
Ústavný zákon č. 23/1991 Zb.,

ktorým sa uvádza

L I S T I N A  Z Á K L A D N Ý C H  P R Á V  A  S L O B Ô D
ako ústavný zákon Federálneho zhromaždenia
 Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

Federálne zhromaždenie sa uznieslo na tomto ústav-
nom zákone:

§ 1

(1) Ústavné zákony, iné zákony a ïalšie právne pred-
pisy, ich výklad a používanie musí by� v súlade s Lis-
tinou základných práv a slobôd.

(2) Základné práva a slobody uvedené v Listine zá-
kladných práv a slobôd sú pod ochranou ústavného
súdu.

§ 2

Medzinárodné zmluvy o ¾udských právach a základ-
ných slobodách, ratifikované a vyhlásené Českou
a Slovenskou Federatívnou Republikou, sú na jej úze-
mí všeobecne záväzné a majú prednos� pred zákonom.

§ 3

(1) V ústave Českej republiky a v ústave Slovenskej
republiky možno základné práva a slobody rozšíri� nad
mieru upravenú Listinou základných práv a slobôd.

(2) Ustanovenia ústavných zákonv o rozdelení záko-
nadarnej pôsobnosti medzi federáciu a republiky nie
sú týmto ústavným zákonom dotknuté.

§ 4

Článok 5 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o čes-
koslovenskej federácii v znení neskorších predpisov
znie:

„(1) Štátny občan každej z oboch republík je zároveň
štátnym občanom Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky.

(2) Občan jednej republiky má na území druhej
republiky rovnaké práve a rovnaké povinnosti ako
občan tejto druhej republiky.

(3) Nikoho nemožno proti jeho vôli pozbavi� štátneho
občianstva.

(4) Zásady nadobúdania a straty štátneho občian-
stva republík ustanoví zákon Federálneho zhromažde-
nia.“.

§ 5

Zrušujú sa:
1. Články 7 až 9, druhá hlava (čl. 19 až 38) a článok

98 ods. 4 ústavného zákona č. 100/1960 Zb. Ús-
tava Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
v znení neskorších predpisov.

2. Ústavný zákon č. 144/1968 Zb. o postavení ná-
rodností v Českej a Slovenskej Federatívnej Re-
publike.

§ 6

(1) Zákony a iné právne predpisy musia by� uvedené
do súladu s Listinou základných práv a slobôd najne-
skôr do 31. decembra 1991. Týmto dňom strácajú
účinnos� ustanovenia, ktoré nie sú v súlade s Listinou
základných práv a slobôd.

(2) Právomoc, ktorú čl. 8 ods. 3, 4 a 5 a čl. 12 ods. 2
Listiny základných práv a slobôd zverujú súdu alebo
sudcovi, prislúcha najdlhšie do 31. decembra 1991
prokurátorovi, ak tak ustanovuje zákon.

§ 7

Tento ústavný zákon a Listina základných práv
a slobôd nadobúdajú účinnos� dňom vyhlásenia.

Listina základných práv a slobôd Strana 1



L I S T I N A  Z Á K L A D N Ý C H  P R Á V  A  S L O B Ô D
Zbierka zákonov č. 23/1991

P R VÁ  HL AVA

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Čl. 1

¼udia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach.
Základné práva a slobody sú neodňate¾né, nescudzi-
te¾né, nepremlčate¾né a nezrušite¾né.

Čl. 2

(1) Štát je založený na demokratických hodnotách a
nesmie sa viaza� ani na výlučnú ideológiu ani na
náboženské vyznanie.

(2) Štátnu moc možno uplatňova� iba v prípadoch a
v medziach ustanovených zákonom, a to spôsobom
ktorý ustanoví zákon.

(3) Každý môže kona�, čo nie je zákonom zakázané,
a nikoho nemožno núti�, aby konal niečo, čo zákon
neukladá.

Čl. 3

(1) Základné práva a slobody sa zaručujú všetkým
bez rozdielu pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a
náboženstva, politického či iného zmýš¾ania, národné-
ho alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnos-
tnej alebo etnickej menšine, majetku, rodu alebo iného
postavenia.

