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Predslov 
 
Podľa rôznych internetových zdrojov bola 27. mája 1951 pomerne 

kľudná nedeľa. Okrem zmienky o prvej Veľkej cene F1 v sezóne 1951 vo 
Švajčiarsku, ktorú vyhral Juan Manuel Fangio na vozidle Alfa Romeo, 
toho veľa v internetových databázach nezostalo. V tento deň sa začala ži-
votná dráha profesora Jána Klučku, ktorá trvá už sedemdesiat rokov. 

Pri opise životného príbehu profesora Jána Klučku je možné niekoľ-
kokrát použiť prívlastok „prvý“, keďže mal to šťastie, že mohol byť pri 
začiatkoch viacerých významných aktivít. Patrí medzi prvých pedagógov 
Právnickej fakulty v Košiciach založenej v roku 1973, vďaka čomu spojil 
svoj život s týmto mestom. V pozícii vysokoškolského pedagóga ovplyv-
nil celé generácie absolventov košickej fakulty, pre ktorých sa stal priro-
dzenou autoritou v problematike medzinárodného práva. Cez jeho pred-
nášky a učebnice sa realizovali ich prvé kontakty s touto oblasťou práva. 
V roku 1993 sa stal jedným z prvých sudcov novovznikajúceho Ústav-
ného súdu Slovenskej republiky, kde pomáhal vytvárať základy doktríny 
vzťahu slovenského právneho poriadku k medzinárodnému právu. A ne-
môžeme zabudnúť ani na jeho pozíciu prvého slovenského sudcu na Súd-
nom dvore Európskej únie po pristúpení Slovenskej republiky do Európ-
skej únie v roku 2004. Po každom odskočení do priestoru aplikačnej 
praxe sa vždy sa vrátil s novým optimizmom späť na fakultu a ďalej odo-
vzdával a odovzdáva svoje poznatky a skúsenosti nielen študentom, ale 
aj kolegyniam a kolegom na Ústave medzinárodného práva a európskeho 
práva.    

Spojenie profesora Jána Klučku s medzinárodným právom je všeo-
becne známe. Menej známe sú jeho iné stránky. Napríklad profesor 
Klučka je vášnivý čitateľ. V podstate čitateľ čohokoľvek, ale jeho srdco-
vou záležitosťou sú detektívne romány. Cestou na fakultu sa zvykne za-
staviť v kníhkupectvách a antikvariátoch a potom sa rád pochváli práve 
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získaným úlovkom. Má obdivuhodný prehľad vo filmovej tvorbe, čo sme 
na Ústave medzinárodné práva a európskeho práva aj viackrát využili pri 
organizovaní študentských sympózií venovaných problematike medziná-
rodného práva v kinematografii. 

Pri príležitosti životného jubilea profesora Jána Klučku sme sa na Ús-
tave medzinárodného práva a európskeho práva rozhodli pripraviť túto 
zbierku, ktorá by mu mala pripomínať, že svojou prácou ovplyvnil veľké 
množstvo ľudí, ktorí na neho nezabúdajú. Nebolo jednoduché zvoliť kľúč 
na usporiadanie príspevkov. Nakoniec sme zoradili príspevky podľa ča-
sového hľadiska, teda podľa toho, v ktorom období života profesora Jána 
Klučku sa jeho profesijný život preťal s profesijným životom autora prí-
spevku. Prostredníctvom príspevkov sa tak môžeme stretnúť v tejto 
zbierke s jeho kolegyňami a kolegami z akademického prostredia, spo-
lupracovníkmi z oblasti súdnictva, z Ústavného súdu Slovenskej repub-
liky, zo Súdneho dvora Európskej únie, so súčasnými kolegyňami a ko-
legami z fakulty a v neposlednom rade aj s jeho doktorandkami a dokto-
random. Ich odborné a vedecké príspevky sú popretkávané odkazmi na 
spomienky viažuce sa s profesorom Jánom Klučkom. 

 Na záver by som aj ja sama dodala svoju osobnú skúsenosť s profe-
sorom Jánom Klučkom. Mala som možnosť spoznať ho vo viacerých 
úlohách. Najprv ako pedagóga, ktorý ma učil, potom ako sudcu Súdneho 
dvora Európskej únie a nakoniec ako kolegu na Ústave medzinárodného 
práva a európskeho práva. Nech už pôsobil v ktorejkoľvek z týchto úloh, 
vždy to bol človek, od ktorého som sa veľa naučila, pretože vždy bol 
ochotný podeliť sa so svojimi poznatkami a skúsenosťami. Verím, že ešte 
bude veľa príležitostí na rozhovory o učení a študentoch, ale aj o nových 
detektívnych románoch s nečakanými závermi a rozuzleniami.  

 
Košice 7. októbra 2021   

Martina Jánošíková
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Česko-Slovensko a Slovensko v medzinárodných 
vzťahoch za ostatných päťdesiat rokov - úvahy 

a epizódy 

JUDr. Ján Varšo, CSc. 
____________________________________________ 

Úvod 

Životné jubileá a výročia ponúkajú dobrú príležitosť na mapovanie 
prežitého obdobia z rôznych uhlov pohľadu, ale v zásade je to pohľad do 
nezvratnej minulosti prelievanej do prítomnosti, ktorá sa pretvára sme-
rom do otvorenej a nejasnej budúcnosti. Je to kolobeh života človeka, 
spoločenstiev i spoločenských vzťahov v priestore a čase. Nič nevzniká 
na zelenej lúke, lebo udalosti na seba nadväzujú vo vzájomných príčin-
ných súvislostiach a na takom fundamente sú postavené aj procesy fun-
govania medzinárodných vzťahov medzi štátmi i ľuďmi. Ťažisko môjho 
vstupu do Liber Amicorum k jubilejným narodeninám profesora Jána 
Klučku tvoria (v umožnenom rozsahu) osobné úvahy a epizodické prí-
behy, ktoré rašia a dokresľujú zmeny - v scenérii zmien v medzinárodnom 
spoločenstve (faktograficky prevzaté najmä z aktuálnej Wikipedie) - vo 
vstupoch Česko-Slovenska a Slovenska a našich občanov do medzinárod-
ných vzťahov za ostatných päťdesiat rokov.  

S profesorom Jánom Klučkom sme spolu pôsobili na Katedre medzi-
národného práva a politiky na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach 
(1975-1987)1, kde sa formovali i prehlbovali naše teoretické poznatky v 
oblasti medzinárodného práva a medzinárodných vzťahov, ktoré tvorili 
základy v mojej medzinárodnoprávnej a diplomatickej službe v rámci 

                                                      
1 V rokoch 1970-1973 fakulta pôsobila ako Pobočka Právnickej fakulty UK v Bratislave so sídlom 
Košiciach a konštituovanie druhej právnickej fakulty na Slovensku bolo ukončené vydaním nariade-
nia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 88/1973 Zb. zo dňa 9. júla 1973 „O zriadení Právnic-
kej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach“ s účinnosťou jej pôsobenia od školského 
roku 1973/1974. 
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česko-slovenskej a slovenskej zahraničnej politiky. Úvahy a epizódy za-
čínajú obdobím štúdia práva v Košiciach (1970-1975), kde prednášali re-
nomovaní slovenskí teoretici a pedagógovia, ktorí výrazne vplývali na 
formovanie životných a právnych postojov študentov (aj) k spoločen-
skému dianiu u nás. Po absolvovaní štúdia prišla prvá prax na Katedre 
medzinárodného práva a politiky (1975-1987), ktorej kmeňovými asis-
tentmi v tom čase už boli Pavel Korvín (od roku 1973) a Ján Klučka 
(1974). Pedagogická pôsobenie na katedre (špecializácia na oblasť me-
dzinárodného práva súkromného) a s tým spojené kontakty s bývalými 
učiteľmi i novými kolegami bolo dobrou školou na cibrenie postojov na 
právnické, spoločenské a medzinárodné témy, čo bolo dôležité v predprí-
prave na prácu v (česko-slovenskej a slovenskej) zahraničnej službe. Pô-
sobenie na Federálnom ministerstve zahraničných vecí ČSSR (1987-
1989) a ČSFR (1990-1992), Ministerstve zahraničných vecí SR (1993-
2012) a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 
(2012-2020) vrátane na diplomatických úradoch ČSFR/SR v Bruseli 
(1991-1994), na SM SR pri OSN v New Yorku (1996-1999), na ZÚ na 
Cypre (2002-2007), v Srbsku (2011-2015) i na ÚSŽZ (2015-2020) nosilo 
v sebe vždy (nezmazateľné) prvky právnického štúdia v Košiciach a pô-
sobenia na jej Katedre medzinárodného práva a politiky.  

Medzinárodné vzťahy v teórii a v praxi 

Na úvod teoretické vymedzenie témy v podaní autorov, ktorí v Česko-
Slovensku a na Slovensku, prispievali k rozvoju vedy  medzinárodného 
práva. Miroslav Potočný, renomovaný český pedagóg a teoretik z Práv-
nickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe, ktorý nezištne odovzdával 
svoje teoretické poznatky z oblasti medzinárodného práva ďalším gene-
ráciám vrátane našej, definuje medzinárodné vzťahy ako “souhrn veške-
rých společenských vztahů jak politických, hospodářských, sociálních, 
tak i kultúrních, které existují mezi jednotlivými státními jednotkami.”2 
Ján Azud, slovenský teoretik a pedagóg, pod medzinárodnými vzťahmi 

                                                      
2 POTOČNÝ, M.: Mezinárodní právo veřejné. 2. přepracované a doplněné vydání. Praha Panorama, 
1977, s. 19. 
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rozumie súhrn “spoločenských vzťahov medzi štátmi a národmi” a spres-
ňuje, že “medzinárodnými sú pre ich funkčný obsah, ktorý prekračuje 
hranice jednotlivého štátu a preto, že sa na nich zúčastňujú dva i viaceré 
štáty”. Zároveň konštatuje, že “nijaký štát sa nemôže vyvíjať izolovane, 
ale rôznym spôsobom vstupuje do stykov s inými štátmi a takto vznikajú 
medzi nimi určité vzťahy”, pričom každý štát “vyvíja navonok takú čin-
nosť, ktorej cieľom je zabezpečiť priaznivé podmienky pre štát a jeho ob-
čanov a táto uvedomelá činnosť sa nazýva zahraničnou politikou štátu.”3 
Podľa teórie medzinárodného práva štátne útvary a národy (subjekty me-
dzinárodných vzťahov) vstupujú do vzájomných kontaktov v oblasti po-
litickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej a iných (predmet medzinárod-
ných vzťahov), aby prostredníctvom svojej zahraničnej politiky (nástroj) 
uspokojovali potreby spoločnosti a občanov (účel).      

Medzinárodné vzťahy majú svoj poriadok fungovania podľa pravidiel 
vytvorených ich subjektmi, ktorých cieľom by malo byť rozvíjanie spo-
lupráce medzi štátmi a národmi pre blaho svojich občanov. “Život však 
nie je zelená lúka, kde si vyjdeš s Ančou na prechádzku”, ako povedal 
jeden bývalý česko-slovenský politik, a minulé, zmrznuté i prebiehajúce 
konflikty naprieč zemeguľou, žiaľ, potvrdzujú a dokumentujú, že v me-
dzinárodných vzťahoch dochádza (aj) k (fyzickej i morálnej) devastácii 
ľudí i spoločenstiev a k plodeniu vzájomnej nenávisti, nehovoriac už o 
(nevyčísliteľných) materiálnych škodách. Počas pôsobenia na fakulte som 
svoje vystúpenia na (rôzne) témy z oblasti medzinárodných vzťahov sta-
val na téze, že moja generácia, narodená po II. svetovej vojne, napriek 
všetkým (spoločenským) problémom a (individuálnym) ťažkostiam ne-
zažila útrapy vojny. To však už nemohli povedať moji rovesníci na Cypre 
a v Srbsku, kde som diplomaticky pôsobil. Život obyvateľov Cypru (cy-
perských Grékov i cyperských Turkov) poznamenali (vojenské) zásahy 
Grécka a Turecka v roku 1974, ktoré priniesli, na tomto rozdelenom stre-
domorskom ostrove, ľudské obete, nezvestné osoby i strasti presídlencov 
donútených opustiť svoje rodné domovy. Obyvatelia bývalej Juhoslávie 

                                                      
3 AZUD, J.: Medzinárodné právo. Bratislava: VEDA Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 
2003, s. 14-15. 
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vrátane jej slovenskej menšiny zasa znášali utrpenia z vojnových konflik-
tov spojených s jej rozpadom (1991-1995) a obyvatelia Srbska pri bom-
bardovaní Juhoslovanskej zväzovej republiky alianciou NATO (1999) v 
súvislosti so situáciou v Kosove. Jeden zo srbských politikov tohto obdo-
bia to ilustroval slovami: “Zažili sme situácie, kedy rodičom zomierali 
deti v náručí, lebo embargu na dovoz do krajiny podliehal aj acylpyrín, 
ktorý by im snáď bol býval pomohol.” Spoluprácu medzi národmi a 
štátmi, na ktorú nabádajú a navádzajú prijaté medzinárodné pravidlá, tak 
nezriedka nahrádza použitie (politickej, hospodárskej i vojenskej) sily so 
strastiplnými dôsledkami na ľudí a na prostredie, proti ktorým je namie-
rené. Pôdorys medzinárodného poriadku, na ktorom sú postavené medzi-
národné vzťahy, má tak dve strany - spoluprácu v mierovom období a 
konfrontáciu v čase konfliktov. V obidvoch poriadkoch sa zainteresované 
strany odvolávajú na svoje záujmy a záujmy svojho obyvateľstva, ktoré 
vládnu nad všetkým ostatným. Dve strany tejto mince záujmu subjektov 
trefne vyjadril bývalý britský ministerský predseda Winston Churchill 
(1874-1965), podľa ktorého (nielen v dobovom kontexte II. svetovej 
vojny) v medzinárodných vzťahoch neexistujú trvalé priateľstva alebo ne-
priateľstva, ale len trvalé záujmy národa/štátu. Individuálne záujmy jed-
notlivých medzinárodných subjektov tak v medzinárodných vzťahoch 
dominujú a ústia buď do spolupráce, alebo do konfrontácie. 

Záujmy štátov a národov sú (objektívne) rozdielne z hľadiska ich 
územnej polohy, rozlohy4 i počtu obyvateľov.5 Pre tichomorské ostrovné 

                                                      
4 Podľa Worldometers.info (odvolávajúc sa na údaje OSN) celková plocha zemegule  predstavuje 
510,065,284 km², ktorú na 361 126 221 km² (70,8 %) pokrýva voda a 148 939 063 km² (29,2 %) 
tvorí pevnina. Na globálnej úrovni najväčšiu rozlohu má Rusko so 17 098 242 km² (11 % pevniny 
sveta), ďalej (2.) Kanada s 9 984 670 km² (6,1% pevniny sveta), (3.) Čína s 9 706 961 km² (6,3% 
pevniny sveta), (4.) USA s 9 372 610 km² a (5.) Brazília s 8 515 767 km² a ponad milión km² má ešte 
aj (29.) Egypt, pričom štatistiku uzaviera (194.) Vatikán s 0,44 km². Slovensku so 49 037 km² patrí 
130. miesto a (na lokálnej úrovni) z našich susedov je (45.) Ukrajina so 603 500 km², (71.) Poľsko s 
312 679 km², (110.) Maďarsko s 93 028 km², (115.) Rakúsko 83 871 km² a (118.) Česko so 78 865 
km².  
5 Podľa Worldometers.info (odvolávajúc sa na údaje UNDP k 1. júlu 2019), počet ľudí v 235 štátoch 
a nesamosprávnych územiach sveta predstavoval 7 713 468 205 obyvateľov (hranica 6 miliárd oby-
vateľov bola prekročená v roku 1999, hranica 5 miliárd v roku 1987, hranica 4 miliárd v roku 1974, 
hranica 3 miliárd v roku 1960 a v roku 1950 žilo na planéte 2 536 431 018 ľudí), keď (na globálnej 
úrovni) je najľudnatejšia Čína s 1 439 323 776 obyvateľmi (18,47% svetovej populácie) a za ňou 
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štáty a ich obyvateľov je prioritou eliminácia ohrozovania ich existencie 
zvyšovaním hladiny oceánov v dôsledku globálneho otepľovania. Veľ-
kosť územia a počet obyvateľov indikujú záujmy z hľadiska ich prírod-
ného (materiálneho) bohatstva a ľudských zdrojov. Ekonomický6 a vo-
jenský7 potenciál naznačujú silu subjektov na uplatňovanie/presadzova-
nie záujmov vo vzťahu k partnerom medzinárodného spoločenstva.  

                                                      
nasledujú (2.) India s 1 380 004 385 obyvateľmi (17,70 % svetovej populácie), (3.) USA s 331 002 
651 obyvateľmi (4,25 % svetovej populácie), (4.) Indonézia s 273,523,615 obyvateľmi, (5.) Pakistan 
s 220,892,340, keď štatistiku uzaviera (235.) Vatikán s 801 obyvateľmi. Slovensko je na 118. miesto 
s 5,459,642 obyvateľmi (0,07% svetovej populácie) a (na lokálnej úrovni) z našich susedov (35.) 
Ukrajina so 43,733,762 obyvateľmi (0,56% svetovej populácie), (38.) Poľsko s 37,846,611 obyva-
teľmi (0,49% svetovej populácie), (86.) Česko s 10,708,981 obyvateľmi (0,14% svetovej populácie), 
(94.) Maďarsko s 9,660,351 obyvateľmi (0,12% svetovej populácie) a (97.) Rakúsko s 9,006,398 
(0,12% svetovej populácie). 
6 Podľa Medzinárodného menového fondu (MMF) celosvetový hrubý domáci produkt (HDP) v 190 
monitorovaných štátoch v roku 2018 bol 84 835 462 miliónov dolárov, keď najväčší podiel patril 
USA (20 513 000 miliónov) a krajinám EÚ spolu (18 769 287 miliónov), Číne (13 457 267 miliónov) 
a Japonsku (5 070 629 miliónov), za ktorými nasleduje Nemecko (4 029 140 miliónov) a Spojené 
kráľovstvo (2 808 899 miliónov); Slovensku (106 940 miliónov) patrí v tomto rebríčku 63. miesto a 
našim susedom Poľsku (549 478 miliónov) 23. miesto, Rakúsku (459 401 miliónov) 27. miesto, Če-
sku (244 540 miliónov) 46. miesto, Maďarsku (156 393 miliónov) 57. miesto a Ukrajine (126 390 
miliónov) 58. miesto. Svetová banka (SB) zverejnila za rok 2019 rebríček štátov a závislých území 
podľa HDP na obyvateľa, ktorého celosvetový priemer v 186 monitorovaných štátoch je 18,381 mi-
lióna dolárov, pričom horné priečky obsadili (1.) Luxembursko (124,591 milióna), (2.) Singapur 
(101,649 milióna), (3.) Katar (94 029 milióna), (4.) Írsko (89,684 milióna) a (5.) Švajčiarsko (72,376 
milióna); Slovensku je v tomto rebríčku na 42. mieste (33,516 milióna) a z našich susedov je za nami 
(96.) Ukrajina (13,341 milióna) a pred nami (13.) Rakúsko (60,418 milióna), (29.) Česko (44,296 
milióna), (40.) Poľsko (35,165 milióna) a (41.) Maďarsko (34,966 milióna).  
7 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) zverejnil (26. apríla 2021) údaje výdav-
kov na zbrojenie za rok 2020. Najviac na zbrojenie vydali (01.) USA (778 miliárd dolárov), čo pred-
stavuje 39 % celosvetových vojenských výdavkov, (2.) Čína (252 mld.), čo je 13% celosvetového 
podielu na vojenských výdavkoch, (3.) India (72,9 mld.), čo je 3,7% celosvetových výdavkov, (4.) 
Rusko (61,7 mld.), čo je 3,1% celosvetových výdavkov a (5.) Saudská Arábia (57,5 mld.), čo pred-
stavuje 2,9 % celosvetových výdavkov na zbrojenie. Poradie krajín s najväčšími výdavkami na zbro-
jenie v roku 2020 z hľadiska HDP vedie (1.) Oman (11%), (2.) Saudská Arábia (8,4%), (3.) Alžírsko 
(6,7%), (4.) Kuvajt (6,5%) a (5.) Izrael (5,6%). Napokon ešte porovnanie pohybu výdavkov na zbro-
jenie podľa svetových regiónov, ktoré v roku 2020 oproti roku 2019 priemerne vzrástli o 2,6%. Naj-
viac sa navýšili v/vo (1.) Severnej Afrike (6,4%), (02.) Strednej Európe (6,0%), (3.) Oceánii (5,6%), 
(4.) Juhovýchodnej Ázii (5,2%), (5.) Severnej Amerike (4,3%), (6.) Západnej Európe (3,9%), (7.-8.) 
Subsaharskej Afrike a Východnej Európe (3,4%), (9.) Východnej Ázii (2,3%), (10.) Južnej Ázii 
(1,3%) a (naopak) k zníženiu došlo (11.) v Strednej Amerike a Karibiku (- 0,2%), (12.) Južnej Ame-
rike (- 2,1%), (13.) Strednej Ázii (- 8,4%).  
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Diplomat jedného menšieho (západoeurópskeho) štátu spomínal situ-
áciu (zo vzdialenejšej minulosti) vo vzťahu k (územne i populačne) väč-
šiemu susedovi. Vláda jeho krajiny podnikala kroky na zastavenie reali-
zácie projektu na území svojho väčšieho suseda, ktorý mal preukázateľne 
(negatívny) priesak na prírodné (vodné) zdroje na území tohto malého 
štátu. V reakcii na to väčší sused (v zákulisí) pohrozil, že zariadi (s pod-
porou svojich partnerov) v istej medzinárodnej organizácii, aby táto men-
šia krajina nedostávala objednávku na výrobu produktov, ktorá patrila 
medzi piliere jeho ekonomiky a v tejto medzinárodnej organizácii jej bola 
dlhodobo pravidelne prideľovaná: “Prehodnotili sme náš postoj k danému 
projektu suseda a zastavili sme naše proekologické aktivity voči väč-
šiemu susedovi, aby sme uchránili ekonomické záujmy našej krajiny”, 
uzavrel príbeh. Dva (rovnoprávne) subjekty medzinárodného práva v 
(sporovom) vzťahu a jedno riešenie v prospech subjektu so silnejším (po-
liticko-ekonomickým) potenciálom. Pokiaľ by (hypoteticky) uvedené štáty 
stáli na opačných stranách a aktivity menšieho štátu by viedli k poško-
dzovaniu (ekológie) väčšieho, výsledok by bol zrejme rovnaký - úspešný 
by bol väčší štát, ktorý by argumentoval prioritami ekológie. Určite, nie 
vždy musí byť v sporných prípadoch medzi subjektmi rozhodujúci veľ-
kostný potenciál štátu a možno využívať aj iné (civilizované) prostriedky 
na riešenie rozporov (arbitráž, súdy a pod.), ale aj na takýto proces potre-
buje malý štát akumulovať (finančný, ľudský a spojenecký) potenciál, 
ktorý bude (v konečnom dôsledku) vyvažovať potenciál väčšieho part-
nera.  

