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III

Predhovor
„It´s funny how the colors of the real world only seem really real when you watch them
on a screen.“
Anthony Burgess
Hlavným cieľom filmov, prípadne seriálov zvyčajne nie je vzdelávať svojho
diváka. Súčasná kinematografia avšak obsahuje značný počet snímok, ktoré
predstavujú problematiku spätú s medzinárodným a európskym právom nielen
odbornej, ale aj laickej verejnosti. Z tohto dôvodu Ústav medzinárodného práva
a európskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach organizoval už v poradí XII.
študentské sympózium z medzinárodného a európskeho práva s názvom
„Medzinárodné a európske právo v kinematografii“, ktorého garantom bol prof. JUDr.
Ján Klučka, CSc. Hlavným cieľom sympózia bolo spopularizovať medzinárodné
a európske práva medzi študentmi práve prostredníctvom filmov alebo seriálov.
Snímky spracované v rámci študentského sympózia možno rozdeliť na dve skupiny,
a to na snímky, ktoré dramatizovali skutočné udalosti a na snímky, ktoré vytvárali
vlastné scenáre, v rámci ktorých sú zakomponované inštitúty medzinárodného
alebo európskeho práva. Prevažná väčšina príspevkov sa týkala filmov, ktoré
stvárňovali skutočné udalosti, ako napr. okolnosti genocídy, ktorá sa odohrala v 90.
rokoch v Rwande, priebeh Norimberského procesu, obsadenie amerického
veľvyslanectva v Teheráne či spor medzi dedičkou obrazu „Dáma v zlatom“ a
Rakúskom. Na druhej strane možno spomenúť seriál M*A*S*H, ktorý síce
nedramatizuje skutočné udalosti, ale prostredníctvom vlastného príbehu nám
približuje život zdravotných pracovníkov v poľnej vojenskej nemocnici v Kórei.
Hoci filmy nenahrádzajú prednášky, prípadne semináre z medzinárodného
či európskeho práva, v určitom zmysle sú schopné doplniť tradičné formy vzdelávania
v oblasti práva. Výhodou týchto filmov je možnosť lepšieho vcítenia sa do udalostí,
ktoré rozoberajú. To môže podnietiť väčší záujem študentov o určitú problematiku
a formovať ich kritické názory, ktoré nachádzajú svoje vyjadrenie v publikáciách
podobných tomuto zborníku. Z pedagogického hľadiska majú filmy a seriály veľký
potenciál, hoci treba mať na pamäti aj ich nevýhody. Filmy a seriály rovnako ako
semináre sú prospešné len vtedy, ak sú spojené s aktívnou prácou študenta. Snímky
majú výhodu ľahšieho zapojenia študentov, avšak niektorí môžu premietanie filmu či
seriálu považovať za „prestávku“ od klasickej výučby a nevenovať mu dostatočnú
pozornosť. Ostatní študenti sa môžu zapojiť do filmu, ale budú ho považovať ako
náhradu a nie ako doplnok tradičných prostriedkov vyučovania práva. Tieto riziká
však možno zmierniť, ak sú filmy prezentované serióznym spôsobom a s poukázaním
na rozdiely medzi filmom a skutočnými udalosťami a právom uplatňovaným
v konkrétnych prípadoch. Príspevky v tomto zborníku kriticky analyzujú vybrané
snímky a poukazujú na správne, prípadne chybné zobrazenie či posúdenie inštitútov
medzinárodného a európskeho práva.
Mgr. Lucia Bakošová
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Argo: Nebezpečný útek
Marcela Holubová

Úvod
V tejto práci sa budeme venovať analýze filmu Argo: Nebezpečný útek. Priblížime
si obsah filmu a jednotlivé scény, ktoré sa odohrali v Teheráne. Budeme analyzovať či
sa uplatnilo medzinárodné právo a v akom rozsahu.
1.1 Obsah filmu
Tento film poukazuje na skutočnú udalosť, ktorá sa odohrala v Iráne. Celý dej
filmu sa sústreďuje na operáciu, ktorá sa zamerala na záchranu šiestich Američanov.
Treba zdôrazniť že to bola tajná operácia, ktorá vyplávala na povrch až po desaťročí.
Iniciátorom bol Tony Mendéz, ktorého filme stvárnil americký herec a režisér Ben
Affleck. V novembri 1979 zaútočili Iránski študenti na americké veľvyslanectvo v
Teheráne, kde zajali 52 rukojemníkov. Dôvodom bola upevnená moc šacha
Mohammada Rezu Pahláviho, ktorý vládol v Iráne. Napätie sa stupňovalo, keď sa do
krajiny vrátil iránsky šítsky vodca Chomejni. Nastolil vládu na báze islamu. Počas
tohto útoku sa podarilo niekoľkým americkým diplomatom utiecť na kanadské
veľvyslanectvo. Po tomto útoku si CIA uvedomovala, že je len otázkou času, kedy ich
nájdu a pravdepodobne zabijú. Špecialista na exfiltráciu Mendéz (Affleck) prišiel s
neuveriteľným a nebezpečným nápadom. Počas zasadnutia CIA sa predložili rôzne
nápady ako zachrániť diplomatických zástupcov. Keďže Irán nebol veľmi priateľský k
Američanom, bola potrebná zmena identity. Tony Mendéz predložil nápad, ktorý
nemal zo začiatku podporu, ale nakoniec na to CIA pristúpila. Diplomatické zastúpenie
sa malo vydávať za kanadský filmový štáb, ktorý prišiel do Iránu hľadať vhodné
miesta pre natočenie sci-fi filmu menom ARGO, čo predstavovalo aj názov tajnej
operácie na záchranu. Mali krátky čas na to, aby sa exfiltrácia podarila. Nakoniec sa
diplomatickým zástupcom podarilo odletieť 28. januára 1980 z Iránu švajčiarskou
spoločnosťou Swissair do Zurichu, a odtiaľ domov. Mendez bol za svoj čin
vyznamenaný hviezdou CIA - Intelligence Star (1980). V iránsko-amerických vzťahoch
došlo k uvoľneniu až po úmrtí Chomejního, ktorý zomrel 3. júna 1989. Dodnes však
diplomatické styky oboch štátov neboli obnovené.
1.2 Diplomatické právo
Jedným zo základných práv každého štátu je právo prijímať a vysielať
diplomatických zástupcov – ius legationis. Medzi vysielajúcim a prijímajúcim štátom
musí existovať vzájomná dohoda o nadviazaní diplomatických stykov. Medzinárodné
právo neukladá povinnosť nadviazať diplomatické vzťahy. Je to v záujme štátov,
pretože existencia medzinárodného spoločenstva vytvára nevyhnutnosť vzájomných
stykov jeho členov a riešenie otázok spoločného záujmu. 1 Týmto štáty napĺňajú

1

KLUČKA, J.: Medzinárodne právo verejné (všeobecná a osobitná časť), 3. prepracované vydanie,
Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 362.
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záväzok vzájomnej spolupráce podľa článkov 55 a 56 Charty OSN.2 Tieto diplomatické
styky však možno aj obmedziť a to prerušením na základe rezolúcie Bezpečnostnej
rady OSN podľa článku 41 Charty OSN. „Aby Bezpečnostná rada dodala svojim
uzneseniam účinnosť, môže rozhodnúť, aké opatrenia bez použitia ozbrojenej sily sa
majú vykonať a môže vyzvať členov Organizácie Spojených národov, aby takéto
opatrenia vykonali. Tieto opatrenia môžu zahrňovať úplné alebo čiastočné prerušenie
hospodárskych stykov, železničných, námorných, leteckých, poštových, telegrafných,
rádiových alebo iných spojov, ako aj prerušenie diplomatických stykov.“
1.2.1 História diplomatických stykov
Počiatky siahajú až do obdobia starovekých gréckych štátov (polis). Diplomatické
právo patrí medzi najstaršie odvetvia medzinárodného práva, v dôsledku jeho praxe
dochádzalo k jeho formovaniu pravidiel, ktoré nadobudli obyčajovú podobu. Hlavným
prameňom diplomatického práva v minulosti bola medzinárodnoprávna obyčaj. Na
medzinárodnej úrovni prvýkrát bola kodifikovaná na Viedenskom kongrese v roku
1815 a v Aachenskom kongrese v roku 1818. Ďalej môžeme uviesť aj Havanskú
konvenciu o diplomatických zástupcoch z roku 1928. V súčasnosti hlavným zmluvným
prameňom diplomatického práva je Viedenský dohovor o diplomatických stykoch. 3
1.2.2 Súčasnosť diplomatických stykov
V súčasnosti sú pravidlá diplomatického protokolu uvoľnené a pretrváva
nerešpektovanie diplomatických imunít najmä v konfliktných zónach. Diplomatické
právo v súčasnosti patrí medzi najprepracovanejšie právne odvetvia medzinárodného
práva.4
1.2.3 Zneužívanie diplomatických imunít a výsad
V preambule VDDS a uvádza, že diplomatické výsady a imunity nemajú byť na
prospech jednotlivca, ale slúžia na zaistenie účinného výkonu funkcií diplomatických
misií. Na túto základnú tézu mnohí nositelia diplomatických výsad a imunít často
zabúdajú alebo ju vedome ignorujú, čoho následkom je množstvo prípadov zneužitia
imunít a výsad. Medzi faktory spôsobujúce množstvo prípadov zneužitia patria najmä:
veľký počet diplomatických zástupcov a ďalších členov diplomatických misií, ako aj
skutočnosť, že nositeľmi diplomatických výsad a imunít sú aj rodinní príslušníci,
vrátane detí.
1.3 Právna úprava vzťahujúca sa na dej filmu
Na tento film predovšetkým budeme aplikovať Viedenský dohovor o
diplomatických stykoch. V úvode filmu sme mohli vidieť ako Iránski študenti zaútočili
na americké veľvyslanectvo, čl. 22 Viedenského dohovoru, ustanovuje: „Miestnosti
2

3

4

Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Zb. o Chartě Spojených národú a statutu Mezinárodního
soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národú o mezinárodní
organisaci, konané v San Francisku.
Vyhláška ministerstva zahraničných vecí č. 157/1964 zb. o Viedenskom dohovore o diplomatických
stykoch, dojednaný dňa 18. apríla 1961 vo Viedni.
ŠMIHULA, D., LIPPAY B., GONDEKOVÁ J.: Diplomatické a konzulárne právo. Bratislava: Wolters Kluwer,
2015, s. 21.
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misie sú nedotknuteľné. Orgány prijímajúceho štátu nesmú do nich vstupovať.“ Po
vniknutí Iránskych študentov do veľvyslanectva americký úradníci začali ničiť všetky
písomnosti a archívy misie. Článok 24 VDDS ustanovuje: „Archívy a písomnosti misie sú
nedotknuteľné kedykoľvek a kdekoľvek sa nachádzajú.“ Po tom, čo vnikla skupina
študentov do amerického veľvyslanectva, tak iránske kompetentné orgány neučinili
nič na záchranu diplomatického a konzulárneho personálu. Aj keď sa jednalo o
súkromné osoby Irán je zodpovedný aj tak, pretože títo študenti konali v mene štátu.
Vo filme to môžeme vidieť v časti, kde v médiách bolo vyhlásené, že sa koná v mene
Iránu. Zodpovednosť môže vzniknúť aj za nekonanie, v tomto prípade zlyhanie
kompetentných orgánov v Teheráne. VDDS nám hovorí v čl. 44, že: „Prijímajúci štát
musí v prípade ozbrojeného konfliktu poskytnúť osobám požívajúcim výsady a imunity,
pokiaľ nie sú príslušníkmi prijímajúceho štátu a členom rodín týchto osôb bez ohľadu na
ich príslušnosť, výhody umožňujúce im čo najskôr odísť.“ Počas útoku sa niekoľkým
členom diplomatického personálu podarilo ujsť a to na kanadské veľvyslanectvo. Aj
tu VDD upravuje situáciu a to tak, že vysielajúci štát môže zveriť svoju ochranu
záujmov tretiemu štátu, v tomto prípade je to Kanada. Po tomto útoku sa USA obrátili
na MSD5 a v rámci predbežných opatrení súd nariadil Iránu, aby oslobodil
rukojemníkov. Irán sa bránil argumentáciou, že veľvyslanectvo USA vyvíjalo
špionážne aktivity. Irán tvrdil, že sú to protiopatrenia proti USA.
MSD to neuznal, pretože pravidlá diplomatického práva tvoria self - contained
regime, ktorý upravuje inštitút výsad a imunít, ale aj ich zneužitie zo strany
diplomatických zástupcov, ktorými prijímajúci štát môže na takéto zneužitie
odpovedať, napríklad vyhlásením osoby vedúceho misie za persona non grata. Tieto
prostriedky sú veľmi účinné, pretože ak vysielajúci štát neodvolá svojich zástupcov,
strácajú výsady a imunity. Irán mohol taktiež využiť ustanovenia Viedenského
dohovoru o konzulárnych stykoch, a to konkrétne článok 22, ktorý upravuje
vyhlásenie osoby za persona non grata: „1.Prijímajúci štát môže kedykoľvek oznámiť
vysielajúcemu štátu, že konzulárny úradník je persona non grata alebo že ktorýkoľvek
iný člen konzulárneho personálu je neprijateľný. V takomto prípade vysielajúci štát
podľa okolností buď takú osobu odvolá, alebo ukončí jej funkcie na konzulárnom úrade.
2. Ak vysielajúci štát odmietne alebo opomenie v primeranom čase vyhovieť svojim
povinnostiam podľa odseku 1 tohto článku, môže prijímajúci štát podľa povahy prípadu
buď odvolať exekvátur príslušnej osoby, alebo prestať ju považovať za člena
konzulárneho personálu.“6
Záver
V tomto filmovom spracovaní sme mohli vidieť priamu aplikáciu medzinárodné
práva. Rôzne scény filmu nám poukázali na rôzne články diplomatického a
konzulárneho práva. Medzinárodné právo myslí na rôzne situácie, ktoré sa môžu
odohrať medzi štátmi. V tomto filme sme mohli vidieť spor medzi USA a Iránom ktorý
bol dramatický a v tomto filme spracovaný napínavo. Diplomatické právo je
spracované tak, aby v takmer každej situácii si štáty vedeli vyriešiť spor medzi sebou.
5
6

Case concerning U.S Diplomatic and Consular staff in Tehran (U.S v. Iran).
Vyhláška ministerstva zahraničných vecí č. 32/1969 Zb. o Viedenskom dohovore o konzulárnych
stykoch, dojednaný dňa 24. apríla 1963 vo Viedni.
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Avšak nie je to zárukou, že štáty sa budú podľa tohto diplomatického alebo
konzulárneho práva riadiť, ako sme to mohli vidieť v tomto prípade. Podľa môjho
názoru byť súčasťou diplomatického alebo konzulárneho personálu v takýchto
krajinách ako je Irán je nebezpečné. Reakcia Iránu bola aj v rozpore s Viedenským
dohovorom o diplomatických stykoch, a dokonca v rozpore s ľudskými právami,
pretože nikto nemôže držať ľudí v rukojemníctve. Aj keď to nevykonali priamo orgány
Iránu je zarážajúce, že boli pasívny voči takémuto úkonu. Obdivuhodné bolo zo strany
USA, že člen CIA napriek veľkej hrozbe dokázal riskovať svoj život, aby zachránil
diplomatický personál. V týchto krajinách ako je Irán by sa mala zabezpečiť vyššia
ochrana pre personál vysielajúceho štátu. Viedenský dohovor upravuje možnosti pred
zneužitím výsad a imunít, preto je o to viac nepochopiteľné, prečo Irán tieto možnosti
nevyužil, ak mal podozrenie zo špionáže. USA sa zachovali korektne aj napriek tomu,
že išlo o život ich obyvateľov.
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Barry Seal: Nebeský gauner
Bc. Ivana Asztalosová

Úvod
Temou tohto príspevku je film Barry Seal: Nebesky gauner (American made). Patrí
medzi novsie filmy, preto je pravdepodobne, ze zaujal mnoho divakov. Jeden z dovodov,
preco spracovať tuto temu je aj to, ze je to novy film, ale okrem toho popisuje
zaujímavu problematiku v oblasti medzinarodneho prava, co mozno nie je na prvy
pohľad badateľne. Pri prvom zhliadnutí tohto filmu je mozne spozorovať mnoho
medzinarodnych prvkov. Príspevok obsahuje celkom 4 kapitoly, pricom prva sa venuje
deju filmu ako takemu. V druhej kapitole je rozobrate, ktorym prvkom z filmu sa
konkretnejsie príspevok venuje, a taktiez pravna uprava, ktora sa vzťahuje na dej
filmu. Tretia kapitola v suvislosti so stvrtou su venovane konkretnym situaciam vo
filme, kde je mozne spozorovať medzinarodne pravo v oblasti zodpovednosti statu,
podpory povstaleckych hnutí a tiez porusovania zavazkov a naslednej analyze, ci
pravna uprava bola v deji filmu, na tychto situaciach aplikovana spravne. Cieľom tejto
prace je poukazať na to, ze staty mozu konať v rozpore s ich medzinarodnymi
zavazkami a tiez, ze nie je v poriadku byť ľahostajní voci takemuto ich spravaniu.
Pretoze prave takymto konaním moze dojsť k roznym konfliktom, a ako je znazornene
aj v tomto filme, ku stratam na zivotoch. Je vsak nutne zaoberať sa otazkou kedy, toto
konanie bude konaním, ktore je mozne pripísať statu. Producenti filmu tiez
zabezpecili, aby aj tí z nas, ktorí si nepotrpia na knihach, alebo na studovaní
internetovych clankov, boli oboznamení s udalosťami, ktore sa skutocne stali, a veľmi
presne na nich aj poukazali.
2.1 Obsah filmu Barry Seal: Nebeský gauner
Film s nazvom Barry Seal: Nebesky gauner je zivotopisnym filmom, ktory
zrezíroval reziser Doug Liman. Snímok vychadza zo skutocnych udalostí, ktore sa
odohrali v 80. rokoch 20. storocia a bol natoceny len nedavno, v roku 2017. Hlavnu
ulohu, a teda ulohu Barryho Seala, znameho paseraka drog, stvarnil Tom Cruise.
Dej filmu spociatku popisuje zivot Barryho Seala do doby, kedy sa stal paserakom.
Pracoval ako americky pilot pre spolocnosť Trans World Airlines. Tento jeho zivot ho
vsak ocividne neuspokojoval, a tak keď ho osloví agent CIA, s ponukou robiť pilota pre
tajnu sluzbu, prijme tuto jeho ponuku. Ma pomocť CIA so získavaním informacií
ohľadom statov Strednej Ameriky. Jeho naplnou prace sa stava vedenie lietadla nad
Kolumbiou a pri tom foto dokumentovanie. Zda sa vsak, ze stale nie je vsetko podľa
jeho predstav, pretoze sa rozhodne prijať aj ponuku drogoveho kartelu na vyvoz drog
do Spojenych statov americkych. Takto sa dostane do jedneho z najznamejsích
kartelov, a to do Medelínskeho kartelu, kde pracuje pre najznamejsieho drogoveho
dílera Pabla Escobara a jeho spolocníkov. Keďze patril medzi najschopnejsích pilotov,
Medelínsky kartel sa spoliehal na jeho pracu a dostaval za to veľmi dobre financne
ohodnotenie.
Dostane sa v Kolumbii do vazenia prave pre spolupracu s Medelínskym kartelom,
ale netrva dlho kym sa dostane von, presťahuje sa aj s celou rodinou a dostava ďalsiu
vyhodnu ponuku od agenta CIA. Dohoda znie, ze ho vyslobodí z vazenia a zabezpecí
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mu vlastne lietadlo, dom a miesto jeho posobenia, ale na oplatku ma vyvazať zbrane
do Nikaragui, kde v tej dobe zuri vojna, pre skupinu menom Contras. Dostane vsetky
udaje kde sa nachadzaju kontroly, ktorym sa ma vyhnuť a ma zabezpecenu pohodlnu
cestu pre vyvoz zbraní. Znova sa vsak dostane do kontaktu s Medelínskym kartelom a
zbrane, ktore ma na vyvoz do Nikaragui, zacne pasovať do Kolumbie, tam vyzdvihne
drogy, ktore prepraví do Nikaragui, a odtiaľ su drogy povstaleckym hnutím vyvazane
do Miami. Tento obchod sa rozsíril natoľko, ze potreboval pomoc.
Neskor sa vsak objavia problemy, keď sa zistí tato jeho paseracka cinnosť. Barry
Seal je zatknuty. Narodna agentura pre boj s drogami chce zastaviť a zatknuť
Medelínsky kartel a tak Barry Seal znova dostane ponuku. Dohodne sa s nimi, ze bude
pokracovať vo svojej doterajsej cinnosti a tak im pomoze usvedciť Medelínsky kartel
a jemu za to na oplatku bude vynimocne znízeny trest za objasnenie medzinarodnych
zlocinov. Zdokumentuje na fotografiach medzinarodny obchod s drogami a za to mu je
ulozeny vynimocny trest, a to 1000 hodín verejnych prac. Na Barryho Seala vsak
Medelínsky kartel posle najomnych vrahov, ktory sa ho zbavia. Po jeho smrti CIA stale
pouzíva jeho lietadla na vyzbrojovanie jednotiek Contras.
2.2 Právna úprava vzťahujúca sa na dej filmu
Barry Seal sa venoval medzinarodnemu obchodu s drogami, vyvozu zbraní do
Kolumbie a tiez legalizacii príjmu z trestnej cinnosti. Podieľal sa na odhalení a
trestnom stíhaní najvacsieho a najznamejsieho drogoveho kartelu, ktory viedol jeden
z najznamejsích drogovych dílerov Pablo Escobar, preto mu bol vynimocne znízeny
trest. Napriek tomu vsak prokuratorka nesuhlasila s takymto vynimocne znízenym
trestom, pretoze to nebol adekvatny trest za taku rozsiahlu trestnu cinnosť, ktorej sa
venoval.
V tomto texte vsak upozorním na jednu z jeho cinností, ktoru vykonaval pod
zastitou CIA. Ako uz bolo v predchadzajucej kapitole spomenute Barry Seal dovazal
zbrane jednotkam Contras na pokyn agenta CIA. Co znamena, ze pracoval aj pre statnu
tajnu sluzbu a napomahal tym vyzbrojovaniu a vycviku povstaleckeho hnutia, menom
Contras, v Nikarague, co z pohľadu medzinarodneho prava nie je spravaním statu,
ktore je v sulade s medzinarodnym pravom. Vyzbrojovanie a vycvik jednotiek
povstaleckeho hnutia sa da nazvať ich podporou. Toto uviedol aj Medzinarodny sudny
dvor vo veci Nikaragua vs. Spojene staty americke, kde skonstatoval, že financovanie,
vyzbrojovanie a výcvik jednotiek Contras bol, podľa medzinárodného práva, zásah do
vnútroštátnych záležitostí štátu.1 Dalej je na podporu tohto tvrdenia mozne uviesť cl. 2
Charty Organizacie Spojenych narodov, ktory obsahuje ustanovenia o zvrchovanosti
statov, a ustanovenie, že pri svojich medzinárodných stykoch sa vyhýbajú zásahu do
zvrchovanosti štátov.2 To znamena, ze bol poruseny zavazok zo strany Spojenych statov
americkych, a to nenarusanie zvrchovanosti ineho statu.
V Strednej Amerike v tej dobe prebiehali vnutrostatne konflikty, konkretne v
Nikarague prevzali vladu komunisticke jednotky menom Sandinisti. Prioritou pre
1

2

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America).
Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 123-126.
Vyhlaska ministra zahranicnych vecí c. 30/1947 Zb. o dojednaní Charty Spojenych narodov a statutu
Mezinarodního soudního dvora.
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povstalecke hnutie Contras, nikaraguiskych bojovníkov za slobodu, ale aj pre Spojene
staty americke, bolo získať vladu nad tymto statom. Ziadali o podporu, ale nakoľko
vladny kongres vojnu rozputať nechcel, prezident Spojenych statov americkych
poziadal o pomoc CIA, bez suhlasu vlady, a tí sa obratili na Barryho Seala, ktory mal
podporovať jednotky Contras prave tym, ze im dodaval zbrane. Co znamena, ze tu
doslo k podpore povstaleckych hnutí, ktore posobili v Nikarague, zo strany Spojenych
statov americkych. Zaroven je mozne podotknuť, ze toto konanie je v rozpore s
medzinarodnou pravnou upravou, pretoze staty nemaju zasahovať do suverenity a
zvrchovanosti ineho statu. Toto konanie je v rozpore so zasadou, podľa ktorej je dana
zvrchovanosť statu a zasadou nevmiesavania sa do vnutrostatnych zalezitostí statu.3
Samozrejme, zalezí to od toho, ci bude mozne statu pricítať toto konanie.
Pricítateľnosť takehoto konania zalezí aj od organu, ktory toto protipravne konanie
vykonaval. V tomto prípade ide o CIA, spravodajsku sluzbu, ktora bude statnym
organom len pokiaľ to ich vnutrostatne pravo stanovuje.
Tak ako staty na svojom uzemí, na ktorom vykonavaju svoju zvrchovanu moc,
vytvaraju vnutrostatnu pravnu upravu, vytvaraju si urcite pravidla aj pre ich
medzinarodne styky. Preto staty na medzinarodnej urovni uzatvaraju zmluvy, aby si
upravili urcite pravidla a tiez, aby sa vyhli konfliktom, ak to je mozne, a v prípade
vypuknutia ozbrojenych konfliktov, aby mali pravidla, podľa ktorych sa maju riadiť. Uz
podľa zasady nevmiesavania sa, ktora bola potvrdena aj v Charte Organizacie
Spojenych narodov, by sa staty mali vyhnuť konaniu, ktorym by zasahovali do
zvrchovanosti ineho statu, a v prípade takehoto konania by slo o porusenie zavazku. O
porusení taketo zavazku, tiez rozhodoval Medzinarodny sudny dvor vo veci Nikaragua
vs. Spojene staty americke.
Subjektom medzinarodneho prava su primarne staty, ale patria k nim aj
narodnooslobodzovacie hnutia a tiez povstalecke hnutia, ktore su vsak iba docasnymi
subjektmi s obmedzenou medzinarodnopravnou subjektivitou, pretoze zanikaju buď
dosiahnutím svojho cieľa, alebo ich porazením. 4 Pri povstaleckych hnutiach ide o
konflikt v state, ktory moze, no nemusí vyustiť do ozbrojeneho konfliktu, ktory vsak
nie je konfliktom medzinarodnym, medzi dvoma alebo viacerymi statmi, ide o
vnutrostatny ozbrojeny konflikt, ktory ma dopad aj na medzinarodne vzťahy.
Na film je mozne aplikovať pravnu upravu vzťahujucu sa na zodpovednosť statov
za protipravne spravanie, nakoľko v oblasti pomoci povstaleckym hnutiam by sa aj
tretie staty aj staty, ktore povstalecke hnutie uznali, mali obmedziť len na humanitarnu
pomoc, a su povinne zdrzať sa poskytovania inej pomoci povstalcom. 5 Napriek tomu
vo filme Barry Seal: Nebesky gauner, Spojene staty americke poskytovali povstalcom
inu ako humanitarnu pomoc, cím doslo k poruseniu medzinarodneho prava. K tomuto
sa vyjadril aj Medzinarodny sudny dvor v rozhodnutí vo veci Nikaragua vs. Spojene
staty americke, kde skonstatoval, ze USA sa dopustilo zásahu do vnútroštátnych
záležitostí iného štátu, pretože financovali a podporovali povstalecké hnutie Contras, čím
sa pokúšali zvrhnúť vládu, a to sa považuje za zásah do vnútroštátnych záležitostí iného
3
4

