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ABSTRAKT:
Autor sa vpredkladanom príspevku zaoberá právnymi princípmi apravidlami, ich pôvodom, systematikou,
obsahom, významom, ako aj ich pozíciou vplatnom právnom poriadku. Poukazuje taktiež na skutoēnosƛ, že
súdypriaplikáciiprávanakonkrétnyprípadmôžulogickyvyužívaƛtietoprincípyapravidlá,ktorésanachádzajú
ēiužvlegálnej,aleboextralegálnejoblasti.Tátoskutoēnosƛmázadôsledok,žesúdnerozhodnutiakonkrétnych
sporov, ktoré majú byƛ rozhodované vprvom rade podűa platného práva, budú deformované aplikáciou
obsahových konštrukcií právnych princípov, ato najmä pri verifikácii podstát týchto súdnych rozhodnutí, ēo
vniektorýchprípadochniejestavomdobrým.Autor vpríspevkupredkladátaktiežnávrhsystematikydnessa
vyskytujúcich, existujúcich aznámych pravidiel aprincípov. UpozorŸuje taktiež na skutoēnosƛ, že vplyv
„judikatizácie“ európskej právnej oblasti má potenciál do znaēnej miery ovplyvŸovaƛ, vhoršom prípade
znemožŸovaƛ fungovanie niektorých inštitútov vnútroštátneho práva. Deje sa to na pozadí vydávania
„dogmatických“ rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, ktorý ēasto pri verifikácii aodôvodŸovaní záverov
svojichrozhodnutívyužívapráveprávneprincípyapravidlá(vniektorýchprípadochdokoncanové),ktorésíce
ēerpázozakladajúcichzmlúv(mnohokrátextenzívnymvýkladom),notietonemusiabyƛjednotlivýmprávnym
poriadkomznáme,aniblízke.Následná–faktická„záväznosƛ“takýchtorozhodnutíveurópskompriestoremôže
vkonkrétnychprávnychporiadkochkonkrétnychēlenskýchštátovpodkopávaƛinštitútprávnejistoty,ktorýby
malbyƛsmerodajnýmpriakejkoűvekaplikáciipráva.

ABSTRACT/SUMMARY:
The author is focusing on legal principle and rules, their origins, taxology, content, meaning, as well as their
position in the valid legal system. He underlines also the fact that courts, when applying the law in some
specificcases,couldlogicallyusethoseprincipleandrulesthatarepresentinlegalorextralegalfield.Thisfact
has aconsequence, that judicial decisions in specific cases, that should be determined firstly based on valid
law, will be distorted by the application of contextual construction of legal principles, and this mainly in
verification of substance of those courts resolutions, which can be in some cases incorrect. Author is also
focusingonsuggestionoftaxologypresentlyoccurring,existingandknownrulesandprinciples.Henoticesthe
fact,thattheconsequenceof"judicatization"oftheEuropeanlawhasapotentialtoinfluencesignificantly,in
worsecasestoprecludetheoperationofsomeinstitutesofintrastatenationallaws.Thishappensonthebasis
of "dogmatic" resolutions of the Court of Justice of the European union, which often in verification and
substantiationoffindingsintheirdecisionsusesexactlylegalprincipleandrules(insomecasesactuallynew
ones), that in some cases utilises from chartered agreements (in many cases by broad interpretation), but
theseprinciplesandrulesdonothavetobeneitherfamiliarnorclosetoeachspecificlegalorder.Subsequent
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factual "obligation" by those resolution in European law field could in some specific cases of legal orders of
membercountriessubvertthelegalinstitutionofcertainty,thatshouldbeauthoritativeinapplicationoflaw.


ÚVOD:
Príspevkom by sme sa vkrátkosti radi zamysleli nad problematikou právnych princípov, ich
pôvodom, ich (ne)existenciou vprávnom poriadku, ich významom ataktiež vdopade ich
prítomnosti na inštitút právneho poriadku snázvom právna istota. Vpríspevku bude logickou
súēasƛou nastoűovaných otázok pojem „sudcovská tvorba práva“, ktorá najmä veurópskom
regióneznámoudoistéhomomentunebola,nodoktrinálnerozhodnutiaSúdnehodvoraEurópskej
úniejudefactotlaēianahornéprieēky„tvorbypráva“tohtoeurópskehoprávnehopriestoru.Môže
sazdaƛ,žepríspevokjezameranýlennaEurópskypriestorasamotnýSúdnydvorEurópskejúnie,
noopakjepravdou,avšak,akosaneskôrukáže,samotnýpríkladjudikatúrynajlepšieupozorŸuje
naproblematikuprávnychprincípovaichvýznamnéhopostaveniavplatnomprávnomporiadku.
Zaradiƛ systematicky tento ēlánok medzi ēlánky sumarizujúce, hodnotiace, ēi bádateűské bude
problémom, nakoűko prezentuje subjektivizované postoje na vskutku široké okruhy nielen
právnych, ale aj mimoprávnych otázok. Na mnohých miestach je abude pravdepodobne iba
podnetom na diskusiu ēi širšiu odbornú polemiku, nakoűko poskytnúƛ odpovede na nastolené
otázkysamnohýmprávnymvedcomaautoromnepodarilopredložiƛanivsiahodlhýchodborných
publikáciách.