Keď jedna európska mocnosť ukončila svoju účasť na zmluve v ob-
lasti odzbrojenia, diplomat z menšieho štátu na otázku, aké odvetné opat-
renia proti tomu prijme jeho krajina, reagoval: „Náš vplyv na vynucova-
nie uplatňovania tejto zmluvy voči tejto mocnosti je asi taký, ako vplyv 
pasažiera lietadla zo sedadle číslo 25A na riadenie tohto lietadla“. Je to 
realita, ak ide o individuálne vzťahy medzi dvoma štátmi s nerovnováž-
nym potenciálom, ale v spolupráci s inými (spojeneckými) účastníkmi 
zmluvy, to už nadobúda iný rozmer. V konečnom dôsledku však prob-
lémy a výzvy jednotlivých štátov/národov (bez ohľadu na veľkosť, popu-
láciu a materiálny potenciál) sú v bubline vzťahov na zemeguli prepojené 
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a narušovanie (prirodzenej) rovnováhy v medzinárodnom poriadku ich 
subjektmi v účele a predmetu medzinárodných vzťahov i použitých ná-
strojoch vyvolá v dnešnom interaktívnom svete reťazovú reakciu s (ne-
gatívnymi/pozitívnymi dôsledkami na všetkých.  

Materiálna podstata (zemepisná poloha, územná rozloha a prírodné 
bohatstvo) a ľudské zdroje (populácia a jej výrobná a intelektuálna ka-
pacita) predstavujú dôležitý (vnútroštátny) kapitál/potenciál subjektu, 
ktorý tvorí jeho východiskový vstup do širokého spektra medzinárodných 
(politických, hospodárskych, vojenských, vedecko-technických, kultúr-
nych, turistických, športových a iných) vzťahov. Na tomto základe sa tiež 
formujú záujmy daného subjektu (aj) vo vzťahu k zahraničiu. Vo vonkaj-
šom prostredí sa tieto záujmy (impulzy) dostávajú buď do súzvuku so zá-
ujmami subjektov na lokálnej, regionálnej až po globálnu úroveň a ústia 
do spolupráce s nimi, alebo sa dostávajú do rozporu so záujmami týchto 
subjektov a stávajú sa predmetom kolízií a konfliktov, či (napokon) pre 
mnohé z nich a na rôznej úrovni sú tieto impulzy indiferentné, keďže sa 
nedotýkajú ich záujmov.  

K najintenzívnejším vzťahom (celkom prirodzene) dochádza na lo-
kálnej úrovni (susediace štáty), keďže sú územne (cezhranične) prepo-
jené, čo vytvára (teoreticky i prakticky) predpoklady aj pre rozvíjanie 
vzťahov medzi nimi a ich občanmi za predpokladu, že medzi susedmi 
existuje súzvuk a harmónia záujmov. Zároveň je to však styčný priestor 
pre problémy, incidenty, kolízie a konflikty, ktorých korene (často) sia-
hajú do (nedávnejšej či hlbšej) minulosti. Ak problémy na lokálnej úrovni 
siahajú na záujmy subjektov na (zemepisne prepojenej) regionálnej 
úrovni, do ich riešenia sa (obvykle) zapájajú (podľa svojho potenciálu) aj 
ďalšie subjekty regiónu, alebo mocnosti, ak sa dotýkajú ich záujmov na 
globálnej úrovni. Všeobecne (pre každého suseda) platí, že je dobre mať 
dobré vzťahy so vzdialenými krajinami a národmi, ale najlepšie je mať 
dobré vzťahy so susedmi.  

Súčasný medzinárodný poriadok a miesto subjektov v jeho hierar-
chii sú postavené na výsledkoch mocenského boja v II. svetovej vojne, 
hoci vývoj (prirodzene) priniesol mnohé modifikácie. Právne i reálne je 
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na vrchole mocenskej pyramídy medzinárodného spoločenstva päť (hlav-
ných) strážcov mieru a bezpečnosti vo svete, päť stálych členov Rady 
bezpečnosti OSN (Čína od roku 1971 Čínska ľudová republika, Francúz-
sko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, USA a ZSSR 
od roku 1991 Ruská federácia),8 ktorým 51 zakladajúcich štátov OSN v 
článku 27 Charty OSN (San Francisco, 26. jún 1945) zverilo hlavnú zod-
povednosť za udržiavanie medzinárodného mieru a bezpečnosti a dalo im 
k dispozícii silný nástroj práva veta proti zásahu OSN v meritórnych otáz-
kach, ktoré patria do pôsobnosti Rady bezpečnosti OSN. Tento status v 
uznávanej univerzálnej medzinárodnej organizácii ich v medzinárodnom 
poriadku stavia (de iure) nad ostatné subjekty medzinárodného spoločen-
stva a spolu vytvárajú klub, kde sa stretávajú a (pri ich prevážne proti-
chodných mocenských záujmoch) hľadajú (kompromisné) východiská a 
riešenia v prerokovaných otázkach. Napriek mnohým kritikám i snahám 
o reformu OSN, (solidárna) zodpovednosť stálych členov RB OSN v ob-
lasti mieru a bezpečnosti, napĺňa svoj účel a zmysel tým, že (vo svojej 
podstate) minimalizuje riziko vzniku (ozbrojených) konfliktov medzi 
nimi samotnými a (vo všeobecnosti) prispieva k eliminovaniu konfliktov 
na regionálnej a lokálnej úrovni. To sa prejavilo aj v období studenej 
vojny9 (1947-1991), v rámci ktorej západné štáty (na čele s USA) a vý-
chodné štáty (na čele so ZSSR) súperili o udržanie alebo rozšírenie sfér 

                                                      
8 25. októbra 1971 Čínska ľudová republika (s podporou štátov tretieho sveta) nahradila (čínsky) 
Taiwan v Rade bezpečnosti OSN, ktorý od založenia OSN bol jej stálym členom, a od 24. decembra 
1991 Ruská federácia s podporou 11 členských krajín Spoločenstva nezávislých štátov pokračovala 
v členstve ZSSR v Rade bezpečnosti a vo všetkých ostatných orgánoch OSN. 

9 Wikipedia (júl 2021) zovšeobecňuje: “Studená vojna bola skrytým konfliktom medzi Západom 
(USA a ďalšie západné krajiny) a komunistickým blokom (východným blokom, vedeným ZSSR), 
keď sa Spojené štáty a Sovietsky zväz po víťazstve v druhej svetovej vojne stali súperiacimi super-
veľmocami. Namiesto otvoreného vojenského konfliktu o svetovú nadvládu medzi vojenskými 
zoskupeniami NATO (1949) a Varšavskej zmluvy (1955-1991) sa konfrontácia odohrávala hlavne v 
ideologickej, politickej, propagandistickej, hospodárskej a vedecko-technickej rovine. Súperenie sa 
prejavilo tiež v boji o sféry vplyvu a o prevahu v zbrojení. Sféry vplyvu sa rozširovali vedením tzv. 
zástupných vojen, teda ozbrojených konfliktov v rozvojových krajinách, pri ktorých bloky podporo-
vali spriaznené strany v danej krajine (napr. Kórea, Vietnam, Angola, Afganistan). Podstatnú úlohu 
v získavaní priaznivcov a spojencov (aj na strane protivníka a nezúčastnených krajín) zohrávala ide-
ologická propaganda, špionáž a tajné služby. Studená vojna trvala približne od roku 1947 do rozpadu 
Sovietskeho zväzu v roku 1991.  
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vplyvu svojich (antagonistických) záujmov vo svete, pričom do tohto pro-
cesu vstupovali aj krajiny rozvojového sveta, ktoré sa angažovali v hnutí 
neangažovaných štátov10 s cieľom riešiť svoje problémy sociálno-ekono-
mickej povahy (väčšinou) historicky späté s (koloniálnou) minulosťou. 
Na globálnej úrovni však neustále prebieha (veľ)mocenský boj o udrža-
nie, posilnenie či rozšírenie sfér vplyvu nad (početne) rozšíreným a (zá-
ujmovo) spestreným reliéfom subjektov medzinárodného spoločenstva od 
konca II. svetovej vojny. Počet členov OSN stúpol oproti obdobiu pred 
75 rokmi z 51 na dnešných 195 vrátane dvoch pozorovateľov (Palestínsky 
štát a Vatikán). To prináša so sebou na medzinárodnú scénu aj multipli-
káciu a diverzifikáciu záujmov, priorít a výziev, čo nachádza svoj odraz 
tak v oblasti mierovej spolupráce, ako aj v oblasti konfliktov.  

Česko-Slovensko a Slovensko v medzinárodných vzťahoch 

Od pri/sťahovania Slovanov do stredoeurópskeho priestoru v V.-VI. 
storočí si Slováci na svojom území udržiavali a kultivovali jazyk, vieru, 
zvyky i tradície, hoci do medzinárodných vzťahov vstupovali v rôznych 
štátnych útvaroch, najdlhšie (tisícročie) v rámci Uhorska. Naši predkovia 
a ich lídri (v rôznych oblastiach národného života)  udržiavali slovenskú 
svojskosť a (napriek problémom i nástrahám) slovenská loď dokormid-
lovala k svojbytnosti. Od roku 1993 je Slovenská republika samostatný 
subjekt medzinárodného práva a vo svojom mene vstupuje do medziná-
rodných vzťahov.  

Slovenská štátnosť začala nadobúdať konkrétne kontúry po I. svetovej 
vojne (1918) v rámci Česko-Slovenska, spoločného štátneho útvaru 

                                                      
10 Wikipedia (júl 2021) zovšeobecňuje: “Hnutie nezúčastnených krajín (Non-Aligned Movement) 
bolo reakciou na rozdelenie sveta na dva mocenské (vojenské) bloky (NATO a Varšavská zmluva) 
po II. svetovej vojne v období studenej vojny a združuje 120 krajín, ktoré nie sú členmi mocenských 
blokov. V duchu zásad Bandungskej konferencie (Indonézia) v roku 1955 vzniklo na juhoslovan-
skom ostrove Brioni v roku 1956 prijatím vyhlásenia, ktoré podpísali juhoslovanský prezident Josip 
Broz Tito, prvý predseda vlády Indie Džaváharlál Néhrú a druhý egyptský prezident Gamál Abdal 
Násir. Vyhlásenie obsahovalo aj túto myšlienku: „Mier nemožno dosiahnuť odlúčením, ale ašpirá-
ciou na kolektívnu bezpečnosť v globálnom meradle a rozširovaním slobody, ako aj ukončením nad-
vlády jednej krajiny nad druhou“. Hnutie bolo formalizované v Belehrade v roku 1961 za účasti 
delegácií 25 štátov a jeho prvým predsedom sa stal Josip Broz Tito.” 
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Čechov a Slovákov, po rozpade Rakúsko-Uhorska. Pred II. svetovou voj-
nou, v dôsledku Mníchovskej dohody (29. september 1938) došlo (z ini-
ciatívy a krokov hitlerovského Nemecka) k jeho rozbitiu a z okliešteného 
územia Čiech a Moravy vznikol (nemecký) protektorát a na území Slo-
venska, zredukovaného prvou viedenskou arbitrážou (2. november 1938), 
vznikol (vojnový) Slovenský štát (1939-1945).  

Po II. svetovej vojny došlo k obnoveniu ČSR (1945), ktorá sa dostalo 
do zóny geopolitického (ideologického) vplyvu (režimu) ZSSR so všet-
kými vnútroštátnymi i medzinárodnými dôsledkami. Ekonomicky tieto 
vzťahy istila spolupráca v rámci Rady vzájomnej hospodárskej pomoci 
(1949) a vojensky zabezpečovalo združenie šiestich štátov (ČSR, Bulhar-
sko, Maďarsko, NDR, Poľsko, Rumunsko a ZSSR) Varšavskej zmluvy. V 
roku 1968 päť z nich (okrem Rumunska) vojensky obsadilo ČSSR s cie-
ľom nedopustiť, aby “nepriateľské sily zviedli ČSSR zo socialistickej 
cesty a vytvárali tak hrozbu odtrhnutia republiky od socialistického spo-
ločenstva.”11 V roku 1968 bolo tiež ČSSR federalizované po prijatí ús-
tavného zákona o česko-slovenskej federácii (č. 143/1968 s účinnosťou 
od 1. januára 1969), ktorý v preambule deklaroval “obojstrannú vôľu” 
českého a slovenského národa “žiť v spoločnom štáte”. Znamenalo to po-
silnenie pôsobnosti republík pri správe ich záležitostí, čo predstavovalo 
ďalší posun k samospráve Slovenska svojich záležitostí.  

Do tohto časového rámca spadá aj zriadenie právnických fakúlt v Ko-
šiciach a v Brne, ktoré (popri právnických fakultách v Prahe a v Brati-
slave) sa podieľali na výchove právnikov a prispievali tak k rozširovaniu 
a posilňovaniu právneho potenciálu i povedomia u nás.  

Ďalšiu historickú etapu predstavovali spoločenské zmeny v ČSSR po 
nežnej revolúcii v roku 1989, ktoré viedli aj k ukončeniu (ústavnou ces-
tou) fungovania ČSFR (31.12.1992) a vzniku Českej republiky a Sloven-
skej republiky (01.01.1993) a k ich uznaniu v rámci medzinárodného spo-

                                                      
11 Otvorený list adresovaný KSČ predstaviteľmi Bulharska, Maďarska, NDR, Poľska a ZSSR zo 
schôdzky vo Varšave (14.-15.07.1968). 
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ločenstva a prijatiu do neho. Zároveň to znamená začiatok procesu integ-
rácie Slovenska do euroatlantických štruktúr, čo vyústilo v roku 2004 zač-
lenením do Európskej únie a NATO.  

Tieto udalosti treba pripomínať, aby sme neopomínali kontext štáto-
právneho formovania ČSR a Slovenskej republiky, ktoré nevznikli “na 
zelenej lúke”, ale im prechádzal (často) zložitý vývoj a za ich formova-
ním a tvarovaním na vnútroštátnej scéne i v zahraničí stali (v dobrom i v 
zlom) vždy ľudia. Na získanie statusu štátu/národa na medzinárodnej 
scéne je nevyhnutné, aby jeho relevantní zástupcovia získali podporu v 
rámci (vnútro)štátneho/národného spoločenstva a aby ho (ako štátny 
útvar) uznali, na báze náležitého zdôvodnenia, partneri v rámci medziná-
rodného spoločenstva. Taký procesom vstúpila do medzinárodných vzťa-
hov samostatná ČSR po I. svetovej vojne a tiež Česká republika i Sloven-
ská republika po rozdelení ČSFR (1992). Na druhej strane aktivity z von-
kajšieho prostredia majú (obvykle negatívny) dopad na status subjektu. 
Medzi osudové exemplárne prípady v našej histórii patrí (právne) demo-
lovanie ČSR ako subjektu medzinárodných vzťahov na základe Mníchov-
skej dohody (1938) a deformovanie zvrchovanosti ČSSR vojenským zá-
sahom piatich štátov štátov Varšavskej zmluvy (1968) do vnútroštátneho 
spoločenského vývoja.  

Zahraničná politika a diplomacia 

Kontakty a vzťahy so zahraničnými partnermi v rámci zahraničnej 
politiky štátu zabezpečuje podľa jeho (vnútroštátnych) potrieb a záujmov 
(hlavne) rezort zahraničných vecí spolu s ním riadenými diplomatic-
kými12 i konzulárnymi13 úradmi v zahraničí, za ktorými boli a ostávajú v 
príslušných inštitúciách ľudia. Wikipedia pojem zahraničnej politiky 
štátu zovšeobecňuje do súhrnu “aktivít potrebných na zabezpečenie vše-
obecného blaha národa, vlastnej záujmovej skupiny alebo politickej 
strany v zahraničnej oblasti štátu. Určuje smer, ktorým štát presadzuje 

                                                      
12 Dohovor o diplomatických stykoch (Viedeň, 18. apríl 1961), publikovaný vo vyhláške ministra 
zahraničných vecí č. 157/1964 Zb. z 10. júna 1964. 
13 Dohovor o konzulárnych stykoch (Viedeň, 24. apríl 1963), publikovaný vo vyhláške ministra za-
hraničných vecí č. 32/1969 Zb. z 12. februára 1969. 
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svoje záujmy v zahraničí.“ Zabezpečovanie vnútroštátnych (materiálnych 
a duchovných) potrieb subjektu (pre blaho národa) je vodiacim prvkom 
v procese vzťahov s inými štátmi, čo manažujú a vykonávajú jeho záko-
nom splnomocnení a medzinárodne uznávaní zástupcovia. Do tohto pro-
cesu tak vstupuje ľudský faktor, ktorý (v dynamicky sa rozvíjajúcich me-
dzinárodných vzťahoch) zohráva dôležitú úlohu pri uplatňovaní zahranič-
nopolitických záujmov na úrovni zvrchovaného subjektu a pri ochrane 
práv a záujmov jeho fyzických a právnických osôb. V zahraničnej poli-
tike je dôležité poskytovanie náležitých informácií o vzťahoch v medzi-
národnom spoločenstve a medzi jeho subjektmi a zdôvodnené návrhy na 
prijímanie rozhodnutí kompetentnými orgánmi, čo predpokladá aj zna-
losť potrieb a ponúk domáceho prostredia, skrátka, treba “myslieť glo-
bálne a žiť lokálne”.   

Zahraničná politika štátu si vyžaduje kompetentných profesionálov, 
ktorí požívajú dôveru doma a rešpekt v zahraničí, čo na nich kladie, 
(najmä) v dnešnej preinformatizovanej dobe, zvýšené nároky a požia-
davky. Pôsobia v nich, tak ako v každej inej profesii, ľudia s diferenco-
vaným stupňom znalostí a záujmu o profesiu, elastickejším, či pevnejším 
charakterom a s pestrými farbami poznačeným presvedčením. Vo všeo-
becnosti však platí, že je zložitejšie riadiť zahraničné záležitostí v čase, 
keď štát/národ je vystavený (núteným) zásahom z vonkajšieho prostredia, 
v ktorých sa (pre zabezpečenie “blaha” ľudu) ponúkajú na výber alterna-
tívy - buď (nútená) spolupráca (s agresorom), alebo (násilný) odpor voči 
nemu, ktoré (napokon) poznamenávajú jeho identitu i integritu.  

