuse intended to begin a campaign under the name of “My Mate is a Primate” and
wished to broadcast a short (20 seconds) television advertising as part of this campaign.
The British broadcasting authority found, that the ADI’s aims were “wholly or mainly political
in nature” and prohibited the advertising under the Communications Act (enacted in 2003) which in
its Article 321 prohibits broadcasting almost every form of political ads, not just in campaign periods
but beyond those periods, and not just by public broadcasting services but by private broadcasters,
too, in every kind of broadcast media. In brief, these rules can be considered as blanket ban on
political advertising in broadcast media. The Act was enacted after a long and rather thoughtful
debate in the Parliament which included the careful comparison of the relevant law of the European
states as well, with full consensus among all the political forces. The ultimate aim of the Act was and still is – to protect the integrity of the political debate in the society. Under protecting the integrity
of political debate, the legislator meant to prevent the distorting effect of huge amounts of money on
the political decision-making process which were able to distort the free, open and pluralistic debate
in the society.
After the decision of the broadcasting authority the Animal Defenders issued proceedings
seeking a declaration of incompatibility under Section 4 of the Human Rights Act and stated that the
full prohibition on paid political advertising on television and radio was incompatible with Article 10 of
the Convention. The Animal Defenders did not call into question the aim of the law but argued that
the full prohibition was too widely defined and so banned communication which should be protected
under the Convention, so the ban must have been considered as disproportionate. But the British
courts rejected the arguments of the NGO. In their decisions they stated that “the rationale for the
prohibition was to preserve the integrity of the democratic process by ensuring that the broadcast
media were not distorted by wealthy interests in favour of a certain political agenda” The judges also
highlighted that the prohibition was not disproportionate as it applied outside electoral periods and to
groups such as the Animal Defenders who were not associated with party politics or electoral
campaigns. They emphasized that such a prohibition could not be limited to electoral periods or to
groups which have clear connection with party politics, because such a distinction could be easily
circumvented by parties who then would have been able to “contract out” their advertisings to
groups which were free from restrictions. Otherwise, important political issues can appear in any
time, so they also highlighted that the possible distorting effect of “deep pockets” was not a danger
5
only of campaign periods. Baroness Hale, member of the House of Lords added that “our
democracy is based upon more than one person one vote. It is based on the view that each person
6
has equal value.”
After these antecedents the NGO started proceedings in the European Court of Human
Rights against the United Kingdom. In its application the organisation aligned the same arguments
as before.
A highly divided Court concluded that the norms in question did not interfere with Article 10 of
the Convention. In its argumentation the majority at first stated that the “essence of democracy is to
allow diverse political programmes to be proposed and debated…” and that “situation whereby a
4
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powerful economic or political group in society is permitted to obtain a position of dominance over
the audiovisual media … undermines the fundamental role of freedom of expression in a democratic
7
society”. Based on these principles the judges accepted not just the aim of the law, that “regulation
of the broadcasted public interest debate can …be necessary within the meaning of Article 10 § 2 of
the Convention”, but refused those arguments which called into question the proportionality of the
rules at stake, stating that the prohibition was circumscribed to address the precise risk of distortion
the State wished to avoid and that the rules in question were “considered to go to the heart of the
8
democratic process.”
Paraphrasing the Animal Defenders’ argument that “the Government could have narrowed
the scope of the prohibition to allow advertising by social advocacy groups outside of electoral
periods”, the Court accepted the conclusions of the British judges that a less restricting rule would
raise the risk that wealthy bodies with political agendas were able to circumvent the norms with the
help of social advocacy groups created for that particular purpose.
Because of there is no European consensus among the Contracting States on the methods
of regulating paid political advertising in broadcast media, the Court also remarked that the
Contracting States should be allowed to consider their own democratic visions when they regulate
9
such advertising activity.
3

THE EGALITARIAN ARGUMENT IN PRACTICE
From this rather surprising decision of the Court it can be concluded that among the special
circumstances of the political campaigns the principle of freedom of expression must boggle at
political equality. One of the early commentators, Jacob Rowbottom, pointed out – while citing one
of the dissenting opinions – that the dissenters’ “final sentences attacks what it sees as a ‘level10
down’ approach to political equality.”
Well, I do not agree, with this statement. Once, I do not accept that all the dissenters wished
to neglect the importance of political equality, showing a similar libertarian attitude to the one which
we could be witnessed in the famous Citizens United decision of the Supreme Court of the United
11
States. Secondly, I do not agree with the conclusion that there’s a necessary contradiction
between the basic principle of political equality and freedom of political expression.
Mr Rowbottom – just like all of those commentators who were relied by the decision of the Court –
believe that such a blanket ban is necessary to guarantee the fairness of political decision-making
process and that this solution was the only way to avoid American-style campaigns where the
dominance of money rules the whole process. What these commentators do not take into
consideration is that while the American judges absolutely rejected the egalitarian argument, their
European colleagues never did so. Not even in their earlier case-law on the issue. Because while
the U.S. Supreme Court called into question the aim of rules on corporates’ political activity, the
European judges never denied the importance of guaranteeing the pluralistic political debate in the
society where everybody has equal opportunity to participate and influence the outcome of the
democratic process, even those who are not able to compete with the massive financial resources
of interest groups.
I should add that under egalitarian argument I mean the “interest in equalizing the relative
ability of individuals and groups to influence the outcome of elections” – as the American judges put
12
it in the notorious Buckley v. Valeo – case. Regarding to this governmental interest the American
judges said that it “is wholly foreign to the First Amendment, which was designed to secure the
13
widest possible dissemination of information from diverse and antagonistic sources.” And this is
that particular key-argument of the Buckley decision which was cited again not long ago in 2010 in
the also notorious Citizens United – case in order to clear the passage to unlimited corporatecampaigns in the States.