5

Tamtiez.
KLUCKA, J.: Medzinárodné právo verejné. 3. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2017. s. 66, ISBN: 97880-8168-743-3.
Tamtiez.
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štátu, o ktorých má rozhodovať tento štát sám.6 Tento zasah je porusením zavazku v cl.
2 Charty Organizacie Spojenych narodov, ktore na seba staty prebrali podpísaním tejto
Charty. Staty si potrebovali vo svojich medzinarodnych stykoch upraviť pravidla
spravania. Zaviazali sa k dodrziavaniu urcitych zavazkov, ktore je potrebne dodrziavať,
aby nedochadzalo k poruseniu medzinarodneho prava. „Každý štát je od momentu
vzniku spôsobilý ako na konanie v súlade s medzinárodným právom, tak aj na
medzinárodné protiprávne správanie.“7 Staty boli casto zvadzane k tomu, aby nekonali
v sulade s medzinarodnym pravom, a tak bolo nutne vytvoriť mechanizmus
zodpovednosti statov. V minulosti bola upravena len medzinarodnou obycajou, neskor
vsak staty prichadzali na to, ze je potrebne ju upraviť aj v písomnej forme. V tomto
prípade ide o Navrh clankov o zodpovednosti za protipravne spravanie statov, je to
Navrh clankov Komisie pre medzinarodne pravo, ktory bol pripojeny ako príloha
rezolucie Valneho zhromazdenia OSN c. 56/83 z roku 2002. 8 Tento Navrh clankov
Komisie predstavuje zakladny dokument o zodpovednosti statov. Obsahuje
ustanovenia o porusení zavazku statu, z coho vznika statu zodpovednosť,
pricítateľnosť tohto konania, okolnosti, ktore vylucuju protipravnosť, obsah
zodpovednosti statu, uplatnovanie medzinarodnej zodpovednosti. V nadvaznosti na
film Barry Seal je nutne povedať, ze je potrebne skumať zodpovednosť statu za
protipravne spravanie aplikaciou Navrhu clankov Komisie pre medzinarodne pravo o
zodpovednosti za protipravne spravanie statu. Pretoze v tomto filme islo o porusenie
zavazku statu, pri podpore povstaleckeho hnutia, je nutne skumať pricítateľnosť tohto
konania statu. O tejto problematike rozhodoval aj Medzinarodny sudny dvor. Aplikacii
clankov o zodpovednosti je venovana posledna kapitola.
Aby nezostala opomenuta medzinarodna trestna cinnosť Barryho Seala, ktora
bola natoľko zavazna, ze povazujem za potrebne ju aspon spomenuť, uvadzam
medzinarodnu pravnu upravu, ktoru je mozne aplikovať na jeho trestnu cinnosť v
oblasti drog, ide o Jednotny dohovor o omamnych latkach z 31. marca 1961 v znení
Protokolu o zmenach Jednotneho dohovoru o omamnych latkach z 25. marca 1972 9 a
Dohovor Organizacie Spojenych narodov proti nedovolenemu obchodu s omamnymi a
psychotropnymi latkami z 20. decembra 1988. 10 Tu ide o nedovoleny obchod s
drogami na uzemí viacerych statov. Konkretne sa tu jednalo o konanie Barryho Seala,
keď zacal zneuzívať lety na dokumentaciu povstaleckych hnutí, na dovoz drog z
uzemia Kolumbie do Spojenych statov americkych. Konkretnejsie to boli aj situacie,
ktore sa tykali povstaleckeho hnutia, pretoze Barry Seal do Nikaragui zacal namiesto
zbraní dovazať kokaín, ktory povstalci potom pasovali na palubach lodí do Spojenych
statov americkych. Z tohto pohľadu by sa dalo povedať, ze aj zo strany Medelínskeho
6

7

8
9

10

Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America).
Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 123-126.
KLUCKA, J.: Medzinárodné právo verejné, 3. vyd. Bratislava, Wolters Kluwer s.r.o., 2017, s. 177, ISBN: 978808-1687-43-3.
Tamtiez, s. 176.
Vyhlaska ministra zahranicnych vecí c. 47/1965 Zb. o dojednaní Jednotneho dohovoru o omamnych
latkach z 31. marca 1961.
Oznamenie Federalneho ministerstva zahranicnych vecí c. 462/1991 Zb. o dojednaní Dohovoru
Organizacie Spojenych narodov proti nedovolenemu obchodu s omamnymi a psychotropnymi latkami
z 20. decembra 1988.
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kartelu doslo k podpore tychto povstalcov v ramci poskytovania drog. Naopak zbrane,
ktore boli urcene Contras, boli dorucene Medelínskemu kartelu. V tomto prípade by sa
na dej filmu dali aplikovať trestnopravne ustanovenia tychto dohovorov.
2.3 Scény z filmu, ktoré poukazujú na medzinárodnú právnu úpravu
Vo filme Barry Seal: Nebesky gauner nie je explicitne odkazovane na pravnu
upravu v oblasti zodpovednosti statu za protipravne spravanie. Z obsahu tohto filmu a
jednotlivych momentov je mozne vypozorovať trestnu cinnosť v oblasti
medzinarodneho obchodu s omamnymi a psychotropnymi latkami, keďze cely dej
filmu ide viac-menej po linke zivota drogoveho dílera a jeho cinnosti v tejto oblasti.
V tejto praci by som vsak chcela venovať pozornosť situaciam z filmu, ktore taktiez
reflektuju skutocne udalosti. Su to sceny z filmu, ktore zachytavaju zasobovanie
zbranami jednotiek Contras, podporu povstaleckych hnutí, zodpovednosť statu za
medzinarodne protipravne spravanie a zasah do zvrchovanosti statu.
Za prvu takuto scenu by sme mohli pokladať prve oslovenie Barryho Seala
agentom CIA, kde ho v podstate ziada o zasobovanie, zatiaľ len informaciami, o
oblastiach Strednej Ameriky, kde prave prebiehaju revolucie, tieto oblasti nazyva
„nepriateľmi demokracie“. To, ze to ma robiť tajne a nikto o tom nesmie vedieť, nie je
az tak zarazajuce, keďze CIA prave takto funguje. Vybrali si ho prave pre to, ze uz
predtym pasoval cigary, a tak vedeli, ze s takouto pracou nebude problem, a okrem
toho bol jednym z najlepsích pilotov svojich cias. Ich vzťahy fungovali v ramci nejakej
internej dohody medzi nimi. Naplnou jeho prace bolo nafotiť povstalecke hnutia, ktore
prave vycínali v statoch Strednej Ameriky, konkretne v Hondurase, v El Salvadore, v
Guatemale a v Nikarague. V tejto oblasti sa Barry osvedcil.
Dalsou z tychto situacií je, keď agent CIA ukaze Barrymu Sealovi zbrane. Dostane
ho z kolumbijskeho vazenia pre pasovanie drog, a za to chce od neho uz nieco
zavaznejsie ako len donasanie informacií. CIA chce zasobovať Nikaraguu zbranami, a
prave touto ulohou je povereny Barry Seal. Su to sovietske zbrane, ktore boli vyrobene
pre Palestínu, Izraelcania sa vsak k nim dostali a tajne ich predali vladnemu organu,
CIA, a títo nimi chcu poskytovať podporu povstaleckemu hnutiu Contras, aj bez
podpory zo strany vlady, no s vedomím vtedajsieho prezidenta Spojenych statov
americkych. Barry Seal dostane aj mapu, kde sa nachadzaju colne kontroly, ktorym sa
ma vyhybať. Z toho je teda mozne vyvodiť, ze o preletoch nad uzemiami inych statov
nemali tieto staty ziadnu vedomosť. V nadvaznosti na to je ďalsia situacia, kde cieľom
Barryho letu, ktory vykonaval pre CIA, bolo odovzdanie zbraní jednotkam Contras,
avsak tí sa o zbrane nezaujímali, a tak chcel odmietnuť v tejto cinnosti ďalej
pokracovať, ale dostal príkaz od agenta CIA, ze ma naďalej dovazať zbrane tomuto
povstaleckemu hnutiu. Spojenym statom americkym teda ocividne veľmi zalezalo na
tom, aby podporili povstalecke hnutie, a aby títo povstalci zvrhli vladu.
Dovezie zbrane a odovzda ich povstaleckemu hnutiu Contras, tu sa vsak stretava s
clenom Medelínskeho kartelu. V tomto okamihu sa dohodnu, ze Barry bude zbrane
voziť do Kolumbie, drogovemu kartelu, a namiesto zbraní bude zas jednotkam Contras
dovazať kokaín, teda Contras okrem toho, ze prijímali vojensku podporu zo strany
Spojenych statov americkych, sa tiez venovali obchodu s drogami.
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Dalsou zo situacií, na ktoru je mozne poukazať je dovazanie clenov jednotiek
Contras na uzemie statu Arkansas, za ucelom bojoveho vycviku tychto jednotiek. Na
pozemku Barryho Seala, CIA zriadia vycvikove bojove tabory a Barry Seal vozil Contras
do Spojenych statov americkych, aby sa naucili bojovať. Tato cinnosť sa neda nazvať
humanitarnou pomocou, prave naopak ide zo strany vladnej organizacie Spojenych
statov americkych o vojensku a financnu podporu daneho povstaleckeho hnutia. Co sa
uz urcite da oznaciť za intervenciu Spojenych statov americkych, ktora ohrozila
zvrchovanosť Nikaragui. Medzinarodny sudny dvor v tejto oblasti vyslovil nazor, ze
výcvik a financovanie povstaleckého hnutia Contras zo strany Spojených štátov
amerických, je zásahom do vnútroštátnych záležitostí, pričom sa jedná o záležitosti, o
ktorých rozhoduje každý štát sám, a teda porušili zásadu medzinárodného práva o
nevmiešavaní sa do vnútorných záležitostí štátu. 11 Tieto situacie znacia, ze CIA sa vo
veľmi rozsiahlom rozmere venovala podpore povstaleckeho hnutia, aj kvoli tomu, ze
po istom case sa im zdalo, ze dovazaju malo clenov Contras a zacali ich dovazať oveľa
viac a vzdelavať a cviciť v boji. Mimo uvedene, by sa dalo konstatovať, ze CIA musela
vedieť aj o tom, ze Contras na uzemie Spojenych statov americkych dovazali kokaín.
Neskor CIA prichadza na to, ze ich zbrane neboli poskytovane povstalcom, ale
Medelínskemu kartelu a vtedy sa snazia odstraniť vsetky dokazy, ktore by ich spajali s
Barrym Sealom, pretoze teraz uz aj trestna cinnosť Barryho Seala zacína byť znama.
Contras poslu spať z vycvikovych taborov na uzemí Spojenych statov americkych, do
Nikaragui, prestanu spolupracovať s Barrym Sealom a snazia sa zniciť vsetky zaznamy,
ktore ich s ním kedy spajali, aby im nemohla byť dokazana protipravna cinnosť.
Barry Seal ma potom napomocť jednak DEA, 12 Narodnej agenture pre boj s
drogami, s dokaznymi materialmi o drogovej trestnej cinnosti Medelínskeho kartelu,
ale tiez ma snímkami z tohto obchodu, pomocť usvedciť Sandinistov, a teda vladnucu
skupinu komunistov v Nikarague, ze su tiez zapojení do nedovoleneho obchodu s
drogami. Politicky rezim Nikaragui v spravach Spojenych statov americkych nazyvaju
zlocineckym rezimom.
V zavere filmu sa hovorí, ze este po tom ako najomní vrahovia Medelínskeho
kartelu vypatrali a odstranili Barryho Seala, CIA ďalej vyuzívala jeho lietadla na
vyzbrojovanie Contras, teda na podporu povstaleckeho hnutia, avsak za pomoci Iranu,
ktorí odovzdavali zbrane Contras. Tieto dodavky trvali az dovtedy, dokym jedno z
tychto lietadiel nebolo zostrelene nad Nikaraguou, a tesne po tom vypukla afera IranContras, ktora bola politickym skandalom. 13

11
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Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America).
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2.4 Analýza právnej úpravy
Ako uz bolo uvedene vyssie v tomto texte, na film Barry Seal: Nebesky gauner, v
scenach filmu, ktore poukazuju na pomoc povstaleckym hnutiam statnym organom
Spojenych statov americkych, je mozne aplikovať Navrh clankov Komisie pre
medzinarodne pravo o zodpovednosti za protipravne spravanie statov. Je tu vsak
mozne aplikovať aj medzinarodne obycajove pravo alebo Chartu Organizacie
Spojenych narodov, pretoze v ramci nich je mozne uplatnovať clanky 1, 2 a 12 Navrhu
clankov Komisie pre medzinarodne pravo o zodpovednosti za protipravne spravanie
statov. A to najma preto, ze Charta Organizacie Spojenych narodov, ako medzinarodna
zmluva, ktoru staty podpísali, obsahuje zavazky, ktore na seba staty prebrali, okrem
ineho medzi ne patrí aj nenarusanie uzemnej celistvosti a politickej nezavislosti statu.
Existencia povstaleckych hnutí v state reflektuje prítomnosť politickeho konfliktu
medzi vladou daneho statu a odporcami rezimu, pricom moze vyustiť do ozbrojeneho
konfliktu, pri ktorych je potrebne dodrziavať urcite pravidla, aby sa zamedzilo co
najvacsím skodam, ktore ovplyvnuju hlavne ľudske zivoty. Medzi tieto pravidla
mozeme zaradiť Dodatkovy protokol II, 14 ale tiez spolocny clanok 3 Zenevskych
dohovorov.15 Aj pri vnutrostatnych ozbrojenych konfliktoch moze dochadzať k
nespocetnym stratam na zivotoch, a preto sa staty zaviazali k urcitym podmienkam,
ktore je potrebne dodrziavať v ramci tychto konfliktov. Medzinarodny sudny dvor sa
vo svojom rozsudku vo veci Nikaragua vs. Spojene staty americke tiez vyjadril, ze
právo, ktoré sa aplikuje na vnútroštátne ozbrojené konflikty a čl. 3 ženevských dohovorov
sa vzťahuje aj na činnosť povstaleckého hnutia Contras. 16 V tomto prípade by som vsak
chcela upriamiť pozornosť viac na intervenciu statov a zodpovednosť statu za
medzinarodne protipravne spravanie.
V cl. 2 odsek 4 Charty Organizacie Spojenych narodov sa píse: „Všetci členovia
Organizácie Spojených národov sa vystríhajú vo svojich medzinárodných stykoch hrozby
silou alebo použitia sily proti územnej celistvosti alebo politickej nezávislosti každého
štátu, ako aj každého iného spôsobu nezlučiteľného s cieľmi Organizácie Spojených
národov.“17
V tomto clanku je vsak vyslovene spomínana hrozba silou alebo pouzitie sily proti
uzemnej celistvosti a politickej nezavislosti statu, a preto je potrebne posudiť ci islo
vobec o pouzitie sily alebo hrozbu silou. Touto otazkou sa zaoberal Medzinarodny
sudny dvor vo veci Nikaragua vs. Spojene staty americke v rozhodnutí z roku 1986 a
vyslovil nazor, ze niektorými útokmi, najmä použitím mín v nikaraguiských prístavoch

14

15

16
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Oznamenie Federalneho ministra zahranicnych vecí c. 168/1991 Zb. o dojednaní Dodatkoveho
protokolu k Zenevskym dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojenych konfliktov
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a tiež zničením námornej základne, USA porušili zákaz použitia sily proti územnej
celistvosti štátu.18
Zvrchovanosť a suverenita statov by bola ohrozena, ba priam porusena pokiaľ by
dochadzalo k intervencii zo strany ineho zvrchovaneho statu. Pricom cl. 2 Charty OSN
obsahuje aj ustanovenia o zvrchovanej rovnosti clenov, a tiez o zasade pokojneho
riesenia sporov, aby nedochadzalo k porusovaniu mieru a spravodlivosti, 19 a teda
integrita zvrchovanosti statov by bola intervenciou ineho statu narusena. V
nadvaznosti na vyssie uvedene, je mozne podporu povstaleckych hnutí
charakterizovať ako protipravnu cinnosť statu, nakoľko v tomto prípade
povstaleckemu hnutiu ide o zvrhnutie vlady, co znamena zasah do politiky statu a
zmenu politickeho rezimu. Preto podpora povstaleckych hnutí je intervenciou do
politickeho rezimu statu. Nedochadza tu k nej vsak na zaklade pouzitia sily, len
podporou povstaleckych hnutí. O tejto otazke taktiez rozhodoval Medzinarodny sudny
dvor vo veci Nikaragua vs. Spojene staty americke, co je spomínane nizsie.
Tieto tvrdenia je ďalej mozne podporiť cl. 3 ods. 2 Dodatkoveho protokolu II:
„Žiadne ustanovenie tohto Protokolu sa nebude vykladať ako oprávnenie na priame
alebo nepriame vmiešavanie sa z akéhokoľvek dôvodu do ozbrojeného konfliktu alebo do
vnútorných alebo zahraničných záležitostí Vysokej zmluvnej strany, na ktorej území k
tomuto konfliktu došlo.“20 Pricom v prípade dodavania zbraní a vycviku povstaleckeho
hnutia je mozne hovoriť o vmiesavaní sa statu do vnutornych zalezitostí ineho statu,
pretoze je tu ocividna snaha o pomoc pri zvrhnutí vlady povstaleckym hnutím.
Dalej cl. 12 Navrhu clankov Komisie pre medzinarodne pravo o zodpovednosti za
medzinarodne protipravne spravanie statu stanovuje: „Porušenie medzinárodného
záväzku nastane vtedy, keď správanie štátu nie je v súlade s tým, čo od neho záväzok
požaduje, a to bez ohľadu na jeho povahu a charakter.“21 V prípade Spojenych statov
americkych doslo k poruseniu zavazku statu, pretoze, ci uz v medzinarodnom
obycajovom prave, alebo v Charte OSN, sa staty zavazuju nevmiesavať sa do
vnutornych zalezitostí statu a tym nezasahovať do jeho zvrchovanosti, pricom
dodavanie zbraní a vycvik povstaleckeho hnutia jednotiek Contras je, ako uz bolo
vyssie spomenute, zasah do politickeho rezimu statu. Okrem toho je mozne spomenuť
aj narusanie suverenity statu v jeho vzdusnom priestore. Staty sa v cl. 1 Chicagskeho
dohovoru o medzinarodnom civilnom letectve z roku 1944 zaviazali, ze uznavaju svoju
zvrchovanosť nad vzdusnym priestorom nad svojím uzemím. 22 A teda stat vykonava
svoju zvrchovanosť aj nad vzdusnym priestorom, ktory sa nachadza nad jeho uzemím,
pricom v tomto prípade USA narusilo vzdusny priestor nad uzemím Nikaragui, keďze
18
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nemalo ziadny suhlas statu na prelet ci pristatie. Toto je mozne konstatovať, pretoze
Barry Seal sa mal vyhybať akymkoľvek kontrolam pocas svojho letu, aj napriek tomu,
ze jeho lietadlo zrejme bolo civilnym lietadlom, a preto sa na neho vzťahuje sloboda
preletu podľa cl. 3 a tiez cl. 5 Chicagskeho dohovoru o medzinarodnom civilnom
letectve z roku 1944. No cl. 35 tohto dohovoru tiez hovorí o obmedzenej doprave
tovaru, konkretne v písmene a) o vojnovom materialy, ktory nesmie byť dopravovany
do ineho statu, ani nad jeho uzemím, vynimku tvorí jedine povolenie. 23 Ako uz vsak
bolo konstatovane vyssie Barry Seal ziadnym povolením statov nedisponoval.
Medzinarodny sudny dvor skonstatoval, že ide o porušenie zásady územnej suverenity
štátu, v prípade nepovoleného preletu lietadla pod kontrolou iného štátu, nad jeho
územím.24
Taketo porusenie zavazku sposobuje jeho zodpovednosť za protipravne
spravanie, co vyplyva z ustanovenia cl. 2 Navrhu clankov Komisie pre medzinarodne
pravo o zodpovednosti za medzinarodne protipravne spravanie statu, ktory hovorí:
„Za medzinárodné protiprávne správanie štátu sa považuje jeho konanie alebo
opomenutie, ktoré a/ mu možno pričítať podľa medzinárodného práva a ktorým b/
porušuje medzinárodný záväzok.“25 a z cl. 1 tohto Navrhu clankov: „Každé
medzinárodné protiprávne správanie štátu vyvoláva jeho medzinárodnú
zodpovednosť.“26 K porusovaniu zavazku sa teda musí pridať este jeden prvok, ktorym
je pricítateľnosť konania statu, ak su obe tieto zlozky splnene, je mozne hovoriť o tom,
ze statu vznika zodpovednosť za medzinarodne protipravne spravanie. Pricítateľnosti
konania sa venoval aj Medzinarodny sudny dvor, ktory skonstatoval, ze konanie
povstaleckého hnutia Contras nie je možné pričítať USA. 27 V tomto prípade teda USA
nenesu zodpovednosť za konanie Contras, za jeho pouzitie sily, nakoľko povstalecke
hnutie je tiez subjektom medzinarodneho prava, a ako take ma dodrziavať spolocny
clanok 3 Zenevskych dohovorov a tiez Dodatkovy protokol II, co tiez uviedol
Medzinarodny sudny dvor vo svojom rozhodnutí.
Z dikcie cl. 4 Navrhu clankov Komisie pre medzinarodne pravo o zodpovednosti
za medzinarodne protipravne spravanie statu vyplyva, ze za pricítateľne konanie statu
sa povazuje konanie jeho statneho organu, bez ohľadu na to, o ktory statny organ ide,
pricom za statny organ sa povazuje kazda osoba, ktorej patrí toto postavenie podľa
vnutrostatnej pravnej upravy.28
V prípade CIA je mozne konstatovať, ze je statnym organom a preto jej konanie
zaklada zodpovednosť statu za protipravne spravanie. V tomto prípade to spravanie
23
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spocívalo v dodavaní zbraní povstaleckemu hnutiu na uzemí Nikaragui a bojovy vycvik
jeho clenov. Pricom na ujmu tohto tvrdenia nie je ani to, ze tuto cinnosť vykonavala
sukromna osoba, pretoze cl. 8 tohto Navrhu clankov hovorí, ze aj konanie osoby je
mozne povazovať za spravanie statu, ak tato osoba konala podľa instrukcií statu, pod
jeho kontrolou a riadením.29
Medzinarodny sudny dvor v rozhodnutí vo veci Nikaragua vs. Spojene staty
americke dospel k zaveru, ze Spojené štáty americké výcvikom a podporovaním
povstaleckého hnutia v Nikarague zasiahli do vnútorných záležitostí štátu, avšak nie je
možné im pričítať činnosť, ktorú vykonávalo povstalecké hnutie Contras, pretože
nekonali v mene USA, a preto v tomto prípade zo strany USA nejde o porušenie zákazu
použitia sily.30 Keďze v tomto prípade ozbrojeny konflikt viedli povstalci, za ich
konanie neprebera zodpovednosť USA, pretoze pouzitie sily sa v tomto prípade da
pricítať povstaleckemu hnutiu. Napriek tomu sa vsak vmiesali do vnutrostatnych
zalezitostí.
Z tohto rozhodnutia je teda zrejme, ze Spojene staty americke sa v ramci podpory
povstaleckeho hnutia dopustili porusenia zavazku, ktory vyplyva aj z medzinarodneho
obycajoveho prava a spocíva v respektovaní integrity a politickeho usporiadania ineho
statu. Protipravne konanie povstaleckeho hnutia im pricítateľne nie je, nakoľko toto
konanie je zalozene na voľovej zlozke osob fungujucich v takomto povstaleckom hnutí.
Je pravdou, ze Spojene staty americke materialne zabezpecovali fungovanie tohto
povstaleckeho hnutia a cvicili povstalcov, ale tí zasa nemuseli toto materialne
zabezpecenie a nadobudnute skusenosti vyuziť na protipravne konanie. Statu totiz nie
je mozne pricítať konanie organov, ktore nekonali v jeho mene, teda ani konanie
povstaleckeho hnutia.31 Cl. 10 Navrhu clankov Komisie pre medzinarodne pravo
hovorí o pricítateľnosti konania povstaleckeho hnutia, v prípade, ze sa stane novou
vladou, tomuto statu.32
Medzinarodny sudny dvor teda rozlisoval medzi skutkami, ktore su pricítateľne
USA, a tymi, ktore su pricítateľne Contras. Cinnosť a konanie povstaleckeho hnutia je
pricítateľne prave tomuto povstaleckemu hnutiu, do coho spada aj pouzitie sily. V
prípade vytvorenia novej vlady v Nikarague tymto povstaleckym hnutím, bude tomuto
statu pricítateľne konanie povstaleckeho hnutia. No nakoľko Contras v Nikarague
nevytvorili novu vladu, nepricítala sa tato zodpovednosť statu Nikaragua. USA je
pricítateľne konanie za zasah do vnutrostatnych zalezitostí statu Nikaragua, tym, ze
povstalecke hnutie podporovali. Nie je vsak zodpovedny za konanie povstaleckeho
hnutia, lebo toto nekonalo v jeho mene.
Záver
Zaverom teda je, ze Spojene staty americke sa dopustili zasahu do vnutrostatnych
zalezitostí statu Nikaragua, tym, ze podporovali povstalecke hnutie vo forme
financovania a vycviku, cím bola ohrozena zvrchovanosť statu Nikaragua, pretoze
29
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zasiahli do zalezitostí, o ktorych ma rozhodovať sam stat, a teda islo o porusenie
zasady medzinarodneho prava. Tym sa dopustili medzina rodneho protipravneho
spravania, toto konanie mu teda pricítateľne je. Avsak tymto im nie je mozne pricítať
spravanie povstaleckeho hnutia, preto sa v tomto ohľade nedopustili porusenia zakazu
pouzitia sily, a teda nie je mozne v tomto ohľade zaloziť zodpovednosť Spojenych
statov americkych za pouzitie sily proti inemu statu. Pretoze povstalecke hnutie
nekonalo v ich mene. Je mozne skonstatovať, ze USA je zodpovedne za konanie CIA,
teda z podpory povstaleckeho hnutia, nie vsak za konanie povstaleckeho hnutia
samotneho.
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Odborné články
1. NARDELLIOVA, M.: Postavení povstaleckych hnutí v mezinarodním pravu:
diplomova praca. Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2014.
2. PROUZA, T.: Role a míra angazovanosti USA behem obcanske valky v
Nikaragui: bakalarska praca. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2014.
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Bez dcéry neodídem
Bc. Zuzana Beňadiková

