
23 

 

3 Prekladateľské stratégie pri preklade právnych textov 

Prekladateľsko-teoretickým východiskom pri preklade právnych textov je funkčne 

orientovaný preklad nemeckej autorky Christiny Nordovej (Nordová 1989, 1993). Podľa tejto 

teórie môže mať preklad vo vzťahu k východiskovému textu dva funkčné vzťahy, 

dokumentárny a inštrumentálny.  

3.1 Prekladateľské stratégie z funkčného hľadiska 

3.1.1 Dokumentárny preklad 

Dokumentárny preklad charakterizuje Nordová nasledovne: „Die dokumentarische 

Übersetzung hat die Funktion, eine Kommunikationshandlung, die in der Kultur A unter 

bestimmten situationellen Bedingungen stattgefunden hat, zu dokumentieren und dem 

Zielempfänger bestimmte Aspekte dieser vergangenen Kommunikationshandlung 

nahezubringen“ (Nordová 1989:102). Pri dokumentárnom preklade ide teda 

o zdokumentovanie komunikačného deja, ktorý prebehol v kultúre A za istých situačných 

podmienok a priblíženie istých aspektov tohto deja cieľovému prijímateľovi. K tomuto typu 

prekladu patrí podľa Nordovej interlineárny preklad, pri ktorom ide o prenos slov určitého 

textu a pri ktorom musí byť zachovaná povrchová štruktúra východiskového jazyka ako aj 

doslovný preklad, pri ktorom sa syntaktické štruktúry východiskového jazyka nahrádzajú 

podobnými štruktúrami cieľového jazyka v prípade, ak neexistujú žiadne formálne štruktúry 

v cieľovom jazyku (Nordová 1989:103).  

3.1.2 Inštrumentálny preklad 

Druhým funkčným vzťahom je inštrumentálny typ prekladu, pri ktorom slúži translát v novej 

komunikačnej situácii cieľovej kultúry ako „inštrument“ na dosiahnutie komunikačného cieľa 

bez toho, aby si bol cieľový prijímateľ vedomý toho, že má pred sebou úplne nový text 

(Nordová 1989:103). Pri dokumentárnom preklade ide o zameranie na východiskový text, pri 

inštrumentálnom na cieľový text. Engberg (1999:69) označuje obidva tieto vzťahy za formy 

prekladateľského procesu, nie typu.    

Nasledujúce prekladateľské stratégie sa týkajú lexikálnej roviny. Veľa nemeckých autorov pri 

tejto problematike uvádza, že pre rozdielnosť právnych systémov takmer neexistujú 

ekvivalenty. Nemeckí autori (Sandrini, Stolze atď.) vychádzajú vo svojich teóriách prevažne 
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z prekladu jazykového páru nemecký jazyk – anglický jazyk, ktoré sú viazané na úplne 

odlišný právny systém: nemecký jazyk na kontinentálny a anglický jazyk na angloamerický 

právny systém, čo samozrejme predpokladá výraznejšie rozdiely aj v oblasti lexiky. 

Slovenský právny systém patrí aj s nemeckým do jedného právneho systému, čo zas na druhej 

strane takisto nevylučuje značné rozdiely aj terminologického charakteru.  

Na preklad právnych textov navrhuje Daum (2003:41) nasledujúce prekladateľské stratégie: 

1. exotizujúci preklad (orientované na východiskový jazyk) 

2. adaptizujúci preklad (orientované na cieľový jazyk) 

Okrem týchto stratégií uvádza Daum (tamtiež) aj ďalšie stratégie: 

1. zrieknutie sa prekladu použitím termínu východiskového jazyka 

2. explikatívny preklad: vysvetlenie (popis) termínu východiskového jazyka 

3. vynechanie pojmu.    

3.2 Prekladateľské stratégie z hľadiska lexikálnej roviny 

3.2.1 Exotizujúci preklad 

Prvý typ prekladu má podľa Dauma (tamtiež) pri preklade právnych textov prednosť 

objasnenia v tom zmysle, že cieľový text sa vzťahuje na iný právny systém a teda musí sa 

chápať podľa pravidiel a terminológie východiskového jazyka.  