7
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In order to support, what I’ve just said about the earlier case-law of the ECHR on the issue,
that it has never denied the importance of fair competition on the political marketplace, I shall
explore briefly some decisions from the earlier case-law.
14
In the Bowman – case also a British norm was at stake, which prohibited expenditure of
more than five pounds (“GBP”) by an unauthorised person during the period before an election on
conveying information to electors with a view to promoting or procuring the election of a candidate.
Mrs Bowman, who was in that time the president of a civil pro-life organisation, immediately before
the parliamentary elections in 1992 collected the opinions of candidates on the topic of abortion and
distributed one and a half million leaflets which were containing those information. Her aim was to
inform the society in order to help citizens with the well-considered decision-making. Mrs Bowman
was charged because of her unlawful activity and, however finally she was acquitted, Mrs Bowman
was seeking a proceeding in the ECHR and stated that she had suffered anxiety, stigma and
expense which were the results of the prosecution against her and the publicity which surrounded
the case.
However the British government pointed out that the goal of the rules was to prevent wealthy
third parties from campaigning for or against a particular candidate and to ensure that candidates
remained independent of the influence of powerful interest groups, the Court found that though it
might have been considered necessary in a period preceding or during an election to place certain
restrictions, of a type which would not usually be acceptable, on freedom of expression in order to
15
secure the “free expression of the opinion of the people in the choice of the legislature”. But the
restriction on Mrs Bowman’s freedom of expression was not proportionate to the above mentioned
legitimate aim.
Which is the point of this reasoning of the Strasbourg judges is that they did not deny the
necessity of special regulations on freedom of expression in campaign period, more, they
highlighted that “free elections and freedom of expression, particularly freedom of political debate,
together form the bedrock of any democratic system” and “the two rights are inter-related and
16
operate to reinforce each other.”
Similarly, the judges of the Court did not deny the importance of preventing the distortion of
the free and pluralistic political debate before and during the elections in the Verein Gegen
17
Tierfabriken v. Switzerland – case , either. Under the relevant Swiss Federal Radio and Television
Act religious and political advertisings were prohibited in order to prevent financially powerful groups
from obtaining a competitive political advantage. The VgT, which was an NGO with the aim of
protecting animals, wished to advertise a commercial which criticised the practice of meat industry,
but the ad could not be broadcasted because of its clear political character. This case also ended in
Strasbourg where the judges again found that the norms in question violated the Article 10 of the
Convention as no pressing social need supported them.
But the Court also underlined, that “powerful financial groups can obtain competitive
advantages in the area of commercial advertising and may thereby exercise pressure on, and
18
eventually curtail the freedom of, the radio and television stations broadcasting the commercials.”
The judges added that such distortion may undermine the role of freedom of expression which
makes this liberty fundamental in any democratic society. The Court admitted that protecting the
pluralism of audiovisual media requires active instrumentality from the state as “the State is the
19
ultimate guarantor” of the principle of pluralism. But in the present case it could not be stated that
the applicant was a powerful financial group, so the particular circumstances of the applicant
association’s case did not support the proportionality of the measure in issue.
20
And finally, in the decision of case TV Vest v Norway the Court also stated that when
election-law limitations were at stake on pre-election expenditure it was necessary to consider the
right to freedom of expression in the light of the right to free elections. In this particular case an
absolute and permanent ban was called into question which did not apply specifically to elections. In
detail, under the relevant act of Norway broadcasters were not allowed to transmit advertisements
14
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for political opinions through television. The applicant company, the TV Vest, still broadcasted a
commercial of the small Pensioners’ Party before the regional elections and was punished by the
Media Authority to pay a fee of 30,000 Norwegian Crown.
After all the possible and effective legal remedies in Norway the company started
proceedings in the ECHR, which admitted again the necessity of protecting the right to vote and so
the importance of fair elections. But considering the proportionality the Court also underlined that
such a small and weak political force as the Pensioners’ Party could not fall within the category of
parties or groups that were the primary targets of the prohibition, moreover, it could be rather
considered as belonging to a category for whose protection the ban was constructed. Because of
this party’s considerable political weakness, paid advertising on television became the only way for it
to put its message across to the public through that medium. Thus, the way as the prohibition was
applied in the concrete case meant obvious disadvantage compared with major parties which had
21
obtained edited broadcasting coverage.
In sum, however the Court again did not call into question the legitimacy of the aim,
ascertained the violation of Article 10 of the Convention after considering the specialities of the
concrete case.
4

SPECIALITIES: CONSIDERED
What can be concluded from these three shortly summarized cases of the Court is that the
Strasbourg judges never have fallen short to admit the importance of the fair competition on the
political marketplace. So, those commentators who state that the greatest advantage of the Animal
Defenders decision is that finally the Court turned off those libertarian arguments which were
explored by the U.S. Supreme Court miss the point. The ECHR – unlike the American judges –
always and consequently admitted the egalitarian argument. The reason behind the usual
ascertainment of the violation of Article 10 was the disproportionateness of the measures in
question.
So, the Court again and again pointed out, that the special circumstances of campaignperiods should have been considered when rules on campaign-activity were at stake. But what are
these special circumstances and which is a more important question, how they can be able to
influence the balancing-procedure?
22
I think, at least three of those specialities are worth mentioning : at first, the effect of political
campaigns on the public’s desire after political news is beyond doubt. It is a well-known fact that in
campaign-periods the demand and consumption of political press grows, the public becomes more
open to political news, political events and programmes.
Secondly, as political campaigns are limited in time, the self-correcting mechanism of the public
discourse cannot work: one strong political message can be shocking and by the time the discourse
could deal with it, the consideration of different arguments and counter-statements could start, the
whole process had already ended, and the votes already had been counted.
Thirdly, the stake is huge and the result of the voter’s decision is obligatory: it decides who will own
the public power in the next election term, for years. Because of this, the result must be considered
in the matrix of “all – or – nothing”.
If we accept that these very special characteristics support the necessity of such rules on
political activity in campaign-periods which otherwise would be considered as unacceptable and as
serious interference with the freedom of expression by the Court, we shall conclude two important
things: at first, these specialities do not support any restriction on the freedom of political speech
outside campaign – periods. Secondly, exactly because of the campaigns’ effect on public openness
to political news, small and weak single-issue organisations should never be excluded from the
marketplace of ideas, especially not in the time of political campaigns. As these single – issue
groups are weak non-profit organisations in nature, whose opinion usually mirrors a minority’s
opinion in the society and whose messages are usually not popular, the exclusion of them from the
political arena exactly in those short terms when the public is rather open to any political message
than usual means a great disadvantage to them: they cannot spread their messages and ideas in
those terms when they would have the best chance to gather new supporters.

21
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In sum, it can be concluded that exactly those arguments which strengthen the idea that
political activity should be regulated by special rules in campaign periods for the sake of fairness do
not justify the Animal Defenders decision of the Court.

