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I.   Úvod 

   

  „How can an emerging democracy respond to public demands for 

redress of the legitimate grievances of some without creating new injusties for others?“
1
 

 

  Každá Stredoeurópska krajina si v rámci „Sovietskeho bloku“ prešla 

svojím politickým, právnym ako aj ekonomickým vývojom. Na poli právnom bolo toto 

obdobie charakterizované predovšetkým každodenným potláčaním základných 

ľudských práv a slobôd, ktorých súčasťou je aj vlastnícke právo. Režim, ktorý dokonale 

potlačil súkromné vlastníctvo a znárodnil, či skonfiškoval všetok majetok, ktorý mohol, 

a to prevažne bez adekvátnej alebo žiadnej náhrady, či formou porušenia vtedy platného 

práva, však uzrel svoj koniec v roku 1989. Vtedajšie Československo sa tak vydalo na 

cestu prechodu od socializmu a plánovanej ekonomiky ku demokracii a kapitalizmu.   

Snaha o nápravu krívd, ktoré minulý režim priniesol, akási morálna povinnosť celej 

spoločnosti, nie sú jediným dôvodom reštitučného procesu, ktorý bol započatý. 

Prevládal predovšetkým záujem o rýchlu zmenu vlastníctva štátneho na vlastníctvo 

súkromné s nádejou, že súkromný vlastník sa bude o svoj majetok lepšie starať a 

spoločnosť tak začne prosperovať.
2
 V otázkach právnych bola síce zachovaná kontinuita 

s vtedajším právnym systémom, no nový režim sa snažil vymedziť a jasne poukázať na 

odmietnutie politiky bývalého režimu, a to okrem iného, aspoň čiastočným obnovením 

vlastníckych vzťahov, ktoré boli narušené.  Vlastnícke vzťahy však boli narušené aj 

pred rokom 1948, a tak sa otázka reštitúcii neodvíjala len od ekonomických a 

morálnych, ale aj od politických možností štátu. Ich obrazom sa stali jednotlivé 

reštitučné zákony, ktoré so sebou priniesli nádej, ale aj rozhorčenie. Signál, že 

vlastnícke práva budú konečne rešpektované a chránené, nebol s ohľadom na vlastnícke 

vzťahy, ktoré v dobe „neslobody“ vznikli, dostatočne jasný. Znárodnený a 

skonfiškovaný majetok totiž počas štyridsiatich rokov socializmu neostal vo všetkých 

                                                 
1

 Jessica Tucker-Mohl, Property Rights and Transitional Justice:  Restitution in Hungary and East 

Germany, Property Rights under transition, May  2005 ; http://ocw.mit.edu/courses/urban-studies-and-

planning/11- 467j-property-rights-in-transition-spring-2005/projects/jtuckermohlfinal.pdf 
2
Pejchal,A., Restituční zákonodárství v Československu a České republice, Bulletin advokacie, číslo 

2/2004, str. 68 

http://ocw.mit.edu/courses/urban-studies-and-planning/11-
http://ocw.mit.edu/courses/urban-studies-and-planning/11-
http://ocw.mit.edu/courses/urban-studies-and-planning/11-
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prípadoch len v rukách štátu alebo ním spravovaných právnických osôb. Stal sa 

predmetom prerozdeľovania, ktorého účelom bolo užívanie tohto, predovšetkým 

nehnuteľného majetku, fyzickými osobami alebo predmetom predaja fyzickým osobám, 

ktoré prevažne ani len netušili, že sa stávajú vlastníkmi majetku, ktorý bol nezákonne 

alebo nespravodlivo odňatý ich spoluobčanom. Reštitučné zákonodarstvo tak svojou 

podstatou zasiahlo do právneho poriadku a v dotknutých právach aj do právnej istoty 

vlastníckych vzťahov, ktoré v predošlom období vznikli. 

  Po roku 1989 sa však súčasťou právneho systému, okrem reštitučnej 

legislatívy stala aj Listina základných práv a slobôd, najdôležitejší ľudsko-právny 

predpis, ktorý bol na území oboch republík prijatý. Tá vo svojom článku 11 zakotvuje 

nielen právo každého vlastniť majetok, ale aj to, že dané vlastnícke právo každého 

vlastníka má rovnaký zákonný obsah a požíva rovnakej ochrany.  Reštitučné 

zákonodarstvo však svojim obsahom do určitej miery zasiahlo do tejto rovnosti, keď 

proti sebe postavilo záujmy pôvodných a nových vlastníkov. 

  Nie je však úlohou tejto práce pojednávať o tom, ako sa s reštitučným 

procesom vyrovnal národný právny systém a predovšetkým judikatúra Ústavného súdu 

ako ochrancu základných ľudských práv a slobôd. Česká aj Slovenská republika sa stali 

členskými štátmi rôznych medzinárodných organizácií, ktorých úlohou je ochrana 

ľudských práv. Medzi nimi má na európskom kontinente svoje popredné miesto Rada 

Európy a jej Európsky dohovor o ľudských právach. A práve dopad reštitučného 

zákonodarstva na záväzky, ktoré pre obe krajiny z daného Dohovoru vyplývajú, napr. v 

prípade pozitívneho záväzku k prijatiu adekvátnych právnych opatrení k ochrane 

vlastníckeho práva, je z môjho pohľadu zaujímavý. 

  S reštitučnou matériou som sa prvý krát stretla práve na pôde samotného 

Európskeho súdu pre ľudské práva ako stážistka pracujúca pre slovensko-poľskú divíziu, 

kde som okrem iných úloh pomáhala s prípravou podkladov pre rozhodnutia v prípade 

slovenských reštitučných sťažností. Počas mojej práce som sa najviac zameriavala 

práve na článok 1 Protokolu č. 1, a preto je aj cieľom mojej práce poskytnúť dostatočný 

prehľad o ochrane vlastníckeho práva, ktorú Dohovor a Súd poskytujú, ako aj poskytnúť 

odpoveď na to, ako sa Súd vysporiadal s početnými sťažnosťami, ktoré sa dotýkali 

nielen reštitučného procesu samotného ale aj aktov vyvlastnení, ku ktorým pred 
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znovunastolením demokracie dochádzalo. 

  V prvej časti mojej práce by som sa chcela predovšetkým venovať 

samotnej ochrane vlastníckeho práva, ktorá je zakotvená v článku 1 Protokolu č. 1 

Dohovoru a je interpretovaná rozsiahlou judikatúrou Európskeho Súdu pre Ľudské 

Práva. Rozbor tohto článku, jeho jednotlivých pojmov, práv, ako aj pozitívnych 

záväzkov, ktoré z neho pre jednotlivé štáty vyplývajú, nám umožňuje lepšie uchopiť 

danú problematiku a pochopiť prístup Súdu. 

  V druhej časti sa zameriavam na jednotlivé reštitučné sťažnosti, s 

ktorými sa Štrasburské orgány museli vysporiadať. Na jednej strane ide o prípady, v 

ktorých obete bývalého režimu, ktorým bola majetok skonfiškovaný nenašli v 

reštitučnom procese svoju spravodlivosť. Ide o prípady, ktoré narazili predovšetkým na 

časovú a vecnú pôsobnosť Dohovoru a nesplnili tak požadované podmienky 

prijateľnosti.  Na strane druhej sú to prípady, v ktorých sú proti sebe stavané záujmy 

pôvodných vlastníkov a vlastníkov vtedajších. Súd sa v nich musel predovšetkým 

vysporiadať s otázkou, ktoré vlastnícke právo podlieha väčšej ochrane, respektíve či sa 

štát svojou snahou o nápravu majetkových krívd dôb minulých, uznaním oprávnených 

nárokov jednej skupiny, nestal zároveň tvorcom krívd nových. 
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II.   Ochrana vlastníckeho práva v judikatúre Európskeho 

Súdu pre Ľudské Práva 

II.1.  Úvod 

 

  V tejto kapitole by som sa rada venovala samotnej podstate článku 1 

Prvého Protokolu, zakladajúceho právo na ochranu vlastníckeho práva, ktorý znie: 

„Každá fyzická alebo právnická osoba má právo pokojne užívať svoj majetok. Nikoho nemožno 

zbaviť jeho majetku s výnimkou verejného záujmu a za podmienok, ktoré stanovuje zákon a 

všeobecné zásady medzinárodného práva. 

Predchádzajúce ustanovenie však nebráni právu štátu prijímať zákony, ktoré považuje za 

nevyhnutné, aby upravil užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom alebo zabezpečil 

platenie daní alebo iných poplatkov alebo pokút.“ 

 

  Dôležitým faktorom je nielen sila ochrany, ktorú článok poskytuje, ale v 

neposlednej miere právomoc Štrasburského Súdu. Ak sa dobre pozrieme na štruktúru 

článku 1 Protokolu č. 1, jeho samotné znenie nám dáva návod na to, aké body by mali 

byť neodmysliteľnou, a predovšetkým základnou súčasťou jeho interpretácie, a teda na 

čo by sme sa mali pri jeho rozbore zamerať. Danú šablónu, by som rada prebrala aj do 

štruktúry tejto kapitoly, ktorej úlohou je poskytnúť hlbšiu analýzu poskytovanej ochrany, 

a to predovšetkým so zameraním sa na prax Súdu. 

  Každá časť tejto kapitoly by mala čitateľovi podať odpoveď na jednotlivé 

otázky: „Má sťažovateľ hmotnoprávny nárok, ktorý by sme mohli kvalifikovať ako 

„majetok“? Dochádza k uplatneniu daného ustanovenia? Ak áno, došlo k zásahu do jeho 

práva? Ak áno, akú intenzitu mal tento zásah? Jedná sa o zbavenie jeho majetku, alebo 

sa daný zásah týka úpravy užívania majetku? Je možné daný skutok interpretovať vo 

svetle rešpektovania pokojného užívania majetku? Aké podmienky musí daný zásah 

spĺňať, aby bol oprávnený a primeraný?“. Tie vo svojom celku poskytujú ucelený 

výklad zmyslu danej ochrany a obraz toho, kde je hranica štátneho zásahu do 

vlastníckeho práva, ktorej prekročenie korešponduje s porušením práv. 
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II.2.   Aplikácia článku 1 Protokolu č. 1 - význam termínu  

  „majetok“. 

 

    Prvou a z môjho pohľadu aj jednou z najrelevantnejších otázok tejto 

kapitoly je pôsobnosť chráneného práva. Základnou otázkou pri analýze článku je, čo 

všetko je zahrnuté pod termín „vlastnícke právo“, respektíve termín „majetok“, ktoré 

majú v danej problematike rovnaké postavenie. Akú ochranu článok poskytuje a je 

ochrana poskytovaná všade tam, kde existuje majetok v zmysle judikatúry 

Štrasburského Súdu? Úlohou tejto časti mojej práce je teda presné vymedzenie termínu 

„majetok“, tak ako ho chápe Európsky Dohovor o Ľudských Právach, pretože 

sťažovateľ sa môže domáhať porušenia článku 1 Protokolu č. 1 len v prípade, ak sa ním 

namietaný zásah týka jeho „majetku“ v zmysle tohto ustanovenia.
3
 

 

  
Koncepcia termínu „majetok“ nie je v medzinárodnom práve limitovaná 

len na právo
 
in rem.  Pojem „majetok“ v sebe zahŕňa viac ako len hmotný majetok. 

Zároveň „majetok“ v  zmysle Európskeho Dohovoru je odlišný od koncepcie majetku 

ako ekvivalentu vlastníctva, ktorý sa často vyskytuje v národných ústavách alebo 

občianskych zákonníkoch.
4
 Judikatúra chápe pojem majetok širšie a aj napriek tomu, že 

nádej na získanie majetku v počiatkoch nespadala pod ochranu príslušného článku, 

pojem „majetok“ bol vymedzený širšie. „Uznaním práva každého na rešpektovanie jeho 

majetku, článok 1 Protokolu č. 1 ochraňuje vlastnícke právo.“
5  

Táto 

„definícia“ predmetu článku, ktorú nám rozhodnutie v prípade Marckx poskytlo, sa 

odchyľuje od pôvodnej úlohy článku, ktorý podľa „Travaux Préparatoires“, ale aj 

podľa prvých rozhodnutí Komisie zasahovala len do ochrany svojvoľne zabraného 

majetku. Rozširuje pôsobnosť článku 1 na ochranu vlastníckeho práva ako takého.
6
 

  
Na prvý pohľad môže anglická a francúzska verzia znenia článku čitateľa 

                                                 
3
Aida Grgić, Zvonimir Mataga, Matija Longar et Ana Vilfan, Le Droit á la Propriété dans la Convention 

européenne des droits de l homme, Un guide sur la mise en oeuvre de la Convention européenne des 

Droits de l’Homme et de ses protocoles, Conseil de l'Europe, Strasbourg 2007, str. 7 
4
Theo R.G. Van Banning, The Human Right To Propoerty, INTERSENTIA 2001, str. 85 

5
ESĽP, Marckx c. Bélgique, z 13. júna 1979, sťažnosť č. 6833/74, § 63 

6
Sermet Laurent, La Convention européenne des droits de l'homme et le droit de propriété, Dossier sur les 

droits de l homme n°11 rév., Conseil de l Europe, Strasbourg 1998, str. 8 
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zmiasť, aké právo je daným článkom chránené. Zatiaľ čo slovenská a česká verzia 

jednoznačne používajú pojem „majetok“, oficiálne jazyky Rady Európy využívajú 

pojmov „possessions“/„biens“ a „property“/„propriété“. Priznaním práva na „pokojné 

užívanie majetku“ však v podstate článok 1 Protokolu č. 1 zaručuje „vlastnícke právo“. 

Slová „majetok“ („biens“/ „possession“), „vlastníctvo“ („propriété“/ „property“), či 

„užívanie majetku“ („usage des biens“/ „use of property) ako aj  „prípravné práce“ to 

jasne  určujú.
7
 

 

   Samotná analýza znenia článku nám neumožňuje jasne vymedziť právny 

rámec termínu „majetok“ a ani Dohovor nedefinuje termín „majetok“ článku 1 

Protokolu č. 1. Preto bolo úlohou Komisie a neskôr Európskeho súdu, aby 

interpretáciou, ktorú poskytujú svojou judikatúrou objasnili rozsah tohto pojmu. 

Napriek tomu, že je pojem „majetok“ jasne definovaný v národnom práve jednotlivých 

krajín Dohovoru, nebolo jasné, či takto definovaný bude prebratý pri redakcii článku 1 

Protokolu č. 1. Výklad pojmu „majetok“ sa však z krajiny na krajinu mení, a tak bolo na 

„Štrasburgu“, či výklad pojmu „majetok“ bude ponechaný na národné právo a stane sa 

teda jediným a samostatným nástrojom jeho interpretácie, ktorá bude pre Súd záväzná. 

  Aj napriek tomu, že Štrasburské orgány by nemali vystupovať ako 

odvolacia inštancia, bolo účelom zachovania právnej istoty, predovšetkým v dôsledku 

vzniku možných sporov a samozrejme s cieľom vyhnúť sa odchylkám v interpretácii, 

ktorá by spôsobila variabilnú aplikáciu rozsahu tohto termínu na jednotlivé štáty 

Dohovoru, otvoriť Súdu možnosť vyjadriť sa k otázke významu a rozsahu termínu 

„majetok“. 

   

II.2.1.  Existencia majetku a jeho „autonómna povaha“ 

 

  Štrasburské orgány považujú za majetok v zmysle článku 1 Prvého 

Protokolu, na prvom mieste a v súlade s medzinárodným právom, majetok získaný, to 

znamená majetok, ktorý daná osoba už vlastní. Podľa rozsudku vo veci Marckx ide len o 

                                                 
7
Viď vyššie  Marckx c. Bélgique , § 63 
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aktuálny majetok a nie o majetok, ktorý môže byť neskôr získaný napríklad dedením. 

Zatiaľ čo vlastnícke právo pani Marckx je článkom 1 chránené, právo jej dcéri, ktoré 

môže raz vzniknúť, a teda nie je presne časovo určené, pod článok 1 nespadá.
8
 Takisto 

nádej, že určitý majetok bude v budúcnosti získaný, nepredstavuje majetok v zmysle 

Dohovoru.
9

 Jednotlivec, ktorý sa dovoláva ochrany majetkového práva, tak musí 

predovšetkým preukázať, že takéto právo existuje. Práve väčšina sťažností, ktorá sa 

týkala reštitučnej matérie, stroskotala na tejto požiadavke.
10

 

  
Jadrom interpretácie termínu „majetok“ bol majetok hnuteľný. Vo 

svojom rozsudku vo veci Wiggins proti Spojenému Kráľovstvu, však Európska Komisia 

pre Ľudské Práva  potvrdila, že pod pojem majetok v zmysle článku je zahrnutý aj 

majetok nehnuteľný.
11

 Neskôr dospel Súd ešte k širšej interpretácii, keď „termín 

majetok nadobudol „autonómnu povahu“, ktorá sa neobmedzuje len na vlastníctvo 

hmotného majetku a je nezávislá od klasifikácie na domácej vnútroštátnej úrovni.
12 

Niektoré iné práva a záujmy, ktoré predstavujú „aktíva“ môžu byť takisto považované 

za vlastnícke právo“
13  

Chráneným sa teda stáva nielen vlastníctvo ako vecné právo, 

právne panstvo nad vecou, ale aj iné majetkové hodnoty. Užitie „autonómnej 

povahy“ má z hľadiska definície pojmu „majetok“ kľúčový význam, a to predovšetkým 

z pohľadu nepresného, respektíve chýbajúceho vymedzenia pojmu orgánmi Dohovoru 

ako aj z pohľadu rôznorodosti národných koncepcií tohto pojmu. Týmto sa stáva obsah 

pojmu „majetok“ nezávislý od vnútroštátnej klasifikácie. Táto technika je využívaná 

predovšetkým pri vymedzení pojmov Dohovoru, ktoré sa netýkajú podmienok výkonu 

daného práva, ale jeho pôsobnosti, a to v prípadoch národných odchyliek. 

   

  Vo väčšine prípadov, Súd akceptuje definíciu majetku na národnej úrovni, 

no ide prevažne o prípady, v ktorých medzi sťažovateľom a vládou ako stranou sporu, 

nie je pochýb o tom, že určitý majetok existuje, respektíve jeho právny nárok je 

                                                 
8
Idem, § 31 

9
    ESĽP, Van der Mussele c. Bélgique, z 23. novembra 1983, sťažnosť č. 8919/80, § 70 

10
Napr. ESĽP, Des Fours Walderode v. the Czech Republic, z 4. marca 2003, sťažnosť č. 40057/98 

11
EKĽP, Wiggins v. United Kingdom, z 8. februára 1978, sťažnosť č. 7456/76, § 40 

12
ESĽP, Zwierzynski c. Pologne, z 19. júna 2001, sťažnosť č. 34049/96, § 63 

13
 ESĽP, Gasus-Dosier und Fordertechnik GmbH c. Pays-Bas, z 23. februára 1995, sťažnosť č. 15375/89, 

§ 53; ESĽP, Iatridis v. Greece, Veľká Komora,  z 25. marca 1999, sťažnosť č. 31107/96, § 54; ESĽP, 

 Beyeler v. Italy, Veľká Komora, z 5. januára 2000, sťažnosť č. 33202/96, § 100 
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jasne definovaný, či už zákonom alebo vykonateľným rozsudkom Súdu.
14

 Kľúčovú 

úlohu získava „autonómna povaha“ pojmu „majetok“ v prípade sporu v otázke 

existencie majetku. „Otázka, ktorá by mala byť prešetrená v každom prípade je, či 

okolnosti daného prípadu, brané do úvahy ako celok, prepožičiavajú sťažovateľovi 

nárok na hmotné právo chránené článkom 1 Protokolu č. 1.“
15 

 V prípade Beyeler proti 

Taliansku, sťažovateľ uzavrel kúpnu zmluvu k Van Goghomu obrazu „Záhradník“, ktorý 

bol považovaný za dielo veľkého historického a umeleckého záujmu. Pôvodný vlastník 

ohlásil predaj Ministerstvu kultúrneho dedičstva. Po tomto nahlásení mohla talianska 

vláda využiť svojho predkupného práva, ktoré jej zakladal zákon, k čomu však nedošlo. 

Sťažovateľ tak požiadal o možnosť vývozu diela do Anglicka, čo mu však nebolo 

umožnené, z dôvodu škody, ktorá by bola spôsobená talianskemu kultúrnemu dedičstvu. 

Podľa talianskej vlády nemal sťažovateľ žiaden majetok, keďže daná zmluva nebola 

nikdy platná. Podľa talianskeho práva totiž predaj určitých umeleckých diel musí byť 

nahlásený príslušným úradom, a to spolu s nahlásením kupcu, ak k tomu nedôjde, predaj 

je neplatný. Keďže v danom prípade konečný kupca diela nebol nahlásený, nezačala ani 

bežať lehota na využitie predkupného práva a sťažovateľ tak nebol vlastníkom 

predmetného obrazu, keďže predaj nebol ukončený. Jeho námietka, že predkupné právo 

talianskej vlády, ktoré bolo neskôr uskutočnené, a ktorým vlastne došlo k odňatiu 

majetku sťažovateľa, zasiahlo do jeho práva na majetok chráneného článkom 1 tak 

nebola podľa vlády odôvodnená, keďže podľa nej, sťažovateľ nikdy nebol vlastníkom 

predmetného obrazu. Štrasburský Súd sa však odvolal na „autonómnu povahu“ termínu 

majetok a judikoval, že sťažovateľ bol držiteľom určitého majetkového záujmu, aj 

napriek tomu, že toto vlastníctvo bolo za určitých okolností napadnuteľné a odvolateľné, 

a to v čase kedy došlo ku kúpe obrazu až do dňa využitia predkupného práva talianskej 

vlády. Podľa Súdu sa príslušné orgány v danom období správali k sťažovateľovi ako ku 

vlastníkovi daného obrazu, a takisto došlo k vyplateniu náhrady, čo bolo Štátnou radou 

                                                 
14

Antoine Christian Buyse, Post-Conflict Housing Restitution The European Human Rights Perspective 

with Case Study on Bosnia and Herzegovina, SCHOOL OF HUMAN RIGHTS RESEARCH SERIES, Volume 25, 

2008, str. 67 
15

  Viď vyššie Iatridis v. Grécko, § 54; Beyeler v. Taliansko  § 100;  a  ESĽP, Broniowski v. Poľsko, Veľká 

 Komora,, z 22. júna 2004 č. 31443/96, § 129 
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kvalifikované ako opatrenie v rámci vyvlastňovacieho aktu.
16 

Tento prístup nám dáva 

odpoveď na otázku, či po tom ako národné orgány rozhodnú, o tom či má daný 

sťažovateľ/sťažovateľka nejaký majetok, je Štrasburgský Súd týmto nálezom viazaný. 

Národné právo je samozrejme brané do  úvahy, ale nie je jediným merítkom. 

 

  Profesor Allen poukazuje vo svojej práci na dva rôzne prístupy k 

„autonómnej povahe“ termínu majetok. Prvý, podľa neho tak zvaný „konzervatívny“, 

respektíve „účelový“, ku ktorému sa Súd väčšinou prikláňa, sa drží zásady založenia 

majetkového práva právom domácim, no Súd má voľné ruky v rozhodnutí, či na daný 

prípad bude národné právo aplikovať. Ako bolo už spomenuté vyššie ide predovšetkým 

o prípady, kedy medzi stranami existuje spor o existenciu majetku a národné orgány nie 

sú schopné tento spor vyriešiť. Účelom tohto prístupu je podľa  Allena stabilita 

národného právneho systému. Druhý prístup je tzv. radikálny a dáva možnosť Súdu 

nielen rozhodnúť, či bude aplikovať národné právo, ale takisto možnosť chrániť určité 

práva, bez ohľadu na to, či sú na národnej úrovni chránené ako majetkové práva alebo 

nie.
17

 Autonómna povaha termínu „majetok“ môže byť teda interpretovaná ako 

nezávislosť (autonómia) Súdu v interpretácii jednotlivých pojmov Dohovoru.
18

 

  S určitosťou tak môžeme povedať, že za „majetok“ sú považované tie 

majetkové záujmy, ktoré sú za majetok jednoznačne považované aj vnútroštátnym 

právom ako aj záujmy vo forme nárokov, u ktorých je odôvodnená šanca, že budú na 

domácej úrovni súdmi uznané.
19 

No napriek tomu Súd pripúšťa otvorenie aj ďalšej 

kategórie prípadov, v ktorých národné právo, či rozhodnutie súdov nezohráva kľúčovú 

úlohu, ako to bolo v prípade Beyeler. 

 

 

                                                 
16

Viď vyššie  Beyeler c. Italie 
17

  Tom Allen, The Autonomous Meaning of ‘Possessions’ under the European Convention on 

HumanRights,   Elizabeth Cooke (ed.), Modern Studies in Property Law vol. II (Hart: Oxford 2003) st. 

57-77, str. 62. 
18

Idem str.67 
19

Idem str. 67 
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II.2.2.   „Legitímne očakávanie“ 

 

  Podľa judikatúry Európskeho súdu sa teda sťažovateľ môže domáhať 

porušenia článku 1 Protokolu č. 1 len v prípade, ak sa napadnuté rozhodnutie týka jeho 

„majetku“ v zmysle tohto ustanovenia. Môže ísť o existujúci majetok, alebo majetok, 

vrátane nároku, na základe ktorého môže sťažovateľ aspoň „legitímne očakávať“, že 

jeho nárok na majetkové právo bude uznaný.
20

 

   Štrasburské orgány tak priznali právo na majetok nielen existujúcemu 

majetku, ale vývojom judikatúry došlo k vytvoreniu nového inštitútu tzv. „legitímneho 

očakávania“  („l'espérence légitime“; „legitimate expectation“). „Je potrebné 

rozlišovať medzi prostou nádejou, akokoľvek pochopiteľnou, a legitímnym očakávaním, 

ktoré musí byť vo svojej podstate konkrétnejšie a založené na právnej norme alebo 

právnom akte, akým je súdne rozhodnutie.“
21

 V prípade Pressos Compania Naviera SA 

a ďalší v. Belgicko sa Súd zaoberal otázkou, či objekt sťažnosti spadá pod „ratione 

materiae“ článku 1. Súd odmietol námietku vlády, že žaloba na náhradu škody, ktorej sa 

druhá strana domáhala, a ktorej možnosť podania bola odopretá, a to s retroaktívnym 

účinkom, nemôže byť považovaná za majetok v zmysle článku 1 Protokolu 1. V danom 

prípade podala po škodnej udalosti sťažovateľská spoločnosť žalobu na náhradu škody. 

V priebehu konania však nadobudol účinnosti zákon, ktorý odopieral právo na podanie 

danej žaloby, a to s retroaktívnym účinkom. Chránené ostali len konania, v ktorých už 

došlo k prijatiu rozhodnutia. Podľa národného práva však nárok na náhradu škody 

vznikol v okamžiku škodnej udalosti. Súd tak dospel k názoru, že sťažovatelia mohli 

legitímne očakávať, že ich nároky vyplývajúce zo škodnej udalosti budú uznané 

obecným právom o škodách a získajú formu „majetku“ v zmysle prvej vety článku 1 

Protokolu č.1.
22

 

  Článok 1 Protokolu č. 1 sa teda vzťahuje len na skutočný, existujúci 

majetok danej osoby a negarantuje právo získať majetok. Z toho vyplýva, že osoba, 

                                                 
20

  ESĽP,  Maltzan and Others v. Germany, rozh. Veľkej Komory, z 2. marca 2005 , č. 71916/01, 

71917/01 a 10260/02, § 74 (c), 
21

ESĽP, Pine Valley Developments Ltd et autres c. Irlande, z 29. novembra 1991, sťažnosť č. 12742/87, 
22

ESĽP, Pressos Compania Naviera S.A. Et Autres c. Belgique, z 20. novembra 1995, sťažnosť č. 

