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ROZSUDOK
V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Krajský súd v Bratislave v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Jany
Cisárovej a členov senátu JUDr. Zuzany Posluchovej a JUDr. Márie Šramkovej v právnej veci
navrhovateľa:
, bytom
, zastúpený JUDr.
, advokátom so sídlom ul.
proti odporcovi:
Ústav pamäti národa, nám. SNP 28, Bratislava, o ochranu osobnosti a zaplatenie 50 000,Sk, na odvolanie odporcu proti rozsudku Okresného súdu Bratislava II sp.zn. 7 C 223/05-60
zo dňa 19. apríla 2006 v spojení sdopĺňacím rozsudkom sp. zn. 7 C 223/05-66 zo dňa 17.
mája 2006, rozhodol

takto:
Odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti m o n í tak, že návrh
zamieta.
Odporcovi náhradu trov konania nepriznáva.
Odôvodnenie
Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa v spojení s doplňacím rozsudkom uložil
odporcovi povinnosť do 15 dní od právoplatnosti rozsudku na internetovej stránke Ústavu
pamäti národa - KS ZNB - Správa ŠtB Košice k registračnému číslu 9579 - str. č.76 pripojiť
toto oznámenie: „ Podľa právoplatného rozsudku Okresného súdu Bratislava 1 v konaní č. 8 C
104/94 konajúci súd určil, že JUDr.
, nar.
bol nesprávne
evidovaný v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako osoba evidovaná podľa § 2 ods.l písm. b/
zákona č.. 451/91 Zb." Odporcovi zároveň uložil zaplatiť navrhovateľovi trovy konania
6 360,- Sk k rukám advokáta do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Vo zvyšku návrh zamietol.
Konanie v časti zaplatenia 50 000,- Sk zastavil.
Súd prvého stupňa vychádzal zo zistenia, že navrhovateľ v konaní domáhal sa práva
na ochranu osobnosti, ktoré malo byť porušené tým, že odporca na svojej internetovej stránke
uverejnil údaj o tom, že navrhovateľ bol evidovaný ako agent bývalej štátnej bezpečnosti,
ktorý údaj je nepravdivý, pričom v inom konaní Okresný súd Bratislava I rozhodol, že bol
neoprávnene evidovaný v materiáloch ŠtB ako osoba evidovaná podľa ust. § 2 ods.l písm. b/
zákona č. 451/1991 Zb.. Z vykonaného dokazovania jednoznačne mal za preukázané, že na
internetovej stránke navrhovateľa bol zverejnený údaj o tom, že bývalá ŠtB ( resp. jej
organizačná zložka ) zaviedla zväzok ( druh zväzku A - agent ) na osobu s rovnakými
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identifikačnými údajmi ( meno, priezvisko, dátum narodenia ) aké má navrhovateľ. Uviedol,
že samotné zverejnenie tohto údaja na internetovej stránke n i e j e neoprávneným zásahom do
práva na ochranu osobnosti navrhovateľa, nakoľko odporcovi vyplýva priamo zo zákona
povinnosť uverejniť tento údaj v rámci zverejnenia evidenčných záznamov bývalej ŠtB, a to
bez toho, aby bol odporca povinný overovať pravdivosť alebo úplnosť týchto údajov, a bez
toho, aby mohol robiť akékoľvek zásahy do týchto materiálov. Uzavrel, že keď už bolo
v minulosti iným súdom právoplatne rozhodnuté, že navrhovateľ bol neoprávnene evidovaný
(bez ohľadu na to kto bol v tom konaní odporcom) je ďalšie zverejňovanie (sprístupňovanie)