(2) Každý má právo slobodne rozhodova� o svojej
národnosti. Zakazuje sa akéko¾vek ovplyvňovanie toh-
to rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce
k odnárodňovaniu.

(3) Nikomu nemožno spôsobi� ujmu na právach pre
uplatňovanie jeho základných práv a slobôd.

Čl. 4

(1) Povinnosti možno uklada� iba na základe zákona
a v jeho medziach a len pri zachovaní základných práv
a slobôd.

(2) Medze základných práv a slobôd možno za pod-
mienok ustanovených Listinou základných práv a slo-
bôd (ïalej len „Listina“) upravi� iba zákonom.

(3) Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd
musia plati� rovnako pre všetky prípady, ktoré spĺňajú
ustanovené podmienky.

(4) Pri používaní ustanovení o medziach základných
práv a slobôd musí sa dba� na ich podstatu a zmysel.
Také obmedzenia nemožno zneužíva� na iné účely, než
na ktoré boli ustanovené.

DR UHÁ  HL AVA

¼UDSKÉ PRÁVA A ZÁKLADNÉ SLOBODY

Prvý oddiel
Základné ¾udské práva a slobody

Čl. 5

Každý má spôsobilos� na práva.

Čl. 6

(1) Každý má právo na živo�. ¼udský život je hodný
ochrany už pred narodením.

(2) Nikoho nemožno zbavi� života.

(3) Trest smrti sa nepripúš�a.

(4) Porušením práv pod¾a tohto článku nie je, ak bol
niekto zbavený života v súvislosti s konaním, ktoré
pod¾a zákona nie je trestné.

Čl. 7

(1) Nedotknute¾nos� osoby a jej súkromia je zaruče-
ná. Obmedzi� ju možno iba v prípadoch ustanovených
zákonom.

(2) Nikoho nemožno muči� ani podrobi� krutému,
ne¾udskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu ale-
bo trestu.

Federálne zhromaždenie na základe návrhov Českej národnej rady a Slovenskej národnej rady,

uznávajúc neporušite¾nos� prirodzených práv človeka, práv občana a zvrchovanos� zákona,

nadväzujúc na všeobecne uznávané hodnoty ¾udstva a na demokratické a samosprávne tradície našich národov,

nezabúdajúc na trpké skúsenosti z čias, keï ¾udské práva a základné slobody boli v našej vlasti potláčané,

vkladajúc nádeje na zabezpečenie týchto práv do spoločného úsilia všetkých slobodných národov,

vychádzajúc z práva českého národa a slovenského národa na sebaurčenie,

pripomínajúc svoj podiel zodpovednosti voči budúcim generáciám za osud všetkého života na Zemi,

a vyjadrujúc vô¾u, aby sa Česká a Slovenská Federatívna Republika dôstojne zaradila medzi štáty,
ktoré tieto hodnoty ctia,

uznieslo sa na tejto Listine základných práv a slobôd:
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Čl. 8

(1) Osobná sloboda je zaručená.

(2) Nikoho nemožno stíha� alebo pozbavi� slobody
inak než z dôvodov a spôsobom, ktorý ustanoví zákon.
Nikoho nemožno pozbavi� slobody len preto, že nie je
schopný dodrža� zmluvný záväzok.

(3) Obvineného alebo podozrivého z trestného činu
možno zadrža� iba v prípadoch ustanovených v záko-
ne. Zadržaná osoba musí by� ihneï oboznámená s dô-
vodmi zadržania, vypočutá a najneskôr do 24 hodín
prepustená na slobodu alebo odovzdaná súdu. Sudca
musí zadržanú osobu do 24 hodín od prevzatia vypo-
ču� a rozhodnú� o väzbe alebo ju prepusti� na slobodu.

(4) Zatknú� obvineného možno iba na písomný odô-
vodnený príkaz sudcu. Zatknutá osoba musí by� do 24
hodín odovzdaná súdu. Sudca musí zatknutú osobu
do 24 hodín od prevzatia vypoču� a rozhodnú� o väzbe
alebo ju prepusti� na slobodu.

(5) Do väzby možno vzia� iba z dôvodov a na dobu
ustanovenú zákonom a na základe rozhodnutia súdu.