17849/91 
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ktorá sa sťažuje na porušenie majetkového práva musí v prvom rade dokázať, že takéto 

právo existuje. V prípade, ak má majetkový záujem povahu nároku, je možné naň 

nazerať ako na majetkové právo len v prípade ak má dostatočné základy v národnom 

práve, napríklad ak je súčasťou ustálenej judikatúry národných orgánov, ktoré ho týmto 

potvrdzujú.
23

 Takisto je to aj v prípade vykonateľnej pohľadávky, ktorá je ako 

vykonateľná uznaná národným orgánom.
24

 Aj napriek tomu, že je niekedy ťažké určiť 

presnú hranicu medzi tým, čo považuje Súd za  dostatočné určité a teda majúce 

dostatočný základ, a čo nie, jednoznačne môžeme povedať, že nároky či pohľadávky 

uznané zo strany vnútroštátnych orgánov, sú majetkom v zmysle článku 1 Protokolu č. 1. 

O „legitímnom očakávaní“, však podľa európskej judikatúry nie je možné hovoriť v 

prípade, ak sa jedná o spor o výklad a aplikáciu domáceho práva a sťažovateľove 

podania sú opakovateľne zamietané.
25

 

  
Zaujímavým je prípad, v ktorom si sťažovateľ postavil pri verejnej 

skládke odpadu na predmestí Istanbulu „brloh“, v ktorom žil aj so svojou početnou 

rodinou. Na danom mieste však došlo k výbuchu metánu, ktorý zabil 9 príbuzných a 

zničil ubytovanie. V sťažnosti, ktorá sa dotýkala aj článku 2 Dohovoru, si Súd kládol 

otázku, či ubytovanie vybudované na verejnom pozemku, ktorý sťažovateľovi nepatril 

môže byť s ohľadom na fakt, že daná situácia bola zo strany verejných orgánov 

tolerovaná, považovaný za majetok v zmysle článku 1 Protokolu č. 1. Súd judikoval, že 

dané ubytovanie vzhľadom na to, že sťažovateľ na danom mieste spolu so svojimi 

blízkymi dlhodobo býval, predstavuje určitý ekonomický  záujem, ktorý je možné 

zaradiť pod pojem „majetok“. Aj napriek tomu, že dané bývanie bolo ilegálne, Súd sa 

odvolal na „autonómnu povahu“ daného pojmu. K otázke legitímneho očakávania, 

ktorého sa sťažovateľ dovolával v prípade možnosti postúpenia daného pozemku do 

jeho vlastníctva, Súd jasne podčiarkol, že v danom prípade ide z jeho strany len o 

jednoduchú nádej bez akéhokoľvek rozumného odôvodnenia.
26

 

  Významnú úlohu zohrala interpretácia „legitímneho očakávania“ v 

                                                 
23

ESĽP, Draon c. France, veľká Komora, z 6. októbra 2005, sťažnosť č. 1513/03, §§ 65 a 68 
24

EKĽP, Stran Greek Refineries and Stratis Andreadis v. Greece, z 9. decembra 1994, sťažnosť 

č.13427/87, § 59 
25

ESĽP, Anheuser-Busch Inc. c. Portugal, Veľká Komora, z 11. januára 2007, sťažnosť č. 73049/01, §65 
26

ESĽP, Oneryildiz c. Turquie, Veľká Komora, z 30. novembra 2004, sťažnosť č. 48939/99, §§ 124-129 
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reštitučných sťažnostiach, ktorými sa budeme zaoberať nižšie. Je však na mieste 

podotknúť, že Súd ohraničil možnosti tohto pojmu a za „legitímne očakávanie“ nie je 

možné považovať bývalé vlastníctvo či majetkové právo, ktoré už dlhodobo nie je 

možné efektívne vykonávať ako aj podmienenú pohľadávku, ktorá sa stala premlčanou 

práve z dôvodu nerealizácie podmienky.
27

 

II.2.3.   „Majetok“ v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 

 

  
Aj iné práva a nároky zakladajúce majetok môžu byť považované za 

„majetkové právo“, a teda za „majetok“ pre účely tohto ustanovenia. V prípade 

Mellacher proti Rakúsku, bolo za majetok v zmysle článku 1 považované aj právo na 

mesačné nájomné, ktoré sťažovatelia ako vlastníci obytnej nehnuteľnosti dostávali od 

svojich nájomníkov.
28

  Majetkom v zmysle článku 1 protokolu č. 1 je tak nielen majetok 

hnuteľný a nehnuteľný, a teda vecná práva ale aj práva osobnej povahy. Medzi tie patria 

napríklad: očakávané príjmy, ktoré sú považované za majetkové právo len v prípade, ak 

príjem už bol získaný, alebo v prípade kde na ne existuje vykonateľný nárok.
29

  Pojem 

„majetok“ sa tak naďalej pohybuje v rozmedzí majetku získaného. Tak je to aj s 

podmienenou pohľadávkou, ktorá je považovaná za „majetok“ v zmysle Dohovoru, ak 

sú všetky podmienky na jej realizáciu splnené.
30

 Štrasburgský Súd uznal vo svojej 

judikatúre za majetkové právo aj záujmy ekonomickej povahy a klientelu, a to napríklad 

vo svojom rozsudku Wendenburg proti Nemecku, kde pôsobnosť článku obohacuje o 

odborné skúsenosti a klientelu, ktoré predstavujú inštitúty určitého majetkového 

významu, a teda majetok v zmysle Dohovoru.
31

 V neposlednej rade ide takisto o 

ekonomické záujmy súvisiace s prevádzkou reštaurácie.
32   

Medzi ďalšie majetkové 

práva uznané Štrasburským Súdom môžeme zaradiť aj vlastníctvo akcií obchodných 

spoločností
33

, nárok priznaný arbitrážnym súdom
34

. 

                                                 
27

ESĽP, Brežný and Brežný v. Slovakia, z 4. marca 1996, sťažnosť č. 23131/93 
28

ESĽP, Mellacher et autres c. Autriche, z 19. decembra 1989, sťažnosti  č. 10522/83; 11011/84; 11070/84 
29

ESĽP, Ian Edgar (Liverpool) Ltd. v. the United Kingdom, z 25. januára 2000, sťažnosť č. 37683/97 
30

Viď vyššie Sermet, str. 12 
31

ESĽP, Wendenburg v. Germany, z 6. februára 2003, sťažnosť č. 71360/01 
32

ESĽP, Tre Traktorer Aktiebolag v. Sweeden, z 07. júla 1989, sťažnosť č. 10873/84, § 53 
33

EKĽP,  Bramelid and Malmstrom v. Sweeden,  z 12. októbra 1982, sťažnosť č. 8588/79; Agrotexim and 

Others c. Greece, z 24. októbra 1995, sťažnosť č. 14807/89 
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   Významnú úlohu zohrala judikatúra Komisie a Súdu v prípade systému 

sociálneho zabezpečenia a sociálnych dávok. Je právo na dôchodok alebo inú dávku 

chránené článkom 1? Vo svojom rozhodnutí Stec a ďalší proti Spojenému kráľovstvu, 

došlo k zhrnutiu judikatúry Komisie, podľa ktorej platenie povinných odvodov do 

sociálneho alebo iného fondu, môže  založiť nárok v prípade, ak existuje priama 

súvislosť medzi  výškou odvádzaných odvodov a priznaných dávok. Ak takáto úmera 

neexistuje, sťažovateľ nemôže byť považovaný za držiteľa určitej jasne identifikovanej 

a vymáhateľnej časti  peňažnej podpory.
35 

Judikatúra v prípade sociálnych dávok, však 

bola dosť rozporuplná, keďže napríklad v prípade Buchen proti Českej republike, Súd 

judikoval, že aj dávka, ktorá je poskytovaná nezávisle od príspevkov, je „majetkom“ v 

zmysle článku 1.
36

 V prípade Stec a ďalší, Súd upozornil na to, že jej prístup k článku 1 

by mal odrážať spôsob, akým je v krajinách Rady Európy organizovaný systém 

sociálneho zabezpečenia. Ak štát, po splnení vyžadovaných podmienok, prizná 

jednotlivcovi nárok na určitú sociálnu dávku, dôležitosť tohto prospechu by sa mala 

odraziť aj v aplikácii článku 1. Súd tak mutatits mutandis aplikoval svoje stanovisko 

dotýkajúce sa reštitučných zákonov, keď priznáva štátom mieru voľnosti v zavedení 

určitého sociálneho systému. Akonáhle však štát zavedie systém, ktorý predvída 

poskytnutie určitých dávok, vytvára tak pre osoby, ktoré splňujú stanovené podmienky, 

majetkový záujem, ktorý spadá pod článok 1.
37

 

  Majetkom chráneným článkom 1 sa stali takisto patenty
38

, ktoré tak ako iné 

majetkové práva charakterizuje právo užívania, či voľná dispozícia. Stali sa 

nerozlučiteľnou súčasťou ekonomickej činnosti.
39

 Pojem „majetok“ bol teda rozšírený o 

práva tvoriace súčasť duševného vlastníctva
40

 a registračnú prihlášku ochrannej 

známky.
41

 

Za majetok v zmysle článku 1 prvého Protokolu bola uznaná aj odborná 

                                                                                                                                               
34

Viď vyššie Greek Rafineries Stran and Stratis Andreadis v. Greece 
35

ESĽP, Stec et autres c. Royaume-Unie,Veľká komora,  z 12. apríla 2006, sťažnosti č. 65731/01 ; 

65900/01,  § 43 
36

ESĽP, Buchen c. République Tchèque, z 26. novembra 2002, sťažnosť č. 36541/97, § 46 
37

 Viď vyššie,  Stec et autres, §§ 50-54 
38

EKĽP, Smith Kline and French Laboratoires v. the Netherlands, z 4. októbra 1990, sťažnosť 12633/87 
39

Viď vyššie, Sermet, str. 13 
40

ESĽP, Anheuser-Busch Inc. v. Portugal, z 11. januára 2007, sťažnosť č. 73049/01, § 72 
41

Idem, § 78 
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klientela. V prípade Van Marle proti Holandsku, sa sťažovatelia dlhé roky živili ako 

experti na účtovníctvo a vytvorili si stálu klientelu, ktorá im zabezpečovala prácu a teda 

príjem. Nový zákon však ustanovil v danom obore registračnú povinnosť a sťažovatelia 

sa museli zaregistrovať, aby danú prácu mohli vykonávať. Registračný výbor však ich 

žiadosti nevyhovel, keďže podľa jeho názoru v obore nedosiahli požadovanú 

profesionalitu. Obrátili sa teda na Štrasburg, podľa ktorého si sťažovatelia vybudovali 

klientelu, ktorá mala v mnohých ohľadoch charakter súkromného práva a vytvorila tak 

vlastníctvo.
42 

Ekonomickým záujmom v zmysle pojmu „majetok“ bola aj prevádzka 

štrkoviska v prípade Fredin proti Švédsku
43

, alebo prevádzka letného kina, ako to bolo v 

prípade Iatridis
44

. V prípade Tre Traktorer AB, došlo k odobratí licencie na podávanie 

alkoholických nápojov, a to reštaurácii, ktorú sťažovateľská spoločnosť prevzala. Po 

odňatí licencie došlo k zavretiu reštaurácie. Spoločnosť namietala, že odobratím licencie 

došlo k zásahu do jej majetkového práva. Komisia ako aj Súd boli toho názoru, že 

ekonomické záujmy a prospech súvisiaci s prevádzkou reštaurácie boli „majetkom“ pre 

účely článku 1.
45  

„Majetkom“ pre účely Dohovoru sú teda  aj rôzne licencie alebo 

povolenia. Takisto je tomu tak aj napríklad v prípade práva na rybolov
46

. 

   

  Z pohľadu toho, čo bolo povedané vyššie, je možné zhodnotiť, že 

„majetok“, ktorý je chránený článkom 1 Protokolu č. 1 nezodpovedá latinskej, a teda 

našej koncepcii vlastníckeho práva. „Majetok“ podľa spomenutého článku 

nepredstavuje vlastníctvo v zmysle „usus, fructus a abusus“. Autonómia pojmu 

„majetok“ významným spôsobom rozširuje pole pôsobnosti Dohovoru a posilňuje 

účinnosť chránených práv. 

 

 

 

                                                 
42

ESĽP, Van Marle and Others v. The Netherlands, z 26. júna 1986, sťažnosti č. 8543/79 ; 8674/79 ; 

8675/79 
43

EKĽP, Fredin c. Suede, z 18. februára 1991, sťažnosť č. 12033/86 
44

Viď vyššie, Iatridis v. Greece 
45

EKĽP, Tre Traktorer Aktiebolag c. Sweeden, z 7. júla 1989, sťažnosť č., § 53 
46

ESĽP, Johtti Sapmelaccat Ry and Others v. Finland, z 18. januára 2005, sťažnosť č. 42969/98 
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II.3.  Štátny zásah do majetkového práva chráneného článkom 1 

Protokolu č. 1 

 

  Určením, či sťažovateľ má hmotnoprávny nárok, ktorý je možné 

klasifikovať ako „majetok“ v zmysle článku 1, tak Súd určil pôsobnosť „ratione 

materiae“ Dohovoru a jeho protokolov a môže sa zamerať na analýzu sporného zásahu 

ako takého.
47

 Táto analýza je predurčená samotným znením článku 1 Protokolu č. 1, 

ktorý  je formulovaný spôsobom, ktorý umožňuje jeho rozdelenie na tri samostatné, no 

ako neskôr ukážeme, nie nezávislé normy. Prvá, majúca všeobecný charakter, je 

zakotvená v prvej vete prvého odstavca a vyjadruje obecnú zásadu ochrany „pokojného 

užívania majetku“. Druhá, obsiahnutá v druhej vete toho istého odstavca, sa týka 

možnosti „zbavenia majetku“, ktoré podlieha určitým podmienkam. Čo sa týka tretej a 

zároveň poslednej normy, zakotvenej v druhom odstavci,  tá štátom, okrem iného, 

priznáva právo užívanie majetku „upraviť“, a to v súlade s obecným záujmom. Medzi 

týmito tromi normami však existuje určitý vzťah. Napriek tomu, že druhá a tretia norma 

predstavujú určité osobité zásahy do majetkového práva, musia byť interpretované vo 

svetle zásady zakotvenej v norme prvej, a teda v súlade so zásadou „pokojného užívania 

majetku“.
48 

„Zbavenie majetku“ ako aj „úprava užívania majetku“ tak sú obmedzené 

všeobecnou zásadou „pokojného užívania majetku“, ktorá je zakotvená v norme prvej. 

  Prvú otázku, ktorú si Súd vždy kladie (samozrejme po kladnom 

                                                 
47

Samozrejme pôsobnosť ratione materiae, nie je jedinou podmienkou, ktorou sa Súd zaoberá pri 

skúmaní prijateľnosti sťažnosti. Podmienky prijateľnosti sú vyjadrené v článku 35 Dohovoru: „Súd 

môže prejednávať vec až po vyčerpaní všetkých vnútroštátnych opravných prostriedkov, podľa 

všeobecne uznávaných pravidiel medzinárodného práva a v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď 

bolo prijaté konečné rozhodnutie.  Súd nebude posudzovať individuálnu sťažnosť predloženú podľa  

článku 34, ktorá je a) anonymná, alebo b) v podstate rovnaká ako sťažnosť už predtým posudzovaná 

súdom, alebo ktorá je už predmetom iného medzinárodného vyšetrovacieho alebo zmierovacieho 

konania a neobsahuje žiadne nové relevantné skutočnosti. Súd vyhlási za neprijateľnú každú 

individuálnu sťažnosť predloženú podľa článku 34, ak dospeje k záveru, že a) sťažnosť je nezlučiteľná 

s ustanoveniami dohovoru alebo jeho protokolov, je zjavne nepodložená alebo je zneužitím práva 

podať sťažnosť; alebo b) sťažovateľ neutrpel podstatnú ujmu s výnimkou prípadov, keď dodržiavanie 

ľudských práv zaručených dohovorom a jeho protokolmi vyžaduje preskúmanie podstaty sťažnosti, a 

za predpokladu, že žiaden prípad nemôže byť odmietnutý z uvedeného dôvodu, ak nebol riadne 

preskúmaný domácim súdom. Súd odmietne každú sťažnosť, ktorú považuje za neprijateľnú podľa 

tohto článku. Môže tak rozhodnúť v ktoromkoľvek štádiu konania.“ 
48

 ESĽP, Sporrong and Lonroth v. Sweeden, z 23. septembra 1982, sťažnosti č. 7151/75 a  7152/75, §61; 

Viď vyššie, Iatridis v. Grécko,§55;  ESĽP, Bruncona v. Finland, sťažnosť č. 41673/98 z 16. novembra 

2004, §65 
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rozhodnutí v otázke ratione materiae) je, či došlo v danom prípade k zásahu do 

majetkového práva, a ak áno, akým spôsobom. Ak domnelé porušenie majetkového 

práva nemôže byť klasifikované ako „zbavenie“ majetku či „úprava užívania majetku“, 

Súd skúma danú situáciu vo svetle všeobecnej zásady.
49

 

  Práve z tohto dôvodu by som sa v prvom rade zamerala na normu druhú 

a tretiu, ktoré v tomto prípade predstavujú „lex specialis“, ktorých analýza sa uplatňuje 

prednostne, pred všeobecným pravidlom „pokojného užívania majetku“. Zbavenie 

majetku predstavuje v zásade situáciu, v ktorej majetkové práva pôvodného vlastníka sú 

zrušené, a to buď ex lege, alebo rozhodnutím štátneho orgánu, ktorý ho aplikuje.
50

 Ide v 

zásade o najradikálnejší zásah do vlastníckeho práva jednotlivca (2.3.1). Na druhej 

strane je zásah v podobe „úpravy užívania majetku“ ľahšou formou zásahu do 

majetkového práva a v zásade pri ňom nedochádza k zmene vlastníctva alebo právneho 

titulu (2.3.2). Ako už bolo spomenuté vyššie, tretí spôsob zásahu do majetkového práva 

je zakotvený vo všeobecnom pravidle, a týka sa zásahu do pokojného užívania majetku, 

ktoré sa vzťahuje na široké spektrum majetkových práv chránených prvým článkom 

dotknutého protokolu (2.3.3). 

 

II.3.1.   Odňatie majetku, ako druhá norma článku 1 Protokolu č. 1 

 

  Tak ako v prípade pojmu „majetok“, aj v tomto prípade by sme definíciu 

„odňatia majetku“ len ťažko hľadali v samotnom znení článku 1 Protokolu č. 1. Túto 

úlohu opäť dostala obsiahla judikatúra Štrasburských orgánov, ktorá v prvom rade pod 

pojmom „odňatie majetku“ (ako synonymum môžme používať pojem „zbavenie 

majetku“) chápe takisto „vyvlastnenie“ alebo „znárodnenie“
51

.  Podstata „zbavenia 

majetku“, ako už bolo spomenuté vyššie, spočíva v úplnom odňatí vlastníckeho práva, 

ktoré v zásade predstavuje jeho definitívne a neodvolateľné odňatie v pravom slova 

                                                 
49

  Viď vyššie Broniowski v. Poland, § 136 
50

Hubálková Eva, Majetkové restituce, Problematika majetkových restitucí ve světle judiciální 

interpretace mezinárodní ochrany lidských práv, Praha ASPI Publishing 2004, ISBN 80-7357-032-7; 

str. 33 
51

ESĽP, Almeida Garrett, Macsarenhas Falacao et autres c. Portugal, z 11. januára 2000, sťažnosti č. 

29813/96 ; 30229/96 



21 

 

zmysle. Vlastnícke právo, tak ako je definované v Občianskom zákonníku stráca všetky 

svoje atribúty a jeho vlastník stráca možnosť predmet svojho vlastníctva „držať, užívať, 

požívať jeho plody a úžitky a nakladať s ním“. 

  V prípade Sväté kláštory v. Grécko došlo k vyvlastneniu majetku 

sťažovateľov na základe zákona, ktorý určil za vlastníka Štát, iba ak by bol dokázaný 

opak a kláštory by preukázali vlastnícky titul.
52

 Zbavenie majetku sa tak dotýkalo 

všetkých atribútov, ktoré s majetkovým právom súvisia. V tomto prípade hovoríme o 

formálnom, de iure vyvlastnení, v ktorom dochádza k prevodu vlastníckeho práva z 

pôvodného vlastníka na inú osobu. V prípade Hakansson a Sturesson, sťažovateľ kúpil 

v aukcii pozemok, ktorý mal slúžiť na poľnohospodárske využitie. Orgán verejnej moci 

však odmietol sťažovateľovi vydať za týmto účelom potrebné povolenie a sťažovateľ 

tak bol nútený predmetný pozemok predať. Komisia tento zásah klasifikovala ako 

„odňatie majetku“ v zmysle druhej normy, keďže za predajom, a teda prevodom 

vlastníctva stál akt orgánu verejnej moci v podobe nepriznania potrebného povolenia.
53

 

  Podstata odňatia majetku tak spočíva v úplnom zrušení vlastníckych práv, 

ku ktorému dochádza formou prevodu vlastníctva, a to na základe zákona, či 

rozhodnutia orgánu verejnej moci. Vzťah, ktorý existoval medzi danou vecou, či iným 

majetkom v zmysle článku 1 prvého Protokolu a jeho vlastníkom tak úplne zaniká. 

  

  Orgány Dohovoru však neostali len pri formálnom vyvlastnení. Otázku 

vyvlastnenia si kládol Súd aj v prípade Sporrong a Lonnroth. Pozemok, ktorý 

sťažovatelia vlastnili mal byť v dôsledku plánovanej výstavby vyvlastnený. Pozemkový 

úrad tak zakázal vlastníkom výstavbu, no pozemok však v skutočnosti nikdy 

vyvlastnený nebol a zákaz výstavby bol neskôr odvolaný. Súd však po analýze došiel k 

záveru, že v danom prípade nedošlo k de iure vyvlastneniu, keďže nedošlo k zbaveniu 

vlastníckeho práva a sťažovatelia mali oprávnenie pozemok užívať, predať, rozdeliť, 

darovať či dať do zástavy.
54

 Súd v tomto prípade ako kritérium použil spomínaný 

„prevod vlastníckeho práva“. Keďže k takémuto prevodu nedošlo, nemohlo dôjsť ani k 

                                                 
52

ESĽP, Holy Monasteries v. Greece, z 9. decembra 1994, sťažnosti č. 13092/87 ; 13984/88 
53

Viď vyššie Sermet, str. 24 
54

Viď vyššie Sporrong and Lonnroth v. Sweeden, § 62 
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formálnemu vyvlastneniu.
55

  V tomto rozsudku však Súd neostal iba pri jednej 

interpretácii pojmu „vyvlastnenie“ a rozšíril tak jeho výklad aj na prípad, kedy 

nedochádza k prevodu vlastníckeho práva. Súd vzal do úvahy aj celkovú situáciu 

daného prípadu a vzhľadom k tomu, že úlohou Dohovoru je chrániť „konkrétne a 

skutočné“ práva, bolo na mieste zistiť, či daná situácia nezodpovedá „vyvlastneniu de 

facto“.
56

 Súd si teda vzal za úlohu prešetriť, či v danom prípade nedošlo k strate 

možnosti akokoľvek nakladať s majetkom. Keďže v danom prípade boli určité práva 

vyplývajúce z majetkových práv zachované, k aplikácii druhej normy zakotvenej v 

druhej vete prvého paragrafu článku 1 nedošlo. 

  Prípad Sporrong a Lonnroth prvý krát vymedzil jednotlivé druhy 

vyvlastnenia, ktorých hranicou sa stal formálny prevod vlastníckeho práva, no až 

rozsudok Papamichalopoulos  z roku 1993 prvý krát konštatoval vyvlastnenie de facto. 

V danom prípade boli pozemky sťažovateľov okupované gréckymi orgánmi, ktoré sa 

ich po puči v roku 1967 zmocnili za účelom výstavby námornej základne. Pozemky 

však nikdy neboli oficiálne vyvlastnené. Aj napriek tomu, že sťažovatelia boli formálne 

stále ich vlastníkmi, nemali právo s danými pozemkami nakladať a fakticky tak boli 

zbavený ich akéhokoľvek ekonomického významu. Ich vlastnícke právo sa tak stalo 

nudum ius. Danú situáciu bolo nutné považovať za vyvlastnenie majetku de facto.
57

 

  Vyvlastnením de facto sa Súd zaoberal aj v prípade Immobiliare Saffi v. 

Taliansko, v ktorom sťažovateľská spoločnosť namietala porušenie vlastníckeho práva 

vzhľadom na nemožnosť nakladať so svojim majetkom. Byt, ktorý spoločnosť vlastnila, 

nebol ani po vykonateľnom rozsudku vyprataný, a takto de facto predlžovaná nájomná 

zmluva zasiahla podľa sťažovateľa do jeho majetkových práv. Súd však dospel k 

rozhodnutiu, že v danej situácii, nedošlo k prevodu vlastníckeho práva (de iure 

vyvlastneniu) a spoločnosti takisto nebolo odopreté právo daný byt prenajať alebo 

predať a naviac ho neskôr získala späť (de facto vyvlastnenie).
58

 Je však nutné takisto 

podotknúť, že v prípade vyvlastnenia de facto chýba akt orgánu verejnej moci, ktorý by 
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Popovic Dragoljub, Protecting property in European Human Rights law, Eleven International  

Publishing, Utrecht 2009, str. 32 
56

Viď vyššie Sporrong and Lonnroth v. Sweeden, § 63 
57

ESĽP, Papamichalopoulos and others v. Greece, z 24. júna 1993, sťažnosť č.14556/89 
58

ESĽP, Immobilaire Saffi c. Italie, Veľká Komora, z 28. júla 1999, sťažnosť č. 22774/93, § 46 
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daný akt formalizoval. Netreba preto zabúdať, že kritérium prevodu vlastníckeho práva, 

ktoré je pre Súd pri klasifikácii daného zásahu dôležité, je výsledkom určitého 

formálneho aktu vyvlastnenia, bez ktorého k danému prevodu dôjsť nemôže. 

  V prípade Vasilescu v. Rumunsku Súd usúdil, že strata akejkoľvek 

možnosti nakladať s majetkom, doprevádzaná neúspešnými pokusmi vnútroštátnych 

orgánov napraviť danú situáciu, mala vážny následok na majetok dotknutej osoby a za 

daných okolností viedla k vyvlastneniu de facto.
59

 Tento prípad zohráva významnú 

úlohu v prípade reštitúcií, a spolu s ostatnými, ktoré budú spomenuté v druhej kapitole 

poukazuje na dôležitosť vyvlastnenia de facto v reštitučnej matérii. 