Bibliography:
DWORKIN, R. Political Equality. In: DWORKIN, R.: Sovereign Virtue. The Theory and Practice of
Equality. 2nd edition. Cambridge – London: Harvard University Press, 2000. 511 pages. ISBN 0674-00219-9.
RAWLS, J. Political Liberalism. Expanded Edition. New York: Columbia University Press, 2005. 525
pages. ISBN 0-231-13089-9.
MIKLÓSI, Z. Demokrácia, szólásszabadság, kampány. In: A személyiség burkai. Írások,
tanulmányok a 60 éves Majtényi László tiszteletére. Budapest: Eötvös Károly Intézet, 2010. 415
pages. ISBN 978-963-88288-2-8.
ROWBOTTOM, J. A surprise ruling? Strasbourg upholds the ban on paid political ads on TV and
Radio.
http://ukconstitutionallaw.org/2013/04/22/jacob-rowbottom-a-surprise-ruling-strasbourgupholds-the-ban-on-paid-political-ads-on-tv-and-radio/ (Downloaded: 5th October 2013.)
Animal Defenders International v. The United Kingdom, 48876/08, Judgment of 22 April 2013.
Bowman v. The United Kingdom, 24839/94, Judgment of 19 February 1998.
VgT Verein Gegen Tierfabriken v. Switzerland, 24699/94, Judgment of 28 June 2001.
TV Vest as & Rogaland Pensjonistparti v. Norway, 21132/05, Judgment of 11 December 2008
Venice Commission CDL-AD(2009)021 Code of Good Practice in the Field of Political Parties.
Citizens United v. Federal Election Commission, 558 U.S. 310 (2010)
Buckley v. Valeo, 424 U.S. 1 (1976)

Contact information:
Emese Szilágyi JUDr.
drszilagyiemese@gmail.com
Hungarian Academy of Sciences, Centre for Social Sciences, Institute for Legal Studies
Országház u. 30.
1014 Budapest
Hungary

_____Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013____

HLAVA ŠTÁTU V 21. STOROČÍ
Marta Tóthová
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta
Abstract: The aim of this paper is to point out trends occurring in the shaping the institute of Head
of State. The text is based on historical and comparative analysis of this institute, using other
conventional methods of scientific work. It contains a short assessment of the historical
development, reflections of current starting points when drawing Heads of State in modern
constitutional systems and the comparison of two fundamental concepts in creating the Head of
State. The conclusion points to the current trend of strengthening the institute of Head of State and
the problems and questions that this trend raises and a consideration how to eliminate the
problems.
Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na vývojové tendencie prejavujúce sa vo formovaní
inštitútu hlavy štátu. Vychádza z historickej a komparatívnej analýzy, využívajúc bežné metódy
vedeckej práce. Obsahuje krátke zhodnotenie historického vývoja , úvahy o súčasných
východiskách pri koncipovaní hláv štátu v moderných ústavných systémoch a porovnanie dvoch
základných koncepcií pri kreovaní hlavy štátu. V závere poukazuje na súčasný trend posilňovania
inštitútu hlavy štátu a na problémy a otázniky, ktoré tento trend vyvoláva a úvahy, ako dané
problémy eliminovať.
Key words: head of state,constitutional system, powers, responsibility
Kľúčové slová: hlava štátu, ústavný systém, právomoci, zodpovednosť
ÚVOD
Jednou z často diskutovaných otázok v ústavnom práve je aj otázka, aký je dopad
spoločenských zmien na ústavu. Nepochybné je, že revolučné a zásadné zmeny spoločnosti
postulujú prijímanie obsahovo „prerodených“ ústav, ktoré sa výrazne líšia od predrevolučných,
zásadne najmä v otázke základných princípov a hodnotových východísk. V centre záujmu sú však
aj otázky vplyvu kontinuálnych zmien, resp. kontinuálneho vývoja spoločnosti na obsah ústavných
textov. Do akej miery sa však ústava mení s rozmanitými zmenami v spoločnosti, resp. či je účelné
konštituovať ústavné dokumenty ako relatívne trvalé, alebo akceptovať ich flexibilitu sú otázky, na
ktoré sa v odbornej literatúre objavujú rôzne názory.
Miera flexibility ústavy je jednou z východiskových otázok, ktoré by mali byť vyriešené
v procese prijímania ústavy. V moderných ústavách sa často stretávame s deklaráciou nemennosti
určitých ustanovení ústavného textu, v zmysle zachovávania nemenného jadra. Skutočný zmysel
ochrany jadra ústavy sa zvykne zdôvodňovať nevyhnutnosťou ochrany základných spoločenských
hodnôt, kritici však často poukazujú na to, že ide skôr o účelové zakotvenie sebazáchovy
1
konkrétneho systému. Ako uvádza V. Knapp zásada nemennosti je vždy zásadou politickou a vo
svojej podstate predstavuje márne úsilie, nakoľko je historicky nevyhnutné aby sa právo
v spoločnosti menilo, a to i tam, kde sa deklaruje jeho nemennosť. Poukazuje aj na prax rozširujúcu
sa najmä po druhej svetovej vojne, spojenú s oživenou ideou iusnaturalistickej koncepcie a jej
snahy zabezpečiť isté základné hodnoty a základné ľudské práva a slobody, vyjadrenej v predstave
akéhosi nadústavného, či nadpozitívneho práva, ktorú však on považuje za právnosociologickú
2
fikciu.
Faktom zostáva, že ústavy sa nevyhnutne menia s vývojom spoločnosti a aj ústavné právo
musí byť nevyhnutne flexibilné v konfrontácii so sociálnymi zmenami, a to aj tam, kde ústavy sú
1