PRÁVNEPRINCÍPY:
V prvom rade je treba povedaƛ, že uspokojivo vymedziƛ právne princípy ēi právne zásady je
sprihliadnutímnadiverzituprávnejēiodbornejspisbyzaoberajúcejsatoutoproblematikouviacͲ
menejnemožné.Akésivšeobecneakceptovateűnévymedzenie,keěžedefinícietentoautorkladie
na druhú koűaj zhűadiska ich problematickosti, poskytol Viktor Knapp. Parafrázovaním jeho
myšlienky,ktorýsavdiele"Velképrávnísystémy,úvoddosrovnávacíprávnívĢdy"nechávapoēuƛ,
že by pod právnymi princípmi bolo možné chápaƛ všeobecné postuláty smerované na űudské
1
správanie, ktoré sú uznávané vcivilizovaných krajinách.  Zhodnoƛme, že táto definícia spŰŸa vo
veűkej ēasti všetky kvalitatívne požiadavky kladené na vymedzenie obsahu inštitútu právnych
princípov. Krátkym exkurzom upozornime na skutoēnosƛ, že rozdiel medzi právnym princípom
apravidlomjenajmävrozsahujehoaplikácie,nootomtoproblémenámrozsahtohtopríspevku
2
nedovoűujebližšiepolemizovaƛauvažovaƛ. 
V nadväzujúcej problematike samotnej existencie právnych princípov si treba úvodom ato bez
akýchkoűvek sporov vyjasniƛ základnú skutoēnosƛ, ktorou je otázka, kde sa tieto právne princípy
nachádzajú.Jeviacakojasné,žetenktorýprincíp,ktorýsanapríkladobjavujeajvrozhodovaní
súdov pri riešení jednotlivých sporov inter partes, aktorý zväēša sudcovia využívajú na
odôvodnenieēiverifikáciunimiposkytnutéhoriešeniapredmetnejkauzy,sanemusianachádzaƛ
iba voblasti explicitného práva. Celsusom poskytnuté staré známe "ius est ars boni et aequi" –
právo je umenie dobra aspravodlivosti, nám otvára priestor na vnímanie práva ako
viacvýznamového normatívneho systému zakladajúceho významnú schopnosƛ azruēnosƛ každej


1) Bližšie pozri: KNAPP, V; Velké právní systémy (Úvod do srovnávací právni vĢdy). 1. Vydání, Praha, C.H. Beck 1996,
ISBN80Ͳ7179Ͳ089Ͳ3(C.HBeck.Praha).
2) Bližšie pozri: Bröstl, A.: PRÁVNE PRINCÍPY AKO PRAMEG PRÁVA, dostupné na internetovej stránke:
http://www.upjs.sk/pravnickaͲfakulta/katedraͲteorieͲstatuͲaͲprava/dokumenty/,(navštívenédŸa31.072012).
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osoby aplikujúcej právo na konkrétne prípady. Ide ozruēnosƛ, ktorej obsahom je skutoēnosƛ
hovoriacaoumeníaplikácieplatnéhoprávanakonkrétnyprípadsprihliadnutímnaprávneprincípy
azásadyskutoēneminimálnouajeskutoēnenevyhnutnouvlastnosƛouosoby,ktorásprávomako
takýmpracuje,ajehoobsahaplikujeinterpartes,ēiergaomnes.
Istá ēasƛ akademickej obce, nazvali by sme ju "pozitivistickou ēasƛou", tvrdí aēasƛ ich názorov je
zaujímavá aj vtom, že ootázke existencie ēi relevantnosti právnych princípov sa vyjadrujú
vzmysle, že tie právne princípy, ktoré sa explicitne alebo implicitne nedajú zprávneho poriadku
vyabstrahovaƛ,defactopreprávnuobecpoužiteűnéniesú.
Druhá skupina názorov stojaca ako opozitum kuvedenej zastáva postoj, že aj právne princípy,
ktoré sa nachádzajú vextralegálnej oblasti sú vpodmienkach aplikácie práva aēastokrát aj
vpodmienkach jeho realizácie použiteűné, pretože tvoria jeho obsahovú stránku. Tieto názorové
platformy majú samozrejme spornú stránku svojho dôvodenia zakotvenú votázke, ēo je to
platnéprávo,platnýprávnyporiadok.
x

x

Prváskupina„odpovedajúcichnatútootázku“uvádzaazastávanázor,žeprávojeibato,
ēojezhmotnenévplatnýchprávnychpredpisoch,normách,prameŸochpráva.Zastávajú
vovzƛahukupertraktovanýmprávnymprincípompozíciu,žeaksaprávneprincípymajú
dostaƛ do pozície „normatívneho práva“, tak majú (a musia) byƛ zahrnuté práve
3
vplatnom právnom substráte, teda vexplicitnom znení toho ktorého prameŸa práva .
Nepripúšƛajúaplikáciutýchprávnychpravidiel,ktorésavtejtomnožineplatnéhopráva
vštátomuznanýchformáchnenachádzajú.
Druhá skupina, ktorá chápe právny poriadok iba ako dôsledok hodnotovej orientácie
tohoktoréhospoloēenskéhozriadeniatvrdí,žesatietoprincípylogickymôžunachádzaƛ
aj vextralegálnej oblasti, aproces ich verifikácie nie je podmienený ich umiestnením
vplatnomprávnomporiadku.

Postoje oboch sú do väēšej miery akceptovateűné. Máme však za to, že právne princípy, na
ktorých je to ktoré odvetvie práva vybudované, sa vplatnom právnom poriadku explicitne
nachádzaƛ nemusia astaēí, ak ich vprocese ich individualizácie vieme zplatného právneho
poriadkuextenzívnym,úēelovýmateleologickýmvýkladomvyabstrahovaƛ.Uvedenéjedefacto
vsúladesvnímanímprávaakonormatívnehosystému„sensulargo“.
Prirodzene, že postoj, ktorý zastávame neodôvodŸuje aneschvaűuje zavádzanie nových právnych
princípov,ktorésavprávnomporiadkuaniimplicitnenenachádzajú.Akbytotakbolo,schvaűovali
by sme úēelovú tvorbu práva súdnou mocou formou tvorby právnych princípov pod prizmou
verifikácieobsahuvyriešeniakonkrétnehosporu,ēovžiadnomprípadenepripúšƛame–akobolo
spomenuté vyššie. Ak súd takýmto konaním vytvorí nový právny princíp, je to vrozpore sjeho
právomocou apovinnosƛou rozhodnúƛ iba na základe zákona. Možným je aj tvrdenie, že sudca
vtomto prípade rozhoduje na základe zákona, avytvoreným právnym princípom iba odôvodŸuje
správnosƛsvojhoriešeniaēiaplikáciepráva.Akvšakaleviemepredmetnúkauzuvyriešiƛnazáklade
platnéhoprávnehoporiadku,nepotrebujemenaverifikáciunovéprávnepravidlo,ktorépodkopáva