Úvod
„Materinská láska je pohon, ktorý obyčajnej ľudskej bytosti umožňuje činiť
nemožné.“ (Mildred B. Vermont). Myšlienka vystihujúca film Not without my daughter,
ktorý uchvátil ale aj pobúril spoločnosť. Film, ktorý zachytáva problematiku
medzinárodných únosov detí bol prvou vlajkou upozorňujúcou na túto problematiku
a aj z toho dôvodu bola jeho knižná predloha sfilmovaná. Vplyvom globalizácie a
garancie voľného pohybu sa otázka takéhoto protiprávneho konania vynára čoraz
častejšie a aj z tohto dôvodu sme sa jej rozhodli v našej práci venovať. Príspevok je
rozčlenený do piatich kapitol. Prvá kapitola oboznamuje čitateľa s obsahom filmu,
druhá sa venuje právnej úprave vzťahujúcej sa na film. Tretia kapitola poukazuje na
konkrétne situácie z filmu, v ktorých je badateľný presah medzinárodného práva. V
štvrtej kapitole sa venujeme analýze správnej aplikácie právnej úpravy na konkrétny
film a v piatej, ktorá tvorí najrozsiahlejšiu a najpodstatnejšiu časť príspevku riešeniu
problematiky medzinárodných únosov detí. Cieľom našej práce bolo poukázať na
existenciu prameňov medzinárodného práva, ktoré upravujú problematiku
medzinárodných únosov detí a na aplikačné problémy pri riešení konkrétnych situácií.
3.1 Stručný obsah filmu
Film Not without my daughter je dokumentárna dráma americkej produkcie,
ktorá vznikla podľa rovnomennej knižnej predlohy v roku 1991. Režisérom tohto
filmu je David W. Rintels, ktorý na ňom zanechal svoj klasický rukopis ale ponechal
filmu aj dávku autenticity ako si to želala autorka knižnej predlohy. Predlohou k filmu
bol práve autobiografický román Betty Mahmoody, ktorá sa rozhodla svetu
vyrozprávať príbeh občianky Spojených štátov amerických v krajine, ktorá je kultúrne
aj nábožensky úplne odlišná od tej jej.
Film Not without my daughter zachytáva autentický príbeh ženy, ktorá sa stala
zajatcom v zemi svojho manžela ďaleko od domova a je odkazom pre celú spoločnosť,
aby sa spojila a bojovala za práva žien, detí a rasovú toleranciu.
Príbeh Američanky Betty Mahmoody začína v momente, keď sa vydala za iránskeho
lekára, ktorý žil a pôsobil v Spojených štátoch amerických. Z počiatku bol ich vzťah
plný lásky, harmónie a nič nenasvedčovalo tomu, že by ich dokázali rozdeliť kultúrne
a náboženské odlišnosti. Z tohto multikultúrneho manželstva pochádza aj dcéra
Mahtob.
Počas detstva Mahtob začalo manželstvo Betty a Moodyho stagnovať a následne
sa rapídne zhoršovať. Moody prišiel o prácu lekára a naviac sa čoraz viac venoval
sledovaniu prebiehajúcej občianskej revolúcie vo svojom rodnom Iráne. Po iránskej
revolúcii sa Betty, hoci s neblahou predtuchou, vyberie aj s manželom a dcérou do
Iránu. Betty verí, že návštevou manželovej krajiny sa alebo upevnia vzťahy medzi ňou
a manželom, alebo sa rozvedú.
Keď sa chce Betty vrátiť domov, manžel jej oznámi, že on ani jeho dcéra už do
Ameriky nikdy nepôjdu. Moody navrhne svojej manželke možnosť návratu do
Spojených štátov amerických, ale pod jednou podmienkou. Bez dcéry. Pre mamu s
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dcérou tak nastáva peklo, keďže sú podľa iránskych zákonov mužovým majetkom a
bez jeho súhlasu nesmú opustiť krajinu. Tým sa však utrpenie matky a jej dcéry
nekončí. Moody sa totižto začína čoraz viac radikalizovať tak v náboženstve ako aj
politických názoroch. Na scénu prichádzajú bitky, osočovanie, obmedzovanie na
osobnej slobode a v neposlednom rade aj bránenie styku matky s dcérou. Betty sa však
rozhodne konať a aj s dcérou sa vrátiť do Spojených štátov amerických, domov.
3.2 Právna úprava vzťahujúca sa na dej filmu
Film Not Without My Daughter poukazuje na problematiku medzinárodných
únosov detí. Práve medzinárodnoprávna ochrana detí má v rámci komplexnej
medzinárodnoprávnej úpravy základných ľudských práv a slobôd svoje osobitné
miesto. Potreba špeciálnej úpravy na ochranu určitých skupín ľudí, ktorú nepochybne
vytvárajú okrem iných špecifických skupín1 aj deti vyplýva práve z charakteristiky
ľudských práv. Prvá generácia ľudských práv vychádza z individualistickej koncepcie
základných ľudských práv a slobôd a právo ako také počíta s tým, že osoby sú schopné
sa brániť individuálne, pričom štáty ako také s touto aktivitou nositeľov vyššie
spomínaných práv počítajú. Takáto schopnosť obrany vychádza z možností využitia
medzinárodných inštitúcií, ku ktorým majú ľudia priamy prístup. Problémom, ktorý
vyvstáva je však nekompatibilita garancie hmotnoprávnej a procesnoprávnej
možnosti presadenia ochrany základných ľudských práv a slobôd . Hmotnoprávna
stránka základných ľudských práv a slobôd sa týka celej ľudskej populácie, avšak nie
každý človek má procesnú možnosť presadenia hmotnoprávnej regulácie a teda môže
nastať situácia, že človek sa ochrany svojich základných ľudských práv a slobôd
nedomôže.
Osobitné skupiny ľudí však vzhľadom na svoju duševnú nevyspelosť a
bezbrannosť takejto účinnej obrany svojich práv a slobôd nie sú schopné a preto je
potrebná osobitná ochrana ich záujmov. Okrem všeobecnej právnej úpravy sú teda na
ich ochranu prijímané aj špeciálne dohovory, ktoré im zabezpečujú širší katalóg práv
a zároveň zaväzujú signifikátorské štáty k ich špeciálnej ochrane.
Potenciálne dohovory upravujúce problematiku medzinárodných únosov detí:
 Dohovor o právach dieťaťaz 20.11.1989 prijatý Valným zhromaždením OSN
(Convention on the Rights of the Child)
 Dohovor občianskoprávnych aspektov medzinárodných únosov detí ktorý
bol prijatý 25. Októbra 1980 v Haagu
(The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child
Abduction/ Hague Abduction Convention)
 Dohovor o právomoci a rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v
oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa prijatý
19. októbra 1996 v Haagu (Convention on jurisdiction, applicable law,
recognition, enforcement and co-operation in respect of parental
responsibility and measures for the protection of children)

1

napr. mentálne postihnutí, utečenci a pod.
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Medzinárodné právo je tvorené okrem iného dohodami, ktoré sú prejavom vôle
dvoch, alebo viacerých zvrchovaných štátov. Forma tzv. „dohodového zákonodarstva“
spočíva v absencií zákonodarného orgánu, ktorý by bol postavený na úroveň
zvrchovaných štátov. Medzinárodné dohody môžu byť bilaterálne (t. j. medzi dvoma
zvrchovanými štátmi) alebo multilaterálne (uzatvárajú ich viac ako dva zvrchované
štáty). Veľmi často sú vypracované a dohodnuté v rámci medzinárodnej organizácie.
Problematické v tomto prípade je to, pokiaľ dôjde k situácií, že je takáto forma právnej
úpravy zaväzujúca len pre jeden štát tak, ako to bolo aj v prípade filmu Not without my
daughter.
Prameňmi medzinárodného práva však nie sú len medzinárodné zmluvy,
dohody, ale aj obyčaje, rozhodnutia, právne zásady či jednostranné vyhlásenia. Hoci v
súčasnosti sú medzinárodné zmluvy dominantným prameňom medzinárodného
práva, významnú úlohu ale stále zohrávajú aj obyčaje.2
3.3 Situácie z filmu poukazujúce na právnu úpravu a jej potenciálne použitie
Hoci má dokumentárna dráma Not without my daughter časovo dosť rozsiahlu
metráž (1 hodina 56 minút), vo filme explicitne ani jeden z protagonistov nepoukazuje
na použitie medzinárodnoprávnej úpravy. Domnievať sa môžeme, že režisér a
scenáristi nechceli priamo poukazovať na právnu úpravu a zároveň chceli príbeh Betty
Mahmoody priblížiť bežnému divákovi, ktorý sa v oblasti medzinárodnoprávnej
úpravy nevyzná.
To, že vo filme nie je výslovne spomenutý ani jeden dohovor však nie je problém
a presah medzinárodného prvku je citeľný z hneď viacerých situácií, ktoré sú vo filme
vyzobrazené.
Prvou situáciou, ktorá poukazuje na možnú aplikáciu vyššie spomenutých
dohovorov je moment, kedy sa chce Betty po istom čase vrátiť naspäť do Spojených
štátov amerických aj s dcérou Mathob, ale Moody jej návrat s dcérou zakáže. Takéto
zadržiavanie je jasným porušením medzinárodného práva a napĺňa znaky
neoprávneného zadržiavania, nakoľko maloletá v krajine svojho otca zotrvať nechce,
práve naopak chce sa aj s mamou vrátiť do Spojených štátov amerických, ktoré sú ešte
v tomto momente pre obe obvyklým pobytom. Dôležité v tomto momente je aj to, že
matka jasne nesúhlasí so zotrvaním v Iráne, čo napĺňa skutkovú podstatu
medzinárodného únosu. V tomto momente však aplikácia dohovorov nekončí, práve
naberá väčšmi na potrebe jej aplikácie.
Obdobnou situáciou vo filme je moment, keď Betty ochorie otec a lekári mu
neprognozujú vyliečenie sa, ba naopak prognozujú rapídne rýchle zhoršenie jeho
zdravotnému stavu a následnú smrť. Betty v tomto momente apeluje na svojho
manžela s prosbou, aby mohla za ťažko chorým otcom, ktorý sa nachádza v Spojených
štátoch amerických vycestovať spolu s dcérou. Moody jej návštevu otca povolí pod
dvoma podmienkami. Počas svojho pobytu zariadi všetky náležitosti ich trvalého
odsťahovania sa do Iránu a vycestuje bez dcéry. Správanie otca je v tomto prípade
atakom na zachovanie totožnosti maloletej, pod ktorú subsumujeme okrem iných aj
právo na zachovanie rodinných zväzkov a väzieb.
2

KLUČKA, J. Medzinárodné právo verejné. 3.vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 101 a nasl.
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Ďalšie momenty filmu zobrazujú nedbanlivé zaobchádzanie a duševné násilie páchané
na maloletej dcére. Ide o situácie kedy je maloletá v starostlivosti otca, ktorý bráni
styku dcéry s matkou a núti ju tráviť čas v spoločnosti starej mamy a žien z rodiny. Z
týchto scén môžeme vyabstrahovať aj psychické vydieranie dcéry otcom, ktoré vieme
zadefinovať ako formu vykorisťovania dieťaťa.
Ďalšou scénou vo filme, ktorej je potrebné sa venovať je moment, kedy Betty
navštívi a požiada o pomoc pracovníčku konzulárneho úradu Švajčiarskej
konfederácie3. Betty jej vykresľuje svoju situáciu, hovorí o tom, ako ju manžel drží
spolu s dcérou ako rukojemníčky, zadržiava im pasy, nedovolí im vycestovať a už
vôbec nie vrátiť sa do Spojených štátov amerických. Odpoveďou tejto pracovníčky je
to, že uzavretím manželstva s občanom Iránu stratila pôvodné občianstvo a musí sa
podvoliť zákonom Iránu na čo Betty oponuje tvrdením, že o americké občianstvo
neprišla a rovnako aj dcéra Mahtob je občiankou Spojených štátov amerických.
Reakciou zamestnankyne je poskytnutie pomoci v zmysle možnosti telefonátu rodine
a odporúčanie, aby si na život v Iráne zvykla. Z dôvodu rozsahu príspevku sa
problematike občianstva však nebudeme ďalej venovať.
Problematika filmu sa zdá byť jednoduchá no opak je pravdou. Pokiaľ by sme išli
po línií, ktorú nám podsúvajú režisér a scenáristi, ba i samotná autorka nedokázali by
sme daný prípad právne analyzovať správne. Keďže sa v našom príspevku primárne
venujeme medzinárodným únosom detí je potrebné poukázať na zdvojené porušenie
medzinárodných dohovorov. V prvom prípade ide o porušenie dohovorov zo strany
otca, no v prípade druhom je ním aj porušenie zo strany matky. Moment kedy Betty
uteká s dcérou z Iránu je rovnako protiprávnym konaním pokiaľ by sme sa odvolávali
na príslušný dohovor (viď. rozbor nižšie).
Film nezachytáva všetky momenty pobytu Betty a jej dcéry v Iráne nakoľko je
oklieštený časom ale aj pamäťovým kreditom samotnej autorky, ktorá knihu nepísala
počas svojho pôsobenia v cudzine, ale až po príchode do Spojených štátov amerických.
Z nášho pohľadu sme však vybrali najdôležitejšie momenty filmu, ktoré dokazujú
prítomnosť jednak medzinárodnoprávnej úpravy ale aj inštitútov.
3.4 Analýza správnej aplikácie právnej úpravy
Bez ohľadu na pohnútky sú dôsledky medzinárodných rodičovských únosov pre
všetkých zúčastnených veľmi negatívne a najväčšou obeťou je v konečnom dôsledku
dieťa samotné, ktorého stabilné prostredie je náhle prerušené, a ktoré je nútené
adaptovať sa na nové prostredie, jazyk a kultúru, učiteľov a príbuzných a nezriedka
frustrované zo straty kontaktu s druhým rodičom, ktorý sa oň staral a s príbuznými, s
ktorými bolo v dennodennom kontakte. 4

3

4

Vo filme je poukázané na problematiku absencie prítomnosti konzulárneho aj diplomatického úradu
Spojených štátov amerických. Spojené štáty americké tu majú zastúpenie prostredníctvom „american
interests section“ fungujúcej na Švajčiarskej ambasáde.
WILLS, M. S.: Interpreting the Hague Convention on International Child Abduction: Why American
courts need to reconciletherights of non-custodialparents, the best interest of abducted children and
the underlying objectives of the hague convention. The Review of Litigation, 2006. s. 434.
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3.4.1 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí
Haagsky dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov
detí bol podpísaný dňa 25. októbra 1980 v Haagu a vstúpil do platnosti dňa 1.
decembra 1983.
K 19.2.2019 bol počet zmluvných strán5 tohto dohovoru 100 štátov,
zahŕňajúc Spojené štáty americké6 a vynímajúc Iránsku islamskú
republiku.7Výraz „zmluvná strana“ sa vzťahuje na oba prípady, v ktorých
dohovor nadobudol platnosť, a prípady, v ktorých dohovor ešte nenadobudol
platnosť pre túto stranu po tom, čo dohovor nadobudol platnosť. To, že
signifikátorom dokumentu nie je jeden zo štátov, v našom prípade Irán, znamená
nemožnosť aplikácie tohto dohovoru na situáciu z filmu Not without my daughter.
3.4.2 Dohovor o právach dieťaťa
V roku 1989 sa predstavitelia svetovej politiky rozhodli, že všetky deti
potrebujú ochranu a špeciálnu starostlivosť garantovanú zákonom. Valné
zhromaždenie OSN preto prijalo Dohovor o právach dieťaťa (The Convention on
the Rights of the Child), ktorý zaručuje širší katalóg práv a slobôd pre dieťa.
Dohovor tvorený 54 článkami a 3 tzv. Opčnými protokolmi 8 definuje
práva každého dieťaťa na svete ( a to vrátane občianskych, kultúrnych,
hospodárskych, politických a sociálnych práv). Je postavený na štyroch
základných princípoch, ktorými sú: nediskrimácia, najlepší záujem dieťaťa,
právo na život, prežitie a rozvoj a právo na rešpektovanie názorov dieťaťa.
Dohovor bol prijatý 20.11.1989. Tento dokument postupne ratifikovalo
195 krajín sveta.9 Spojené štáty americké podpísali Dohovor o právach dieťaťa
16.2. 1995, no k ratifikácií nikdy nedošlo. Iránska islamská republika podpísala
Dohovor o právach dieťaťa 5.9.1991 s následnou ratifikáciu 13.7. 1994. Aby sme
však boli presný, Iránska islamská republika urobila pri podpise aj ratifikácií
rezervácie k Dohovoru o právach dieťaťa. Práve tieto výhrady k Dohovoru o
právach dieťaťa znemožňujú jeho aplikáciu v situáciách prípadného rozporu
Dohovoru a islamskými zákonmi, či platnými medzinárodnými pravidlami 10.

5

6
7

8

9

10

The expression “Contracting Party” covers both cases in which the Convention has, and cases in which the
Convention has not yet, entered into force for that Party following the deposit of its instrument of
ratification, accession, acceptance or approval.
Spojené štáty americké pristúpili k Dohovoru, ale s výhradami k článkom 24 a 26.
Status table: 28: Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction.
Dostupné na https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=24 (navštívené
dňa 12.3.2019).
Opčný protokol k Dohovoru o účasti detí v ozbrojených konfliktoch - OPAC, Opčný protokol k Dohovoru
o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii - OPSC a Opčný protokol k Dohovoru o procedúre
oznámení.
11. Convention on the rights of the child New York, 20 November 1989: Status table. Dostupné na
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV11&chapter=4&lang=en
(navštívené dňa 12.3.2019).
V závislosti od obsahu islamského práva sa nazdávame, že jeho povaha čo do dôsledkov pre aplikáciu
Dohovoru môže zasahovať do samotnej podstaty a účelu Dohovoru a preto sa buď táto výhrada netýka
podstaty práv dieťaťa vyplývajúcich z dohovoru tak, ako ich opisujeme v príspevku, alebo sa Iránska
islamská republika v dôsledku ich uplatnenia vôbec nestala zmluvnou stranou Dohovoru. Nakoľko však
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Takéto výhrady však smerujú voči podstate a cieľu Dohovoru o právach dieťaťa,
na základe čoho si myslíme, že pristúpenie a následná ratifikácia zo strany
Iránskej islamskej republiky nie sú platné a teda Iránska islamská republika nie
je zmluvným štátom Dohovoru. Existujú však názory, že obsah Dohovoru o
právach dieťaťa nie je už len medzinárodnou multilaterálnou zmluvou, ale aj
medzinárodnou právnou obyčajou (international customary law) – ide teda o
zdvojený prameň medzinárodného práva– Podľa medzinárodného práva
dohovor zaväzuje štáty, ktoré ho ratifikovali. Mnohé z jeho ustanovení sú však tiež
súčasťou „zvykového medzinárodného práva“, ktoré zaväzuje všetky štáty, aj keď
dohovor neratifikovali.11Máme za to, že všeobecná prax štátov na
medzinárodnej úrovni, ktorá rozvinula ochranu základných ľudských práv a
slobôd, zahŕňajúc aj práva a slobody dieťaťa a ich ochranu, učinila takúto
medzinárodnú právnu obyčaj obyčajou ius cogens, z čoho vyplýva jej všeobecná
záväznosť pre všetky štáty sveta a teda aj pre Spojené štáty americké a Iránsku
islamskú republiku.
3.4.3 Dohovor o právomoci a rozhodnom práve, uznávaní a výkone a
spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu
dieťaťa
Dohovor o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci
v oblasti rodičovských práv a povinnosti a opatrení na ochranu dieťaťa bol
podpísaný 19. októbra 1996 v Haagu a vstúpil do platnosti 7. januára 2002.
Haagsky dohovor upravuje právomoc orgánov zmluvných štátov na
konanie o veciach, ktoré spadajú do vecnej pôsobnosti dohovoru, ďalej uznanie
a výkon rozhodnutí vydaných v týchto konaniach v jednom štáte na území
iného zmluvného štátu a zároveň unifikuje kolízne normy v oblasti
rodičovských práv a povinností. Do vecnej pôsobnosti dohovoru spadajú
rodičovské práva a povinnosti, pričom tento pojem zahŕňa tri zložky – práva a
povinnosti viažuce sa k osobe dieťaťa, práva a povinnosti viažuce sa k majetku
dieťaťa a právne zastúpenie dieťaťa. Práva a povinnosti viažuce sa k osobe
dieťaťa sú tie, ktoré prináležia otcovi a matke dieťaťa podľa zákona s ohľadom
na výchovu dieťaťa a rozvoj dieťaťa, či už ide o vzdelanie, určenie pobytu
dieťaťa alebo starostlivosť o osobu dieťaťa.12
Počet zmluvných strán13 Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve,
uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinnosti a
opatrení na ochranu dieťaťa je 51, pričom ani Spojené štáty americké ani

11

12

13

iránske a celkovo islamské právo nie je predmetom nášho príspevku, nevieme k tomu zastať
jednoznačné stanovisko.
[Arts.2 (1) (b) and 14 (2), Vienna Convention on the Law of Treaties 1969] „Unde rinternational law, the
Convention binds the states that have ratifiedit. But many of its provisions are now also part of ‘customary
international law’ that binds all states, even if they have not ratified the Convention.“
LAGARDE, P.: Explanatory Report on the 1996 Hague Child Protection Convention, HCCH Publications,
1998, s. 543.
The expression “Contracting Party” covers both cases in which the Convention has, and cases in which the
Convention has not yet, entered into force for that Party following the deposit of itsinstrument of
ratification, accession, acceptance or approval.
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Iránska islamská republika nie sú zmluvnou stranou Dohovoru. Výraz
„zmluvná strana“ sa vzťahuje na oba prípady, v ktorých dohovor nadobudol
platnosť, a prípady, v ktorých dohovor ešte nenadobudol platnosť pre túto
stranu po tom, čo dohovor nadobudol platnosť.
Z vyššie uvedených analýz právnej úpravy, ktorá by sa mohla na film Not
without my daughter vzťahovať vyplýva nasledovné. Nakoľko ani v jednom
prípade nie sú stranami dohovorov oba štáty je ich aplikácia nemožná. V tomto
prípade by existovalo riešenie v aplikácií bilaterálnej dohody medzi Iránskou
islamskou republikou a Spojenými štátmi americkými, no nakoľko takáto
dohoda neexistuje nie je možné ju aplikovať. Poslednou možnosťou je riešiť
návrat dieťaťa a rodiča do krajiny, v ktorom má dieťa domov prostredníctvom
medzinárodných organizácií ako napr. UNICEF, resp. prostredníctvom
diplomatických misií.
Spojené štáty americké majú fundamentálnu právnu platformu pre
nadviazanie konsenzu v oblasti medzinárodných únosov detí s inými štátmi,
avšak problémom sú často politické vzťahy, ktoré vedú k nemožnosti dohodnúť
sa na bilaterálnej dohode (napr. aj s Iránom). Problematika vnútroštátnej
úpravy Iránskej islamskej republiky v našej práci nie je obsiahnutá, nakoľko je
takmer nemožné sa dostať k iránskym zákonom a ak sú aj zverejnené, nie sú
preložené do svetových jazykov.
3.5 Riešenie problematiky medzinárodných únosov detí
3.5.1 Dohovor o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov
detí
Cieľom Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov
detí je podľa článku 1 písm. a „zabezpečiť okamžitý návrat detí, ktoré boli
neoprávnene premiestnené do niektorého zmluvného štátu alebo sú v ňom
zadržiavané“. To, kedy sa premiestnenie dieťaťa, resp. jeho zadržanie považuje
za neoprávnené upravuje čl. 3 Dohovoru. Po Haagskej konferencií, ktorá
oficiálne zaradila do svojho programu problematiku medzinárodných
rodičovských únosov (rok 1976) nasledoval sociologický a právny výskum,
ktorým boli identifikované základné situácie, ktoré zakladajú únos dieťaťa.
Konkrétne:
„1. dieťa je premiestnené rodičom z krajiny obvyklého pobytu dieťaťa do inej
krajiny bez súhlasu druhého rodiča v čase, kedy ešte neexistuje žiadne
rozhodnutie o rodičovských právach a povinnostiach, ale už existujú vážne
problémy medzi rodičmi;
dieťa bolo unesené rodičom od osoby, ktorej bolo zverené do osobnej
starostlivosti v jednej krajine a bolo premiestnene do druhej krajiny, kde
nebolo začaté konanie o vydanie opačného rozhodnutia;
dieťa bolo zadržané rodičom, ktorému nebolo zverené alebo iným
príbuzným po skončení doby výkonu práva styku v inej krajine ako je krajina
obvyklého pobytu dieťaťa;
dieťa bolo unesené rodičom od osoby, ktorej bolo dieťa zverené do osobnej
starostlivosti v jednej krajine a premiestnené do druhej krajiny, kde bolo
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únoscovi priznané právo osobnej starostlivosti o dieťa na základe
protichodného rozhodnutia, ktoré bolo vydané v tejto inej krajine alebo v
tretej krajine;
dieťa bolo unesené rodičom z jednej krajiny do druhej pričom týmto
premiestnením bolo porušené súdne rozhodnutie, ktoré výslovne zakazovalo
takéto premiestnenie.“14
Zmluvné štáty Dohovoru sa zaväzujú použiť všetky efektívne prostriedky
na zabezpečenie dodržiavania ustanovení, ktoré tento medzinárodný prameň
práva obsahuje. Pre zabezpečenie dodržiavania Dohovoru vymedzia zmluvné
štáty ústredný orgán, ktorý má za úlohu vykonávanie povinností, ktoré dohovor
ukladá takýmto orgánom.15 Je samozrejmé, že takto zvolené orgány musia
medzi sebou spolupracovať aby mohlo dôjsť k efektívnemu plneniu ustanovení
Dohovoru a zamedzovaniu, resp. následnému riešeniu medzinárodných únosov
detí. Takáto povinnosť spolupráce je vymedzená v čl. 7 Dohovoru.
Osobná pôsobnosť Dohovoru sa vzťahuje na osoby mladšie ako 16 rokov.
Miestna pôsobnosť je vymedzená teritóriami zmluvných štátov Dohovoru.
Dohovor ako taký však poskytuje ochranu len osobe, ktorá preukáže, že bola
nositeľom opatrovníckych práv k dieťaťu a súčasne tieto opatrovnícke práva
skutočne vykonávala a to v čase premiestnenia alebo zadržania dieťaťa.
Opatrovnícke práva sú v Dohovore o únosoch detí vymedzené v článku 5, ako
„práva týkajúce sa starostlivosti o osobou dieťaťa a najmä právo určiť miesto jeho
pobytu.“ Článok 3 Dohovoru o únosoch detí dodáva, že ide o práva, ktoré
nadobudla osoba, inštitúcia alebo iná právnická osoba buď spoločne alebo
samostatne podľa právneho poriadku štátu, na ktorého území malo dieťa svoj
obvyklý pobyt16 bezprostredne pred premiestnením alebo zadržaním.
Požiadavka kladená na justičný orgán daného štátu, ktorý posudzuje či ide o
oprávnené, resp. neoprávnené zadržiavania alebo premiestnenie, spočíva v
analýze a posúdení existencie opatrovníckych práv k dieťaťu podľa právneho
poriadku štátu, na ktorého území malo dieťa svoj obvyklý pobyt bezprostredne
pred premiestnením alebo zadržaním. Podľa výkladovej správy k Dohovoru je
ale potrebné tento pojem vykladať autonómne, bez väzby na konkrétny právny
poriadok.17(V skutočnosti, hoci rozhodnutia týkajúce sa návratu detí v žiadnom
prípade neprejudikujú podstatu akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa väzby (pozri
článok 19), vo veľkej miere ovplyvnia životy detí.

