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ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach rozhodol v senáte zloženom z predsedu JUDr. Ladislava
Cakociho a sudcov JUDr. Ľudmily Babjakovej a JUDr. Gabriely Varhalíkovej v právnej veci
žalobcu
, bytom
, zastúpeného JUDr.
, advokátkou Advokátskej kancelárie so sídlom
,
proti žalovaným: 1/ Ústavu pamäti národa SR so sídlom v Bratislave, Kvetná č. 13, 2/
so sídlom v Bratislave,
, o
ochranu osobnosti, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa
8.9.2005 č.k. 18C 324/2003-109

takto:

P o t v r d z u j e rozsudok.
N e p r i z n á v a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

Odôvodnenie:

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa zamietol žalobu a účastníkom nepriznal
právo na náhradu trov konania.
Týmto výrokom rozhodol súd prvého stupňa o nároku žalobcu, ktorý sa domáhal určenia,
že údaj evidovaný v príslušnej zložke odporcu Ústavu pamäti národa SR so sídlom v
Bratislave, označený ako subjekt ŠTB
dôverník,
je nepravdivý. Zároveň sa domáhal, aby žalovaní v 1. a 2. rade boli zaviazaní ospravedlniť sa
mu za uvedenie nepravdivej informácie ohľadne spolupráce s ŠTB vo forme dôverníka pod
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krycím menom
nástupcu OŠTB Prešov.