3)Natomtomiestejetaktiežpotrebnézvážiƛ,vktorompramenivnútroštátnehoprávabysatietoprávneprincípyēipravidlá
mali nachádzaƛ. Východiskom môžu byƛ dva smery zmýšűania. Po prvé, že by sa tieto mali nachádzaƛ vnajvyššom prameni
práva,tedavtom,ktorýstojínadvšetkýmiostatnýmiprávnymipredpismi(vpodmienkachSlovenskejrepublikytojeÚstava
Slovenskejrepubliky).Druhýsmerzmýšűanialogickyhovoríotom,žejemožnétietoprávneprincípyēipravidláinkorporovaƛdo
konkrétnych zákonov, ēi kódexov toho ktorého právneho odvetvia, ktorých sa jednotlivé princípy ēi pravidlá týkajú. Druhý
spôsob sa nám zdá praktickejší, nakoűko umiestnenie princípov apravidiel cestou Ústavy by mohlo normativizovaƛ
azovšeobecŸovaƛdoústavnejrovinyajtaképrávneprincípyēipravidlá,ktorémajúibaodvetvovýcharakter.
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právnu istotu subjektov práva amá de facto potenciál vytváraƛ ex nunc nové právne inštitúty ēi
hodnotovoͲprávne orientácie. Normálnym adovoleným sa nám zdá spôsob odôvodŸovania
rozhodnutia riešiaceho konkrétnu kauzu právnym princípom logicky plynúcim zplatného
právneho poriadku. Princípom, ktorého obsahová stránka je zrejmá zo znenia niektorých, ēi
viacerýchzákonnýchustanoveníjednotlivoalebovovzájomnýchsúvislostiach.
Na demonštráciu správnosti uvedenej myšlienkovej konštrukcie uveěme, že je viac ako známa
existenciazásadyzmluvnejvoűnosti,notátoexplicitnevplatnomprávnomporiadkuSlovenskej
republikyuvedenánieje.Viemejusamozrejmevyabstrahovaƛvzávislostiodpotriebprevádzanej
verifikácie nášho cieűa, teda vyriešenia konkrétnej kauzy, avšak jej explicitné zákonné znenie
budeme hűadaƛ márne. Dôkaz ojej existencii prebehne logickými argumentami, ktoré sú právnej
obci viac ako známe, ba každá argumentácia by mala byƛ založená práve na nich. Uvedené platí
oto viac pretože máme za to, že logická právna argumentácia dáva vnajmenšej miere možnosƛ
nezohűadneniazákonnéhozneniapredpisu,ktorýmriešimedanýspor.Negatívnoustránkoutohto
typu právnej argumentácie je skutoēnosƛ, že táto nevie zohűadŸovaƛ jednotlivé hodnotové
vlastnosti ēi orientácie inštitútov právneho poriadku, avýsledky Ÿou dosiahnuté sa vniektorých
prípadochinconcretomôžuzdaƛnelogickéanormatívnenesprávne.
To,ēomávplyvanaberánadôležitostijeskutoēnosƛ,žemnohokrátsastáva,ževrozhodnutiach
konkrétneho sporu sudcovia pri argumentácii využívajú toto odvolávanie sa na inštitúty
jednotlivýchprávnychprincípov.Jevšakotázne,akájeichpozícia,prípadnezodpovedanieotázky,
ēoboloskôr.Právnyprincíp,ēiprávnyporiadok?Plynieprávnyprincípzprávnehoporiadku,alebo
právny poriadok je vybodovaný na základe právnych princípov? Je sudca oprávnený automaticky
verifikovaƛsvojerozhodnutiekonkrétnejkauzyprávnymprincípomēipravidlom,alebojetátojeho
možnosƛviazanáibanaisté,kvalitatívnevymedzenéprípady?

DÔKAZOICHEXISTENCIIARELEVANCII?
Zmienkyoprávnychprincípochazásadáchvsamotnomplatnomprávnomporiadkuniesúažtaké
ēasté, no aj napriek ich výnimoēnosti existujú. Ústava Slovenskej republiky nám na viacerých
miestach poskytuje demonštráciu princípov azásad, na ktorých je vybudovaná jednak naša
4
spoloēnosƛ,jednakplatnýprávnysystém.Tieto„ústavné“princípyēizásady rozoberaƛnemámeza
cieű, nakoűko sa tento príspevok zaoberá inou problematikou. o sa týka zmienok oprincípoch
azásadách vzákonných právnych aktoch, príkladom ide zákon ē.513/1991 Z.z. Obchodný
zákonník,ktorývosvojom§1odseku2hovorí:
x

Právnevzƛahyuvedenévodseku15saspravujúustanoveniamitohtozákona.Akniektoré
otázky nemožno riešiƛ podűa týchto ustanovení, riešia sa podűa predpisov obēianskeho
práva. Ak ich nemožno riešiƛ ani podűa týchto predpisov, posúdia sa podűa obchodných
zvyklostí,aakichniet,podűazásad,naktorýchspoēívatentozákon.