3.2.2 Adaptizujúci preklad 

Preklad orientovaný na cieľový jazyk by mal byť použitý v prípade, ak sa obsah pojmu 

cieľového jazyka veľmi neodlišuje od pojmu a obsahu východiskového jazyka (Daum 

2003:42).  

3.2.3 Zrieknutie sa prekladu použitím termínu východiskového jazyka 

O zrieknutí sa prekladu použitím termínu východiskového jazyka môžeme uvažovať vtedy, ak 

termín preloží naspäť iný prekladateľ, napr. pri preklade označení súdov a úradov, aby bol pri 

spätnom zaslaní dokumentov presne označený prijímateľ (ide napr. o žiadosti o právnu 

pomoc) (tamtiež).  

3.2.4 Explikatívny preklad 
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Explikatívny preklad sa používa v prípade, ak neexistuje právny inštitút alebo úrad 

v cieľovom jazyku.  

3.2.5 Vynechanie pojmu 

O vynechaní pojmu pri preklade možno uvažovať podľa Dauma (tamtiež) vtedy, ak je 

výpoveď  pleonazmom.  

3.3 Teória skoposu 

Teória skoposu (Vermeer 1992) sa aplikuje aj na preklad právnych textov, čo znamená, že 

prekladateľ musí byť v rámci prekladateľskej zákazky informovaný o cieľovej skupine. 

Funkčné zameranie prekladu pre laikov na podanie informácií o obsahu textu napr. zmluvy je 

iné ako pre právnikov, ktorí potrebujú informácie zo zmluvy na vedenie procesu.  

Podľa Engberga (1999:70) a iných autorov je pri preklade právnych textov dominantná 

orientácia na východiskový jazyk, pretože prijímateľovi v cieľovom jazyku by mal byť 

poskytnutý náhľad do systému východiskového jazyka. Pri preklade napr. rozsudku nie je 

hlavným cieľom vytvoriť text, ktorý má v cieľovom jazyku platnosť rozsudku, ale text, ktorý 

má umožniť prijímateľovi pochopiť tento pre neho nezrozumiteľný text. Ako sme už 

spomínali, pri preklade právnych textov sa porovnávajú dva odlišné právne systémy a preto je 

cieľom prekladu pomôcť prijímateľovi nahliadnuť do systému východiskového jazyka. Z toho 

dôvodu by mala dominovať stratégia dokumentárneho prekladu. Zameranie sa na 

východiskový text znamená, že text zostáva na makrorovine nezmenený, čo pre prekladateľa 

nepredstavuje žiadny veľký problém. Problém nastáva až pri preklade pojmov, termínov. 

V súvislosti s dominantnou dokumentárnou stratégiou sa Engberg (tamtiež) zamýšľa nad 

otázkou, či pri takejto stratégii má byť dominantná povrchová štruktúra alebo obsah, či má ísť 

o prenos právnych spojení z východiskového jazyka z hľadiska ich formy alebo obsahu. 

Odpoveď na túto otázku však ponecháva na prekladateľa.  

Pri preklade pojmov, termínov navrhuje Engberg (1999:72) použiť terminológiu, ktorá 

asociačne evokuje u čitateľa pojmy jeho vlastného právneho poriadku.  

Arntz navrhuje na preklad právnych textov kooperáciu kontrastívnej terminológie 

a porovnávanie práva (Arntz 1999:145). Kontrastívna terminológia sprístupňuje podľa neho 

pojmové súvislosti a umožňuje rovnocennosť pojmov. Metóda porovnávania právneho 

systému pomáha pri riešení určitého problému v rôznych právnych systémoch za predpokladu 

funkčného prístupu.  
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Metódu porovnávania právnej terminológie pri preklade právnych textov preferuje aj de 

Groot. Podľa neho je úplná ekvivalencia1 právnych termínov možná len v prípade, ak sa 

východiskový jazyk a cieľový jazyk vzťahujú na ten istý právny systém (de Groot 1999:162). 