(6) Zákon ustanoví, v ktorých prípadoch možno oso-
bu prevzia� alebo drža�, v ústavnej zdravotníckej sta-
rostlivosti bez jej súhlasu. Také opatrenie musí by� do
24 hodín oznámené súdu, ktorý o tomto umiestnení
rozhodne do 7 dní.

Čl. 9

(1) Nikoho nemožno podrobi� núteným prácam alebo
službám.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevz�ahuje na:
a) práce ukladané pod¾a zákona osobám vo výkone

trestu odňatia slobody alebo osobám vykonávajú-
cim iný trest, ktorý nahradzuje trest odňatia slo-
body,

b) vojenskú službu alebo inú službu ustanovenú zá-
konom namiesto povinnej vojenskej služby,

c) službu vyžadovanú na základe zákona v prípade
živelných pohrôm, nehôd alebo iného nebezpečen-
stva, ktoré ohrozuje životy, zdravie alebo značné
majetkové hodnoty,

d) konanie uložené zákonom na ochranu života, zdra-
via, alebo práv iných.

Čl. 10

(1) Každý má právo na zachovanie svojej ¾udskej
dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti a na ochranu
mena.

(2) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným
zasahovaním do súkromného a rodinného života.

(3) Každý má právo na ochranu pred neoprávneným
zhromažïovaním, zverejňovaním alebo iným zneužíva-
ním údajov o svojej osobe.

Čl. 11

(1) Každý má právo vlastni� majetok. Vlastnícke
právo všetkých vlastníkov má rovnaký zákonný obsah
a ochranu. Dedenie sa zaručuje.

(2) Zákon ustanoví, ktorý majetok nevyhnutný na
zabezpečenie potrieb celej spoločnosti, rozvoja národ-
ného hospodárstva a verejného záujmu smie by� iba
vo vlastníctve štátu, obce alebo určených právnických
osôb; zákon môže ïalej ustanovi�, že určité veci môžu
by� len vo vlastníctve občanov alebo právnických osôb
so sídlom v Českej a Slovenskej Federatívnej Republi-
ke.

(3) Vlastníctvo zaväzuje. Nemožno ho zneuži� na
ujmu práv iných alebo v rozpore so všeobecnými záuj-
mami chránených zákonom. Jeho výkon nesmie po-
škodzova� ¾udské zdravie, prírodu a životné prostredie
nad mieru ustanovenú zákonom.

(4) Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníc-
keho práva je možné len vo verejnom záujme, a to na
základe zákona a za náhradu.

(5) Dane a poplatky možno uklada� len na základe
zákona.

Čl. 12

(1) Obydlie je nedotknute¾né. Nie je dovolené doň
vstúpi� bez súhlasu toho, kto v ňom býva.

(2) Domová prehliadka je prípustná len na účely
trestného konania, a to na písomný odôvodnený príkaz
sudcu. Spôsob výkonu domovej prehliadky ustanoví
zákon.

(3) Iné zásady do nedotknute¾nosti obydlia môže
zákon dovoli�, len ak je to v demokratickej spoločnosti
nevyhnutné na ochranu života a zdravia osôb, na
ochranu práv a slobôd iných alebo na odvrátenie zá-
važného ohrozenia verejnej bezpečnosti a poriadku.
Pokia¾ sa obydlie používa aj na podnikanie alebo vyko-
návanie inej hospodárkej činnosti, môže zákon dovoli�
také zásahy aj vtedy, ak je to nevyhnutné na plnenie
úloh verejnej správy.

Čl. 13

Nikto nesmie poruši� listové tajomstvo ani tajomstvo
iných písomností a záznamov, či už uchovávaných
v súkromí alebo zasielaných poštou alebo iným spôso-
bom, s výnimkou prípadov a spôsobom, ktoré ustanoví
zákon. Rovnako sa zaručuje tajomstvo správ podáva-
ných telefónom, telegrafom alebo iným podobným za-
riadením.

Čl. 14

(1) Sloboda pohybu a pobytu je zaručená.

(2) Každý, kto sa oprávnene zdržiava na území Čes-
kej a Slovenskej Federatívnej Republiky, má právo
slobodne ho opusti�.

(3) Tieto slobody možno obmedzi� zákonom, ak je to
nevyhnutné pre bezpečnos� štátu, udržanie verejného
poriadku, ochranu zdravia alebo ochranu práv a slo-
bôd iných a na vymedzených územiach aj z dôvodu
ochrany prírody.