v príslušných zložkách Ústavu pamäti národa SR, ako právneho

Rozsudok odôvodnil súd prvého stupňa tým, že na základe vykonaného dokazovania mal
za preukázané, že na intemetovej stránke žalovaného v 1. rade zo dňa 18.2.2005 bol žalobca
evidovaný Krajskou správou ZNB - správou ŠTB Košice pod registračným číslom
ako
dôverník pod krycím menom
a podľa fotokópie intemetovej stránky zo dňa 15.4.2001 aj
ako nepriateľská osoba pod registračným číslom
pod krycím názvom
. Poukázal
na to, že z intemetovej stránky vyplýva aj to, že takto uvedená osoba pod označením dôverník
a kandidát tajnej spolupráce nie sú kategórie vedomých spolupracovníkov ŠTB.
Súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 6 ods. 1 zák. č. 553/2002 Z.z. o sprístupnení
dokumentov a činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939-1989 a o založení Ústavu pamäti
národa SR a doplnení niektorých zákonov, ako aj s poukazom na ust. § 11 citovaného zákona
konštatoval, že tým, že žalovaný v 1. rade uverejnil na stránke elektronického média
(internetu) údaje týkajúce sa osoby žalobcu, evidovaného ako dôverníka ŠTB, neuverejnil
údaj nepravdivý, ale údaj pravdivý, ktorý vyplýval priamo z registrov bývalej zložky Štátnej
bezpečnosti v Prešove. Z tohto dôvodu súd nemohol žalobe v tejto časti vyhovieť, pretože
žalobca sa vyslovene domáhal určenia, že údaj o ňom uvedený je nepravdivý. Ohľadne
námietok žalovaného v 1. rade o nedostatku aktívnej legitimácie žalobcu konštatoval, že
žalobca je aktívne legitimovaný na podanie žaloby o ochranu svojej osobnosti, pretože
subjektívne mohol zásah do svojich osobnostných práv pociťovať neprimeranou reakciou
niektorých ľudí na uvedené údaje, avšak tento jeho subjektívny pocit nepostačuje na to, aby
došlo k skutočnému zásahu do jeho osobnostných práv, pretože tvrdený zásah nebol
objektívne spôsobilý privodiť ujmu na jeho osobnostných právach. S poukazom na závery
nálezu Ústavného súdu ČSFR č. 14/1992 konštatoval, že dôverník nebol vedomým
spolupracovníkom bývalej Štátnej bezpečnosti a evidencia týchto osôb mala iba podmienený
charakter, vyjadrujúci zámer orgánov ŠTB získať takto evidované osoby v budúcnosti pre
spoluprácu. Táto skutočnosť vyplýva aj zo spisu, ktorý sa o evidencii žalobcu doposiaľ
zachoval a bol odovzdaný Ústavu pamäti národa ako dokument historickej hodnoty a v ňom
žalobca nikdy nebol evidovaný ako spolupracovník ŠTB. Zo spisu taktiež zistil, že žalobca
nikdy nespolupracoval s ŠTB a tejto ani nikdy neposkytol žiadnu informáciu, bol evidovaný
ako preverovaná osoba a neskôr ako dôverník. Vzhľadom na odmietnutie spolupráce bol
nakoniec jeho spis na oddelení ŠTB v Prešove uložený do archívu. Preto v súlade s ust. § 2
písm. i/ zákona žalobca nikdy nebol vedený ako spolupracovník ŠTB a preto o ňom takýto
údaj uverejnený zo strany žalovaného v 1. rade ani nemohol byť. Konštatoval, že v súlade s §
11 citovaného zákona je možno žalobcu považovať za bezúhonného občana.
Konštatoval, že neoprávnený zásah do osobnostných práv žalobcu v súvislosti s
uverejnením údajov o jeho osobe by mohol spočívať v tom, že žalobca by bol v materiáloch
bývalej Štátnej bezpečnosti evidovaný neoprávnene ako osoba uvedená v § 2 písm. i/
citovaného zákona a že týmto neoprávneným evidovaním došlo k neoprávnenému zásahu do
práva na ochranu osobnosti v prípade preukázania neoprávněnosti tejto evidencie.
Ohľadne pasívnej legitimácie žalovaného v 1. rade uviedol, že jeho obranu, spočívajúcu
v tvrdenom nedostatku pasívnej legitimácie, považoval za nedôvodnú, keďže tento prevzal
archívne materiály týkajúce sa činnosti bývalej Štátnej bezpečnosti a v súčasnej dobe spravuje
tieto archívne materiály a preto j e v tomto konaní daná jeho pasívna legitimácia. Na druhej
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strane u žalovaného v 2. rade dospel k záveru o nedostatku jeho pasívnej legitimácie, keďže
po rozdelení Československej federatívnej republiky Ústavným zákonom č. 542/1992 Zb.
neexistoval orgán v pôsobnosti SR, ktorý by vykonával právomoci bývalého Federálneho
ministerstva vnútra a žalovaný v 2. rade nieje právnym nástupcom po bývalom Federálnom
ministerstve vnútra a preto ani nemá spôsobilosť byť účastníkom konania. Konštatoval teda,
že na strane žalovaného v 2. rade chýba pasívna legitimácia a preto neprichádzalo do úvahy
žiadne ospravedlnenie z jeho strany, preto žalobu zamietol.
Proti rozsudku podal včas odvolanie žalobca. Tento žiadal napadnutý rozsudok zmeniť a
žalobe v celom rozsahu vyhovieť. V odvolaní poukázal na to, že v konaní preukázal, že
zverejnením údajov na verejnej informačnej stránke jeho osoby s uvedením, že bol
dôverníkom pod krycím menom „
došlo k poškodeniu jeho osoby. Preukázal, že
zastáva funkciu vysokého cirkevného hodnostára a dostal sa do situácie, že práve jeho
podriadení ho považujú a považovali za spolupracovníka, resp. informátora ŠTB a teda za
nedôveryhodnú osobu. Uznáva síce za pravdivé tvrdenia súdu o tom, že v kategórii dôverník
ŠTB sa nejedná o vedomého spolupracovníka ŠTB, avšak je treba si uvedomiť fakt, že jeho
blízki kolegovia, jeho podriadení kňazi i celá duchovná verejnosť nemá vedomosti o tom, aká
kategória je kto, ale výsledkom celého zverejnenia jeho mena na stránkach internetu vo
zväzku ŠTB je poškodené jeho dobré meno v cirkevných kruhoch. Týmto spôsobom bolo
hrubo zasiahnuté do jeho cti a tvrdenie súdu v tom smere, že je vlastne osobou bezúhonnou,
po zverejnení jeho mena na stránkach ŠTB už nikoho nezaujíma. Je preto potrebné, aby mu
bola poskytnutá satisfakcia a to predovšetkým výrokmi súdu, ktorých sa domáha.
Žalovaní v 1. a 2. rade žiadali rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť.
Odvolací súd posúdil odvolanie žalobcu z hľadiska zákonom vymedzených dôvodov a
dospel k záveru, že možno vyvodiť, že odvolanie žalobcu sa zakladá na dôvodoch uvedených
v § 205 ods. 2 písm. f7 O.s.p., teda na tom, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z
nesprávneho právneho posúdenia veci.
Na základe toho odvolací súd preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa, ako aj konanie,
ktoré mu predchádzalo podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a na základe toho dospel k záveru, že
odvolanie žalobcu nieje dôvodné.
Súd prvého stupňa rozhodol správne, pokiaľ zamietol žalobu, aj keď odvolací súd k
zhodnému záveru dospel čiastočne na základe iných dôvodov.
Z obsahu žaloby je zrejmé, že žalobca uplatňuje v konaní nárok na ochranu osobnosti,
pričom sám ho v pôvodnej žalobe kvalifikoval ako nárok podľa § 11 Občianskeho zákonníka.
Pôvodnú špecifikáciu nároku počas konania žalobca upravil tak, že podaním zo dňa 3.9.2004
sa domáhal, aby súd určil, že údaj uvedený v príslušnej zložke odporcu Ústavu pamäti národa
SR so sídlom v Bratislave, označený ako subjekt ŠTB
dôverník,
Košice,
je nepravdivý. Zároveň sa domáhal, aby žalovaní v 1. a 2. rade boli
zaviazaní ospravedlniť sa mu za uvedenie nepravdivej informácie ohľadne spolupráce s ŠTB
vo forme dôverníka pod krycím menom
v príslušných zložkách Ústavu pamäti
národa SR ako právneho nástupcu OŠTB Prešov.