Takmer úplnú ekvivalenciu aj napriek rozdielu právnych systémoch však vidí v prípadoch 

(tamtiež), ak: 

a) sú právne oblasti východiskového a cieľového právneho systému sčasti zjednotené alebo 

harmonizované. Obidva právne systémy tvoria sčasti viacjazyčný právny systém, 

b) bol v minulosti pojem jedného právneho systému prevzatý od iného právneho systému 

a príslušný pojem sa ďalej nevyvíjal samostatne v druhom právnom systéme.  

Ďalšou dôležitou otázkou, ktorou sa de Groot vo svojich úvahách zaoberá, je riešenie situácie, 

ak neexistujú v porovnávaných jazykoch ekvivalencie. Túto situáciu rieši de Groot 

nasledovne (de Groot 1999:164): 

a) pojem sa neprekladá, ale nahradí sa pojmom východiskového jazyka. Existuje tu 

možnosť vysvetlenia v zátvorke doslovným prekladom alebo opisom v poznámke pod 

čiarou, 

b) opíše sa pojem z východiskového jazyka v cieľovom jazyku (deskriptívny ekvivalent), 

c) vytvorí sa neologizmus, prípadne v spojení s vysvetlením v poznámke pod čiarou.  

3.4 Metóda kontrastívnej terminológie a porovnávania práva 

Na Slovensku, v Čechách ale aj v Nemecku sa definuje právo v dvoch významoch (Večeřa 

2008: 12) 

                                                 
1 V súvislosti s pojmom ekvivalencie, ktorý používa aj de Groot, je potrebné konštatovať, že do prekladateľskej 

teórie bol tento termín prevzatý z technických disciplín v 50. rokoch minulého storočia od nemeckého 

translatológa W. Kollera. Definíciou tohto pojmu v rámci translatológie vyvolal búrlivú diskusiu, pretože podľa 

neho možno chápať preklad ako prekódovanie alebo substitúciu. Svoju teóriu zobrazil nasledovne (Koller 

1972:.69):  

prvky a1, a2, a3… inventára jazykového znaku L1 sa nahradia prvkami b1, b2, b3…. inventára jazykového znaku 

L2.  

Po následnom odmietnutí tohto chápania prekladu bol termín ekvivalencie nahradený termínom adekvátneho 

prekladu, ktorý pri preklade z východiskového do cieľového jazyka zohľadňuje cieľ (skopos) prekladateľského 

procesu (Reiß/Vermeer 1984:139).  

Obidva pojmy (ekvivalencia a adekvátnosť) nahrádza Nordová pojmom lojality (1989:102), ktorý chápe ako 

požiadavku na prekladateľa vykonať svoju zákazku podľa najlepšieho vedomia a svedomia. Dôležitý je pri tom 

aj fakt, že zadávateľ, prijímateľ ako aj  autor východiskového textu sa môžu na túto požiadavku spoľahnúť. 

Kritériom správnosti prekladu spočíva podľa nej v očakávaní prekladu, založeného na kultúrno-špecifických 

konvenciách (Nordová 1993:18). Každá cieľová skupina však očakáva iný druh prekladu a úlohou prekladateľa 

je oboznámiť prijímateľa, ak dôjde v rámci prekladu k istým odchýlkam.  
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1. právo v objektívnom význame ako súhrn právnych noriem ako všeobecne záväzných 

pravidiel správania stanovených alebo uznaných štátom a štátom vynucovaných, 

2. právo v subjektívnom význame, kde ide o mieru možného správania sa oprávneného 

subjektu, ktorý však túto možnosť nemusí využiť.  

Ak porovnáme túto definíciu s definíciou kultúry, pri ktorej ide o súbor zvykov, vzťahov, 

inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu, je 

zrejmé, že kultúra je na rovnakej úrovni ako politický, právny a ekonomický systém2. 