  Okrem „vyvlastnenia de iure“ a „vyvlastnenia de facto“, pozná judikatúra 

Štrasburského Súdu ešte tretiu formu odňatia vlastníckeho práva, tzv. „expropriation 

indirecte“, „nepriame vyvlastnenie“. Ide predovšetkým o definíciu zásahu v prípade 

talianskych sťažností, týkajúcich sa stavebných prác slúžiacim na verejné účely. Zákon 

upravujúci vyvlastňovacie konanie umožňoval začatie prác na pozemkoch ešte predtým, 

ako k samotnému vyvlastneniu došlo. Na to, aby mohlo dôjsť k začatiu prác, zákon 

umožňoval vydanie urýchlených výnosov, na základe ktorých došlo k obsadení daného 

pozemku, na ktorom sa malo stavať. Tak to bolo aj v prípade sťažovateľskej spoločnosti, 

ktorá vlastnila hotel a pozemok, na ktorom sa mala začať stavať cesta. Mestská rada 

vydala  roku 1987 výnos, na základe ktorého bol predmetný pozemok obsadený a začali 

sa na ňom práce. Sťažovateľ toto rozhodnutie napadol pred správnym súdom, ktorý 

rozhodol v jeho prospech, keďže sporný stavebný projekt nebol dostatočný (neboli 

vykonané potrebné technické testy), a teda nemohol byť ako taký uskutočnený vo 

verejnom záujme. Sťažovateľ sa tak na základe vykonateľného rozhodnutia domáhal 

navrátenia jeho pozemku, no bezvýsledne. Podľa súdu nebol výkon daného rozsudku 

možný, keďže došlo k nepriamemu vyvlastneniu. Podľa súdu sťažovateľ už nebol 

vlastníkom predmetného pozemku, keďže došlo k dokončení prác a cesta bola už 

hotová. Aj napriek vykonateľnému rozsudku a faktu, že dané dielo bolo postavené v 

rozpore s postupom realizácie projektu a teda v rozpore so zákonom, realizácia daného 

projektu mala za následok prevod vlastníctva pozemku. Jeho navrátenie tak nebolo 

možné. V danom prípade Súd dospel k záveru, že zásah predstavoval vyvlastnenie 
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Viď nižšie Vasilescu c. Roumanie, §§ 51, 53 
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spadajúce pod druhú normu článku 1 Protokolu č. 1.
60

 Daný zásah však nebolo možné 

klasifikovať ako „vyvlastnenie de iure“, keďže za prevodom vlastníctva nestál zákonný 

akt, čo jednoznačne potvrdil svojim rozsudkom správny súd. Nešlo však ani o 

„vyvlastnenie de facto“, keďže došlo k prevodu vlastníctva, ktoré pri danom druhu 

vyvlastnenia nenachádzame. Súd teda vo svojom odôvodnení operoval s rovnakým 

pojmom, ktorý zaviedli talianske orgány a vytvoril tak novú, aj keď malú skupinu 

„nepriameho vyvlastnenia“, ktoré stojí na rozmedzí prvých dvoch typov odňatia 

majetku a môže byť charakterizovaný ako nezákonný prevod vlastníckeho práva. 

   

II.3.2.   Úprava užívania majetku ako tretia norma článku 1 Protokolu č.1 

 

  Tretia norma článku 1 dovoľuje štátom Dohovoru zasiahnuť do 

vlastníckych práv úpravou ich výkonu ak to považuje za potrebné, a to v dvoch 

prípadoch: pri zabezpečení povinnosti platiť dane a poplatky a v prípade „všeobecného 

záujmu“. 

  Samotné znenie tretej normy vyvoláva dojem, že ide o zásah, ktorý nie je 

taký radikálny, ako zbavenie majetku podľa normy druhej. Judikatúra vo svojom, často 

spomínanom, rozhodnutí Sporrong a Lonnroth chápe pojem „úprava užívania 

majetku“ ako zásah, ktorý nevedie k prevodu vlastníckeho práva, ale ktorého úlohou je 

kontrolovať a určitým spôsobom obmedzovať „užívanie majetku“.
61

  Na základe tejto 

definície by sa hranica medzi druhou a tretou normou zdala byť jasná a v podstate 

každý zásah do vlastníckeho práva, ktorý nespočíva v zákonnom prevode majetkových 

práv by spadal pod normu tretiu. Absencia definícií jednotlivých pojmov Dohovoru a 

jeho protokolov a nedostatočná jasnosť a koherentnosť výkladu, ktorý nám poskytuje 

judikatúra, však vnášajú do právnej analýzy článku určité pochybnosti. 

  Ako už bolo spomenuté vyššie, druhá norma neoperuje len pojmom 

„vyvlastnenie de iure“, ale zaviedla takisto pojem „vyvlastnenie de facto“, pri ktorom k 

prevodu vlastníckych práv nedochádza. A tak zatiaľ čo „formálne vyvlastnenie“, ku 

                                                 
60

ESĽP, Belvedere Albeghiera c. Italie, z 30. mája 2000, sťažnosť č. 31524/96 
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Viď vyššie Sporrong and Lonnroth v. Sweeden, § 65 
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ktorému došlo na základe zákona a za náhradu jednoznačne spadá pod druhú normu 

článku 1, „vyvlastnenie de facto“ vytvára medzi oboma normami určitý zmätok. 

Hranica medzi normami je tak v skutočnosti veľmi tenká. Súd si v konečnom dôsledku 

kladie otázku, aký bol stupeň zásahu štátu do majetkového práva a nie, aká bola jeho 

povaha.
62

  Ak ustanovenie štátu v podstate zasahuje do majetkového práva jedinca do 

takej miery, že jeho samotná podstata nie je narušená, jedná sa o úpravu užívania a nie 

vyvlastnenie.
63 

Rozdiel medzi oboma normami tak vlastne spočíva v miere akou štát do 

daného majetkového práva jedinca zasiahne. 

  Judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva nám však ponúka viacero 

príkladov, v ktorých úprava užívania majetku prakticky viedla k jeho odňatiu. Ide o 

prípady, v ktorých došlo k zabaveniu a konfiškácii majetku. Napriek tomu, že takýto 

zásah definitívne zrušil vlastnícke práva danej osoby, zásah bol Súdom klasifikovaný 

ako „úprava užívania majetku“. Známy je prípad Handyside, v ktorom došlo k zhabaniu 

a následnému zabaveniu a zničeniu učebnice v dôsledku jej neprístupného obsahu. Súd 

rozdelil daný zásah na dve časti. Na jednej strane to došlo ku „zhabaniu“, ktoré v danom 

prípade predstavovalo dočasné obmedzenie v užívaní a disponovaní s majetkom, ktorý 

by v prípade zbavenia obvinenia bol sťažovateľovi navrátený.
64 

V tomto zmysle bol 

zásah klasifikovaný ako „úprava užívania majetku“. Na druhej strane Súd poznamenal, 

že: „Zabavenie a zničenie učebnice definitívne odňali sťažovateľovi jeho vlastnícke 

právo k určitému majetku.“
65

 V tomto prípade by sa mohlo zdať, že tento zásah bol 

posúdený podľa druhej normy, no Súd následne konštatoval, že k tomuto zásahu došlo 

oprávnene a v súlade s druhým odstavcom článku 1. Ku zhabaniu majetku došlo aj v 

iných prípadoch ako AGOSI
66

, Air Canada v. Spojené kráľovstvo
67

 alebo Gasus Dosier 

und Fordertechnik
68

, v ktorých je odňatie majetku v podobe  jeho zabavenia chápané 

ako oprávnený zásah do „úpravy užívania majetku“. V prípade AGOSI, došlo k 

prepašovaniu zlatých mincí na územie Veľkej Británie bez toho, aby o tom 
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sťažovateľská spoločnosť, ktorá bola ako ich výrobca ich vlastníkom až do zaplatenia 

celej kúpnej ceny, vedela. Aj napriek tomu, že  konfiškácia mincí predstavovala pre 

sťažovateľa ako vlastníka zbavenie majetku,  bola Súdom klasifikovaná ako úprava 

užívania majetku, keďže ako taká bola upravená zákonom daného štátu, ktorý dovoz 

zlatých mincí zakazoval.
69

 

  
Obdobným je aj prípad, v ktorom sťažovateľka za účelom kúpy auta 

uzatvorila bezúročnú úverovú zmluvu. Jej manžel však bol obvinený a neskôr odsúdený 

na 4 roky väzenia a prepadnutie majetku za podvody, ktorých sa dopustil. Došlo však aj 

ku konfiškácii auta sťažovateľky, ktorá v danom procese vystupovala len ako svedok. 

Súd skonštatoval porušenie článku 1, keď daný zásah klasifikoval ako úpravu užívania 

majetku.
70

 

  Odvolala by som sa  na analýzu, ktorú poskytuje sudca Popovic, a ktorá 

sa snaží upresniť hranicu medzi „odňatím“ majetku a „úpravou užívania“ majetkového 

práva v podobe jeho „zabavenia“. Zatiaľ čo de facto a nepriame odňatie majetkového 

práva, je buď to charakterizované absenciou prevodu vlastníckeho práva v prvom 

prípade alebo nezákonným prevodom v druhom prípade, „zabavenie“ predstavuje zásah 

na základe zákonného opatrenia štátu, pri ktorom dochádza k prevodu vlastníckeho 

práva na štát samotný. V týchto bodoch sa „zabavenie“ zhoduje s de iure odňatím 

majetkového práva. Popovic však správne upozorňuje na to, že zatiaľ čo odňatie 

vlastníckeho práva, a teda tzv. vyvlastnenie môže byť uskutočnené len za náhradu, tá 

nie je  prítomná v prípade „zabavenia“. „Zabavenie“ sa tak v podstate podľa jeho 

mienky stáva trestným opatrením.
71 

S týmto názorom sa dá do určitej miery súhlasiť, a 

jeho existenciu potvrdzuje aj sám Súd vo svojej judikatúre
72

, no ak vezmem do úvahy 

konfiškácie majetku, ku ktorým dochádzalo počas obdobia komunizmu v krajinách 

bývalého sovietskeho bloku, a ktoré mali takisto charakter trestných opatrení, ako to 

bolo napríklad v nižšie spomenutých prípadoch Kopecký alebo rodiny Gratzingerových, 

so stanoviskom sa nemôžem jednoznačne stotožniť. V daných prípadoch totiž išlo o 
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konfiškáciu, ktorá bola klasifikovaná ako „odňatie majetku“ a vlastnícke právo tak 

úplne zaniklo. V prípade normy tretej k zániku vlastníckeho práva stricto sensu 

nedochádza.  V určitých prípadoch ide síce v konečnom dôsledku o trestné opatrenie, no 

podľa môjho názoru oveľa dôležitejšiu úlohu zohráva fakt, že k danému zabaveniu 

došlo na základe úpravy užívania určitého majetku, ktorá je jasne zákonom zakotvená, a 

ktorá je použiteľná v prípade, ak daný majetok je užitý v rozpore s predmetným 

zákonom. Chápanie konfiškácie ako obmedzenie vlastníckeho práva, je takisto 

odôvodnené, ak spočíva v dočasnom odňatí majetku, ako to bolo v prípade Air Canada. 

  Napriek tomu si dovolím tvrdiť, že z môjho pohľadu je daný prístup 

Súdu mätúci. V tejto súvislosti by som sa rada odvolala aj  na charakter rozdielu oboch 

noriem, ktorý vo svojej práci ponúka E. Hubálková. Tá ako zásadný rozdiel medzi 

zbavením majetkových práv a ich úpravou vidí v neodvrátiteľnosti dôsledkov zásahu.
73 

Ak by sme sa na dané prípady mali pozrieť z pohľadu spomenutej 

„neodvrátiteľnosti“ zásahu, ako neodvrátiteľný sa zásah v podobe zabavenia a 

následného zničenia majetku určite javí. Aj tento prípad ešte viac podčiarkuje veľmi 

jemnú líniu, ktorú medzi sebou obe normy článku 1 Protokolu č. 1 majú. 

 

  
Úprava užívania majetku sa však netýka len prípadov, ktoré v určitom 

zmysle môžu byť zamenené s prípadmi odňatia vlastníckeho práva. Tretia norma 

ponúka širokú škálu zásahu, ktorú pod ňu judikatúra Štrasburských orgánov zaradila. 

Ide napríklad o uloženie povinnosti zalesnenia zo strany štátu v prípade Papastavrou 

proti Grécku
74

. V prípade Sildedzis proti Poľsku zase Súd považoval za zásah do 

majetkového práva sťažovateľa v podobe kontroly užívania majetku, odmietnutie 

príslušného orgánu registrovať auto sťažovateľa.
75

 

  Významnú úlohu zohrala tretia norma v prípade obmedzení dotýkajúcich 

sa regularizácie prenajímaného majetku v prípade Mellacher. Sťažovatelia boli 

vlastníkmi domov, ktoré boli prenajímané. Štát však zasiahol do ich zmluvnej voľnosti a 

to reguláciou výšky nájomného, ktoré mohli od nájomcov požadovať. Podľa 

                                                 
73

Hubálková Eva, Majetkové restituce, Problematika majetkových restitucí ve světle judiciální 

interpretace mezinárodní ochrany lidských práv, Praha ASPI Publishing 2004, str. 43 
74

ESĽP, Papastavrou and others v. Greece, z 10. apríla 2003, sťažnosť č. 46372/99 
75

ESĽP, Sildedzis v. Poland, z 24. mája 2005, sťažnosť č. 45214/99 



28 

 

sťažovateľov ich tak zákon postavil do úlohy obyčajných správcov ich majetku, ktorých 

príjem bol regulovaný verejnou mocou. Zavedením špeciálneho nájomného tak došlo k 

znehodnoteniu ich majetku. Podľa Súdu nešlo v danom prípade o formálne ani de facto 

vyvlastnenie, keďže sťažovatelia mohli s ich majetkom naďalej disponovať, prenajať ho 

alebo predať. Tieto opatrenia preto klasifikoval ako „úpravu užívania majetku“.
76

 

  
Za kontrolu užívania majetku Súd považoval aj odobratie 

podnikateľského oprávnenia, a to vo vyššie spomínanom prípade, v ktorom došlo k 

odobratiu licencie na podávanie alkoholických nápojov.
77

 V prípade Gallego Zafra proti 

Španielsku, sťažovateľka vlastnila lekáreň. Počas desiatich rokov svojej praxe si 

vybudovala stálu klientelu. Otvorenie lekárne však bolo podmienené vydaním 

oprávnenia od príslušného správneho orgánu. Jeho rozhodnutie však mohlo byť 

napadnuté zo strany tretej osoby. Toto právo bolo využité, a tak sa začalo konanie. 

Napriek tomu si sťažovateľka lekáreň otvorila, no po desiatich rokoch, ju v dôsledku 

konečného rozhodnutia príslušného súdu, ktorý jej odobral povolenie, musela zavrieť. 

Súd dané zrušenie povolenia na otvorenie lekárne analyzoval ako zásah v podobe 

kontroly užívania majetku.
78

 

  
Ďalšou formou úpravy užívania majetku je aj strata určitých výhradných 

práv viažúcich sa k vlastnému pozemku, ako to bolo v prípade Chassagnou a ďalší proti 

Francúzsku, v ktorom boli sťažovatelia nútení na svojich pozemkoch znášať prítomnosť 

poľovníkov, aj napriek tomu, že si nepriali, aby sa na ich pozemku poľovalo na 

zvieratá.
79

 

  
Do ďalšej skupiny zásahov je možné zaradiť obmedzenie týkajúce sa 

územného plánovania
80

 a stavebného povolenia
81

. 

 
  Samozrejme prípadov, ktoré spadajú pod tretiu normu článku 1 Protokolu 

č. 1 je veľmi veľa. Detailné prebratie rozsiahlej judikatúry Štrasburských orgánov by 

tak mohol byť predmetom samostatnej práce. Je však na mieste ešte pripomenúť 
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prípady zásahu do „užívania majetku“ konané zo strany štátu za účelom zaistenia platby 

daní alebo iných poplatkov a pokút. Dobrým príkladom aplikácie tohto aspektu tretieho 

pravidla je prípad Gasus Dosier- und Fördertechnik proti Holandsku, v ktorom 

nemecká obchodná spoločnosť dodala tovar holandskej obchodnej spoločnosti. Až do 

zaplatenia za tovar zostala však vlastníkom tovaru nemecká obchodná spoločnosť. Ešte 

predtým ako predávajúci platbu za tovar vykonal, tovar zhabali holandské daňové 

orgány z dôvodu, že holandský kupujúci mal nezaplatené daňové pohľadávky. Súd 

rozhodol, že tento prípad sa má posudzovať podľa tretieho pravidla.
82

 

 

II.3.3.   Pokojné užívanie majetku ako norma prvá 

 

  Zatiaľ čo druhá a tretia norma predstavujú osobité zásahy do pokojného 

užívania majetku, prvá norma je prezentovaná ako obecná zásada ochrany pokojného 

užívania majetku. Frédéric Sudre nazýva túto normu ako „norme floue“ a teda normu 

nejasnú, hmlistú, ktorej úlohou je vlastne chrániť  všetky zvyšné zásahy štátu do 

majetkových práv jednotlivcov.
83

 Pilotným príkladom použitia prvej normy
84 

je prípad 

Sporrong a Lonnroth, v ktorom
 
Súd najprv pristúpil k otázke možnej aplikácie druhej a 

tretej normy, a až v prípade, keď skonštatoval, že k vyvlastneniu majetku ani k úprave 

jeho užívania nedošlo, keďže samotné vyvlastnenie nebolo nikdy realizované a 

sťažovatelia mali naďalej právo svoj majetok užívať a disponovať s ním, zameral sa na 

možný zásah do práv podľa normy prvej. Súd v danom prípade judikoval, že výkon 

vlastníckeho práva bol problematický a zásah sa svojimi obmedzeniami dotkol samotnej 

podstaty majetkového práva
85

. Podobne Súd aplikoval prvú normu aj v prípadoch: Katte 

Klitsche de la Grange
86

, Pialopoulos
87 

či Phocas
88

. Štrasburgský Súd si tak pomocou 
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prvej normy otvoril novú cestu a dal článku 1 Protokolu č. 1 úplne nový rozmer. Tá mu 

umožňuje, v prípade ak nie je možné sporný zásah zaradiť pod jednu z vyššie 

spomenutých noriem, autonómnym spôsobom postihnúť zásahy do samotnej podstaty 

majetkového práva.
89

 

 

   
Súdu však prvá norma neslúži len ak daný zásah nie je jednoznačne 

„vyvlastnením“ či „úpravou užívania majetku“.  Ako som uviedla vyššie, nie je vždy 

jednoduché klasifikovať opatrenie štátu pod druhú alebo tretiu normu, a preto  v 

zložitých prípadoch je pravdepodobné, že Súd danú situáciu prešetrí podľa všeobecnej 

zásady prvej normy. Tá sa v tomto zmysle zároveň pre Súd stáva akousi poistkou, 

respektíve druhým „sitom“. 

  Mohlo by sa zdať, že tenká línia existuje len medzi druhou a tretou 

normou, no opak je pravdou. Práve v tejto súvislosti by som rada uviedla na porovnanie 

dva, už vyššie spomenuté prípady, a to Pressos Compania Naviera a Stran Greek 

Rafineries. 

  
V prípade Stran Greek Refineries, došlo zákonom s retroaktívnym 

účinkom ku zrušeniu arbitrážneho výroku konštatujúceho existenciu dlhu štátu. 

Sťažovatelia sa tak nemohli domôcť výkonu daného výroku. Kasačný súd vyjadril 

protiústavnosť daného zákona, no aj napriek tomu vláda odmietla plnenie. Daný zásah 

bol bez dlhšej úvahy Súdu podradený pod prvú normu článku 1.
90

 

  V prípade Pressos Compania Naviera, Belgický parlament prijal zákon s 

retroaktívnou pôsobnosťou, ktorý sťažovateľom bránil podať žalobu na náhradu škody a 

zasiahol tak do už prebiehajúceho konania. Súd vo svojom rozhodnutí konštatoval, že 

daný zákon účinný od 17. septembra 1988 tak oslobodil štát a orgány navigačnej služby 

v lodnej doprave od zodpovednosti za chyby, ktoré spôsobili pred účinnosťou tohto 

zákona, a za ktoré by museli niesť zodpovednosť. Spomenutý zákon tak zasiahol do 

práva sťažovateľa na náhradu škody, na ktorú mali nárok podľa dovtedy platného práva, 
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čím zasiahol do ich majetkových práv. Vzhľadom k tomu, že zákon sa dotýkal nehôd, 

ku ktorým došlo pred 17. septembrom 1988, a na ktoré sa viaže daná problematika, 

zásah do majetkových práv bol klasifikovaný ako „odňatie majetku“ podľa druhej 

normy.
91 

V oboch prípadoch šlo o zásah do majetkových práv sťažovateľov, a to s 

retroaktívnym účinkom, ktorý pozbavil štát zodpovednosti za chyby, ktorých sa dopustil. 

Aj napriek tomu sa Súd vyjadril odlišne a obdobný zásah bol klasifikovaný rozdielne. 

  Mohlo by sa zdať, že Súd svojim rozhodnutím v prípade Pressos 

Compania Naviera, ku ktorému došlo tri roky po prvom rozhodnutí zmenil svoje 

stanovisko v otázke klasifikácie. Avšak, len tri mesiace po tomto rozhodnutí sa Súd v 

prípade National and Building Society vyjadril, že zásah zákona s retroaktívnym 

účinkom, ktorého následkom je zrušenie reštitučnej pohľadávky voči daňovému úradu 

zakladá zásah do „pokojného užívania majetku“.
92

 Obdobne v prípade Smokovitis v. 

Grécko, z apríla 2002 mal Súd za to, že  zákonom s retroaktívnym účinkom došlo k 

zásahu do „pokojného užívania majetku“. V danom prípade mohli sťažovatelia 

legitímne očakávať, s ohľadom na prax súdu ako aj na aplikáciu relevantného 

ministerského rozhodnutia, že bude rozhodnuté v ich prospech. Zákon s retroaktívnym 

účinkom však tento ich vymáhateľný nárok zrušil.
93 

Súd neupustil od tejto ustálenej 

judikatúry ani v prípade Agrati a ďalší
94

, či Joubert
95

. 

   

  
Prvá veta článku 1 Protokolu č. 1 je takisto aplikovaná na prípady, v 

ktorých  dochádza k nesplneniu záväzného rozsudku súdu a k neúmerným prieťahom 

pri výkone vymáhateľného nároku sťažovateľa. Príkladom môže byť prípad Josan v. 

Moldavsko, v ktorom Súd jednak potvrdil, že nárok v podobe vykonateľnej pohľadávky 

môže predstavovať „majetok“ v zmysle článku 1. Okrem toho však však skonštatoval, 

že zrušenie rozhodnutia po tom, čo nadobudlo právoplatnosť predstavuje zásah do 
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sťažovateľovho práva na pokojné užívanie majetku.
96 

Nemožnosť sťažovateľa domôcť 

sa výkonu právoplatných rozsudkov predstavovalo zásah do jeho práva na pokojné 

užívanie majetky v prípade Burdov I.
97.

 a Burdov II
98

. 

   

II.4.  Oprávnenosť zásahu do majetkového práva 

 

  Akonáhle dôjde zo strany Súdu k zhodnoteniu, že došlo k zásahu do 

majetkového práva sťažovateľa a tento zásah je jasne definovaný, a teda zaradený pod 

jednu z noriem článku 1 Protokolu č. 1,  Súd musí prešetriť či daný zásah bol oprávnený. 

Bez ohľadu na to, o aký zásah sa jedná Súd aplikuje rovnaké podmienky. Zásah musel 

byť uskutočnený na základe zákona, vo verejnou alebo všeobecnom záujme a v 

neposlednom rade musí dodržať zásadu proporcionality. 

 

II.4.1.   Zákonné podmienky a obecné zásady medzinárodného  práva 

 

  K odňatiu vlastníckeho práva jednotlivca môže dôjsť len v prípade, ak to 

umožňuje národné právo. K úprave užívania majetku môže dôjsť len na základe 

zákonov, ktoré štát považuje za nevyhnutné. Ak zbavenie majetku, úpravu jeho užívania, 

či iný zásah do pokojného užívania majetku právny poriadok daného štátu nepredvída, 

vlastnícke právo jednotlivca bolo porušené. Podľa výkladu Súdu, interpretácia pojmu 

„zákon“ má v danom článku rovnakú povahu ako vo zvyšku Dohovoru, a teda zahŕňa 

nielen právo písané, ale aj nepísané.
99

  Z toho vyplýva, že napríklad k odňatiu majetku 

na základe zákona, nemusí v každom prípade dôjsť priamo aktom zákonodarného zboru. 

Zákonným podkladom môže byť aj rozhodnutie súdu či iného štátneho orgánu, ktorý 

daný zákon aplikuje a vykladá.
100

 Zákonnosť predpokladá nielen zásah na základe 
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zákona, ktorý je súčasťou vnútroštátneho poriadku, ale takisto jeho súlad s normami 

vyššej právnej sily.
101 

Vzhľadom k tomu je úlohou Súdu skúmať kvalitu daného zákona, 

a teda jeho zlučiteľnosť so zásadou „rule of law“.
102

 

  
Vo vyššie spomenutom prípade Frizen proti Rusku, vnútroštátne súdy 

necitovali žiadne ustanovenie zákona, ktoré by odôvodňovalo konfiškáciu auta 

sťažovateľky. Nestalo sa tak ani pri predložení stanoviska dotknutej vlády k 

prijateľnosti a meritu danej sťažnosti. Súd tak dospel k záveru, že zásah nemal zákonný 

podklad a preto došlo k porušeniu článku 1 prvého Protokolu.
103

 

  Obsah zákona musí byť dostatočne určitý a verejne dostupný. 

Dostupnosť znamená, že zákona musí byť riadne publikovaný a nesmie ísť o zákon 

dôverný, respektíve tajný. Jednotlivec musí mať možnosť sa s ním oboznámiť. V 

prípade Špaček v. Česká republika však Súd upozornil na to, že súčasťou Dohovoru nie 

sú žiadne špecifické požiadavky vzťahujúce sa na mieru verejnosti, ktorú by určité 

právne ustanovenie malo mať. Naviac, nie je úlohou Súdu posudzovať primeranosť 

štátom zvolených metód publikácie. Súd zdôraznil, že jeho úloha je obmedzená na 

posúdenia súladu použitých metód s ustanoveniami Dohovoru.
104

 

  Zákon musí byť predvídateľný, a teda formulovaný s dostatočnou 

presnosťou a určitosťou, aby umožnil jednotlivcom prispôsobiť svoje chovanie, a teda 

predvídať následky, ktoré môže ich konanie spôsobiť.  Zaujímavým sa z tohto pohľadu 

stáva prípad Saliba v. Malta, v ktorom došlo k zásahu do majetkového práva na základe 

zákona, ktorý bol novelizovaný posteriori skutočnostiam, ktoré daný zásah zakladali. 

Sťažovateľ sa stal vlastníkom pozemku, ktorého súčasťou bol sklad zohrávajúci v jeho 

poľnohospodárskej činnosti dôležitú úlohu. Sklad bol však postavený bez príslušného 

stavebného povolenia a voči sťažovateľovi tak bolo vznesené obvinenie. Prokuratúra 

vyžadovala uloženie trestu spočívajúceho v odstránení danej stavby. V júli 1988 bol 

však sťažovateľ oslobodený a keďže nedošlo k preukázaniu viny, nemohla byť 

nariadená ani demolícia spornej stavby. O dva mesiace nato bolo však opätovne 
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vznesené obvinenie, na základe ktorého bol sťažovateľ v lete 1989 odsúdený a bolo mu 

nariadené zaplatiť pokutu a stavbu odstrániť. Napriek tomu, že odvolací súd daný 

rozsudok zrušil, v súlade s novelou príslušného zákona, na základe ktorej môže byť 

demolácia nariadená aj v prípade zbavenia obvinenia, ak súd dospeje k názoru, že daná 

stavba bola postavená bez príslušného povolenia a s cieľom odstránenia nezákonnosti, 

súd nariadil odstránenie stavby. Podľa Súdu v tomto prípade nič nenasvedčovalo tomu, 

že by zmeny zavedené zákonom v roku 1988 boli zamerané na ovplyvnenie výsledku 

konania vedeného proti sťažovateľovi. Zákon bol dostatočne presný a bolo možné s 

ohľadom naň predvídať, že k demolácii stavby môže dôjsť nezávisle na dokázaní 

viny.
105

 

  
K predvídateľnosti sa Súd vyjadril aj v prípade Baklanov v. Rusko, v 

ktorom okrem iného upozornil na to, že je predovšetkým úlohou vnútroštátnych 

orgánov vykladať a aplikovať domáce právo. V tomto prípade však národné organy vo 

svojom rozhodnutí rozhodli bez odvolania sa na akékoľvek zákonne ustanovenie, 

ktorým by odôvodnili skonfiškovanie majetku, či na nejednotnú judikatúru národných 

súdov vo vzťahu ku vnútroštátnej legislatíve. Súd preto nepovažoval  národné právo v 

danej veci za dostatočne určité a predvídateľné.
106

 

  

  Okrem zákonnej podmienky odkazuje druhá norma aj na obecné zásady 

medzinárodného práva. V súvislosti s týmto odkazom vyvstala otázka, či sa povinnosti 

vyplývajúce pre štáty z medzinárodného práva vzťahujú aj na občanov daného štátu, 

respektíve, či je medzinárodným právom chránený majetok nielen cudzích štátnych 

príslušníkov, ale aj občanov daného štátu, v ktorom došlo k vyvlastneniu. Svojimi 

rozhodnutiami James a Lithgow však Súd takéto rozšírenie pôsobnosti vylúčil. 