(4) Každý občan má právo na slobodný vstup na
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územie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
Občana nemožno núti�, aby opustil svoju vlas�.

(5) Cudzinca možno vyhosti� iba v prípadoch usta-
novených zákonom.

Čl. 15

(1) Sloboda myslenia, svedomia a náboženského vy-
znania je zaručená. Každý má právo zmeni� svoje
náboženstvo alebo vieru alebo by� bez náboženského
vyznania.

(2) Sloboda vedeckého bádania a umeleckej tvorby
je zaručená.

(3) Nikoho nemožno núti�, aby vykonával vojenskú
službu, ak je to v rozpore s jeho svedomím alebo s jeho
náboženským vyznaním. Podrobnosti ustanoví zákon.

Čl. 16

(1) Každý má právo slobodne prejavova� svoje nábo-
ženstvo alebo vieru buï sám, alebo spoločne s inými,
súkromne alebo verejne, bohoslužbou, vyučovaním,
náboženskými úkonmi alebo zachovávaním obradu.

(2) Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje
záležitosti, najmä zriaïujú svoje orgány, ustanovujú
svojich duchovných a zakladajú reho¾né a iné cirkevné
inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.

(3) Zákon ustanoví podmienky vyučovania nábožen-
stva na štátnych školách.

(4) Výkon týchto práv možno obmedzi� zákonom, ak
ide o opatrenia, ktoré sú v demokratickej spoločnosti
nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti a poriad-
ku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.

Druhý oddiel
Politické práva

Čl. 17

(1) Sloboda prejavu a právo na informácie sú zaru-
čené.

(2) Každý má právo vyjadrova� svoje názory slovom,
písmom, tlačou, obrazom alebo iným spôsobom, ako
aj slobodne vyh¾adáva�, prijíma� a rozširova� idey a
informácie bez oh¾adu na hranice štátu.

(3) Cenzúra je neprípustná.

(4) Slobodu prejavu a právo vyh¾adáva� a šíri� infor-
mácie možno obmedzi� zákonom, ak ide o opatrenia,
ktoré sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné na
ochranu práv a slobôd iných, bezpečnos� štátu, verej-
nú bezpečnos�, ochranu verejného zdravia a mravnos-
ti.

(5) Štátne orgány a orgány územnej samosprávy sú
povinné primeraným spôsobom poskytova� informácie
o svojej činnosti. Podmienky a vykonanie ustanoví
zákon.

Čl. 18

(1) Petičné právo je zaručené; každý má právo sám

alebo s inými obraca� sa vo veciach verejného alebo
iného spoločného záujmu na štátne orgány a orgány
územnej samosprávy so žiados�ami, návrhmi a s�až-
nos�ami.

(2) Petíciou nemožno zasahova� do nezávislosti súdu.

(3) Petíciami nemožno vyzýva� na porušovanie zá-
kladných práv a slobôd zaručených Listinou.

Čl. 19

(1) Právo pokojne sa zhromažïova� je zaručené.

(2) Toto právo možno obmedzi� zákonom v prípadoch
zhromaždení na verejných miestach, ak ide o opatre-
nia, ktoré sú v demokratickej spoločnosti nevyhnutné
na ochranu práv a slobôd iných, ochranu verejného
poriadku, zdravia, mravnosti, majetku alebo pre bez-
pečnos� štátu. Zhromaždenie však nemožno podmie-
ňova� povolením orgánu verejnej správy.

Čl. 20

(1) Právo slobodne sa združova� je zaručené. Každý
má právo spolu s inými združova� sa v spolkoch, spo-
ločnostiach a iných združeniach.

(2) Občania majú právo zaklada� aj politické strany
a politické hnutia a združova� sa v nich.

(3) Výkon týchto práv možno obmedzi� len v prípa-
doch ustanovených zákonom, ak je to v demokratickej
spoločnosti nevyhnutné pre bezpečnos� štátu, ochra-
nu verejnej bezpečnosti a verejného poriadku, pred-
chádzanie trestným činom alebo na ochranu práv a
slobôd iných.