V obidvoch prípadoch je spoločným znakom skupina ľudí, ktorí si vytvárajú isté pravidlá na 

základe istých znakov. Právo vznikalo a rozvíjalo sa spolu so vznikom a rozvojom kultúry. 

Keďže cieľom translatológie vo všeobecnosti je kultúrny transfer, pri právnických textoch 

pôjde takisto o transfer práva z východiskového do cieľového jazyka.  

Medzi právom a kultúrou existujú však rozdiely, ktoré spočívajú v tom, že pre kultúru je 

typický jeden spoločný jazyk (kultúra Slovenska, kultúra nemecky hovoriacich krajín a pod.), 

zatiaľ čo právo sa primárne konštituuje nie v závislosti od jazyka, ale od príslušného štátu 

(Sandrini 2004:139). Keďže kultúra je v každej krajine odlišná, odlišuje sa od seba výrazne aj 

právo, teda právny systém v jednotlivých krajinách. Úloha prekladateľa spočíva v jazykovom 

prenose právneho systému východiskového jazyka (zväčša odlišného) do právneho systému 

cieľového jazyka a umožňuje tak porozumenie právneho systému medzi nositeľmi obidvoch 

jazykov. Takýto prenos si vyžaduje od prekladateľa nielen jazykové, ale aj právne znalosti. 

Ideálny je stav, ak prekladateľ disponuje obidvoma znalosťami, čo v prekladateľskej praxi nie 

je častým javom. Preto by sa mali prekladatelia právnych textov neustále zdokonaľovať nielen 

v jazykovej, ale aj v právnej oblasti.   

Už sme spomínali, že cieľom prekladateľa je preklad obsahov jedného právneho poriadku na 

jeho použitie v inom právnom systéme. Prekladateľ z a do nemeckého jazyka si pri preklade 

právnych textov musí uvedomiť fakt, že nemecký jazyk sa ako právny jazyk používa vo 

viacerých právnych systémoch, napr. v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a pod., čo znamená, 

že sa najprv musí rozhodnúť pre právny poriadok cieľového jazyka. Potom musí preskúmať 

význam pojmov, termínov vo východiskovom jazyku a následne vyhľadať pojem v cieľovom 

jazyku s čo možno najbližším významom. V praxi to znamená, že neprekladá len z jedného 

jazyka do druhého, ale že prekladá z jedného jazyka s istým právnym poriadkom do druhého 

jazyka s iným právnym poriadkom, teda porovnáva právne systémy obidvoch jazykov a na 

základe rešerší vyhľadá obsah právnych pojmov v obidvoch právnych systémoch. V rámci 

                                                 
2 http://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra_(spolo%C4%8Densk%C3%A9_vedy). 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Kult%C3%BAra_(spolo%C4%8Densk%C3%A9_vedy)
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prekladu právnych textov môžeme hovoriť okrem interlingválneho prekladu aj 

o intralingválnom preklade.  

Pri prekladateľských stratégiách právnych textov sme spomínali porovnávanie práva 

a kontrastívnu terminológiu. V súvislosti so stratégiou porovnávania práva je potrebné 

konštatovať, že sa neporovnávajú samotné právne normy alebo pojmy, ale celková súvislosť 

normy (Sandrini 1996:149). Znamená to, že pri porovnávaní práva nejde o hľadanie dvoch 

pojmov a ich následné porovnanie, pretože môže nastať situácia, že daný pojem sa v inom 

právnom systéme vôbec nenachádza, alebo sa používa v inom kontexte. Porovnáva sa všetko, 

čo text ponúka, čo ho ovplyvňuje a čo sa musí byť pri jeho interpretácii zohľadniť (tamtiež). 

Sandrini vo svojej práci ďalej ponúka ideu, že právne normy slúžia na reguláciu istých 

obsahov a ich funkciou je riadiť a ponúkať riešenia na problémy a otázky, ktoré sa týkajú 

bežného života. Spoločným prvkom je podľa neho pri porovnávaní práva nie samotná norma, 

ale problém, ktorý daná norma rieši. V takomto prípade hovoríme o funkčnom porovnávaní 

práva (tamtiež). Spoločným prvkom pri kontrastívnej terminológii je pojem vrátane definície, 

obsahov a znakov.  