Medzinárodné právo nemôže zasahovať do vnútorných záležitostí štátu bez toho, aby 

bol prítomný medzinárodný prvok. Toto kritérium sa teda uplatňuje len v prípade, ak sa 

vyvlastnenie týka cudzích štátnych príslušníkov.
107

 Môže ísť napríklad o prípad straty 

občianstva štátu, v ktorom sa predmetný pozemok nachádza, alebo o zmenu štátnych 
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hraníc na základe ktorej sa sporný pozemok dostal pod jurisdikciu iného štátu.   

  Zavedením tohto kritéria tak Súd „zachoval postavenie cudzích štátnych 

príslušníkov a vylúčil akékoľvek tvrdenia o možnom oslabení ich práv v súvislosti s 

účinnosťou Protokolu č. 1“
108

 a zároveň im umožnil domôcť sa ochrany priamo na 

základe Dohovoru.
109

 

 

II.4.2   Legitímny cieľ vo „verejnom“ alebo „všeobecnom“ záujme 

 

  Ako bolo spomenuté vyššie, akýkoľvek zásah do pokojného užívania 

majetku môže byť oprávnený len za určitých podmienok. Ďalšou z týchto podmienok je  

legitímny cieľ daného zásahu. Zatiaľ čo článok 8 a 10 Európskeho Dohovoru pre ľudské 

práva jasne vymenúvajú dôvody, na základe ktorých môže štát zasiahnuť do práva na 

pokojný súkromný a rodinný život a do slobody prejavu, jasné dôvody ako napr. 

národná bezpečnosť, ekonomické blaho krajiny či ochrana zdravia alebo morálky, by 

sme v článku 1 Protokolu č. 1 hľadali len ťažko. Legitímny cieľ je v článku 1 Protokolu 

č. 1 vyjadrený „len“ dvojakým spôsobom. Zatiaľ čo druhá norma sa odvoláva na zásah 

uskutočnený vo „verejnom záujme“ („pour cause d'utilité publique“), tretia norma 

používa v danom prípade pojem „všeobecný záujem“ („l'intérêt général“).  Tieto 

dva pojmy nie sú jasne Dohovorom definované a ich definíciu nenájdeme ani platnom 

právnom systéme Českej či Slovenskej Republiky. 

   Ako poznamenáva vo svojej práci Eva Hubálková, každý z týchto 

termínov sa vzťahuje k inému osobitému zásahu do majetkových práv. Zatiaľ čo zásah v 

podobe vyvlastnenia musí byť vykonaný vo „verejnom záujme“, samotná úprava 

užívania majetku požaduje existenciu „všeobecného záujmu“. Tretia norma predstavuje 

bez pochýb slabší zásah do majetkových práv, a „všeobecný záujem“ môže byť z tohto 

pohľadu vykladaný ako záujem slabší.
110

 Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že zásah v 

podobe „vyvlastnenia“ môže byť oprávnený len ak je v záujme všetkých, celej 

verejnosti, zatiaľ čo „úprava užívania majetku“ môže slúžiť aj záujmom úzkej skupiny 
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ľudí. Napriek možným pochybnostiam vo výklade týchto dvoch pojmov sa však nezdá, 

že by im Súd prikladal rozdielny výklad.
111

 

   V každom prípade však bolo nutné, aby sa Súd vyjadril, čo daným 

„verejným/všeobecným záujmom“ sleduje. V prípade James a ďalší, mali sťažovatelia 

za to, že odobratie majetku nebolo zo strany štátu oprávnené, keďže prevod majetku z 

jednej osoby na druhú sa nemôže považovať za prevod vo „verejnom záujme“. Súd však 

dospel k inému názoru a jasne sa vyjadril, že prevod majetku vo „verejnom 

záujme“ neznamená, že daný majetok by mal byť k dispozícii verejnosti, alebo by malo 

slúžiť v prospech celej spoločnosti. Naviac podľa Súdu odobratie majetku na základe 

uplatnenia politiky sociálnej spravodlivosti v spoločnosti sa môže považovať za 

odobratie vo „verejnom záujme“.
112

  Výklad štrasburských orgánov je tak dosť široký a 

v zásade rešpektuje názor vnútroštátnych orgánov, ktoré podľa Súdu lepšie poznajú 

svoju spoločnosť a jej potreby, a preto ich pozícia pri posúdení toho, čo je vo „verejnom 

záujme“, je lepšia oproti medzinárodnej súdnej inštancii.
113

 

  Súd v tomto rozsudku takisto pripomína systém ochrany, ktorý bol 

Dohovorom vytvorený, a ktorý je vlastný všetkým jeho ustanoveniam. Ten sa opiera o 

zásadu „subsidiarity“. „Mechanizmus ochrany vytvorený Dohovorom je subsidiárny 

vnútroštátnym systémom, ktoré zaručujú ľudské práva. Dohovor ponecháva 

predovšetkým na jednotlivé členské štáty úlohu zaručiť práva a slobody, ktoré obsahuje. 

Orgány ním vytvorené prispievajú vlastnou činnosťou k naplneniu tejto úlohy a 

vstupujú na scénu len v prípade sporných vecí a až po vyčerpaní všetkých 

vnútroštátnych prostriedkov,“
114

   

  S odkazom na prípad Handyside v. Spojené kráľovstvo, Súd poukázal na 

možnosť „voľnej úvahy“, ktorou štáty disponujú a upresnil, že je predovšetkým na nich, 

aby danú situáciu posúdili a zhodnotili. V prípade James a ďalší tak konštatoval, že cieľ 

zákona o reforme prenájmu nehnuteľností , a teda väčšia sociálna spravodlivosť v 

oblasti bývania, bol legitímnym cieľom vo verejnom záujme.“
115 

 Tento prípad nám 
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dokonale ilustruje zväzok medzi zásadou „subsidiarity“ a mierou „voľnej úvahy“, ktorú 

štátom Dohovoru Súd poskytuje, a to v danom prípade pri posúdení, či zásah do 

majetkových práv slúži legitímnemu cieľu vo verejnom záujme. Súd tak podčiarkuje 

význam a úlohu národnej ochrany ľudských práv, ktorá stojí na prvom mieste, a ktorej 

orgány majú prednostné postavenie pri posudzovaní zásahov do chránených práv a 

prijímaní vhodných opatrení. Svoju rolu tak Súd vymedzuje len na prípady, v ktorých je 

potrebne prešetriť skutočnosti na základe ktorých národné orgány konali, a tak posúdiť 

či daná miera úvahy nebola prekročená.
116

 Pripomenutím zásady „subsidiarity“ a 

národnej miery „voľnej úvahy“, Súd nielenže poukázal na neurčitosť pojmu „verejný 

záujem“, ktorého výklad je veľmi široký a nemusí vždy znamenať, že ide o záujem 

väčšiny, ale takisto ešte raz podčiarkol a vymedzil svoju rolu v systéme ochrany 

ľudských práv. 

   

  V ďalšom prípade, ktorý vo svojej štúdii spomína Ch. L. Rozakis, sa Súd 

zaoberal otázkou „verejného záujmu“ v prípade sporu medzi spoluvlastníkmi, v ktorom 

jeden z nich, bez súhlasu ostatných, vybudoval obytný priestor, ktorý musel následne po 

rozhodnutí súdu odstrániť. Tento prípad možno ešte viac poodkrýva široký záber pojmu 

„verejný záujem“, do ktorého Súd zahrnul cieľ štátu udržať správne fungovanie inštitútu 

spoluvlastníctva, aj napriek tomu, že prijaté opatrenia priamo neslúžia účelu celej 

spoločnosti.
117

 

  Súd sa vo svojom šetrení nezameriava len na existenciu samotného 

„verejného“ či „obecného záujmu, ale takisto skúma zachovanie rovnováhy medzi 

daným záujmom a záujmom jednotlivca. Skúma, či dané rozhodnutie vnútroštátnych 

orgánov vedúce k vyvlastneniu, či obmedzeniu užívania majetku, nepostráda rozumný 

základ, a teda nie je svojvoľné.
118

 Ako už bolo viac krát spomenuté, Súd nie je 

odvolacou inštanciou, a preto mu neprináleží právo nájsť lepší prostriedok na riešenie 
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danej spornej situácie, ale len posúdiť, či kroky, ktoré prijal štát sú dostatočne 

odôvodnené.
119

 

  Vo väčšine prípadov, tak Súd „stojí“ na strane štátu a nachádza „verejný 

záujem“ aj v prípadoch: britského znárodňovania leteckého a národného priemyslu
120

, v 

prípade prevencie daňových podvodov a únikov
121

, ochrany životného prostredia
122

, 

opatrenia smerujúceho k zaisteniu ubytovania znevýhodneným osobám
123

,  opatrenia 

smerujúce k potieraniu medzinárodného obchodu s drogami
124

, ochrana nájomníkov
125

, 

kontrola obchodu s umeleckými predmetmi za účelom ochrany kultúrneho bohatstva 

krajiny
126

. 

  Prípady, v ktorých Súd dospel k opačnému názoru je však pomenej. V 

prípade Zwierzynski v. Poľsko, polícia aj napriek tomu, že predmetný byt bol prisúdený 

do vlastníctva sťažovateľa, neupustila od jeho používania. Súd dospel k názoru, že 

vláda nepreukázala, že situácia, do ktorej sa sťažovateľ dostal a samotné vyvlastnenie 

de facto odpovedalo „verejnému záujmu“
127

. Ako svojvoľný posúdil Súd takisto zákrok 

štátu spočívajúci v predaji bytu, ktorý bol v danej dobe predmetom revindikačnej žaloby. 

Aj napriek tomu, že sťažovateľom boli ich vlastnícke práva súdnou cestou navrátené, k 

reštitúcii ich majetku nedošlo
128

. 

     Napriek tomu, že článok 1 neobsahuje vyčerpávajúci zoznam možných 

dôvodov zásahu štátu, ako už spomenutý článok 8 a článok 10 Dohovoru, judikatúra 

nám takýto zoznam sama vytvorila a naďalej vytvára. Nielenže je porovnateľný a 

takisto nám ponúka dôvody ako: ekonomické blaho krajiny
129

, ochrana verejnej 

morálky
130

, ochrana verejného zdravia
131

, verejná bezpečnosť
132

, ale jeho tvorba 
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 ESĽP, Strain et autres c. Roumanie, z 21. júla 2005, sťažnosť č. 57001/00, § 58 
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 Viď vyššie,  Pressos Compania S.A. et autres Naviera c. Belgique, § 37 
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 Viď vyššie Handyside, ESĽP, Honecker, Axen, Teubner et Jossifov c. Allemagne, z 15. novembra 2001, 

sťažnosti č. 54999/00 ; 53991/00 
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pomocou judikatúry nie je vyčerpávajúca, a preto v jeho zozname nájdeme aj:  sociálne 

opatrenia, ochranu životného prostredia, ochranu kultúrneho a umeleckého bohatstva. 

 

II.4.3.    Zásada primeranosti – test spravodlivej rovnováhy 

 

  Po prečítaní znenia článku 1 Protokolu č. 1, by sa mohlo, a to oprávnene, 

zdať, že jedinými podmienkami, ktoré Štrasburské orgány pri hodnotení zásahu štátu do 

majetkových práv jednotlivca kontrolujú, je zákonnosť a verejný resp. všeobecný 

záujem zásahu, ako aj potrebnosť daného zásahu v prípade tretej normy. Opak je však 

pravdou. Judikatúra je nám sama svedkom, že v prípadoch, v ktorých Súd skonštatuje 

porušenie článku 1, štát predovšetkým „zakopne“ o test „proporcionality“, respektíve 

test „spravodlivej rovnováhy“. Ide o tretiu podmienku, ktorú musí zásah štátu spĺňať. 

  Článok 1 nezakotvuje len právo jednotlivca na rešpektovanie jeho 

majetku ako absolútneho práva, ale do určitej miery, toto jeho právo zároveň limituje a 

ohraničuje. Deje sa tak implicitným priznaním práva samotnému štátu do daného 

chráneného práva jednotlivca zasahovať, a to (ako bolo vysvetlené vyššie) v záujme 

celej či časti spoločnosti ako aj v záujme jednotlivca. Do konfliktu sa tak dostáva 

primárny záujem Dohovoru, a to ochrana práva zakotveného v článku 1 a záujem štátu, 

či už je verejný alebo všeobecný. Práve tento „konflikt“ je základom testu 

proporcionality, ktorý bol zakotvený v rozsudku Sporrong a Lonnroth, a to v súvislosti 

so zásahom štátu do pokojného užívania majetku chráneného prvou normou. Ide o 

dodržanie spravodlivej rovnováhy medzi požiadavkami všeobecného záujmu 

spoločnosti a požiadavkami ochrany základných práv jednotlivca.
133

 Zaistenie tejto 

rovnováhy sa odráža v celom článku 1 prvého Protokolu.
134

 Musí predovšetkým 

existovať rozumný vzťah proporcionality medzi použitými prostriedkami a cieľom 

sledovaným daným opatrením štátu.
135

 Vo svojej judikatúre Súd rozvinul celú škálu 

                                                                                                                                               
131

 Viď vyššie Tre Traktorer AktieBolag c. Suède, z 7. júla 1989, ESĽP, Gallego Zafra c. Espagne, z 14. 

januára 2004, sťaznosť č. 58229/00 
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 ESĽP, Bullock c. Royaume-Uni, z 16. januára 1996, Denimark Limited et autres c. Royaume-Uni, z 26. 

septembra 2000 
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 Viď vyššie Sporrong et Lonnroth § 69, Holy Monasteries § 70, Air Canada § 29 
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 Viď vyššie Sporrong et Lonnroth § 73 
135

 Viď vyššie James § 50, Lithgow § 120 
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prvkov, ktoré pri danom teste proporcionality vstupujú do hry. Ako už bolo spomenuté, 

nejde len o to, aké prostriedky boli použité a ako, ale úlohu tu zohráva aj spôsob 

odškodnenia,  dostupnosť primeraného obranného prostriedku za účelom napadnutia 

zásahu, samotné chovanie štátu, obdobie počas ktorého k odňatiu majetku došlo, 

následky spôsobené sťažovateľovi, účel užívania majetku, dôvod úpravy výkonu 

majetkového práva a iné. 

  Otázka, či bola dodržaná spravodlivá rovnováha má však zmysel len v 

prípade, ak samotný zásah splnil požiadavky zákonnosti a nebol svojvoľný.
136

 

  Tak ako v prípade druhej podmienky, aj v tomto prípade disponuje štát 

určitou mierou voľnej úvahy. Napriek tomu, že je táto miera explicitne spomenutá len v 

druhom odstavci a teda len v prípade tretej normy
137

, je súčasťou celého článku a dáva 

štátom oprávnenie samostatne vybrať a ohodnotiť v súlade so sledovaným cieľom, 

spôsob aplikácie daného zásahu.
138

 Práve v dôsledku voľnej úvahy štátu si Súd aj v 

tomto prípade ponecháva právo kontroly, či daná rovnováha bola zachovaná, a to v 

súlade s právom jednotlivcov na pokojné užívanie majetku.
139

 

 

  Každá z troch noriem obsiahnutých v článku 1 predstavuje samostatný 

kôš možných zásahov do majetkových práv. Aj napriek tomu, že tieto normy sú tesne 

prepojené a hranica medzi nimi, ako bolo ukázané vyššie, je veľakrát veľmi úzka, Súd 

aplikoval a do určitej miery aj aplikuje zásadu proporcionality a teda samotný test 

spravodlivej rovnováhy odlišne.   

  Zásah do „pokojného užívania majetku“ je považovaný za zásah 

najmenšej intenzity a mohlo by sa zdať, že druhý odstavec článku neslúži k ochrane 

záujmov jednotlivcov, ale je nástrojom štátu. Napriek tomu, že zavedenie testu 

„spravodlivej rovnováhy“ sa dotýka celého článku
140

, podľa Fr. Sudre sa kontrola 

proporcionality v prípade druhého odstavca zdá byť až nezlučiteľná s článkom, ktorý 

                                                 
136

 Viď vyššie Iatridis § 58, Beyeler § 107 
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„Predchádzajúce ustanovenie nebráni právu štátov prijímať zákony, ktoré považujú za nevyhnutné, aby 

upravili užívanie majetku v súlade so všeobecným záujmom a zabezpečili platenie daní a iných poplatkov 

alebo pokút“. Je teda na úvahe štátu ohodnotiť nevyhnutnosť daného opatrenia, konkrétne zákona. 
138

 ESĽP, Chassagnou et autres c. France, Veľká Komora, sťažnosti č.25088/94, 28331/95 et 28443/95, § 

75, CEDH 1999-III 
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 Viď vyššie Jahn c. Allemagne, § 93 
140

 Viď vyššie Sporrong et Lonnroth, § 69 
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oprávňuje jedine štát ohodnotiť potrebu jeho opatrenia.
141

 Široký priestor štátu k voľnej 

úvahe tak na začiatku úplne zredukoval kontrolu Súdu, ktorý predovšetkým kontroloval 

zákonnosť a legitimitu zásahu v podobe úpravy užívania majetku.
142

  Až rozsudkom 

Chassagnou došlo k zmene a Súd podrobil aj tretiu normu testu proporcionality, čím 

Súd ohraničil právomoc štátu v otázke úpravy užívania majetku.
143

 Na druhej strane Súd 

pristupuje najstriktnejšie ku kontrole všeobecnej normy, ktorá predstavuje najväčší kôš 

zásahov do majetkového práva. Intenzitu kontroly v rámci testu spravodlivej rovnováhy 

si v nasledujúcich častiach priblížime pomocou jeho zložiek. 

 

II.4.3.1            Náhrada 

 

  Zatiaľ čo vnútroštátne právo Českej ako aj Slovenskej republiky v článku 

11 Listiny základných práv a slobôd umožňuje vyvlastnenie len za náhradu, náhrada a 

ani spôsob daného odškodnenia v Dohovore nie sú. Základy opomenutia inštitútu 

odškodnenia siahajú do obdobia príprav Dohovoru, ktorého súčasťou je aj právo na 

majetok. Napriek tomu, že delegáti jednotlivých krajín súhlasili so zahrnutím tohto 

práva do pripravovaného dokumentu, odmietli akúkoľvek zmienku dotýkajúcu sa 

možného odškodnenia v prípade vyvlastnenia. Tí, ktorí boli proti, sa predovšetkým 

obávali možného narušenia ich ambicióznych plánov v oblasti ekonomickej a sociálnej 

politiky.
144 

V rozsudku James však Súd tento nedostatok uviedol na pravú mieru a spolu 

s Komisiou skonštatoval, že článok implicitne požaduje poskytnutie náhrady za 

vyvlastnenie, ktoré by aj keď vo verejnom záujme mohlo byť bez poskytnutia náhrady 

ospravedlniteľné len vo výnimočných prípadoch.
145

 Aby sa ochrana poskytovaná 

jednotlivcom nestala len ilúzornou a neúčelnou Súd skúma podmienky odškodnenia
146

, 

pretože bez poskytnutia „primeranej“ náhrady by odňatie majetku predstavovalo 

                                                 
141

 Sudre Frédéric, Droit européen et international des droits de l´homme, Presses Universitaires de 

France,  9e édition, Paris 2008, str. 588 
142

 Idem 
143

 Tulkens Francoise, La réglementation de l'usage des biens dans l'intérêt général: la troisième norme 

de l'article 1er du Premier Protocole de la Convention européenne des droits de l'homme; v Propriété 

et droits de l'homme; H. Vandenberghe; Bruylant 2006; str. 83 a 84 
144

 Allen Tom, Compensation for property under the European Convention on Human Rights, Michigan 

Journal of International Law Volume 28, 2007, str. 291 
145

 Viď vyššie  James § 54, Litghow § 120 
146

 Idem 
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prehnaný zásah do práv jednotlivca.
147

 

    Podmienky odškodnenia a teda „primeranosť“ danej náhrady je z 

pohľadu Súdu skúmaná podľa okolností toho ktorého prípadu. Súd sa však 

predovšetkým zaoberá dvomi podmienkami. 

  V prvom rade „primeranosť“ náhrady musí spočívať v odškodnení, ktoré 

by malo byť v rozumnom pomere k hodnote vyvlastneného majetku.
148

 Ide o trhovú 

hodnotu majetku, ktorá je určená v deň kedy k samotnému vyvlastneniu došlo.
149

 Pojem 

„rozumný pomer“ k hodnote majetku vzbudzuje dojem, že dané odškodnenie nemusí 

úplne odpovedať reálnej hodnote majetku a jeho výška tak môže byť nižšia, a ako už 

bolo spomenuté vyššie, náhrada za určitých podmienok ani nemusí byť poskytnutá. S 

ohľadom na podmienku zákonnosti a na potrebu odškodnenia zo strany štátu, je Súdom 

posudzovaná takisto otázka, či poskytnutie náhrady tvorí súčasť vyvlastňovacieho alebo 

znárodňovacieho zákona. Podmienky vyvlastnenia musia byť jednoznačne zakotvené, a 

to nielen s ohľadom na spôsob, či okolnosti, za ktorých môže k vyvlastneniu dôjsť, ale 

takisto s ohľadom na to, ako budú postihnuté osoby odškodnené. V prípade Svätých 

kláštorov, došlo k zbaveniu majetku sťažovateľov na základe zákona, ktorý neobsahoval 

žiadne ustanovenie o poskytnutí náhrady. Zatiaľ čo Komisia s ohľadom na okolnosti 

prípadu a na široký priestor pre voľnú úvahu štátu nepovažovala tento nedostatok  za 

nedostatočne odôvodniteľný, Súd bol iného názoru a dané okolnosti vyvlastnenia preň 

predstavovali neprimerané bremeno, ktoré narušilo spravodlivú rovnováhu medzi 

kopírujúcimi záujmami.
150

 

  V prípade Platakou, vláda skonštatovala, že vyvlastnenie sa týkalo 

majetku v dezolátnom stave, a v podstate išlo o ruinu nízkej hodnoty. Sťažovateľka však 

po predložení dvoch nezávislých znaleckých posudkov, v ktorých bola daná historická 

budova ohodnotená štvoro až päťnásobne, presvedčila Súd, že daná náhrada nebola v 

rozumnom pomere k hodnote majetku a došlo tak porušeniu jej práva podľa článku 1.
151

 

  V prípade Lithgow a ďalší c. Spojenému kráľovstvu, došlo k znárodneniu 
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 Idem 
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 Viď vyššie Lithgow, §§121, 122; James § 54; Viď nižšie Les  Saints Monasteres, § 71 
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 ESĽP, Motais de Narbonne c. France, z 2. júla 2002, sťažnosť č. 48161/99, § 19 
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 ESĽP, Les Saints Monasteres c. Grece, z 9. decembra 1994, sťažnosti č. 13092/87 ; 13984/88 , §§ 74 a 

75 
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 ESĽP, Platakou v. Greece, z 11. januára 2001, sťažnosť č. 38460/97, §§ 56 a 57 
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britského leteckého a námorného priemyslu. Predmetom sporu bolo práve odškodnenie 

akcionárov týchto spoločností, ktorý namietali výšku odškodnenia, ktorá bola určená 

znárodňovacím zákonom. Hodnotiac jednotlivé metódy výpočtu odškodnenia, Súd určil 

ako majú byť posudzované podmienky udelenia náhrady. Judikoval, že bez poskytnutia 

náhrady primeranej k hodnote majetku by vyvlastnenie predstavovalo neúnosné 

bremeno, ale zároveň skonštatoval, že výška potrebnej náhrady sa môže, v súlade s 

rešpektovaním spravodlivej rovnováhy, meniť, a to podľa toho, či ide o znárodnenie 

alebo inú formu odňatia majetku. Súd pripustil, že v prípade znárodnenia, ktoré 

väčšinou prebieha v období sociálnych alebo ekonomických reforiem, a aj napriek tomu, 

že v danom prípade štát kladie na svojich občanov ťažšie bremeno, môže byť 

poskytnutá náhrada nižšia, ako v prípade vyvlastnenia, či iných spôsobov odňatia 

majetku.
152

 V tom to rozsudku Súd poskytoval všeobecné pravidlo, podľa ktorého môže 

dôjsť k vyvlastneniu bez náhrady len za výnimočných okolností.
153

 

  
Pojem „výnimočné okolnosti“ však môže byť veľmi široký a jednotlivé 

štáty sa tak môžu uchýliť k väčšej úvahe, čo môže viesť k ich svojvoľnosti v narábaní s 

daným odôvodnením vyvlastnenia bez náhrady. Tak to bolo aj v prípade Bývalého 

gréckeho kráľa, ktorý bol, spolu zo svojou rodinou, zbavený majetku bez poskytnutia 

akejkoľvek náhrady. Verejným záujmom, ktorý bol Súdom, aj keď s určitými 

pochybami, prijatý bola zmena v ústavnom systéme krajiny, ktorá spočívala v prechode 

krajiny z monarchie na republiku.
154

 Napriek tomu, že vláda sa odvolávala na vznik 

daného vlastníctva, privilégia kráľovskej rodiny ako aj na oslobodenie od platenia daní, 

Súd bol názoru, že nejde o výnimočné okolnosti, v rámci ktorých by absencia náhrady 

bola odôvodnená.
155

 

  Za výnimočnú situáciu bolo možné považovať aj prípad dotýkajúci sa 

zjednotenia Nemecka, v ktorom Súd za daných okolností, v záujme sociálnej a 

ekonomickej politiky nepovažoval neposkytnutie náhrady za neprimerané bremeno 

                                                 
152

 Idem § 121 
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154
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uvalené na sťažovateľov. Spravodlivá rovnováha tak bola zachovaná.
156

 Podľa Súdu 

odvolanie sa na výnimočné prípady za účelom ospravedlnenia neposkytnutia náhrady 

musí byť dostatočne odôvodnené.
157 

Za daných okolností sa prikláňam k hodnoteniu 

Evy Hubálkovej, podľa ktorej, čím je verejný záujem štátu na vyvlastnenie dôležitejší, 

tým väčšia je aj záťaž, ktorú musí majiteľ daného majetku znášať.
158

 

  V určitých prípadoch je vo „verejnom záujme“ možné, aby poskytnutá 

náhrada bola menšia ako je trhová hodnota daného majetku. Súd aj v tomto prípade 

berie do úvahy hodnotenie štátu a len kontroluje, či daná náhrada je primeraná.
159

 

  

  V prípade vyvlastnenia je potrebné brať do úvahy v akom časovom 

období po vyvlastnení došlo k poskytnutí náhrady, a aké malo prípadné omeškanie 

následky. Prehnané omeškanie platenia môže viesť k porušeniu daného práva. Za 

adekvátnu náhradu pri poskytovaní odškodnenia ujme, ktorá bola spôsobená, môže byť 

len taká náhrada, ktorá zohľadňuje dĺžku daného vyvlastňovacieho procesu.
160

  Pri 

hodnotení spravodlivej rovnováhy sa neberie do úvahy len deň vyvlastnenia, ale 

kontrola Súdu zahŕňa aj obdobie do realizácie daného projektu, ktorému vyvlastnenie 

predchádzalo. Medzi samotným vyvlastnením a realizáciou účelu vyvlastnenia môže 

ubehnúť veľmi dlhé obdobie, ktoré tak pripraví vlastníka o nadhodnotu vyprodukovanú 

jeho majetkom. V prípade Motais de Narbonne, išlo o obdobie devätnástich rokov, 

počas ktorých hodnota majetku stúpla a sťažovateľ sa tak oprávnene cítil byť ukrátený. 