Sedemdesiate roky XX. storočia - uvoľňovanie napätia vo svete 
a právnické vzdelávanie 

Globálnu politiku v sedemdesiatych rokoch ovládali tri zásadné 
zoskupenia štátov - západné, ktorého lídrom boli USA, východné na čele 
so ZSSR, a hnutie neangažovaných štátov, ktorých lídrami boli Juhoslá-
via, India a Egypt. V tomto období už na globálnej úrovni dochádza (na-
priek všetkým zložitostiam) k otvorenejšej komunikácii medzi štátmi vý-
chodného a západného bloku, čo sa na regionálnej úrovni premietlo do 
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helsinského procese o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Na lokálnej 
(susedskej) úrovni sa stále prejavujú dôsledky obsadenia ČSSR vojskami 
Varšavskej zmluvy (1968) aj s (negatívnymi) dopadmi na vzťahy ČSSR 
a našich občanov so zahraničím. 

Zahraničná politika ČSSR bola v okupovaných podmienkach ešte 
silnejšie napojená na ZSSR. V procese uvoľňovania napätia však do toho 
“zasahovalo” naše hraničné prepojenie so Spolkovou republikou Ne-
mecka a Rakúskom a prostredníctvom nich aj so západným svetom, hoci 
bolo zatarasené mnohými (otvorenými) otázkami (najmä) z po/vojnového 
obdobia. Spolunažívanie medzi ostnatými drôtmi a zamedzovanie kon-
taktov a vzťahov s občanmi západného bloku sa celkom prirodzene stá-
valo neprirodzeným a nieslo v sebe (neustále) riziká vzniku (medzinárod-
ných) incidentov a konfliktov. Preto sa (v rámci zahraničných politík štá-
tov oboch blokov) hľadala (kompromisná) cesta k spolupráci medzi nimi 
v procese globálneho uvoľňovania napätia (détente).  

Mosty medzi Východom a Západom sa začali budovať na báze Záve-
rečného aktu o európskej bezpečnosti a spolupráci v Európe (Final Act of 
the Conference on Security and Cooperation in Europe), ktorý vo fín-
skych Helsinkách (01.08.1975) podpísalo 35 najvyšších predstaviteľov 
Európy a USA i Kanady.14 Na (európskej) regionálnej úrovni tak dochá-
dza k uvoľňovaniu napätia, hoci ideologické antagonizmy pretrvávajú, čo 
sa naďalej prejavuje v administratívnych prekážkach naplňovania litery a 
ducha helsinského aktu pri rozvíjaní vzájomných (hospodárskych, kultúr-
nych, vedeckých, turistických a pod.) stykov zo strany štátnych inštitúcií 
východného zoskupenia.  

                                                      
14 Wikipedia (júl 2021) zovšeobecňuje: “Záverečný akt Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v 
Európe predstavuje dôležitý krok pre zníženie napätia v období studenej vojny. Obsahuje desať zá-
sad, ktorými sa riadia vzťahy medzi zúčastnenými štátmi, ktoré (v podstate) potvrdzujú uplatňovanie 
Charty OSN (San Francisco, 24.06.1945) vrátane v oblasti ľudských práv. Prijatie záverečného aktu 
sa považuje za diplomatické víťazstvo ZSSR v jeho snahe o upevnenie územných a politických zis-
kov z druhej svetovej vojny (najmä uznanie existence NDR, hranice na Odre a Nise a sovietskych 
územných ziskov v bývalom Východnom Prusku a na území dnešnej Litvy) výmenou za záväzky v 
oblasti ľudských práv. V nadväznosti na prijaté ľudskoprávne záväzky vzniklo v Česko-Slovensku 
hnutie Charta 77.” 
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Na PF UPJŠ študovala v tomto období dcéra česko-slovenského dip-
lomata, ktorý pôsobil v jednej zo západoeurópskych krajín. Stranícky or-
gán jej nedal súhlas na vycestovanie za rodičmi do tejto krajiny počas 
letných prázdnin, čo zamedzovalo administratívnym orgánom pokračo-
vať v konaní o vydanie zákonom požadovaných cestovných dokladov. 
Bolo to odôvodené tým, že tento štát súhlasil s rozmiestnením (americ-
kých) jadrových zbraní na svojom území v súvislosti so sovietsko-ame-
rickou politikou s jadrovými raketami stredného doletu v Európe. Stra-
nícke orgány odmietali akceptovať aj také (obľúbené) ideologické heslá, 
ako potreba “spoznávať negatívne stránky života (mladého) človeka v zá-
padnom svete a možnosť študentky podeliť sa s tým s našou mládežou”, 
alebo o právnom a etickom význame “posilňovania rodiny ako základu 
spoločnosti”. Chvalabohu, problémom takéhoto druhu už súčasná mladá 
generácia nemusí čeliť a prevažná väčšina mladých robí Slovensku dobré 
meno v zahraničí a prináša odtiaľ aj pozitívne poznatky do nášho prostre-
dia. 

V konečnom dôsledku účel a predmet helsinského Záverečného akt 
smeruje k zmene statusu quo v medzinárodných vzťahoch medzi dvoma 
blokmi, v ktorých (najmä) generácie ľudí nezaťažených vojnovou dobou, 
generuje (prirodzené) požiadavky po kontaktoch so zahraničím. 

Symbolom politiky budovania mostov medzi západom a východom sa 
stal Willy Brand (18.12.1913-08.10.1992), sociálno-demokratický kan-
celár Spolkovej republiky Nemecko (1969-1974), ktorý sa zasadzoval za 
zlepšenie vzťahov s NDR, Poľskom a Sovietskym zväzom. Prirodzene, 
tento proces by nemohol uspieť bez adekvátnej odozvy zo štátov východ-
ného bloku vrátane z ČSSR. Na normalizovaní vzťahov so susednými zá-
padnými štátmi v prebiehajúcom helsinskom procese sa, napriek všetkým 
(ideologickým) a mocenským zložitostiam doby, podieľalo Ministerstvo 
zahraničných vecí ČSSR na čele s Bohuslavom Chňoupkom. Dohodli sa 
texty Zmluvy o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialis-
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tickou republikou a Spolkovou republikou Nemecko (Praha, 11. decem-
ber 1973),15ktorá zahrňovala aj klauzulu o nulite mníchovskej dohody 
(Mníchov, 29. september 1938) a Zmluvy medzi Československou socia-
listickou republikou a Rakúskou republikou o vysporiadaní určitých fi-
nančných a majetkovoprávnych otázok spolu s výmenou listov z 19. de-
cembra 1974 (Viedeň, 19. decembra 1974).16       

Začiatok sedemdesiatych rokov minulého storočia bol aj začiatkom 
môjho právnického štúdia v Košiciach, v rámci ktorého skúsení pedagó-
govia z jednotlivých právnych odvetví z Bratislavy a neskôr aj z Košíc, 
približovali, na akademickej pôde a tiež mimo nej, vzťahy v našej spo-
ločnosti v konkrétnych životných situáciách. Tento interaktívny (vý-
chovno-vzdelávací) proces približoval študentskú obec k realite života a 
prispieval k formovaniu jej vedomia, svedomia a presvedčenia pre mate-
rializáciu práva v praktickom živote. “Nežijeme vo vzduchoprázdne”, 
zvykol hovorievať profesor Jozef Suchoža, renomovaný odborník na 
hospodárske/obchodné právo a jeden z dekanov PF UPJŠ, aby poukázal 
na (inštitucionálny a personálny) vplyv externého prostredia na chod vy-
sokej školy. Na jednej strane výchovno-vzdelávací proces bol (legitímne) 
usmerňovaný štátnymi a akademickej orgánmi (ministerstvo školstva, 
rektorát univerzity) v rámci ich (zákonnej) pôsobnosti, ale na druhej 
strane zasahovali doň (zväčša) nemiestne aj iné miestne (najmä politické) 
inštitúcie. Študent zahľadený do svojho (osobného, zápočtového a skúš-
kového) mikrosveta nemal veľa možností vnímať vplyv okolia na fungo-
vanie fakulty, ale mnohí z nich v tomto smere kládli otázky podobné tej, 
prečo je (napríklad) povinná účasť na prvomájovej manifestácii. Keďže 

                                                      
15 Zmluva o vzájomných vzťahoch medzi Československou socialistickou republikou a Spolkovou 
republikou Nemecko (Praha, 11. december 1973) zverejnená vo vyhláške ministra zahraničných vecí 
č. 94/1974 Zb. z 3. októbra 1974, ktorou podľa čl. 1 “považujú mníchovskú dohodu z 29. septembra 
1938 vzhľadom na svoje vzájomné vzťahy podľa tejto Zmluvy za nulitnú”, a ktorá tvorila platformu 
na uzavieranie dohôd v jednotlivých oblastiach dvojstrannej spolupráce.  

16 Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o vysporiadaní 
určitých finančných a majetkovoprávnych otázok spolu s výmenou listov z 19. decembra 1974 (Vie-
deň, 19. decembra 1974), ktorá tvorila platformu na uzavieranie dohôd v jednotlivých oblastiach 
dvojstrannej spolupráce. 
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sme boli úvodný študijný ročník na novovzniknutej fakulte, užitočné štu-
dijné, životné i priateľské rady a pomoc nám poskytoval osobitne roční-
kový vedúci docent Zdenko Kordík a na formovaní študentského (teore-
tického) právneho po/vedomia aj ďalšie pedagogické a akademické osob-
nosti.  

Akademik Karol Rebro, slovenská ikona z oblasti rímskeho práva, za-
sväcoval študentov do tajov riadenia a chodu (rímskeho) štátu a regulo-
vania spoločenských vzťahov v ňom. S ľahkosťou a zrozumiteľnosťou 
jemu vlastnou na príkladoch z bežného života dostával do povedomia kla-
sické inštitúty rímskeho práva (verejné a súkromné právo, vecné a záväz-
kové práva, vlastníctvo a držba a pod.), ktoré zabezpečovali usporiadané 
fungovania spoločenského poriadku zodpovedajúceho obsahu a duchu 
vtedajšej doby. Nevtieravo používal antické rímsko-právne latinské slo-
gany, ktoré tvorili piliere právneho vedomia. Clara pacta boni amici, 
Pacta sunt servanda, Tres faciunt collegium, Nemo plus iuris ad alium 
transferre potest quam ipse habet, Ius habere, ius uti, ius frui a ius dispo-
nere, Audiatur et altera pars a pod. patria medzi tie, z ktorých zurčí vecný 
obsah použiteľný nielen v profesnom, ale aj praktickom spoločenskom 
živote. Akademik Rebro rád, ale stále rozhorčene uvádzal príhodu, v kto-
rej sa pozastavuje nad tým, že ľud na východe neovláda a nerešpektuje 
starú rímsko-právnu zásadu, že dar/darovanie nie je jednostranný, ale 
dvojstranný právny úkon: “Idem si dať večeru v hoteli a čašník donesie 
aj kalíšok koňaku, ktorý od susedného stola mi poslal (určite nie nezištne) 
neznámy dobrodinec” - decentný akademik sa pohoršil nad (právnou) ne-
vedomosťou darcu, ktorý nevie, že “na prijatie daru potrebuje súhlas ob-
darovaného.” 

Profesor Ján Tomko patril medzi významných slovenských teoreti-
kov i praktikov z oblasti medzinárodného práva, ktorý sa účastnil (ako 
česko-slovenský expert) na rokovaniach Konferencie o európskej bezpeč-
nosti a spolupráci v Európe a externe prednášal tiež na našej fakulte v 
Košiciach. V otvorených diskusiách na katedre s mladými asistentmi ne-
mohli byť obídené ani také citlivé témy ako invázia vojsk piatich štátov 
Varšavskej zmluvy do Česko-Slovenska v roku 1968. “V Ženeve som 
svojmu sovietskemu partnerovi pripomenul, že vojenská intervencia je 
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nielen hrubým porušením suverenity zvrchovaného štátu, čo je v rozpore 
s Chartou OSN, ale (navyše) spriatelené krajiny sa vojensky nenapadajú.” 
Tento vojenský zásah pod vedením “staršieho brata” mali naši občania 
problém zrozumiteľne pochopiť a experti z medzinárodného práva zasa 
vysvetliť a (medzinárodno)právne zdôvodniť. Socialistická veda bola 
(napokon) nútená takéto prípady zaobaliť do zahmleného a elastického 
(nového) princípu (socialistického) medzinárodného práva, ktorou bola 
zásada “socialistického internacionalizmu” - spadlo tam všetko to, čo 
bolo v súlade so záujmami ZSSR bez ohľadu na to, či to ne/malo oporu v 
medzinárodnom práve.  

Aj tieto otázky boli (hlavne neformálne) predmetom diskusií na (krát-
kodobých) stretnutiach členov katedier medzinárodného práva právnic-
kých fakúlt z Bratislavy, Brna, Košíc a Prahy, ktoré si katedry každoročné 
organizovali v miestach svojho pôsobenia. Pre mladých asistentov boli 
stretnutia so skúsenými kolegami užitočné a prínosné, keďže to poskyto-
valo priestor aj na prezentovanie svojich vedeckých prvotín, vzájomné 
spoznávanie sa, odovzdávanie poznatkov a tým zvyšovanie ich vedo-
mostného a posilňovanie ľudského potenciálu pri výučbe medzinárod-
ného práva. Treba poďakovať oslávencovi prof. Jánovi Klučkovi, ktorý 
spolu s ostatnými členmi katedry pripravili v učebnom zariadení UPJŠ na 
Šírave za účasti akademickej a vedeckej špičky stretnutie členov katedier 
medzinárodného práva zo všetkých štyroch našich právnických fakúlt.  

Docent Jozef Fischer, ktorý prednášal dejiny štátu a práva v socialis-
tických krajinách a mal výrazný vplyv na formovanie svojich študentov 
a nástupcov v Košiciach vrátane dr. Milana Gejdoša, svojho nástupcu na 
Katedre teórie a dejín štátu a práva, zmieňoval príklad z revolučného ob-
dobia v roku 1917 v Rusku, hoci nikdy z neho jasne nevyplynulo, či sa 
príbeh reálne ne/udial, čo je ale v tomto prípade (absolútne) irelevantné. 
Počas októbrovej revolúcie v roku 1917 vláda boľševikov nariadila sťa-
hovanie diplomatov od epicentra revolučných udalostí v Petrohrade, aby 
zabezpečila ich ochranu, ktorá im vyplývala z diplomatického statusu. 
Jedného diplomata zo západnej krajiny sťahoval kočiš v kočiari a počú-
val, ako kočiš lamentuje nad revolúciou a nadáva na jej zámery: “Boľše-
vici mi teraz skonfiškujú/znárodnia môjho koňa, kočiar, možno mi zoberú 
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aj moju chatrč” a bičom vŕšil svoju zlosť na koňovi. Diplomat sa (s nad-
šením) pridal k jeho kritike s tým, že možno (kočiš) “príde nielen o živ-
nosť, ale mu bude zospoločenštená aj manželka, deti i celá rodina”. Kočiš 
však presmeroval hrozbu bičom na kritizujúceho diplomata, ktorý to ne-
chápal, lebo “predsa kritizujem boľševické revolučné zámery v rovnakom 
duchu ako ty”, na čo kočiš replikoval: “je tu (malý) rozdiel v tom, že, ja 
mám na to právo, lebo kritizujem svojich, ale vy kritizujete mojich, na čo 
právo nemáte”, čo trefne vystihuje obsah zásady “nezasahovania do vnú-
torných vecí iného subjektu” a tiež naznačuje, že v diplomacii treba byť 
s nadšením (skôr) opatrný.  

Osemdesiate roky XX. storočia - perestrojka a glasnosť v 
ZSSR, nežná revolúcia v ČSSR i prestup z teórie do praxe  

V osemdesiatych rokoch dochádza k dôležitým vnútropolitickým a 
ekonomickým zmenám v ZSSR, lídrovi východného bloku, ktorých sym-
bolom je Michail Gorbačov a jeho politika “perestrojky”17 (prestavba) v 
oblasti ekonomickej a “glasnosti”18 (sloboda slova) v oblasti občianskej. 
Snaha o to, aby spoločenský a ekonomický systém fungovania v ZSSR sa 

                                                      
17 Wikipedia (júl 2021) zovšeobecňuje: “Perestrojka (rus. перестро́йка) je pôvodom ruské slovo 
označujúce ekonomické reformy z júna 1987 v Sovietskom zväze. V preklade znamená prestavba, 
čo malo znázorňovať prestavbu sovietskeho hospodárstva. Perestrojka sa skončila odchodom Micha-
ila Gorbačova a vystriedal ju korporatívny kapitalizmus. Základy perestrojky schválilo v apríli 1985 
Plénum ÚV KSSZ. Teóriu, politiku, program činnosti boli rozvinuté a upresnené na XXVII. a 
XXVIII. zjazde KSSZ.” 

18 Wikipedia (júl 2021) zovšeobecňuje: “Zavedenie glasnosti dalo ľuďom väčšiu slobodu slova, čo 
bola zásadná zmena v systéme, v ktorom kontrola prejavu a hlavne kritiky režimu bola jednou z 
hlavných zbraní mocenského aparátu. Bola uvoľnená cenzúra tlače a bolo prepustených tisíce poli-
tických väzňov a disidentov. Cieľom Gorbačova pri zavádzaní glasnosti bolo predovšetkým vyvinúť 
tlak na konzervatívne sily v komunistickej strane, ktoré odmietali jeho politiku ekonomických refo-
riem. Dúfal, že vďaka novému prístupu k otvorenosti obyvatelia Sovietskeho zväzu podporia jeho 
reformné kroky. Od januára 1987 požadoval Gorbačov zavedenie niektorých demokratizačných prv-
kov do politického systému Sovietskeho zväzu, napríklad voľby z viacerých kandidátov. V júni 1988 
sa mu na XIX. konferencii KSSZ podarilo presadiť zníženie kontroly komunistickej strany nad štát-
nymi orgánmi.”  
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priblížil k systému štátov západného typu, sa premietla aj do oblasti za-
hraničnej politike ZSSR19 a medzinárodných vzťahov vo východnom 
bloku, ako aj vo vzťahoch so západným svetom. Koncom osemdesiatych 
rokov pád berlínskeho múru (09.11.1989) je začiatkom zmien vo vzťa-
hoch medzi krajinami východného a západného bloku, ktorého súčasťou 
bola aj “nežná revolúcia” v ČSSR (17.11.1989).20   

Aj v tomto období Katedra medzinárodného práva a medzinárod-
ných vzťahov vyvíjala, popri plnení pedagogických povinností, tiež osve-
tovú činnosť v oblasti medzinárodných vzťahov, kde lídersku úlohu zo-
hrával jubilant prof. Ján Klučka, ako gestor predmetu medzinárodného 
práva verejného. V Košiciach, v Dome československo-sovietskeho pria-
teľstva na Moyzesovej ulici, začala katedra každý rok organizovať pre 

                                                      
19 Wikipedia (júl 2021) zovšeobecňuje: “V medzinárodnej oblasti sa Gorbačov snažil o zlepšenie 
vzťahov so Západom. Nadviazal dôverné vzťahy s významnými západnými politikmi britskou pre-
miérkou Margaret Thatcherovou, západonemeckým kancelárom Helmutom Kohlom a s prezidentom 
USA Ronaldom Reaganom. 11. októbra 1986 sa Gorbačov a Reagan stretli v islandskom Reykjavíku, 
aby rokovali o znížení počtu jadrových rakiet stredného doletu v Európe. Toto rokovanie viedlo k 
podpísaniu Zmluvy o likvidácii rakiet kratšieho a stredného doletu (INF) vo Washingtone 8. decem-
bra 1987. Vo februári 1988 Gorbačov ohlásil stiahnutie sovietskych vojsk z Afganistanu, ktoré sa 
ukončilo v nasledujúcom roku. V roku 1988 Gorbačov tiež oznámil, že ZSSR sa zrieka Brežnevovej 
doktríny a umožní krajinám východnej a strednej Európy rozhodovať o svojich vlastných záležitos-
tiach, čo sa ukázalo ako najvýznamnejšie rozhodnutie v oblasti reformy zahraničnej politiky. Koniec 
Brežnevovej doktríny viedol k sérii politických prevratov vo východnej a strednej Európe v priebehu 
roku 1989 a kolapsu komunistických režimov v týchto krajinách. S výnimkou Rumunska, prebehli 
tieto demokratické revolúcie pokojne. Tieto zmeny umožnili ukončenie studenej vojny a zánik bipo-
lárneho delenia sveta, za čo dostal Gorbačov 15. októbra 1990 Nobelovu cenu za mier. Varšavská 
zmluva (ako vojensko-politický pakt bývalých európskych komunistických spojencov) bola defini-
tívne zrušená na pražskom zasadnutí 1. júla 1991.” 
20 Wikipedia (júl 2021) zovšeobecňuje: “Nežná revolúcia (čes. sametová revoluce; 17. november - 
29. december 1989) je názov pre nekrvavé udalosti, ktorých dôsledkom bolo odstránenie komunis-
tického režimu v Česko-Slovensku. Iniciátormi boli študenti, ku ktorým sa pridali najprv herci a 
divadelníci a postupne ostatné skupiny obyvateľstva. Na Slovensku bola vytvorená Verejnosť proti 
násiliu a v Česku Občianske fórum. Po brutálnom zásahu polície v piatok 17. novembra proti študen-
tom na pražskej Národnej triede študenti na všetkých vysokých školách od 21. novembra štrajkovali. 
V Bratislave študenti zorganizovali protestnú demonštráciu už vo štvrtok 16. novembra. 27. novem-
bra sa uskutočnil dvojhodinový generálny štrajk. 7. decembra 1989 po rezignácii komunistickej fe-
derálnej vlády bola 10. decembra vymenovaná nová vláda a prezident Gustáv Husák podal demisiu. 
28. decembra 1989 Federálne zhromaždenie zvolilo za svojho predsedu Alexandra Dubčeka a 29. 
decembra 1989 bol za prezidenta ČSSR zvolený Václav Havel. Prvé slobodné parlamentné voľby sa 
uskutočnili v júni 1990. 
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košickú verejnosť stretnutie ku Dňu OSN (24. október, nadobudnutie 
platnosti Charty OSN v roku 1945), na ktoré pozývala hostí z Prahy, Brna 
a Bratislavy. Na jednom z nich vystúpil aj Tomáš Lahoda, riaditeľ Infor-
mačného ústredia OSN v Prahe, ktoré (zo svojho knižného fondu) posky-
tovalo publikácie na študijné i osvetové účely. Takéto spoločenské podu-
jatia, v dimenziách svojho obsahu i akčného rádia záujemcov, prispievali 
k šíreniu informácií o úlohe OSN v medzinárodných vzťahoch.  