Pre právnu kontrastívnu terminológiu sú relevantné legálne definície (Sandrini 1996:91f), 

ktoré tvoria zákonodarcovia a ktoré v niektorých prípadoch dopĺňajú odborníci z oblasti 

právnej vedy. Rozlišujeme dva druhy legálnych definícií:   

1. čistú alebo priamu legálnu definíciu, pri ktorej zákonodarca explicitne uvádza jednotlivé 

znaky pojmu, napr. „..je, kto...“:  der Angeklagte (obžalovaný): der Beschuldigte (obvinený) 

alebo Angeschuldigte (obvinený, gegen den die Eröffnung des Hauptverfahrens beschlossen 

ist). V slovenčine sa podľa trestného poriadku SR3 obžalovaný definuje nasledovne: Ak 

z povahy veci nevyplýva niečo iné, obvineným sa rozumie aj obžalovaný a odsúdený. Po 

nariadení hlavného pojednávania sa obvinený označuje ako obžalovaný.   

2. nepriamu alebo skrytú legálnu definíciu, ktorá sa vyskytuje častejšie ako priama definícia. 

Nepriame definície sú vložené do normy, ktorá nariaďuje právne následky, napr. 

Verfahrenshilfe4: Wenn eine Verfahrenspartei die Kosten eines Verfahrens nicht ohne 

Beeinträchtigung des notwendigen Unterhaltes für sich und ihre Familie bezahlen kann, wird 

auf Antrag vom zuständigen Gericht Verfahrenshilfe bewilligt, sofern die Prozessführung 

nicht mutwillig oder aussichtslos ist. Verfahrenshilfe umfasst: Befreiung von 

Gerichtsgebühren und Gebühren von Zeugen, Dolmetschern und Sachverständigen, 

unentgeltliche Beigebung des Rechtsanwalts usw. Na Slovensku má právo na poskytnutie 

                                                 
3 www.zbierka.sk/sk/predpisy/301-2005-z-z.p-8709.pdf 
4 http://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90ae1c461cc.de.html 

http://www.justiz.gv.at/web2013/html/default/8ab4a8a422985de30122a90ae1c461cc.de.html
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právnej pomoci bez finančnej účasti žiadateľ/klient vtedy, keď spĺňa súčasne tieto tri 

podmienky5: 

- nachádza sa v stave materiálnej núdze: 

v stave materiálnej núdze sa žiadateľ/klient nachádza vtedy, keď jeho príjem nedosahuje 1,4 

násobok sumy životného minima alebo je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k 

dávke a využívanie právnych služieb si nemôže zabezpečiť iným svojím majetkom.  

(Pr.: Prepočet 1,4 násobku sumy životného minima (ŽM) pre jednu dospelú osobu sa rovná 

sume 272,41€. Počtom spolu posudzovaných osôb sa hranica násobku ŽM zvyšuje. Napríklad 

pri dvoch dospelých osobách sa 1,4 násobok rovná sume 462,45€) 

- nejde o zrejmú bezúspešnosť sporu: 

ak sa spor, v ktorom žiada klient o poskytnutie právnej pomoci, po jeho posúdení centrom javí 

ako zrejme bezúspešný, napríklad pre uplynutie zákonných lehôt alebo pre nedostatok 

dôkazov. 

- hodnota sporu prevyšuje hodnotu minimálnej mzdy ustanovenej zákonom: splnenie tejto 

podmienky sa žiada v sporoch, ktorých hodnotu je možné vyčísliť a táto hodnota prevyšuje 

sumu minimálnej mesačnej mzdy. Splnenie tejto podmienky sa nevyžaduje, ak hodnotu sporu 

nie je možné vyčísliť (napr. ak rodič žiada o zvýšenie výživného na dieťa).  