(4) Politické strany a politické hnutia, ako aj iné
združenia sú oddelené od štátu.

Čl. 21

(1) Občania majú právo zúčastňova� sa na správe
verejných vecí priamo alebo slobodnou vo¾bou svojich
zástupcov.

(2) Vo¾by sa musia kona� v lehotách, ktoré nepresa-
hujú pravidelné volebné obdobia ustanovené záko-
nom.

(3) Volebné právo je všeobecné a rovné a vykonáva
sa tajným hlasovaním. Podmienky výkonu volebného
práva ustanoví zákon.

(4) Občania majú za rovnakých podmienok prístup
k voleným a iným verejným funkciám.

Čl. 22

Zákonná úprava všetkých politikých práv a slobôd
a jej výklad a požívanie musí umožňova� a ochraňova�
slobodnú sú�až politických síl v demokratickej spoloč-
nosti.

Čl. 23

Občania majú právo postavi� sa na odpor proti kaž-
dému, kto by odstraňoval demokratický poriadok ¾ud-
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ských práv a základných slobôd, založený Listinou, ak
je znemožnená činnos� ústavných orgánov a účinné
použitie zákonných prostriedkov.

TR ET IA  HLAVA

PRÁVA NÁRODNOSTNÝCH A ETNICKÝCH MENŠÍN

Čl. 24

Príslušnos� ku ktorejko¾vek národnostnej alebo et-
nickej menšine nesmie by� nikomu na ujmu.

Čl. 25

(1) Občanom tvoriacim národnostné alebo etnické
menšiny sa zaručuje všestranný rozvoj, najmä právo
spoločne s inými príslušníkmi menšiny rozvíja� vlast-
nú kultúru, právo rozširova� a prijíma� informácie
v ich materinskom jazyku a združova� sa v národnost-
ných združeniach. Podrobnosti ustanoví zákon.

(2) Občanom, ktorí patria k národnostným a etnic-
kým menšinám, sa za podmienok ustanovených záko-
nom zaručuje aj
a) právo na vzdelanie v ich jazyku,
b) právo použía� ich jazyk v úradnom styku,
c) právo zúčastňova� sa na riešení vecí týkajúcich sa

národnostných a etnických menšín.

ŠTVR T Á  HL AVA

HOSPODÁRSKE, SOCIÁLNE A KULTÚRNE PRÁVA

Čl. 26

(1) Každý má právo na slobodnú vo¾bu povolania a
prípravu naň, ako aj právo podnika� a vykonáva� inú
hospodársku činnos�.

(2) Zákon môže ustanovi� podmienky a obmedzenia
na výkon určitých povolaní alebo činností.

(3) Každý má právo získava� prostriedky na svoje
životné potreby prácou. Občanov, ktorí toto právo
nemôžu bez vlastnej viny vykonáva�, štát v primera-
nom rozsahu hmotne zabezpečuje; podmienky ustano-
ví zákon.

(4) Zákon môže ustanovi� odchylnú úpravu pre cu-
dzincov.

Čl. 27

(1) Každý má právo slobodne sa združova� s inými
na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záuj-
mov.

(2) Odborové organizácie vznikajú nezávisle od štá-
tu. Obmedzova� počet odborových organizácií je neprí-
pustné, rovnako ako zvýhodňova� niektoré z nich
v podniku alebo v odvetví.

(3) Činnos� odborových organizácií a vznik a činnos�
iných združení na ochranu hospodárskych a sociál-
nych záujmov môžu by� obmedzené zákonom, ak ide
o opatrenia, ktoré sú v demokratickej spoločnosti ne-
vyhnutné na ochranu bezpečnosti štátu, verejného
poriadku alebo práv a slobôd iných.

(4) Právo na štrajk je zaručené za podmienok usta-
novených zákonom; toto právo neprislúcha sudcom,
prokurátorom, príslušníkom ozbrojených síl a prísluš-
níkom bezpečnostných zborov.

Čl. 28

Zamestnanci majú právo na spravodlivú odmenu za
prácu a na uspokojivé pracovné podmienky. Podro-
bnosti ustanoví zákon.

Čl. 29

(1) Ženy, mladiství a osoby zdravotne postihnuté
majú právo na zvýšenú ochranu zdravia pri práci a na
osobitné pracovné podmienky.

