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The author of the present study states that political character of Tiso’s case was 
increased after signing up the "April agreement" in 1946 between mostly agrarian and 
evanjelic leadership of the Democratic Party and political Catholicism. After the victory 
of the Democratic Party in the 1946 elections, the communists fought for the severe 
punishment of Tiso not only because he, being the former president of the Slovak 
Republic, was responsible for the deportation of the Jews, for the support of military 
effort of Hitler’s Germany and for the frustration of the Slovak National Uprising, but 
also for the fact that in his sentence and execution they saw a means for the weekening 
of powerfull positions of the Democratic Party. There were only ministers of the 
Czechoslovak Folk’s Party and Democratic Party who were for the pardon of J. Tiso. 
Even President E. Beneš was against.
History. Slovakia. Political circumstances of the trial with dr. J. Tiso and company in 
1947.

Súdne procesy s bývalými politikmi a štátnikmi upútavali vždy záujem súčasníkov a s 
odstupom času aj historikov, pre ktorých sa stali objektom výskumu alebo zdrojom 
informácií, pramennou základňou pre širšie koncipované témy. V obidvoch prí
padoch pristupuje historik k súdnemu proQesu z iných pozícií než súčasník či aktívny 
účastník procesu. Zmyslom práce historika nie je vynesenie spravodlivejšieho 
rozsudku, lebo história nie je súdna sieň a historici sa nemôžu hrať na prokurátorov, 
obhajcov a sudcov. Prislúcha im oveľa náročnejšia úloha, postihnúť motívy a kon
zekvencie konania ľudí a osobností, odhaliť pozadie, širšie súvislosti súdneho 
procesu a zaradiť ho do rámca svojej doby. V príspevku sa pokúsime osvetliť 
základné politické súvislosti súdneho procesu s Jozefom Tisom a spol. s dôrazom na 
faktografickú stránku a bez nároku na vyčerpávajúci výklad. Pritom na niektorých 
miestach sa zatiaľ musíme uspokojiť iba s nastolením problému.

V literatúre a publicistike sa občas stretávame s tvrdením, že súdny proces s J. 
Tisom bol podobným politickým procesom, akými boh pofebruárové politické 
procesy. Domnievame sa, že uvedená analógia nie je celkom na mieste. Ide o to, čo 
chápeme pod politickým procesom. Vtedajší politici i publicisti sa netajili tým, že 
Tisov súdny proces má politický charakter a súčasne zdôrazňovali sudcovskú 
nezávislosť. Každý súdny proces víťazov nad porazenými bez ohľadu na skutkovú 
podstatu má politický charakter, lebo nesúdi sa len jednotlivec či skupina, ale 
zároveň - či už priamo alebo sprostredkovane - sa odsudzuje aj určitá politická prax 
a ideológia. V tom zmysle je Tisov proces politickým procesom, resp. má určité 
spoločné črty s politickými procesmi v prvej polovici päťdesiatych rokov. Ale sotva 
ho možno označiť za nezákonný, umelo vykonštruovaný súdny proces, ktorého 
obeťami sú nevinní ľudia, kde obžaloba a obhajoba sú iba fraškou, kde je vopred 
rozhodnutá vina i nevina, výška trestu i omilostenie.

Retribučné súdnictvo nebolo ani slovenským, ani československým špecifikom. 
Takmer celá Európa súdila vojnových zločincov, zradcov a kolaborantov nacizmu a 
ČSR sa ťažko mohla tomu vyhnúť. Retribučné nariadenie SNR, ktorým sa zriadili 
ľudové súdy a Národný súd, bolo mimoriadnou revolučnou právnou normou s celým
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