Cieľom takejto pojmovo orientovanej dvojjazyčnej kontrastívnej terminológie je objaviť 

pojmy a pomenovania podľa odborných obsahových kritérií v obidvoch jazykoch a poskytnúť 

prekladateľovi čo najviac informácií k týmto pojmom a pomenovaniam (Sandrini 1996:136). 

Ide tu teda o pojmový obsah termínov. Pojem môžeme pochopiť len v rámci istého systému, 

do ktorého je zakomponovaný.  

Pri terminológii sa rozlišuje medzi pomenovaním, ktorému je priradený pojem a pojmom, 

ktorý je určený podľa odborných obsahových kritérií. Pomenovania sa priraďujú k pojmom 

alebo sú stanovené používaním. Pojmy môžu byť vyjadrené znakmi, symbolmi alebo popisom 

(Sandrini 1996:152).  

Pre praktickú terminologickú prácu sú dôležité tieto tri definície6: 

1. obsahová definícia (Inhaltsdefinition): vychádza z už známeho alebo definovaného 

nadradeného pojmu a určuje pojem na základe jeho znakov. Pojem je oproti iným 

pojmom diferencovaný pomocou vymedzujúcich znakov. Možné je aj zaradenie do 

                                                 
5 http://www.legalaid.sk/faq 
6 http://books.google.sk/books?id=ARMoOc_LCtAC&pg=PA32&lpg=PA32&dq=Inhalts-,+die+Umfangs-

+und+die+Bestandsdefinition&source=bl&ots=obIsSmxtAB&sig=m8IU336KV5xqdk_McYdK2S4dTfc&hl=en

&sa=X&ei=gjXxUer4LMiHtQaNkoDgAQ&ved=0CCkQ6AEwAA#v=onepage&q=Inhalts-

%2C%20die%20Umfangs-%20und%20die%20Bestandsdefinition&f=false 

http://www.legalaid.sk/system/files/ZM_07-2012.pdf
http://www.legalaid.sk/faq
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pojmového systému na základe znakov, napr. „Die Geburtsurkunde (tamtiež) (rodný list) 

ist eine Personenstandsurkunde (matričný doklad), in der der Name des Kindes und die 

familiäre Situation zur Zeit der Geburt festgehalten werden (Eintrag: 

Geburtsurkunde/zápis: rodný list). 

2. definícia rozsahu pojmu (Umfangsdefinition): pri tejto definícii ide o definíciu pojmu 

vymenovaním jeho podradených pojmov, ktoré stoja v rámci príslušného pojmového 

systému na rovnakej úrovni abstrakcie, napr. „Zu den Personenstandsurkunden (tamtiež) 

(matričný doklad) gehören die Geburtsurkunde (rodný list), die Heiratsurkunde (sobášny 

list) und die Sterbeurkunde (úmrtný list)“ (Eintrag: Personenstandsurkunde/rodný list, 

sobášny list, úmrtný list) 

3. definícia, založená na vymenúvaní jednotlivých častí pojmu (Bestandsdefinition): 

vymenúva všetky individuálne predmety a je všeobecne zrozumiteľná, stráca však svoju 

platnosť zmenami reálnych skutočností, napr. „Die Ehefähigkeit (tamtiež) (spôsobilosť 

na uzavretie manželstva) besteht aus (pozostáva z) der Geschäftsfähigkeit (spôsobilosť na 

právne úkony) und der Ehemündigkeit (spodná veková hranica na uzavretie manželstva)“ 

(Eintrag: Ehefähigkeit (spôsobilosť na uzavretie manželstva) / spôsobilosť na právne 

úkony + spodná veková hranica na uzavretie manželstva).  

Metódu kontrastívnej terminológie aplikujeme aj na náš dvojjazyčný glosár jazykového páru 

nemecký jazyk – slovenský jazyk, pričom využívame obidva druhy legálnej definície 

právneho pojmu, priamu aj nepriamu. Až na základe kontrastívnej terminológie môžeme 

podľa nás zistiť paralely aj rozdiely medzi nemeckým a slovenským právnym systémom. 