(2) Mladiství a osoby zdravotne postihnuté majú
právo na osobitnú ochranu v pracovných vz�ahoch a
na pomoc pri príprave na povolanie.

(3) Podrobnosti ustanoví zákon.

Čl. 30

(1) Občania majú právo na primerané hmotné zabez-
pečenie v starobe a pri nespôsobilosti na prácu, ako aj
pri strate živite¾a.

(2) Každý, kto je v hmotnej núdzi, má právo na takú
pomoc, aká je nevyhnutná na zabezpečenie základ-
ných životných podmienok.

(3) Podrobnosti ustanoví zákon.

Čl. 31

Každý má právo na ochranu zdravia. Občania majú
na základe verejného poistenia právo na bezplatnú
zdravotnícku starostlivos� a na zdravotnícke pomôcky
za podmienok, ktoré ustanoví zákon.

Čl. 32

(1) Rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona.
Osobitná ochrana detí a mladistvých je zaručená.

(2) Žene v tehotenstve je zaručená osobitná starost-
livos�, ochrana v pracovných vz�ahoch a zodpovedajú-
ce pracovné podmienky.

(3) Deti narodené v manželstve i mimo neho majú
rovnaké práva.

(4) Starostlivos� o deti a ich výchova je právom rodi-
čov; deti majú právo na rodičovskú výchovu a starost-
livos�. Práva rodičov možno obmedzi� a maloleté deti
možno od rodičov odlúči� proti ich vôli iba rozhodnu-
tím súdu na základe zákona.

(5) Rodičia, ktorí sa starajú o deti, majú právo na
pomoc štátu.

(6) Podrobnosti ustanoví zákon.

Čl. 33

(1) Každý má právo na vzdelanie. Školská dochádzka
je povinná po dobu, ktorú ustanoví zákon.

Listina základných práv a slobôd Strana 5



(2) Občania majú právo na bezplatné vzdelanie v zá-
kladných a stredných školách, pod¾a schopnosti obča-
na a možností spoločnosti aj na vysokých školách.

(3) Zriaïova� iné školy než štátne a vyučova� na nich
možno len za podmienok ustanovených zákonom; na
takých školách možno poskytova� vzdelanie za odplatu.

(4) Zákon ustanoví, za akých podmienok majú obča-
nia pri štúdiu právo na pomoc štátu.

Čl. 34

(1) Práva na výsledky tvorivej duševnej činnosti sú
chránené zákonom.

(2) Právo na prístup ku kultúrnemu bohatstvu je
zaručené za podmienok ustanovených zákonom.

Čl. 35

(1) Každý má právo na priaznivé životné prostredie.

(2) Každý má právo na včasné a úplné informácie
o stave životného prostredia a prírodných zdrojov.

(3) Nikto nesmie pri výkone svojich práv ohrozova�
ani poškodzova� životné prostredie, prírodné zdroje,
druhové bohatstvo prírody a kultúrne pamiatky nad
mieru ustanovenú zákonom.

P IAT A  HLAVA

PRÁVO NA SÚDNU A INÚ PRÁVNU OCHRANU

Čl. 36

(1) Každý sa môže domáha� ustanoveným postupom
svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a
v určených prípadoch na inom orgáne.

(2) Kto tvrdí, že bol ukrátený na svojich právach
rozhodnutím orgánu verejnej správy, môže sa obráti�
na súd, aby preskúmal zákonnos� takého rozhodnu-
tia, ak zákon neustanoví inak. Z právomoci súdu však
nemožno vylúči� preskúmavanie rozhodnutí týkajú-
cich sa základných práv a slobôd pod¾a Listiny.

(3) Každý má právo na náhradu škody, ktorú mu
spôsobilo nezákonné rozhodnutie súdu, iného štátne-
ho orgánu či orgánu verejnej správy alebo nesprávny
úradný postup.

(4) Podmienky a podrobnosti upravuje zákon.

Čl. 37

(1) Každý má právo odoprie� výpoveï, ak by ňou
spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo
blízkej osobe.

(2) Každý má právo na právnu pomoc v konaní pred
súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej
správy, a to od začiatku konania.

(3) Všetci účastníci sú si v konaní rovní.