Priestor na osvetovo-vedeckú popularizáciu jednotlivých právnych 
odvetví medzi študentmi poskytovala možnosť účasti na každoročne or-
ganizovanej Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ), v rámci 
ktorej mali študenti možnosť prejaviť svoje znalosti a talent v špecifickej 
oblasti právneho odvetvia vrátane z medzinárodného práva a to predlože-
ním písomnej (vedeckej a odbornej) práce a ústne ju obhajiť pred porotou. 
Katedra a osobitne prof. Ján Klučka, ako gestor ťažiskových odvetví 
predmetu medzinárodného práva - medzinárodného práva verejného a 
medzinárodných vzťahov, vyvíjali veľké úsilie, aby pre túto (šľachetnú) 
aktivitu získal študentov, čo nebolo vždy jednoduché. Na jednom z roč-
níkov ŠVOČ na našej katedre bol členom poroty aj vtedy asistent dr. Ale-
xander Bröstl, ktorý pôsobil na Katedre teórie a dejín štátu a práva a špe-
cializoval sa na dejiny politických a právnych ideológií. Jeden študent, 
ktorý obhajoval svoju prácu, (plamenne) kritizoval v nejakom kontexte 
“zasahovanie” cirkvi a náboženstva do medziľudských vzťahov. Keď do-
končil, dr. Bröstl mu položil otázku: “Viete, čo sa skrýva pod skratkou 
JUDr ?”, čo bola pre študenta neznáma - “Iuris Utriusque Doctor”, odpo-
vedal A. Bröstl, t.j. doktor obojakého práva, ktoré v minulosti znamenalo 
znalosť práva svetského (občianske) a práva cirkevného (kanonické). 
Všetci, ktorí sme jeho nositeľmi, by sme sa preto nad tým mali (prinaj-
menšom) zamyslieť, keďže kanonické právo v čase našich štúdií zaradené 
do osnov výučby práva nebolo. Objektívne treba povedať, že niektorí po-
jem “obojaké právo” (utilitaristicky) presunuli do roviny práva súkrom-
ného a verejného, ale to nič nemení na skutočnosti, že epizóda zo 
ŠVOČK-ky dokumentuje, že výmena názorov rozširuje poznatky jedinca 
a zvyšuje jeho “intelektuálny potenciál” potrebný v praxi.  
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Na začiatku tohto desaťročia (október 1981 - marec 1982) som ab-
solvoval šesťmesačnú študijnú stáž na parížskej Sorbonne (École de 
Droit de la Sorbonne - Paris I), ktorej cieľom bolo rozšíriť si znalosti z 
oblasti francúzskeho medzinárodného práva súkromného s osobitnou po-
zornosťou na inštitút výhrady verejného poriadku, ktorý bol témou mojej 
kandidátskej dizertačnej práce a v neposlednom (či skôr v prvom) rade 
zdokonaliť sa vo francúzskom jazyku. Paradoxy doby a helsinský proces 
ma totiž nasmerovali do Paríža, hoci na účely spracovania témy dizertač-
nej práce som pôvodne prejavil záujem o stáž na Univerzite v Moskve. 
Keďže však “stažistické kvóty” (miesta určené v dvojstrannej dohode me-
dzi ZSSR a ČSSR) už boli obsadené, prajná administratívna pracovníčka 
na Rektoráte UPJŠ mi odporučila, aby som sa prihlásil sa na stáž na Uni-
verzitu do Paríži, lebo “ste mali na Strednej všeobecno-vzdelávacej škole 
v Kežmarku francúzštinu”, a čo bolo hlavné, ešte boli (pre spoločensko-
vedné disciplíny) v Paríži voľné miesta. Napriek všetkým ďalším peripe-
tiám s našou administratívou v súvislosti s cestovaním do západoeuróp-
skej krajiny, ale tiež vďaka ústretovosti francúzskeho veľvyslanectva (a 
jeho úseku v oblasti školstva a kultúry), sa podarilo cestu do Paríža zma-
nažovať a stáž uskutočniť.  

Stáž prispela slovenskému asistentovi na Katedre medzinárodného 
práva a politiky v Košiciach vrátiť sa do čias študentského života (náv-
števa prednášok a seminárov, knižníc, ubytovanie a strava na internáte), 
ale hlavne umožnila mu spoznávať spoločenské dianie v Paríži a vo Fran-
cúzsku a jazykovo sa zdokonaľovať, čo bol vlastne kapitál potrebný a 
neskôr využiteľný v diplomatickej praxi. Štipendium na stáž od francúz-
skej vlády stále považujem za svoj dlh, ktorý som “splácal” Francúzsku 
počas diplomatického pôsobenia tým, že som sa aktívne zúčastňoval 
ne/oficiálnych podujatiach organizovaných francúzskymi diplomatic-
kými úradmi a inštitúciami v krajinách môjho pôsobenia a to najmä počas 
frankofónnych dní. Plnilo to dvojaký účel - demonštrovalo dobré sloven-
sko-francúzske vzťahy a prispievalo k prezentácii Slovenska v zahraničí.  

Medzi osobitne užitočné a prospešné patrila jazyková príprava vo 
vzdelávacej inštitúcii “L'Alliance française” na bulvári Saint Germain v 
Paríži, kde pôsobil pedagóg stredného veku, ktorý používal excelentné 
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metódy na výučbu francúzskeho jazyka v písomnej, verbálnej, mimickej 
i pohybovej podobe. Pred študentmi (hlavne z Nemecka, ale aj z Ázie) sa 
netajil tým, že patril medzi prívržencov šéfa socialistov Françoisa Mitter-
randa (neskorší prezident Francúzska), čo by nebol taký problém (nebol 
jediný), keby prívrženci všetkých ostatných politických prúdov vrátane 
pravicových, ale najmä komunisti a fašisti nepatrili medzi jeho úhlavných 
(“triednych”) nepriateľov. Študent z vtedajšieho komunistického štátu 
teda predstavoval vhodný terč pre tohto vynikajúceho pedagóga, pretože 
singularizoval pre neho “komunistické zlo”. K jeho cti slúži, že na svoj 
“útok” čakal, kým moja francúzština sa nedostane (aspoň) na takú úro-
veň, že sa budem môcť ako tak brániť. Táto chvíľa prišla na prvý vyučo-
vací deň po tom, keď Wojciech Jaruzelski v Poľsku vyhlásil (13.12.1981) 
výnimočný stav v súvislosti s aktivitami nezávislých odborárov zo Soli-
darity Lecha Wałęsu: “Sovietsky zväz napadol Poľsko a sú aj mŕtvi”, sto-
icky smutne oznámil študentom pred otvorením riadnej hodiny francúz-
štiny, čím zbystril ich pozornosť, hoci o dianie vo svete neprejavovali 
všeobecne veľký záujem a (ako sa v priebehu diskusie ukázalo) niektorí 
ani nevedeli zemepisne Poľsko lokalizovať. Pocit obhajovať objektivitu 
vyvolal vo mne reakciu: “Počúval som francúzske rádio a nezmieňoval 
sa zásah ZSSR ani mŕtvi, ale vyhlásenie výnimočného stavu v Poľsku, čo 
je niečo iné, ako vojenský zásah zvonku”. Po dlhšej výmene názorov, 
profesor-socialista načrel hlbšie do histórie s tým, že k takým situáciám 
môže dochádzať (len) v diktátorských režimoch (v čom sa nemýlil), v kto-
rých sa nedá slobodne vyjadriť svoj názor a porovnával: “Ja, keď chcem, 
tak môžem kedykoľvek a na hociktorom moste na Seine verejne vyslo-
vovať svoj kritický názor na francúzskeho prezidenta (v tom čase pravi-
covo orientovaný Valéry Giscard d´Estaing) a nič sa mi nestane.” Samo-
zrejme, môj argumentačný a jazykový arzenál sa mu nemohol vyrovnať 
a tak som len konštatoval: “V tom nevidím problém ani u nás. Keby som 
ja vyšiel kedykoľvek a na ktorýkoľvek most v Česko-Slovensku a kriti-
zoval vášho prezidenta, tak sa mi nielenže nič nestane, ale možno ešte by 
som bol aj ocenený” - náš (nerovnocenný) dialóg profesor uzavrel slo-
vami: “typická švejkovina” a trieda sa venovala výučbe francúzskemu ja-
zyku. 
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Francúzsky jazyk som používal v komunikácii s diplomatickými 
partnermi, ktorí tento jazyk ovládali vrátane s veľvyslancom z Ruska v 
Bruseli, hoci predpokladal (možno aj očakával), že (aspoň neoficiálne) 
budeme konverzovať v ruštine. V jednom rozhovore som mu povedal, že 
“nemám problém ho rozumieť v ruštine a rád by som s ním aj po rusky 
hovoril, ale chýba mi v tom slovná zásoba i hovorová prax”. Bol to tiež 
paradox výučby ruského jazyka, ktorý sme sa učili na všetkých stupňoch 
našich škôl (od základnej školy po postgraduál), ale chýbala komunikácia 
napriek tomu, že sme susedili so ZSSR. Chvalabohu, dnes študenti (v prí-
pade záujmu) majú možností študovať cudzie jazyky podľa vlastného vý-
beru a zdokonaľovať sa v nich aj v zahraničí.  

Pôsobenie na Katedre medzinárodného práva a politiky PF UPJŠ 
som ukončil k 31. augustu 1987 a tento časový úsek môjho vstupu do 
Liber Amicorum by som rád využil na to, aby som poďakoval profesorovi 
Milanovi Štefanovičovi, profesorovi Jozefovi Suchožovi i profesorovi 
Igorovi Palušovi, dekanom fakulty počas môjho 12-ročného pôsobenia na 
nej, a tiež mojim kolegom z iných katedier i administratívnemu personálu 
za spoluprácu na poli pedagogickom i spoločenskom. Osobitne by som 
chcel poďakovať oslávencovi prof. Klučkovi, s ktorým sme sa spolu s dr. 
Korvínom snažili na katedre udržiavať kvalitu výchovno-vzdelávacieho 
procesu študentov na náležitej úrovni a šíriť i premietať do praxe nado-
budnuté poznatky z medzinárodného práva aj do spoločenského života. 
V neposlednom rade verím, že pre študentov fakulty bolo aj štúdium me-
dzinárodného práva užitočné a prospešné v ich praxi. Stretnutia a výmeny 
názorov so spolužiakmi a priateľmi z čias právnického štúdia v Košiciach 
zo sudcovskej, advokátskej či administratívnej oblasti, najmä s dr. Jura-
jom Schwarczom, dr. Ľubomírom Demjanovičom, dr. Michalom Treščá-
kom, či dr. Vladimírom Dudíkom, napomáhali pri formovaní našich po-
stojov na otázky právneho a spoločenského života u nás - stretnutia s 
(hlavne profesnými) priateľmi sú dôležitou súčasťou školy života kaž-
dého človeka.  

Na Federálne ministerstvo zahraničných vecí ČSSR som nastúpil 1. 
septembra 1987 ako referent na Oddelení legislatívy Generálneho sekre-
tariátu. Na čele FMZV bol minister Bohuslav Chňoupek (1925-2004), 
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ktorý v tejto funkcii (1971-1988) manažoval česko-slovenskú zahraničnú 
politiku v nejednoduchom období po okupácii ČSSR, ale aj v období nor-
malizácie vzťahov so Spolkovou republikou Nemecka a Rakúskom. V 
polovici roku 1989 sa s ním v Prahe (už neoficiálne) stretol západone-
mecký vicekancelár a minister zahraničných vecí (1974-1992) Hans-
Dietrich Genscher (1927-2016), ktorý navštívil ČSSR, aby si „urobil ob-
raz o protichodnostiach európskeho vývoja“. Slovenský novinár a publi-
cista Dušan Kerný v Novom slove21 cituje H. D. Genschera z jeho publi-
kácie Spomienky z roku 1995, v ktorých charakterizuje svoj vzťah k B. 
Chňoupkovi: “Neraz sme mali prudké, ostré spory, dišputy, ale tiež roz-
hovory pri ktorých sme napriek rozporom dospeli k vecnej a prosto sr-
dečnej diskusii. Takže za ten čas pri všetkých tých názorových rozdieloch 
sa vytvoril veľmi dobrý osobný vzťah. Chňoupek mal vynikajúce styky 
v Moskve. Bez toho, aby prekročil, narušil politickú líniu, vykreslil mi 
plastický obraz stavu uvažovania v sovietskom tábore. Pre mňa to bol 
významný dôležitý zdroj poznania, informačný zdroj.” H. D. Genscher si 
bol vedomý toho, že B. Chňoupek realisticky hodnotil limity jednotlivých 
štátov východného bloku v medzinárodných vzťahoch (politicky, hospo-
dársky, vojensky a pod.) previazaných na ZSSR, v rámci ktorých však 
vyvíjal úsilie na možné a potrebné hľadanie a nachádzanie ciest k spolu-
práci so štátmi západného sveta.   

Po príchode na FMZV do Prahy bol mojím nadriadeným na Legisla-
tívnom oddelení Generálneho sekretariátu ministerstva dr. Václav Von-
drášek, vzdelaný, hrdý a pracovitý právnik a charakterný človek z Příb-
ramu, ktorý bol (pre vylúčenie z KSČ) “odmenený” touto funkciou na ne-
diplomatickom útvare ministerstva a (po jeho odchode do dôchodku) v 
roku 1990 som ho v tejto funkcii nahradil. Epizóda principiálne výrečná, 
ale personálne nepodstatná, z ktorej prýšti samochvála sa však - okrem 
toho, že vniesla dobré svetlo na absolventa Právnickej fakulty z Košíc - 
stala pre mňa mantrou (ako zvykol hovorievať) do ďalšieho obdobia pre 
posudzovanie práce mojich podriadených. Doktor Václav Vondrášek mi 

                                                      
21 KERNÝ, D.: Genscherovo svedectvo. In Nové slovo, 28. apríl 2016. Dostupné na: Genscherovo 
svedectvo | noveslovo.sk 
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(v rámci rutinnej agendy) pridelil (takmer hneď po príchode na oddele-
nie) interný predpis FMZV (Spisový poriadok) na pripomienkovanie. Po 
jeho preštudovaní som dospel k záveru, že miesto (klasickej formy) pri-
pomienok (návrhy na doplnenie, úpravu, vypustenie textov), pripravím 
(vychádzajúc z doterajšieho návrhu) jeho novú (podstatne) redukovanú 
verziu vrátane úpravy štruktúry i právnej terminológie. Dr. Vondrášek, 
po preštudovaní, ju vysoko ocenil, čo (následne) aj náležite šíril v rámci 
FMZV: “Dr. Varšo z Právnické fakulty z Košíc umí, má zájem a snad má 
i charakter” (ten sa vraj dá posúdiť minimálne po roku spolupráce), aby 
(podľa neho) zvýraznil prepojenosť troch prvkov nutných pre vykonáva-
nie akejkoľvek profesie. Po tom, čo podpísal (nové znenie) návrhu pred-
pisu pred predložením na ďalšie aprobačné konanie nášmu nadriadenému 
útvaru (Generálny sekretariát), však (dosť veľavravne, ale pre mňa taju-
plne) povedal: “Tak nám Bůh pomáhej”. Na druhý deň vedúci tohto nad-
riadeného útvaru (rozhorčene) dr. Vondraškovi nariaďoval, aby stiahol 
novú redakciu spisového poriadku a vrátil sa k pôvodnej, “na které se 
dělalo nejméně dva léta”. Dr. Vondrášek sa však razantne ohradil: “To 
neuděláme, je to dobrý a když máš k tomu nějaký připomínky, tak je 
řekni.” Nová redakcia predpisu sa “ujala”, keď referent pripravujúci pô-
vodnú verziu, potvrdil (aj vedúcemu nadriadeného útvaru), že “nová 
verze předpisu je lepší než tá původní“, a dodal “proč bych to neřekl, když 
je to pravda”.  

Deväťdesiate roky XX. storočia - rozpad sovietskeho bloku i 
ZSSR, vznik Slovenskej republiky a diplomatické pôsobenie v 
zahraničí  

Na začiatku deväťdesiatych rokov ostatného desaťročia minulého sto-
ročia i milénia priniesla politika perestrojky a glasnosti Michaila Gorba-
čova pád sovietskeho režimu v samotnom ZSSR a  rozpad ZSSR22, čo sa 

                                                      
22 Wikipedia (júl 2021) zovšeobecňuje: “Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR) bol zalo-
žený 30. decembra 1922 ako nový štátny útvar zložený (pôvodne) štyroch zväzových republík (Bie-
lorusko, Rusko, Ukrajina a Zakaukazsko - Gruzínsko, Arménsko a Azerbajdžánsko) a zanikol 26. 
decembra 1991 vyhlásením (č. 142-H) Najvyššieho sovietu Sovietskeho zväzu, ktorý oficiálne uznal 
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(prirodzene) odrazilo aj na medzinárodnej scéne. Na globálnej úrovni sa 
štáty stredovýchodnej Európy vrátane Česko-Slovenska vymaňujú zo 
zóny vplyvu ZSSR/Ruska a iné krajiny (najmä z Hnutia nezúčastnených 
krajín) pociťujú stratu (politickej, ekonomickej i vojenskej a ďalšej) z Vý-
chodu. V (európskom) regionálnom meradle sa krajiny stredovýchodnej 
Európy strategicky orientujú na ekonomickú spoluprácu so západoeuróp-
skymi krajinami v rámci Európskej únie a v bezpečnostnej oblasti na 
euro-atlantickú spoluprácu s krajinami NATO, ale pokračuje tiež helsin-
ský proces spolupráce v euro-atlantického priestore v rámci Organizácie 
pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.23 V podmienkach tohto geopoli-
tického zemetrasenia na globálnej úrovni prebiehajú procesy štátopráv-
nych transformácií, v rámci ktorých sa národy usilujú o sebaidentifikáciu 
a sebarealizáciu. V Česko-Slovensku prebiehajú politické diskusie o 
ďalšom “kompetenčnom manažovaní” spolunažívania v Českej a Sloven-
skej federatívnej republiky i vo vzťahoch k zahraničiu, ktoré napokon ús-
tia do rozdelenia ČSFR ústavnou cestou24 na dva samostatné štáty, sub-
jekty medzinárodného práva - Českú republiku a Slovenskú republiku. 
Na druhej strane sa nové medzinárodnoprávne subjekty na (európskej) 
scéne formovali aj v bojových (vojnových) podmienkach, ktorých príkla-
dom je rozpad bývalej Juhoslávie.  