Kontrastívna terminológia je teda presupozíciou k porovnaniu právnych systémov obidvoch 

jazykov.  

Porovnaním terminológie sme napr. zistili, že nemeckým pojmom Beschuldigter, 

Angeschuldigter je v slovenčine priradený jeden pojem, obvinený, čo môže pri prvotnom 

identifikovaní pomenovania spôsobiť závažné významové posuny. Na základe obsahovej 

definície v obidvoch jazykoch sme stanovili nasledovné rozdiely:  

obvinený (Beschuldigter): je na Slovensku predpokladaný páchateľ trestného činu (do tej 

doby podozrivý) od momentu, keď je proti nemu vznesené obvinenie7. V nemčine je 

Beschuldigter ten, proti komu vedie polícia trestné alebo vyšetrovacie konanie.  

Angeschuldigter8 je v nemčine obvinený, proti ktorému bolo vznesená žaloba. Na Slovensku 

podá po vznesení obvinenia prokurátor obžalobu na príslušný súd, stále ide o obvineného. Po 

                                                 
7 http://sk.wikipedia.org/wiki/Obvinen%C3%BD 
8 http://www.lexexakt.de/glossar/beschuldigter.php 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Podozriv%C3%BD
http://www.lexexakt.de/glossar/beschuldigter.php
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nariadení hlavného pojednávania sa obvinený stáva obžalovaný, čo je identický pojem v 

obdivoch jazykoch.  

Komparatívnou terminológiou a obsahovou definíciou sme stanovili nasledovné adekvátne 

pojmy v obidvoch jazykoch: der Beschuldigte (obvinený, bolo vznesené obvinenie) – der 

Angeschuldigte (obvinený, podanie obžaloby na súd) – der Angeklagte (obžalovaný: po 

nariadení hlavného pojednávania sa obvinený stáva obžalovaný).  

Ďalším problematickým pojmom v nemčine, ktorým sme sa v našom glosári zaoberali, je 

napr. výraz Vergehen. V dvojjazyčnom slovníku sú nemeckému pojmu Vergehen priradené 

významy: delikt, porušenie zákona v malom rozsahu, prečin, priestupok. Nemecký trestný 

zákonník definuje Vergehen ako: protiprávne skutky, za ktoré hrozí najnižšia miera odňatia 

slobody alebo peňažná pokuta, patria k nim napr. podvod, krádež. Na určenie adekvátneho 

významu k nemeckému Vergehen potrebujeme v slovenčine identifikovať presné významy 

pojmov delikt, prečin, priestupok a následne priradiť obsah a pomenovanie k nemeckému 

výrazu Vergehen.  

Delikt sa v slovenčine charakterizuje ako protiprávne konanie9, ktoré sa kvalifikuje ako 

správny delikt. Správne delikty sa členia na tieto hlavné skupiny:  

- priestupky  

- správne delikty fyzických osôb a právnických osôb  

- správne disciplinárne delikty  

- správne poriadkové delikty  

V nemčine je delikt: ein rechtswidriges, schuldhaftes Verhalten10, das im Zivilrecht 

regelmäßig eine Schadensersatzpflicht und im Strafrecht die Straffolge auslöst (protiprávne 

zavinené správanie, ktoré sa v občianskom práve trestá povinnosťou náhrady za škodu 

a v trestnom práve má toto správanie trestné následky.)  

Prečin sa v slovenčine klasifikuje ako trestný čin11 spáchaný z nedbanlivosti alebo úmyselný 

trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej 

sadzby neprevyšujúcou päť rokov  

Priestupok (patrí do zákona o priestupkoch) je v slovenčine zavinené konanie12, ktoré 

porušuje, alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je za priestupok výslovne označené v zákone o 