4)Napr.princíp„právnehoštátu“(ēl.1ods.1),princípysociálneaekologickyorientovanejtrhovejekonomiky(ēl.55ods.1).
5)§1Rozsahpôsobnosti(1)Tentozákonupravujepostaveniepodnikateűov,obchodnézáväzkovévzƛahy,akoajniektoréiné
vzƛahy súvisiace spodnikaním. (2) Právne vzƛahy uvedené vodseku 1 sa spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré
otázkynemožnoriešiƛpodűatýchtoustanovení,riešiasapodűapredpisovobēianskehopráva.Akichnemožnoriešiƛanipodűa
týchtopredpisov,posúdiasapodűaobchodnýchzvyklostí,aakichniet,podűazásad,naktorýchspoēívatentozákon
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ObchodnýzákonníkjeprameŸom,ktorýspomínaajinúzásadu,arobítakv§265:
x

Výkon práva, ktorý je vrozpore so zásadami poctivého obchodného styku, nepožíva
právnuochranu.

O nieēo ěalej pri formulovaní právnych zásad aprávnych princípov vplatnom právnom poriadku
6
zašlinašiēeskísusedia,ktorísavpripravovanomznenínovéhoObēianskehozákonníka nechávajú
poēuƛnasledovné:
x

x

§2odsek1:KaždéustanovenísoukroméhoprávalzevykládatjenomveshodĢsListinou
základních práv asvobod aústavním poƎádkem vƽbec, se zásadami, na nichž spoēívá
tento zákon, jakož i strvalým zƎetelem khodnotám, které se tím chrání. RozejdeͲli se
výkladjednotlivéhoustanovenípouzepodlejehoslovstímtopƎíkazem,musímuustoupit.
odsek3:VýkladapoužitíprávníhopƎedpisunesmíbýtvrozporusdobrýmimravyanesmí
véstkekrutostinebobezohlednostiurážejícíobyēejnélidskécítĢní.

Formulácia zásad, na ktoré sa má pri akejkoűvek aplikácii práva prihliadaƛ, je tu viac ako zjavná.
Takáto formulácia slovenskému Obēianskemu zákonníku chýba. Tým, že takáto formulácia je
vpodmienkacheskejrepublikyobsiahnutávzákladnomdokumenteēeskéhosúkromnéhopráva–
Obēianskom zákonníku, ktorý zceűuje azjednocuje súkromné právo do jednotného právneho
dokumentu, právne zásady nadobúdajú na opodstatnenosti. Je viac ako jasné, že smerovanie
aplikácie ēi tvorby práva, ktoré hűadí jednak na zásady platné vtom ktorom právnom poriadku,
ajednak na stav akademických debát, doktríny vedcov, literatúry, stav právnej náuky (tzv.
7
"communis opinio doctoris")  je viac ako aktuálny atrebalo by na tomto fakte založiƛ akékoűvek
legislatívnezámeryvktorejkoűvekprávnejoblasti.

SYSTEMATIKAPRÁVNYCHPRINCÍPOV8:
Úvodomtohtokvalitatívnehodeleniajepotrebnéuviesƛ,žepríspevoksazaoberájednakprincípmi
azásadami vlastnými súkromnému právu, ajednak verejnoprávnymi princípmi azásadami,
zmnožinyktorýchsmevytvoriliichnasledujúcusystematiku:

A.VPRÁVNOMPORIADKUEXPLICITNEUVEDENÉ:9
1.
2.
3.
4.
5.

Zásadalegality,
Nebisinidem,
Zásadaprezumpcieneviny,
Zásadarovnostipredzákonom,
Indubioproreo,


6)Uvedenéplatízdôvoduúēinnostitohtopredpisuažod1.Januára2014.
7) Musíme uviesƛ, že prihliadanie na tieto akademické debaty je spornou skutoēnosƛou, nakoűko tieto sú výsledkom
súkromných úvah jednotlivých vedcov, akademikov, autorov, ēi právnikov pôsobiacich vakademickej obci. Pripisovaƛ im
normatívnosƛ bude problém (nakoűko už aj verifikácia súdnych rozhodnutí ich obsahom je sporná, avšak vo svete – napr.
Nemecko – je tento fenomén pomerne ēasto využívaný), avšak vzhűadom na dynamiku vývoja právnického povedomia
asmerovaniavývojatohoktoréhoprávnehoporiadkutútotendenciunemôžemeaprioriodmietaƛ.
8)Chcemeupozorniƛ,žeposkytnutédeleniejesosúhlasomautorasēastiinšpirovanéadoplnenéprednáškouprof.JUDr.Jozefa
SuchožuDrSc,uskutoēnenejnaPrávnickejfakulteUniverzityPavlaJozefaŠafárikavKošiciach,dŸa21.02.2012vrámcivýuēby
predmetu"Obligaēnéprávo".
9)Uvádzameprirodzenelenniektoré.
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B.VPRÁVNOMPORIADKUEXPLICITNENEUVEDENÉ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

desimilibusidemestiudicandum(prípadyobdobnésemajúrozhodovaƛrovnako),
pactasuntservanda(dohodysamajúdodržiavaƛ),
clausularebussicstantibus(zmluvaplatíibazapredpokladunezmenenýchpodmienok),
10
ignoratiaiurisnonexcusat(neznalosƛprávaneospravedlŸuje ),
neminemlaeditquiiuresuoutitur(nikohonepoškodzuje,ktovyužívasvojeprávo),
nemo turpitudinem suam allegare potest (nikto nemôže maƛ prospech zvlastného
protiprávnehojednania).