Začiatok deväťdesiatych rokov minulého storočia sa, po novembro-
vých zmenách v roku 1989, niesol v znamení argumentov k ne/rozdele-
niu ČSFR, ku ktorému napokon došlo uplynutím 31. decembra 1992. 
Hoci na rozdelenie ČSFR boli rôzne názory, z dnešného pohľadu možno 
povedať, že prispelo k eliminovaniu „prekáračiek” vo vnútri federácie o 

                                                      
rozpustenie ZSSR ako subjektu medzinárodného práva. Predchádzalo mu podpísanie dohody (8. de-
cembra 1991) medzi Bieloruskom, Ruskom a Ukrajinou o vzájomnom uznaní nezávislosti a vytvo-
rení Spoločenstva nezávislých štátov, ktorého vstúpilo (na základe vyhlásenia z Alma-Aty z 21. de-
cembra 1991) 11 bývalých sovietskych republík - okrem Estónskej republiky, Litovskej republiky a 
Lotyšskej republiky, ktoré už boli medzinárodne uznané (september 1991 a Gruzínska.” 

23 Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) (Organization for Security and Co-
operation in Europe - OSCE) je medzinárodná bezpečnostná organizácia, ktorá vznikla transformá-
ciou Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe (KBSE) v roku 1995. Zahŕňa 57 účastníckych 
štátov Európy, Strednej Ázie a Severnej Ameriky. Posledným členským štátom sa stalo Mongolsko. 

24 Ústavný zákon č. 542/1992 Zb. z 25. novembra 1992 o zániku Českej a Slovenskej Federatívnej 
Republiky. 
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tom, kto na kom prerába a kto na kom zarába a v konečnom dôsledku 
prispelo aj k posilneniu vzájomného rešpektu. V oblasti medzinárodných 
vzťahov sa to v rozhodujúcej väčšine prípadov prejavovalo aj v praktic-
kom živote vrátane pri delení “agendy i majetku” ČSFR v zahraničí podľa 
pokynov z Prahy a z Bratislavy, hoci (ako pri každom rozvode) nemožno 
predpokladať ani očakávať, že obidve strany budú uspokojené v plnom 
rozsahu. Slovenské diplomatické a konzulárne úrady v zahraničí stále 
tesne spolupracujú s českými kolegami (aj s poľskými a maďarskými v 
rámci Vyšehradskej štvorky) už ako členské štáty EÚ (od 1. mája 2004). 
V súvislosti s rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky sa 
dohodou riešili tiež otázky sukcesie novovznikajúcich subjektov do 
česko-slovenských medzinárodných zmlúv a do práv a povinností ČSFR 
v medzinárodných organizáciách a inštitúciách - Česká republika sa stala 
nestálym členom Rady bezpečnosti OSN (1994-1995) a Slovenská repub-
lika vstúpila do trojčlenného predsedníctva Konferencie o bezpečnosti a 
spolupráci v Európe, ktorému v roku 1992 predsedala ČSFR. V každom 
prípade (politické) zemetrasenie v ZSSR prinieslo zmeny na mape Eu-
rópy vrátane vzniku Slovenskej republiky, ktorá sa vydala na cestu zač-
leňovania do medzinárodnej spolupráce na dvojstrannej, regionálnej i 
globálnej úrovni.  

V súvislosti s rozdelením ČSFR bola podarená diplomatka z jednej 
veľmocenskej krajiny v Bratislave, ktorá hovorila pekne po slovensky. 
Na otázku, kde sa naučila slovenčinu, odpovedala, že sa ju učila v Prahe, 
kde predtým pôsobila na veľvyslanectve. Na druhú otázku, že zrejme “ve-
dela/predvídala, že dôjde k rozdeleniu ČSFR” (keď sa učila po sloven-
sky), odpovedala: “ja nie, ale oni áno”, čím odkázala na tajomne predví-
davých anonymistov z jej krajiny, ktorí nepochybne dôsledne mapovali, 
analyzovali a vyhodnocovali vývoj v ČSFR (aj) v súvislosti s jej rozdele-
ním.  

Mnohým diplomatom nedala pokoj otázka, čo sa skrýva za pokojným 
rozdelením ČSFR v porovnaní s (konfliktným) rozpadom Juhoslávie. 
Diplomati Česka i Slovenska argumentovali priateľskými vzťahmi a his-
torickými väzbami (v dobrých i zlých časoch) medzi českým a sloven-
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ským národom, blízkosťou jazykov, nesporovosťou o územie a pod.; je-
den balkánsky diplomat však k tomu (sarkasticky) poznamenal, že me-
dzinárodné spoločenstvo zaneprázdňoval konflikt v Juhoslávii a tak ne-
malo čas sa venovať znepokojovaniu „pokojného rozdelenia ČSFR“.  

Keď Česká republika po rozdelení ČSFR pristúpila k budovaniu “po-
hraničnej logistiky“ (objekty policajné a colné kontroly) na svojej strane 
hraníc so Slovenskou republikou, jedna poslankyňa Európskeho parla-
mentu v tom čase ponúkla Slovensku angažovanosť EP proti tomuto 
kroku s tým, že „naším spoločným cieľom je európska integrácia a nie 
budovanie hraničných bariér“. SM  Slovenskej republiky v Bruseli za 
podnet poďakovala a komunikovala ho do Bratislavy s tým, že neodpo-
rúča túto iniciatívu EP podporiť, keďže „Česká republika je zvrchovaný 
štát a môže si upraviť logistiku i infraštruktúru na svojej strane hraníc 
podľa vlastných predstáv.” 

Medzi (inštitucionálne) strategické opatrenie v oblasti medzinárod-
ných vzťahov patrilo rozhodnutie ministra medzinárodných vzťahov Mi-
lana Kňažka z 19. júna 1991, ktorým (s finančným zabezpečením Úradu 
vlády Slovenskej republiky) bol pri Právnickej fakulte Univerzity Komen-
ského v Bratislave zriadený Ústav medzinárodných vzťahov ako vzdelá-
vacie (jazykovo a odborne) pracovisko na výchovy (generovanie) sloven-
ských diplomatov a pracovníkov v oblasti medzinárodných vzťahov. Vte-
dajší dekan PF UK Jozef Moravčík menoval do čela ústavu Karola Rybá-
rika, teoreticky i diplomatickou praxou podkutého zanietenca, ktorý dal 
ústavu medzinárodný rozmer a podieľal sa na formovaní (vlastnej) slo-
venskej diplomatickej základne. Následníkom ústavu je na PF UK Inštitút 
medzinárodných vzťahov Karola Rybárika - Diplomatická akadémia, 
ktorá v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych zále-
žitostí Slovenskej republiky ponúka štúdium na základe zákona č. 
568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niekto-
rých zákonov pre absolventov vysokých škôl (ukončený II. stupeň 
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VŠ)25. Aj súčasný minister zahraničných vecí a európskych záležitostí 
Slovenskej republiky, kariérny diplomat a profesionál Ivan Korčok, je 
jeho absolventom.  

Keď hovoríme, že je dôležité mať dobré vzťahy so susedmi, tak určite 
(pozitívnu) úlohu zohráva Vyšehradská skupina (V4), neformálne 
zoskupenie štyroch stredoeurópskych krajín - Českej republiky, Maďar-
ska, Poľskej republiky a Slovenskej republiky, ktoré vo Vyšehrade (Vi-
segrád, Maďarsko) 15. februára 1991 podpísali ČSFR, Maďarsko a Po-
ľsko a po rozdelení ČSFR (1992) sa zmenilo na V4. Ako uvádza webová 
stránka MZVZ SR26 “ide o živú  regionálnu štruktúru štyroch členských 

                                                      
25 Webstránka PF UK Bratislava, z ktorej sa možno dozvedieť o.i. aj nasledujúce informácie: ”V roku 
1991 urobil Milan Kňažko, vtedajší minister medzinárodných vzťahov, rozhodnutie, ktoré ovplyv-
nilo budúcu kvalitu a tvár novej slovenskej diplomacie. S finančným zabezpečením Úradu vlády 
Slovenskej republiky bol 19. júna 1991 pri Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 
zriadený Ústav medzinárodných vzťahov ako vzdelávacie pracovisko s koncepciou výchovy sloven-
ských diplomatov a vôbec pracovníkov v oblasti medzinárodných vzťahov. Podmienkou prijatia bolo 
skončené vysokoškolské štúdium, slušná znalosť anglického jazyka, aby bol študent spôsobilý hneď 
od začiatku sledovať prednášky po anglicky hovoriacich pedagógov, určitá znalosť ďalšieho sveto-
vého jazyka (nemčiny, francúzštiny, španielčiny alebo ruštiny) a všeobecný rozhľad v medzinárod-
ných vzťahoch. Štúdium bolo štvorsemestrálne, zakončené záverečnou skúškou a samostatnou prá-
cou. Poslucháči požívali všetky výhody vysokoškolských študentov postgraduálneho štúdia a posky-
tovalo sa im štipendium. Obsahom štúdia bol historický vývin a geopolitické danosti medzinárod-
ných vzťahov, medzinárodné právo, ekonomické problémy medzinárodných vzťahov, diplomacia, 
jazyky a napokon ad hoc prednášky významných diplomatov, teoretikov medzinárodnej politiky a 
iných osobností.” 

26 Webstránka MZVEZ SR (dátum vytvorenia: 27.6.2014 a dátum poslednej aktualizácie: 21.3.2021): 
Vyšehradská skupina (V4) predstavuje neformálne zoskupenie 4 stredoeurópskych krajín - Sloven-
skej republiky, Českej republiky, Maďarska a Poľskej republiky. Ide o živú regionálnu štruktúru šty-
roch členských krajín EÚ a NATO, ktoré zdieľajú podobné socioekonomické, hospodárske a kul-
túrno-historické hodnoty. Vytvára priestor pre posilňovanie koordinačného a konzultačného mecha-
nizmu s cieľom nachádzať spoločné pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európ-
skej politiky, regionálneho rozvoja, hospodárskej a kultúrnej spolupráce. 15. februára 1991 podpísali 
česko-slovenský prezident Václav Havel, poľský prezident Lech Walesa a maďarský predseda vlády 
József Antall Vyšehradskú deklaráciu, čím bol položený základný kameň vyšehradskej spolupráce. 
V deklarácii boli uvedené nasledovné ciele: obnovenie štátnej suverenity, eliminácia pozostatkov 
totalitného systému, vybudovanie parlamentnej demokracie, vytvorenie moderného trhového hospo-
dárstva, plné zapojenie sa do európskeho politického, bezpečnostného, hospodárskeho a právneho 
systému. Rozdelením Českej a Slovenskej federatívnej republiky a vznikom samostatnej Slovenskej 
republiky a Českej republiky v roku 1993 sa trojstranná vyšehradská spolupráca transformovala na 
štvorstrannú - V4. 
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krajín EÚ a NATO, ktoré zdieľajú podobné socioekonomické, hospodár-
ske a kultúrno-historické hodnoty. Vytvára priestor pre posilňovanie ko-
ordinačného a konzultačného mechanizmu s cieľom nachádzať spoločné 
pozície a stanoviská v aktuálnych otázkach zahraničnej a európskej poli-
tiky, regionálneho rozvoja, hospodárskej a kultúrnej spolupráce”. Jeho je-
dinou inštitucionalizovanou formou vzájomnej spolupráce je Medziná-
rodný vyšehradský fond so sídlom v Bratislave na základe (MVF), ktorý 
funguje na základe dohody o jeho zriadení 9. júna 2000 v Štiříne pri Prahe 
a jeho ročný rozpočet je (od roku 2014) 8 miliónov eur, keď každá krajina 
do neho prispieva sumou 2 milióny eur.27 

V tomto období (1994-1995) sa uskutočnili slovensko-maďarské ro-
kovania o základnej Zmluve “o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci 
medzi Slovenskou republikou a Maďarskou republikou”, ktorú v Paríži 
(19. marca 1995) podpísali v procese integrácie oboch štátov do euro-
atlantických štruktúr (Balladurov plán) premiéri Vladimír Mečiar a 
Gyula Horn. Ako generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnoprávnej a kon-
zulárnej som mal česť byť vedúcim negociačného tímu za Slovensko na 
expertnej úrovni a spolu s mojim maďarským partnerom Gyorgeom Sze-
násim sme sa v texte snažili vyrovnať s rozporuplnou spoločnou minu-
losťou i výzvami plynúcej doby. V našom vyjednávacom tíme aktívnu 
úlohu zohrávali najmä veľvyslanci Miroslav Mojžita, Juraj Migaš a  Ján 
Gábor (článok 15 k národnostným menšinám) a na politickej úrovni štátny 
tajomník MZV SR Jozef Šesták.28 

V tomto desaťročí som absolvoval svoje prvé diplomatické pôsobenie 
v zahraničí a to najprv v Bruseli, kam som odchádzal (1991) z Prahy ako 

                                                      
27 Webstránka MZVEZ SR (dátum vytvorenia: 27.6.2014 a dátum poslednej aktualizácie: 21.3.2021): 
Medzinárodný vyšehradský fond (MVF), ktorého zriadenie schválili predsedovia vlád krajín vy-
šehradskej skupiny (Česká republika, Maďarsko, Poľská republika a Slovenská republika) na sum-
mite 14. mája 1999 v Bratislave. Na základe záverov tohto stretnutia predsedovia vlád V4 9. júna 
2000 v Štiříne pri Prahe podpísali Dohodu o založení Medzinárodného vyšehradského fondu so síd-
lom v Bratislave. Ročný rozpočet fondu je (od roku 2014) 8 miliónov eur, každá krajina V4 do neho 
prispieva sumou 2 milióny eur. Prostriedky Medzinárodného vyšehradského fondu slúžia na podporu 
grantov, štipendií a rezidenčných programov. 
28 Zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi Slovenskou republikou a Maďarskou 
republikou z 19. marca 1995. Bratislava: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, 1995. 
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česko-slovenský diplomat na zastupiteľský úrad ČSFR a vracal som sa 
do Bratislavy (1994) ako slovenský diplomat. V tomto desaťročí som ab-
solvoval aj druhé diplomatické vyslanie na Stálu misiu Slovenskej repub-
liky pri OSN v New Yorku (1996-1999), čo poskytlo príležitosť pozerať 
sa na medzinárodné vzťahy a udalosti vo svete (takpovediac) zo strechy 
medzinárodného spoločenstva. 

Začiatky samostatného pôsobenia slovenskej diplomacie neboli jed-
noduché v medzinárodných inštitúciách, kde sa Slovenská republika zú-
častňovala na koordinácii stanovísk v jednotlivých oblastiach ich pôsob-
nosti. Po rozdelení ČSFR pôsobil na diplomatickom úrade/misii Sloven-
skej republiky v Bruseli (pôsobenie pre Belgicko, Luxembursko, Komisiu 
EÚ, Európsky parlament, NATO, štáty BENELUX-u) skromný adminis-
tratívny a služobný personál so šiestimi diplomatmi. Tí boli vysielaní na 
schôdzky (jednotlivých) orgánov ES (SR mala štatút pridruženej krajiny) 
i NATO (SR mala štatút partnera) bez ohľadu na to, či diplomat ne/bol 
špecialista na prerokované otázky, lebo bolo dôležité preukazovať účas-
ťou záujem štátu o predmetnú oblasť. Na jednej takejto konzultačno-ko-
ordinačnej schôdzke Komisie EÚ v Bruseli - k špecifickým bodom pro-
gramu na rokovaniach šiestich hlavných výborov Valného zhromaždenia 
OSN pred jeho zasadnutím v New Yorku - sa zúčastnil tiež slovenský 
diplomat, ktorý v danej problematike nebol zorientovaný. Na výzvu, aby 
vyjavil postoj Slovenska ku konkrétnym otázkam svoje ne/vedomosti za-
kryl odpoveďou, že “predmetné otázky stále posudzuje ústredie”, čo 
bola/je (obyčajne) obvyklá formulácia aj pri prerokovaní citlivých a kon-
troverzných otázok, keď zástupca štátu (z rôznych dôvodov a podľa po-
kynov ústredia) nepovažuje za vhodné komunikovať stanovisko svojho 
štátu. 

Od roku 1991 v bruselskom sídle NATO pôsobila Rada severoatlan-
tickej spolupráce (NACC - North Atlantic Council of Cooperation),29 kto-
rej cieľom bolo budovať a rozvíjať dialóg a spoluprácu medzi bývalými 

                                                      
29 Wikipedia (júl 2021) zovšeobecňuje: “Rada severoatlantickej spolupráce (NACC - North Atlantic 
Council of Cooperation) zložená zo zástupcov 16 členských štátov NATO, Bulharska, Česko-Slo-
venska, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Poľska a ZSSR (celkom 24 členov), ktorej cieľom 
bolo budovať a rozvíjať  dialóg a spoluprácu medzi bývalými znepriatelenými vojenskými blokmi 
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znepriatelenými vojenskými blokmi štátov NATO a Varšavskej zmluvy 
na zásadách Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. Každý pol-
rok ministri zahraničných vecí NACC prijímali dokument, ktorý hodnotil 
spoluprácu medzi jeho členmi a jej výhľady do budúcnosti. V druhom 
polroku v roku 1992 delegácie pripravovali takýto dokument na zasadnu-
tie ministrov zahraničných vecí (18.12.1992), v ktorom bolo treba pod-
chytiť aj rozdelenie ČSFR a z toho vyplývajúce začlenenie Českej repub-
liky a Slovenskej republiky do NACC, ako jej dvoch nových subjektov. 
Od začiatku bola zhoda na tom, že v texte dokumentu bude vo vecnej 
podobe konštatované (bod 14),30 že NACC na základe vyhlásenia pred-
staviteľa ČSFR vyjadruje pripravenosť privítať Českú republiku a Slo-
venskú republiku za členov NACC od 1. januára 1993, k čomu žiadny 
člen NACC nemal výhrady ani pripomienky. Až týždeň pred predložením 
návrhu textu na zasadnutie veľvyslancov, ktorí ho mali odsúhlasiť na 
stretnutie ministrov, vystúpil zástupca jedného štátu NACC a žiadal, aby 
do bodu 14 dokumentu bol doplnený text zaväzujúci Slovenskú republiku 
dodržiavať ľudské práva vrátane práv národnostných menšín. Väčšinu 
členov NACC vrátane ČSFR to prekvapilo, ale nie všetkých zaskočilo. 
Dve delegácie zo západnej Európy tento návrh podporili a očakávala sa 
reakcia zástupcu ČSFR. Ten konštatoval, že s návrhom nemá problém, 
ale žiada, aby do textu bolo zahrnuté analogická klauzula aj vo vzťahu ku 
krajine, ktorá žiada doplniť bod 14. Predsedajúci konštatoval, že na stole 
sú tri návrhy a je potrebné sa rozhodnúť pre jeden z nich. Vystúpil pred-
staviteľ zámorského štátu a odmietol (obidva) doplňujúce návrhy s tým, 

                                                      
štátov NATO a Varšavskej zmluvy na zásadách Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe. 
Jej prvé zasadnutie na úrovni ministrov zahraničných vecí sa konalo 20. decembra 1991 a druhé 10. 
marca 1992, na ktorom boli do NACC prijaté štáty bývalého ZSSR (Gruzínsko o mesiac neskôr) a 
po prijatí Albánska (jún 1992) a rozdelení Česko-Slovenska (31.12.1992) tvorilo členskú základňu 
NACC 38 štátov a (navyše) Fínsko, Slovinsko a Švédsko sa zúčastnili na ministerských zasadaniach 
ako pozorovatelia. 
30 Statement issued at the Meeting of the North Atlantic Cooperation Council, 18 Dec. 1992, Press 
Release M-NACC-2(92) 109. 
“14. Having taken due notice of the statement by the Representative of the Czech and Slovak Federal 
Republic, we state our readiness to welcome the Czech Republic and the Slovak Republic as members 
of the North Atlantic Cooperation Council as of 1 January 1993.” 
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že otázka ľudských práv je pojatá vo všeobecnej časti dokumentu. Zá-
stupca prvého pozmeňovacieho návrhu svoju iniciatívu stiahol, keďže 
nemá (širšiu) podporu a zástupcovi ČSFR tak odpadol dôvod uplatňovať 
svoj návrh. Je to modelový prípad neúspechu iniciatívy štátu, ktorá pre-
chádza sieťou záujmov iných štátov a nepresadí sa, keď narazí na záujme 
(silnejšieho) partnera. 