Takáto situácia, aj napriek tomu, že samotná nerealizácia projektu nemusí sama o sebe 

narúšať primeranosť zásahu, môže za určitých okolností pre sťažovateľa  predstavovať 

neúnosné bremeno.
161

 Podobne v prípade Akkus, sťažovateľka namietala, že oneskorené 

vyplatenie dodatočného odškodnenia za vyvlastnenie porušilo jej právo zaručené 

článkom 1, keďže samotné úroky z omeškania ako aj vyplatená dodatočná suma, boli 

znehodnotené infláciou. Hodnota danej pohľadávky v deň priznania a v deň vyplatenia 
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tak bola značne iná a  neprimeraný postup štátnej správy jej tak spôsobil ujmu. 

Spravodlivý charakter vyvlastnenia tak bol podľa Súdu narušený.
162

 

  

  V prípade tretej a prvej normy zohráva poskytnutie odškodnenia menej 

vážnejšiu úlohu ako v prípade vyvlastnenia., a práve v tomto bode môžeme považovať 

prístup Súdu k testu spravodlivej rovnováhy za odlišný. Ani v prípadoch, ktoré boli 

kvalifikované ako „úprava užívania majetku“, a v ktorých došlo k odňatiu majetku 

formou jeho zabavenia, ako to bolo v prípade AGOSI  alebo Air Canada, sa nárok na 

odškodnenie nespomína.
163

 Okrem iného, judikatúra týkajúca sa vyvlastnenia či 

znárodnenia nie je priamo aplikovateľná na prípady, týkajúce sa tretej normy.
164  

Na 

druhej strane v iných prípadoch Súd  berie do úvahy aj poskytnutú náhradu, no jej 

poskytnutie pri hodnotení namietaného porušenia práva, nie je kľúčové. V prípade Posti 

a Rahko vzal Súd do úvahy nie len samotný cieľ opatrenia upravujúceho lov v 

pobrežných vodách, ktorým bola ochrana zásob rýb, ale aj fakt, že sťažovateľom nebolo 

úplne odopreté právo lovu a za spôsobenú škodu boli im bola poskytnutá náhrada.
165

 

Zaujímavým je prípad Athanasiou proti Grécku, v ktorom sa Súd, vzhľadom na 

okolnosti daného prípadu, zameral predovšetkým na poskytnutie náhrady. U 

sťažovateľov došlo k vyvlastneniu časti ich pozemkov za účelom stavby železničného 

mostu, ktorý bol postavený v tesnej blízkosti nevyvlastnených častí ich pozemkov, na 

ktorých mali postavené domy. Sťažovatelia namietali, že nevyvlastnené časti ich 

pozemkov tým stratili na svojej hodnote. Jednak boli vystavené neustálemu hluku a 

vibráciám a na druhej strane nemohli byť využité na žiadne účely. Súd tak dospel k 

záveru, že neposkytnutím náhrady za zníženú hodnotu nevyvlastnených pozemkov bola 

narušená spravodlivá rovnováha medzi všeobecným záujmom a právami jednotlivcov, a 

teda došlo k porušeniu práva sťažovateľov v zmysle článku 1 Protokolu č. 1.
166

 

  
Aj v prípade tretej normy Súd berie do úvahy dĺžku konania, ktorá môže 

do značnej miery, podľa okolností daného prípadu ovplyvniť rovnováhu medzi 

                                                 
162

 ESĽP, Akkus c. Turquie, z 9. júla 1997, sťažnosť č. 19263/92, § 29 
163

 ESĽP, J.A. Pye Oxford Ltd et J.A. Pye Oxford Land c. Royaume-Uni, z 30. augusta 2007, sťažnosť č. 

44302/02,  § 79 
164

 Idem § 79 
165

 ESĽP, Posti et Rahko c. Finlande, z 24. septembra 2002, sťažnosť č.27824/95 , § 77 
166

 ESĽP, Athanasiou et autres c. Grece, z 9. februára 2006, sťažnosť č. 2531/02, §§ 25 a 26 



46 

 

jednotlivými záujmami a uvaliť na sťažovateľa neprimerané bremeno.
167

 

  

 

II.4.3.2 Dostupnosť obranného prostriedku 

 

  Napriek tomu, že článok 1 Protokolu č . 1 nehovorí nič o procesných 

požiadavkách kladených na daný zásah štátu, konania v rámci ktorých k týmto zásahom 

dochádza  musia sťažovateľom poskytnúť dostatočné záruky za účelom napadnutia 

daného rozhodnutia, a teda možnosť predložiť danú vec spolu so svojimi námietkami  

príslušnému orgánu.
168

 K narušeniu spravodlivej rovnováhy a následnému porušeniu 

článku 1 Protokolu č. 1 môže dôjsť aj v prípade nedostupnosti adekvátneho procesného 

obranného prostriedku, a to v konaní, ktoré sa týkalo daného zásahu. Neprimerané 

bremeno, ktoré bolo na sťažovateľa v podobe odňatia majetku uvalené môže byť 

oprávnené, okrem iného, len v prípade, ak má daný jednotlivec možnosť efektívne 

namietať opatrenie spôsobujúce daný zásah do jeho práv.
169

 Zákonom založená 

nevyvrátiteľná domnienka týkajúca sa prospechu jednotlivcov z daného vyvlastnenia, 

ktorá znižuje poskytnutú náhradu, bez toho aby bolo vlastníkom majetku umožnené 

dokázať, že v skutočnosti im dané práce nepriniesli žiaden alebo len minimálny osoh, 

predstavuje z pohľadu Súdu narušenie spravodlivej rovnováhy. Aj napriek tomu, že v 

danom prípade bola poskytnutá náhrada vzhľadom na hodnotu majetku primeraná, 

došlo k porušeniu článku, a to v dôsledku aplikácie nevyvrátiteľnej domnienky, ktorá 

odobrala sťažovateľom právo dokázať reálne spôsobenú škodu.
170

 

  
Procedurálne otázky sú takisto súčasťou testu rovnováhy v prípade 

druhého odstavca.  V prípade Air Canada Súd jasne vzal do úvahy možnosť spoločnosti 

domáhať sa súdnou formou kontroly daného zásahu zo strany orgánov, jeho motivácie 

ako aj svojvoľnosti.
171
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  Najprísnejšiu kontrolu uskutočňuje Súd práve v prípade zásahu do 

pokojného užívania majetku, zakotveného v prvej vete článku 1.
172

 Zatiaľ čo vyššie 

spomenuté normy a predovšetkým tá tretia, poskytuje štátom, v súlade s praxou Súdu, 

široký priestor na voľnú úvahu, voľná úvaha je v prípade prvej normy užšia. 
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III. Majetkové reštitúcie v judikatúre Európskeho  Súdu  pre 

 Ľudské Práva 

 

III. 1.     Úvod 

 

  Celý reštitučný proces, ku ktorému došlo v bývalom Československu, a 

ktorý pokračoval aj po vzniku dvoch samostatných republík sa niesol a nesie v duchu 

zákonov, ktoré sa snažia o zmiernenie krívd, ku ktorým došlo počas obdobia bývalého 

režimu: 

„Zákon sa vzťahuje na zmiernenie následkov niektorých majetkových a iných krívd,  ktoré 

vznikli občianskoprávnymi a pracovnoprávnymi úkonmi a správnymi aktami, urobenými 

v období od 25. februára 1948 do 1. januára 1990  v rozpore 

so zásadami demokratickej spoločnosti, rešpektujúcej práva občanov vyjadrené Chartou 

Organizácie Spojených národov,  Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a nadväzujúcimi 

medzinárodnými paktami o občianskych, politických, hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 

právach.“
173 

   Nie náhodou tvoria majetkové krivdy podstatnú časť všetkých 

reštitučných zákonov. Obdobie komunizmu bolo, okrem potlačovania ľudských práv, 

akými sú právo na slobodu prejavu, právo na súkromný život, právo na 

zhromažďovanie a iné, poznačené predovšetkým úplnou likvidáciou trhovej ekonomiky, 

ktorá mala dopad nielen na samotný štát, ale predovšetkým aj na životy obyčajných ľudí. 

V ekonomike došlo po roku 1945 k rozsiahlym štrukturálnym zmenám, znárodnené boli 

nielen banky a poisťovníctvo, ale aj veľké priemyselné odvetvia, dotýkajúce sa baníctva, 

železiarstva, energetiky. Navnivoč neostali ani priemyselné podniky, ktoré sa zmenili na 

podniky štátne, riadené príkazmi, čo, kedy, koľko, z čoho je potrebné vyrobiť. Ústredné 

miesto zaujal ťažký a zbrojársky priemysel a na potreby ľudí sa zabúdalo. Do roku 1951 

boli takisto realizované viaceré pozemkové reformy, ktoré zasiahli väčšinu lesov a pôdy 

na území vtedajšieho Československa. Po konfiškácii nastalo obdobie kolektivizácie, 

počas ktorého väčšina pôdy prešla do socialistického sektoru. Došlo k socializácii 
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pozemkov roľníkov, a to predovšetkým nátlakom, ktorý štát na jednotlivých roľníkov 

vyvíjal formou nasadzovania výrobných dávok, ktoré neboli schopní splniť, poprípade 

sa deťom z týchto rodín znemožňovalo stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium.
174

 

Došlo k úplnému vymiznutiu súkromného sektoru a likvidácii remeselníkov. Existencia 

živnostníkov a drobných podnikov bola v remeselníctve, stavebníctve, doprave, 

obchode, službách či pohostinstve na úplnom minime.   

  Majetkové krivdy, ku ktorým dochádzalo, a ktorými štát na seba 

previedol  alebo obmedzil vlastníctvo k podnikom, pozemkom či domom a iným 

nehnuteľnostiam proti  vôli pôvodných vlastníkov tohto majetku, bolo prevažne 

uskutočňované za neprimeranú náhradu alebo bez poskytnutia náhrady, ako napríklad v 

situáciách, keď rodiny s nádejou lepšieho života emigrovali a doma zanechali všetok 

svoj majetok. Ten bol neskôr zabraný ako trest za nedovolené opustenie republiky. 

  Po roku 1989, v súvislosti so zmenou ústavného systému a s prechodom 

na trhovú ekonomiku, bolo prijatých niekoľko zákonov, ktoré už svojou samotnou 

existenciou popierali legitimitu bývalého režimu a jeho právneho systému, ktorý 

popieral základné ľudské práva a slobody. Krivdy, ku ktorým došlo na poli vzťahov 

správnych, občianskoprávnych, trestnoprávnych a majetkových, sa nová demokratická 

spoločnosť snažila napraviť formou reštitučných zákonov. 

  V tejto časti mojej práce by som sa chcela predovšetkým zaoberať 

reštitúciami majetkovými, ktoré boli realizované v prospech fyzických osôb. Rada by 

som predstavila tie najdôležitejšie reštitučné zákony, ktoré tvoria súčasť právneho 

systému Českej ako aj Slovenskej republiky, a ktoré sa stali predmetom výkladu nielen 

vnútroštátnych orgánov, ale svojou rozporuplnosťou skončili v podobe individuálnych 

sťažností aj za bránami  Európskeho Súdu pre Ľudské Práva v Štrasburgu. Ten sa musel 

vyjadriť k otázkam, ktoré boli preň nové a do určitej miery nepoznané. V súvislosti so 

snahou jednotlivcov domôcť sa spravodlivosti za krivdy z dôb minulých, prinútili 

Komisiu a Súd, opätovne vyjadriť rozsah pôsobnosti Dohovoru a jeho protokolov, ako 

aj stanoviť limity pre mieru úvahy, ktorá je štátom článkom 1 Protokolu č . 1 poskytnutá. 
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III.2.  Genéza právnej úpravy reštitúcií na území Českej a  Slovenskej 

republiky. 

 

  Ako bolo spomenuté v úvode, v moje práci sa zameriavam len na 

reštitúciu týkajúcu sa fyzických osôb, a preto aj systém reštitučných zákonov, ktorý by 

som v tejto časti rada predstavila zohľadňuje len možné nároky osôb fyzických. Úlohou 

tejto práce nie je ponúknuť vyčerpávajúci prehľad celej reštitučnej matérie, ktorá by 

napríklad v prípade cirkevných reštitúcií mohla byť predmetom samostatnej práce. 

  Pojem reštitúcia ako taký pochádza z latinského výrazu restitutio in 

integrum, čo v preklade znamená uvedenie do pôvodného stavu, navrátenie veci do 

stavu predošlého. Jedná sa predovšetkým o prípady, v ktorých došlo k spôsobeniu 

určitej škody, a teda v našom prípade ku znárodneniu a konfiškácii majetku. Reštitúcia 

predstavuje spôsob, akým majú byť tieto škody napravené. 

  Reštitučné zákony je možno rozdeliť na niekoľko skupín. 

 

  Súdne a mimosúdne rehabilitácie 

 

  Na prvom mieste ide o zákony, ktoré sa týkajú rehabilitácií, súdnych a 

mimosúdnych. Prvým zákonom, ktorý bol  v tejto matérii prijatý, je zákon č. 119/1990 o 

súdnych rehabilitáciách
175

, ktorý okrem iného zo zákona zrušil odsudzujúce súdne 

rozhodnutia za činy, ktoré v rozpore s princípmi demokratickej spoločnosti zákon 

označoval za trestné a umožnil prešetrenie prípadov, v ktorých došlo k protiprávnemu 

odsúdeniu osôb. Zákon vymedzoval nielen rozhodné obdobie od 25. februára 1948 do 1. 

januára 1990, ale zároveň určil rozsah skutkov, ktorých sa rehabilitácia týkala. K 

zrušeniu súdnych rozhodnutí došlo ex tunc, čiže ku dňu ich vydania. Aj keď sa môže 

zdať, že daný zákon sa nedotýka oblasti vlastníckych práv, opak je pravdou. Vo väčšine 

prípadov osôb odsúdených počas bývalého režimu dochádzalo spolu s vynesením 

výroku o treste odňatia slobody aj vynesenie výroku o prepadnutí majetku, či prepadnutí 

alebo zhabaní veci. Zrušením odsudzujúcich rozsudkov, tak dochádzalo aj k zrušeniu 
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týchto výrokov a osoba takto rehabilitovaná sa mohla domáhať odškodnenia. Zákon 

však neurčil, akým spôsobom k náprave dôjde a len vo svojom § 23 stanovil, že úprava 

podmienok uplatňovania nároku zo zrušených výrokov o treste prepadnutia majetku, 

prepadnutia alebo zhabania veci ako aj spôsob poskytnutia náhrady bude určený 

osobitným zákonom. Tým sa stal zákon č. 87/1991 o mimosúdnych rehabilitáciách
176

 v 

znení neskorších predpisov, ktorý sa stal účinným 1. apríla 1991. Jeho úlohou 

predovšetkým bolo, okrem upravenia podmienok uplatnenia nároku zo zákona o 

súdnych rehabilitáciách, zmiernenie majetkových a iných krívd, ktoré vznikli fyzickým 

osobám, a ku ktorým došlo v rozhodnom období, ktoré sa zhoduje s obdobím vyššie 

vymedzeným. 

  Oprávnenými osobami sú podľa zákona fyzické osoby, ktorých vec 

prešla do vlastníctva štátu v zákone stanovených, pokiaľ sú štátnymi občanmi Českej a 

Slovenskej  Federatívnej Republiky a majú trvalý pobyt na jej území. Zatiaľ čo, 

podmienka trvalého pobytu bola na území Českej republike zrušená ako protiústavná, a 

to na základe nálezu pléna Ústavného súdu ÚS 3/94
177

, súčasťou zákona a teda aj 

právneho systému Slovenskej republiky je dodnes.  Stala sa súčasťou predmetu 

sťažnosti podanej k štrasburským orgánom v nižšie opísanom prípade Jantner proti 

Slovenskej republike. Zákon definoval aj oprávnené osoby v prípade, ak pôvodný 

vlastník zomrel, alebo bol prehlásený za mŕtveho. 

  Povinnými osobami sú, na určité výnimky,  štát alebo právnické osoby, 

ktoré ku dňu účinnosti zákona vec držali. Povinnými osobami mohli byť tiež fyzické 

osoby, ktoré nadobudli vec od štátu, ktorý získal oprávnenie s ňou nakladať , a to v 

prípadoch, keď tieto osoby nadobudli vec buď v rozpore s vtedy platnými predpismi, 

alebo na základe protiprávneho zvýhodnenia osoby nadobúdateľa, ďalej aj osoby blízke 

týmto osobám, pokiaľ na ne tieto osoby vec previedli.   

  K vydaniu veci došlo na základe písomnej výzvy adresovanej osobe 

povinnej zo strany osoby oprávnenej, ktorá preukáže svoj nárok na vydanie veci a 

uvedie spôsob jej prevzatia štátom. Ak ide o vydanie hnuteľnej veci, tiež preukáže, kde 
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sa vec nachádza. Ak je oprávnených osôb viac a nárok na vydanie veci uplatnia v 

určenej lehote len niektoré z nich, vydá sa im celá vec. 

 

  Poľnohospodársky a lesný majetok 

 

  Do ďalšej skupiny reštitučných zákonov patrí zákon týkajúci sa 

poľnohospodárskeho a lesného majetku. Zákon č. 229/1991
178 

o úprave vlastníckych 

vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov 

(ďalej len ako „zákon o pôde“) upravuje zmiernenie následkov majetkových krívd, ku 

ktorým v rozhodnom období došlo voči vlastníkom poľnohospodárskeho a lesného 

majetku. K následnej relevantnej novelizácii tohto zákona došlo zákonom č. 243/1992, 

ktorý posunul hranicu rozhodného obdobia tým, že umožnil reštitúciu majetku 

skonfiškovaného na základe dekrétu prezidenta Beneša č. 12/1945. 

  Účelom zákona o pôde, v znení neskorších predpisov, bolo dosiahnuť 

zlepšenie starostlivosti o poľnohospodársku a lesnú pôdu, a to obnovením pôvodných 

vlastníckych vzťahov k pôde, ďalej upraviť vlastnícke vzťahy k pôde v súlade so 

záujmami rozvoja vidieka, tvorby krajiny a životného prostredia. Aktívnu legitimáciu v 

reštitučnom konaní podľa tohto zákona bola fyzická osoba, ktorej pôda, budova alebo 

stavba patriaca k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti prešla na štát alebo právnickú 

osobu, a to niektorým s právnych titulov uvedených v zákone. Zároveň to musela byť 

fyzická osoba, ktorá bola štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky 

a zároveň mala trvalý pobyt na jej území
179

. Zákon definoval aj oprávnené osoby v 

prípade, ak pôvodný vlastník zomrel, alebo bol prehlásený za mŕtveho a takisto 

definoval domnelú oprávnenú osobu. 

  Povinnými sú štát alebo právnické osoby, ktoré ku dňu účinnosti zákona, 

nehnuteľnosť držia. Osobou, ktorá danú nemovitosť drží, je podľa zákona, právnická 
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osoba, ktorá mala ku dňu 24. júna 1991, teda ku dňu účinnosti zákona, mala 

nehnuteľnosť vo vlastníctve Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, právo 

hospodárenia alebo právo trvalého užívania. 

  Nárok uplatňuje oprávnená osoba na príslušnom pozemkovom úrade a 

zároveň vyzve povinnú osobu k uzavretiu dohody o vydaní nemovitosti, ktorá musí byť 

schválená pozemkovým úradom v správnom konaní. Ak ku schválení zo strany 

pozemkového úradu nedôjde, na návrh účastníka preskúma dané rozhodnutie 

pozemkového úradu súd. Ak ani ten dohodu neschváli, predá vec pozemkovému úradu k 

vydaniu rozhodnutia vo veci. Ak nedôjde k dohode, rozhoduje o vlastníctve nemovitosti 

príslušný pozemkový úrad, ktorého rozhodnutie podlieha preskumnej činnosti súdu. 

Neuplatnením práva na vydanie nárok oprávnenej osoby zanikol. 

 

  Domový fond 

 

  Oblasť domového majetku bola upravená zákonom č. 403/1990
180

 o 

zmiernení následkov niektorých majetkových krívd. Zákon sa vzťahuje na následky 

majetkových krívd spôsobených fyzickým a súkromným právnickým osobám odňatím 

vlastníckeho práva k nehnuteľným, prípadne hnuteľným veciam podľa zákonom 

stanovených predpisov. Išlo predovšetkým o bezplatné prevody domových 

nehnuteľností. Pri domových nehnuteľnostiach sa nachádzali prevádzkarne drobných 

remesiel, obchodíkov, krčmičiek, vinární a podobne. Tak získal štát celú terciárnu sféru. 

S prevádzkarňami prechádzali do vlastníctva štátu aj obytné priestory.
181 

Zmiernenie 

následkov majetkových krívd podľa tohto zákona spočíva vo vydaní fyzickej alebo 

súkromnej právnickej osobe, ktorej bola odňatá, v poskytnutí peňažnej náhrady  alebo 

vo vydaní kúpnej ceny  alebo v doplatku rozdielu medzi peňažnou náhradou a kúpnou 

cenou. Na rozdiel od zákona o pôde a zákona o mimosúdnych rehabilitáciách nebolo 

presne určené rozhodné obdobie, na ktoré sa daný zákon aplikoval, no keďže najstarší 

predpis, podľa ktorého mohlo dôjsť k odňatiu veci siahla do roku 1955, implicitne bol 
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1990, Zbierka zákonov SR a ČR čiastka č. 69/1990 Zb. 
181

 Jablonský Roman, Genéza právnej úpravy reštitúcií na území Slovenskej republiky, Dny práva 2010,   
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počiatok doby definovaný týmto dátumom. 

  Oprávnenými osobami boli osoby, ktorým bol majetok podľa 

stanovených predpisov odňatý. Zákon teda neurčil personálne predpoklady a podmienky 

v podobe občianstva a trvalého pobytu. Oprávneným osobám mala byť vec vydaná, 

jedine ak vydanie nebolo možné nastupovala finančná náhrada. Povinnými osobami, 

boli právnické osoby, ktoré danú vec držali. 

   

  Základnými otázkami, ktoré boli upravené vyššie spomenutými zákonmi, 

a ktorými sa do určitej miery zaoberal aj Štrasburský Súd bolo vymedzenie 

oprávnených osôb, ktorých aktívna legitimácia je podmienená občianstvom. Táto otázka 

bola samozrejme riešená aj na domácej úrovni pred Ústavným súdom Českej republiky, 

ktorý k nej však zaujal jasné stanovisko. Ústavný súd sa vo svojom náleze pléna č. 

33/96 z 4. júna 1996 odvolal na článok 11 odst. 2 Listiny základných práv a slobôd, 

podľa ktorého, zákon môže stanoviť, že určité veci môžu byť len vo vlastníctve 

občanov Českej republiky. Znenie listiny tak podľa neho zmocňuje zákonodarcu k 

stanoveniu podmienky štátneho občianstva, a to v súvislosti s dotknutými reštitučnými 

zákonmi a nimi stanoveným okruhom oprávnených osôb.  Ústavný súd sa aj napriek 

tomu, že túto podmienku neobsahuje zákon č. 403/1990, vysporiadal s otázkou 

diskriminácie veľmi svojsky. Osoby domáhajúce sa zrušenia tejto, z ich pohľadu, 

diskriminačnej podmienky, sa preto obrátili na Štrasburg. Prípady dotýkajúce sa tohto 

problému sú analyzované nižšie. 

  Ďalšou otázkou, ktorá sa takisto dostala pred Súd a bude prebratá nižšie, 

bola otázka spojená so zákonom o mimosúdnych rehabilitáciách a zákonom o súdnych 

rehabilitáciách, ktorým došlo k zrušeniu niektorých odsudzujúcich rozsudkov spolu s 

výrokmi o treste prepadnutia majetku alebo veci, a to ex tunc. Otázkou bolo, či dané 

zrušenie, spätne ku dňu vydania rozsudku, malo z následok, že dotknuté osoby nikdy 

neprestali byť vlastníkmi prepadnutej veci a spomínaných zákonom tak teda došlo 

automaticky k obnove ich vlastníckeho práva. Judikatúra Ústavného súdu, bola v tomto 

bode veľmi nejednotná. K zjednoteniu došlo nálezom Pléna  Ústavného súdu č. 4/97, 

podľa ktorého zrušenie konfiškačných rozhodnutí, nebolo rozhodnutím, ktoré by 

obnovovalo pôvodné vlastnícke právo. 
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III.3.  Majetkové reštitúcie na území Českej a Slovenskej  republiky v 

judikatúre Európskeho Súdu pre Ľudské Práva 

 

III.3.1.  Časová pôsobnosť Európskeho Dohovoru o Ľudských  Právach vo 

vzťahu k reštitučným sťažnostiam 

 

  „Pokiaľ zo zmluvy nevyplýva alebo nie je inak zjavný iný úmysel, 

nezaväzujú ustanovenia zmluvy zmluvnú stranu, pokiaľ ide o akýkoľvek úkon alebo 

skutočnosť, ktoré pre túto stranu nastali do dňa nadobudnutia platnosti dohovoru, alebo 

pokiaľ ide o akúkoľvek situáciu, ktorá do tohto dňa zanikla.“
182

 V súlade s 

medzinárodným právom tak do časovej pôsobnosti Európskeho dohovoru a jeho 

protokolov patria len tie skutočnosti, a teda v našom prípade len tie zásahy do článku 1 

Protokolu č. 1, ku ktorým došlo pred platnosťou daného Dohovoru pre dotknutý štát. 

Vzhľadom k tomu, že sa v tejto časti mojej práce budem predovšetkým zameriavať na 

reštitučné kauzy dotýkajúce sa Českej a Slovenskej republiky, je na mieste vyjasniť si 

otázku časovej pôsobnosti pre tieto dva štáty. Československá federatívna republika 

ratifikovala Dohovor ako aj jeho protokoly dňa 18. marca 1992. Po rozpade štátu sa 

Česká a Slovenská republika, ako nástupnícke štáty stali členmi Rady Európy 30. Júna 

1993.
183

 Ako je však možné vyčítať z daného článku 28 Viedenského dohovoru, zásada 

retroaktivity je otázna a  závisí aj od úmyslu jednotlivých strán. Tak tomu je aj v prípade 

bývalého Československa. Obe republiky prehlásili ich viazanosť Dohovorom od 18. 

marca 1992, a teda retroaktívne ku dňu ratifikácie bývalou federatívnou republikou. 

  Úlohou tejto kapitoly je poukázať na to, akú úlohu v prípade reštitučných 

nárokov a sťažnosti zohráva časová pôsobnosť Dohovoru.  V súvislosti so 

znárodňovaním, konfiškáciou a obmedzovaním majetkových práv, nielen v bývalých 

komunistických krajinách, bolo potrebné vysporiadať sa s danou pôsobnosťou a jasne 

časovo identifikovať sporné akty štátov. Otázkou bolo, či môže byť určitý štát 

zodpovedný za porušenie práva, konkrétne na majetok, ku ktorému došlo, v prípade 
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Československa, aj štyridsať rokov pred samotnou ratifikáciou Dohovoru. Štrasburské 

orgány tak s ohľadom na zásady medzinárodného práva a s cieľom vymedziť ratione 

temporis, zaviedli do svojej judikatúry pojmy ako „jednorázový akt“ a „pokračujúca 

situácia“. 

 

III.3.1.1. Okamžitosť aktu „zbavenia majetku“ 

 

  
Narozdiel od úpravy užívania majetku, ktorá je upravená v druhom 

odseku článku 1 Protokolu č. 1, dochádzalo v prípade znárodňovacích, vyvlastňovacích 

procesov a konfiškácii počas obdobia komunizmu k úplnému pozbaveniu vlastníckeho 

práva pôvodného vlastníka, ktorý tak často aj bez náhrady a pod nátlakom, stratil všetky 

atribúty vlastníckeho práva či už k hnuteľnému alebo nehnuteľnému majetku. 