14

15
16

17

DYER, A.: Report on international child abduction by one parent (Legal Kidnapping).Preliminary
Document No. 1 of August 1978, Actes et Documents of the XIVth Sessions, Volume III, 1982. s. 9.
Čl. 6 Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí.
Obvyklý pobyt vyjadruje takú „kvalitu“ pobytu, pri ktorej sú väzby osoby vo vzťahu k miestu, kde sa
zdržiava, trvalé. Pri určení, či takéto trvalé väzby existujú je potrebné klásť dôraz na dĺžku a kontinuitu
pobytu ako aj na iné okolnosti, ktoré sa viažu k osobe alebo k jej práci. Pri deťoch miesto obvyklého
pobytu nie je viazané na miesto obvyklého pobytu rodičov, resp. jedného rodiča.
PERÉZ – VERA, E.: Explanatory Report. Dostupné na https://assets.hcch.net/docs/a5fb103c-2ceb4d17-87e3-a7528a0d368c.pdf (navštívené dňa 12.3.2019).
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Takéto rozhodnutia a takéto zodpovednosti nevyhnutne patria v konečnom
dôsledku orgánom, ktoré sú zvyčajne príslušné podľa vnútroštátneho práva.) 18
Tieto zdanlivo protichodné požiadavky v realite neznamenajú nič viac ako to, že
justičný orgán v konaní o návrat má v prvom rade zistiť, aké má konkrétna osoba
práva vo vzťahu k dieťaťu podľa právneho poriadku štátu, kde malo dieťa
obvyklý pobyt bezprostredne pred premiestnením alebo zadržaním. Následne
má posúdiť, či je možné, s ohľadom na ciele a predmet haagskeho dohovoru o
únosoch považovať tieto práva za opatrovnícke práva v zmysle tohto dohovoru.
Nie len miesto obvyklého pobytu, ale aj rodinné väzby majú v posudzovaní
justičným orgánom svoje nezanedbateľné miesto. Hoci pojem rodinné väzby nie
je pojmom legálnym a teda neexistuje jeho definícia, môžeme sa domnievať, že
ide o určité emocionálne väzby medzi dieťaťom a rodinnými príslušníkmi (nie
len rodičmi), ktoré sú charakteristické mierou kladných aj záporných emócií, čím
vytvárajú natoľko špecifickú citovú väzbu medzi týmito osobami, že ju nie je
možné zameniť so žiadnou inou väzbovou linkou.
„Kolízne kritérium obvyklého pobytu je vytvorené na základe skutkového
konceptu a má čisto objektívny charakter. Obvyklým pobytom osoby sa rozumie
miesto, kde sa osoba skutočne (prevažne) zdržuje. Jej úmysel zdržiavať sa na inom
mieste je pritom bezpredmetný. Súd pri posúdení otázky, či má osoba obvyklý pobyt
na území určitého štátu, bude musieť vziať do úvahy najmä skutočnosť, kde sa
osoba väčšinu roka zdržuje, kde pracuje, alebo študuje. Pri posudzovaní obvyklého
pobytu dieťaťa sa bude brať do úvahy (v závislosti od veku dieťaťa) aj skutočnosť,
kde je obvyklý pobyt osoby, ktorá sa stará o dieťa, kde dieťa navštevuje predškolské
a školské zariadenia a pod. U väčšiny malých detí bude ich obvyklý pobyt spravidla
sledovať pobyt rodiča, u ktorého žije. U starších detí však už môže nastať situácia,
že dieťa síce žije u rodičov, ale navštevuje školu v cudzine. Pokiaľ dochádza do školy
každodenne zo Slovenskej republiky, je predpoklad, že bude mať svoj obvyklý pobyt
v Slovenskej republike. Ak však študuje v internátnej škole v cudzine a do Slovenskej
republiky dochádza len na víkendy či letné prázdniny, je možné, že jeho obvyklý
pobyt bude v danom štáte. Vzhľadom na možnú odlišnú interpretáciu pojmu
obvyklý pobyt rôznymi štátmi, nedá sa vylúčiť, že jedna osoba bude mať obvyklý
pobyt súčasne na území viacerých štátov. Samozrejme, pre slovenský súd bude vždy
relevantná skutočnosť (analogicky k § 33 ZMPSaP), či má osoba obvyklý pobyt na
území Slovenskej republiky. Skutočnosť, že osoba má súčasne obvyklý pobyt aj na
území iného štátu, nie je pre slovenský súd relevantná.“ 19
Realizáciu prvej časti úlohy, teda zistenie, aké práva má osoba, od ktorej bolo
dieťa neoprávnene premiestnené vo vzťahu k tomuto dieťaťu, justičným
orgánom uľahčuje zavedená administratívna spolupráca medzi ústrednými
orgánmi zmluvných štátov, čím sa znova vraciame k ustanoveniu čl. 7. Druhá časť
18

19

„In fact, although decisions concerning the return of children in no way prejudge the merits of
anycustody issue (see article 19), they will in large measure influence children‘s lives; such decisions
and such responsibilities necessarily belong ultimately to the authorities which ordinarily have
jurisdiction according to internal law.“
Dôvodová správa k návrhu zákona č. 589/2003 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/1963 Zb. o
medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (osobitná časť).
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úlohy justičného orgánu spočíva v posúdení, či konkrétne práva k dieťaťu,
ktorých nositeľom je žiadateľ o návrat, spadajú pod pojem opatrovníckych práv
podľa haagskeho dohovoru o únosoch detí. Čl. 5 však obsahuje len veľmi stručnú
definíciu opatrovníckych práv. Potreba zjednotia výkladu haagskeho dohovoru o
únosoch detí viedla Špeciálnu komisiu v roku 1989 k zaradeniu tejto
problematiky do rokovacieho programu. V záveroch z jej rokovania bolo najprv
poukázané na potrebu autonómneho výkladu pojmu opatrovníckych práv, ktoré
„nie sú nevyhnutne totožné s právami, ktoré sa označujú ako opatrovnícke práva
(custodyrights) podľa právneho poriadku niektorého štátu.“20
Súd v konaní o návrat preskúmava, či nositeľ opatrovníckych práv tieto
práva aj reálne využíva, pričom neposudzuje mieru, v akej vykonával
opatrovnícke práva únosca a v akej ich vykonával rodič, od ktorého bolo dieťa
oddelené, nakoľko toto by presahovalo ustanovenia Dohovoru a dostávalo sa do
rozporu s čl. 16 Dohovoru21. Postup pre konanie o návrat je vymedzené v
samotnom Dohovore (čl. 8 a nasl.) ako aj vo vnútroštátnych právnych predpisoch
zmluvných štátov Dohovoru.
Pokiaľ by sme teda pracovali s fikciou, že Spojené štáty americké ako aj Irán
sú zmluvnými štátmi Dohovoru, domnievame sa, že prvotné zadržiavanie
Mahtob je možné kvalifikovať ako neoprávnené zadržiavanie, nakoľko miesto
obvyklého pobytu maloletej boli Spojené štáty americké prihliadnuc na jej väzby
ako k miestu tak i k rodinným príslušníkom. V tomto prípade by sa samozrejme
mohla matka maloletej obrátiť na ústredný orgán Spojených štátov amerických
(The Office of Children’s Issues) a žiadať o medzinárodnú ochranu práv maloletej
ako aj svojich.
Porušením medzinárodného práva a konkrétne aj Dohovoru by bolo však aj
opustenie Iránu formou úteku ako to vidíme na konci filmu. Mahtob žila v Iráne
3 roky a teda je možné sa domnievať, že si tu vytvorila citové väzby a Irán sa teda
stal miestom jej obvyklého pobytu. V tomto prípade by sa mohol domáhať
medzinárodnej ochrany svojich práv ako aj práv maloletej otec Moody.
3.5.2 Dohovor o právach dieťaťa
Problematika aplikácie Dohovoru o právach dieťaťa bola právnou
praxou štátov odstránené jeho povýšením na právnu obyčaj ius cogens(viď.
vyššie) a teda jej nerešpektovanie zakladá právnu zodpovednosť štátov.
„Štáty , ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, sa zaväzujú zabezpečiť
dieťaťu takú ochranu a starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho, berúc
pritom do úvahy práva a povinnosti jeho rodičov, poručníkov alebo iných
jednotlivcov právne zaň zodpovedných a na tento účel musia prijať všetky

20
21

Celkové závery zo špeciálnej komisie z októbra 1989 o fungovaní haagskeho dohovoru.
„Po doručení oznámenia o neoprávnenom premiestnení alebo zadržaní dieťaťa podľa článku 3 sa justičné
alebo správne orgány zmluvného štátu, na ktorého územie bolo dieťa premiestnené alebo na ktorého
území je zadržiavané, zdržia rozhodovania vo veci opatrovníckeho práva, až kým sa nerozhodne, že návrat
dieťaťa sa podľa tohto dohovoru neuskutoční, okrem prípadu, keď v primeranej lehote po doručení
oznámenia nebola podaná žiadosť podľa tohto dohovoru.“
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príslušné legislatívne a administratívne opatrenia.“22Z tohto ustanovenia
vyplýva, že tak Spojené štáty americké ako aj Iránska islamská republika sa
mali snažiť zabezpečiť maloletej Mahtob ochranu a starostlivosť, ktorá by
bola nevyhnutná pre jej blaho. Tu sa však dostávame k stretu záujmov rodičov
maloletej pri uplatňovaní ich rodičovských práv berúc v úvahu ich rozdielne
názory na to, čo je pre maloletú najlepšie. Pri takejto situácií je však podľa
Dohovoru, presnejšie podľa čl. 3 ods. 1, riešením záujem dieťaťa, ktorý musí
byť prvoradý. Domnievame sa teda, že na začiatku filmu bolo v záujme
maloletej opustiť Irán a vrátiť sa na miesto svojho obvyklého pobytu, ktorým
boli v tom čase Spojené štáty americké.
Právo dieťaťa na rodičovskú starostlivosť zakotvuje Dohovor v čl. 7 ods.
1. Tento článok bol porušený zo strany otca maloletej v momentoch, keď
zabraňoval styku maloletej s matkou. V tomto prípade však prichádza do
úvahy aj aplikácia čl. 9, ktorý pojednáva o zabezpečení neoddeliteľnosti
dieťaťa od svojich rodičov, vynímajúc situácie, kedy je takéto oddelenie
prospešné pre dieťa, čo v našom prípade nebolo, nakoľko maloletá bola v
cudzom prostredí a styk z matkou jej mohol napomôcť k lepšiemu zvládaniu
situácií a adaptácií sa na prostredie. Čl. 9 má však aj ods. 3, ktorý garantuje
dieťaťu, ktoré je oddelené od jedného (alebo oboch rodičov) právo na
pravidelný osobný kontakt s takýmto rodičom (rodičmi). O pravidelnosti ako
takej však samotný Dohovor už nehovorí a je teda otázne, či sa za pravidelný
kontakt považuje stretnutie raz za pár týždňov, ako to vykresľuje film.
Rozhodujúce pre našu situáciu sú ale viac menej články 10 a 11 Dohovoru.
V tomto prípade ide o jednoznačné porušenie medzinárodného práva
oboma krajinami. Zo strany Spojených štátov amerických bola odmietnutá
pomoc (práve neochotou konzulárnej pracovníčky problém riešiť) a zo strany
Iránskej islamskej republiky boli uprednostňované vnútroštátne právne
predpisy a právo šaríja. Pre matku maloletej takéto konanie a opomínanie
právnych povinností zakladalo jedinú možnosť ochrany práv maloletej ako aj
svojich v úteku z Iránu.
V nadväznosti na Dohovor o občianskoprávnych aspektoch
medzinárodných únosov detí zastávame názor, že v prípadoch akým je aj
prípad Betty Mahmoody a jej dcéry dochádza k porušovaniu medzinárodných
záväzkov v oblasti medzinárodných únosov detí.
3.5.3 Dohovor o právomoci a rozhodnom práve, uznávaní a výkone a
spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu
dieťaťa
Dohovor o právomoci a rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci
v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa by sa
dal charakterizovať ako súbor procesných ustanovení, alebo pravidiel, ktorý
je právnou nadstavbou pre dohovor upravujúce hmotné právo deklarujúce
základné práva a slobody a ich ochranu.
22

Čl. 3 ods. 2 Dohovoru o právach dieťaťa.
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Pre náš príspevok je rozhodujúce sledovanie čl. 1 ods. 1 písm. a 23, e24 s
následným sledovaním čl. 3 písm. a (výkonu rodičovských práv a povinností).
Právomoc prijímať konkrétne opatrenia na ochranu osoby, alebo
majetku má justičný, alebo správny orgán štátu, v ktorom má dieťa obvyklý
pobyt a to aj v prípade neoprávneného premiestnenia, resp. zadržiavania
dieťaťa. Takáto právomoc sa deleguje na justičný, alebo správny orgán štátu,
v ktorom bolo dieťa neoprávnene zadržiavané, alebo do ktorého bolo
neoprávnene premiestnené v momente, kedy sa takáto krajina stáva miestom
obvyklého pobytu dieťaťa.25 V našej situácií to znamená, že na začiatku filmu
boli oprávnené konať justičné, resp. správne orgány Spojených štátov
amerických, no keďže sa počas filmu obvyklý pobyt maloletej s najväčšou
pravdepodobnosťou zmenil, zmenila sa aj príslušnosť týchto orgánov a
založila sa kompetencia pre orgány Iránu.
Podstata tohto Dohovoru spočíva v zabezpečení spolupráce medzi
určenými orgánmi štátov s prihliadnutím na zabezpečenie výkonu
rodičovských práv a povinností, okrem iných, ktoré sú vytýčené v čl. 1
Dohovoru. Ustanovenia Dohovoru sú z nášho pohľadu dosť vágne, v určitej
miere kopírujú ustanovenia Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch
medzinárodných únosov detí, čo ale nevidíme ako nedostatok, resp. to nie je na
škodu oboch dohovorov. „Tento dohovor nemá vplyv na uplatňovanie
Dohovoru o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí z 25.
októbra 1980 medzi zmluvnými stranami oboch dohovorov. Nič však nebráni
uplatneniu ustanovení tohto dohovoru na účely zabezpečenia návratu dieťaťa,
ktoré bolo neoprávnene premiestnené alebo zadržané, alebo na zabezpečenie
práva styku s dieťaťom.“26
Možnú aplikáciu Dohovoru o právomoci a rozhodnom práve, uznávaní a
výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na
ochranu dieťaťa pripúšťame, no väčšiu výhodu vidíme v aplikácií Dohovoru o
občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí, nakoľko rieši
problematiku systematickejšie a efektívnejšie.
Záver
Záverom našej práce si dovoľujeme konštatovať nasledovné. Je priam zarážajúce,
že niektoré štáty aj v 21.storočí neberú ohľad na deti a niekedy ich násilne vytrhnú z
prostredia, ktoré im je nie len blízke ale dokonca vlastné. Ešte väčšmi zarážajúce je
však to, že navrátenie takýchto detí je právne nedosiahnuteľné a často krát to končí
dlhoročným, ba celoživotným odlúčením od jedného z rodičov a pritom je pre dieťa
najlepšie udržiavať kontakt s oboma rodičmi. Chápajúc zúfalstvo rodičov by sa mali
23

24

25

26

Č. 1 ods.1. písm. a : „Cieľom tohto dohovoru vytvoriť medzi orgánmi zmluvných štátov spoluprácu v
rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu tohto dohovoru“
Č. 1 ods.1. písm. e : „Cieľom tohto dohovoru je určiť, orgány ktorého štátu majú právomoc prijímať
opatrenia na ochranu osoby alebo majetku dieťaťa.“
Čl. 5 a čl. 7 Dohovoru o právomoci a rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti
rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa.
Čl. 50 Dohovoru o právomoci a rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti
rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa.
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medzinárodné organizácie zriadené na ochranu detí a ich práv snažiť o multilaterálne,
alebo aspoň o bilaterálne dohody, ktoré by medzinárodným únosom zamedzovali,
alebo ich aspoň riešili. Bez ohľadu na pohnútky vedúce k takémuto konania je na
mieste si uvedomiť, že ten, kto trpí takýmto konaním najviac je ten najbezbrannejší.
Dieťa.
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4 Dáma v zlatom
Veronika Bekeová
Úvod
V tomto príspevku sa budeme venovať filmu inšpirovanému skutočnými
udalosťami. Ústredná postava tohto filmu sa bude snažiť získať rodinný majetok
skonfiškovaný počas nacistickej éry. Pôjde najmä o obraz ktorý má nielen majetkovú,
ale i sentimentálnu hodnotu pre hrdinku filmu a rovnako má i kultúrny význam pre
Rakúsku republiku. V nasledujúcich riadkoch rozoberieme dej tohto film a dotkneme
sa i súvisiacich právnych problematík z oblasti medzinárodného práva.
4.1 Dej filmu
„Dáma v zlatom“ je film s prvkami biografie, ktorý rozpráva príbeh Marie
Altmann – žene židovského pôvodu, ktorá počas holokaustu musela utiecť do USA a na
staré kolená sa rozhodne bojovať o prinavrátenie rodinného majetku ukradnutého
nacistami. Najväčšmi túži získať späť portrét svojej tety Adele Bloch-Bauer. Tento cieľ
jej pomáha dosiahnuť mladý právnik Rendy Schonberg.
Maria nájde medzi vecami nedávno zosnulej sestry korešpondenciu, ktorú sestra
viedla s rodinným právnikom do roku 1948. Z tejto korešpodencie vyplýva, že rakúska
vláda rozhodla, že portrét ich tety Adele ostane aj naďalej visieť vo viedenskej galérii
v Belvedér. Toto svoje rozhodnutie opierajú o poslednú vôľu samotnej tety Adele,
ktorú však ich právnikovi, aj napriek jeho naliehaniu, nesprístupnili.
Práve v čase, keď sa Maria rozhodne bojovať o znovuzískanie rodinného majetku,
prebieha v Rakúsku novelizácia zákonov o reštitúcii umenia a prejednávajú sa aj s tým
súvisiace staré prípady. Maria o pomoc poprosí právnika Randyho Schonberga,
ktorého zaujme prípad v momente, keď zistí, že súčasná odhadovaná cena daného
umeleckého diela predstavuje sto miliónov dolárov. Obaja sa rozhodnú odcestovať do
Rakúska, kde sa koná konferencia o reštitúcii umenia a to aj napriek tomu že Maria
spočiatku kategoricky odmietala návrat do vlasti – do krajiny, kde tak veľmi ublížili jej
rodine.
Už od prvej chvíle po príchode ožívajú dávno prežité chvíle z jej mladosti a to ako
tie dobré, tak i zlé. Maria v tých časoch patrila do vyššej spoločnosti a keďže jej rodina
patrila medzi obdivovateľov umenia, ich steny zdobilo mnoho umeleckých diel, medzi
inými aj Klimentove obrazy vrátane portréty tety Adele. Bohužiaľ tieto časy znamenali
v Nemecku a aj Rakúsku katastrofálnu situáciu pre židov.
Maria pri návšteve Belvedér po dlhom čase uvidí portrét tety Adele. Zisťuje, že je
známy už len ako „Dáma v zlatom“ a identita tejto dámy bola vymazná z histórie. Obraz
sa stal národnou ikonou a pokladom rakúskeho kultúrneho dedičstva.
Dôležitým bodom tohto príbehu je chvíľa, keď sa Rendymu a Hubertusovi
(investigatívnemu novinárovi, ktorý pomáha dvojici) podarí vypátrať poslednú vôľu
jej tety, podľa ktorej portrét spolu s ďalšími dielami mali skutočne pripadnúť galérii
Belvédere pod podmienkou, že sa tak stane až po smrti jej manžela – strýka Marie.
Toto však nebolo splnené a obrazy sa ocitli v galérii ešte pred jeho smrťou. Navyše je
otázne, či teta Adele týmito obrazmi vôbec mohla disponovať a odkázať ich vo svojom
závete. Za obrazy totiž zaplatil jej manžel – teda strýko Marie, ktorý sa týmto stal ich
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zákonným majiteľom. Následne ich vo svojej poslednej vôli odkázal Marii a jej sestre.
Tiež je nutné spomenúť, že sama teta Adele spísala svoju poslednú vôľu ešte pre
holokaustom, inak by si len sotva želala, aby tento majetok pripadol Rakúsku. Aj
napriek tomuto všetkému Výbor pre reštitúciu umenia napokon zamieta Mariin nárok
na obraz. Do úvahy preto prichádza už len získať obraz súdnou cestou. Avšak aby
mohlo súdne konanie vôbec začať, je nutné vopred splatiť trovy konania, ktorých
hodnota sa vypočíta podľa hodnoty sporu a v tomto prípade sa vyšplhali až do výšky
takmer dvoch miliónov dolárov, čo bolo pre Mariu nemožné a preto sa rozhodne pre
návrat do USA.
Po niekoľkých mesiacoch Rendy náhodou v kníhkupectve objaví knihu, ktorej
obálku zdobí Dáma v zlatom. Uvedomí si, že môžu rakúsku vládu zažalovať na území
USA a súdny proces by tak bol vedený pred americkým súdom, keďže sú splnené tri
podmienky stanovené legislatívou (pozri časť Foreign Sovereign Immunities Act
(FSIA)). Súdny proces na území USA už bol možný, vzhľadom na to, že tu nebola
prekážka vysokých súdnych poplatkov.
Rakúska vláda je nútená vstúpiť do sporu, avšak potrené najprv rozhodnúť, či
daná vec môže byť prejednávaná americkými súdmi. To by bolo pre Rakúsko
neprijateľné. Ako odporcovia svoju obhajobu zakladajú na imunite štátu plynúcej
z jeho suverenity a snažia sa presadiť prejednanie veci pred vnútroštátnym rakúskym
súdom, nakoľko podľa nich ide o ich vnútroštátnu záležitosť. Ďalej sa odvolávajú na
to, že zákon, ktorý sa snaží protistrana použiť neprichádza do úvahy kvôli
retroaktivite, keďže bol prijatý až v roku 1976 a teda 38 rokov po spomínaných
udalostiach.
Pokiaľ ide o Rendyho a Mariu, tak ich argumenty sa opierajú o precedens, keď na
podobný prípad bol taktiež použitý spomínaný zákon retroaktívne a čo sa týka
možnosti prejednania sporu pred rakúskym súdom, tak tá neprichádza do úvahy
vzhľadom finančnú náročnosť. Napokon vo veci rozhodne v prospech Marie až
Najvyšší súd, preto spor bude možné prejednať na americkom súde. Sporové konanie
by mohlo trvať aj niekoľko rokov a preto Maria a Rendy ponúknu rakúskej vláde
dohodu, podľa ktorej portrét a ostatné predmetné obrazy aj naďalej ostanú
v Belvédere. Na revanš však požadujú priznanie o ilegálnom odňatí a náhradu škody.
Táto možnosť však bola Rakúskom zamietnutá. Na vzdory nespokojnej Marii sa Rendy
rozhodne uzavrieť dohodu, podľa ktorej bude vec prejednaná pred arbitrážnym
súdom, avšak v Rakúsku, k čomu napokon skutočne dôjde. Aj napriek počiatočnému
skepticizmu Marie tento arbitrážny súd napokon rozhodne v jej prospech.
Maria sa rozhodla, že obraz „Dáma v zlatom“ opustí svoju rodnú zem a preto toto
dielo, v súčasnosti známe aj ako „Zlatá Adele“ môžeme nájsť v Neue Galerie v New
Yorku.
V tomto filme sa stretáva viacero problematík z oblasti práva. Otázky ochrany
kultúrneho dedičstva a reštitúcia vyplieneného umenia zaraďujeme do oblasti
medzinárodného práva verejného, kým otázka jurisdikčnej imunity je na pomedzí
medzinárodného práva verejného a súkromného. Je tomu tak, pretože táto
problematika sa spája so spormi a súdnymi konaniami ktorých účastníkmi sú na
jednej strane občania jedného štátu a na strane druhej cudzí štát. Napokon by sa
s týmto filmom mohla spájať aj problematika dedičských vzťahov s cudzím prvkom,
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ktorú zaraďujeme do medzinárodného práva súkromného. K takémuto dedičskému
konaniu správne malo dôjsť, avšak nestalo sa tak. Preto sa vo svojom príspevku pár
slovami dotknem len problematík jurisdikčnej imunity štátu, ochrany kultúrneho
dedičstva a reštitúcie vyplieneného umenia.
4.2 Jurisdikčná imunita štátu
Podstata jurisdikčnej imunity štátov vyplýva najmä zo v zvrchovanej rovnosti
štátov. Táto rovnosť štátov vyplýva z princípu suverenity štátov. Tie ako hlavné
subjekty medzinárodného práva disponujú subjektivitou a to jednak do vnútra štátu,
kde vykonávajú výlučnú moc nad celým území daného štátu, a jednak navonok.
O suverenite štátov môžeme hovoriť aj ako o jednom zo základných kameňov
medzinárodného práva, pričom tento princíp je zachytený aj v mnohých
medzinárodných dokumentoch.
V súvislosti s jurisdikčnou imunitou štátu je dôležitým výrazom jurisdikcia.
Tento termín v sebe skrýva viac významov, avšak na účely tohto príspevku budeme
chápať jurisdikciu v užšom slova zmysle ako výkon súdnej moci. Jurisdikciou realizuje
štát suverenitu do vnútra štátu. Jurisdikčná moc je vykonávaná v troch formách,
korešpondujúcich s trojitou deľbou moci v štáte (three branches of government). 1
Prípad Lotus z roku 1923, stanovuje dve, resp. tri na prvý pohľad odporujúce si
zásady jurisdikcie. Prvá spočíva v tom, že štát nemôže vykonávať jurisdikciu na území
cudzieho štátu. Podstatou druhej zásady je, že štát bude oprávnený na výkon
jurisdikcie vo všetkých veciach vnútroštátneho ako aj vonkajšieho charakteru pokiaľ
to neznemožní zásada medzinárodného práva. Keďže pri tejto zásade môže štát konať
bez ohľadu na štátnu príslušnosť veci či osoby označuje sa táto jurisdikcia aj ako
vydržaná (jurisdiction to prescribe). Platí, že prvá zásada má prevahu, čo sa však môže
zmeniť medzinárodnou zmluvou. Treťou zásadou je neobmedzený výkon domácej
jurisdikcie (domestic jurisdiction) na štátnom území, kedy do jej výkonu nemôže
vstupovať tretia strana. Aj v tomto prípade sa však pripúšťa výnimka v podobe
možnosti uzavretia medzinárodnej zmluvy. 2
Ako už z názvu jurisdikčnej imunity vyplýva, ide o imunitu, teda odolnosť,
vyčlenenie spod jurisdikcie. Dôvodom tohto vyčlenenia je právna rovnosť štátov ako
aj ich vonkajšia suverenita. Tá sa neprejavuje len nemožnosťou vnútenia záväzkov, ale
aj všeobecnou nemožnosťou výkonu jurisdikcie nad iným štátom.
Tento aspekt
sa odráža aj v jednom z najvýznamnejších
princípov
medzinárodného práva „par in parem non habet imperium“, teda rovný nemá nad
rovným právomoc. Tento princíp suverénnej rovnosti štátov bráni situáciám, kedy by
jeden štát podrobil autorite svojich orgánov druhý štát pri výkone svojich
kompetencií. Aby druhý štát mohol byť podrobený jurisdikcii iného štátu, vyžaduje
sa, aby sa svojej imunity vyslovene vzdal.3