Počas pôsobenia na SM SR pri OSN v New Yorku spomínal jeden z 
diplomatov prípad zo zasadnutia Rady bezpečnosti OSN vo veci prijí-
mania správy o ľudských právach v jednej krajine. Pozornosť sa sústre-
dila na vystúpenie jedného zo stálych členov, ktorý (podľa inštrukcie z 
ústredia jeho domovského štátu) zoširoka vysvetľoval, ako sa v posudzo-
vanej krajine nedodržiavajú ľudské práva, čo je v správe nedostatočne 
zohľadnené a preto sa zdrží hlasovania k predloženému návrhu rezolúcie. 
Po vystúpení ďalších členov RB OSN predsedajúci pristúpil k hlasovania 
a vyzval tých, ktorí sú za prijatie správy, aby zdvihli ruky. Ruku na pod-
poru návrhu rezolúcie zdvihol aj predtým (vehementne) proti nej vystu-
pujúci predstaviteľ stáleho člena. Predsedajúci zasadnutia mu (korektne) 
pripomenul, že z jeho (predchádzajúceho) vystúpenia vyrozumel, že ná-
vrh rezolúcie nepodporí. Predstaviteľ daného štátu sa mu za to poďakoval 
a potvrdil, že jeho krajina sa (samozrejme) zdrží hlasovania k predlože-
nému návrhu rezolúcie a ospravedlnil sa, že “hlasoval podľa svojho ve-
domia a svedomia a nie podľa inštrukcie svojej vlády”. Do takýchto situ-
ácií sa môže zástupca štátu niekedy dostať, keď si vytvára vlastný názor 
na posudzovanú vec na základe informačných zdrojov z (bezprostred-
ného) prostredia jeho pôsobenia a od kolegov, s ktorými to konzultuje - 
to však nemusí vždy korešpondovať s postojom vlády jeho krajiny v šir-
šom kontexte jej celkovej stratégie a voči konkrétnemu štátu v danej ob-
lasti, čo je pre zástupcu tohto štátu (pochopiteľne) záväzné.  
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Prvé desaťročie XXI. storočia - členstvo Slovenskej republiky 
v EÚ, NATO, Schengene a Eurozóne a diplomatické pôsobenie 
na Cypre  

Po rozpade ZSSR a oslabení mocenského vplyvu Ruska sa bipolarita 
na globálnej úrovni presúva z horizontálnej roviny (antagonizmy medzi 
východom a západom) do roviny vertikálnej (antagonizmy medzi severom 
a juhom), ktorých prejavom sú migrácie obyvateľstva z juhu na sever a 
symbolom (teroristické) útoky 11. septembra 2001 na Svetové obchodné 
centrum (“dvojičky”) v New Yorku a ďalšie miesta v USA.31 V tejto de-
káde do vývoja medzinárodných vzťahov výraznejšie zasahujú moderné 
informačné technológie so svojimi dvojsečnými účinkami -  urýchľujú 
komunikáciu medzi štátmi i ľuďmi, ale zároveň otvárajú (aj v oblasti za-
hraničnej politiky) priestor na “manévrovanie” s informáciami pri uplat-
ňovaní a presadzovaní svojich záujmov. Na regionálnej (európskej) 
úrovni dochádza k rozšíreniu Európskej únie a NATO o krajiny strednej 
a východnej Európy vrátane Slovenskej republiky a na východe sa aj 
Ruská federácia začína otriasať z rozpadu ZSSR a (vcelku úspešne) sa jej 
darí prinavracať svoj (veľmocenský) vplyv na regionálnej i globálnej 
úrovni.   

Prvé desaťročie XXI. storočia je spojené s členstvom Slovenskej re-
publiky spolu s ďalšími štátmi v EÚ (01.05.2004), ktoré znamenalo slo-
bodu pohybu osôb, tovarov, kapitálu a služieb medzi krajinami EÚ a za-
pojenia Slovenska i našich občanov do procesov spolupráce v rámci EÚ 
vo všetkých oblastiach každodenného života. Predchádzalo mu členstvo 

                                                      
31 Wikipedia (júl 2021) zovšeobecňuje sériu koordinovaných teroristických útokov v USA z 11. sep-
tembra 2001 takto: “Podľa oficiálneho vyšetrovania: Štyri komerčné lietadlá unieslo devätnásť mu-
žov z militantnej islamskej organizácie al-Káida. Dve lietadlá narazili do Twin Towers Svetového 
obchodného centra v New Yorku, čím spôsobili pád obidvoch veží. Tretie lietadlo narazilo do západ-
ného krídla budovy vedenia Ministerstva obrany USA - Pentagónu vo Virgínii. Štvrté lietadlo spadlo 
do neobývanej oblasti v Pensylvánii po tom, čo sa niektorí pasažieri a členovia posádky pokúsili 
dostať lietadlo pod svoju kontrolu. Nikto na palube týchto lietadiel neprežil. Útoky si vyžiadali okolo 
25 000 zranených a 2 977 obetí (+ 19 teroristov). K obetiam patrili väčšinou civilisti viac ako 70 
krajín sveta. Spojené štáty odpovedali na útoky tzv. Vojnou proti terorizmu. Zaútočili na Afganistan, 
aby zosadili Taliban, ktorý al-Káidu priamo podporoval. Takisto prijali zákon o patriotizme (USA 
PATRIOT Act). 
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v bezpečnostnom bloku NATO (29.03.2004) a nadväzovalo členstvo v 
Schengenskom priestore (21.12.2007) s voľným (bez hraničnej kontroly) 
prekračovaním hraníc osobami a tovarom a (napokon aj) prijatie spoloč-
nej meny euro (01.01.2009). Na prípravu členstva a následnú spoluprácu 
v týchto organizáciách a inštitúciách si to vyžadovalo ľudské zdroje, ktoré 
zabezpečovali premietanie prijímaných pravidiel vrátane v (mnohých) 
špecifických oblastiach do našej legislatívy a spoločenského života.  

Hlavnú koordinačnú úlohu v procese integrácie Slovenska do euroat-
lantických štruktúr plnilo Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej re-
publiky32 na čele s jeho ministrom Eduardom Kukanom (1998-2006), 
profesionálnym diplomatom, ktorý sa výrazne zaslúžil o vstup Slovenska 
do Európskej únie aj Severoatlantickej aliancie. So svojimi diplomatickými 
skúsenosťami (o. i. na Stálej misii pri OSN v New Yorku ostatný stály 
predstaviteľ ČSFR a prvý stály predstaviteľ Slovenskej republiky) a ľud-
ským prístupom transparentne manažoval integračné procesy na sloven-
skej vo vnútropolitickej scéne a tiež dôveryhodne na rokovaniach v Bru-
seli i v členských krajinách EÚ a NATO. Okrem toho tiež výrazne prispel 

                                                      
32 Kompetencie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR vymedzuje zákon č. 134 
zo 14. mája 2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a 
organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nie-
ktoré zákony:  
“§ 14 
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 
(1) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným orgá-
nom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom, 
medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám. 
(2) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečuje 
a) ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí, 
b) riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky  
c) styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí, 
d) hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej 
správe, 
e) koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, vykonávania a 
vypovedávania medzinárodných zmlúv, 
f) rozvojovú spoluprácu, 
g) koordináciu realizácie politík Európskej únie, 
h) výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, 
i) koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a 
jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.” 
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k rozvoju susedskej spolupráce (najmä) v rámci Vyšehradskej štvorky 
(Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko).  

V prebiehajúcom procese integrácie do euroatlantických štruktúr, ale 
aj v duchu Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi 
Slovenskou republikou a Maďarskou republikou (Paríž, 19. marec 1995) 
bolo treba riešiť aj otázku právneho statusu osôb patriacich k národnost-
ným menšinám. Ministrom zahraničných vecí Slovenskej republiky Edu-
ardom Kukanom som bol poverený, ako generálny riaditeľ Sekcie medzi-
národnoprávnej a konzulárnej, koordináciou prípravy prijatia textu Eu-
rópskej Charty regionálnych alebo menšinových jazykov (Štrasburg, 5. 
november 1992), ktorý bol vypracovaný v rámci Rady Európy. Poučné 
rozhovory medzi predstaviteľmi politických strán na Slovensku vyústili 
do dohody o prijatí charty vrátane vymedzení jazykov národnostných 
menšín, na ktoré sa bude uplatňovať a úroveň ich používania. Pre Sloven-
sko charta nadobudla platnosť 1. januára 2002 po jej podpise 20. februára 
2001, uložení ratifikačnej listiny v Štrasburgu 5. septembra 2001.33 V 
tomto kontexte možno len dodať, že v zmysle ustanovení charty je zria-
dený Výbor expertov zmluvných strán, ktorý preskúmava správy pravi-
delne predkladané GT Rady Európy, v ktorom dlhoročne pôsobení za Slo-
vensko prof. Alexander Bröstl z Právnickej fakulty UPJŠ Košice, čo mu 
umožňuje efektívne využívať nadobudnuté teoretické znalosti s ich uplat-
ňovaním v praxi.  

Z môjho pôsobenia na Cypre (2002-2007), tiež novej členskej krajine 
EÚ, možno pripomenúť podiel slovenského veľvyslanectva v Nikózii na 
organizovaní (pravidelných mesačných) stretnutí lídrov grécko-cyper-
ských a turecko-cyperských politických strán v nárazníkovej zóne OSN 
v hoteli Ledra Palace v Nikózii. Ich poslaním je udržiavanie kontaktov 
medzi cyperskými politikmi z obidvoch strán rozdeleného ostrova a hľa-
danie možnosti riešenia (od roku 1960 vleklého) cyperského problému. 
Stretnutia sprostredkováva slovenská diplomacia v Nikózii od roku 1989 

                                                      
33 Text Európskej charty európskych regionálnych alebo menšinových jazykov je pojatý v Zbierke 
zákonov Slovenskej republiky číslo 588/2001 v Oznámení Ministerstva zahraničných vecí Sloven-
skej republiky. 
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a sú spojené s menom Emila Keblúška, ktorý bol v tom čase česko-slo-
venským veľvyslancom v Nikózii.  

Paradox života na rozdelenom ostrove zobrazuje dedina Pyla na vý-
chode Cypru, cez ktorú prechádza deliaca línia nárazníkovej zóny (de 
facto cesta) medzi jej horným koncom (obývaným cyperskými Turkami) 
a dolným koncom (obývaným cyperskými Grékmi), na ktorú ohliadajú prí-
slušníci ozbrojených síl Slovenskej republiky v rámci mierových síl OSN 
na Cypre (UNFICYP). Od roku 1974 neboli (v čase môjho pôsobenia na 
Cypre) žiadne kontakty medzi obyvateľmi týchto dvoch časti dediny. Na 
každej strane cesty sa nachádzajú kaviarničky (grécko-cyperská a tu-
recko-cyperská) a napriek tomu, že sú na dohľad oproti sebe, ich hostia 
(ako to bolo potvrdené z obidvoch strán) sa navzájom nenavštevujú a nie 
sú ani kontakty medzi (vzájomne sa neuznávajúcimi) starostami obidvoch 
časti dediny. Politický dialóg, ktorý organizuje slovenská diplomacia má 
teda prispievať k eliminovaniu aj takýchto neprirodzenosti v medziľud-
ských vzťahov, čo však naráža na problém zosúladenia spoločenských 
záujmov komunít so záujmami jednotlivcov.  

Na Cypre, ktorý je aj vítanou turistickou destináciou našich občanov, 
bolo aj dosť konzulárnych prípadov vo vzťahu k občanom Slovenskej 
republiky. Mnohé z nich boli smutné (zranenia pri nehodách, úmrtia, 
pracovné problémy), ale boli aj (milo) úsmevné. Pri návšteve nášho (mla-
dého) občana vo väznici, ktorý si tam odpykával trest za nejaký menší 
delikt, som mu položil otázku, či sa nedostáva do nejakých problémov s 
dodržiavaním väzenského poriadku, spontánne, hrdo až takmer urazene 
odpovedal: “Väzenský poriadok, samozrejme dodržiavam, lebo predsa 
nebudem robiť hanbu Slovenskej republike.“. Medzi pamätné výroky tiež 
patrí vyjadrenie jedného nášho občana, ktorý sa (tiež za nejaký priestu-
pok) dostal v sprievode polície na policajnú stanicu a odtiaľ kontaktoval 
slovenský zastupiteľský úrad: “Pán konzul, mám problém, som na poli-
cajnej stanici, čo s tým budete robiť”, bola jeho vecná otázka nášmu kon-
zulovi, aby prehodil svoju zodpovednosť za zadržanie na policajnej sta-
nici na konzula. Ten, samozrejme, môže podnikať len také kroky, ktoré 
mu umožňujú medzinárodné konzulárne pravidlá a cudzinci vrátane slo-
venského občana nesú za svoje skutky pred orgánmi domovského štátu 
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individuálnu zodpovednosť. V tomto kontexte by som rád vyzdvihol čin-
nosť väčšiny honorárnych konzulov Slovenska v zahraničí, ktorí (ako ob-
čania štátu pôsobnosti zastupiteľského úradu) sú nápomocní pri spro-
stredkovaní kontaktov v oblasti rozvíjania hospodárskych, kultúrnych, 
vedeckých a ďalších stykov a v konzulárnych prípadoch našich občanov. 
Vassos Hadjitheodossiou, honorárny konzul Slovenskej republiky v Cy-
perskej republike, ktorý sa od vzniku Slovenskej republiky viac ako 20 
rokov nezištne podieľal na pestovaní slovensko-cyperských vzťahov 
nech je menovaný za všetkých. 

Druhé desaťročie XXI. storočia - stabilizácia členstva Sloven-
ska v euroatlantickom priestore a diplomatické pôsobenie v 
Srbsku a na ÚSŽZ  

Na globálnej úrovni druhé desaťročie XXI. storočia (plynule) nadvä-
zuje na predchádzajúcu dekádu, hoci nemožno neregistrovať zosilnený 
(ekonomický a vojenský) vplyv najmä Ruska a Číny na medzinárodnej 
scéne. Na (európskej) regionálnej scéne koncom desaťročia dochádza k 
procesu vystúpenia Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z EÚ,34 ktoré sa (nepochybne) odrazí aj na globálnej úrovni v samo-
statnej zahraničnej politike Spojeného kráľovstva aj vo vzťahu k spoloč-
nej politike krajín EÚ. Slovenská republika v tejto dekáde sa etablovala v 
euroatlantických inštitúciách a v súlade s pravidlami ich fungovania i v 
dimenziách nášho potenciálu uplatňuje v nich záujmy Slovenskej repub-
liky. Pragmatická spolupráca na lokálnej úrovni v rámci V/4 je prospešná 

                                                      
34 Wikipedia (júl 2021) zovšeobecňuje: “Vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie alebo 
skrátene brexit (ang. skr. British/Britain exit) bol politický cieľ jednotlivcov, skupín alebo politických 
strán od roku 1973, kedy sa Spojené kráľovstvo pripojilo k Európskemu hospodárskemu spoločen-
stvu. V roku 1975 sa v Spojenom kráľovstve konalo Referendum o členstve Spojeného kráľovstva v 
Európskom hospodárskom spoločenstve, v ktorom voliči hlasovali za zachovanie členstva. V roku 
2016 sa konalo Referendum o členstve Spojeného kráľovstva v Európskej únii, v ktorom voliči hla-
sovali za vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Toto vystúpenie sa následne uskutoč-
nilo v roku 2020”. 
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nielen medzi štyrmi susediacimi krajinami, ale aj v širšom priestore sme-
rom k poskytovaniu poznatkov z euroatlantickej integrácie najmä vo 
vzťahu štátom na Balkáne.  

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák (2009-2010 a 2012-
2020), ktorý patril k úzkemu okruhu spolupracovníkov ministra Eduarda 
Kukana, v súlade s našimi záujmami (profesionálne) manažoval sloven-
skú zahraničnú politiku na lokálnej (susedskej), regionálnej (európskej) i 
globálnej úrovni (predseda 72. Valného zhromaždenia OSN 
2017/201835/). Navyše, na základe poznatkov z pôsobenia na Balkáne, 
podieľal sa a stále sa podieľa v službách EÚ na procese približovania bal-
kánskych nečlenských štátov do EÚ. Po parlamentných a prezidentských 
voľbách v Srbskej republike (20.05.2012) minister M. Lajčák telefonoval 
z amerického Chicaga, kde sa zúčastňoval na summite NATO, do Be-
lehradu, aby mu veľvyslanectvo pripravilo stretnutia so srbskými ústav-
nými činiteľmi - 24. mája 2012 sa návšteva v Srbsku uskutočnila. Toto 
krátke časové rozmedzie dokumentuje hektiku doby a návštevu by nebolo 
možné pripraviť a realizovať bez súčinnosti orgánov štátu návštevy, 
keďže treba zladiť pracovné programy príslušných činiteľov.  

Aj diplomatické pôsobenie v Srbskej republike (2011-2015), tentoraz 
v geopoliticky tektonickom pásme  východoeurópskeho (slovanského) a 
západoeurópskeho (románsko-germánskeho) rozhrania, do ktorého z ju-
hozápadu infiltruje aj moslimský (albánsky) faktor, bolo poučné. Zeme-
pisná poloha a etnická skladba multietnickej, multikonfesnej a multikul-
túrnej Srbskej republiky ovplyvňujú vnútrospoločenské dianie a dimen-
zujú/limitujú jej potenciál v regióne (s ohľadom na albánsko-chorvátsky 
prvok) a na globálnej úrovni (väzby na Rusko, EÚ/USA, moslimský svet). 
Slovensko-srbské vzťahy sú historicky priateľské, založené na jazykovej 

                                                      
35 Webstránka MZVEZ SR (dátum vytvorenia: 28.7.2017 a dátum poslednej aktualizácie: 5.10.2017): 
“Predsedníctvo SR 72. Valného zhromaždenia OSN 
Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák 12. septembra 2017 ofi-
ciálne prevzal post predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN (sept. 2017- sept. 2018). 
Pozícia predsedu Valného zhromaždenia OSN je mimoriadne významnou a protokolárne najvyššou 
pozíciou v systéme OSN, v ktorej reprezentuje všetkých 193 členských krajín. Slovensko bolo jedi-
ným kandidátom na túto pozíciu a M. Lajčák bol endorsovaný v rámci Východoeurópskej regionálnej 
skupiny OSN (VERS).  Formálne bol zvolený aklamáciou Valného zhromaždenia 31. mája 2017.“ 
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i kultúrnej príbuznosti. Srbsko oceňuje, že Slovensko neuznáva jednos-
tranne vyhlásenú nezávislosť Kosova36 a v rámci EÚ podporuje jeho tran-
sformačné a integračné úsilie. Navyše, v Srbsku žije slovenská národ-
nostná menšina (hlavne v autonómnej provincii Vojvodina) už viac ako 
270 rokov, ku ktorej sa hlási, podľa oficiálneho sčítania ľudu v roku 2011, 
v 34 obciach a mestách 52.750 obyvateľov - ich počet však výrazne klesá 
odchodom za prácou, najmä na Slovensko, čím sa tu zásadne oslabuje 
slovenskosť. 