C. PRINCÍPY NACHÁDZAJÚCE SA VEXTRALEGÁLNEJ MIMOPRÁVNEJ OBLASTI: HODNOTOVÉ (AXIOLOGICKÉ
PRINCÍPY)
V tomto prípade ide zväēša ospravodlivostné princípy, ku ktorým sa vieme dostaƛ cez prizmu
rôznych prístupov asystematických vnímaní spravodlivostných klauzúl. Samozrejme, vplyv
hodnotovejorientáciespoloēenskéhozriadenianakvalitatívnustránkutýchtoprincípovjeviacako
jasný ajeho dopad na znenia konkrétnych spravodlivostných princípov je aktuálny. Nesmieme
zabúdaƛ ani na právne názory osoby, ktorá ēiní aplikáciu práva aktorá takto získanými právnymi
11
"spravodlivostnými" pravidlami verifikuje svojeprávnoͲaplikaēné riešenievprípade in concreto.
Dopad jej mentálneho pozadia na samotnú aplikáciu práva je viac ako jasný anepopierateűný.
Predmetná problematika spravodlivostných prístupov presahuje rozsah tohto príspevku, naším
cieűom bolo iba upozorniƛ na možnosƛ verifikácie nastoleného riešenia konkrétnej kauzy práve
využitímobsahovejstránkynasledujúcichprincípovēipravidiel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

princípspravodlivostiarovnosti,
sloboda ēloveka azákaz diskriminácie vrátane ochrany tretích osôb (slabšej zmluvnej
stranytzv."zákazšikany"aleboinakpovedanéšikanóznyvýkonpráva–abususiuris),
princípsolidarityaindividuálnejsociálnejzodpovednosti,
ochrananadobudnutýchpráv,
princíplegitímnehooēakávania,
princíp"všetkoēoniejezakázanéjedovolené"(tzv."mlēaniezákona").

D.PRINCÍPYNACHÁDZAJÚCESAVEXTRALEGÁLNEJOBLASTI„OBYAJOVEJ“:
1.
2.
3.

Dobrémravy,
Medzinárodnézvyklostiobchodovania,
Zvyklosti,ktorésimedzisebouzaviedlisubjektyprávnehovzƛahu.

E.HISTORICKÉPRÁVNEPRINCÍPY:
1.
2.
3.
4.
5.

ignoratiaiurisnonexcusat,
lexposteriorderogatlegipriori,
lexspecialisderogatlegigenerali,
lexretrononagit,
ultrapossenemotenetur.


10) Práve na tomto mieste je na mieste úvaha ovýklade pojmu zákon. Tak napríklad judikatúra súdneho dvora považuje za
zákonajsúdnujudikatúru–ēomôžebyƛproblémom.
11) Najēastejšími pravidlami tohto druhu sú napríklad zásada rovnakého zaobchádzania, zásada rovnosti šancí, zásada
nediskriminácie,zásadaoprávnenejdiskriminácieapodobne.
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F.TRADINÉSÚKROMNOPRÁVNEPRINCÍPY:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

slobodapodnikania(mámejednoznaēneza to,žetúto„slobodu“môžemepovažovaƛza
princíp, ktorý je vlastný danému právnemu odvetviu – vpodmienkach Slovenskej
republikyobchodnému/živnostenskému/pracovnému/obēianskemuprávu)
princípochranyvlastníctva,
pactasuntservanda("dohodysamajúdodržiavaƛ"),
iuravigilantibus("právopatrívšetkým"/nechsikaždýchráni/stráži/svojeprávo/a),
nemopotestplusiurisadaliumtransferequamipsehabet,
ochranaobchodnéhotajomstva,
zákazobmedzovaniahospodárskejsúƛaže,
zásadapoctivéhoobchodnéhostyku("zásadaférovéhoobchodovania").

G.SUDCOVSKÉPRINCÍPY:

1.
2.
3.
4.

nemoiudexinresua,
iuranovitcuria,
audiaturetalterapars,
iudexiusdicitinterpartes.

CHICKEN–EGGSITUATIONALEBOOBOLOSKÔR?
Odpoveě na otázku „ēo je právny princíp?“, ktorá je űahko formulovateűná, je avšak oto ƛažšie
nájsƛ. Právny poriadok sa skladá zmnožstva inštitútov založených na kvalitatívne rozdielnych
požiadavkách ēi znakoch, avšak tieto inštitúty ako celok sumarizujú právne mechanizmy
nachádzajúcesavtomtoprávnomporiadkudologickéhocelku.Tietosummasummárumvytvárajú
celok, ktorý pre adresátov práva na jednej strane vytvára možnosƛ produkovaƛ právne
relevantné vzƛahy postavené na zmluvnej voűnosti, no na druhej strane týmto adresátom
asubjektom práva adresuje prostriedky, ako prípadný právne nekonformný stav vyriešiƛ. Pod
prizmou významu trojdelenia moci vštáte do tohto vzájomného vzƛahu práva ajeho adresátov
logickyvstupujetretíprvok,atoprvoksúdnejmoci,ktorázastrešujezákonnémožnostivyriešenia
vzniknuvšiehosporu.
Zhrnutímtrebapovedaƛ,žepredmetnéprávneprincípypredstavujúakýsispojovacíēlánokmedzi
jednotlivými právnymi normami ēi ich predpokladmi, ovplyvŸujú výklad právnych predpisov
aurēujúvneposlednomradeajsmeryprípadnéhoprávnickéhouvažovaniavovšeobecnomslova
zmysle. Povedzme si na rovinu apotvrěme zosumarizované, že žiaden právny zástupca by
vprípade konkrétneho sporu neuvažoval ozákonnosti požiadavky, ktorá by napríklad zakazovala
urēitému subjektu vstupovaƛ do zmluvných vzƛahov siným subjektom, keěže je všeobecne
známou,ajkeěvprávnomporiadkuexplicitneneuvedenouzásadaspomenutejzmluvnejvoűnosti,
12
voűnosti kontraktácie.  Práve na tomto mieste je potrebné upozorniƛ na význam znalosti
oexistenciitýchtoprávnychprincípov,pretožetietojednoznaēneovplyvŸujúlogickéanormatívne
úsudky osoby aplikujúcej právo. Deje sa tak najmä vtedy, ak aplikácia konkrétnej normy na
konkrétny prípad vyvoláva pochybnosti osprávnosti obsahu záverov, ku ktorým spomenutá
aplikácia normy na daný prípad vedie, ēo sme koniec koncov potvrdili aj na hore uvedenom
prípade,vktoromhralaprvéhuslezmluvnásloboda.