1

2

3

KSENIČOVÁ, A.: Univerzálna jurisdikcia a princíp aut dedere aut judicare. Diplomová práca, Univerzita
Karlova v Prahe, 2014, s. 4.
Částková L.: Jurisdikční imunita států. Diplomová práce, Univerzita palackého v Olomouci, 2010, s. 9-10.
Dostupné (online) na: https://theses.cz/id/elz5je/DP_Lucie_Castkova.pdf.
Ibid., s. 9.
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Jurisdikčná imunita štátu tak obmedzuje suverenitu jedného štátu, ktorý nebude
môcť rozhodovať prostredníctvom svojho vnútroštátneho súdu spor, v ktorom ako
jedna zo strán vystupuje druhý štát, čím sa vlastne utvrdzuje suverenita a nezávislosť
druhého štátu.
Problematika imunity je v medzinárodnom práve kodifikovaná v dvoch
dokumentoch. Ide o Európsku dohodu o imunite štátu, ktorá bola vytvorená v roku
1972 a platnosť nadobudla o 4 roky neskôr. Taxatívne stanovuje prípady, kedy štát
nedisponuje imunitou. Tento dokument nezaraďujeme medzi tie najúspešnejšie,
nakoľko k nemu pristúpilo a ratifikovalo len 8 členských štátov. Ďalším prameňom
venujúcim sa tejto problematike je Dohoda OSN o jurisdikčných imunitách štátu a ich
majetku z roku 2004, ktorá dodnes nevstúpila do platnosti.4
Jurisdikčná imunita štátu však nebude uplatňovaná voči akémukoľvek konaniu
štátu. Vývojom medzinárodného práva vznikli dva prístupy k tejto imunite. Môžeme
hovoriť jednak o absolútnej imunite a jednak o obmedzenej imunite, nazývanej aj
„funkčná“. Historicky prvou bola absolútna imunita. 5 Spočíva v tom, že štát používa
imunitu voči všetkým jeho činom a je neprípustné, aby predstúpil pred národný súd
inej krajiny, okrem prípadu kedy by sa jej vzdal. Pri reštriktívnom prístupe , ktorý je
v súčasnosti presadzovaný, už rozlišujeme výsostne politické konanie štátov, kedy
tento vystupuje ako suverén (acta iure imperii) a kontrastne k tomuto konaniu také,
ktoré má hospodársky motív a ide o súkromnú sféru (acta iure gestionis). Toto
rozlišovanie je kľúčové pre rozhodnutie, či štátu bude alebo nebude uznaná imunita,
pretože tá sa nevzťahuje na acta iure gestionis.6 Je pomerne náročné rozhodnúť, kedy
štát konal ešte ako suverén a disponuje imunitou a kedy už nie. Navyše mnohé štáty si
stanovili individuálne kritéria pre toto rozlišovanie. Ako príklad možno uviesť
americký FSIA, či britský UK SIA... To, že je v súčasnosti presadzovaný reštriktívny
prístup dokazuje napríklad aj právny základ argumentácie Altmann, ktorá sa
odvolávala na legislatívu USA - Foreign Sovereign Immunities Act.
4.2.1 Foreign Sovereign Immunities Act (FSIA)
Ide o zákon platiaci na území USA upravujúci možnosť vedenia súdneho
sporu voči inému suverénnemu štátu. FSIA v § 1605 uvádza podmienky, kedy iný
suverénny štát nedisponuje suverenitou. V súvislosti s problematikou tohto
príspevku podmienkami sú: (1) majetkové právo k predmetu, ktorý bol (2)
odňatý v rozpore s medzinárodným právom a (3)tento majetok je vo vlastníctve
cudzieho štátu alebo jeho orgánu pričom (4) dotyčný štát v súvislosti s daným
predmetom vyvíja obchodnú aktivitu na území USA – teda existuje tu obchodný
nexus (commercial nexus).7
4
5

6

7

Ibid, s. 44.
Částková, L.: Jurisdikční imunita států. Diplomová práce, Univerzita palackého v Olomouci, 2010, str. 20.
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Kameňom úrazu sa však môže stať dokazovanie, či štát konal ako suverén.
Pokiaľ by to tak bolo , požíva plnú jurisdikčnú imunitu a to bez ohľadu na
jednoznačnosť jeho nezákonného správania. Stanovuje sa, že dôkazné bremeno
spočíva spočiatku na žalovanom, ktorý musí dokázať svoju suverenitu. V
momente, kedy sa tak stane, prechádza dôkazné bremeno na žalobcu.
Ako bolo judikované, tento zákon pripúšťa aj retroaktívne použitie. Preto je
možné ho použiť aj na skutky a činy spáchané pred jeho prijatím v roku 1976. 8
Práve prípad Republic of Austria v. Altmann sa stal jedným z najvýznamnejších
prípadov, pokiaľ ide o jeho aplikáciu retroaktívne.
4.2.2 Slovenská právna úprava jurisdikčnej imunity
V Slovenskej republike platí zákon č. 97/1963 o medzinárodnom práve
súkromnom a procesnom, ktorý v § 47 upravuje jurisdikčnú imunitu
reštriktívne.9 Ods. 1 znie: z právomoci slovenských súdov sú vyňaté cudzie

štáty vrátane ich majetku, ak cudzí štát neprejaví výslovný súhlas s
výkonom ich právomoci. V ods. 2 sa uvádza, že toto vyňatie sa nevzťahuje
na činnosť, úkony alebo majetok cudzieho štátu v rozsahu, v ktorom sa
podľa medzinárodnej zmluvy alebo iných pravidiel medzinárodného
práva cudzí štát nemôže dovolávať imunity. Napokon ods. 4 nám hovorí,
že v prípade pochybnosti či štátu prislúcha jurisdikčná alebo exekučná
imunita (pozri ďalej “Exekučná imunita štátu”), rozhodne ministerstvo
zahraničných vecí stanoviskom na návrh súdu.
4.3 Exekučná imunita štátu
S jurisdikčnou imunitou bez pochyby súvisí aj exekučná imunita štátov a ich
majetku. Exekučná imunita sa v mnohom podobá jurisdikčnej. V tomto prípade nejde
o vyčlenenie spod rozhodovacej právomoci súdov, ale o vyčlenenie spod donucovacej
právomoci,10 ktorá predstavuje však zreteľnejší zásah do suverenity cudzieho štátu.
Táto imunita prešla taktiež vývojom a v súčasnosti je vnímaná reštriktívne, čo je
celkom logické.11 Keby táto imunita nebola poňatá reštriktívne, tak by mohli nastať
situácie, kedy by súd vo veciach, v ktorých štát nedisponuje imunitou síce rozhodol
v jeho neprospech, avšak toto rozhodnutie by nebolo vykonateľné.
V súvislosti s reštrikciou tejto imunity sa rozlišuje medzi majetkom použitým na
obchodné účely a majetkom použitým pre verejné účely. Toto rozlišovanie je
významné pri rozhodovaní o tom, ktorý majetok bude podliehať výkonu rozhodnutia
a ktorý nie.12

8

9
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STEWART, D.: The Foreign Sovereign Immunities Act: A Guide for Judges. Federal Judicial Center. 2013,
str. 8. Dostupné (online) na: https://www.fjc.gov/sites/default/files/2014/FSIAGuide2013.pdf.
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a procesného 2. vydanie. Wolters Kluwer SR, 2018, ISBN 978-80-8168-783-9, s. 125.
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Ibid.
Ibid, s. 87.

36

Medzinárodné a európske právo v kinematografii

Pomerne zložitá právna úprava tohto inštitútu sa nachádza v Európskej dohode o
imunite štátu (1972). Bolo ňou určené všeobecné pravidlo, podľa ktorého majetok
cudzieho štátu nepodlieha výkonu rozhodnutia okrem prípadu, kedy by sa cudzí štát
exekučnej imunity vzdal. Zároveň však zaväzuje štáty plniť rozsudky vynesené
v súlade s touto dohodou. Taktiež štát nie je povinný podstúpiť výkon rozhodnutia,
pokiaľ by to odporovalo jeho verejnému poriadku, alebo by mu bolo odopreté právo
na spravodlivý súdny proces. Táto dohoda taktiež dáva štátom možnosť opčného
vyhlásenia. V takom prípade by sa výkon rozhodnutia vo veciach týkajúcich sa
obchodnej alebo priemyselnej činnosti štátov (acta iure gestionis) vzťahoval len na
majetok štátu súvisiaci s touto obchodnou alebo priemyselnou činnosťou. Tento
model opčného protokolu napokon v praxi prevážil.13
Vnútroštátna právna úprava exekučnej imunity je v porovnaní s tou
medzinárodnou pomerne jednoduchšia. FSIA umožňuje exekúciu voči obchodnému
majetku cudzieho štátu užívaného v súvislosti s obchodnou činnosťou, ktorá bola
predmetom daného sporu.14 SIA na rozdiel od FSIA umožňuje výkon rozhodnutia voči
akémukoľvek majetku cudzieho štátu používaného na obchodné účely, ktorý
sa nachádza na území štátu súdu. 15
4.4 Ochrana kultúrneho dedičstva a reštitúcia vyplieneného umenia
“Naše dedičstvo: Kde sa minulosť stretáva s budúcnosťou.” Toto bolo heslo
Európskeho roku kultúrneho dedičstva, ktorým bol rok 2018. Aj v tomto hesle sa
odráža význam histórie a s ňou spätým kultúrnym dedičstvom, ktoré je nielen akousi
správou minulosti, odkazom našich predkov, ale mnohokrát aj zdrojom nových
poznatkov. Pre každý národ sú jeho kultúrne pamiatky mimoriadne dôležité, pretože
aj prostredníctvom nich si vytvára svoju identitu. Podobne to bolo aj v prípade
Portrétu Adéle Bloch – Bauer, ktorý dlhé roky zdobil stenu galérie v Belvéder a nikto
by si nepomyslel že raz odtiaľ zmizne. Tento portrét mal pre Rakúsko rovnaký význam
ako Monal Lisa pre Francúzsko a vie si niekto predstaviť, že by táto visela niekde inde
než v Louvre?
Pokiaľ ide o kultúrne dedičstvo, možno ho diferencovať podľa viacerých kritérií.
Najčastejšie je rozlišované nehmotné kultúrne dedičstvo – rôzne zvyky, tradície,
poznatky či udalosti a hmotné, pod ktorým rozumieme napríklad umelecké diela,
vynálezy, knihy. Bez ohľadu na jeho podobu sa celá spoločnosť v súčasnosti snaží
o jeho zachovanie. V oblasti medzinárodného práva preto môžeme badať kodifikáciu
a inštitucionalizáciu tejto problematiky. Významnými dohovormi sú napríklad
Európsky kultúrny dohovor (1954), Európsky dohovor o ochrane archeologického
dedičstva (1992), Dohovor UNIDROIT o ukradnutých alebo nezákonne vyvezených
kultúrnych predmetoch (1995), Dohovor o ochrane svetového kultúrneho a prírodného
dedičstva (1972) a mnohé iné. Pokiaľ ide o organizácie, nie je možné nespomenúť
UNESCO ako odbornú organizáciu OSN, ktorá svoje aktivity mimo iného smeruje aj na
ochranu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva.

13
14
15

Ibid. s. 86 – 88.
Ibid. s. 89.
Ibid. s. 90.
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Umelecké diela ako aj mnohé iné významné pamiatky sú mnohokrát ohrozené
a zničené nielen prírodnými silami, ale bohužiaľ aj ľudským konaním. Najväčším
nebezpečenstvom pre národné pamiatky sú najmä ozbrojené konflikty bez ohľadu na
to, či sú na medzinárodnej úrovni alebo vnútroštátnej. Až od 19. storočia sa začali
v medzinárodnom práve presadzovať pravidlá chrániace majetok nepriateľa, a tak
došlo k potlačeniu práva koristi (ius praedae).16 Túto skutočnosť reflektuje aj Haagsky
dohovor o dodržovaní zákonov a obyčajov vojny z roku 1907, ktorý zakotvuje zákaz
drancovania (pillage) ako aj konfiškácie súkromného majetku na okupovanom
území.17 Rímsky štatút dokonca drancovanie zaraďuje medzi vojnové zločiny. 18
Existuje viacero dokumentov, ktorých účelom je ochrana pamiatok počas ozbrojeného
konfliktu. Slovenská republika je v tejto oblasti viazaná týmito:
 Dohovor na ochranu kultúrnych statkov za ozbrojeného konfliktu., ktorý bol
publikovaný spolu s Prvým protokolom k Haagskemu dohovoru o ochrane
kultúrnych hodnôt v prípade ozbrojeného konfliktu z roku 1954 (94/1958
Zb);
 Druhý protokol k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych hodnôt v
prípade ozbrojeného konfliktu z roku 1954 – (304/2004 Z. z.);
 Dohovor o opatreniach na zákaz a zamedzenie nedovoleného dovozu,
vývozu a prevodu vlastníctva kultúrnych statkov –(15/1980 Zb.); a ďalšie.
Zmluvné strany týchto dohovorov sa zaviazali, že budú chrániť kultúrne
dedičstvo, keďže zachovanie kultúrneho dedičstva má veľkú dôležitosť pre všetky
národy sveta.19 Ochrana sa pritom vzťahuje na kultúrne dedičstvo každého jedného
štátu bez ohľadu na jeho význam v medzinárodnej mierke, keďže poškodenie
kultúrnych statkov, nech už patria ktorémukoľvek národu, predstavuje poškodenie
kultúrneho dedičstva celého ľudstva, pretože každý národ prispieva svojím dielom k
svetovej kultúre.20 Prvý protokol k Haagskemu dohovoru o ochrane kultúrnych dohôd
v prípade ozbrojeného konfliktu publikovaný s Dohovorom na ochranu kultúrnych
statkov za ozbrojeného konfliktu (94/1958 Zb.) v článku 1 v spojení s článkom 3
zakazuje vývoz kultúrneho dedičstva z okupovaného územia a pokiaľ by k tomu došlo,
je nutné ho prinavrátiť, takže tieto statky sa nemôžu nikdy zadržať z titulu vojnových
škôd. 21
Počas druhej svetovej vojny došlo k nepredstaviteľným zásahom do ľudských
práv osôb židovského, ale aj nežidovského pôvodu. Počnúc nehumánnym, zavrátenia
16
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18

19

20
21
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Haagsky dohovor o dodržovaní zákonov a obyčajov vojny, 1907, čl. 47. Dostupné (online) na:
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000001-0631.pdf.
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 333/2002, čl. 8 o prijatí Rímskeho
štatútu Medzinárodného trestného súdu.
Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 94/1958 Zb. o Dohovore na ochranu kultúrnych statkov za
ozbrojeného konfliktu.
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hodným zaobchádzaním v koncentračných táboroch, končiac zásahom do
vlastníckych práv konfiškáciami. Po skončení vojny, keď sa svet otriasol z jej hrôz, sa
začali postupne ozývať hlasy príslušníkov rodín, ktorí žiadali nápravu. Nárokovali si
vrátenie umeleckých diel (ako aj iných predmetov), ktoré mnohokrát nemali vysokú
peňažnú hodnotu, len symbolickú. Avšak existujú aj prípady, kedy išlo o diela vysokej
hodnoty. Tieto sa dostali do rúk súkromných zberateľov, múzeí a galérií. Častokrát bol
skonfiškovaný predmet exportovaný do zahraničia a jeho pôvodný majiteľ sa
jednoducho stratil v histórii. Aby sa zabezpečila určitá regulácia, Medzinárodná
komisia múzeí The International Council of Museums (ICOM) vytvorila pravidlo,
ktorým zaväzuje múzeá preskúmať pôvod a históriu jednotlivých predmetov, aby tak
zistili, či neboli nelegálne získané. 22
Reštitúcia ukoristeného umenia nie je žiadnym nóvum v medzinárodnom práve.
Dôvodom je najmä rozsah plienenia majetku nacistami počas 2. svetovej vojny. Historici
sa domnievajú, že zhruba 5 miliónov umeleckých diel ilegálne zmenilo majiteľa. 23
Podobné osudy ako Portrét Adéle zdieľajú aj mnohé ďalšie významné diela ako
napríklad Portrét Wally od Egona Schielesa alebo Herzogova kolekcia 40 umeleckých
diel od autorov ako El Greco, Velázquez, Courbet a ďalší.24 Tiež nemožno opomenúť
fakt, že umelecké diela neboli konfiškované len jednotlivcom ale aj múzeám. Keďže
právoplatní vlastníci neraz odišli do zahraničia, reštitúcia sa môže stať vzťahom
s cudzím prvkom regulovaným medzinárodným právom. Toto však nie je žiadne
pravidlo, pretože niekedy nie je možné viesť súdny spor mimo krajiny, v ktorej sa daný
predmet nachádza.
Záver
Samotné spory vo veciach reštitúcie skonfiškovaných diel sú podľa nášho názoru
pomerne kontroverzné a vôbec nás neprekvapuje, že mnohokrát polarizujú
spoločnosť daného štátu. Na jednej strane síce stojí ochrana kultúrneho dedičstva, na
druhej strane sa týmto kultúrnym dedičstvom môže stať aj ilegálne nadobudnuté
dielo, ktoré sa snaží získať jeho oprávnený vlastník. Po etickej stránke by samozrejme
bolo správne vec prinavrátiť tomu, komu patrila. Po právnej stránke to nie je vždy
jednoduché a do úvahy treba brať množstvo aspektov. Vo všeobecnosti však
prevládajú snahy o prinavrátenie majetku pôvodným majiteľom. Za zmienku stojí
napríklad spomenúť Washingtonské princípy nezáväzného charakteru týkajúce sa
umenia skonfiškovaného nacistami prijatými v roku 1998 na Washingtonskej
konferencii, na ktorej sa zúčastnilo 44 štátov, 13 mimovládnych organizácií, ale aj
množstvo zástupcov múzeí a aukcií.25 Jedným z účastníkom bola aj Slovenská
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republika.26 V súvislosti s touto účasťou bolo prijaté Uznesenie vlády 109/1999 k
správe o účasti delegácie Slovenskej republiky na Washingtonskej konferencii o
majetkových otázkach Holocaustu.27
Použitie právnej úpravy vo filme považujeme za korektné. Hoci na použitie FSIA
boli splnené všetky podmienky, vo veci reštitúcie rozhodol až arbitrážny súd
v Rakúsku. S jeho rozhodnutím sa úplne stotožňujeme a sme toho názoru, že bolo
spravodlivé. Portrét bol skonfiškovaný za okolností, kedy boli porušované základné
ľudské práva, keďže jeho zákonní majitelia boli Židia, s ktorými sa v tých časoch
zaobchádzalo neľudsky, ďalej podmienky samotnej vôle, na základe ktorej si chcelo
Rakúsko portrét ponechať neboli splnené a napokon ponuku Marie, na základe ktorej
by obraz ostal v Belvédere výmenou za priznanie viny a odškodné, Rakúsko tiež
odmietlo.
Napokon, aj napriek všetkým prekážkam kvôli ktorým by sa mnohí vzdali,
rozhodli sa Maria s Randym bojovať a ich príbeh sa tak stal jedným z príbehov so
šťastným koncom kedy sa umelecké dielo vrátilo do rúk právoplatným majiteľom.
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Hotel Rwanda
Ján Pollák

Úvod
Predmetom tohto príspevku je poukázanie na rwandskú genocídu za pomoci
filmu Hotel Rwanda, natočeného podľa skutočných udalostí. Pojem „Rwandská
genocída“ predstavuje masové vyvražďovanie Tutsiov a umiernených Hutuov
milíciami Interahamwe („Tí ktorí útočia spolu“) a Impuzamugambi („Tí, ktorí majú
rovnaký cieľ“), ktoré prebiehalo od 6. apríla 1994 až do 4. júla 1994 na území Rwandy.
Tento konflikt začal 6. apríla, keď bolo zostrelené lietadlo, na palube ktorého sa
nachádzal rwandský prezident Juvénal Habyarimana, burundský prezident Cyprien
Ntaryamira (obaja patrili k Hutuom) a ďalší významní politici. Z útoku ihneď obvinili
Rwandský patriotický front (ďalej len „RPF“), politické a vojenské hnutie
pozostávajúce z príslušníkov kmeňa Tutsi žijúcich v exile. Do dnešného dňa nie je
známe, kto skutočne lietadlo zostrelil. Ihneď nato začali v Kigali (hlavnom meste
Rwandy) príslušníci Interahamwe s vraždením, ktoré sa neskôr rozšírilo do celej
krajiny.1 Obeťami tohto všetkého mali byť iba muži, ktorí by mali byť prepojení na
RPF, teda tí, ktorí sú odporcovia prezidenta. Spočiatku boli účelovo vyhľadávaní na
základe zoznamov, ktoré vypracovávala tajná služba ešte pred zostrelením lietadla.
Neskôr sa však začalo so systematickým vyvražďovaním všetkých príslušníkov kmeňa
Tutsi a umiernených Hutuov, teda žien, detí a aj starých ľudí.2 Takéto vraždenie trvalo
nasledujúce tri mesiace, až kým RPF nezískal kontrolu nad väčšinou krajiny, vrátane
hlavného mesta. Výsledkom tohto masového vraždenia bolo vyše osemstotisíc
mŕtvych.3
5.1 Obsah filmu
Hotel Rwanda je film nakrútený podľa skutočných udalostí. Dej filmu sa odohráva
v africkom štáte Rwanda v roku 1994. Tento rok sa do histórie zapísal kvôli konfliktu
Tutsiov a Hutuov (dva kmene žijúce na území Rwandy), ktorý prerástol do jednej
z najväčších genocíd a to všetko za prítomnosti mierových jednotiek Organizácie
spojených národov (ďalej aj „OSN“). Hlavným hrdinom filmu je rwandský manažér
luxusného hotela Paul Rusesabagina, ktorý zachránil život približne tisíctristo ľuďom.
V predvečer konfliktu sa Paul stretáva so svojimi blízkymi, ktorí ho varujú, aby spolu
so svojou ženou a deťmi opustili krajinu. Paul sa však spolieha na prítomné jednotky
OSN, ktorým velí jeho priateľ plukovník, a preto sa rozhodne ostať. Počas cesty domov
vidí z auta čoraz väčšie pouličné nepokoje a tiež ho znepokojuje rádio Hutu Power,
ktoré takéto nepokoje podnecuje. Večer sa Paul a jeho rodina stanú svedkami, ako si
vojaci odvážajú jeho suseda, avšak z dôvodu obavy o rodinu Paul nezasiahne. Jedného
dňa, keď sa Paul vráti domov z práce, zistí, že jeho žena prichýlila susedov z okolia.
Paul napriek počiatočnej nevôli dovolí, aby u neho ostali. Na druhý deň je zostrelené
1