1

Napr. Preuss, O.: Nezměnitelná ústava? Klauzule nezměnitelnosti (věčnosti) na příkladech
vybraných států. In: Právník, roč. 152, č. 8/2013, s. 790 a nasl.
2
Knapp, V.: Velké právní systémy. Úvod do srovnávací právní vědy. Praha, C.H.Beck, 1996. S. 17
a nasl.
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konštituované ako veľmi rigidné (napr. ústava Spojených štátov amerických). V podmienkach veľmi
rigidných ústav často dochádza k akémusi „zdvojeniu“ ústavy v podobe koexistencie tzv. „living
constitution“, živých ústav, tvorených najmä súdnou praxou a vytvárajúcimi sa ústavnými
konvenciami.
Všeobecne sa síce konštatuje, že právo sa musí meniť spolu s vývojom spoločnosti, často sa
však zároveň poukazuje na rozdiely medzi ústavným právom a ostatnými odvetviami práva,
ohľadom ich dynamiky a flexibility. Z tohto porovnania spravidla rezultuje záver o väčšej stabilite
ústavného práva. Nepochybne, snahou každého ústavodarcu je konštituovanie relatívne stabilnej
ústavy, resp. tak stabilnej ako je to len možné, aj napriek pravdepodobnosti spoločenských zmien.
Neľahký proces rozhodovania, ktoré časti ústavy majú byť konštituované ako permanentné,
historicky dokumentuje aj zápas medzi federalistami a antifederalistami pri koncipovaní jednej
z najstarších a najstabilnejších ústav – ústavy Spojených štátov amerických. Ani jedna skupina
nechcela ústavu ľahko adaptabilnú ekonomickému, politickému, kultúrnemu a morálnemu vývoju
spoločnosti, naopak zaumienili si fixovať v podmienkach slobody a republikánskej formy vlády
esenciálnu bázu nového štátu, napriek (a niekedy aj proti) meniacim sa spoločenským
3
podmienkam.
Každopádne, v súčasnom dynamickom, prepojenom a globalizovanom svete, sú národné
právne systémy pod tlakom zmien a konvergencie. V rámci tohto procesu prebieha aj hľadanie
optimálnej formy vlády a optimálnej podoby základných ústavných inštitútov. Napriek relativizácii
a zmenám niektorých tradičných ústavných inštitútov sú ústavám naďalej vlastné určité univerzálne
znaky. Popri nich sa v ústavách objavujú aj nové netradičné prvky, ktoré sú dôsledkom
dynamických procesov, mnohé z nich však v sebe obsahujú potencionálnu obsolétnosť pri každej
zásadnejšej zmene najmä politických pomerov.
Ako už bolo vyššie naznačené niektoré ústavné inštitúty sú stabilnejšie, iné podliehajú
zmenám ľahšie. Najväčšia pozornosť sa v ústavnoprávnej regulácii stále venuje vzťahu
zákonodarnej a výkonnej moci, pričom diskusie reagujú najmä na kontinuálne posilňovanie výkonnej
moci.
V porovnaní s parlamentom, vládou a systémom súdov je hlava štátu nepochybne tým
ústavným inštitútom, ktorý je v centre záujmu reformátorov ústavných systémov a prostredníctvom
zmien ktorého sa modelujú nové systémy vládnutia. Na prvý pohľad sa teda zdá, že je (napr.
v porovnaní s parlamentom a vládou) menej stabilným inštitútom, ktorý sa permanentne reformuje.
Pri bližšom pohľade na charakter týchto zmien sa však ukazuje, že uvedené zmeny neprinášajú
nové prevratné a prekvapujúce riešenia, nakoľko ich podstata nie je v kreovaní nových netradičných
právomocí a koncepcií, ale skôr v pridávaní, odoberaní alebo rôznej kombinácii právomocí, ktorými
hlavy štátu spravidla disponujú, resp. presúvanie právomocí pôvodne iných ústavných inštitútov na
hlavu štátu a naopak.
VÝVOJ MODERNEJ HLAVY ŠTÁTU
Formovanie modernej hlavy štátu je späté s počiatkami deľby funkcií a moci medzi
stredovekými monarchami a zárodkami nových inštitúcií – legislatívnych aj exekutívnych. Historicky
to bolo najprv formovanie zákonodarného telesa (v Anglicku sa jeho zárodky dajú umiestniť až do
11. storočia), v dôsledku ktorého prichádzal monarcha o niektoré svoje výsadné právomoci.
Rozhodujúcou skutočnosťou v tomto procese bola postupné presúvanie legislatívnej právomoci na
emancipujúci sa parlament. Monarchova moc sa kontinuálne obmedzovala, keďže bol nútený deliť
sa o moc s čoraz „suverénnejším“ parlamentom. Proces obmedzovania moci panovníka viedol
k zmene tradičných monarchií na parlamentné formy vlády so slabou hlavou štátu, ktorá sa
4
posúvala do pozície tzv. neutrálnej moci. Uvedený proces modernizácie inštitútu hlavy štátu,
prebiehajúci súbežne s vývojom a demokratizáciou parlamentu, bol klasickou cestou, ktorou sa
v západnej Európe formovala nová podoba hlavy štátu, buď symbolický panovník (napr. Veľká
Británia), alebo jeho republikánska podoba – parlamentom volený slabý prezident (ústavný systém
2

3

Pozri napr. Hamburger, P.: The Constitution's accomodation of social change. In: Michigan Law
Review,
Vol.
88,
1989,
s.245
a nasl.
Dostupné:
www.law.columbia.edu/hamburger?...The%20Constitutions%20Acomm...
4
Napr. Munro, C. R.: Studies in Constitutional Law. 2ed. London, Butterworths, 1999. S. 255 a
nasl.
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5