Počas pôsobenia na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaujalo 
najmä to, že na tzv. Dolnej zemi (Maďarsko, Rumunsko a Srbsko) si slo-
venské enklávy už takmer po tri storočia udržiavajú slovenský (archa-
ický) jazyk, (evanjelickú) náboženskú vieru a (slovenské) tradície vďaka 
cirkvi, školám a kultúrno-umeleckým spolkom. Ich predkovia odchádzali 
v XVIII. storočí vo vtedajšom Uhorsku na Dolnú zem s vierou v lepší 
život pre nich a ich detí a (ako hovoria) oni neemigrovali (do inej krajiny), 
ale ich z vlastnej krajiny vyčlenili nové hranice. Jeden slovenský novinár 
vo vzťahu k Slovákom v Srbsku k tomu trefne poznamenal: „Prešiel som 

                                                      
36 Wikipedia (júl 2021) zovšeobecňuje otázku vyhlásenia nezávislosti Kosova: 
“Kosovo (albán. Republika e Kosovës, srb. Република Косово, Republika Kosovo) je čiastočne 
uznaný štát na Balkánskom polostrove. Úradnými jazykmi v Kosove sú podľa článku 5 kosovskej 
ústavy albánčina a srbčina; turečtina, bosniačtina a rómčina majú štatút úradných jazykov na komu-
nálnej úrovni, resp. ich používanie bude ďalej upravené príslušnými zákonmi. Hlavným mestom je 
Priština. Rozloha Kosova je 10 887 km² a podľa výsledkov sčítania obyvateľov z roku 2011 v krajine 
žije 1,74 milióna obyvateľov. Od roku 1999 Kosovo administratívne spravuje Organizácia Spojených 
národov (misia UNMIK) a o bezpečnosť sa stará NATO (misia KFOR). Európska únia zriadila za-
čiatkom roku 2008 v krajine misiu na podporu právneho štátu pod názvom EULEX. Kosovský par-
lament dňa 17. februára 2008 o 15:50 schválil jednostrannú deklaráciu, ktorou sa Kosovo oficiálne 
vyhlasuje za samostatnú Kosovskú republiku, a vyhlásil Kosovo za demokratický, svetský a multiet-
nický štát. Valné zhromaždenie Organizácie Spojených národov požiadalo dňa 8. októbra 2008 (re-
zolúcia č. 63/3) Medzinárodný súdny dvor o vyjadrenie (advisory opinion) k otázke: „Je jednostranné 
vyhlásenie nezávislosti dočasnými samosprávnymi inštitúciami Kosova v súlade s medzinárodným 
právom?“ Medzinárodný súdny dvor dňa 22. júla 2010 konštatoval, že „vyhlásenie nezávislosti Ko-
sova prijaté 17. februára 2008 nebolo porušením medzinárodného práva“. 
Oficiálne orgány a predstavitelia Srbska nezávislosť odmietajú uznať a považujú oblasť naďalej za 
súčasť Srbska, postoj iných štátov nie je jednotný. Jednoznačne negatívny postoj zastáva Rusko a 
najmä Srbsko. V roku 2011 sa začali rokovania medzi vládami v Belehrade a Prištine, sprostredko-
vané Európskou úniou a ich výsledkom bola tzv. Bruselská dohoda z 19. apríla 2013, smerujúca k 
normalizácii vzájomných vzťahov (bez uznania kosovskej nezávislosti Srbskom). 



Liber Amicorum Ján Klučka 

63 

celý svet, ale (len) v Báčskom Petrovci (Vojvodina) som na otázku polo-
ženú náhodným chodcom v slovenčine dostal aj odpoveď v slovenčine“ 
a s hrdosťou vyjadril svoj obdiv k uchovávaniu slovenskosti tamojšími 
Slovákmi. Je to rozdiel oproti emigráciám, ktoré odchádzali za prácou do 
USA na prelome XIX. a XX. storočia, či v medzivojnovom období, alebo 
potom v povojnovom období, alebo po okupácii ČSSR v roku 1968, kde 
je to s udržiavaním slovenského jazyka a tradícií ich bezprostredných i 
neskorších potomkov už zložitejšie, hoci mnohým snahu uprieť nemožno. 
Je dôležité, že Slovenská republika nezabúda na ostrovy našej sloven-
skosti vo svete, ktoré sa rozrástli po roku 1989 a najmä vstupom Sloven-
skej republiky do Európskej únie a podporuje početné slovenské vzdelá-
vacie centrá a kultúrne i náboženské spolky, ktoré plnia úlohu misionárov 
slovenskosti v zahraničí. Osobitne sympaticky znelo vyjadrenie v jednej 
stredoamerickej krajine, kde sa zopár Sloveniek a Slovákov aj so svojimi 
domorodými partnermi a deťmi zo zmiešaných manželstiev stretávali v 
priestoroch, ktoré poskytlo naše veľvyslanectvo. V priateľskom rozho-
vore im bolo navrhnuté, aby si tieto aktivity formalizovali a vytvorili si 
spolok, aby ich aktivity mohla (finančne) podporiť aj Slovenská repub-
lika. Jeden z (vlasteneckých) účastníkov na to reagoval: “My sa nepotre-
bujeme organizovať, schádzame sa tu spontánne raz za mesiac, aby sme 
si mohli poohovárať naše Slovensko a aby si deti medzi sebou tiež poho-
vorili v slovenčine.” Som rád, že tiež slovenskí politickí činitelia pri svo-
jich cestách do zahraničia v rozhodujúcej väčšine zaraďujú do svojich 
programov aj stretnutia s predstaviteľmi slovenských spolkov v zahraničí, 
ktorí si to zaslúžia a vysoko si to vážia.  

Stretnutia so Slovákmi žijúcimi v zahraničí však poukázali aj na nie-
ktoré zložitosti, ktoré (vo všeobecnosti) vyplývajú z ich menšinového po-
stavenia v danej krajine, čo sa (paradoxne) prejavuje v štátoch, v ktorých 
majú štatút právne uznávanej a podporovanej autochtónnej (národnost-
nej) menšiny. Na jednej strane sú súčasťou úspechov, problémov i výziev 
spoločenstva štátu, v ktorom žijú so svojimi rodinami i priateľmi a na 
druhej strane si uchovávajú pozitívny vzťah k Slovensku, krajine svojich 
predkov. Niektorí z nich si však posťažujú, že doma aj na Slovensku sú 
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považovaní za “cudzích”, lebo v krajine ich príslušnosti im dávajú ná-
lepku Slovákov (nepatria medzi “svojich”) a na Slovensko sú považovaní 
za príslušníkov štátu, v ktorom žijú (nepatria medzi “našich”). Výchova 
a vzdelávanie, ktoré sa im v rodine i v krajine štátnej príslušnosti dostáva, 
ich však vedie k pozitívnemu vzťahu k obidvom krajinám, hoci (napokon) 
prevažuje krajina, kde si “zarábajú na chlieb svoj každodenný”. V rozho-
vore jeden krajan (z generácie presídlených slovenských predkov z minu-
lých storočí) konštatoval, že (pravidelne) sleduje vývoj na Slovensku, 
ktorému fandí a je hrdý na slovenské (medzinárodné) úspechy vo všet-
kých oblastiach vrátane v športe. Zostal však zaskočený otázkou, či Slo-
vensku fandí aj v súťaži s krajinou jeho štátnej príslušnosti - tu sa už (pri-
rodzene) prejavuje jeho zrastenie s prostredím, v ktorom sa narodil, vy-
rastal, žije a má rodinu i priateľov a ktoré dôvernejšie pozná ako krajinu 
svojich predkov. To nič nemení na skutočnosti, že Slováci v zahraničí v 
rozhodujúcej väčšine robia dobré meno Slovensku a sú šíriteľmi našej 
kultúry, tradícií a zvykov v krajinách, v ktorých pôsobia a žijú.  

Na záver 

Aj diplomati majú aj svoje koníčky, ktoré im (užitočne) vypĺňajú 
voľný čas a (vhodne) dopĺňajú vykonávanie ich profesie. Patria k nim aj 
športové (spoločenské) stretnutia, ktoré prispievajú k neformálnym vý-
menám názorov a vzájomnému spoznávaniu sa popri tom, že cielene do-
pĺňajú ich fyzickú stránku v duchu rímskej zásady “mens sana in corpore 
sano” (v zdravom tele zdravý duch).  

V roku 1996 prišlo Ministerstvo zahraničných vecí Českej republiky 
s myšlienkou organizovať turnaje vo futbale o Stredoeurópsky diploma-
tický pohár medzi zamestnancami šiestich ministerstiev (Česko, Maďar-
sko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko a Slovensko), ktorý sa organizuje dopo-
siaľ. Vekovo i futbalovo náležite poskladaný tím MZV Slovenskej repub-
liky zvíťazil v jeho úvodnom ročníku v roku 1996 v Českej republike na 
Strahovskom štadióne v Prahe, čo ktorýsi z našich diplomatov nazval 
„veľkým úspechom našej diplomacie v danom roku“.  
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Šport a športovci vo všeobecnosti patria, hlavne kvôli záujmu verej-
nosti a ich výraznej medializácii, k významným propagátorov štátu a ná-
roda vo svete, ale nie menší význam majú aj medzinárodné športové kon-
takty na spoločenskej (amatérskej) úrovni, keďže symbolizujú vzájomnú 
blízkosť ľudí. Počas pôsobenia autora na Cypre sa uskutočňovali vý-
menné zájazdy medzi slovenskými futbalovými veteránmi z Košíc s ich 
partnermi z cyperského turistického mestečka Paralimni, ako aj každo-
ročný Veľkonočný pondelok futbalový zápas medzi českými a sloven-
skými diplomatmi, do ktorých boli zapojení aj futbalisti z našich miero-
vých síl OSN na Cypre (UNFICYP). V Belehrade boli zasa pracovníci 
slovenského veľvyslanectva, aj s výdatnou pomocou futbalistov z radov 
Slovákov žijúcich v Srbsku, spolu s tímami z veľvyslanectiev ďalších 
krajín, každoročnými účastníkmi (masového) futbalového turnaja, na po-
zvanie administratívy z Nového Belehradu, kde sídli náš zastupiteľský 
úrad. Stretnutia na báze športových koníčkov a záľub v mnohých iných 
oblastiach prispievajú k zbližovaniu ľudí a národov, čo (v konečnom dô-
sledku) napomáha k posilňovaniu ich vzájomného porozumenia a spolu-
prác.  

 
x x x x x 

 
Ak bolo čítanie tohto vkladu do Liber Amicorum k jubileu profesora 

Jána Klučku, s ktorým sme sa v rokoch 1975-1987 na Katedre medziná-
rodného práva a politiky Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach 12 rokov 
(spolu)podieľali na výchove a vzdelávaní študentov v oblasti medzinárod-
ného práva a medzinárodných vzťahov, trocha užitočné, jeho napísanie 
nebolo nijako zbytočné. Želám Ti pán profesor, Jano, veľa zdravia a tvo-
rivých úspechov do ďalších jubileí. 
 

Košice 12. júl 2021  
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Referendum o predčasných voľbách – právne 
aspekty 

doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc.1 

Úvod 

Cieľom príspevku je prispieť - sine ira et studio - do aktuálnej odbor-
nej diskusie o právnych aspektoch referenda v ústavnom systéme Sloven-
skej republiky. Vzhľadom na rozsah témy, autor načrtáva len niektoré 
právne aspekty problematiky. 

Zaiste, ide o komplexný a zložitý problém, ktorý si vyžaduje dôkladnú 
historickú, štrukturálnu, logickú, gramatickú, sémantickú, logickú a 
právnu analýzu relevantných materiálnych a formálnych prameňov 
práva. Pokiaľ ide o formálne pramene, bude potrebné skúmať použiteľné 
všeobecne platné právne zásady, ústavu Slovenskej republiky, ústavné 
zákony, zákony, vládne nariadenia a iné súvisiace  normatívne akty. Ako 
pomôcku pri určení právnych pravidiel bude vhodné zohľadniť doterajšiu 
domácu a zahraničnú ústavnú prax a zvyklosti, judikatúru súdov, ju-
risprudenciu, náuku najviac kvalifikovaných odborníkov na ústavné 
právo,  ako aj  iné pomocné pramene práva. 

                                                      
1 Autor je bývalý vysokoškolský pedagóg na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Od 2019 je na sta-
robnom dôchodku. 

Abstrakt 
Cieľom príspevku je prispieť do aktuálnej odbornej diskusie o právnych as-
pektoch referenda v ústavnom systéme Slovenskej republiky. 
 
Abstract 
The aim of the article is to contribute to an expert discourse related to the 
legal aspects of referendum in the constitutional system of the Slovak Republic 
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Vylučujúca alebo nevylučujúca disjunkcia? 

Ústava Slovenskej republiky2  obsahuje viaceré ustanovenia, ktoré sa 
vzťahujú na predmet skúmania, pričom v nich formulovaný text má po-
vahu logickej disjunkcie. Nie je však zrejmé, či ide o vylučujúcu dis-
junkciu alebo o nevylučujúcu disjunkciu. Napríklad,  v  prvej hlave v pr-
vom oddiele (Základné ustanovenia) v čl. 2 (1) ústavy sa ustanovuje, že 
„Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vykonávajú prostredníctvom 
svojich volených zástupcov alebo priamo.“ O akú disjunkciu ide?  

V prípade vylučujúcej disjunkcie by to znamenalo výklad, že občania 
vykonávajú štátnu moc alternatívne - buď len prostredníctvom volených 
zástupcov alebo buď priamo (tertium non datur). Súčasná kombinácia 
obidvoch pri výkone štátnej moci možností by teda nebola možná.   

V  prípade nevylučujúcej disjunkcie, by občania vykonávali štátnu 
moc prostredníctvom volených zástupcov a/alebo priamo. Inými slovami, 
občania by mohli vykonávať štátnu moc alebo prostredníctvom volených 
zástupcov, alebo priamo, alebo aj súčasne. Ako je známe, celé konanie v 
súvislosti s referendom predvída obidve formy výkonu štátnej moci v po-
radí 1. priamy výkon (referendum) – 2. vyhlásenie výsledkov referenda v 
zákone. 

Zodpovedanie zdanlivo bezvýznamnej teoretickej otázky o tom, akú 
disjunkciu mal na mysli ústavný zákonodarca, je zaiste dôležité z hľa-
diska  jednoznačnosti interpretácie ustanovenia čl. 2 (1) ústavy v praxi.  

Dvojkoľajnosť možností pri výkone štátnej moci by mohla v praxi 
viesť k právnej neistote pri rozhodovaní o tom, ktorý spôsob výkonu štát-
nej moci má mať prednosť – výkon štátnej   prostredníctvom volených 
zástupcov alebo priamy výkon štátnej moci občanmi.  

Platí to aj pre posudzovanie otázky výkonu štátnej moci v súvislosti s 
predčasnými voľbami a ústavným referendom o predčasných voľbách.  

                                                      
2 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky (v znení č. 244/1998 Z. z., 9/1999 Z. 
z., 90/2001 Z. z., 90/2001 Z. z., 140/2004 Z. z., 323/2004 Z. z., 323/2004 Z. z., 463/2005 Z. z., 
92/2006 Z. z., 210/2006 Z. z., 100/2010 Z. z., 356/2011 Z. z., 232/2012 Z. z., 161/2014 Z. z., 
306/2014 Z. z., 427/2015 Z. z., 44/2017 Z. z., 71/2017 Z. z., 137/2017 Z. z., 40/2019 Z. z., 40/2019 
Z. z., 99/2019 Z. z., 422/2020 Z. z.) 
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Vychádzame z toho, že čl. 93 (2) ústavy3 sa zmieňuje o „iných dôle-
žitých otázkach verejného záujmu“. Medzi „dôležité otázky verejného zá-
ujmu“ zaiste patrí aj otázka referenda o konaní predčasných volieb do zá-
konodarného zboru., hoci v texte predmetného ustanovenia nie je expli-
citne uvedená. 

Prebiehajúca diskusia na túto tému potvrdzuje existenciu rôznych, do-
konca protirečivých názorov na práva volených zástupcov a práva obča-
nov vo vzťahu k ústavnému referendu o predčasných voľbách. Zatiaľ čo 
pre niektorých politikov a odborníkov by bolo konanie referenda protiús-
tavné, pre iných by konanie referenda bolo v súlade s ústavou. Obidve 
strany prezentujú rôzne právne argumenty na podporu ich stanovísk. 4 

Potenciál protichodných názorov v rámci odbornej polemiky ešte zvy-
šuje  pojem  „môže“, použitý v texte čl. 93 (2) ústavy, ktorý sám o sebe 
pripúšťa rôzny sémantický výklad modálneho slovesa „môže“ v zmysle 
„môže-nemusí“. 

Na druhej strane, čl. 93 (2) ústavy obsahuje právne jednoznačnejšiu 
úpravu obsahujú ústavné pravidlá pre referendum, ktorým sa má potvrdiť  
ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými štátmi alebo o vystú-
pení z tohto zväzku. Ústavný zákonodarca v čl. 93 (1) ústavy priamo pri-
kazuje uskutočniť referendum po prijatí predmetného ústavného zákona. 
Ide o zjavné spojenie zastupiteľského a priameho výkonu práv na základe 
nevylučujúcej disjunkcie.  

Avšak, štrukturálna analýza celého textu piatej hlavy ústavy (Zákono-
darná moc), ktorá obsahuje článok 93 ústavy,  umožňuje urobiť záver, že 
ústavný zákonodarca mal pri formulovaní príslušných ustanovení piatej 

                                                      
3 Čl. 93 (1) ústavy znie „Referendom sa potvrdí ústavný zákon o vstupe do štátneho zväzku s inými 
štátmi alebo o vystúpení z tohto zväzku. (2) Referendom sa môže rozhodnúť aj o iných dôležitých 
otázkach verejného záujmu. (3) Predmetom referenda nemôžu byť základné práva a slobody, dane, 
odvody a štátny rozpočet.“ 
4 Odborná diskusia k podobnej téme referenda a predčasných volieb nie je aktuálna len dnes. K prob-
lematike sa v uplynulom obdobní vyjadrili mnohí renomovaní odborníci na ústavné právo. Porovnaj 
napr. Valko, E. – Babiaková, K.: Fenomén predčasných parlamentných volieb a referenda. Justičná 
Revue, 2004, č. 3, s. 291. 
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hlavy na zreteli skôr vylučujúcu disjunkciu. Okrem iného preto, že  usta-
novenia o prijímaní zákonov (výkon štátnej moci prostredníctvom vole-
ných zástupcov) a ustanovenia o referende (priamy výkon štátnej moci) 
sú upravené v dvoch rozdielnych oddieloch piatej hlavy. Prvý oddiel má 
názov „Národná rada Slovenskej republiky“, druhý oddiel má názov 
„Referendum“.  

Ak by mal ústavný zákonodarca v úmysle zakotviť všetky prípady pri-
jímania zákonov  len na báze nevylučujúcej disjunkcie, tak by upravil 
obidva vyššie spomenuté inštitúty v rámci jedného oddielu, teda nie tak 
ako je to v súčasnosti - v dvoch rozdielnych oddieloch piatej hlavy. 

V prípade premisy že v čl. 2 (1) ústavy mal zákonodarca na mysli vy-
lučujúcu disjunkciu, tak potom platí, že pre prijímanie osobitných záko-
nov v súvislosti s vyhlásením referenda podľa čl. 93 ústavy nie  je možné 
automaticky či prednostne uplatňovať všeobecné ustanovenia o prijímaní 
zákonov. Osobitné pravidlá lex specialis zakotvené v druhom oddiele  
piatej hlavy ústavy v článkoch 93 až 100  musia mať v takomto prípade 
prednosť pred všeobecnými pravidlami lex generalis zakotvenými v pr-
vom oddiele piatej hlavy ústavy v článkoch 75 až 92.  

Pri prijímaní zákonov v súvislosti s vyhlásením referenda treba 
zohľadňovať osobitosť právnej úpravy referenda, predovšetkým osobitný 
účel zákona o vyhlásení referenda, ktorým je vyhlásiť výsledky referenda 
a nie stanoviť nové pravidlá správania sa subjektov.  

Primát zastupiteľskej demokracie alebo primát priamej demo-
kracie? 

Iná dôležitá otázka, ktorá súvisí s referendom o predčasných voľbách 
je otázka o tom, ktorá forma demokracie má podľa ústavy Slovenskej re-
publiky prednosť – zastupiteľská demokracia alebo priama demokracia? 
Ústava nedáva na túto otázku explicitnú odpoveď, pretože používa for-
mulácie s rôznym poradím spomenutých foriem demokracie. 

Podľa čl. 2 (1) ústavy „Štátna moc pochádza od občanov, ktorí ju vy-
konávajú prostredníctvom svojich volených zástupcov alebo priamo.“  



Liber Amicorum Ján Klučka 

71 

Podľa čl. 30 (1) ústavy tretieho oddielu (Politické práva) „Občania 
majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slo-
bodnou voľbou svojich zástupcov.“  

Poradie spôsobov výkonu štátnej moci podľa čl. 2 (1) ústavy je opačné 
ako je poradie v prípade účasti na správe verejných vecí podľa čl. 30 (1) 
ústavy (politické práva).  

V prípade výkonu štátnej moci podľa čl. 2 (1)  ústavy, ústavný záko-
nodarca dal v texte na prvé miesto výkon štátnej prostredníctvom vole-
ných zástupcov a až na druhom mieste priamy výkon.  

V prípade účasti na správe vecí verejných podľa článku 30 (1)  ústavy, 
ústavný zákonodarca zasa dal na prvé miesto priamu účasť a účasť pro-
stredníctvom volených zástupcov zaradil až na druhé miesto.  