tohto údaja širokej verejnosti (na internet) bez súčasného zverejnenia údaja o tom, ako tento
súd rozhodol, neoprávneným zásahom do práva na ochranu osobnosti navrhovateľa, najmä
jeho občianskej cti, ktorý je objektívne spôsobilý narušiť jeho právo na ochranu osobnosti,
nakoľko údaj o tom, že bola nejaká osoba evidovaná ako agent ŠtB, má difamujúci charakter,
nakoľko konanie osoby, ktorá bola agentom ŠtB sa považuje v očiach verejnosti za nemorálne
a takáto osoba sa považuje za osobu, ktorá sa podieľala na represii v období totalitného
režimu. Mal za to, že na odstránenie zásahu do takéhoto práva na ochranu osobnosti
nepostačuje pripojenie jeho vyjadrenia k faktu registrácie v evidencii, prípadne k obsahu
zväzku, pretože takéto vyjadrenie navrhovateľa by širokej verejnosti voľne prístupné nebolo
a nič nebránilo súdu takúto povinnosť uložiť aj keď zákon č. 553/2002 Z.z. neukladá
odporcovi takúto povinnosť. Vychádzajúc z ustanovení Občianskeho zákonníka ( § 11-13 )
a ktorý v § 13 ods.l neurčuje presný spôsob akým možno odstrániť následky neoprávnených
zásahov do práva na ochranu osobnosti, upustiť od týchto neoprávnených zásahov resp. dať
primerané zadosťučinenie, dospel k záveru, že navrhovateľom požadovaný spôsob (uvedený
v petite návrhu) je najúčinnejším spôsobom ako odstrániť tento neoprávnený zásah do práva
navrhovateľa na ochranu osobnosti a ďalej, že znenie oznámenia, ktoré sa má uverejniť
presne súhlasí s výrokom rozsudku, ktorý bol vydaný v konaní Okresného súdu Bratislava I,
sp. zn. 8 C 104/94, pričom nedôjde k žiadnemu zásahu do materiálov, ktoré sú v archíve
odporcu a k zamietajúcej časti výroku dodal, že navrhovateľ požadoval v pripojenom
oznámení uviesť aj údaje ( v zátvorke uvedené slová „ agent" ), ktoré neboli súčasťou tohto
rozsudku.
O náhrade trov konania rozhodol v zmysle § 142 ods. 3 O.s.p. a priznal úspešnému
navrhovateľovi náhradu trov konania, ktoré spočívali v zaplatenom súdnom poplatku za návrh
a trovách právneho zastúpenia.
Proti tomuto rozsudku v zákonom stanovenej lehote podal odporca odvolanie v časti
uloženia povinnosti dôvodiac tým, že napadnutý rozsudok je nevykonateľný, je vydaný
v rozpore s ust. § 154 ods.l O.s.p., odporuje Zákonu o pamäti národa, opiera sa o právny
predpis - zákon č. 451/1991 Zb., ktorý sa nenachádza v našom právnom systéme
a navrhovateľovi nič nebráni, aby v médiách publikoval rozsudok Okresného súdu Bratislava
I, sp. zn. 8 C 104/94, ktorý deklaruje, že bol neoprávnene evidovaný ako osoba vedená v ust.
§ 2 ods.l písm. d/ zákona č. 451/1991 Zb..
V odvolaní uviedol, že odporca si len splnil povinnosť uloženú mu Zákonom o pamäti
národa, platné právne predpisy mu neumožňujú, aby vyhodnocoval oprávnenosť či
neoprávnenosť evidencie konkrétnych osôb a následne rozhodoval, ktoré mená a osoby budú
resp. nebudú zverejnené. Zdôraznil, že odporca n i e j e pôvodca zásahu ani nástupca toho, kto
tento zásah mal spôsobiť a ďalej, že podľa ust. § 26 ods.3 Zákona o pamäti národa
nezodpovedá za pravdivosť výrokov, ktoré sa mali dotknúť osobnostných práv navrhovateľa.