Vlastnícke právo tak prešlo na štát či na právnickú osobu a po dlhých rokoch aj na iné 

fyzické osoby. Narozdiel od „úpravy užívania majetku“, tak dochádza k formálnemu 

zrušeniu všetkých práv viažúcich danú osobu k veci.    

  Ako už bolo spomenuté vyššie, Dohovor nemá dosah na udalosti, ktoré 

sa stali pred jeho ratifikáciou daným štátom. Aplikácia medzinárodného práva nie je 

však jedinou zásadou, ktorá pôsobnosť Dohovoru vylučuje. Súd vo svojej judikatúre v 

sedemdesiatych rokoch definoval zbavenie vlastníckeho práva alebo iného práva in rem 

ako akt „okamžitý“ respektíve „jednorázový“. 

  Prvý krát bol tento pojem v prípade Slovenskej republiky použitý v 

rozhodnutí Gasparetz, v ktorom sa sťažovateľ domáhal navrátenia majetku jeho starého 

otca, ktorému bol majetok skonfiškovaný v roku 1946 na základe Benešových 

dekrétov.
184

 Podobne ako v prípade Brežný a Brežný proti Slovenskej republike, kde boli 

sťažovatelia zbavení majetku v dôsledku ich odsúdenia v roku 1956 a 1973, teda ešte 

predtým ako vstúpil Dohovor pre Slovenskú republiku v platnosť.  V súlade s ustálenou 

judikatúrou Súdu a Komisie, odňatie vlastníckeho práva je „jednorázovým aktom“, 

ktorý nezakladá pokračujúcu situáciu. Preto Komisia nebola kompetentná skúmať 

okolnosti daného zabavenia majetku.
185

 V prípadoch vyvlastnenia pred rokom 1992, či 
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už na základe Benešových dekrétov alebo počas „obdobia neslobody“, tak bola a je 

právomoc štrasburských orgánov vylúčená, keďže ide o skutočnosti, ktoré nemajú 

pokračujúci charakter aj napriek tomu, že ich dôsledky trvajú aj po vstúpení Dohovoru v 

platnosť. Berúc do úvahy aplikáciu medzinárodného práva a zároveň okamžitosť aktu 

vyvlastnenia, dôležitým faktorom pri posudzovaní reštitučných sťažností sa stalo jasné 

identifikovanie obdobia, dňa, okamihu, kedy vlastnícke právo sťažovateľa zaniklo.
 
  

  Ku realizácii zoštátňovania majetku štátom dochádzalo predovšetkým na 

základe nariadení, vyhlášok, zákonov či dekrétov. Na ich základe vydávali správne 

orgány či súdy rozhodnutia a výmery, ktorými bol majetok prevedený do vlastníctva 

štátu.
186

 Tieto právne akty a dátum ich právoplatného uskutočnenia tak z pohľadu Súdu 

predstavovali okamžik, od ktorého sa odvíjala možná pôsobnosť štrasburských orgánov 

ratione temporis. Tak to bolo aj v prípade Houfová proti Českej republike, v ktorom 

sťažovateľka, okrem iného, namietala nezákonnosť znárodnenia majetku jej rodičov, ku 

ktorému došlo v roku 1948. Berúc do úvahy deň účinnosti Dohovoru voči Českej 

republike, Súd skonštatoval, že dané znárodnenie nastalo pred týmto dátumom a jej 

sťažnosť v tejto veci je nezlučiteľná s ratione temporis s ustanoveniami Dohovoru.
187 

Obdobnú situáciu nájdeme aj v prípade proti Slovenskej republike.
188

 

  Pre časovú pôsobnosť Súdu tak významnú úlohu zohrávajú skutočnosti 

zakladajúce zásah do majetkového práva. Ak je dôvodom sťažnosti zásah, ku ktorému 

došlo pred ratifikáciou Dohovoru zodpovedným štátom, fakt, že sa sťažovateľ súdnou 

alebo inou zákonnou formou neskôr snažil o nápravu a neuspel, nezakladá časovú 

pôsobnosť Súdu s ohľadom na sporný zásah. Po vyčerpaní vnútroštátnych opravných 

prostriedkov má sťažovateľ možnosť obrátiť sa na Štrasburské orgány, no prípadné 

rozhodnutie o porušení jeho práv môže byť založené len na zásahu samom a nie na 

nemožnosti domôcť sa nápravy na domácej úrovni. Ak by Súd vzal pre posúdenie jeho 

pôsobnosti do úvahy dátum rozhodnutia vnútroštátneho orgánu, ktorým sa sťažovateľ 

snažil domôcť nápravy, a ktorý ako jediný spadá do obdobia po účinnosti Dohovoru v 
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danom štáte, vystavil by tak štát zodpovednosti za činy, ku ktorým došlo dávno pred 

jeho viazanosťou Dohovorom. Takáto situácia by bola v rozpore s medzinárodným 

právom a s vyššie spomenutou zásadou nemožnosti spätnej pôsobnosti zmlúv. Preto je 

práve v reštitučných prípadoch veľmi dôležité jasne určiť čas, dátum, kedy ku spornému 

zásahu, ktorý je predmetom sťažnosti došlo.
189

 V prípade Blecic proti Chorvátsku, sa tak 

Súd, vyššie spomenutými závermi, možno snažil raz a navždy uzavrieť debatu ohľadom 

časovej pôsobnosti. Ak teda došlo k zbaveniu majetku pred vstupom Dohovoru v 

platnosť, pôsobnosť orgánov Dohovoru  je vylúčená a skutočnosť, že sa sťažovateľ 

domáha jeho vydania v konaní, ktoré trvá aj po ratifikácii Dohovoru je tak pre 

rozhodovanie o zákonnosti daného zásahu bezpredmetná. 

  V prípade Brežný a Brežný, však Komisia podotkla, že snaha 

sťažovateľov domôcť sa súdnou cestou reštitúcie vyvlastneného majetku z časti spadá 

do obdobia po 18. marci 1992 a keďže konanie skončilo v roku 1993, nemohla preto 

odmietnuť časť sťažnosti viažúcu sa na súdne konanie.
190 

Reštitučná matéria sa tak v 

prípade vyvlastnenia či znárodnenia počas obdobia komunistického režimu 

predovšetkým zaoberá porušením práv zo strany správnych a súdnych orgánov, ku 

ktorým došlo na základe reštitučných zákonov. Je však potrebné zopakovať, že ak sa 

sťažovateľ pokúsil na domácej úrovni domôcť nápravy voči zásahu, ktorý nespadá do 

pôsobnosti Súdu, neznamená, že daná pôsobnosť bude založená jeho žalobou na 

vydanie. Právomoc orgánov Dohovoru tak môže spočívať len v posúdení daného 

správneho či súdneho konania a svojvoľnosti príslušných orgánov. Dané konanie však 

musí skončiť potom, ako bola založená kompetencia Súdu voči štátu, ktorého sa 

konanie týka. Ak aj dané konanie týkajúce sa vydania majetku spadá do obdobia pred 

ratifikáciou Dohovoru a jeho protokolov, je sťažnosť nezlučiteľná ratione temporis. 

Konanie sa považuje za ukončené až vydaním právomocného a vykonateľného 

rozsudku, ktorého vydanie po marci 1992 nevylučuje právomoc orgánov Dohovoru, aj 

napriek tomu, že dané konanie začalo pred týmto dátumom. 

 

   V prípade odňatia vlastníckeho práva stráca pôvodný majiteľ všetky 
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atribúty vlastníka daného majetku. Jeho vlastnícke právo tak zaniká, a to dňom odňatia 

tohto práva. V prípade tretej normy, a teda úpravy užívania majetku však k zániku 

vlastníctva nedochádza a obmedzenie, ku ktorému došlo aj pred niekoľkými desiatkami 

rokov pred vstupom Dohovoru v platnosť môže naďalej trvať. Takisto je to aj v prípade 

vyvlastnenia de facto, ktoré obmedzuje vlastnícke právo vlastníka do takej miery, že 

vlastník stráca nielen právo daným majetkom disponovať, užívať ho a požívať jeho 

plody, ale aj právo držby. Z formálnoprávneho hľadiska, je však vlastníctvo danej osoby 

zachované a nedochádza tak k okamžitému aktu vyvlastnenia. Do pozornosti Komisie a 

Súdu sa tak dostali aj prípady, v ktorých zásah do majetkového práva zo strany štátu 

pretrvával aj po vstúpení Dohovoru v platnosť a sťažovateľ namietal pokračujúcu 

situáciu porušenia práva. Rozdiel medzi týmito dvoma prístupmi je pre samotný zásah 

do vlastníckeho práva veľmi významný, pretože rozhoduje o tom, či sa na danú situáciu 

Dohovor vzťahuje alebo nie. Vyhodnotenie danej situácie ako pokračujúce porušovanie 

vlastníckych práv dáva sťažovateľovi šancu, že jeho sťažnosť bude podliehať režimu 

Dohovoru a Súd sa ňou bude môcť zaoberať. 

 

III.3.1.2  „Pokračujúca situácia“ porušenia vlastníckeho práva 

 

  V danom prípade bola tak založená výnimka do zásady nemožnosti 

spätnej pôsobnosti Dohovoru, ktorá bola rozvitá v prípade Loizidou proti Turecku. V 

roku 1974 došlo k Tureckej invázii do severnej časti Cypru, kde mala sťažovateľka svoj 

dom. Prístup do ako aj užívanie predmetného domu jej tak bolo znemožnené 

okupačnými vojskami. Podľa tureckej vlády vlastnícke právo sťažovateľka stratila 

najneskôr v roku 1985,  a to vyvlastnením podľa článku 159 ústavy novovzniknutej 

Severocyperskej tureckej republiky. Podľa tureckej vlády tak sťažovateľka z formálno-

právneho hľadiska prestala byť vlastníčkou domu a keďže vyvlastnenie je považované 

za okamžitý, jednorázový akt, vzhľadom na platnosť Dohovoru voči Turecku (od 22. 

januára 1990) daný prípad nespadal do ratione temporis Súdu. Tento argument však Súd, 

s odvolaním sa na rezolúciu Rady Bezpečnosti OSN o neplatnosti vyhlásenia 

Severocyperskej tureckej republiky, odmietol. Skonštatoval, že Dohovor je potrebné 

vykladať  v duchu interpretačných pravidiel Viedenského dohovoru o medzinárodných 
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zmluvách, ktorého článok 31 odst. 3 c) ustanovuje povinnosť zohľadňovať každé 

použiteľné pravidlo medzinárodného práva prichádzajúce do úvahy vo vzťahu 

dotknutých strán. Keďže k uznaniu nového štátu nedošlo, Súd nemohol priznať právnu 

relevanciu ani jeho Ústave, na základe ktorej malo dôjsť k spomínanej strate majetku. 

Sťažovateľka tak naďalej bola pre účely článku 1 Protokolu č. 1 vlastníčkou dotknutého 

domu. Vzhľadom k tomu, že vlastnícke právo nebolo zrušené, daná situácia bola 

klasifikovaná ako „pokračujúca situácia“ porušenia vlastníckeho práva.
191 

Tento príklad 

poukazuje na dôležitosť klasifikovania daného zásahu a v jeho súvislosti určenia, či 

sťažovateľ je alebo nie vlastníkom dotknutého majetku. V prípade Loizidou bolo 

tvrdené „zákonné“ vyvlastnenie posúdené ako „vyvlastnenie de facto“, a z toho vyplýva, 

že majetkové práva sťažovateľky boli natoľko obmedzené, že sa fakticky rovnali 

formálnemu vyvlastneniu. 

 

  V prípade Sovtransavto sťažovateľská spoločnosť namietala porušenie jej 

práva na majetok v dôsledku znehodnotenia jej akcií, ku ktorým došlo v troch etapách, a 

ktoré podľa nej zakladajú pokračujúcu situáciu porušenie práva. Zatiaľ čo prvé dve 

etapy boli časovo situované do obdobia pred vstupom Dohovoru pre Ukrajinu v 

platnosť, tretia etapa, v ktorej došlo ku zníženiu jej základného imania takmer o tridsať 

percent, sa uskutočnila až po nadobudnutí účinnosti Dohovoru pre danú stranu. Súd sa 

stotožnil s názorom sťažovateľky, že išlo o pokračujúcu situáciu porušenia jej práva na 

majetok a skonštatoval, že fakt, že niektoré podstatné skutočnosti spadajú pod obdobie 

pred účinnosťou Dohovoru nezakladá nezlučiteľnosť sťažnosti ratione temporis. 

Napriek tomu a s odkazom na zásady medzinárodného práva však judikoval, že  je 

kompetentný zaoberať sa sťažnosťou až od tretej etapy procesu znižovania imania 

spoločnosti.
192

 

  
V prípade Vasilescu proti Rumunsku, Súd takisto dospel k názoru, že 

zabavenie historických mincí, ku ktorému došlo pri prehliadke domu v roku 1966, a to v 
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rámci zahájeného trestného konania, ktoré bolo neskôr zastavené, predstavuje 

pokračujúcu situáciu porušovania vlastníckeho práva.
193

 

  Za všeobecné pravidlo sa dá považovať, že zatiaľ čo vyvlastnenie de iure, 

pri ktorom dochádza k prechodu vlastníckeho práva je  okamžitým a dokončeným 

procesom, vyvlastnenie de facto bez zákonného prevodu majetku môže predstavovať 

„pokračujúcu situáciu“ porušenia práva chráneného článkom 1 Protokolu č. 

1.
194

Vzhľadom k tomu, že k vyvlastneniu počas obdobia komunizmu dochádzalo na 

základe znárodňovacích zákonov a správnych aktov, jednalo sa o vyvlastnenie formálne, 

ktoré nezakladá pokračujúce porušenie vlastníckeho práva. V prípade vyvlastnenia de 

iure, je tak kompetencia Súdu založená, len ak k vyvlastneniu došlo po vstupe 

Dohovoru v platnosť. 

 

III.3.2.   Kompetencia ratione materiae v reštitučných prípadoch 

 

  Ako už bolo spomenuté vyššie v prípade kompetencie ratione temporis,  

ale aj v časti týkajúcej sa ochrany vlastníctva, dôležitú úlohu pri posúdení sťažnosti 

orgánmi Dohovoru zohráva vecná pôsobnosť, a teda zistenie, či daný sťažovateľ má 

právo, ktoré je Dohovorom chránené. Vecná pôsobnosť Súdu predstavuje akoby druhé 

sito, cez ktoré sa „reštitučné“ sťažnosti musia dostať. Kompetencia ratione materiae má 

teda posúdiť, či má sťažovateľ „majetok“ v zmysle prvého článku. 

  Je potrebné si uvedomiť, že článok 1 prvého Protokolu nezaručuje právo 

na získanie majetku.
195 

 Sťažovatelia, ktorí prišli o majetok počas bývalého režimu, sa 

tak nemôžu domáhať jeho vydania len na základe tohto článku.  To, čoho by sa v 

skutočnosti domáhali by bolo nič viac ako získanie nového vlastníctva. Ak teda štát 

neprijal žiadne zákony, na základe ktorých sa bývalí vlastníci mohli domáhať nápravy a 

znovunabytia vlastníckeho práva k ich odňatému majetku, ich sťažnosť bola 

neprijateľná na základe nezlučiteľnosti ratione temporis. Prípady, ktorými sa však v 
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tejto časti mojej práce chcem zaoberať predstavujú reštitučné nároky, ktoré vznikli na 

základe zákonov, ktorými sa bývala Československá federatívna republika a neskôr jej 

oba nástupnícke štáty, snažili o zmiernenie niektorých majetkových krívd, ku ktorým 

došlo počas bývalého režimu. 

  K vydaniu reštitučných zákonov však nedošlo na základe povinnosti, 

ktorá štátom vyplývala z Dohovoru a jeho protokolov. Článok 1 prvého Protokolu 

neukladá štátu povinnosť navrátiť majetok, ktorý naň bol prevedený pred samotnou 

ratifikáciou Dohovoru.
196 

„Ak však došlo k vydaniu reštitučných zákonov, dochádza 

nimi pre tých, ktorí spĺňajú dané zákonné podmienky, k vytvoreniu nového 

majetkového práva chráneného článkom 1.“
197 

Sú to teda práve reštitučné zákony a na 

ich základe iniciované správne, či súdne konania, ktoré dávajú jednotlivcom novú nádej 

na získanie bývalého vlastníctva a zároveň zakladajú nielen časovú, ale predovšetkým 

vecnú pôsobnosť Dohovoru a jeho protokolov. K štátom, ktoré sa rozhodli vydať na 

cestu nápravy vlastníckych vzťahov, je Súd štedrí aj v otázke miery uváženia, ktorá je 

značne široká. Keďže reštitučné zákony prijali štáty dobrovoľne, určenie podmienok, na 

základe ktorých môže dôjsť k vydaniu majetku, je tak plne v ich rukách. Štáty tak majú 

právo vylúčiť z reštitučného procesu určité kategórie bývalých vlastníkov, a to 

stanovením podmienok, ktoré sú kladené na majetok samotný ako aj na osobu 

oprávnenú a povinnú. Vylúčení bývalí vlastníci tak nemôžu ani legitímne očakávať, že 

ich predpokladaný nárok na vydanie majetku bude konkretizovaný.
198

 

  
Je na mieste si preto pripomenúť určité zásady, tak ako ich Súd uviedol v 

prípade Kopecký proti Slovenskej republike. „Sťažovateľ môže namietať porušenie 

článku 1 Protokolu č. 1 iba, ak sa napadnuté rozhodnutia týkajú jeho „majetku” v 

zmysle tohto ustanovenia. „Majetkom” v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 môžu byť 

„majetky existujúce” alebo „majetkové hodnoty“ vrátane pohľadávok, o ktorých 

sťažovateľ môže tvrdiť, že má aspoň „legitímnu nádej” na ich zhmotnenie. Naopak, za 

„majetok” sa v zmysle článku 1 Protokolu č. 1 nepovažuje nádej na uznanie bývalého 
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vlastníckeho práva, ktorého výkon už dlho nie je efektívny, ani podmienečná 

pohľadávka, ktorá je premlčaná pre nerealizáciu podmienky.“
199 

 V prípade reštitučných 

nárokov na majetok, či už hnuteľný alebo nehnuteľný, ktorý bol skonfiškovaný, zabraný, 

znárodnený, alebo vyvlastnený, a teda došlo k odňatiu vlastníckeho práva, sa vecná 

pôsobnosť stáva kľúčovou otázkou. Keďže, ako bolo spomenuté vyššie sú akty 

vyvlastnenia jednorázové a sťažovateľ v dobe podania svojej žaloby na vydanie nie je 

reálnym vlastníkom vymáhaného majetku, je v pozícii žiadateľa, a práve preto tu 

významnú úlohu zohráva pojem „legitímnej nádeje“. Dôležitým faktorom pri posúdení 

„legitímnej nádeje“ je tak práve šanca žiadateľa uspieť v konaní na vnútroštátnej úrovni. 

  V prípade Kopecký bol otec sťažovateľa v roku  1959 odsúdený na jeden 

rok odňatia slobody a trest zhabania vec, na základe ktorého mu boli skonfiškované 

zlaté a strieborné mince, ktoré mali byť prisvojené nezákonne. V roku 1992 však 

Najvyšší súd na základe zákona o súdnych rehabilitáciách tento rozsudok zrušil ex tunc. 

Podmienky uplatnenia nároku zo zrušeného výroku o treste prepadnutia veci boli 

upravené zákonom o mimosúdnych rehabilitáciách. Na základe písomnej žiadosti 

sťažovateľa, malo Ministerstvo vnútra, ktoré bolo ich  údajným držiteľom, 

skonfiškované mince vrátiť. To sa však odvolalo s odôvodnením, že mince sa uňho 

nenachádzajú a je na sťažovateľovi, aby preukázal, kde sú. Zákon pri úprave vydania 

veci totiž určil podmienku, podľa ktorej osoba oprávnená na vydanie hnuteľnej veci 

musela preukázať, kde sa vec, ktorá je predmetom vydania nachádzala. Vzhľadom na to, 

že táto zákonná podmienka nebola splnená, vnútroštátne súdy sťažovateľovi nevyhoveli 

a jeho nárok tak bol zamietnutý.  Zatiaľ čo komora Súdu na základe sťažnosti, dospela k 

porušeniu práv sťažovateľa, Veľká komora mala opačný názor. Súd dospel k názoru, že 

nárok sťažovateľa na vydanie veci bol od začiatku podmienený, a to samotným 

zákonom, ktorý zakladal pre oprávnené osoby bremeno určenia, kde sa žiadaný majetok 

nachádzal v deň účinnosti zákona. To sa sťažovateľovi nepodarilo preukázať, a preto 

vnútroštátne súdy právoplatne rozhodli o nesplnení podmienok vyžadovaných zákonom 

o mimosúdnych rehabilitáciách. Súd preto nebol presvedčený, že v momente, keď bola 

podaná žaloba na vydanie, sťažovateľ dostatočne preukázal, že jeho nárok je 
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„majetkovou hodnotou“, ktorá požíva ochranu článku 1 Protokolu č. 1. Preto judikoval, 

že nárok sťažovateľa nebolo možné považovať za „majetok“ v zmysle článku 1 

Protokolu č. 1.
200

 

  
S ohľadom na tento, ale aj na nasledujúce prípady je nutné ešte raz 

poznamenať, že vydávanie zákonov, ktoré umožňujú vydanie znárodneného alebo 

skonfiškovaného majetku, alebo poskytnutie náhrady za takýto majetok vyvoláva 

komplexné posudzovanie mnohých ekonomických, politických, právnych či morálnych 

otázok. V tejto súvislosti majú štáty, ktoré sa rozhodli riešiť existenciu problému 

verejného záujmu, v danom prípade nápravu krívd a usporiadanie majetkových 

pomerov, široký priestor na voľnú úvahu pri prijímaní realizačných opatrení. Do tejto 

voľnej úvahy takisto spadá určenie podmienok, za akých bude možné predtým zabrané 

veci vydať.
201

 

  
Otázka ratione materiae bola predmetom šetrenia aj v už spomínanom 

prípade Brežný a Brežný. Sťažovatelia, ktorí trvalo žili v zahraničí sa domáhali 

navrátenia zabaveného majetku. Ich žiadosti však domáce súdy nevyhoveli, keďže 

nesplňovali jednu z podmienok zákona o mimosúdnych rehabilitáciách, a to podmienku 

trvalého pobytu. Napriek tomu, že boli obaja rehabilitovaní, nemohli sa domôcť 

vydania ich majetku, ani poskytnutia náhrady. Podľa Komisie, však boli len v pozícii 

žiadateľov a nie vlastníkov. Takisto v danom prípade nebolo možné hovoriť o 

„legitímnej nádeji“, keďže ich nárok z dôvodu nesplnenia podmienky nebol dostatočne 

podložený zákonom. Ich jedinou nádejou bolo domáhať sa protiústavnosti danej 

podmienky trvalého pobytu na území Slovenskej Republiky. Ich sťažnosť tak bola v 

tejto časti zamietnutá pre nezlučiteľnosť ratione materiae.
202

 

   
Na základe uvedených princípov, tak existencia „legitímnej 

nádeje“ nebola potvrdená ani v prípade Gratzinger a Gratzingerová, v ktorom sa 

reštitúcie majetku mohli domáhať len žiadatelia s českým občianstvom. Keďže 

sťažovatelia svoje občianstvo stratili nadobudnutím občianstva Spojených štátov 

amerických, vnútroštátne súdy ich žaloby odmietli pre nesplnenie zákonnej 
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podmienky.
203  

Súd v danom prípade skonštatoval, že je rozdiel medzi jednoduchou 

nádejou na vydanie, ktorá je akokoľvek pochopiteľná, táto nádej však môže byť 

„legitímnou nádejou“ len ak je konkrétnejšia a založená na zákonnom ustanovení alebo 

na právnom akte, akým je súdne rozhodnutie.
204

 Keďže nádej sťažovateľov, nesplnením 

jednej z podmienok, nebola založená na zákonnom ustanovení, ani nedošlo k vydaniu 

súdneho rozhodnutia v ich prospech, Súd sa daným prípadom v dôsledku 

nekompatibility ratione materiae nemohol zaoberať. 

   Obe vyššie spomenuté rozhodnutia, ku ktorým môžeme priradiť aj 

prípad Poláček a Poláčková proti Českej republike
205

, sú zaujímavé nielen z dôvodu 

analýzy jednotlivých princípov, ktoré sa dotýkajú reštitučnej matérie, ale z môjho 

pohľadu aj odhodlanosti Súdu vstupovať do miery uváženia, ktorá je štátom poskytnutá. 

Vo všetkých prípadoch došlo k aplikácii zákona o súdnych rehabilitáciách, ktorý zrušil, 

a to ku dňu vydania, odsudzujúce rozsudky a zároveň výroky o konfiškácii majetku. Z 

právneho hľadiska už samotné zrušenie výroku o  zabavení majetku s účinkami ex tunc, 

zakladá právny nárok, ktorý je odvoditeľný od pôvodného vlastníckeho práva. Podľa 

môjho názoru, tak zrušením výrokov o prepadnutí či konfiškácii majetku alebo veci 

došlo k zrušeniu zákonného dôvodu zabavenia majetku, a tak na pôvodné zabavenie, ku 

ktorému došlo de iure na základe odsudzujúceho rozsudku, je po účinnosti zákona o 

súdnych rehabilitáciách možné nazerať ako na „vyvlastnenie de facto“, ktoré nezbavuje 

vlastníka jeho právneho titulu k danej veci.  Sťažovatelia tak boli vlastníkmi majetku, 

no ich právo s ním disponovať bolo úplne obmedzené. Dovolím si povedať, že týmto 

zákonom tak došlo k založeniu pokračujúcej situácie porušovania vlastníckeho práva, 

ktorá mala byť predmetom aplikácie článku 1 Protokolu č. 1.
206

 Pokračujúca situácia 

porušenia majetkového práva mala byť napravená práve zákonom o mimosúdnych 

rehabilitáciách, ktorého predmetom je aj úprava podmienok uplatňovaných nárokov zo 

zrušených výrokov. Tento zákon však stanovením špecifických podmienok neumožnil 

domôcť sa nápravy všetkým súdne rehabilitovaným osobám a z môjho pohľadu tak 
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došlo ku vzniku krívd nových. Aj napriek tomu, že formálne došlo k zrušeniu výrokov o 

vine a treste, zákon o mimosúdnych rehabilitáciách vytvoril situáciu, v ktorej osoby boli 

zbavené svojej viny, no nie svojho trestu. Tým, že Súd nepovažoval právny nárok 

sťažovateľov založený zákonom o súdnych rehabilitáciách za dostatočný k prijatiu 

kompetencie ratione materiae, vyhol sa napr. možnému posúdeniu uvalenia na 

sťažovateľa neprimeraného bremena, ku ktorému podľa mojej mienky došlo, v podobe 

povinnosti lokalizovať predmetnú vec, v prípade Kopecký, či  posúdeniu vzniku krivdy 

novej v prípade manželov Gratzingerových a Poláčkových a bratov Brežných.   