Tretej francúzskej republiky z r. 1875). Uvedený spôsob modernizácie inštitútu hlavy štátu
charakterizoval výrazný vzostup parlamentov (vrátane revolučných parlamentov).
V Európe sa objavil aj druhý spôsob modernizácie uvedeného inštitútu, ktorý charakterizoval
niektoré balkánske štáty, Nemecko atď.. Jeho podstatou bolo, že proces reforiem nebol výsledkom
revolučných otrasov, alebo dôsledkom tlaku a mocenského vzostupu iných orgánov, ale vychádzal
a realizoval sa z iniciatívy samotného panovníka. Monarcha postupne ustupoval z výkonu politickej
moci a podporoval aj demokratizáciu ostatných ústavných inštitútov, v dôsledku čoho nedošlo k tak
6
výraznému oslabeniu hlavy štátu, ako v prípade uvedenom vyššie.
Modernizácia inštitútu hlavy štátu bola teda determinovaná v prvom rade s procesom vzniku
a emancipácie zákonodarnej moci, ako esenciálnej mocenskej zložky moderného štátu. Pôvodné
právomoci panovníkov v procese tvorby práva im boli odoberané, až napokon z nich zostalo len
torzo – z ktorého sa dnes za najvýznamnejšie oprávnenie považuje právo veta.
Historicky sa uvedený proces neobmedzoval len na novú úpravu právomoci a vzťahov
zmienených dvoch najvyšších štátnych orgánov, ale súvisel aj zo vznikom a vývojom moderného
exekutívneho orgánu – vlády. Genéza nového typu výkonného orgánu začína v európskych
pomeroch približne okolo 13. storočia a prototypom v tomto vývoji sa stáva britský vládny orgán.
Pôvodne poradný orgán aj pod vplyvom brźd a právomocí voči panovníkovi, ktoré postupne
nadobudol parlament získaval čoraz väčší vplyv. V ďalšom vývoji dospel uvedený proces do štádia
tzv. „exekutívneho dualizmus“, keď k vzniku platného rozhodnutia v oblasti výkonnej moci bolo
nevyhnutné dosiahnutie konsenzu. Dualizmus v prvej polovici 18. storočia oslaboval v dôsledku
posilňovania vládneho orgánu a jeho odpútavania sa od panovníkov a poverením jedného
z ministrov predsedaním vo vládnom orgáne sa postupne tento proces završoval.
Ako už bolo vyššie naznačené modernizácia v oblasti výkonnej moci, rast právomocí
vládneho orgánu ako aj rozširovanie sa byrokracie bol dôsledok procesov
emancipácie
a demokratizácie parlamentu. V záujme posilňovania nepriamej verejnej kontroly výkonnej moci sa
vplyv monarchu, ktorý nepodliehal žiadnej forme verejnej kontroly oslabovala a väčšinu jeho
rozhodujúcich právomocí v oblasti moci výkonnej prevzala parlamentu zodpovedná vláda na čele so
7
svojim predsedom.
Podobný proces modernizácie ústavného systému, ako vyššie uvádzaný britský, bol
charakteristický pre väčšinu súčasných európskych monarchií. Určujúcim subjektom v oblasti
výkonnej moci sa stávala vláda a panovník bol vytlačený do pozície neutrálnej moci, hoci formálne
spravidla zostal súčasťou moci výkonnej. Naopak, v monarchiách s absolutistickým spôsobom
vládnutia, bola reforma najvyšších štátnych orgánov spravidla nastolená až revolučnými procesmi,
pričom najmä idey a ideály francúzskej buržoáznej revolúcie výrazne udávali tón nových zmien.
Silné protimonarchistické nálady viedli vo Francúzsku k nahradeniu už revolúciou aj tak oslabeného
monarchu, podobne slabým prezidentom na pozícii hlavy novej republikánskej forme štátu
kreovanej ústavou Tretej francúzskej republiky z r. 1875.
Ďalším modelom formovania demokratickej hlavy štátu, je model americký, ktorý konštituoval
ústavný systém s ideou vlády jedného silného subjektu, v snahe o stabilitu rodiaceho zloženého
štátu. Na rozdiel od vyššie uvádzaných nešlo o kontinuálny vývoj a transformáciu existujúcich
historických ústavných inštitútov (príp. prerušovaný revolučnými zvratmi), ale o konštrukciu novej
štruktúry v nových podmienkach. Na báze základných myšlienok rozvíjajúceho sa moderného
konštitucionalizmu nahradili tvorcovia americkej ústavy tradičného monarchu voleným prezidentom,
bez toho, aby bola obmedzená jeho pozícia v rámci výkonnej moci. Prezident teda obdržal výkonné
právomoci silného panovníka a stal sa jediným predstaviteľom moci výkonnej.
Vyššie uvedené stručné formy premeny inštitútu hlavy štátu sa stabilizovali na prelome 19.
a 20. storočia a v prvej polovici 20. storočia vytvorili základné modely a vzory, podľa ktorých
väčšinou vznikali buď systémy so slabou hlavou štátu – v parlamentnej monarchii aj parlamentnej
republike, alebo so silnou hlavou štátu – v prezidentskej forme vlády. Zdalo sa, že inštitút modernej
hlavy štátu je relatívne stabilizovaný, so základnými charakteristickými znakmi, definovanými
modernou vedou ústavného práva.

5

bližšie napr. Coakley, J.: Úloha hlavy státu v současné politice. Politologická revue. 1998, č. 1, s.
29
6
Napr. Lijphart, A.: Thinking about democracy: power sharing and majority rule in theory and
practice. Abington, 2008. S. 140
7
Coakley, J.: citované dielo, s. 29
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Skutočnosť, že hlava štátu je dynamickým inštitútom, citlivo reagujúcim na spoločenský vývoj
sa v Európe ukázala naplno po druhej svetovej vojne. Zložité politické a ekonomické pomery
v druhej polovici 20. storočia ukázali nestabilitu parlamentných foriem vlády a vyvolali diskusiu
o potrebe ich racionalizácie. Racionalizácia a stabilizácia prebiehala v podstate dvoma formami –
prvou bolo vytvorenie parlamentného modelu so silným predsedom vlády a slabým prezidentom
(Spolková republika Nemecko) alebo monarchom (Veľká Británia), druhou bola radikálna
racionalizácia parlamentného modelu podľa vzoru ústavy Piatej francúzskej republiky, ktorej
dominantným subjektom v systéme moci sa stal prezident. V tomto modeli sa vytvoril taký status
hlavy štátu, v ktorom sa mu v porovnaní s tradičným monarchom neponechala väčšina právomocí
(ako v americkom systéme), ale na druhej strane ani nebol pozbavený podielu na moci v takom
rozsahu, ako to bolo príznačné pre ostatné európske parlamentné formy vlády.
Dá sa konštatovať, že v podstate všetky väčšie historické otrasy na európskom kontinente
mali vplyv aj na inštitút hlavy štátu. Ukázalo sa to aj koncom 20. storočia pri deštrukcii systémov
reálneho socializmu a hľadaní optimálnej podoby inštitútu hlavy štátu v nestabilných spoločenských
pomeroch transformujúcich sa štátov strednej a východnej Európy.
VÝCHODISKÁ KONCIPOVANIA MODERNEJ HLAVY ŠTÁTU
V priebehu dlhého historického vývoja sa hlava štátu vyprofilovala ako inštitút, špecifický
najmä tým, že je inštitucionálnym vyjadrením zvrchovanosti, celistvosti a jednoty štátu. V rámci
systému štátnej moci je súčasťou tzv. mocenského trojuholníka a to napriek tomu, že okrem
prezidentskej formy vlády nie je jednoznačne bezprostredným nositeľom jednej z klasických mocí
v štáte. Napriek tomu je veľmi často včlenená do rámca moci výkonnej a to aj tam, kde to zreteľne
nevyplýva z jej právomocí. Spravidla je však inštitútom, prostredníctvom ktorého v dôsledku
rozmanitej konštrukcie jej právomocí a zodpovednosti, dochádza k zmenám v rozdelení a najmä
vyvažovaní mocí v štáte, resp. v systéme najvyšších štátnych orgánov. „Novátorské“ riešenia
ukazujú, že súčasné ústavné systémy sa bez výhrad nepodrobujú klasickému modelu deľby moci,
naopak, z prezentácie jednotlivých modelov vlády vyplýva, že súčasné “modelovanie” smeruje viac
k hybridným formám vlády, samozrejme pri rešpektovaní istých axióm, ktoré majú garantovať súlad
8
jednotlivých úprav so základnými princípmi právneho štátu .
Napriek rozširovaniu modelov zmiešaných, úprava základných ústavných inštitútov, vrátane
hlavy štátu sa opiera o dva základné, resp. východiskové prototypy – prezidentský a parlamentný
model.
Stabilnejším sa jednoznačne ukazuje model prezidentský a to aj v otázke stability úpravy
inštitútu prezidenta. To evokuje úvahy o úspešnosti tohto modelu. Opodstatnené sú však námietky
rady konštitucionalistov a politológov (za všetkých napr. A. Lijphart), že ide o model ktorý funguje
jedine v Spojených štátoch a pokusy adaptovať ho do iných regiónov boli v podstate neúspešné,
lebo viedli buď k vytvoreniu diktátorských a autokratických režimov, alebo k zmiešaným
prezidentsko–parlamentným modelom. Stabilita uvedeného systému spočíva skutočne na existencii
silného lídra – prezidenta, ktorý disponuje nielen klasickými právomocami z titulu hlavy štátu, ale aj
právomocami z titulu hlavy výkonnej moci. Jeho autoritu posilňuje aj to, že jeho legitimita sa
odvodzuje od voľby občanmi (aj keď nepriamej, prostredníctvom zboru voliteľov). Tretím zdrojom
9
jeho autority je sila a súdržnosť jeho politickej strany v parlamente, tobôž, ak je vo väčšine.
Zástancovia modelov so silným, líderským postavením hlavy štátu, poukazujú na slabiny
klasickému parlamentnému modelu vlády. Jeho zástancovia, však konštatujú, že ide o model, ktorý
je adaptabilný a dokáže sa meniť tak, aby zabezpečoval kýženú stabilitu systému aj v nestabilných
10
časoch. A to aj v prostredníctvom reforiem inštitútu hlavy štátu. Moderná konštitucionalistika
3