2
3
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lietadlo s rwandským prezidentom a z rádia sa ozve tajný signál, ktorý mal za následok
začiatok vyvražďovania príslušníkov kmeňa Tutsi. Následne sa na Paulovom dvore
objavia vojaci, ktorí hľadajú spomínaných susedov. Ten sa ich snaží zachrániť
všetkých a nakoniec ich za pomoci úplatkov vykúpi. Hneď na to ich odvezie a zároveň
aj ubytuje v hoteli, kde pracuje. Hotel je pod ochranou OSN, pretože je tam
ubytovaných množstvo cudzincov, ale navštevujú ho aj významní vojenskí dôstojníci
a diplomati. Postupne však prichádzajú ďalší a ďalší a v hoteli začína vládnuť panika
a chaos. Aj napriek nepriaznivej situácii sa snaží udržiavať chod hotela tak, aby hostia,
ktorí sú tam ubytovaní, dostali všetky služby, za ktoré si zaplatili. Situácia sa však stále
vyostruje, preto sa každý v hoteli poteší, keď uvidia prichádzať francúzsky
hovoriacich vojakov. Ich radosť ale rýchlo pominie, keď zistia, že vojaci prišli
evakuovať iba cudzincov. Následne hotel opustia aj jednotky OSN. Onedlho hotel
obsadí milícia, ktorá má v pláne zabiť všetkých príslušníkov kmeňa Tutsi, ale aj
umiernených Hutuov, ktorí im pomáhali. Paul však vďaka svojim kontaktom opäť
všetkých zachráni. Dej filmu sa končí tým, ako Paul zatvára hotel a všetci odchádzajú
do utečeneckého tábora do bezpečia, odkiaľ následne odchádzajú z Rwandy.
5.2 Zločiny podľa medzinárodného práva
Vo filme Hotel Rwanda, ktorý je predmetom tohto príspevku, je zobrazený jeden
zo zločinov podľa medzinárodného práva – genocída.
Zločinom podľa
medzinárodného práva (alebo aj „crime under international law“) je konanie fyzickej
osoby, ktorá v úradnom postavení alebo s povolením štátu porušuje svojím konaním
podstatné kogentné normy medzinárodného práva. Osobám, ktoré sa dopustili
zločinu podľa medzinárodného práva, vyplýva zodpovednosť
priamo
z medzinárodného práva. Z tohto dôvodu nie je nevyhnuté, aby takéto ich konanie
bolo trestné aj podľa vnútroštátneho práva.4 Je však dôležité dodať, že aj napriek
skutočnosti, že vnútroštátna právna úprava nezakladá za takéto zločiny
trestnoprávnu zodpovednosť, tak nezbavuje osoby zodpovednosti podľa
medzinárodného práva.
Kompletný taxatívny výpočet jednotlivých trestných činov podľa
medzinárodného práva nenájdeme v žiadnom prameni medzinárodného práva, či už
v základnom (medzinárodné zmluvy, medzinárodná obyčaj a všeobecné právne
zásady uznávané civilizovanými národmi5), alebo pomocnom (napr. rezolúcie Valného
zhromaždenia OSN). V zmysle Čl. 5 Rímskeho štatútu Medzinárodného trestného súdu
sa za najzávažnejšie trestné činy považujú:

trestný čin genocídy,

zločiny proti ľudskosti,

vojnové zločiny,

trestný čin agresie.6

4

5
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ŠTURMA, P.: Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva, Praha, Univerzita
Karlova v Praze, 2002. s. 36.
Čl. 38 ods. 1 Štatútu medzinárodného súdneho dvora.
Čl. 5 Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí č. 333/2002 Z. z. o prijatí Rímskeho štatútu
Medzinárodného trestného súdu.
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5.3 Genocída
Pojem genocída bol v medzinárodnom práve prvýkrát použitý v Rezolúcií
Valného zhromaždenia OSN č. 96 (I) pomenovaná „Zločin genocídy“ z 11. decembra
1946, kde sa uvádza, že genocídou sa popiera právo bytia celých ľudských skupín, tak
ako vražda popiera právo na život individuálnych ľudských bytostí. Ďalej sa tam
uvádza, že genocída je v rozpore s morálnym právom, duchom a cieľmi Organizácie
spojených národov. Táto rezolúcia zároveň uznala genocídu ako zločin podľa
medzinárodného práva, ktorého potrestanie je predmetom záujmu medzinárodného
spoločenstva.7 Nedošlo však k legálnemu zadefinovaniu zločinu genocídy.
Definícia zločinu genocídy je vymedzená až v Dohovore o zabránení a trestaní
zločinu genocídia z 09. decembra 1948 (s platnosťou od 12. januára 1951), konkrétne
v Čl. I, ako zločin podľa medzinárodného práva s tým, že zmluvné strany sa zaväzujú
jej zabraňovať a trestať ju. Čl. II predmetného dohovoru ďalej uvádza: „V tomto
dohovore sa genocídiom rozumie ktorýkoľvek z činov uvedených nižšie, spáchaných v
úmysle zničiť úplne alebo čiastočne niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú
skupinu ako takú:

usmrtenie príslušníkov takej skupiny;

spôsobenie ťažkých ublížení na tele alebo duševných porúch členom
takej skupiny;

úmyselné uvedenie ktorejkoľvek skupiny do takých životných
podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické
zničenie;

opatrenie smerujúce k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu
detí;

násilné prevádzanie detí z jednej skupiny do inej.“8
Čl. III Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy vymedzuje, ktoré trestné
činy súvisiace s genocídou:
a) genocídium,
b) spolčenie na spáchanie genocídia,
c) priame a verejné podnecovanie na spáchanie genocídia,
d) pokus spáchania genocídia,
e) účastenstvo na genocídiu.9
5.4 Pôsobenie OSN počas rwandskej krízy
Organizácia Spojených národov je medzinárodná organizácia založená v roku
1945 a v súčasnosti združuje 193 štátov. OSN má v zmysle Čl. 1 Charty Organizácie
spojených národov (ďalej aj „Charta OSN“) tieto štyri ciele:

zachovávať medzinárodný mier a bezpečnosť,

rozvíjať medzi národmi priateľské vzťahy a posilňovať mier vo svete,
7

8

9

United Nations General Assembly Resolution 96 of 11 December 1946, titled "The Crime of Genocide".
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riešiť medzinárodné problémy prostredníctvom medzinárodnej
spolupráce v hospodárskych, sociálnych, kultúrnych alebo
humanitných otázkach a posilňovaní úcty k ľudským právam
a základným slobodám pre všetkých,
byť strediskom pre harmonizovanie krokov pre dosiahnutie týchto
cieľov.10

Jednou z možností ako OSN prispieva k zabezpečeniu medzinárodného mieru
a bezpečnosti sú mierové operácie. Pojem mierové operácie v Charte OSN definovaný
nenájdeme a ani do dnešného dňa neexistuje ustálená teória alebo doktrína, na
základe ktorej by sa mierové operácie riadili. 11 Podľa toho, aké prostriedky boli
použité a aké ciele sa majú mierovou operáciou dosiahnuť, rozlišujeme tieto druhy
mierových operácií:

prevencia alebo predchádzanie konfliktom (conflict prevention),

nastolenie mieru (peacemaking),

udržanie alebo zachovanie mieru (peacekeeping),

vynútenie mieru (peaceenforcement),

budovanie mieru (peacebuilding).12
Pre tento príspevok budú podstatné mierové operácie pre udržanie alebo
zachovanie mieru, konkrétne United Nations Assistance Mission for Rwanda (ďalej
ako „UNAMIR“) ustanovená Rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č. 872 z 5. októbra
1993. Táto mierová operácia prebiehala od októbra 1993 do marca 1996. 13 Jej cieľom
bolo prispievať k udržaniu bezpečnosti v Kigali a demarkáciu novej demilitarizovanej
zóny. Dohliadať na dodržiavanie dohody o prímerí a sledovať jej implementáciu.
Podpora prechodnej vlády, ktorá má smerovať k voľbám. Z vlastnej iniciatívy alebo na
požiadanie niektorej zo strany konfliktu vyšetriť údajné nedodržanie predpisov
mierovej dohody, ktorá sa vzťahuje na zapojenie ozbrojených síl, a v akejkoľvek
situácii prenasledovať zodpovednú stranu za takéto porušenie mierovej dohody.
Koordinovať humanitárnu asistenciu a vyšetrovať a ohlasovať incidenty vzťahujúce
sa na činnosť polície.14
Po uzavretí dohody o prímerí medzi bojujúcimi stranami bolo pre udržanie
mieru Organizáciou Spojených národov do Rwandy poslaných dvetisícpäťsto vojakov
pod velením generálmajora Romea Dallaira. Rezolúciou Bezpečnostnej rady OSN č.
912 S/RES/912 z 21. apríla 1994 došlo k stiahnutiu väčšiny vojakov. Z pôvodného
počtu dvetisícpäťsto vojakov ostalo v Rwande iba dvestosedemdesiat. Z uvedeného je
zrejmé, že jednotky OSN, aj keby na to mali mandát, by neboli schopné zabrániť
10
11
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vraždeniu obyvateľstva v takom rozsahu. Navyše jednotky OSN mali zakázané použiť
strelné zbrane na účely ochrany domáceho obyvateľstva a mohli strieľať iba
v prípade, že bol ich život v ohrození. Stiahnutie jednotiek OSN sa stalo ihneď
predmetom kritiky zo strany medzinárodného spoločenstva. 15 Medzinárodné
spoločenstvo zareagovalo úplne inak, než sa od neho očakávalo. Namiesto toho, aby
došlo k posilneniu už prítomných jednotiek, došlo k ich stiahnutiu. Za obrovské
zlyhanie OSN, ktoré malo za následok tragické udalosti v Rwande, možno viniť najmä
Spojené štáty americké a Francúzsko. Francúzsko podporovalo režim prezidenta
Habyarimana, malo dlhodobé obchodné styky s rwandskou vládou a rovnako
dodávalo zbrane a trénovalo príslušníkov vojenských milíc. Francúzsko ako jeden
z piatich stálych členov Bezpečnostnej Rady OSN mohlo kvôli svojim obchodným
záujmom spomaliť akcie OSN. Neochota Spojených štátov podieľať sa na riešení
situácie v Rwande pramenila v mierovej misii v Somálsku, pri ktorej došlo
k zavraždeniu niekoľkých amerických vojakov. Po tejto skúsenosti Spojené štáty
prehodnotili svoj postoj k mierovým operáciám a rozhodli sa angažovať len v štátoch,
ktoré boli objektom ich národných záujmov a Rwanda medzi tieto štáty nepatrila.
Preto pôvodne ani nechceli podporiť misiu UNAMIR, ale po ubezpečení Francúzska,
že ide iba o implementáciu mierových dohôd, nakoniec súhlasili. Avšak s rozšírením
mandátu misie UNAMIR už Spojené štáty nesúhlasili a boli za to, aby sa celá misia
ukončila. Ďalším dôvodom prečo medzinárodné spoločenstvo nezasahovalo bolo
samotné klasifikovanie konfliktu. OSN konflikt klasifikovalo ako občiansku vojnu,
pretože akonáhle by ho klasifikovali ako genocídu, zakladalo by to povinnosť
zasiahnuť pre celé medzinárodné spoločenstvo. 16
Kým sa jednotky OSN postupne sťahovali z Rwandy, vraždenie obyvateľstva stále
pokračovalo a dochádzalo k masovým útekom obyvateľstva do okolitých štátov.
Keďže hrozila destabilizácia celého regiónu a kritika voči OSN sa neustále stupňovala,
Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu č. 918 zo dňa 17.05.1994, čím došlo
k vytvoreniu misie UNAMIR II. Touto misiou došlo k rozšíreniu mandátu predošlej
misie, ktoré spočívalo v tom, že vojaci OSN mali povolené v sebaobrane zasiahnuť
proti osobám alebo skupinám, ktoré ohrozujú obyvateľstvo, pracovníkov OSN
a ostatných humanitárnych pracovníkov. Zároveň došlo k navýšeniu jednotiek OSN na
päťtisícpäťsto vojakov a zavedeniu zbrojného embarga. Medzinárodné spoločenstvo
však postupovalo veľmi pomaly, a tak RPF zahájil ofenzívu, ktorá viedla až k získaniu
kontroly nad hlavným mestom Kigali a následne aj nad celou Rwandou skôr, ako
dorazili jednotky OSN.17
5.5 Zodpovednosť za ochranu
Koncepcia zodpovednosti za ochranu alebo aj „Responsibility to protect“, alebo
„R2P“ vznikla ako odpoveď na zmeny vo vedení ozbrojených konfliktov. Cieľom tohto
inštitútu je zabezpečiť účinnú ochranu obyvateľov všetkých štátov sveta pred
15
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zločinmi ako sú genocída, vojnové zločiny, etnické čistky a zločiny proti ľudskosti.
Vykonáva to tak, že štátom ukladá určité povinnosti. Tieto povinnosti sa členia do
troch pilierov, ktoré R2P tvoria. Tieto piliere sú:

povinnosť štátu chrániť svoje obyvateľstvo pred závažnými zločinmi,

záväzok ostatných štátov a OSN poskytovať štátu pomoc a podporu
pri ochrane jeho obyvateľov,

záväzok medzinárodného spoločenstva chrániť obyvateľstvo
v prípade zlyhania ich domovského štátu. 18
Vojna sa vždy chápala ako výsada suverénnych štátov, ktoré boli jej subjektami.
Na príklade Rwandy je však možné vidieť, že primárnymi subjektami už nie sú výlučne
štáty, ale aj jednotlivci ako primárne obete genocíd, vojnových zločinov a zločinov
proti ľudskosti. Úlohou koncepcie zodpovednosti za ochranu je teda zabezpečenie
ochrany a bezpečnosti obyvateľstva. Povinnosť zaistiť ochranu a bezpečnosť svojho
obyvateľstva má prvotne štát. V prípade, že štát pri výkone tejto povinnosti
preukázateľne zlyháva, je celé medzinárodné spoločenstvo v súlade s Chartou OSN
povinné zasiahnuť. Zásah medzinárodného spoločenstva môže mať dopad na
suverenitu štátu, na území ktorého sa zasahuje, a preto je obmedzený na
najzávažnejšie prípady porušovania ľudských práv, medzi ktoré genocída nepochybne
patrí.19
5.6 Právna úprava zobrazená vo filme
Zobrazenie genocídy je prítomné počas celého deja filmu. Z hľadiska aplikácie
práva vo filme, keď sa opäť pozrieme na Čl. II Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu
genocídy alebo Čl. 5 Rímskeho štatútu, je možné vidieť naplnenie niektorých z nich,
ako napr. úmysel usmrtiť príslušníkov celej skupiny obyvateľstva na základe rasy, keď
v rádiu podnecovali ľudí k tomu, aby vyvraždili všetkých „švábov“, pričom mali na
mysli obyvateľstvo kmeňa Tutsi. Vo filme bola tiež zobrazená skutková podstata
spočívajúca v spôsobení ťažkých ublížení na tele, keď Hutuovia vraždili pomocou
mačiet. Z toho pohľadu teda vo filme môžeme vidieť pravdivé vykreslenie udalostí,
ktoré možno klasifikovať ako genocídu v zmysle existujúcich dohovorov. Čo sa týka
pôsobenia OSN, tak problém nedostatočného počtu prítomných jednotiek OSN bolo
možné pozorovať počas celého deja filmu, ale najviac to bolo vidieť vtedy, keď sa Paul
spolu s plukovníkom Oliverom snažili chrániť hotel pred milíciami, avšak plukovník
nemal dostatočné množstvo vojakov. Preto na ochranu hotela mohol priradiť iba
štyroch vojakov s odôvodnením, že so zvyšnými vojakmi musel dozerať na územie
celej Rwandy a aj napriek jeho žiadostiam mu OSN nebolo schopné poskytnúť žiadnu
pomoc.
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Záver
Film Hotel Rwanda, ktorý bol natočený podľa skutočných udalostí, je smutnou
pripomienkou jednej z najväčších tragédií v dejinách ľudstva. Napriek názoru, že
genocída sa zvyčajne priamo dotýka iba jedného konkrétneho štátu a nemá
medzinárodný rozmer, je dôležité povedať, že v súčasnosti je vďaka globalizácií svet
prepojený na viacerých úrovniach. Z toho dôvodu by malo byť v záujme každého štátu
predchádzať udalostiam podobným v Rwande. Po ukončení genocídy sa Rwanda
musela vysporiadať s obrovskými stratami na životoch, zničenou ekonomikou, ako aj
zničenými mestami a infraštruktúrou. Genocída v Rwande sa stala akýmsi symbolom
zlyhania medzinárodného spoločenstva, z ktorého by sa malo poučiť. Dobrou správou
však je, že medzinárodné spoločenstvo sa snaží aj v tomto smere prijímať opatrenia,
aby sa podobné situácie už nevyskytovali. Príkladom môže byť aj vytvorenie
koncepcie zodpovednosti za ochranu, pričom práve udalosti v Rwande boli jedným
z dôvodov jej vzniku.
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M.A.S.H. 4077
(Kedy môže lekár v ozbrojenom konflikte byť zabitý alebo
zabíjať? Právny rámec medzinárodného humanitárneho práva
v kontexte seriálu M.A.S.H. 4077)
Bc. Mária Alena Hasáková

Úvod
Dej sa odohráva v prostredí vojenskej poľnej nemocnice v čase kórejskej vojny.
Vojenská nemocnica, rovnako ako aj iné objekty v areáli sú označené červeným
krížom počas celého trvania seriálu. Medzi hlavné postavy patrí trojica amerických
lekárov spolu so zdravotnými sestrami, ktorí čelia s nezameniteľným humorom
krízovým situáciám, do ktorých sa zdravotnícka jednotka vo vojne dostáva. Pri analýze
právnych prameňov, ktoré sa dajú aplikovať na naozaj širokú paletu momentov, ktoré
majú prvok a/ alebo spojitosť s medzinárodným humanitárnym právom som siahla
predovšetkým po Ženevských dohovoroch a obyčajovom práve. Keďže dej sa
odohráva v čase už vyššie spomenutej vojne v Kórei, nové bilaterálne a medzinárodné
dohovory v tomto prípade nemožno uplatniť. Ide o komediálny seriál, ktorý pozostáva
z 11 sérií a preto je ťažké povedať, či spomínané postavy boli nútené siahnuť v čase
vyhrotenej situácie po vyššie uvedenej právnej úprave. Kritických stavov sa vyskytlo
niekoľko – v čase útokov, pri prevážaní ranených z radov obidvoch znepriatelených
strán a podobne.
6.1 Krátke obzretie sa do histórie a pramene medzinárodného humanitárneho
práva
Počiatky ochrany zdravotníckeho personálu siahajú do 16. storočia, kedy si
velitelia a predstavitelia strán v konflikte začali uvedomovať dôležitosť rýchlej
a bezprostrednej pomoci raneným na bojovom poli. To viedlo k postupnému
uzatváraniu regionálnych a lokálnych dohôd o rešpektovaní a ochrane lekárov
a sestier, poskytujúcich základnú zdravotnú starostlivosť raneným a chorým
vojakom. Práve tieto prvé lokálne a bilaterálne dohody medzi krajinami, ktoré často
viedli vojny tvoria významný prameň medzinárodného humanitárneho práva, lebo
vôbec po prvýkrát písomne upravujú a definujú málo rozvinuté obyčajne. Súbežne
s týmito dohovormi sa vyvíjalo nemenej dôležité obyčajové právo, rovnako je rovnako
jedným z prameňov, ktoré upravovalo a v niektorých prípadoch aj naďalej upravuje
základné pravidlá vedenia boja, zahŕňajúc podobne koncipované ochranné pravidlá.
Je nesporné, že za najväčšie míľniky môžeme označiť prvú kodifikáciu
Ženevského dohovoru z roku 1864 a vznik Medzinárodného výboru červeného kríža 1
(ďalej ako „ICRC“). Prijatím najstaršieho Ženevského dohovoru bol vôbec prvýkrát
medzinárodne priznaná ochrana zdravotníckemu personálu. Po nej nasledovali
dohovory z roku 1906 a z roku 1929, ktoré už skoršie kodifikované obyčaje opätovne
potvrdili. V nadväznosti na vyššie uvedené dohovory, je žiadúce konštatovať, že
samotným spísaním a pristúpením k týmto dohovorom nedošlo ku žiadnemu
1

ICRC: History of the ICRC. Dostupné na internete:https://www.icrc.org/en/document/history-icrc.
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revolučnému zlomu. Jednak vychádzajú z už spomenutej obyčaje a druhý fakt
predstavuje skutočnosť, že dotknuté ustanovenia sú takmer totožné ustanoveniam
z regionálnych dohôd zo 17. a 18. storočia.
Tu je potrebné sa na chvíľku pozastaviť. Kórejská vojna, známa aj ako Vlastenecká
oslobodzovacia vojna, sa odohrávala v rokoch 1950 až 1953 a práve v rozmedzí týchto
rokov sa odohráva aj dej seriálu M*A*S*H* a otvára v mnohých smeroch kľúčovú
otázku pri aplikácii prameňov medzinárodného humanitárneho práva. V závere tejto
kapitoly v krátkosti uvádzam Ženevské dohovory z roku 1949 a Dodatkové protokoly.
K tým síce obidve strany, tak ako aj Kórejská ľudovodemokratická republika tak aj
Kórejská pristúpili, avšak až niekoľko rokov po ukončení vojny. Konkrétne, Kórejská
ľudovodemokratická republika pristúpila k Ženevským dohovorom I – IV v roku 1957
a k Dodatkovému protokolu I v roku 1988. Kórejská republika paradoxne pristúpila
k Ženevským dohovorom neskôr a učinila tak až v roku 1966 a k Dodatkovým
dohovorom I a II roku 1982. Z vyššie uvedeného je zrejmé, že pristúpením
k dohovorom a protokolom až po ukončení vojny, nemohli byť obe republiky na
Kórejskom polostrove v čase konfliktu nimi záväzné. Ak by sme chceli uplatniť právnu
úpravu pre čas vojny, vychádzali by sme z obyčaje alebo Ženevské dohovory z rokov
1906 a 1929.
Ak by sme siahli po novšej právnej úprave, boli by to Ženevské dohovory I, II, III
a IV z roku 1949 spolu s Dodatkovými protokolmi I a II.
6.2 Zdravotnícky personál a zásada rozlišovania
Ochranu zdravotníckeho personálu je potrebné chápať v širšom kontexte
medzinárodného humanitárneho práva, ktoré delí zdravotnícky personál do rôznych
skupín. Od týchto skupín sa odvíja ich status v prípade zadržania alebo možnosti
použitia sily nepriateľom. Oporu takéhoto rozdelenia deklaroval aj Medzinárodný
súdny dvor ako „hlavnú“ zásadu a to zásadu rozlišovania2.
Tak, ako je v čase ozbrojeného konfliktu prirodzené rozlišovať medzi
civilistami, vojakmi a skupinami civilistov ktorí sú aktívni v boji, je nevyhnutné
podobné rozlišovanie uplatniť aj v prípade zdravotníckeho personálu. Samotné právo
na ochranu by nebolo vhodné chápať ako isté osobité privilégium, ale skôr ako určité
zabezpečenie realizácie práva na poskytnutie zdravotnej pomoci pre zranených
a chorých. Inak povedané, špeciálne chránené postavenie zdravotníckeho personálu
počas vojny sa neposudzuje nezávisle, ale má sa hodnotiť z funkčného hľadiska
s ohľadom na potreby a ochranu samotných ranených vojakov.3
Z uvedeného vyvodzujeme záver, že v konečnom dôsledku, je záujmom
zúčastnených strán konfliktu, aby rešpektovali a poskytovali potrebnú ochranu týmto
subjektom. Porušenie dotknutých ustanovení by malo za následok bezprostrednú
ujmu pre všetkých vojakov.
2

3

ICRC: Rule 25. Medical Personnel, Dostupné na internete: https://ihl-databases.icrc.org/customaryihl/eng/docs/v1_rul_rule25.
TARRANT, J.: Protection of Military Medical Personnel in Armed Conflicts, SSRN Electronic Journal, 2013,
Dostupné
na
internete:
https://www.researchgate.net/publication/256064737_Protection_of_Military_Medical_Personnel_in
_Armed_Conflicts.
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Za účelom správneho chápania pojmu zdravotnícky personál, ktorý je relatívne
ťažko uchopiteľný, považujeme za dôležité hľadieť na komplexnosť tohto pojmu pri
vymedzení jednotlivých kategórií subjektov, ktoré pod pojem zdravotnícky personál
vieme subsumovať. Pod tento pojem zaraďujeme všetky osoby, ktoré sa priamo či
nepriamo podieľajú na starostlivosti o zranených a chorých bez ohľadu na formu
zabezpečovania tejto starostlivosti.4 Preto môže ísť aj o výkon rozličných služieb,
nevyhnutných pre chod zdravotníckeho pracoviska, vrátane administratívnych
pracovníkov, kuchárov, upratovačov, ale tento pojem zahŕňa aj pracovníkov slúžiacich
v oblasti transportu ranených.
Legálnu definíciu nachádzame v Dodatkovom protokole I, časti 2, článku 8 ako:
"Zdravotnícky personál" sú osoby, ktoré sú stranou v konflikte určené výhradne na
zdravotnícke účely vymenované v odseku e) alebo na správu zdravotníckych jednotiek
alebo na riadenie alebo správu zdravotníckych prepravných prostriedkov. Toto určenie
môže byť trvalé alebo dočasné. Tento termín zahŕňa:
i) zdravotnícky personál strany v konflikte, vojenský alebo civilný, včítane
personálu, ktorý je uvedený v Prvom a Druhom dohovore a ktorý je pridelený k
organizáciám civilnej obrany;
ii) zdravotnícky personál národných spoločností Červeného kríža (Červeného
polmesiaca, Červeného leva a slnka) a ďalších národných dobrovoľných organizácií
riadne uznaných a splnomocnených stranou v konflikte;
iii) zdravotnícky personál zdravotníckych jednotiek alebo zdravotníckych
prepravných prostriedkov uvedených v článku 9 odsek 2“ 5
Z uvedeného vyplýva, že už v samotnom protokole nachádzame jedno zo
základných delení a to na stálych a dočasných zdravotníkov. Z tohto je zrejmé, že
hlavným kritériom tohto delenia je časový úsek, v ktorom vykonávajú úlohu
zdravotníckeho pracovníka. Rozdiel spočíva v tom, že v prípade personálu, ktorí je
dočasne pridelení na plnenie týchto zdravotníckych funkcií môže byť účastný aj na
bojových aktivitách, avšak nie v časovom súbehu.6 Možno ich laicky definovať ako
vojakov a lekárov zároveň. Naopak, v prípade osôb, ktoré sú zdravotníkmi „na trvalo“
ide o humanitárnu funkciu na „vopred neurčitú dobu“.
6.2.1 Požiadavka exkluzivity
V kontexte vyššie uvedeného, je adekvátne v krátkosti uviesť aj tzv.
požiadavku exkluzivity. Tá vytvára predpoklad, aby všetci príslušníci
zdravotného personálu, či stáli alebo dočasní, boli výlučne pridelení pre
plnenie lekárskych úloh a s tým priamo spojený zákaz podieľať sa