 
 Na podmienku v zákone narazil aj prípad Malhous, v ktorom bol majetok 

otca sťažovateľa znárodnený bez finančnej náhrady a jeho časť bola prevedená na 

fyzické osoby. Na základe zákona o pôde sa mohla oprávnená osoba domáhať vydania 

majetku, ale len za podmienky, že bol daný majetok vo vlastníctve štátu alebo 

právnickej osoby. Za majetok, ktorý však bol vo vlastníctve fyzických osôb mohla byť 

poskytnutá len finančná náhrada alebo iný, rovnocenný majetok. Zatiaľ čo vlastnícke 

právo sťažovateľa k pozemkom, ktoré neboli vo vlastníctve fyzických osôb bolo 

potvrdené, v prípade nevydaných pozemkov bol sťažovateľ poučený o možnosti žiadať 

náhradu ale ekvivalentný pozemok. Sťažovateľ sa preto obrátil na Štrasburg a namietal, 

že nedošlo k vydaniu celého majetku, keďže súdy rozhodovali len o tej časti majetku, 

ktorá nebola vo vlastníctve fyzických osôb. Súd sa po vylúčení časti sťažnosti, ktorá 

nebola zlučiteľná s ratione temporis Dohovoru, zaoberal predovšetkým otázkou 

existencie majetku. Keďže sťažovateľ nevystupoval pred vnútroštátnymi orgánmi ako 

vlastník, ale len ako žiadateľ k vydaniu majetku, ku ktorému vlastnícke právo v 

minulosti stratil, nešlo o „existujúci majetok“ a na mieste bolo zistiť, či mohol 

sťažovateľ v danom prípade aspoň legitímne očakávať, že jeho právo na reštitúciu bude 

zhmotnené. Súd sa v danom prípade vyjadril, že vnútroštátne orgány len aplikovali 

zákon, ktorý jasne definoval povinné osoby, a tým podmienky, za ktorých môže byť 

daný majetok vydaný. Na dôvažok nepovažoval ich rozhodnutia za svojvoľné alebo v 

rozpore so zákonom. Za daných okolností, tak sťažovateľ nemohol „legitímne 

očakávať“, že dôjde k vydaniu celého majetku, keďže jeho reštitučný nárok bol 

podmienený podmienkou, ktorá s ohľadom na nevydanú časť majetku, nebola 
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splnená.
207

 

 
 V prípade Jantner proti Slovenskej republike, šlo o slovenského a 

zároveň nemeckého štátneho občana, ktorý vo svojej sťažnosti namietal, že v dôsledku 

zamietnutia jeho žaloby na  vydanie majetku bolo porušené jeho právo na pokojné 

užívanie majetku. Sťažovateľ v roku 1968 opustil  Československo a dlhodobo žil v 

Nemecku, kde mal aj trvalý pobyt.  Dňa 28. septembra 1992 si uplatnil reštitučný nárok 

na majetok svojho otca a svojho strýka podľa zákona o úprave vlastníckych vzťahov k 

pôde a inému poľnohospodárskemu majetku z roku 1991. Tri dni pred touto žiadosťou 

si nahlásil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Vnútroštátne orgány mu však 

jeho nárok zamietli s odôvodnením, že nespĺňal podmienku trvalého pobytu, pretože na 

adrese, ktorú uvádzal ako trvalý pobyt mu sa jednak nezdržiaval a predovšetkým 

naďalej mal hlásený trvalý pobyt na území Nemecka. Keďže trvalý pobyt môžu mať 

občania iba na jednom mieste, bolo možné jeho pobyt v Krompachoch, s poukazom na 

príslušnú judikatúru a prax ministerstva vnútra, považovať len za prechodný. Súd 

pripomenul, že v predmetnom prípade sa sťažovateľov nárok netýkal jeho „existujúceho 

majetku“ a sťažovateľ nemal status vlastníka, ale len žiadateľa. Navyše v zmysle 

príslušného práva, tak ako bolo aplikované a interpretované vnútroštátnymi orgánmi, 

sťažovateľ nemal ani nárok, ktorý by bol v zmysle judikatúry Súdu legitímnou nádejou 

na vydanie predmetného majetku a teda nemal ani „majetok“ v zmysle  článku 1 

Protokolu  č. 1. Súd taktiež pripomenul, že  článok 1 Protokolu  č. 1 nezaručuje právo 

na získanie majetku. K porušeniu článku 1 Protokolu č. 1 teda nedošlo.
208 

  

 

III.3.3.   Kompetencia ratione personae 

 

  V tejto krátkej časti mojej práce by som sa chcela venovať len otázke 

proti komu môže byť sťažnosť zo strany fyzickej osoby, skupiny fyzických osôb alebo 

nevládnej organizácie podaná. Ide predovšetkým o otázku bývalej Českej a Slovenskej 

Federatívnej republiky, ktorá ratifikovala Dohovor a jeho protokoly 18. marca 1992 a 

následne 1. januára 1993 sa rozdelila na dva samostatné štáty. 
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  V prípade Slovenskej republiky, ktorá sa stala plnohodnotným členom 

Rady Európy 30. júna 1993, sa Komisia zaoberala otázkou ratione personae s ohľadom 

na rozhodné obdobie od 18. marca 1992 do 31. decembra 1992 v prípade Brežný a 

Brežný. Komisia skonštatovala, berúc od úvahy vnútroštátnu legislatívu o substitúcii 

moci, ktorá vyplývala z rozdelenia bývalej federatívnej republiky, predovšetkým podľa 

článku 153 Ústavy SR, že Slovenská republika ako jedna z dvoch nástupníckych štátov, 

prevzala podľa územného princípu, práva a povinnosti vyplývajúce z medzinárodných 

zmlúv, ktorými bol viazaný federálny štát na základe ústavných zákonov alebo dohôd 

uzatvorených medzi oboma nástupnickými republikami. K podobnému vyhláseniu zo 

strany Slovenskej republiky došlo na medzinárodnej úrovni aj jej listom z 1. januára 

1993, ktorý bol adresovaný Generálnemu tajomníkovi Rady Európy. Na základe týchto 

okolností tak Komisia posúdila svoju príslušnosť ratione personae.
209

 K obdobnému 

potvrdeniu zo strany Českej republiky došlo v stanovisku vlády, týkajúcom sa sťažnosti 

Kuchař a Štis z 18. decembra 2001.
210

 

 

  Akonáhle sťažovateľ splní podmienky prijateľnosti, okrem iného, 

viažúce sa na časovú pôsobnosť Dohovoru a existenciu „majetku“ v zmysle článku 1 

Protokolu č. 1, Európsky súd pre ľudské práva je povinný prešetriť či zásah, ktorým bol 

sťažovateľ v rámci reštitučných zákonov dotknutý je odôvodniteľný a spĺňa podmienky 

zákonnosti, legitímneho cieľa a proporcionality. 

 

III.3.4.  Reštitúcie vo svetle judikatúry „ au fond“
211 

   

  Aj napriek tomu, že veľké množstvo sťažností s reštitučným obsahom 

nebolo prijateľných z dôvodu nesplnenia jednej či viacerých podmienok prijateľnosti, 

ktoré sú analyzované vyššie, našli sa aj také, ktoré dali Súdu možnosť vyjadriť sa k 

meritu danej veci. Súd tak v daných prípadoch musel pristúpiť k vyššie predstavenému 
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postupu a jasne určiť nielen druh zásahu, ale aj prešetriť jeho zákonnosť, legitímny cieľ 

a primeranosť. 

  Ako bolo spomenuté v predošlej časti, zásah štátu do majetkového práva 

musí byť uskutočnený na základe zákona. Sťažnosti, ktorých sa nasledujúci rozbor bude 

týkať sa všetky dotýkajú reštitučnej legislatívy Českej a Slovenskej republiky, ktorá je 

analyzovaná vyššie. Na základe týchto zákonov sa mohli oprávnené osoby splňujúce 

zákonné podmienky domôcť vydania určitého majetku. Zároveň došlo na základe týchto 

zákonov k odňatiu majetku tým, ktorí ho držali či užívali. Napriek tomu, že Súd je 

oprávnený kontrolovať zákonnosť, čo sa týka reštitučnej legislatívy, nestáva sa, aby Súd 

dospel k porušeniu práva len na základe tejto kontroly. Súd berie do úvahy 

predovšetkým širokú mieru voľného uváženia, ktorou štáty, ktoré sa rozhodli formou 

reštitučných zákonov napraviť určité krivdy z minulosti, disponujú vo väčšej miere ako 

v ostatných prípadoch.
212

 Toto stanovisko vyjadril vo svojej práci sudca Garlicki, podľa 

ktorého je to hlavne vyjadrením množstva reštitučných rozhodnutí a ich následkom na 

ekonomiku a financie dotknutého štátu. K tomu Súd podľa Garlického nedisponoval 

pred sťažnosťami v súvislosti s postkomunistickými reštitúciami žiadnym precedensom, 

ktorý by bol v danej problematike vzorom.
213  

 Na tomto mieste by som rada 

pripomenula aj fakt, že Súd neukladá povinnosť prijať reštitučnú legislatívu. Ak k tomu 

dôjde ide čisto o vôľu štátu, ktorý si nielen uvedomuje váhu krívd, ku ktorým počas 

bývalého režimu došlo, ale aj potrebu ich aspoň čiastočných náprav, ktoré by novému 

režimu mohli priniesť väčšiu legitimitu. Súd sa, podľa môjho názoru, preto nedováži 

zasiahnuť do výkladu a aplikácie týchto zákonov do takej miery, ktorá by mohla svojim 

spôsobom ohroziť nielen celý reštitučný proces, a to odradením prijímať túto legislatívu, 

ale ako spomenul Garlicki, ekonomiku a financie dotknutého štátu. 

  Táto miera úvahy sa takisto vzťahuje na oprávnenosť daného zásahu vo 

verejnom záujme. V relevantných prípadoch sa Súd vyjadril: „...že rozhodnutie prijať 

právnu úpravu, ktorou sa vyvlastňuje majetok obyčajne zahŕňa posúdenie politických, 

ekonomických a sociálnych otázok. Súd pokladá za prirodzené, že miera voľnej úvahy, 
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ktorú požíva zákonodarný orgán pri zavádzaní sociálnych a hospodárskych opatrení, 

bude široká a bude rešpektovať názor zákonodarného orgánu o tom, čo je „vo verejnom 

záujme“, pokiaľ tento názor nebude zjavne bez rozumného odôvodnenia. Tento princíp 

sa nevyhnutne uplatňuje, a možno v ešte väčšom rozsahu, v prípade zmien politického 

systému v krajine.“
214 

Cieľ, ktorý bol sledovaný týmito zákonmi, a ktorý je definovaný 

samostatnými zákonmi spočíva v zmiernení majetkových krívd, ku ktorým došlo počas 

komunistického režimu. Obecný cieľ tak v žiadnom prípade nebol považovaný za 

nelegitímny. 

  
Preto sa základnou otázkou pri posudzovaní porušenia článku 1 

Protokolu č. 1 stáva práve kontrola proporcionality, ktorá určuje či je daný zásah do 

práva sťažovateľa v súlade so spravodlivou rovnováhou. 

  V prípade Pinc a Pincová si sťažovateľka a jej manžel zakúpili v roku 

1967 lesný dom, ktorého súčasťou bol aj chliev a stodola. Tento dom si od štátneho 

podniku prenajímali od roku 1953 a neboli si vedomí toho, že daná nehnuteľnosť bola 

pôvodným majiteľom skonfiškovaná bez poskytnutia náhrady. V roku 1968 si zmluvou 

s  predávajúcim takisto zriadili právo osobného užívania priľahlých pozemkov. Po 

vstupe do účinnosti zákona o pôde, podal syn pôvodných majiteľov reštitučnú žalobu, 

ktorou sa domáhal vydania predmetného majetku. Argumentoval tým, že sťažovatelia za 

predmetný majetok zaplatili sumu nižšiu ako bola jeho reálna hodnota, a to v rozpore s 

vtedy platnými cenovými predpismi.  Zákon vo svojom ustanovení 8 odst. 1 totiž 

umožňoval vydanie nehnuteľnosti aj fyzickými osobami, a to v prípade ak, okrem iného, 

majetok získali za cenu nižšiu ako cenu odpovedajúcu vtedy platným cenovým 

predpisom. Vnútroštátne súdy dospeli k záveru, že sťažovatelia získali majetok za cenu 

nižšiu ako bola cena skutočná, a preto boli povinní majetok vydať pôvodnému 

majiteľovi. 

  V roku 1967 pán Zvolský a pani Zvolská, za účelom prevodu 

poľnohospodárskeho hospodárstva,  uzavreli kúpnu a darovaciu zmluvu, na základe 

ktorej im bola predaná nemovitosť s obytnými priestormi a bezplatne prevedený 

poľnohospodársky pozemok, ktorý k budove patril a na ktorom hospodárila socialistická 
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organizácia. Prevod sa uskutočnil podľa vtedy platných predpisov. Uzavretie týchto 

zmlúv bolo podmienené súhlasom tejto socialistickej organizácia a príslušného 

národného výboru. Zároveň sa nabyvatelia pozemku museli zaviazať k práci pre na 

pozemku hospodáriacu organizáciu.  Napriek tomu, že k prevodu pozemku došlo na 

základe darovacej zmluvy, sťažovatelia pôvodnému majiteľovi vyplatili za ich hodnotu 

náhradu. V roku 1991 podpísal pôvodný majiteľ prehlásenie, že k prevodu pozemkov 

došlo na základe jeho slobodnej vôle. V roku 1993 však podal proti sťažovateľov žalobu, 

na základe ktorej sa domáhal navrátenia týchto pozemkov, a to podľa článku 8 ods. 4 

zákona o pôde. Ten priznával osobe, ktorá darovala poľnohospodárske pozemky v tiesni 

alebo ich previedla, a to bezodplatne v rámci kúpnej zmluvy na budovu, ku ktorej 

pozemky patrili, právo žiadať buď o zrušenie časti zmluvy, ktorá sa dotýkala pozemkov 

alebo o úhradu ceny pozemkov vlastníkom. Národné súdy pôvodnému vlastníkovi 

vyhoveli a sťažovatelia tak boli povinní daný pozemok vydať. 

  Oba tieto prípady odkryli ďalšie chyby v reštitučných zákonoch, a to v 

prípadoch ak majetok, ktorý mal byť predmetom vydania zo strany štátu alebo inej 

právnickej osoby, sa medzičasom dostal do vlastníctva alebo užívania iných fyzických 

osôb. Išlo o tzv. prípady „reštitúcie naopak“, v ktorých hlavnú úlohu zohrávali vlastníci 

nehnuteľností, ktorý v rámci reštitučného konania museli svoj majetok vydať pôvodným 

vlastníkom, a to často bez akejkoľvek náhrady.
215

 V takýchto prípadoch tak Súd musel 

brať do úvahy nielen práva reštituentov ale aj osôb, ktoré daný majetok držali. 

  Pri posudzovaní daných sťažností Súd postupoval zvyčajným spôsobom 

a predtým ako podrobil skutočnosti testu spravodlivej rovnováhy, posúdil kritérium 

zákonnosti a „verejného záujmu“. V oboch prípadoch nebolo pochýb, že k zásahu do 

majetkového práva sťažovateľov došlo na základe zákona, a to zákona č. 229/1991 o 

pôde. Otázka „verejného záujmu“ sa takisto nestala dôvodom na konštatovanie 

porušenia príslušného práva. Berúc do úvahy argumentáciu vlády, podľa ktorej cieľom 

zákona o pôde je zmiernenie následkov niektorých majetkových krívd a jeho právnym 

prostriedkom je práve reštitúcia, ktorá s cieľom napraviť protiprávnosť, ku ktorej došlo 

pri prevode majetku, dáva prednosť navráteniu do pôvodného stavu, čím dochádza k 
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nastoleniu pôvodného právneho stavu, Súd považoval cieľ štátu za legitímny.
216

 Do 

popredia sa tak dostala otázka proporcionality a posúdenia spravodlivej rovnováhy 

medzi požiadavkami verejného záujmu spoločnosti a požiadavkami kladenými na 

ochranu základných práv jednotlivca. Pri úvahách, či dotknutá osoba nemusela niesť 

neprimerané bremeno, je podľa Súdu nutné vziať na vedomie aj spôsob náhrady 

upravený vnútroštátnym právom.
217

 V oboch prípadoch sa Súd zameral na poskytnutie 

takejto náhrady ako aj na prístup štátu ku okolnostiam daných sťažností. Predovšetkým 

bolo v oboch prípadoch kľúčové, že sťažovatelia získali majetok v dobrej viere. V 

prípade Pincových jednak nemohli vedieť, že predmetný majetok bol štátom bez 

náhrady skonfiškovaný, jednak nemohli ovplyvniť jeho cenu, či podmienky kúpy, ktorá 

sa uskutočnila v roku 1967. V prípade rodiny Zvolských bol majetok nadobudnutý podľa 

vtedy platných predpisov, majiteľ sa ho vzdal dobrovoľne, čo neskôr svojim písomným 

prehlásením aj potvrdil a na dôvažok dostal od sťažovateľov aj náhradu za pozemky, 

ktoré mali byť podľa zákona predmetom bezodplatnej darovacej zmluvy. 

  Aj napriek tomu, že podľa Súdu absencia náhrady neznamená eo ipso, že 

by zbavenie majetku sťažovateľov bolo neoprávnené, upozornil na skutočnosť, že v 

prípade Zvolský zákon nepredpokladá poskytnutie náhrady v prípade zrušenia darovacej 

zmluvy a teda núteného vydania majetku, ktorý bol jej predmetom. Súd však v tomto 

prípade predovšetkým vyčítal Českej republike slepú aplikáciu zákona, bez toho aby 

bola sťažovateľom poskytnutá možnosť domôcť sa preskúmania zvláštnych okolností 

prípadu prevodu majetku v minulosti. Podľa názoru Súdu, právomoc vnútroštátnych 

orgánov zrušiť zmluvu, bez toho aby zobrali do úvahy náhradu, ktorú sťažovatelia 

pôvodnému vlastníkovi vyplatili a prehlásenie pôvodného vlastníka dokazujúce jeho 

súhlas s daným prevodom, vedú k situácia, ktorá narušila spravodlivú rovnováhu. 

Povinnosť sťažovateľov vydať bez náhrady majetok, ktorý získali v dobre viere, na 

základe dobrovoľného darovania a za adekvátne protiplnenie bolo treba považovať za 

neprimerané bremeno. Došlo tak k porušeniu článku 1 protokolu č. 1. 

  
Na potrebu individuálneho prístupu štátu Súd upozornil aj v prípade 

rodiny Pincových.  Súd, majúc na zreteli legitímny cieľ reštitučných zákonov, 
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poznamenal, že zmierňovanie krívd, ku ktorým došlo bývalým režimom nemá 

spôsobovať nové neprimerané krivdy. Právna úprava by podľa neho mala brať ohľad na 

okolnosti každého individuálneho prípadu, tak aby osoby, ktoré získali svoj majetok v 

dobrej viere a užívali ho niekoľko rokov neboli nútené niesť bremeno zodpovednosti 

štátu, ktorý sa konfiškáciami majetku v minulosti dopustil chýb. Súd vo svojom 

rozhodnutí vzal do úvahy danú osobnú a sociálnu situáciu sťažovateľov, pre ktorých 

predstavoval dom jediné možné bývanie, ktoré obývali už viac ako štyridsať rokov a 

zároveň fakt, že výška poskytnutej náhrady, ktorá predstavuje kúpnu cenu domu, ktorú 

sťažovatelia v roku 1967 zaplatili, nie je postačujúca na zabezpečenie nového bývania. 

Naviac, sťažovatelia nemali možnosť domôcť sa pred vnútroštátnymi súdmi práva na 

poskytnutie náhradného bývania. Podľa Súdu by bola spravodlivá rovnováha v prípade 

rodiny Pincových dosiahnutá tým, že náhrada im poskytnutá by bola v rozumnom 

pomere k trhovej hodnote majetku v dobe, kedy k odňatiu došlo. Súd tak skonštatoval, 

že náhrada poskytnutá sťažovateľom nezohľadňovala ich osobnú a spoločenskú situáciu 

a že nedošlo ani k vyplateniu čiastky z titulu morálnej ujmy, ktorú utrpeli zbavením 

jediného majetku. Sťažovatelia tak aj v tomto prípade niesli neprimeranú záťaž, ktorá 

narúšala spravodlivú rovnováhu medzi požiadavkami obecného záujmu a zachovaním 

práva na ochranu majetku.
218

 

  S ohľadom na vyššie spomenuté prípady by som rada aspoň upozornila aj 

na prípad Bečvár a Bečvárová, v ktorom sťažovatelia v roku 1986 odkúpili od štátu dom, 

ktorý bol zhabaný pôvodným vlastníkom. V roku 1991 však na základe zákona o 

mimosúdnych rehabilitáciách pôvodný vlastník podal žalobu na jeho vydanie. V roku 

1999 bolo sťažovateľom nariadené predmetný dom vypratať do jedného roku od 

vykonateľnosti prvostupňového rozsudku, a to bez poskytnutia náhradného bývania, 

ktoré bolo predmetom ich sťažnosti pred Štrasburským Súdom. Sťažovatelia však od 

štátu obdržali kompenzáciu v podobe pôvodnej kúpnej ceny domu. Súd preto, berúc do 

úvahy okolnosti daného prípadu, a to možnosť sťažovateľov domôcť sa náhrady za 

zhodnotenie majetku v podobe rozdielu medzi kúpnou cenou a hodnotou nehnuteľnosti 

v čase podania reštitučnej žaloby, ako aj fakt, že sťažovatelia predmetný dom obývali až 

do doby poskytnutia náhrady zo strany štátu, nepovažoval neposkytnutie náhradného 
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bývania za neprimeranú záťaž, ktorú by sťažovatelia mali niesť v rozpore so 

zachovaním spravodlivej rovnováhy.
219

 Aj keď v tomto prípade sťažovatelia nenamietali 

výšku kompenzácia, ktorá im bola poskytnutá, Súd aj v tomto rozhodnutí naznačil akým 

smerom sa posudzovanie týchto reštitučných sťažností bude uberať. Rovnaké kritéria 

testu proporcionality uplatnil aj v prípade Pešková
220 

z novembra 2009, aby ich neskôr 

zhrnul a explicitne na ne poukázal v sťažnosti Otava
221 

z mája 2010. 

   V roku 1984 kúpili rodičia sťažovateľa od štátu dom, ktorý bol 

pôvodným majiteľom skonfiškovaný ako trest nezákonného opustenia republiky. Na 

základe zákona o mimosúdnych rehabilitáciách sa v 90-tých rokoch jeho pôvodní 

majitelia domáhali jeho vydania, a to s odôvodnením, že dom bol získaný porušením 

vtedajších právnych predpisov, keďže ho rodičia sťažovateľa mali získať za cenu nižšiu 

ako bola cena reálna.  V roku 2004 vnútroštátne súdy rozhodli o vydaní domu. 

Sťažovateľovi mala byť zaplatená ako náhrada suma, ktorú jeho rodičia pred 

dvadsiatimi rokmi zaplatili.
222 

Tak, ako aj vo vyššie spomenutých rozhodnutiach, aj v 

tomto sa Súd len v krátkosti zaoberal otázkou zákonnosti a verejného záujmu. Tak ako v 

každej sťažnosti, týkajúcej sa reštitučnej matérie, aj v tejto zohráva kľúčovú rolu test 

proporcionality.  Aspekty, ktoré Súd v týchto prípadoch posudzuje, a ktoré boli 

rozhodujúce aj v prípade skorších rozhodnutí, nám zhŕňa do § 57. Sú nimi jednak 

okolnosti získania majetku, a teda dobrá viera nadobúdateľa či jeho prípadné zneužitie 

postavenia, ďalej je to sociálne strádanie, a teda osobná a sociálna situácia sťažovateľa a 

na záver výška poskytnutej náhrady.
223  

Súd nebol sám schopný posúdiť, či rodičia 

sťažovateľa získali majetok v dobrej viere, opak však podľa neho mal byť predmetom 

vnútroštátneho konania, ktoré sa touto skutočnosťou nezaoberalo a k svojmu záveru 

dospelo len na základe toho, že zaplatená cena bola nižšia ako cena určená podľa vtedy 

platných predpisov. Súd takisto zohľadnil práce, ktoré boli na dome počas dvadsiatich 

rokov spravené, ako aj fakt, že sťažovateľ rozsudkami národných súdov neprišiel o 

strechu nad hlavou. Kameňom úrazu sa však aj tu stala poskytnutá výška náhrady, ktorá 
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podľa Súdu mala byť primeraná tržnej cene nehnuteľnosti v deň jej vydania. S ohľadom 

na okolnosti daného prípadu Súd pripúšťal aj cenu nižšiu, no náhrada vo výške sumy, 

ktorá bola za predmetný dom vyplatená v roku 1984 nebola adekvátna a neposkytovala 

sťažovateľovi dostatok prostriedkov na zabezpečenie nového bývania. Túto skutočnosť 

podľa Súdu nemí ani možnosť sťažovateľa získať náhradu nákladov vynaložených na 

zhodnotenie nemovitosti.
224

 

  Prístup Súdu v týchto sťažnostiach jasne poukazuje na jeho názor v 

prípade, ak  vlastník, nútený na základe reštitučných zákonov k jeho vydaniu, získal 

predmetný majetok od štátu bona fide. Aj napriek tomu, že pôvodnému vlastníkovi bol 

majetok skonfiškovaný či vyvlastnený režimom, ktorý nerešpektoval zásady právneho 

štátu, to že daný majetok časom od štátu získali iné fyzické osoby, a to v súlade s vtedy 

platnými právnymi predpismi, nezakladalo ich nerovnosť a oslabenie ich práva na 

ochranu podľa článku 1  Protokolu č. 1. Za chyby, ktorých sa štát na svojich občanoch v 

priebehu bývalého režimu dopustil, a ktoré sa aspoň čiastočne snažil napraviť, by 

nemali byť naprávané chybami novými. 

  Tak ako aj v týchto prípadoch, sa kľúčovou otázkou stala poskytnutá 

kompenzácia aj v nasledujúcich sťažnostiach proti Slovenskej republike. Sťažnosti ako 

Šefčíková
225

, Jenisová
226

, Salus
227

, spadali do koša tzv. sťažností „Post Urbárska obec“, 

pre ktorých sa pilotným stal rozsudok Súdu vo veci Urbárska obec Trenčianske 

Biskupice
228

 (ďalej ako „Urbárska obec“). Skutočnosti daných sťažností sa viažu na 

obdobie komunistického režimu v Československu, počas ktorého boli majitelia pôdy v 

mnohých prípadoch prinútení dať svoje pozemky k dispozícii štátnym alebo 

poľnohospodárskym družstvám. Tie vznikali predovšetkým v 50-tých a 60-tých rokoch 

ako Jednotné roľnícke družstvá. Formálne vlastníctvo pôdy sťažovateľom alebo ich 

predkom ostalo, ale v skutočnosti nemali žiadnu možnosť sami využívať tento majetok. 

Pozemky však družstvom neboli obhospodarované a za účelom záhradkárčenia boli 

dané bezplatne k dispozícií členom Zväzu záhradkárov. Na začiatku 80-tých rokov boli 
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na pozemkoch vybudované záhradkové osady. Pozemky boli rozdelené na individuálne 

parcely o rozlohe 300 m
2
 a boli dané k dispozícii členom zväzu, ktorí ich využívali na 

individuálne potreby, s možnosťou výstavby chatky. V prípade „Urbárska obec“ mala 

zmluva skončiť koncom decembra 1999, pokiaľ by sa účastníci nedohodli na jej 

predĺžení. Užívateľ mal pri ukončení nájmu vrátiť pôdu prenajímateľovi v pôvodnom 

stave a chatku odstrániť. 

V roku 1991 však došlo k prijatiu spomínaného zákona o pôde, ktorý za 

určitých podmienok umožňoval navrátenie pozemkov, na ktorých boli vybudované 

záhradkové osady.  V prípade, keď boli pôvodným vlastníkom zachované ich vlastnícke 

práva, aj keď iba formálne, zákon založil nájom pôdy súčasnými užívateľmi s 

výpovednou lehotou, ktorá končila dňom, kedy malo skončiť právo dočasného užívania 

pôdy.  Nájomcovia však mali právo na predĺženie nájmu o ďalších desať rokov, ak sa 

účastníci nedohodli inak. Vlastníci pozemkov mali tiež právo žiadať, v lehote troch 

rokov od nadobudnutia účinnosti zákona z roku 1991, o výmenu svojich pozemkov za 

iné pozemky vo vlastníctve štátu. Vyššie uvedený prístup, umožňujúci vlastníkom 

obnoviť plné dispozičné právo k svojmu majetku po vypršaní desiatich rokov, počas 

ktorých mali nájomcovia právo na predĺženie nájmu, bol zmenený prijatím zákona č. 