(4) Kto vyhlási, že neovláda jazyk, v ktorom sa vedie
konanie, má právo na tlmočníka.

Čl. 38

(1) Nikoho nemožno odňa� jeho zákonnému sudcovi.
Príslušnos� súdu aj sudcu ustanoví zákon.

(2) Každý má právo, aby jeho vec bola prerokovaná
verejne, bez zbytočných prie�ahov a v jeho prítomnosti
a aby sa mohol vyjadri� ku všetkým vykonávaným
dôkazom. Verejnos� možno vylúči� iba v prípadoch
ustanovených zákonom.

Čl. 39

Iba zákon ustanoví, ktoré konanie je trestným činom
a aký trest, prípadne iné ujmy na právach alebo ma-
jetku možno za jeho spáchanie uloži�.

Čl. 40

(1) Iba súd rozhoduje o vine a treste za trestné činy.

(2) Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, sa
pokladá za nevinného, kým sa právoplatným odsudzu-
júcim rozsudkom súdu nevysloví jeho vina.

(3) Obvinený má právo, aby mu bol poskytnutý čas
a možnos� na prípravu obhajoby a aby sa mohol obha-
jova� sám alebo prostredníctvom obhajcu. Ak si obhaj-
cu nezvolí, hoci ho pod¾a zákona musí ma�, ustanoví
mu ho súd. Zákon ustanoví, v ktorých prípadoch má
obvinený právo na bezplatnú pomoc obhajcu.

(4) Obvinený má právo odoprie� výpoveï; tohto práva
ho nemožno nijakým spôsobom pozbavi�.

(5) Nikoho nemožno trestne stíha� za čin, pre ktorý
bol už právoplatne odsúdený alebo oslobodený spod
obžaloby. Táto zásada nevylučuje uplatnenie mimo-
riadnych opravných prostriedkov v súlade so záko-
nom.

(6) Trestnos� činu sa posudzuje a trest sa ukladá
pod¾a zákona účinného v čase, keï bol čin spáchaný.
Neskorší zákon sa použije, ak je to pre páchate¾a
priaznivejšie.

Š I E ST A  H L AVA

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Čl. 41

(1) Práv uvedených v čl. 26, čl. 27 ods. 4, čl. 28 až
31, čl. 32 ods. 1 a 3, čl. 33 a 35 Listiny sa možno
domáha� iba v medziach zákonov, ktoré tieto ustano-
venia vykonávajú.

(2) Kde sa v Listine hovorí o zákone, rozumie sa tým
zákon Federálneho zhromaždenia, ak z ústavného roz-
delenia zákonodarnej právomoci nevyplýva, že úprava
prislúcha zákonom národných rád.

Čl. 42

(1) Listina používa pojem „občan“, rozumie sa ním
štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej Repub-
liky.

(2) Cudzinci požívajú v Českej a Slovenskej Federa-
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tívnej Republike ¾udské práva a základné slobody za-
ručené Listinou, ak nie sú priznané výslovne občanom.

(3) Pokia¾ doterajšie predpisy používajú pojem „ob-
čan“, rozumie sa ním každý človek, ak ide o základné
práva a slobody, ktoré Listina priznáva bez oh¾adu na
štátne občianstvo.

Čl. 43

Česká a Slovenská Federatívna Republika poskytuje
azyl cudzincom prenasledovaným za uplatňovanie po-
litických práv a slobôd. Azyl možno odoprie� tomu, kto
konal v rozpore so základnými ¾udskými právami a
slobodami.

Čl. 44

Zákon môže sudcom a prokurátorom obmedzi� prá-
vo na podnikanie a inú hospodársku činnos� a právo
uvedené v čl. 20 ods. 2; zamestnancom štátnej správy
a územnej samosprávy vo funkciách, ktoré určí, aj
právo uvedené v čl. 27 ods. 4; príslušníkom bezpeč-
nostných zborov a príslušníkom ozbrojených síl aj
práva uvedené v čl. 18, 19 a čl. 27 ods. 1 až 3, ak
súvisia s výkonom služby. Zákon môže obmedzi� právo
na štrajk osobám v povolaniach, ktoré sú bezprostred-
ne nevyhnutné na ochranu života a zdravia.
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