4

5

6

ICRC: Medical personnel. Dostupné na internete: https://casebook.icrc.org/glossary/medicalpersonnel.
ICRC: Treaties, States Parties and Commentaries. Dostupné na internete: https://ihldatabases.icrc.org/ihl/INTRO/470.
TARRANT, J.: Protection of Military Medical Personnel in Armed Conflicts, SSRN Electronic Journal, 2013.
Dostupné
na
internete:
https://www.researchgate.net/publication/256064737_Protection_of_Military_Medical_Personnel_in
_Armed_Conflicts.
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akoukoľvek formou na participácii vo vyvíjaní nepriateľských aktivít voči
jednej zo zúčastnených strán konfliktu.7
Práve na samotný výkon lekárskej služby, alebo služby s ňou spojenou,
je priamo prepojené právo na ochranu. 8 Je to pomerne logické a nevyhnutné
opatrenie, ktorým prichádza ku zabráneniu zneužívania poskytnutej ochrany,
za účelom získania prevahy v boji.9
Samotný začiatok, od ktorého začína plynúť právo na ochranu, je možné
definovať momentom vydania príkazu, postúpenia alebo pridelenia
k zdravotníckej jednotke.10 Ochrana dočasných zdravotníkov začína plynúť
len vtedy, keď reálne upustili od výkonu vojenských alebo iných úloh.
Z uvedeného je zrejmé, že preradenie vojakov na dočasné plnenie
zdravotníckych funkcií je možné, ak to situácia vyžaduje. Z tohto dôvodu sa tu
ale vynára otázka, či je možné stály zdravotnícky personál preradiť kvôli
výkonu iných ako pôvodných úloh? Vo všeobecnosti platí, že vojenskí velitelia
by nemali nariadiť stálemu príslušníkovi zdravotného personálu vyvíjať
aktivity alebo inak škodiť nepriateľovi.
Ak by nastal situácia, že by bol takýto rozkaz vydaný, následkom by
bolo hrubé narušenie systému ochrany, ktorí zdravotníkom prináleží. Je
veľmi nepravdepodobné, že napríklad v dôsledku nedostatku vojakov by
jedna zo strán zaradila časť zdravotníkov a preradila by ich do aktívnej
vojenskej služby. Ak by predsa k takému niečomu došlo, preradení
zdravotníci by stratili právo nosiť označenie, ktoré im (v tomto prípade )
prináleží.11
Dôvodom je samotná funkčnosť systému ochrany. Označenie osôb,
požívajúcich ochranu, musí byť ľahko identifikovateľné. Právo, aby
zdravotnícky personál, jeho jednotky i personál zabezpečujúci transport mali
v ozbrojenom konflikte chránený štatút, je priamo spojené s ich právom nosiť
medzinárodne uznávaný rozlišovací znak, ktorý signalizuje ich neúčasť na
boji.
Dôsledky tejto kategorizácie sú zreteľné v prípade zadržania a/alebo
zajatia nepriateľom. počas medzinárodného ozbrojeného konfliktu Protivník
7

8

9

10

11

TARRANT, J.: Protection of Military Medical Personnel in Armed Conflicts, SSRN Electronic Journal, 2013.
Dostupné
na
internete:
https://www.researchgate.net/publication/256064737_Protection_of_Military_Medical_Personnel_in
_Armed_Conflicts.
Respecting and protecting health care armed conflicts and situations not covered. Dostupné na internete:
https://www.icrc.org/en/document/respecting-and-protecting-health-care-armed-conflicts-andsituations-not-covered.
ICRC: Practice Relating to Rule 25. Medical Personnel. Dostupné na internete: https://ihldatabases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule25_sectionb.
TARRANT, J.: Protection of Military Medical Personnel in Armed Conflicts, SSRN Electronic Journal, 2013.
Dostupné
na
internete:
https://www.researchgate.net/publication/256064737_Protection_of_Military_Medical_Personnel_in
_Armed_Conflicts.
DACCORD Yves: Health Care in Danger The responsibilities of health-care personnel working in armed
conflicts and other emergencies. Dostupné na internete: http://healthcareindanger.org/wpcontent/uploads/2015/09/icrc-002-4104-the-responsibilities-health-care-personnel.pdf.
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je oprávnený, na základe tohto delenia, rozlične zaobchádzať s príslušníkmi
týchto dvoch skupín ako ustanovujú Ženevské dohovory I a III. Základným
rozdielom je, že stály zdravotnícky personál, v súlade so svojou profesijnou
etikou, naďalej vykonáva svoje zdravotné a duchovné povinnosti v mene
vojnových zajatcov a prioritne v ich prospech. To má dôležité praktické
dôsledky. Počas zadržania, na rozdiel od stálych zdravotníkov, dočasný
personál nemá právo naďalej vykonávať lekársku činnosť pre okupanta.
Povolenie takého výkonu je v úplnej kompetencii protistrany.12
6.3 Strata ochrany
Ako sme v predchádzajúcich kapitolách konštatovali, režim poskytovanej
ochrany zdravotníckemu personálu je priamo prepojený s ochranou zranených
a chorých. Preto táto špeciálne upravená forma ochrany, vzťahujúca sa len na vopred
vymedzený úzky okruh osôb sa aplikuje len v prípade, ak tento personál priamo
a výlučne vykonáva svoje humanitárne poslanie v boji.
Ženevský dohovor I a Dodatkový protokol I ustanovujú, že zdravotnícke
jednotky stratia režim ochrany, ak budú ich aktivity smerovať ku poškodeniu
protistrany.13 Dodatkový protokol II, ktorý sa aplikuje na vnútroštátne ozbrojené
konflikty, poňatie straty práva na ochranu definuje veľmi obdobne a síce ako: ,,
spáchanie nepriateľských činov mimo humanitárnej funkcie.“
Následky takéhoto počínania však majú ďaleko širší dopad a to hlavne z dôvodu,
že v určitých situáciách je postačujúce pre stranu „imunity“ nedovolené počínanie si
jedného alebo viacerých členov zdravotníckej jednotky na to, aby všetci príslušníci
tejto jednotky prišli o svoje právo. Neexistuje požiadavka, aby sa všetci členovia
jednotky zapojili do pôsobenia proti inej strane v konflikte.14
V tejto časti kapitoly sa vynára otázka, ako možno zadefinovať „činy škodlivé pre
nepriateľa“ alebo „vyvíjanie nepriateľskej aktivity“. Žiaľ, zástupcovia štátov pri
kreovaní Ženevských dohovorov zrejme nepovažovali za potrebné zadefinovať tieto
pojmy. Čiastočnú odpoveď nám môže poskytnúť právne nezáväzný výklad ICRC, ktorý
definoval tri základné podmienky, pričom musí dôjsť k ich kumulatívnemu naplneniu,
aby čin mohol byť zadefinovaný ako „nepriateľský“. Tento akt musí mať nepriaznivý
vplyv na vojenskú situáciu jednej zo strán konfliktu, alebo alternatívne spôsobiť škodu
a/alebo smrť a súčasne
musí existovať príčinná súvislosť medzi konaním
zdravotného personálu a škodou. Poslednou podmienkou je, aby prvé dve boli
vykonané v tzv. agresívnom vzťahu.
Pri posúdení, kedy nepríde k dočasnej strate práva na ochranu, musíme
vychádzať zo Ženevského dohovoru I, článku 22, ktorý ustanovuje, že členovia
zdravotníckej jednotky, nebudú pozbavení ich práva v prípade, ak nosia zbraň
s dovolených dôvodov, v prípade, ak zadržané zbrane chorých a zranených neboli
12

13
14

TARRANT, J.: Protection of Military Medical Personnel in Armed Conflicts, SSRN Electronic Journal, 2013.
Dostupné
na
internete:
https://www.researchgate.net/publication/256064737_Protection_of_Military_Medical_Personnel_in
_Armed_Conflicts.
Ibid.
Ibid.
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v riadnej službe odovzdané príslušným subjektom. Rovnako sem patrí aj ich ozbrojená
ochrana, resp. ozbrojený ochranný eskort.
Právo nosiť zbraň v prípade zdravotníckeho personálu je obmedzené len na
určité prípady. Toto oprávnenie je potrebné v prvom rade chápať ako tiež istý spôsob
zabezpečenia ochrany zdravotníkov. Zároveň je dôležité zachovávať istý poriadok
v zdravotníckych zariadeniach, a preto je dovolené vyzbrojenie ľahšími zbraňami za
účelom sebaobrany a zachovania režimu v zariadení. Toto tvrdenie podporuje aj
Ženevský dohovor I a Dodatkový protokol č. 1, ktoré explicitne ustanovujú, že plnením
tohto práva zdravotnícky personál nestráca svoj ochranný štatút.
V prípade sebaobrany, podľa nášho právneho názoru, by mohlo v istých
prípadoch rovnako prísť k obmedzeniu alebo ku dočasnej strate imunity, vychádzajúc
zo skutočnosti, že sebaobranu zdravotníkov nemožno stavať do rovnakej pozície akou
je sebaobrana vojakov v ozbrojenom konflikte, konkrétne túto skutočnosť možno
najlepšie vnímať v prípade postupu nepriateľských vojsk smerom k zdravotníckemu
zariadeniu/ jednotke. Za týchto okolností nie sú príslušníci zdravotníckej jednotky
oprávnení odolávať postupu protistrany alebo vyvíjať iné úsilie na zamedzenie
negatívneho priebehu situácie. V opačnom prípade by to viedlo ku porušeniu zásady
neutrality a tým pádom aj k strate práva na ochranu.
V tomto scenári by bolo možné kvalifikovať použitie sily zo strany zdravotníka
ako sebaobranu až v prípade, ak by protivník vyvíjal snahu o usmrtenie zranených,
chorých alebo členov lekárskej jednotky.
Záver
Postavenie zdravotného personálu v čase ozbrojeného konfliktu neberúc ohľad
na to, či je povahy vnútroštátneho alebo medzinárodného charakteru je pomerne
široko upravené v Ženevských dohovoroch, Dodatkových protokoloch a má relatívne
bohatú históriu v obyčajovom práve. V prvej kapitole tohto článku sme vymedzili, že
ochrana hlavných postav v seriály M*A*S*H* bola garantovaná len obyčajovým
právom, príp. staršími Ženevskými dohovormi z roku 1906 a 1929. Napriek tejto
obsiahlej právnej úprave kompetencii, práv a povinností jednak zdravotníkov a strán
v konflikte sa častokrát v realite, kde je priestor pre rozhodovanie prikrátky, vznikajú
mnohé aplikačné problémy. Najčastejším z nich, je práve striedanie „kabátov“
zdravotníkov, kedy častou výmenou bielych plášťov za uniformy a opačne vzniká
nedôvera, strata neutrality a s tým spojené aj obmedzenie práva na ochranu. Práve
v týchto veľakrát na prvý pohľad nejasných prípadoch môže zdravotnícky personál
byť ohrození – a ak pôjdeme až k extrémnym situáciám byť usmrtení.
Existujú však aj výnimky, kedy za výnimočný okolností, napríklad pri obrane
zranených, chorých alebo svojich kolegov pričom týmto skupinám hrozí
bezprostredné nebezpečenstvo na zdraví a živote môže lekár použiť primeranú
sebaobranu. Ak by sme aj v tejto situácii extrémne vyhrotili okolnosti, dostaneme sa
k druhej časti rozporuplného a kontrastného nadpisu a síce, že aj lekár môže
v ojedinelých prípadoch zabiť.
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Norimberský proces
Ľuboš Tresa

Úvod
Norimberské procesy boli sériou vojenských tribunálov, ktoré boli usporiadané
spojencami po skončení druhej svetovej vojny. Prvým a taktiež najznámejším z nich
bol vojenský Medzinárodný vojenský tribunál (ďalej len Tribunál). Tento Tribunál
vykonával svoju činnosť od 14. novembra 1945 do 1. októbra 1946 v justičnom paláci
v Norimbergu. Tento proces bol vedený na základe Londýnskej dohody o stíhaní
vojnových zločincov z 8. Augusta 1945, ktorú uzavreli USA, Sovietsky zväz, Veľká
Británia a Francúzsko. Boli na ňom súdení prominentní členovia politického,
právneho, vojenského a ekonomického vedenia nacistického Nemecka. Môj článok
bude popisovať zápletku filmu Norimberský proces, aká úprava v ňom bola použitá
a budem sa zaoberať aj tým či tento proces neporušil princíp legality.
7.1 Zápletka filmu
Film Norimberský proces je dvojdielne docudrama z roku 2000, ktoré natočil
kanadský režisér Yves Simoneau. Film bol natočený v dvoch častiach podľa knižnej
predlohy Nuremberg: Infamy on Trial od autora Josepha E. Persica. Jeho dej zachytáva
súdne procesy vedené s prominentnými nacistickými vojnovými zločincami po
skončení druhej svetovej vojny.
7.1.1 Prvá časť
Dej filmu sa začína po skončení druhej svetovej vojny príchodom ríšskeho
maršala Hermanna Görringa na americkú leteckú základňu, kde sa vzdáva
americkému veliteľovi letectva. Na základni je vrelo prijatý americkým
veliteľom základne a chvíľu si užíva americkej pohostinnosti. Po zverejnení
fotografií ako sa fotí s americkými vojakmi je okamžite zatknutý a prevezený
do kúpeľného mesta Bad Mondorfu, kde sú zhromažďovaní nemeckí vojenskí
zločinci. Medzi tým tajomník amerického prezidenta Harryho S. Trumana
Samuel Irving Rosenman poveruje právnika Roberta Jacksona aby sa ujal
prípravy Tribunálu pre hlavných nemeckých vojenských zločincov. On toto
poverenie prijal a spolu so svojím tímom odletel do Veľkej Británie, kde sa
stretáva so zástupcami ostatných mocností, ktorí budú s ním viesť proces, aby
s nimi prebral samotné usporiadanie a vedenie procesu. Sú to sir David
Maxwell-Fyfem za Veľkú Britániu, Henri Donnedieu de Vabres za Francúzsko
a generál Iona Nikitičenko za Sovietsky zväz. Spočiatku sa nevedia zhodnúť
na spoločnom stanovisku. Sovietsky zväz tvrdí, že všetci obvinení sú vinní a že
je len potrebné stanoviť mieru previnenia a určiť za to trest. Ostatné strany
s tým nesúhlasia a trvajú na tom, aby bol proces založený na právnom
podklade a že pre obvinených musí platiť prezumpcia neviny. Nakoniec keď
americká strana navrhla, že by sa mali urobiť dva samostatné procesy, jeden
ktorí by viedli USA, Veľká Británia a Francúzsko s vojnovými zločincami,
ktorých zajali oni a druhý by si viedli Sovieti so svojimi zajatcami, Sovietsky
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zväz pristúpil na podmienky západných spojencov. Za miesto procesu je
určený Palác spravodlivosti v Norimbergu, ktorý sa ale musí opraviť. Počas
prípravy procesu musí Robert Jackson odletieť späť do USA, aby jednak podal
správu o príprave procesu prezidentovi a jednak aby presvedčil amerického
sudcu Francisa Biddla, ktorý nemá najlepšiu reputáciu, aby spolupracoval
s ostatnými zástupcami mocností počas procesu. Nacistickí lídri, ktorí budú
na procese súdení boli prevezení do Norimbergu, kde podliehajú veľmi
striktnému režimu, ktorý im zaviedol veliteľ väznice plukovník Burton
Andruse. Proces sa začína prehlásením všetkých obvinených, že sú nevinní.
Potom nasleduje úvodný prejav žalobcu Roberta Jacksona. Od začiatku
procesu sa snaží Hermann Görring na seba pútať pozornosť spoluväzňov
a arogantne sa snaží o zachovanie svojej cti. Naopak Albert Speer od počiatku
prejavuje ľútosť nad svojimi činmi a snaží sa s Tribunálom čo najviac
spolupracovať. Viacerí väzni sa taktiež začínajú zverovať o svojich pocitoch
armádnemu psychológovi židovského pôvodu Gustavovi Gilbertovi. Žalobca
Jackson spočiatku nudí publikum a súd nezáživnou dokumentáciou
o nemeckých vojnových zločinoch. Potom ale prizve svedkov, ktorí na vlastnej
koži zažili útlak od nacistov. Prvá časť filmu sa končí premietnutím filmu
o nacistických zverstvách v koncentračných táboroch.
7.1.2 Časť druhá
Súdny proces je v plnom prúde. Görring si získal nad ostatnými
spoluväzňami veľkú moc a Speera obviňuje zo spolupráce so spojencami.
Tvrdí, že to je slabosť, ktorá je nehodná nemeckých občanov. Görring sa stále
nehodlá vzdať snáh o zachovanie si svojej dôstojnosti a dokonca si získal
obdiv amerického dôstojníka poručíka Texe Wheelisa, ktorý dohliada na to,
aby Görring nespáchal samovraždu. Počas svojej obhajoby Görring popiera,
žeby vedel o vojnových zločinoch aj keď dôkazy proti nemu sú nevyvrátiteľné.
Aby sa izolovala moc Görringa nad ostatnými väzňami ho nechá žalobca
Jackson na radu Gilberta izolovať od ostatných. Počas krížového výsluchu sa
Görringovi darí šikovne vymanévrovať obvineniam žalobcu Jacksona a tým
ho pred Tribunálom poníži. Jackson trvdí, že je to chyba sudcu Biddla, pretože
necháva Görringovi príliš veľa priestoru na svoju obhajobu a zvažuje svoju
rezignáciu. To mu ale rozhovorí jeho asistentka Elsie Douglasová, s ktorou sa
počas procesu zblíži. Na radu sira Maxwell- Fyfa Görringa konfrontuje
s dôkazmi o jeho zločinoch namierených proti Židom a úspešne odvracia jeho
snahy o popretie týchto zločinov. Vo väzení sa snaží psychológ Gilbert
presvedčiť obvinených, aby za svoje činy prevzali zodpovednosť. To sa
stretáva s čiastočným úspechom, ale Görring stále odmieta niesť
zodpovednosť za zločiny, ktoré spáchal. Krížové výsluchy naberajú na
intenzite. Rudolf Hösse, ktorého si predvolal obhajca Ernsta Kaltenbrunnera
tvrdil, že s väzňami bolo zaobchádzané v súlade s táborovými pravidlami
a tvrdil, že každé bezdôvodné ponižovanie väzňov jeho podriadenými prísne
potrestal. Keď sa na radu dostane Fritz Sauckel, tak ten okamžite obviňuje
Alberta Speera z využívania občanov okupovaných krajín na otrockú prácu
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v nemeckej ríši. Ten tieto zločiny priznáva, akceptuje kolektívnu vinu a snaží
sa zachrániť pred šibenicou. Psychológ Gilbert si taktiež porozprával
s manželkou Hermanna Görringa a dozvie sa, že dôvodom prečo sa vzdali
Američanom bol fakt, že Adolf Hitler nariadil ich popravu kvôli tomu, že ho
Görring zradil. Gilbert zo všetkých rozhovorov s obvinenými usúdi, že
podstatou zla medzi nacistickými pohlavármi bola absolútna absencia
empatie a základných ľudských citov. Počas záverečných rečí pred súdom
Görring obviňuje súd zo zaujatosti a prehlasuje, že sa na neho bude spomínať
v Nemecku ako na hrdinu. Sudcovia rozhodli o trestoch pre obvinených. Súd
vyniesol 11 rozsudkov smrti obesením. Albert Speer je odsúdený k 20 rokom
väzenia. Rudolf Hess je odsúdený na doživotie. Zazneli taktiež aj
oslobodzujúce rozsudky. Hermanna Görringa ale popraviť nestihnú, pretože
sa vo svojej cele otrávil. Ostatných odsúdených ale trest neminul.
7.2 Právna úprava vzťahujúca sa na film
Po ukončení druhej svetovej vojny sa víťazné mocnosti zhodli na potrebe
potrestať vojnových zločincov. Nechceli ich ale potrestať na vnútroštátnej úrovni
pretože tvrdili, že to by nepredstavovalo výkon reálnej spravodlivosti. Práve preto sa
rozhodli zriadiť medzinárodné súdne tribunály a to konkrétne v Norimbergu 1
a Tokiu2. Právnym základom umožňujúcim stíhať týchto vojnových zločincov pred
Tribunálom bola Dohoda o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov
Európskej Osi podpísanej 8. augusta 1945. 3 Pred Tribunálom stáli poprední
predstavitelia fašistického režimu, ktorí boli žalovaní zo spáchania vojnových
zločinov, zločinov proti mieru a zločinov proti ľudskosti. Problémom bolo, že tieto
zločiny boli v danom období „rozhádzané“ v medzinárodnom zmluvnom
a obyčajovom práve. 4
7.2.1 Korene medzinárodného trestného práva
Korene medzinárodného trestného práva existovali už pred druhou
svetovou vojnou, ale vo svojej modernej podobe vzniklo až počas
Norimberského procesu. Londýnska charta Medzinárodného vojenského
tribunálu v Norimbergu5 zadefinovala tri kategórie trestných činov a to:
zločiny proti mieru, vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. Podľa profesora
Lubana, sa počas samotného procesu hlavný prokurátor Robert Jackson
zameriaval hlavne na zločiny proti mieru, ktoré podľa jeho názoru mohli byť
realizované iba prostredníctvom nejakej organizovanej skupiny. Okrem toho
aj definície zločinov proti ľudskosti a zločinov proti mieru sformulované
počas Norimberského procesu kladú dôraz na to, že aby mohli byť vykonané
1
2
3

4
5

Tu budú súdení nacistickí vojnoví zločinci.
Tu budú súdení japonskí vojnoví zločinci.
Dohovor o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osy z roku 1945. Dostupné na
internete: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1947/164/19471002 [cit. 24.03.2019].
KLUČKA J.; Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), op. cit., 2017, s. 494- 495.
Tzv.
Norimberská
charta,
článok
6.
Dostupné
na
internete:
https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents-1/lecture-5nuremberg-charter.pdf [cit. 24.03.2019].
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je potrebné, aby boli iniciované organizovanou skupinou. Tento predpoklad
pretrváva do dnešných dní čo dokazuje aj Rímsky štatút o Medzinárodnom
trestnom súde. 6
Zásluhou Norimberského procesu vznikla pomerne problematická
kategória zločinov proti ľudskosti7. Pred norimberským procesom táto
kategória zločinov v praxi neexistovala a taktiež vytvárala vo vzťahu k zásade
nullum crimen sine lege určité napätie. Práve preto bol rozsah jej uplatnenia
obmedzený tak, že za zločiny proti ľudskosti mohli byť páchatelia obvinení
len ak boli páchané súčasne so zločinmi proti mieru alebo vojnovými
zločinmi. Dôvodom prečo sa tvorcovia Tribunálu rozhodli pre zaradenie
týchto zločinov do samotného procesu bola snaha víťazných mocností
poukázať na rešpektovanie hodnôt, na ktorých má záujem celé medzinárodné
spoločenstvo.
Čo sa týka pojmu genocídy, tak tá sa objavila podľa profesora Lubana
počas Norimberského procesu, ale pojem genocída bol zahrnutý pod zločiny
proti ľudskosti spáchaný formou vyhladzovania 8. Slovo genocída bola
zavedená poľským právnikom židovského pôvodu Raphaelom Lemkinom
v roku 1944 v jeho knihe Axis Rule in Europe. Po vojne Lemkin spúšťa
neúnavnú kampaň, aby bola uznaná unikátnosť zločinu genocídy. Jeho
kampaň sa vyplatila, pretože OSN umožnila pristúpiť jednotlivým štátom
k Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy. 9
Pre samotný pojem genocídy je podstatný hlavne úmysel jej páchateľov,
ktorým je vyhladenie buď úplné alebo čiastočné a to buď nejakej národnej,
etnickej, rasovej alebo náboženskej skupiny. Túto likvidáciu chcú títo zločinci
spáchať buď usmrtením príslušníkov týchto skupín, alebo spôsobením
ťažkých duševných a fyzických poškodení alebo úmyselným uvedením týchto
skupín do ťažkých životných podmienok, ktoré im majú privodiť ich zánik.
Samotný zločin genocídy je pred súdom ťažko dokázateľný kvôli preukázania
úmyslu páchateľa spáchať takýto čin vyhladenia celej skupiny. Ich páchatelia
na základe článku 6 Dohovoru o zabránení a trestaní zločinu genocídy môžu
byť za tento zločin súdení na území toho štátu, kde tento zločin spáchali alebo
pred medzinárodným súdom.10
Výsledok práce žalobcu Jackson a pána Lempkina v tejto oblasti je
zaujímavý, pretože obaja kládli dôraz na skupiny páchateľov a skupiny obetí.
Žalobca Jackon kládol dôraz na kriminalizáciu vedenia agresívnej vojny a na
zločiny proti ľudskosti (v zmysle zločiny proti skupinám obyvateľov a nie
proti jednotlivcom) a Lemkin sa zameriaval na národnostné menšiny ako
6