12) Samozrejme, aj na tomto mieste zvlášƛ pod prizmou platného právneho poriadku ako celku sme nútení uvažovaƛ
vintenciách,žeajtátojelimitovanáaochranyhodnálendotejmiery,vktorejtátoniejevrozporenapríkladprávesozásadou
poctivéhoobchodnéhostyku,zásadouochranyzmluvneslabšejstranyatě.
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Samozrejme, pri konkrétnej aplikácii práva apri riešení konkrétnej kauzy sú dôležité aj osobné
postojeosobyaplikujúcejprávnypredpisapracujúcejsjehopredpokladmi,avšakvtomtozmysle
sa okűukou vraciame ku názorovej platforme, že právny poriadok tvoria aj hodnoty, postoje
amyšlienky,právneprincípy,ktorésavyskytujúprávevextralegálnejoblasti–tedavnímaniepráva
vsmereapozíciisensulargo.Uvedenénajlepšiepodēiarkujedogmatickýprípadanglickéhopráva13,
vktorom sa viedli polemiky otom, ēi môže dediƛ dediē, ktorý sa dopustil trestného ēinu proti
poruēiteűovi.Preēosavpredmetnomprípadeviedliprávnepolemiky,akprávnyporiadokdedenie
takejto osoby nevyluēuje? Pretože zásada, že nikto nemôže maƛ prospech zvlastného
protiprávneho konania (nemo turpitudinem suam allegare potest) bola známou aj vanglickom
práve, apráve táto viedla kvýsledku, že dediēstvo osobe, ktorá zavraždila poruēiteűa priznané
nebolo. Nielen zuvedeného vyplýva, že vyriešenie predmetnej kauzy samozrejme nezávisí len na
platnom právnom poriadku, ale samozrejme aj na hodnotovej orientácii tej ktorej spoloēensko –
ekonomickejformácieaplikujúcejprávoariešiacejkonkrétnyprípad.
Otázka nazamyslenie však znie, ēo bolo skôr,právnyprincíp,alebo platnéprávo toho ktorého
spoloēenskéhozriadeniavpodobekonkrétnychprameŸovpráva?Odpoveěnatútootázkunám
otvára bránu zodpovedania vskutku dôležitej otázky, ato otázky sobsahom, ēi je používanie
právnych princípov vrozhodnutiach súdov anevyhnutné potvrdzovanie ich existencie aplatnosti
vporiadku,alebonie.
Ak bol platný právny poriadok vytvorený na základe týchto princípov, preēo potom tieto nie sú
explicitneuzákonenévkonkrétnejpodobeaobsahuzákona?Pritakomtostavebyboloichpoužitie
nesporné asudca by nemusel byƛ vystavený riziku nutnej potreby odôvodŸovania rozhodnutia
vkonkrétnomprípadeprílišextenzívnymspôsobomvýkladuotázky,ēojeplatnýprávnyporiadok
aēovšetkotvoríjehoobsahovúnáplŸ.Aksaichvzniksystematizujeopaēnoucestou,atotak,že
tieto právne princípy sú produktom platného právneho poriadku, ide bezpochyby iba oakýsi
úēelový asystematický sumár právnych alegálnych textov donenormatívnej vety, ktorej savšak
pri aplikácii práva apri právnej argumentácii zvykne pripisovaƛ normatívny, záväzný charakter.
Vtomto prípade sudcovi pri aplikácii práva ariešení prípadu nemôžeme vytýkaƛ niē, pretože
logickými argumentmi, právnou logikou aargumentáciou vie odôvodniƛ existenciu právneho
princípuvtomktoromplatnomprávnomporiadku.Jealevporiadkusituácia,aksasudcaodvolána
princípstojacijasnevextralegálnejoblasti,napríkladvoblastimorálky,slušnosti,etikyanazáklade
jehoobsahovejstránkyrozhodneprípadinconcreto?
Právnapraxaleajzákonnýstavnámhovorí,ženaniektorýchmiestachtovporiadkuje–ēokoniec
koncov podporuje aj nepriznanie nároku dedenia vnami spomínanom prípade. alej ak sa
vkonkrétnom spore prejednávali konania, ktoré prichádzajú do úvahy ako konania proti dobrým
mravom,jelennaosobeaplikujúcejprávonakonkrétnyprípad,ēouzná–anaopak,ēozadobré
mravyneuzná.Vtomtoprípadejedôkazoexistenciipravidiel,ktorésanachádzajúmimoprávneho
poriadku anavyše, ktoré majú mimoprávny charakter jasný. Ich definíciu by sme však vplatnom
právnomporiadkunielenvpodmienkachSlovenskejrepublikyhűadalimárne.