8

Preferencia zmiešaných foriem vlády nie je nová. Objavuje sa už v antike, aj keď samozrejme
v celkom odlišných podmienkach. Novou je požiadavka uváženej a vyváženej aplikácie zásahov do
ústavného
systému
v záujme
vytvorenia
životaschopných
demokratických
inštitúcií,
zabezpečujúcich stabilitu na jednej strane a širokú participáciu pri tvorbe rozhodnutí a garanciu
slobody a ochranu ľudských práv na strane druhej.
Walker, G.: The new mixed constitution. In: Constitutionalism and Politics. Bratislava, 1993. s. 62
an.
9
Lijphart, A.: Thinking about democracy: power sharing and majority rule in theory and the practice.
Abington, 2008. s. 127 - 128
10
Lijphart, A.: Democracy in Twenty – First Century: Can We Be Optimistic? Wassernaar, 2000. s.
14 a nasl.
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prezentuje v súčasnosti dvojaké chápanie inštitútu hlavy štátu v parlamentnej forme vlády z aspektu
jej postavenia v systéme deľby moci:
a) hlava štátu je súčasťou výkonnej moci, rozhodujúcim subjektom výkonnej moci je však vláda ako
kolegiátny orgán (dualistická exekutíva). Mnohé z právomocí hlavy štátu, ktoré dnes považujeme za
tradičné majú charakter výkonných právomocí a sú akýmsi rezíduom pôvodných výkonných
právomocí hlavy štátu. Predstavujú tiež významné prvky vyvažovania moci v systéme jej deľby
v parlamentnej forme vlády.
b) hlava štátu predstavuje neutrálnu (štvrtú) moc v štáte, disponuje určitou autonómiou a vystupuje
najmä ako sprostredkovateľ medzi vládou a parlamentom a ako garant integrity celej spoločnosti. Je
to viac menej pôvodná predstava a koncepcia ústavného postavenia hlavy štátu v parlamentnom
systéme. Aj v tomto ponímaní sa ale rysuje spravidla dvojaký prístup k hlave štátu:
- zaujíma postavenie arbitra v sporoch medzi vládou a parlamentom a ako nadstranícky subjekt má
právomoci na eliminovanie takých konfliktov, ktoré by mohli vyvolať ústavnú krízu (napr. právomoc
11
rozpustiť parlament a právo suspenzívneho veta).
- predstavuje najmä formálneho reprezentanta štátu (väčšina monarchistických hláv štátov), resp.
disponuje najnutnejšími oprávneniami nevyhnutnými na plnenie funkcie arbitra, či mediátora a
12
vystupuje najčastejšie ako sprostredkovateľ v konfliktných situáciách.
Vyššie zmieňované zmiešané modely, akési tendencie o hľadanie „tretej cesty“, väčšinou
deklarujú snahu o kompenzáciu nedostatkov dvoch základných modelov. Robia to „vylepšovaním“
parlamentného modelu vlády, keďže základom týchto reformovaných systémov sú parlamentné
formy vlády, približujú sa však prezidentskému modelu významnými právomocami prezidenta
voleného priamou voľbou.
Prehľad procesov modernizácie inštitútu hlavy štátu a úvahy o východiskách jeho
koncipovania v súčasnosti poukazujú na nezvratný trend posilňovania a vzostupu moci výkonnej na
úkor ostatných mocí. Ovplyvňuje to aj proces ďalšieho vývoja inštitútu hlavy štátu, ktorá môže byť
v centre tohto procesu a postupne sa meniť na najsilnejší subjekt ústavného systému. Druhou
možnosťou je umocňovanie pozície predsedu vlády, ako rozhodujúceho činiteľa politického
systému, v dôsledku čoho sa koncipuje slabá hlava štátu. Systémy, v ktorých sú oba inštitúty
pomerne silné sú spravidla prechodné, nakoľko duálna autorita, resp. „zdvojené líderstvo“ je skôr
zdrojom konfliktov ako zárukou optimálneho chodu ústavného systému.
KONCEPCIA SILNEJ HLAVY ŠTÁTU
Klasickým historickým modelom so silnou hlavou štátu je prezidentský systém vytvorený
Ústavou Spojených štátov amerických z r. 1787. Na európskom kontinente sa pôvodne vytvárali
ústavné konštrukcie so slabou hlavou štátu. Tento charakteristický znak západných európskych
demokracií prekonala ústava Piatej francúzskej republiky, ktorou začal trend kreovania silných hláv
štátu mimo prezidentskú formu vlády. Realizoval sa buď priznávaním takých právomocí hlavám
štátu, ktoré pôvodne neboli klasicky prezidentské (napr. právo vyhlásiť referendum, alebo právo
zákonodarnej iniciatívy), alebo umocňovaním pôvodných právomocí (napr. posilňovaním
prezidentského veta).
Ak uvažujeme o klasickej pozícii hlavy štátu v parlamentnej forme vlády, môže v ústavnom
systéme hlava štátu spoluvytvárať dynamický a flexibilný zmiešaný systém a prispievať k jeho
stabilite ak má, možno nemnohé, ale svojim významom mimoriadne dôležité právomoci, ako je
najmä
- právo rozpustiť poslaneckú snemovňu parlamentu v stanovených situáciách,
- právo veta, na prekonanie ktorého sa vyžaduje kvalifikovaná väčšina (spravidla
nadpolovičná väčšina všetkých poslancov),
- právomoc menovať vysokých nepolitických funkcionárov (najmä sudcov, vojenských
funkcionárov),
- právo spoločne s parlamentom menovať (a aj odvolať) predsedu vlády.
Právomoci, ktoré sú priznané nad uvedený rámec predstavujú nástroje, ktorými sa kreuje
dominantný subjekt ústavného systému. K takým právomociam patria najmä:
- právomoc zákonodarnej iniciatívy,
4