7
8
9

10

Fairness to Rightness: Jurisdiction, Legality, and the Legitimacy of International Criminal Law.
Dostupné na internete: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1154177 [cit.
19.03.2019].
Vyhladzovanie, vraždy, zotročovanie, deportácie, atď.
V anglickom preklade extermination.
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. Dostupné na internete:
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i-1021-english.pdf
[cit.
20.03.2019].
KLUČKA J; Ref.4, op. cit.; s. 497.
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skupiny a nie ako na jednotlivcov. Tu môžeme vidieť, že medzinárodné
trestné právo malo vo svojich počiatkoch len málo spoločného
s individuálnymi ľudskými právami.11
7.2.2. Norimberský proces
Norimberský proces so sebou priniesol do medzinárodného práva nové,
inovatívne prvky. Podľa Marečka, doktrinálne medzinárodné právo vo
všeobecnosti nepovažovalo jednotlivcov za nositeľov práv a povinností, ktoré
by vyplývali z medzinárodnej úpravy. Existovali ale výnimky ako napríklad
Washingtonská zmluva z roku 190712 alebo samotná Versaillská zmluva 13
z roku 1919.14
Po prvý krát majú jednotlivci na základe medzinárodného práva
konkrétne práva a povinnosti . Na rozdiel od vnútroštátneho práva bol tento
stav pre medzinárodné spoločenstvo absolútnou novinkou, ktorú si štáty
začali osvojovať. Môžeme si to vykresliť na príklade zločinov proti mieru.
Vyvodenie zodpovednosti jednotlivca za tento zločin bolo v tej dobe úplnou
novinkou práve kvôli tomu, že v dobovom ponímaní tieto zločiny proti mieru
boli páchané vládami alebo jednotlivými štátmi, ktoré za ne boli zvyčajne
zodpovedné. Až do Norimberského procesu sa väčšina súdnych konaní
o vojnových zločinoch viedla podľa vnútroštátneho vojenského práva.
Medzinárodné vojnové právo, ako napríklad Haagsky dohovor z roku 190715
zakazoval určité metódy vedenia vojny, ale uprednostňovalo sa predsa len to
vnútroštátne vojenské právo. Podľa Andrewa Claphama v samotnom
rozsudku sa píše, že „Haagsky dohovor nikde neuvádza ani zmienku o tom, že
by mali byť vinníci súdne stíhaní a potrestaní za porušenie Haagskeho
dohovoru“. Napriek tomu, že Tribunál používal medzinárodné zmluvy, ktoré
nehovorili o trestnom práve, tak Tribunál bol toho názoru, že medzinárodné
vojnové právo vytváralo takzvané zločiny podľa medzinárodného práva.
Sudcovia totiž rozhodli tak, že vojnové právo sa nenachádza len
v medzinárodných dohovoroch, ale aj vo zvykoch a praxi štátov, ktoré
postupne získali všeobecné uznanie a sú bežne používané a aplikované
v praxi vojenských súdov. Obhajoba ďalej tvrdila, že medzinárodné právo sa
nevzťahuje na jednotlivcov, ale iba na štáty. Tribunál tento argument
11

12
13

14

15

Fairness to Rightness: Jurisdiction, Legality, and the Legitimacy of International Criminal Law.
Dostupné na internete: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1154177 [cit.
20.03.2019].
Zakladala právo jednotlivca obrátiť sa na súdny orgán.
Treaty of Peace With Germany. Dostupné na internete: https://www.loc.gov/law/help/ustreaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf [cit. 24.03.2019]. - zakladala právo menšín obrátiť sa na Radu
Spoločnosti národov ohľadne ochrany práv menšín alebo práva jednotlivcov vo vzťahu
k Medzinárodnej organizácii práce.
MAREČEK, L.; Medzinárodný Vojenský Tribunál V Norimbergu: Príspevok k ochrane ľudských práv?; In
SKALOŠ M.,TUROŠÍK M.; Ľudské práva včera a dnes: Pôvod a význam ľudských práv a ich ochrana
v právnej terminológii a praxi, Banská Bystrica, 2017, op. cit., s. 265.
Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations
concerning the Laws and Customs of War on Land. Dostupné na internete:
http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdf [cit. 24.03.2019].
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spochybnil a vo svojom protiargumente tvrdil, že jednotlivci môžu byť braní
na zodpovednosť za porušenie medzinárodného práva, pretože zločiny proti
medzinárodnému právu sú páchané individuálnymi subjektmi a nie
abstraktnými entitami. Bol to nový a radikálny obrat v ponímaní
medzinárodného práva ako takého a aj v ponímaní ľudských práv. 16
Vďaka činnosti Tribunálu sa začala uznávať trestnoprávna subjektivita
jednotlivca vo vzťahu k záväzkom, ktoré mu vyplývajú z medzinárodného
práva ozbrojených konfliktov a medzinárodného humanitárneho práva
a prostredníctvom toho bola po prvý krát potvrdená individuálna
zodpovednosť za ich porušenie prostredníctvom definovaných zločinov. To
v podstate znamená, že každý kto spácha nejaký čin, ktorý zakladá zločin
podľa medzinárodného práva, tak bude za tento čin zodpovedný a bude
podliehať aj potrestaniu. Pod výrazom „každý“ treba chápať aj hlavu štátu,
vládneho činiteľa a fakt, že niekto konal na základe ich príkazu alebo rozkazu
ho nezbavuje zodpovednosti za tento čin, pokiaľ mal možnosť tento rozkaz
alebo príkaz nevykonať.17
Tribunál nechcel súdiť len jednotlivcov ale počas toho istého procesu
chcel vyhlásiť niektoré organizácie za kriminálne organizácie. Tribunál tým
chcel dosiahnuť to, aby neskôr jednotlivé vnútroštátne súdy mohli súdiť
jednotlivcov, ktorí v týchto kriminálnych organizáciách slúžili a zároveň
spáchali na ich území rôzne zločiny. Tribunál vyhlásil za trestné účasť na
vedení Nacistickej strany, Gestapa, SD18 a SS19. Tieto organizácie mali dokonca
aj svoju vlastnú „radu“, ktorá ich počas konania zastupovala. Ako uvádza
profesor Overy, Tribunál nechcel súdiť len politické organizácie, ale chcel
súdiť aj nemeckých továrnikov a skrz nich nemecký priemysel, ktorý
podporoval nemeckú vojnovú mašinériu. Počas tohto procesu medzinárodné
právo nemalo dosah len na štáty, ich vlády, jednotlivých dôstojníkov, určité
politické strany a verejné subjekty, ale aj na súkromný sektor
prostredníctvom ktorého vedelo potrestať aj súkromné podniky. Ako
môžeme vidieť cieľom tohto Tribunálu bolo rozšírenie medzinárodnej
trestnej zodpovednosti tak, aby nepokrývala len tých, ktorí páchali zločiny, ale
aj na tých ktorí uľahčovali páchanie týchto zločinov tým, že ich financovali. 20
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17
18
19
20

Issues of Complexity, Complicity and Complementarity: From the Nuremberg Trials to the Dawn of the
New
International
Criminal
Court.
Dostupné
na
internete:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2605848 [cit. 24.03.2019].
KLUČKA, J.; Ref. 4, op. cit., s. 496.
Sicherheitsdienst des Reichführer SS.
Schutzstaffen.
Issues of Complexity, Complicity and Complementarity: From the Nuremberg Trials to the Dawn of the
New
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na
internete:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2605848 [cit. 20.03.2019].
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Počas samotného procesu bolo niekoľko krát odkázané aj na porušenie
Ženevského dohovoru z roku 192921 a Haagskeho dohovoru z roku 190722.
Podľa profesora Klučku to že boli hlavní vojnoví zločinci potrestaní pred
Tribunálom neznamená, že ich už za ďalšie vojnové zločiny činy nemôžu súdiť
vnútroštátne súdy štátov na území ktorých sa tieto zločiny stali. Toto tvrdenie
je podložené Deklaráciou o ukrutnostiach, ktorá bola prijatá na zasadnutí
ministrov zahraničných vecí spojeneckých mocností v októbri 1963. Tá
hovorí, že nemeckí dôstojníci a vojaci ale aj členovia nacistickej strany
zodpovední za vojnové zločiny budú okamžite odoslaní do krajín kde spáchali
tieto ukrutné zločiny, aby tam za ne mohli byť náležite podľa zákonov týchto
krajín súdení a potrestaní.23
7.3 Použitie právnej úpravy vo filme
Už od počiatku filmu môžeme vidieť prvé náznaky toho, podľa akých zásad by sa
mal viesť samotný proces. Spočiatku sa riešil problém čo robiť so zajatými vodcami
nemeckej ríše. Britský postoj bol taký, že by ich za ich zločiny proti ľudskosti mali
okamžite všetkých postrieľať. Američanom sa ale podarilo presadiť myšlienku, že ak
bolo zločinom keď Nemci popravovali ľudí bez súdneho procesu, tak ako by to potom
toto nemohlo byť zločinom aj pre spojencov. S týmto postojom sa nakoniec stotožnili
aj Briti a dokonca aj samotný Stalin súhlasil s touto myšlienkou. Žalobca Jackson
taktiež poukazuje na neúspech podobného tribunálu o ktorý sa pokúsili víťazné
mocnosti po prvej svetovej vojne. Taktiež poukazoval na to, že ak chcú viesť
spravodlivý proces, tak že sa kľudne môže stať, že títo nacistickí lídri budú Tribunálom
oslobodení ak im nebude dokázaná vina.
Tomu sa ale chceli vyhnúť tým, že si sformujú svoje pravidlá vedenia procesu,
najmú si spoľahlivých ľudí, nájdu si vhodné miesto na konanie tohto procesu
a dokonca si môžu dopredu vybrať nacistických lídrov, ktorých počas procesu budú
súdiť. Žalobca Jackson si uvedomoval, že ak podcenia prípravu procesu, tak to môže
skončiť podobne ako vojenský tribunál po prvej svetovej vojne. Počas svojho letu do
Veľkej Británie Jacksonov tím diskutuje o tom, koho vlastne chcú na tomto procese
súdiť. Diskutovali či budú súdiť nacistických politikov, vojakov, dôstojníkov alebo
bankárov a továrnikov, ktorí finančne podporovali nacistický režim. Nakoniec sa
rozhodli, že z každej vyššie spomenutej kategórie si vyberú symbolicky jedného
predstaviteľa. A ak by tieto osoby úspešne odsúdili, tak na základe toho by vedeli
odsúdiť aj ďalších podobných nacistických zločincov. Taktiež zaznie počas letu
spochybnenie oprávnenosti tohto procesu, keďže zločiny, ktoré boli počas vojny
spáchané neboli v právnej praxi považované sa zločiny. Žalobca Jackon v tomto ohľade
navrhol sústrediť sa na existujúce právo. Hovorí že Nemci počas vojny určite porušili
mierové dohody, Ženevský a Haagsky dohovor. Každým napadnutím tej ktorej krajiny
21
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Convention of July 27, 1929, Relative to the Treatment of Prisoners of War. Dostupné na internete:
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0932.pdf [cit. 21.03.2019].
Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations
concerning the Laws and Customs of War on Land. Dostupné na internete:
http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdf [cit. 24.03.2019].
KLUČKA, J.; Ref.4, op. cit., s. 496.
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Nemci porušili právo. Zo strany Jacksonovho tímu panujú obavy, aby proces nevyznel
ako triumf víťazných mocností nad porazeným Nemeckom. Na to žalobca Jackson
reaguje, že oni nesmú dopustiť, aby to vyznelo ako triumf nadradenej moci, ale aby to
vyznelo ako víťazstvo nadradenej morálky. Jackson chce počas tohto procesu
vykresliť vedenie agresívnej vojny, ako zločin, ktorému sa v budúcnosti musí zabrániť.
Počas prvého stretnutia zástupcov mocností, ktorí budú viesť samotný proces
všetky strany dedukujú, že každá krajina má svoje vlastné trestné zákony, ale že
neexistuje žiaden taký, ktorý by sa dal medzinárodne aplikovať. Sovieti to vidia tak
trochu svojsky, keďže tvrdia, že žiaden medzinárodný „trestný zákonník“ nie je
potrebný, pretože podľa nich by Tribunál nemal rozhodovať o vine týchto
obvinených24, ale len o rozsahu ich previnenia a následnom náležitom potrestaní.
Západní spojenci trvajú na tom, aby bol Norimberský proces vedený na základe
všetkých právnych náležitostí. Počas rozhovoru sa vykresľuje rozdiel medzi úlohou
právnika vo Francúzsku25 a vo Veľkej Británii a USA26. Počas rozhovoru žalobcu
Jacksona s americkým sudcom Biddlom vychádza najavo, že Jacksonov tím vybral 22
nacistických lídrov, ktorých postavia pred Tribunál. Zamerali sa na tých, ktorí viedli
nacistické koncentračné tábory ďalej na tých ktorí využívali otrockú prácu obyvateľov
okupovaných území a podobne. Po spoločnej porade Jacksonovho tímu sa všetci
uzhodli, aby bola obžaloba čo najskôr obvineným doručená, aby bol proces čo najviac
férový. Čím dlhšie by to totiž odkladali, tým dlhšie by s nimi mohli nakladať ako
s vojnovými zajatcami a to sa žalobcovi Jacksonovi nepáčilo. Pred začatím samotného
procesu je uväzneným vojnovým zločincom doručená britským majorom Airey
Neaveom odôvodnenie prečo boli uväznení, z čoho sú obvinení a že majú právo na
obhajcu.
Na začiatku procesu sa všetci obvinení prehlásia za nevinných. Vo svojej
počiatočnej reči žalobca Jackson hovorí o princípoch, na ktorých bude celý proces
založený. Keď sa k reči dostane Britský žalobca tak číta svedectvo nemeckého
inžiniera, ktorý počas vojny pracoval na Ukrajine a bol svedkom masových poprav
Židov. V tomto svedectve hovorí o SS (Tribunálom bola táto organizácia označená za
zločineckú organizáciu), ktorá páchala tieto masové popravy. Žalobca Jackson chcel
poukázať na zločiny proti ľudskosti a preto si predvolal pred Tribunál preživších
väzňov koncentračných táborov. Počas výpovede svedok nacistických experimentov
pán Pachelogg, na ktorom boli v koncentračnom tábore Dachau tieto pokusy robené
vypovedá, že tieto pokusy boli robené na základe iniciatívy vedenia Luftwaffe27.
Görring stále tvrdil, že o zločinoch proti ľudskosti a zločinom proti Židom nemal
žiadne informácie. To žalobca Jackson vyvracia dokumentmi, ktoré nariaďovali
páchať tieto ohavné zločiny a na ktorých bol Görringov podpis. Dokonca žalobca
Jackson vytiahol proti Görringovi dokument v ktorom žiadal od Himmlera urýchlené
vytvorenie konečného riešenia Židovskej otázky. Ďalším dôkazom, ktorý mal usvedčiť
nacistov z páchania zločinov proti ľudskosti bol film natočený spojeneckými
armádami po oslobodení koncentračných táborov. Čo Görring nepopiera je vedomosť
24
25
26
27

V sovietskych očiach sú totiž už odsúdení.
Tu obhajca počas procesu zohráva veľmi malú úlohu.
V týchto krajinách je tomu naopak, tu obhajca zastupuje pred súdom obžalovaného čo najagresívnejšie.
Nemecké vojenské letectvo.
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o koncentračných táboroch, pretože to bola jeho iniciatíva ich zriadiť. Odôvodňoval to
tak, že aby mohol byť v Nemecku udržaný po nástupe nacistov k moci poriadok,
museli zatýkať nie len ľudí ktorí sa dopustili spáchania zločinu, ale aj tých, ktorí boli
podozriví, že by mohli v budúcnosti niečo protištátne spáchať. Je nutné dodať, že boli
zatýkaní bez súdneho zatykača a bez súdneho procesu.28
Vo filme môžeme vidieť aj narážky na Ženevský a Haagsky dohovor a obhajobou
nemeckých dôstojníkov, že oni tieto dohovory vedome neporušili, pretože oni len
plnili rozkazy a je úlohou vojaka rozkazy plniť bez diskutovania. Britská obžaloba
počas procesu obviňuje J. von Ribbentropa z toho, že donútil Československo aby sa
vzdalo svojho územia pod nátlakom, že ak to neurobí tak Nemecko bude viesť proti
nemu vojnu a že vybombarduje Prahu. Americká obžaloba poukazuje na Waltera
Funka, ktorý bol prezidentom Reichsbanku a ktorý od SS prijal do depozitu zlato, ktoré
bolo nakradnuté od Židov z koncentračných táborov. Počas procesu sa udeje
zaujímavá vec, keď si Ernst Kaltenbrunner pozve ako svedka veliteľa koncentračného
tábora Auschwitz, ktorý mu mal dosvedčiť, že Auschwitz nikdy nenavštívil. Žalobca
Jackson ho podrobí krížovému výsluchu počas ktorého sa odhaľuje precíznosť
a organizovanosť nemeckého páchania zločinov proti ľudskosti. Keď je pred
Tribunálom vypočúvaný Fritz Sauckel, tak ten pripúšťa že si bol vedomý, že tým, že
využíval otrockú prácu obyvateľov okupovaných krajín porušil Haagsky dohovor,
ktorý to vyslovene zakazuje. On sa ale obhajoval, že mu to nariadil Albert Speer. Ten
sa nakoniec ako jediný rozhodne priznať sa k zločinom, ktoré spáchal. Žalobca Jackson
vo svojej záverečnej reči odsudzuje zločiny, ktoré nacisti spáchali a konštatuje že
nacistický režim bude diabolská spomienka, ktorá skoro vyhubila civilizáciu.
Poukazuje na jedincov obvinených Tribunálom, že to boli práve oni, ktorí umožnili
páchanie týchto zločinov a teraz stoja pred Tribunálom a prehlasujú za nevinných.
Görring vo svojej záverečnej reči stále popiera jeho vedomosť o zločinoch proti
ľudskosti. Na konci procesu Tribunál vynáša rozsudky v štyroch bodoch. Prvým
bodom je účasť na spiknutí alebo spoločnom pláne k spáchaniu zločinov proti mieru,
druhým bodom je plánovanie, príprava, rozpútanie a vedenie útočnej vojny a ďalších
zločinov proti mieru, tretím bodom je vojnové zločiny a štvrtým bodom sú zločiny
proti ľudskosti.
7.4 Princíp legality v Norimberskom procese
V poslednej kapitole môjho článku by som sa rád venoval faktu, či zločiny, za
ktoré boli nacistickí vojnový zločinci odsúdení pred a počas trvania Norimberského
procesu existovali.
Napriek skutočnosti, že vojnové zločiny už boli súčasťou medzinárodného práva,
tak orgán medzinárodnej spravodlivosti, ktorý by ich mohol presadiť pred druhou
svetovou vojnou stále neexistoval, hoci zriadenie takého orgánu predpokladala už
Versaillská zmluva z roku 191929. Vyvodzovanie trestnej zodpovednosti bolo preto
ponechané na vnútroštátne súdnictvo. Prvým orgánom medzinárodnej trestnej
spravodlivosti bol až Norimberský tribunál z roku 1946. Podľa Marečka Tribunál
28
29

Jednalo sa hlavne o politicky nepohodlných ľudí akými boli napr. komunisti alebo demokrati.
Treaty of Peace With Germany článok 227. Dostupné na internete: https://www.loc.gov/law/help/ustreaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf [cit. 26.03.2019].
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zaujal k princípu legality v trestnom práve30 postoj, ktorý tvrdí že tento princíp nie je
na ujmu suverenity, ale že ide o všeobecnú zásadu spravodlivosti. Tribunál preto
apeloval na odklon od formalistického chápania princípu legality, ak absentujú len
niektoré jej prvky ale inak je skutková podstata zločinu súčasťou práva. Týmto
argumentom sa Tribunál vysporiadal so zločinmi proti mieru, ale stále sa vo svojom
rozsudku nevyjadril k zločinom proti ľudskosti. Tribunál zločiny proti ľudskosti spájal
s vojnovými zločinmi a zdalo sa, že zločiny proti ľudskosti nepokladal za nový
fenomén. Nebolo možné pri zločinoch proti ľudskosti použiť analogickú argumentáciu
ako v prípade zločinov proti mieru, pretože skutková podstata zločinov proti
ľudskosti vo vtedajšom medzinárodnom práve nebola vymedzená. Ľudské práva, ako
súčasť medzinárodného práva, neboli v dobe pred Tribunálom univerzálne
akceptované31.
Napriek tomu Mareček považuje potrestanie nacistov za zločiny proti ľudskosti
ako správne a to, že Tribunál neodôvodnil prečo ich za ne potrestal považuje za vadu
rozhodnutia. Podľa Marečka mohla byť argumentácia Tribunálu v tomto prípade
založená vo vzťahu k zločinom proti ľudskosti na naturalistickej koncepcii ľudských
práv a teda trestnosť ich konania vyplýva priamo z prirodzeného práva, alebo ju
mohol Tribunál založiť na Hartovskom priznaní, že tieto ich konania v čase konania
Tribunálu neboli považované za zločiny, ale napriek tomu si zasluhujú potrestanie. Ide
podľa Harta o prípad prípustnej pravej retroaktivity. Aj napriek tomu, že bolo
podotýkané, že zločiny proti ľudskosti na rozdiel od vojnových zločinov môžu byť
spáchané aj pred vypuknutím vojny Tribunál prehlásil, že zločiny proti ľudskosti
spred vojny neuznal a vyžadoval preukázanie súvislosti s páchaním vojnového
zločinu. Práve preto nebol žiaden s obžalovaných obvinený len za spáchanie zločinu
proti ľudskosti. Ak by neboli odsúdení za iný zločin, hrozilo by, žeby sa dostali na
slobodu. Týmto Tribunál odôvodnil pochybnosti, či rozhodoval podľa práva, a prečo
ich považoval za vyvrátené. Môžeme skonštatovať, že Tribunál musel vyriešiť
množstvo otázok, z ktorých čerpá doktrína medzinárodného trestného práva dodnes.
Za zhrnutie záverov Tribunálu možno považovať Norimberské princípy 32. Vďaka
Norimberskému procesu sa prakticky ukázalo, že medzinárodné trestné právo nie je
iba pojem, ale že sa začalo používať aj v praktickej rovine.33
Záver
Norimberský proces bol a je stále kontroverznou témou. Priebeh procesu nebol
len obdivovaný ale aj ostro kritizovaný 34. Je zaujímavé, že medzi kritikmi
Norimberského procesu boli aj ľudia, ktorí chceli aby nacistickí zločinci boli
potrestaní35. Je ale nepochybné, že práve Tribunál sa zaslúžil o to, že za zločiny
30
31
32

33
34
35

Nullum crimen sine lege.
Univerzálna akceptácia tohto práva začala až v druhej polovici 20. storočia.
Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nurnberg Tribunal and in the Judgment
of
the
Tribunal.
Dostupné
na
internete:
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_1_1950.pdf [cit. 27.03.2019].
MAREČEK, L.; Ref. 14, Banská Bystrica, op. cit., 2017, s. 270-272.
Objavovali sa názory, že proces bol len verejné lynčovanie obvinených.
Boli to napríklad Harlan Stone (predseda Najvyššieho súdu USA), William O. Douglas (sudca
Najvyššieho súdu USA).
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v medzinárodnom práve nie sú zodpovedné len abstraktné entity, ale aj jednotlivci
a iba tým, že týchto jednotlivcov za spáchanie týchto zločinov potrestáme dosiahneme
presadenie ustanovení medzinárodného práva. Tento Tribunál taktiež slúžil ako vzor
pre Medzinárodný vojenský tribunál pre Ďaleký Východ36 ktorý súdil japonských
predstaviteľov za zločiny proti ľudskosti a zločiny proti mieru, poslúžil tiež ako vzor
pre proces s Adolfom Eichmannom, ktorého sa podarilo Izraelu chytiť v Argentíne
v roku 1960. Tribunál poslúžil aj ako impulz, vďaka ktorému sa začalo vyvíjať
medzinárodné trestné právo a na základe jeho záverov vzniklo mnoho
medzinárodných dohovorov37.
Zoznam použitej literatúry
Knižné zdroje:
1. KLUČKA, J.; Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť), 2017.
2. MAREČEK, L.; Medzinárodný Vojenský Tribunál V Norimbergu: Príspevok
k ochrane ľudských práv?; In: SKALOŠ, M.,TUROŠÍK, M.; Ľudské práva včera
a dnes: Pôvod a význam ľudských práv a ich ochrana v právnej terminológii
a praxi, Banská Bystrica, 2017.
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

36
37

Internetové zdroje:
Dohovor o stíhaní a potrestaní hlavných vojnových zločincov Európskej Osy
z roku 1945. Dostupné na internete: https://www.slov-lex.sk/pravnepredpisy/SK/ZZ/1947/164/19471002 [cit. 24.03.2019].
Tzv.
Norimberská
charta,
článok
6.
Dostupné
na
internete:
https://ghum.kuleuven.be/ggs/events/2013/springlectures2013/documents1/lecture-5-nuremberg-charter.pdf [cit. 24.03.2019].
Fairness to Rightness: Jurisdiction, Legality, and the Legitimacy of International
Criminal
Law.
Dostupné
na
internete:
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1154177
[cit.
19.03.2019].
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide.
Dostupné
na
internete:
https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%2078/volume-78-i1021-english.pdf [cit. 20.03.2019].
Treaty
of
Peace
With
Germany.
Dostupné
na
internete:
https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/m-ust000002-0043.pdf
[cit. 24.03.2019].
Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex:
Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land. Dostupné na
internete:
http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdf [cit.
24.03.2019].
Issues of Complexity, Complicity and Complementarity: From the Nuremberg
Trials to the Dawn of the New International Criminal Court. Dostupné na
tzv. Tokijský proces.
napr. Dohovor o prevencii a trestaní zločinu genocídy, Norimberské princípy alebo Dohovor
o neuplatniteľnosti zákonných obmedzení vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti.

Norimberský proces

67

internete: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2605848 [cit.
24.03.2019].
8. Convention of July 27, 1929, Relative to the Treatment of Prisoners of War.
Dostupné na internete: https://www.loc.gov/law/help/us-treaties/bevans/must000002-0932.pdf [cit. 21.03.2019].
9. Customs
of
War
on
Land.
Dostupné
na
internete:
http://www.opbw.org/int_inst/sec_docs/1907HC-TEXT.pdf [cit. 24.03.2019].
10. Principles of International Law Recognized in the Charter of the Nurnberg
Tribunal and in the Judgment of the Tribunal. Dostupné na internete:
http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/draft_articles/7_1_1950.pdf
[cit. 27.03.2019].

Medzinárodné a európske právo v kinematografii
Zborník príspevkov z XII. študentského sympózia z medzinárodného a európskeho
práva konaného dňa 29. marca 2019 v Košiciach
Zostavovateľka:

Mgr. Lucia Bakošová

Vydavateľ:

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vydavateľstvo ŠafárikPress

Rok vydania:
Počet strán:
Rozsah:
Dostupné od:

2019
68
3,4 AH
07.10.2019

ISBN 978-80-8152-774-6