MEDZERYVPRÁVE=VÝKONPRÁVABEZPRÁVNEJÚPRAVY?
Medzeryvpráveakologickýdopadskutoēnosti,žeprávomsanedáanemôžedaƛupraviƛkaždá
spoloēensko – ekonomicko – sociologická vzƛahová štruktúra sú aktuálnou problematikou.
Vyskytujú sa vodbornej spisbe polemiky, ēi medzery vpráve vôbec existujú. PrikláŸame sa ktej
myšlienkovejkonštrukcii,ktoráhovoríokladnomzodpovedanínastolenejotázky.Užzosamotného


13)Riggsv.Palmer,115N.Y.506(1889)
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tvrdenia,žeprávomsanedáanemôžeupraviƛibaholáexistenciabytiajetotosmerovanieviacako
správnejšie. Ak by sa právnym poriadkom upravila každá spoloēensky sa vyskytujúca forma
správaniasajednotlivcov,samotnébytiebybolovýkonompráva,ēojevlogickomprotikladeku
kvalitatívnymznakomprávnehoporiadkuakýmisúnapríkladúēel,jehofunkcieēisystematickosƛ
zameraniaplatnéhoprávnehoporiadku.
Jevšakmedzerouvpráveajoblasƛ,ktorýplatnýprávnyporiadokneupravuje?Jemlēaniezákona
právnouúpravou?Zextenzívnehovýkladuznámehopravidla„ēozákonnezakazuje,jedovolené“si
myslíme,žemiestaēioblastisprávaniasasubjektovpráva(dotohtomomentujelepšienazvaƛich
subjektmi bytia ako práva), ktoré platným právnym poriadkom nie sú upravené, medzerami
vpráve nie sú atieto oblasti sa ani nedajú považovaƛ za oblasƛ právom upravenú, na ktorú sa
vzƛahuje právna úprava – žiadna. Opaēný názor by nás privádzal ku nie príliš logickým
aplikaēnýmvýsledkom–zákonomneupravenéoblastibybolivýkonompráva,avšakpredstavovali
bymnožinu„medziervzákone“,ēojejednakvprvomradevprotikladekumyšlienke,žebytienie
je výkonom práva ajednak vdruhom rade ku myšlienke, že ēo zákon nezakazuje, je dovolené.
Zuvedeného by logicky vznikala premisa, že mlēanie zákona je koniec koncov zákonná úprava
„neupravených vzƛahov“, ktoré sú vkoneēnom dôsledku výkonom práva – ēo je záverom
absurdným.
Otázkou, ktorú sme nastolenými úvahami chceli položiƛ znie, ēi je vporiadku, ak sa
prostredníctvomsudcovskejtvorbyprávadoprávnehoporiadkuzavádzajúprávneprincípydovtedy
vplatnom poriadku neexistujúce – ēoho najlepšou demonštráciou bude samotný, „integraēný“
SúdnydvorEurópskejúnie.Natomtomiestepovedzme,žeparadoxne,subjektintegrácievpodobe
Európskej únie ajej Súdny dvor nám na mnohých miestach produkuje do praxe dogmatické
rozsudky vtom zmysle, že sa tieto stávajú akýmsi vodiacim elementom úpravy predmetného,
dovtedy mnohokrát „právne“ neupraveného vzƛahu, ēo koniec koncov a vkoneēnom dôsledku
vytváradoktrínu,ktorásaveurópskompriestorestávazáväznouatátomnohokrátnemusíbyƛ
integraēnou(vprávnomslovazmysle),skôrnaopak.
Uvedená situácia podűa nášho názoru vporiadku nie je, zvlášƛ pod prizmou už uvedeného.
Vporiadkutoniejeanemôžebyƛzvlášƛpriuvedomenísifaktu,žesudcaveurópskomtypepráva
nedisponuje oprávnením tvoriƛ právo (z hűadiska komparatívneho vporovnaní znepísaným
typom práva). Argumentácia „proeurópskych“ vedátorov otom, že Súdny dvor iba nachádza
právo existujúce vzakladajúcich zmluvách atoto právo aplikuje na prípad in concreto, ato
mnohokrát extenzívnym výkladom neobstojí. Extenzívny znamená širší, nie novší, doposiaű sa
nevyskytujúci.Tvrdenietýchtoteoretikovneobstojíanivsituáciiaksiuvedomíme,žemnohokrát
sa dokonca legislatívna tvorba vpriestore Európskej únie uberá smerom „legalizovania“ týchto
„výrokových ēastí“ súdnych rozhodnutí do praxe, ato cestou smerníc, vprípade „vážnejšej
rozhodovacej doktríny“ nariadeniami, ēi dokonca pretláēaním spomenutých – súdnym dvorom
vynájdenýmprávnychprincípov–dozakladajúcichzmlúv.Taktosmeveűakrátvhistóriivideli,ako
14
vprvomradeSúdnydvorEurópskejúnie„vynašiel“konkrétneprincípy ,ktorénásledneeurópska
normotvorba reflektovala vlegálnych zneniach zmlúv. Súdny dvor si vtomto prípade žije
vlastnýmživotomaeurópskanormotvorbajeovplyvŸovanávýsledkamijehoprávnejargumentácie
riešiacej konkrétne spory. Rozhodnutia záväzné inter partes sa tu systematizáciou vzƛahu
rozhodnutie – právna úprava dostávajú do pozície erga omnes, ēo je prinajmenšom sporný
postup.Úēelsvätíprostriedky,stoutoaxiomatickouparadigmousúhlasíme,avšakpýtamesa,ēoje
vtomto prípade úēelom? Nevytvárajú sa týmto spôsobom právne princípy nové, hodnotovou