64/1997 Z. z. Na základe neho mali vlastníci iba obmedzenú možnosť vypovedať nájom, 

najmä z dôvodov neplnenia si povinností nájomcami. Pozícia nájomcov bola posilnená 

v tom smere, že boli oprávnení nadobudnúť vlastnícke právo k pozemkom v 

záhradkových osadách. Čo sa týka vlastníkov, zákon č. 64/1997 Z. z. im dával právo 

žiadať buď o pridelenie iných pozemkov alebo o vyplatenie peňažnej náhrady. 

Vo všetkých prípadoch podali záhradkári v záhradkovej osade návrh na 

začatie konania podľa zákona č. 64/1997 Z. z. s cieľom prevodu vlastníctva k 

pozemkom. Po konaní vlastnícke právo formálne prešlo na členov záhradkovej osady. 

Sťažovatelia vo veci  „Urbárska obec“ dostali ako náhradu inú pôdu o nižšej výmere 

nakoľko sa podľa pozemkového úradu jednalo o pôdu vyššej bonity a hodnoty ako bola 

pôda, ktorú mali doteraz v prenájme členovia zväzu záhradkárov. V ostatných prípadoch 

obdržali sťažovatelia za vyvlastnené pozemky finančnú náhradu. Je potrebné upresniť, 

že sa pri určení hodnoty pozemkov, ktoré boli súčasťou záhradkovej osady vychádzalo z 

bonity pôdy a kvality pozemkov v čase vzniku záhradkovej osady, teda období spred 
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20-tich rokov. 

Sťažovatelia pred Štrasburským Súdom namietali, že zákonom zriadený 

nájom pozemkov jeho členov a následný prevod pozemkov do vlastníctva nájomcov 

boli v rozpore s článkom 1 Protokolu č. 1. Tento prípad teda rozlišuje dve situácie. Ako 

prvý je tu prevod vlastníckeho práva sťažovateľa na nájomcov, ktorý je v zmysle článku  

chápaný ako vyvlastnenie zakladajúce zásah podľa druhej normy. Na druhom mieste je 

zákonom založený nájom, s presne stanovenou cenou podľa vyhlášky Ministerstva 

financií, ktorým štát limitoval užívanie predmetných pozemkov ich vlastníkmi, a na 

ktorý je aplikovaná norma tretia. 

  Ani v týchto prípadoch sa Súd rozsiahlejšie nezaoberal otázkou 

zákonnosti a  verejného a všeobecného záujmu. Nebolo pochýb o tom, že zriadenie 

nájmu a konania, ktorých výsledkom bolo odobratie pozemkov ich pôvodným 

vlastníkom boli v súlade s príslušnými zákonmi. Čo sa týka verejného zájmu Súd 

skonštatoval, že predmetný zákon bol prijatý v kontexte rozsiahlejšej reformy, ktorej 

cieľom bolo usporiadanie vlastníckych a užívacích vzťahov k poľnohospodárskej pôde 

po prechode krajiny k režimu demokratickej spoločnosti a k trhovo orientovanej 

ekonomike. Odvolávajúc sa na širokú mieru voľnej úvahy, ktoré štáty v podobných 

prípadoch majú, prevod vlastníckeho práva ako aj zákonom zriadený nájomný vzťah 

mali primeraný základ a teda boli v súlade s „verejným a všeobecným záujmom“. 

Zostávalo preto určiť, či medzi použitými prostriedkami a cieľom, ktorý sa mal 

dosiahnuť, existoval rozumný vzťah primeranosti a bola dosiahnutá spravodlivá 

rovnováha medzi požiadavkami všeobecného záujmu a záujmami sťažujúceho sa 

spoločenstva. 

Súd vo svojom odôvodnení síce poznamenal, s odkazom na rozsiahlu 

judikatúru, že článok 1 Protokolu č. 1 nezaručuje právo na úplnú náhradu za každých 

okolností. Legitímne ciele „vo verejnom záujme“, ako sú napríklad tie, ktoré sú 

sledované pri opatreniach v rámci ekonomickej reformy alebo pri opatreniach 

zameraných na dosiahnutie väčšej sociálnej spravodlivosti, si môžu vyžiadať náhradu, 

ktorá bude nižšia ako plná trhová cena. Náhrada v menšej miere ako by bola úplná 

náhrada môže byť a fortiori nevyhnutná tiež vtedy, keď je majetok odňatý za účelom 

podstatných zmien v ústavnom systéme krajiny alebo v kontexte zmien politického a 
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hospodárskeho režimu.  Kritériom, ktoré však v teste proporcionality vzal Súd v tomto 

prípade do úvahy, bolo porovnanie medzi rozmerom a stupňom dôležitosti verejného 

záujmu a  charakterom a výškou náhrady poskytnutej dotknutým osobám. Pri hodnotení 

peňažnej náhrady sa Súd zameral na skutočnosť, že pri jej určovaní sa za pozemky 

situované v záhradkových osadách vychádzalo z bonity pôdy a kvality pozemkov v čase 

vzniku práva užívania na strane záhradkárov.  V cenách tak nebol zohľadnený fakt, že 

hodnota pozemkov za dvadsať a viac rokov podstatne stúpla. Podľa dokumentov, ktoré 

mal Súd v prípade „Urbárska obec“ k dispozícii bola trhová hodnota vyvlastnených 

pozemkov ako aj pozemkov náhradných v čase prevodu podstatne vyššia ako cena, na 

ktorú boli pozemky ohodnotené podľa vyhlášky. Cena náhradných pozemkov 

ohodnotená podľa vyhlášky bola síce v deň zriadenia záhradkovej osady nižšia ako cena 

sporných pozemkov, preto sťažujúce sa spoločenstvo dostalo pozemok v menšej výmere, 

no situácia v roku 2002, bola úplne iná. Trhová cena vyvlastnených pozemkov bola 

trojnásobne vyššia ako cena pozemkov náhradných, a ich potenciál bol takisto 

zaujímavejší. Súd nepresvedčili ani argumenty vlády, že hodnota pozemkov v 

záhradkových osadách stúpla vďaka práci a investíciám zo strany nájomcov. Pre Súd 

bolo relevantné to, že nájomcovia mohli počas značne dlhého obdobia získavať úžitky z 

pozemkov, ktoré nevlastnili a takisto to, že  na začiatku mali pozemky dané do 

dispozície bezodplatne. Keďže bolo pozemkovými úpravami podľa zákona č. 64/1997 Z. 

z. dotknutých iba 0,22 % poľnohospodárskej pôdy v Slovenskej republike, neexistoval 

podľa Súdu žiaden náznak žeby osoby užívajúce pozemky v záhradkových osadách 

patrili vo všeobecnosti k sociálne slabšej alebo osobitne zraniteľnej časti obyvateľstva. 

Podľa Súdu by sa posilneniu právnej istoty dosiahlo vo väčšej miere, ak by sa pri 

určovaní náhrady, ktorá mala byť poskytnutá, do úvahy brala trhová cena pozemkov v 

záhradkových osadách.Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy Súd nebol presvedčený, že 

deklarovaný verejný záujem, ktorý mal byť dosiahnutý prostredníctvom konania podľa 

zákona č. 64/1997 Z. z., bol dostatočne všeobecný a presvedčivý na to, aby ospravedlnil 

podstatný rozdiel medzi skutočnou cenou pozemkov sťažovateľa a pozemkov, ktoré 

tento dostal ako náhradu.  K obdobným záverom došiel aj v ostatných prípadoch, kde 

výška náhrady, ktorú sťažovatelia obdržali, predstavovala len nepatrnú čiastku reálnej 

trhovej ceny odňatého pozemku. 
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V otázke zákonom zriadeného nájmu Súd dospel k rovnakému názoru. 

Ročná výška nájomného bola totiž odvodená od ceny pozemkov ohodnotených podľa 

vyhlášky a predstavovala 10 % tejto ceny. Tá bola ešte nižšia ako daň z nehnuteľnosti, 

ktorá bola na sporné pozemky uvalená. Keďže Súd nevidel žiadne požiadavky 

všeobecného záujmu, ktoré by boli dostatočne silné na to, aby ospravedlnili takú nízku 

výšku nájomného, nijako nezohľadňujúcu skutočnú cenu pôdy, dospel k porušeniu 

článlu 1 Protokolu č. 1 aj v tomto bode. 

  S ohľadom na prípady rodiny Zvolských, Pincových, či prípad Otava, v 

ktorých Súd predovšetkým upozornil na to, aby snahou štátu o zmiernenie krívd z dôb 

minulých nedošlo ku krivdám novým, by som rada vyjadrila môj názor. V daných 

prípadoch šlo o takzvané „reštitúcie naopak“, v ktorých s cieľom odškodniť aspoň časť 

štátnych príslušníkov za chyby bývalého režimu štát „trestal“ občanov, ktorým sa 

takejto krivdy nedostalo. Berúc do úvahy prax Súdu, si dovolím tvrdiť, že podobná 

situácia by nastala aj v prípade, ak by pôvodní vlastníci pozemkov, na ktorých boli 

záhradky zriadené obdržali svoj majetok späť, zatiaľ čo ich užívatelia, ktorý daný 

pozemok bona fide užívali a zveľaďovali, by oň bez náhrady prišli. Je ťažké zhodnotiť, 

ako by sa Súd vyjadril k tomu, že im štát nijakú náhradu neposkytol. Keďže  však 

neboli  vlastníkmi sporných pozemkov a teda ich nekúpili, ako to bolo v prípadoch proti 

Českej republike a pozemok obdržali bezodplatne a bezodplatne ich aj mohli užívať a 

brať z nich úžitky, domnievam sa by neposkytnutie náhrady nebolo pre Súd kľúčové a 

jednanie štátu by nehodnotil ako vytváranie nových neprimeraných krívd. 

  Štát však v daných prípadoch uprednostnil záujmy jednej skupiny 

jednotlivcov voči skupine druhej. Rozporuplnosť zákona č. 64/1997 dokazuje aj návrh 

Ústavnému súdu, ktorý podali 35 poslanci a Generálny prokurátor, podľa ktorých boli 

ustanovenia zákona v rôznych bodoch protiústavné. Ústavný súd však svojim nálezom  

č. ÚS 17/00
229

 vyjadril opačný názor, ktorý nezdieľal ani Súd v Štrasburgu. Zámer štátu 

nebol dostatočne odôvodnený. Na misku váh sa postavila na jednej strane skupina 

jednotlivcov, ktorá pozemok získala k užívaniu bezodplatne a po dobu dvadsiatich 

rokov z neho bezodplatne brala plody, na strane druhej skupina jednotlivcov, ktorá bola 

nútená svoje pozemky dať do bezodplatnej dispozície poľnohospodárskym družstvám, 
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čím ich vlastníctvo stratilo dominantné znaky vlastníckeho práva, ako právo na držbu 

(ius tenendi), právo na voľnú dispozíciu (ius disponendi) a právo na užívanie a 

požívanie plodov (ius fruendi), ktoré im boli odňaté na niekoľko desiatok rokov. 

Napriek tomu, že bola miska viac naklonená na stranu užívateľov jednotlivých 

pozemkov, sa štát nepokúsil o vyrovnanie jednotlivých záujmov, ale bez akéhokoľvek 

relevantného odôvodnenia  poskytol záhradkárom právo k predmetným pozemkom 

získať vlastnícke právo, a to zvýhodnením, za cenu, ktorú mal pozemok v deň založenia 

užívacieho práva. Druhá skupina sa však v nádeji, že jej budú v reštitučných procesoch 

pozemky vrátené, dočkala buď len poskytnutia finančnej náhrady, ktorá nepostačovala 

na zaobstaranie si pozemku v tej istej lokalite, keďže trhová cena týchto pozemkov bola 

niekoľkonásobne vyššia ako cena, ktorú jej členovia obdržali, alebo náhradného 

pozemku, ktorého bonita a hodnota takisto neboli primerané. Dovolím si uzavrieť, že 

štát svojím jednaním síce nespôsobil krivdy nové, ale ani nevyriešil krivdy staré. 

Uprednostnením záujmov skupiny záhradkárov v krivdách, ktoré priniesol bývalý režim 

však, podľa môjho názoru, naďalej pokračoval. 

  Domnievam sa, že za zmienku stojí aj prípad sestier Haškovcová a 

Věříšová proti Českej republike
230

. Aj keď samotné rozhodnutie ako také neprináša do 

judikatúry Súdu nejaké nóvum, poukazuje na rôznorodosť situácií, ktorými sa Súd 

musel v reštitučných prípadoch zaoberať, ale takisto na chyby, ktorými reštitučné 

zákony zasiahli do právnej istoty reštituentov. Boli tu už prípady sporov medzi 

oprávnenými a povinnými osobami, v ktorých dal Súd, po zhodnotení preň podstatných 

kritérií, za pravdu jednej alebo druhej strane. V danom prípade, ide o spor medzi dvomi 

skupinami oprávnených osôb. Na základe zákona o mimosúdnych rehabilitáciách 

obdržali sťažovateľky každá 1/16 obytného domu, zbytok ako jediný ďalší žiadateľ, 

ktorý podľa zákona v danej lehote podal žiadosť, získal ich otec. V roku 1993, obdržala 

každá zo sťažovateliek jednu polovicu otcovho podielu a to v rámci dedičského konania 

po jeho úmrtí. V roku 1995 však Ústavný súd zrušil podmienku trvalého pobytu, ktorú 

predmetný zákon vyžadoval po oprávnených osobách, ako protiústavnú. Svojich 

nárokov na podiel z domu, sa tak začal domáhať aj ich strýko, ktorý danú podmienku 

predtým nesplňoval. V roku 2002 boli sťažovateľky nútené, na základe vykonateľného 
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rozsudku odvolacieho súdu, vydať predmetné podiely na dome svojmu strýkovi. Podľa 

Súdu išlo zo strany štátu o zásah primeraný, keďže sťažovateľkám nebol odňatý celý 

majetok, ale len jeho časť, ktorú by neboli získali, ak by zákon od začiatku svojej 

účinnosti neobsahoval podmienku trvalého pobytu. Aj toto rozhodnutie Súdu len 

podčiarkuje kritérium, ktoré je preň v týchto sťažnostiach rozhodujúce. Ide o otázku 

náhrady, a akoby  vyváženosti majetku jednej a druhej strany.  Aj tento prípad, v ktorom 

proti sebe stoja oprávnené osoby len poukazuje na to, že reštitučné zákony neboli 

dotiahnuté do konca a svojim obsahom a aplikáciou tak vyvolali  rôzne pochybnosti. V 

konečnom dôsledku nezasiahli len do právnej istoty vlastníckych vzťahov, ktoré vznikli 

bona fide v období komunizmu, ale takisto do právnej istoty vlastníckych vzťahov, 

ktoré sami založili.  Samotný zákon o mimosúdnych rehabilitáciách vo svojom 

paragrafe 5 (5) umožňuje oprávnenej osobe, ktorej vec nebola vydaná domáhať sa jej 

vydania od osoby, ktorá ju v reštitučnom konaní obdržala, a toto právo je odôvodnené. 

Oprávnená osoba, ktorej bola vec vydaná tak môže očakávať, že jej určité vlastnícke 

práva môžu byť odňaté. V danom prípade, však na základe pôvodného znenia zákona 

iné oprávnené osoby, ako sťažovateľky nejestvovali a je pochopiteľné, že sa obe 

právom domnievali, že ich vlastnícke právo k celej nehnuteľnosti je absolútne. Za týmto 

účelom do nej aj investovali. Pochybením štátu, v podobe protiústavnej podmienky, 

však došlo k nečakanému zásahu do ich vlastníckeho práva, a teda do právnej istoty. 

Samozrejme, zrušenie danej podmienky bolo adekvátne, keďže bezdôvodne vniesla do 

reštitučných  zákonov diskrimináciu. Bremeno tohto pochybenie štátu, ktoré vzniklo pri 

tvorbe predmetných zákonov, však bolo na pleciach ľudí, ktorý daný majetok získali 

bona fide a v súlade so zákonom. Je len ťažké si predstaviť, akým žalobám by museli 

národne súdy ako aj Súd v Štrasburgu čeliť v prípade, ak by došlo k zrušeniu 

podmienky štátneho občianstva, akokoľvek by bolo toto zrušenie opodstatnené a 

správne. 
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IV.   Záver 

 

  Hlavným cieľom tejto práce bolo priblížiť čitateľovi systém ochrany 

vlastníckeho práva, ktorý Európsky dohovor o ľudských právach a jeho orgány 

poskytujú, a to predovšetkým s ohľadom na široké spektrum reštitučných sťažností, s 

ktorými sa Komisia, ako aj Súd museli po páde východného bloku vysporiadať.   

  Analýza samotného článku 1 Protokolu č. 1, ako aj príslušných 

rozhodnutí nám v prvom rade umožnila jasnejšie definovať jednotlivé pojmy, s ktorými 

orgány Dohovoru v rámci článku 1 operujú. Napriek tomu, že je ochrana majetkového 

práva poskytovaná aj na vnútroštátnej úrovni, jej koncepcia je na európskej úrovni 

odlišná. Svojou rozsiahlou judikatúrou, ktorá sa vyvíjala po dlhé roky, Komisia a Súd 

prekročili klasickú definíciu pojmu „majetok“. Ten získal autonómnu povahu a 

umožňuje tak chrániť aj tie majetkové práva, ktoré na národnej úrovni nie sú za majetok 

považované. Súd je tak vo svojej interpretácii jednotlivých pojmov Dohovoru, v našom 

prípade pojmu „majetok“, úplne nezávislý od národného poňatia predmetného pojmu. 

Do určitej miery zašiel až za hranicu existujúceho majetku, a to inštitútom „legitímneho 

očakávania“, ktorý v sebe zahŕňa právnu istotu a predvídateľnosť práva, že daný nárok 

má svoju jasnú oporu v zákone alebo rozhodnutí príslušného orgánu a je možné 

očakávať jeho uznanie. Napriek tomu, že Súd týmto výkladom jasne poukázal na 

dôležité miesto, ktoré článok 1 Protokolu č. 1 nepochybne má a umožnil dovolať sa 

tohto práva širokému spektru subjektov, neposkytuje svoju ochranu všade tam, kde sa 

daný majetkový záujem nachádza. Právne postavenie oboch strán prípadného sporu 

bolo v určitej miere vyvážené, a to tým, že článok 1 Protokolu č. 1 a jeho judikatúra 

poskytli jednotlivým štátom nielen možnosť do majetkového práva oprávnene za 

stanovených podmienok zasiahnuť, ale priznali im aj širokú mieru uváženia, ktorou pri 

rozhodovaní disponujú. Celý spor je tak v konečnom dôsledku postavený na misku váh 

s názvom „spravodlivá rovnováha“. Dohovor síce rozlišuje tri základné definície zásahu, 

no ako nám ukázala zanalyzovaná judikatúra hranica medzi nimi je mnohokrát 

nesmierne tenká a podmienky, ktoré musí daný zásah spĺňať sa tak v podstate neodlišujú. 

Práve spomenutá „spravodlivá rovnováha“ sa vo väčšine prípadov stáva jediným 
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kritériom, ktoré rozhoduje o porušení či neporušení daného článku. Došlo tak nielen k 

skresaniu voľnosti štátov v prijímaní opatrení, či zákonov, ktoré zasahujú do 

vlastníckych práv jednotlivcov, ale takisto sa jednotlivec stal nositeľom určitej časti 

bremena, ktoré vo verejnom či všeobecnom záujme je na jeho pleciach oprávnené. 

  Práve jednotlivé „reštitučné“ sťažnosti, ktoré si našli cestu až ku 

Štrasburským inštitúciám sa stali súčasťou podstatnej judikatúry, ktorá svoje 

rozhodnutie stavia práve na primeranosti nesúceho bremena. Nepopierateľnú zásluhu 

majú tieto sťažnosti aj v jasnom vymedzení pôsobnosti Dohovoru a jeho protokolov. 

Ten na jednej strane neukladá zmluvným štátom povinnosť reštituovať majetok, ktorý 

bol na ne prevedený ešte pred samotným dňom ratifikácie a zároveň odmieta svoju 

pôsobnosť v rozhodovaní o zásahoch, ku ktorým došlo pred týmto dátumom. Aj napriek 

tomu, že Súd aplikuje všetky pravidlá posudzovania sťažnosti v rovnakom rozsahu na 

reštitučné aj nereštitučné sťažnosti, jeho výklad sa v určitých okolnostiach líši. Práve v 

tejto súvislosti bola extenzívna povaha výkladu termínu „majetok“ obohatená o pojmy 

„jednorázový akt“ a „pokračujúca situácia“. Povaha zásahov, ku ktorým pri zmene 

režimu na začiatku 90-tých rokov došlo zase priznala štátu väčšiu mieru uváženia pri 

riešení ekonomických, politických a sociálnych otázok. Neodhodlám sa tvrdiť, že 

podmienky zákonnosti a verejného/všeobecného záujmu boli pri reštitučných 

sťažnostiach bagatelizované, no analyzované sťažnosti nám samé potvrdzujú, že 

jednotlivé štáty sa pri ich splnení toľko „nezapotili“. Zároveň môžeme skonštatovať, že 

Súd do určitej miery akceptoval pochybenia jednotlivých štátov pri prijímaní 

reštitučných zákonov, ako to bolo napr. v prípade Kopecký, rodiny Gratzingerových a 

Poláčkových alebo aj v prípade sestier Haškovcová a Věřišová. Na druhej strane však 

Súd nepodporil reštitúcie a práva pôvodných vlastníkov v každej sťažnosti, práve 

naopak. Poukázal tak na skutočnosť, že ochrana majetku neznamená vždy 

predovšetkým ochranu pôvodného nositeľa majetkového práva, ktoré mu bolo 

neoprávnene odobrané. Nepodporil tak prístup štátu, ktorý sa snažil zbaviť vlastnej 

zodpovednosti, ktorú hodil na plecia tých, ktorí svoje práva k danému majetku 

nadobudli v dobrej viere. Týmto svojim prístupom tak Súd síce podporil snahu štátov 

vyrovnať sa so svojou minulosťou a napraviť krivdy dôb minulých, no zároveň 

odmietol legitimovať vznik krívd nových. Toto stanovisko je však otázne, a to práve s 
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odkazom na vyššie spomenuté sťažnosti, v ktorých nenašiel odvahu zasiahnuť do 

pochybení, ktoré so sebou reštitúcie v niektorých prípadoch priniesli. 

  Z národného hľadiska je na mieste pripomenúť, že „reštitučné“ sťažnosti 

poukázali nielen na snahu jednotlivých post-komunistických krajín vysporiadať sa s 

krivdami bývalého režimu, ale aj na vnútorné problémy ekonomického, politického a 

právneho rázu, s ktorými sa štáty v reštitučnom procese museli, respektíve aspoň 

čiastočne snažili vysporiadať, a ktoré z časti prevládajú dodnes. Tieto sťažnosti 

poukázali na to, že cesta Českej a Slovenskej republiky k demokracii a spravodlivosti 

nebola hladká. Je otázne, či cesta, ktorou sa obe krajiny v reštitučnom procese vydali 

bola tá najschodnejšia a najprijateľnejšia, predovšetkým s ohľadom na vnútorné 

záväzky zakotvené v Listine základných práv a slobôd, ale aj s ohľadom na 

medzinárodné záväzky. Jednoznačne však po analýze jednotlivých sťažností môžeme 

povedať, že táto snaha nesplnila svoj cieľ k plnej spokojnosti všetkých a svojim 

zásahom do právnej istoty už existujúcich vzťahov, či  nevyvážení vzťahov medzi 

skupinou oprávnených a skupinou povinných, a to uložením neprimeraného bremena na 

jednu z nich, sa reštitučné zákony stali základom vzniku krívd nových. Je preto otázne, 

či podnetom k vzniku reštitučných zákonov bola skutočne snaha o nápravu krívd. 
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VI.  Resumé 

 

  Le but principal de ce mémoire était d'introduire et d'approcher au lecteur 

le fonctionnement du système de la protection de la propriété offert par la Convention 

européenne des droits de l'homme et ses organes. L'accent est mis sur la problématique 

des restitutions des biens qui ont pris après la chute du communisme une place 

primordiale dans la jurisprudance de la Cour strasbourgeoise. Ce travail est divisé en 

deux parties. La première nous présente la protection de point de vue générale et qui 

pèse sur l'application et sur l'intérprétation du terme « bien » et des trois règles découlés 

du texte de l'article lui-même. Et la deuxième s'intéresse à la réponse de la Cour à une 

nouvelle vague des griefs portant sur la restitition des biens, plus spécialement aux 

griefs provenant de la République Tchèque et de la Slovaquie. 

  L'analyse de la jurisprudence n'a pas seulement montré que la définition 

de notion « bien » au niveau « strasbourgois » est plus vaste et autonome qu'au niveau 

national, mais elle a aussi souligné son développement continue. Et alors, ce qui n'est 

pas protégé en tant que bien dans le pays d'origine pourrait trouver la protection sous 

l'angle du droit de propriété défini par la Cour des droits de l'homme. Même si l'article 

seul nous donne son mode d'emploi et il présente implicitement ses trois règles 

principales, la jurisprudence avait développé, en dehors du principe de légalité et de la 

nécessité de cause d'utilité publique déjà inclus dans l'article, le principe de 

proportionnalité dont le rôle dans la décision de la Cour est crucial. Celui-ci exige la 

conservation du rapport raisonnable entre les moyens utilisés et le but visé et ceci sous 

la forme d’un juste équilibre entre l’exigence de l’intérêt commun de la société et 

l’exigence de la protection des droits fondamentaux de l'individu. 

  Les requêtes provenant des pays ex-communistes, comme celles de la 

Slovaquie et de la République Tchèque, présentent un mérite incontestable sur le 

développement de la jurisprudence dans cette matière. Même si la Convention n'impose 

pas l'obligation de restaurer la propriété dont l'expropriation avait eu lieu avant sa 

ratification,  elle a introduit des règles une fois l'Etat adopte la législature le permettant.  

Etant donné que les actes de nationalisation, ayant eu lieu avant la date de ratification de 

la Convention par les deux Républiques, sont des actes instantanés et vu que la plupart 
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des requêtes de restitution présentait de simples demandes manquant la base légale, la 

Cour n'a pas eu la compétence pour en connaître. Même si la Cour avait offert à l'Etat 

une grande marge d'appréciation quant aux restitutions, on peut présumer que la Cour 

n'a pas soutenu la manière dont la restitution a été présentée par les Etats en cause. 

Néanmoins, la réponse de la Cour est évidente. Le redressement des injustices du passé 

ne peut en aucun cas aboutir à la naissance des injustices nouvelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

The protection of ownership right and property restitution in the case-law of the 

European Court of Human Rights. 

 

 

Abstrakt 
Témou tejto práce je ochrana vlastníckeho práva, tak ako je zakotvená a poskytovaná 

Európskym dohovorom o ľudských právach a jeho orgánmi. Autorka venuje takisto 

pozornosť na to, ako sa Európsky Súd pre Ľudské Práva vysporiadal s početnými 

českými a slovenskými sťažnosťami, ktoré sa dotýkali nielen reštitučného procesu, 

ktorý sa po páde komunizmu  snažil o nápravu aspoň niektorých krívd predošlého 

režimu, ale aj aktov vyvlastnení, ku ktorým pred znovunastolením demokracie 

dochádzalo. Dôraz je predovšetkým kladený na judikatúru Štrasburských orgánov. 
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dohovor o ľudských právach; vyvlastnenie; znárodnenie; odškodnenie; legitímna nádej 

 

 
Abstract 

The topic of this graduation theses is the protection of property as embodied and 

provided by European Convention of Human Rights and its authorities. The author also 

pays attention to how the European Court of Human Rights dealt with number of Czech 

and Slovak complaints concerning the restitution process taking place after the fall of 

the communism  with purpose to rectify at least  some of the last regime's wrongs as to 

the acts of deprivation occurred before the restoration of democracy. Emphasis is 

primarily put on Strasbourg authorities case law. 
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