                                                 
9 http://www.minv.sk/?priestupky 
10 www.enzyklo.de/Begriff/Delikt 
11

http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CEUQFjAE&url=http%3A%2

F%2Fwww.minv.sk%2F%3Fpravne-normy-

3%26subor%3D10651&ei=HdpwUveRA8iZ4gSt24DgDQ&usg=AFQjCNGarrmd0Pra3Yk1wI6IP1yl5_IaGw&b

vm=bv.55617003,d.bGE. 
12 http://www.zakonypreludi.sk/zz/1990-372 

http://de.mimi.hu/recht/schadensersatz.html
http://de.mimi.hu/recht/strafrecht.html
http://sk.wikipedia.org/wiki/Trestn%C3%BD_%C4%8Din
http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Trestn%C3%BD_z%C3%A1kon&action=edit&redlink=1
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priestupkoch alebo v inom zákone, ak nejde o iný správny delikt postihnuteľný podľa 

osobitných právnych predpisov alebo o trestný čin. Priestupok môže byť spáchaný konaním 

alebo opomenutím. Priestupkom nie je konanie v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi. Pri 

priestupku ide o menej závažné protiprávne konanie ako je trestný čin a je prerokúvané 

v správnom konaní. V nemčine patrí priestupok do priestupkového zákona 

(Ordnungswidrigkeitsgesetz), preto aj k priestupku bude priradený v nemčine pojem 

Ordnungswidrigkeit13, ktorý sa charakterizuje ako protiprávny skutok, ktorého konanie napĺňa 

skutkovú podstatu zákona, ktorý pripúšťa potrestanie peňažnou pokutou. V súvislosti 

s priestupkom sa objavuje aj staršia forma v nemčine, ktorou je Übertretung. Tento pojem 

však existuje už len vo Švajčiarsku a charakterizuje sa ako trestné konanie14 nepatrného 

druhu, ktoré sa trestá uložením pokuty alebo väzbou. V Nemecku a Rakúsku neexistuje pojem 

Übertretung, ale trestné konania sa označujú ako Verbrechen alebo Vergehen.  

Na rozdiel od Vergehen sa pod pojmom Verbrechen15 uvádzajú takisto protiprávne skutky, za 

tie však hrozí trest odňatia slobody od jedného roka. K takýmto činom patrí napr. zabitie, 

krivá výpoveď.  

Podľa týchto obsahových definícií, pri ktorých sme obsah určovali cez nadradený pojem 

(prečin je trestný čin a pod.), môžeme priradiť k nemeckému výrazu Vergehen slovenský 

výraz prečin. Obidva majú spoločnú najmenšiu trestnú sadzbu, na Slovensku do päť rokov, 

v Nemecku nie je presne určený počet rokov odňatia slobody, uvádza sa len menší trest 

odňatia slobody, ako aj peňažná pokuta.  

Na Slovensku patrí do trestného činu zločin aj prečin. Prečin16 je na rozdiel od zločinu trestný 

čin, spáchaný z nedbanlivosti, zatiaľ čo zločin je úmyselný trestný čin. Z týchto definícií 

vyplýva, že k nemeckému Vergehen priradíme slovenský výraz prečin a k výrazu Verbrechen 

zase zločin.  

Pomôckou pre prekladateľov v súčasnosti sú na internete niektoré dvoj- alebo viacjazyčné 

zdroje právnej terminológie, napr. terminologickú databázu nemeckého Spolkového snemu 

(DE, FR, EN): http://tms.bundestag.de/, IATE (Inter Active Terminology for Europe) (BG, 

CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR; GA, HU, IT, LA, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 

SL, SV) http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller, glosár EÚ na portáli EÚ (BG, CS, DA, 

DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR; GA, HU, IT, LA, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV) 

http://europa.eu/scadplus/glossary/index_de.htm.  

                                                 
13 http://www.juraforum.de/lexikon/ordnungswidrigkeit 
14 de.wikipedia.org/wiki/Übertretung 
15 de.wikipedia.org/wiki/Verbrechen 
16 http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-300#f6357612  

http://tms.bundestag.de/
http://europa.eu.int/eurodicautom/Controller
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_de.htm
http://www.juraforum.de/lexikon/ordnungswidrigkeit