14)Napr.princípproporcionality,subsidiarity.
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orientáciou, logickou argumentáciou aproeurópskym smerovaním rozhodovania Súdneho dvora
Európskej únie nie všetkým ēlenským štátom aich právnym poriadkom blízke? Neposkytuje
možnosƛodvolávaƛsanaprávneprincípyvplatnomprávnomporiadku(anajmänatiemimoneho)
explicitneneuvedenépriestorpreprílišnúsudcovskú„normotvorbu“?Nenarúšatentostavrokmi
overený model trojdelenia súdnej moci? Aako vieme zaruēiƛ správnosƛ smerovania zavádzania
nových inštitútov práve vpodobe „nových“ právnych princípov? Na poslednú nastolenú otázku
odpoveěviacmenejniejepotrebná,keěžestatusquohovoríotom,žezvrátiƛ„obsahovústránku“
rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie je už vdnešnej pozícii viac menej nemožné, keěže
tento si, ako už bolo spomenuté skôr, žije vlastným životom produkujúcim sebe vlastné
rozhodnutia ovplyvnené proeurópskym smerovaním, ktoré môže vniektorých prípadoch
nadobúdaƛspornýcharakter.
Uvedené podēiarkuje nami už skôr prezentovaný názor, že sa takouto sudcovskou tvorbou práva
produkujú najmä nové právne princípy, aprávnym poriadkom európskeho kontinentu sa veűmi
űahko môže staƛ, že budú vystavované konfrontácii stýmito novými inštitútmi, ktoré oni sami
nepoznajú, nie sú im logicky, obsahovo, systematicky, hodnotovo ani inak právne blízke, aaj
15
napriektomutofaktubudútietoprincípychápanéakoichsúēasƛ. 

VZÁJOMNÁ(ZJAVNÁ?)PREPOJENOSePRÁVNYCHPRINCÍPOV:
Viesƛpolemikyotom,ēisaprávneprincípynavzájomovplyvŸujúniejenamieste.Kladnáodpoveě
je logický záver premisy, že tie právne princípy, ktoré produkuje právny poriadok musia byƛ
vakomsi vzájomnom vzƛahu, keěže sú produktom právneho poriadku, ktorý iba ako celok
nadobúda štrukturálny význam. Na demonštráciu uvedenej myšlienkovej konštrukcie uvedieme
nasledujúcipríklad.Právnyprincíp„pactasuntservanda“ajehoprípadnédodržaniealebonie,má
jednoznaēnývplyvnakvalituprávnehovzƛahu.Uvedenéjepodēiarknutéěalšímpravidlom,ktoré
hovorí otom, že „zmluva platí iba za predpokladu nezmenených podmienok“ (clausula rebus sic
stantibus). Logické asystematické prepojenie týchto pravidiel je viac ako jasné, keěže svojím
rozsahomjednoznaēneavovzájomnejspojitostivediaovplyvŸovaƛkonkrétnyprávnyvzƛah.

ZÁVER:
Krátkypríspevokoprávnychprincípoch,ichpôvode,existenciiavýznamemalzacieűupozorniƛ
na ich váhu vkaždom platnom právnom poriadku. Vzávislosti od vnímania vzniku práva, jeho
obsahu ajeho otvorenosti vieme využívaƛ inštitúty právnych princípov na zavádzanie nových
právnychinštitútov.Uvedenéneplatívkontinentálnomtypeprávnejkultúry,kedysarozhodnutiam
súdovnepriznávaúēinokergaomnes,notútodogmatickúvlastnosƛuvedenéhoprávnehosystému
vyvracia judikatúra Súdneho dvora Európskej únie. Priznávame týmto rozhodnutiam všeobecnú
platnosƛ, samozrejme nerobíme to výslovne ale mlēky, dá sa povedaƛ obyēajovo, asamotnou
existenciou ajudikatúrou tohto súdu miešame angloamerické prvky právneho systému
seurópskymi. Judikatúra Súdneho dvora Európskej únie si vpodmienkach Európskej únie razí
vlastnú cestu, onezávislosti ktorej by sme tiež mohli viesƛ odborné debaty (vzhűadom na jej
vzásade proeurópsky charakter), priēom táto nadobúda de facto pro futuro záväzný charakter.
Nebezpeēenstvo tohto stavu vzniká vmomente, ak sa predmetnou judikatúrou zavádzajú právne
princípy ēi inštitúty nové, ktoré sú vlastné iba judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, avšak
spojitosƛmedziichobsahovoustránkouaprávnymiporiadkamijednotlivýchēlenskýchštátovby
sme vmnohých prípadoch hűadali len márne. Právne princípy tu môžu poskytovaƛ nástroj


15)http://www.ucps.sk/Od_coho_zavisi_kvalita_pravenho_poriadku_jaroslav_collak
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zavádzania mnohokrát politicky potrebných inštitútov, ktoré sa vplatnom právnom poriadku
nenachádzajú.
Okrem toho, odhliadnuc od európskej úrovne, je viac ako jasné, že ak sa rozhodovanie
konkrétneho sporu na konkrétnom súdnom orgáne dostane do slepej uliēky pod vplyvom
nedostatoēnej zákonnej úpravy niektorej oblasti správania sa, tento súd si vie prostredníctvom
existencie(ēineexistencie–prípadSúdnehodvoraEurópskejúnie/vytvorenieprávnehoprincípu)
právneho pravidla nachádzajúceho sa voblasti legálnej ēi extralegálnej pomôcƛ pri vyriešení
predmetného sporu, ato mnohokrát aj úēelovo. Všetko bude vporiadku, ak súd logickými
argumentmi aaplikáciou práva verifikuje platnosƛ právneho pravidla, ktorým si pomáha. Ak sa
opakstanepravdou,jeotázkou,ēinavytvoreniepravidla(nového)súdavkoneēnomdôsledku
sudca oprávnený je, ēi uvedená možnosƛ nepodkopáva dogmatickosƛ ahistoricky overenú
správnosƛ trojdelenia moci, aēi sme si doteraz uvedomovali dôležitosƛ právnych pravidiel ako
súēastiplatnéhoprávnehoporiadkuažvtakomtorozmere.
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