11

Koncepcia prezidenta – arbitra bola vytvorená ústavou Tretej francúzskej republiky v r. 1875,
najmä za účelom nepripustiť aby sa hlava štátu stala vodcom parlamentnej väčšiny a vlády.
12
Mussgung, R.: Ústavnoprávna stabilita parlamentnej demokracie. In: Právny obzor 1999, č. 1. s.
49
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- právomoc iniciovať referendum,
- právomoc vydávať dekréty a právne akty bez požiadavky kontrasignácie zo strany vlády.
Posilňovanie postavenia hlavy štátu predstavuje aj poskytnutie širšieho rozsahu diskrécie
v niektorých systémoch, napr. o možnosť neprijať demisiu vlády, menovať a odvolávať predsedu
vlády na základe vlastného uváženia, na základe vlastného uváženia menovať tzv. úradnícke vlády
a pod. Podľa francúzskeho vzoru sa dokonca v niektorých štátoch so silne modifikovaným
parlamentným modelom presadzujú v oblasti výkonnej moci tendencie považovať určité rezorty za
“prezidentské” (napr. rezort zahraničnej politiky, obrany, vnútra) a rešpektovať v nich dominantné
pozície hlavy štátu (napr. Poľsko), čo výrazne limituje pozície parlamentu a vlády.
Uvedený trend je doprevádzaný aj viditeľným faktickým posilňovaním pozície hlavy štátu, najmä
v systémoch, ktoré zaviedli jej priamu voľbu. Súčasná ústavná prax núti prehodnotiť názory, podľa
ktorých priama voľba hlavy štátu nemá priamy vplyv na formu vlády. Faktom však je (ukazujú to
skúsenosti zo slovenskej a už aj českej praxe) že priama voľba poskytuje prezidentovi taký silný
zdroj legitimity, ktorý v konečnom dôsledku ovplyvňuje jeho pozíciu, autoritu a vážnosť. V prípade
silnej voličskej základne (často niekoľkonásobne silnejšej ako voličská základňa politickej strany,
ktorej nominantom je predseda vlády) sa viditeľne mení správanie súčasných prezidentov, ich
vystupovanie vo vzťahoch k parlamentu a vláde a presadzovanie ich (politickej) vôle. Vypuklo sa
v praxi prejavuje problém „dvojitej demokratickej legitimácie“ – ak vo všeľudovej voľbe je volený
parlament a tiež aj orgán exekutívneho typu (v tomto prípade prezident). Oba totiž môžu mať
rozdielne politické preferencie, dokonca môžu stáť v opozícii voči sebe, a to dokonca aj keď
pochádzajú z tej istej politickej strany. Nezhody potom často vedú do slepej uličky a môžu vyvolať
silné pohnútky u hlavy štátu použiť výnimočné právomoci, resp. stupňovať jej snahy stať sa
13
aktívnym politickým hráčom s potenciou meniť systém na semiprezidentský .
KONCEPCIA SLABEJ HLAVY ŠTÁTU
Pôvodným modelom so slabou hlavou štátu boli klasické parlamentné republiky
a parlamentné monarchie. Klasická parlamentná forma vlády však od svojho vzniku prechádza
procesom sústavného oslabovania zákonodarnej moci v prospech moci výkonnej. Negatívne
v tomto modely pôsobí aj silnejúci vplyv politických strán. Hlava štátu má spravidla najslabšie
postavenie v monarchiách, kde nadobúda len symbolickú a reprezentatívnu povahu. V republikách
je podobná pozícia hlavy štátu zriedkavejšia. V tomto postavení hlava štátu má len nepatrné
právomoci tak, aby mohol plniť funkciu akého si mediátora (napr. na realizáciu rozpúšťacieho práva
voči parlamentu sa vyžaduje kontrasignácia predsedom vlády ako v Spolkovej republike Nemecko).
Spravidla hlava štátu vystupuje ako sprostredkovateľ v konfliktných situáciách, čo je typické pre
štáty s kancelárskym modelom parlamentnej republiky (v parlamentných monarchiách im viac –
menej zodpovedá anglický kabinetným model vlády). V uvedených formách vlády, je hlava štátu
akoby vytiesnená na okraj ústavného systému a ani spôsob ich ustanovovania im neposkytuje
dostatočnú demokratickú legitímnosť. Vytvára sa tak bipolárny systém štátnej moci reprezentovaný
parlamentom a vládou s dominujúcim postavením predsedu vlády.
Druhou cestou vývoja klasických parlamentných foriem vlády bolo mierne posilnenie
arbitrážnej funkcie hlavy štátu v sporoch medzi vládou a parlamentom. Pôvodne bola koncepcia
prezidenta arbitra vytvorená ústavou Tretej francúzskej republiky z r. 1875. Jeho konštrukcia
pripomínala športového rozhodcu, ktorého funkciou je najmä dozerať na riadny chod ústavného
systému, resp. sledovať procesy v ňom prebiehajúce a zasahovať do nich len v krízových
situáciách. Táto koncepcia sa v priebehu vývoja parlamentného systému postupne menila
a presadzoval sa princíp arbitra, ktorý čoraz aktívnejšie vstupuje do spoločensko-politického života.
5