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Navrhovateľ prostredníctvom právneho zástupcu zaslal súdu písomné vyjadrenie
k odvolaniu odporcu, v ktorom uviedol, že zverejnením nepravdivého údaju bolo porušené
jeho ústavné právo zakotvené v čl.19, ďalej v čl.10 Listiny základných práv a slobôd a svojho
práva sa domáha oprávnene v zmysle § 11 a 13 Občianskeho zákonníka. Odporúčaním, aby
vo svojom mene a na vlastné náklady zverejnil v médiách rozsudok Okresného súdu
Bratislava I, v právnej veci sp.zn. 8 C 104/94 odporca neruje jemu prislúchajúce povinnosti
narušovateľa občianskych práv petrifikovaných v Ústave a v Občianskom zákonníku.
Navrhoval z týchto dôvodov napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny
potvrdiť.
Odvolací súd preskúmal vec v napadnutej časti podľa § 212 ods. 1 O.s.p. na
pojednávaní podľa § 214 ods. 1 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie odporcu je dôvodné.
Podľa § 13 Obč. zák. fyzická osoba má právo najmä sa domáhať, aby sa upustilo od
neopravených zásahov do práva na ochranu jej osobnosti a aby sa odstránili následky týchto
zásahov a aby jej bolo dané primerané zadosťučinenie.
Podľa odseku 2 cit. zákonného ustanovenia pokiaľ by sa nezdalo postačujúce
zadosťučinenie podľa ods. 1 najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej
osoby alebo je vážnosť v spoločnosti, má fyzická osoba právo tiež na náhradu nemajetkovej
ujmy v peniazoch.
Občiansky zákonník v ustanoveniach §§ 11 a nasi, poskytuje fyzickej osobe právo na
ochranu osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj
súkromia a prejavov osobnej povahy. Tieto osobnostné práva fyzickej osoby môžu byť
dotknuté tak, že zasiahnu len do jednej zložky tvoriacej jej súčasť alebo jedným zásahom sa
porušia alebo ohrozia viaceré zložky osobnosti. Prostriedkom súdnej ochrany proti takémuto
zásahu je žaloba ( návrh ) na priznanie primeraného zadosťučinenia (§ 13 ods.l OZ )
postihnutému a tiež žaloba na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch ( § 13 ods.2 OZ ),
najmä preto, že bola v značnej miere znížená dôstojnosť fyzickej osoby alebo jej vážnosť
v spoločnosti, pričom výšku náhrady vždy určuje súd s prihliadnutím na závažnosť ujmy a na
okolnosti, za ktorých došlo k porušeniu práva.
Za neoprávnený zásah treba považovať každé konanie, ktoré zasahuje do
osobnostných práv a ktoré je v rozpore s právami a povinnosťami pôvodcu zásahu,
stanovenými právnym poriadkom. Objektívna spôsobilosť zásahu spočíva v objektívne
existujúcej možnosti, že sa ním vyvolá buď porušenie alebo ohrozenie chránených
osobnostných práv fyzickej osoby. Tento znak je daný vtedy, ak so zreteľom na všetky
okolnosti, za ktorých k zásahu došlo je tento objektívne, teda nezávisle od subjektívnych
pocitov toho, do práv ktorého bolo zasiahnuté, spôsobiť mu ujmu. K zásahu do cti
a dôstojnosti fyzickej osoby môže dôjsť rôznymi formami, najčastejšie nepravdivými
skutkovými tvrdeniami, prípadne pravdivými, ale uvedenými v takej forme, alebo v takých
súvislostiach a za takých okolností, že objektívne vyvolávajú dojem pravdu skresľujúci, t.j.
pôsobia osočujúco.
V prejednávanej veci obsah spisu potvrdzuje a medzi účastníkmi nebolo sporné, že
Okresný súd Bratislava 1 rozsudkom zo dňa 12.decembra 1996 pod sp. zn. 8 C104/94,
právoplatným dňa 10. februára 1997 určil, že navrhovateľ bol neoprávnene evidovaný
v materiáloch Štátnej bezpečnosti ako osoba evidovaná podľa § 2 ods.l písm. b/ zákona č.
451/1991 Zb.. Ďalej bolo nesporné, že odporca na svojej internetovej stránke, KS ZNB-