ZÁVER
Ako aj z vyššie uvedeného vyplýva, trend posilňovania postavenia hlavy štátu je
charakteristickým znakom súčasných ústavných systémov, okrem väčšiny monarchií
a kancelárskych modelov parlamentnej formy vlády. Poskytovanie nových právomocí, resp. obmena
pôvodných právomocí (napr. posilnenie práva veta) si však nevyhnutne vyžaduje vyvažovanie
v rámci ústavného systému tak, aby sa obmedzovala možnosť zneužívania moci. V tejto súvislosti
sa vynára otázka, resp. potreba prehodnotenia a zvyšovania miery zodpovednosti hlavy štátu.
6
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Hlava štátu je v porovnaní s ostatnými ústavnými činiteľmi inštitútom, ktorého zodpovednosť
sa formulovala najneskôr a ktorého ponímanie dodnes nie je celkom jednoznačné. Historicky sa
pomerne dlho udržiavala koncepcia politickej nezodpovednosti hlavy štátu. Prvky politickej a právnej
zodpovednosti hlavy štátu sa začali objavovať v ústavných systémoch až po prechode na
republikánske formy vlády, pričom v parlamentných formách vlády sa presadila priama, alebo aj
nepriama politická (príp. aj morálno-politická) zodpovednosť hlavy štátu, kým v prezidentských
republikách sa objavila právna zodpovednosť hlavy štátu, ako definičný znak tejto formy vlády.
Uplatňovanie ústavnoprávnej zodpovednosti má v súčasnosti ešte stále určité limity a
špecifiká. Z pohľadu súčasnej konštitucionalistiky ide zvláštny druh zodpovednosti, ktorej
špecifickými znakmi sú, že jej podstatou je protiprávne konanie porušujúce normy ústavného práva
subjektmi ústavného práva, smeruje proti hodnotám chráneným ústavným právom, následkom je
14
sankcia podľa noriem ústavného práva a uložiť sankciu musí subjekt ústavného práva. Zároveň je
výrazným špecifikom ústavnoprávnej zodpovednosti aj to, že sa uplatňuje voči subjektom ústavného
práva, ktoré sú v nemalej miere vyňaté z pôsobnosti právnych noriem, čo im poskytuje imunitu, či už
absolútnu, hmotnoprávnu (indemnitu) alebo relatívnu, procesnú, dôsledkom ktorej je exempcia, t. j.
vyňatie z pôsobnosti príslušných orgánov. Historicky bolo zmyslom tohto inštitútu zabezpečenie
nerušeného fungovania najvyšších štátnych orgánov a inštitúcií a ochrana najmä pred stíhaním za
výroky súvisiace s výkonom činnosti jednotlivých subjektov, resp. ochrana ich politických postojov.
V súčasnosti možno širšiu imunitu akceptovať najmä v systémoch inklinujúcich k autokratickým
formám vládnutia v záujme ochrany jednotlivcov pred perzekúciou. V týchto systémoch je však
spravidla zakotvená pomerne rozsiahla beztrestnosť autokraticky vystupujúcich hláv štátov.
V podmienkach štandardných demokratických režimov však niet opodstatnenosti na také zakotvenie
imunity ústavných činiteľov, vrátane hlavy štátu, ktoré by presahovalo mieru nevyhnutnú pre riadne
vykonávanie ich funkcie.
Hlava štátu je nositeľom najmä trestnoprávnej imunity, a to rôzneho rozsahu. Týmto sa
výrazne obmedzuje jej právna zodpovednosť za činy spáchané počas zastávania úradu.
Zodpovednosť sa uplatňuje spravidla len za niektoré z najzávažnejších trestných činov –
najčastejšie je to vlastizrada. Mnohé štáty však pristupujú k širšie formulovanej ústavnoprávnej
zodpovednosti, a to nielen tie, kde prezident nemá príliš silné postavenie. Dokonca aj ruský
prezident a prezident USA nesú zodpovednosť popri vlastizrade aj za iný ťažký trestný čin
(prezident USA je zodpovedný aj za úplatkárstvo a iné prečiny), podobne aj francúzsky prezident je
v zmysle zmeny ústavy z roku 2007 zodpovedný za také porušenie svojich povinností, ktoré je
zjavne nezlučiteľné s jeho ďalším zotrvávaním v úrade.
Okrem ústavnoprávnych deliktov, ktoré majú trestnoprávny základ (spravidla vlastizrada)
a zodpovednosti za niektoré trestné činy, resp. za vymedzenú kategóriu trestných činov, je
v mnohých ústavách moderných štátov zakotvená aj ústavnoprávna zodpovednosť za porušenie
ústavy, pričom tento čin má výslovne charakter ústavnoprávneho deliktu. Porušenie ústavy je
v moderných ústavných systémoch upravené buď výslovne ako úmyselný čin, alebo aj bez
zakotvenia úmyslu. Z textov jednotlivých európskych ústav vyplýva, prezident môže byť zodpovedný
aj za vážne porušenie ústavy, za nedodržanie ústavy, za porušenie ústavy ako aj za porušenie
ústavného sľubu. Základný zákon Spolkovej republiky Nemecko zakotvuje v čl. 61 popri
zodpovednosti za úmyselné porušenie ústavy aj zodpovednosť za úmyselné porušenie iného
zákona.
Z vyššie načrtnutých úvah vyplýva, že meniace sa spoločenské podmienky determinujú aj
ďalší vývoj hlavy štátu. Ak sledujeme jednotlivé zmeny (v poslednom období najmä vo
východoeurópskych ústavných systémoch), môže to v nás vyvolať závery o pomerne širokých
možnostiach vývoja inštitútu hlavy štátu. Skúsenosti však ukazujú, že základné princípy
konštitucionalizmu predstavujú isté hranice a obmedzujú “manévrovací priestor” reformátorov
ústavného systému tak, že aj súčasné a novo kreované, či pretvárané ústavné systémy budú môcť
byť systematizované podľa základných znakov do niekoľkých predvídateľných modelových foriem,
v rámci ktorých sa modernizácia bude týkať najmä precizovania existujúcej úpravy. V európskom
kontexte bude vo vzťahu k hlave štátu, ako k reprezentantovi suverenity štátu navonok, dôležité
sledovať tlak európskej integrácie a jej prenikanie do suverénnej sféry jednotlivých členských štátov.
V súčasnom období sa zdá, že tento faktor výraznejšie neovplyvňuje postavenie a úpravu inštitútu
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Filip, J.: K ústavní odpovědnosti v ČR a odpovědnosti hlavy státu zejméne za velezradu. In:
Časopis pro právní vědu a praxi, 2010, roč. XVIII, č. 1, s. 24
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hlavy štátu a je otázkou budúcnosti akým smerom budú pokračovať ďalšie inštitucionálne zmeny
v Európskej únii a v akej miere ovplyvnia najvyššie štátne orgány členských štátov.
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