Z uvedeného možno teda predpokladať aj to, že v oblasti politických 
práv, medzi ktoré patria aj politické práva súvisiace s referendom, má 
priama účasť na správe vecí verejných vo forme referenda vyšší význam. 
Ak je tento predpoklad správny, tak  priama demokracia by mala mať 
prednosť pred účasťou na správe vecí verejných prostredníctvom vole-
ných zástupcov. 

Referendom nie je možné ukladať povinnosti  

Z dikcie Druhej hlavy (Základné práva a slobody) prvého oddielu 
(Všeobecné ustanovenia)  Čl. 13 (1) ústavy vyplýva, že „ Povinnosti 
možno ukladať a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach a 
pri zachovaní základných práv a slobôd, b) medzinárodnou zmluvou 
podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických 
osôb alebo právnických osôb, alebo c) nariadením vlády podľa čl. 120 
ods. 2.“ V zmysle Čl. 13 (4) ústavy, pri obmedzovaní základných práv a 
slobôd sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa 
môžu použiť len na ustanovený cieľ.5 

                                                      
5 Čl. 13 (1) Ústavy: „Povinnosti možno ukladať a) zákonom alebo na základe zákona, v jeho medziach 
a pri zachovaní základných práv a slobôd, b) medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 4, ktorá priamo 
zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, alebo c) nariadením vlády podľa 
čl. 120 ods. 2. (2) Medze základných práv a slobôd možno upraviť za podmienok ustanovených touto 
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Z uvedenej dikcie ustanovení ústavy  vyplýva, že samotným referen-
dom nie je možné rušiť, meniť, upravovať, vylučovať, obmedzovať v ús-
tave zakotvené  základné práva a slobody. Tento záver explicitne zdôraz-
ňuje formulácia čl. 93 (3) ústavy, ktorý stanovuje, že základné práva 
a slobody nemôžu byť predmetom referenda.  

To však neznamená, že v samotnom referende nie je možné rozhodo-
vať o aplikácii základných práv a slobôd, napríklad o dôležitej politickej 
otázke akou je konanie predčasných volieb. V takýchto prípadoch, pred-
metom referenda nie je samotné právo, resp. zrušenie či obmedzenie zá-
kladného práva na účasť v referende,  ale len otázka uplatňovania tohto 
základného práva občanov v praxi. 

Referendom nie je možné meniť ústavu 

Podľa čl. 84 (4) „Na prijatie ústavy, zmenu ústavy, ústavného zákona, 
(...) je potrebný súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov.“ 

Čl. 98 (2) ústavy ustanovuje, že „Návrhy prijaté v referende vyhlási 
Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon“.  

Vzhľadom na uvedené, in stricto sensu obyčajným zákonom nie je 
možné meniť ústavu Slovenskej republiky, napríklad dĺžku volebného 
obdobia, na ktoré sú zvolení poslanci Národnej rady Slovenskej repub-
liky. Takéto rozhodnutie musí byť prijaté aspoň 3/5 väčšinou všetkých 
občanov. 

Preto každý pokus meniť ústavu prostredníctvom referenda za úrovni 
zákona by mohol byť posudzovaný ako protiústavný.  

                                                      
ústavou len zákonom. (3) Zákonné obmedzenia základných práv a slobôd musia platiť rovnako pre 
všetky prípady, ktoré spĺňajú ustanovené podmienky. (4) Pri obmedzovaní základných práv a slobôd 
sa musí dbať na ich podstatu a zmysel. Takéto obmedzenia sa môžu použiť len na ustanovený cieľ.“  
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Návrhy prijaté v platnom referende majú povahu platného roz-
hodnutia nie odporúčania  

Čl. 98 (2) ústavy ustanovuje, že „Návrhy prijaté v referende vyhlási 
Národná rada Slovenskej republiky rovnako ako zákon“. Toto ustanove-
nie je potrebné interpretovať v súlade so všeobecnou interpretačnou pra-
xou tak, že ak je prijatý nejaký návrh rozhodnutia, tak takýto návrh po 
prijatí stráca pôvodnú povahu návrhu a stáva sa platným rozhodnutím. 
Zákonom, ktorým sa vyhlasujú výsledky referenda, sa nevyhlasujú ná-
vrhy ale prijaté rozhodnutia o otázkach, ktoré boli navrhnuté v predmete 
referenda. 

Tento záver podporuje štrukturálna analýza textu ústavy, kde ustano-
venia o referende sú zakotvené  v piatej hlave ústavy, ktorá má názov Zá-
konodarná moc (nie odporúčajúca moc). 

Je možné konanie referenda v čase trvania núdzového stavu? 

Podľa ôsmeho oddielu (Spoločné ustanovenia k prvej a druhej hlave) 
čl. 51 (2) ústavy „Podmienky a rozsah obmedzenia základných práv a 
slobôd a rozsah povinností v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného 
stavu a núdzového stavu ustanoví ústavný zákon.“ 

Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z.  o bezpečnosti štátu v čase vojny, 
vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskor-
ších úprav umožňuje v čl. 5 (Núdzový stav) v určitých situáciách a za ur-
čitých okolnosti obmedziť základné práva a slobody občanov. Text ús-
tavného  zákona explicitne nezakazuje konanie referenda, avšak ustano-
venia zákona umožňujú štátnej moci obmedziť slobodu pohybu a pobytu, 
zakázať uplatňovanie práva pokojne sa zhromažďovať, obmedziť právo 
slobodne rozširovať informácie a slobodu prejavu na verejnosti a pod. Je 
otázne, či by sa za akýchto okolností dalo reálne referendum uskutočniť. 
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Môže poslanec Národnej rady Slovenskej republiky odmietnuť 
výsledky referenda pri hlasovaní o zákone o vyhlásení výsled-
kov referenda? 

Podľa čl. 75 (1) ústavy „Na schôdzi Národnej rady Slovenskej repub-
liky, na ktorej sa poslanec zúčastňuje po prvý raz, skladá sľub, ktorý znie: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie vernosť Slovenskej republike. Svoje 
povinnosti budem plniť v záujme jej občanov. Budem dodržiavať ústavu 
a ostatné zákony a pracovať tak, aby sa uvádzali do života.“ 

Zo sľubu poslanca vyplýva, že bude pracovať tak, aby sa ústava a zá-
kony uvádzali do života. V tomto zmysle by nemal robiť prekážky pre 
prijatie zákona, ktorým sa vyhlasujú výsledky referenda. Napríklad dô-
vodením, že je pri rozhodovaní viazaný iba jeho svedomím a presvedče-
ním. Účelom tohto zákona na úrovni lex specialis  je iba vyhlásenie vý-
sledkov platného referenda a nie zákonná úprava práv a povinnosti apli-
kovaná na základe lex generalis podľa čl. 86 – 87 ústavy. Ako už bolo 
spomenuté, v zákone o vyhlásení výsledkov referenda sa len vyhlasujú 
výsledky referenda, ergo neformulujú sa v ňom nové zákonné práva a po-
vinnosti. 

Podľa čl. 81a ústavy písm. mandát poslanca zaniká rôznymi spôsobmi, 
okrem iného  „d) rozpustením Národnej rady Slovenskej republiky“. 
V tomto zmysle, poslanec sa nemôže dovolávať protiústavnosti referenda 
o predčasných voľbách, dôvodiac, že bol zvolený na 4 roky podľa usta-
novenia čl. 73 (1) ústavy.6 Uvedený článok automaticky nezaručuje  pos-
lancovi 4 ročný výkon jeho funkcie. Ide o ustanovenie lex generalis, ktoré 
nemá prednosť pred lex specialis vyjadreným napríklad v inštitúte roz-
pustenia Národnej rady Slovenskej republiky, v inštitúte predčasných vo-
lieb a pod. 

K skráteniu všeobecne stanoveného 4 ročného funkčného obdobia pre 
výkon poslaneckého mandátu môže dôjsť aj v dôsledku kolektívneho vy-
užitia práva občanov na občiansky odpor. Ako je známe, podľa čl. 32 

                                                      
6 Čl. 73 (1) znie „(1) Národná rada Slovenskej republiky má 150 poslancov, ktorí sú volení na štyri 
roky.“ 
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ústavy „Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by 
odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd 
uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie 
zákonných prostriedkov sú znemožnené.“  

V tomto zmysle, individuálne volebné právo občana (zvoleného pos-
lanca) byť zvolený na  obdobie 4 rokov nie je, a nemôže byť, automaticky 
nadradené iným ustanoveniam ústavy Slovenskej republiky. Tá umožňuje 
v osobitných prípadoch a vo vyššom záujme rozpustiť Národnú radu Slo-
venskej republiky aj pred uplynutím volebného obdobia. Nehovoriac 
o iných dôvodoch, ktoré vedú ku skončeniu všeobecne určenej dĺžky 4 
ročného výkonu poslaneckého mandátu,  akými sú smrť poslanca či pá-
chanie trestnej činnosti poslancom, či iné vyššie spomenuté dôvody, prí-
padne iné dôvody, ktoré prináša praktický život. 

V tomto zmysle je oprávnená aj otázka, do akej miery je v súlade s ús-
tavou a ústavným sľubom koaličný stranícky záväzok poslanca, prevzatý 
podpísaním koaličnej dohody, že nebude pri hlasovaní v parlamente hla-
sovať s opozíciou proti koaličným návrhom. Poslanec či poslankyňa sto-
jac za rečníckym pultom v rokovacej sále Národnej rady Slovenskej re-
publiky, dnes ukazujú v priamom TV prenose (hore alebo dole obráteným 
palcom) iným poslancom, ako majú hlasovať. Kde zostalo ich svedomie 
a presvedčenie? 

Môže vôbec poslanec či poslankyňa takýmto jednostranným dispozi-
tívnym prejavom vôle derogovať alebo dokonca abrogovať kogentné  
právne záväzky, ktoré prevzali v ústave a v ústavnom sľube poslanca? 
Podľa čl. 73 (2) ústavy vykonávajú mandát „osobne podľa svojho svedo-
mia a presvedčenia a nie sú viazaní príkazmi.“ Teda ani vztýčeným pal-
com iného poslanca za rečníckym pultom v rokovacej sále parlamentu, či 
politickej strany, ktorá ich nominovala na kandidátnej listine vo voľbách 
do parlamentu. 

Navyše, programové vyhlásenie vlády a rozhodnutia koaličnej rady sú 
aktmi a prejavom vôle vládnej moci a zákonodarná moc musí byť - v sú-
lade s koncepciou o trojdelení štátnej moci medzi zákonodarnú, výkonnú 
a súdnu moc  - nezávislá na výkonnej moci. 
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Je protiústavné referendum o predčasných voľbách? 

Na otázku nie je možné jednoznačne odpovedať.  
Referendum samotné, nemôže byť protiústavné, pretože inštitút refe-

renda je zakotvený v ústave Slovenskej republiky.  
Neústavný môže byť predmet referenda prípadne aplikovaný spôsob 

jeho konania. 
V tomto zmysle, závery o protiústavnosti či legitímnosti musia vychá-

dzať z dôkladného posúdenia všetkých relevantných okolností. Dôležité 
miesto zohráva sémantická analýza a  interpretácia použitých právnych  
pojmov, akými sú napr. „základné práva a slobody“, „referendum“,  „iná 
dôležitá otázka,“ a iných súvisiacich výrazov, použitých v ústave. Predo-
všetkým je dôležité presne určiť  obsah a rozsah uvedených pojmov. To 
si vyžaduje vymedziť ich hlavné znaky a určiť, či ide o individuálne, sku-
pinové alebo všeobecné pojmy. 

Podľa čl.  93 (3) ústavy „Predmetom referenda nemôžu byť základné 
práva a slobody, dane, odvody a štátny rozpočet.“ Tak isto platí, že právo 
zúčastniť sa na referende je v zmysle Čl. 94  ústavy základné politické 
právo.  

Zo štrukturálnej analýzy textu , že čl. 94 ústavy nie je súčasťou Prvej 
hlavy prvého oddielu ústavy ale až Piatej hlavy ústavy. V tomto zmysle 
je na mieste otázka, či zahrňujeme čl. 94 ústavy medzi  hlavné znaky ob-
sahu pojmu „materiálne jadro ústavy“? 

V každom prípade, ak by základné právo  zúčastniť sa referenda bolo 
predmetom referenda v tom zmysle, že by dôvodom alebo výsledkom re-
ferenda mal byť zákaz, znevýhodnenie, vylúčenie, obmedzenie, rozlišo-
vanie či dokonca zvýhodňovanie základného práva zúčastniť sa na refe-
rende,  pred iným ústavnými právami, tak takéto referendum možno po-
važovať za protiústavné. A naopak.  

Predmetom referenda, tak ako ho navrhuje petičný výbor,  nemá byť 
samotné právo na účasť v referende, ale celkom  iná otázka, ktorá len sú-
visí s uplatňovaním základného práva. Takže, ak predmetom referenda by 
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bola takáto „iná dôležitá otázka“ v zmysle Čl. 93 (2) ústavy, uskutočnenie 
referenda by bolo legitímne.  

V prípade akýchkoľvek pochybností, by záujme jednotnej interpretá-
cie ústavy by mala konať prezidentka SR na základe jej právomocí v sú-
lade s čl. 95 (2) ústavy a Ústavný súd v súlade s ustanoveniami čl. 125b 
ústavy. 

Referendum ako cieľ alebo referendum ako prostriedok na do-
siahnutie iného cieľa 

Pokiaľ by sa preukázalo zneužitie inštitútu referenda na dosiahnutie 
iného cieľa, napríklad kriminálneho či politického, takéto referendum 
možno označiť za protiústavné, pretože by sa jednalo o zneužitie práva, 
simulovanie práva, obchádzanie práva či neplatné konanie, ktoré odpo-
ruje demokratickým hodnotám, všeobecne uznávaným princípom práva 
a spravodlivosti, princípom morálky a právneho štátu.  

Iným dôležitým argumentom na podporu názorov, ktoré vyzývajú 
k opatrnosti pri využívaní referenda pri rozhodovaní o akýchkoľvek otáz-
kach verejného záujmu je potreba zachovania celkovej stability právneho 
poriadku a právneho prostredia.  

Túto stabilitu by mohla narušiť snaha organizovať referendum pri síce 
sporných avšak nie dôležitých ústavných otázkach, ktoré sa bežne vysky-
tujú v procese politického súperenia medzi koalíciou a opozíciou v rámci 
každodenného vykonávania štátnej moci, a ktoré môžu dočasne sťažiť 
prácu orgánov štátnej moci a správy v každodennom živote. Len  samotná 
nespokojnosť opozície, pokiaľ nie je podporená nespokojnosťou rele-
vantného počtu občanov, nemôže byť dôvodom na konanie referenda. 

Deliacu čiaru medzi zneužitím referenda a legálnym využitím refe-
renda by mal práve vytýčiť presnejšie stanovený obsah a rozsah pojmu 
„iné dôležité otázky verejného záujmu“ použitého v čl. 93 (2) ústavy. 

Záver 

1. Ústava Slovenskej republiky nedáva jednoznačnú odpoveď na 
otázku prednosti zastupiteľskej a priamej demokracie pri výkone 
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štátnej moci a účasti na správe verejných vecí. V súvislosti s referen-
dom, absencia odpovede vyvoláva sporné situácie v praktickom ži-
vote. 

2. Referendom nie je možné ukladať práva a povinnosti. 
3. Referendom nie je možné meniť ústavu. 
4. Návrhy prijaté v platnom referende majú povahu platného rozhod-

nutia nie odporúčania 
5. V núdzovom stave nie je možné konanie referenda 
6. Poslanec nemá právo odmietnuť prijatie zákona, ktorým sa vyhla-

sujú výsledky platného referenda. 
7. Referendum o predčasných voľbách nie je protiústavné, pokiaľ je 

v súlade s ústavou jeho predmet. 
8. Na viaceré vyššie pertraktované otázky dá úplnú alebo čiastočnú od-

poveď rozhodnutie Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý po-
sudzuje ústavnosť referendovej otázky na základe podnetu prezi-
dentky Slovenskej republiky. Rozhodnutie možno očakávať v júli 
2021. 
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West Tankers - připomenutí jednoho rozhodnutí 

prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. 
Právnická fakulta, Masarykova univerzita 

Úvod 

Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. prošel profesní dráhou, která odráží vý-
znamné fáze a momenty historie Slovenska – nadaný akademický pra-
covník, patřící ke špičkám své generace;  soudce Ústavního soudu Slo-
venské republiky v letech 1993 - 2004;  soudce Soudního dvora EU v pr-
vém období po vstupu Slovenska do EU; zralý a mimořádně erudovaný 
akademik, který se vrací na  Právnickou fakultu Univerzity Pavla Jozefa 
Šafárika v Košicích a posiluje jako profesor řady akademiků této univer-
zity. 

Abstrakt 
Článek se věnuje problematice anti-suit injunction jako prostředku naři-
zujícího účastníkům zastavení či nepokračování v řízení před soudy či před 
rozhodci.  V oblasti vztahů s mezinárodním prvkem se jedná o prostředek 
směřující ke sporům umístěným v zahraničí. Tento typ rozhodnutí směřuje 
spíše vůči účastníkovi řízení, nikoli vůči rozhodujícímu orgánu.  V článku je  
analyzováno rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-185/07 West Tan-
kers jako rozhodnutí, které předznamenalo vývoj názorů v této otázce ve 
vztahu k unijní problematice.   
 
Abstrakt 
The paper is devoted to the question of the  anti-suit injunction. Anti-suit in-
junction is an  order which is issued by the court or by the arbitral tribunal 
(anti-arbitration injunction). This order is prevents the opposing from conti-
nuing (or commencing) a proceeding in another forum. In the area of private 
international law in another country. Such an order is is not addressed to 
another court itself, rather to the other contractual party (in personam or-
der“). The paper analyses the case C-185/07 West Tankers as a decision 
which foreshadowed the development of views on this issue in relation to EU 
issues. 
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V každé z etap jeho působení by bylo možné nalézt významné práce 
či významná rozhodnutí, která ovlivnila soudní i legislativní praxi. Do-
volila bych si vybrat nikoli položku z jeho publikační činnosti, ale  jedno 
z rozhodnutí, které se vztahuje na oblast i mého působení – mezinárod-
ního práva soukromého a procesního. Jde o rozhodnutí Soudního dvora 
Evropské unie   C-185/07 ze dne 10.02.2009 Allianz SpA and Generali 
Assicurazioni Generali SpA v. West Tankers Inc., u něhož Ján Klučka 
působil v pozici zpravodaje.   

Toto rozhodnutí vyvolalo (a při různých dalších příležitostech vyvo-
lává) v literatuře  bohatou diskusi1 a dalo odpověď na  jednu z otázek, 
která je mimořádně důležitá  v oblasti procesního práva  – tj. na otázku 
pozice tzv. anti-suit injunction jako prostředku nařizujícího  účastníkům 
zastavení, resp. nepokračování v řízení. Zatímco vazba na jiné soudy 
členských vázaných nařízením Brusel I2 byla před tímto rozhodnutím 
zodpovězena3, objevila se otázka uplatnění anti-suit injunction ve vazbě 
na řízení rozhodčí jako alternativní způsob řešení sporů.  Tedy jiný aspekt 
dané problematiky.  

Anti-suit injunction je prostředek směřující vůči účastníkovi řízení, 
kterým se mu zakazuje podat návrh na zahájení řízení  či nepokračování 
v řízení v zahraničí. Pokud nebude adresátem tento příkaz naplněn, vy-
stavuje se stíhání za pohrdání soudem s možností uplatnění sankcí od ma-
jetkových až po zbavení osobní svobody. Tento prostředek je využíván 
zejména v anglosaských zemích, konkrétně ve Spojeném království, a to 

                                                      
1 V české literatuře viz: A. Bělohlávek.  Rozhodnutí (ESD) ve věci West Tankers a jeho (poněkud) 
skryté souvislosti v kontextu aktuálního vývoje evropského civilního procesu, aneb frontální útok 
komunitárních struktur na rozhodčí řízení  a New-yorskou úmluvu.  Dny práva – 2009 – Days of 
Law: the Conference Proceedings.  1. edition. Brno : Masaryk University, 2009.  Aktuálně k proble-
matice L. Gródl,England to become the prime jurisdiction for international commercial disputes – 
anti-suit injunction  as a tool for assurance. The Lawyer Quarterly.  2021, roč. 11, č. 2, s. 260-280. 
Jinak viz základní přehled literatury ke sledovanému rozhodnutí  na CURIA - Case information (eu-
ropa.eu).  
2 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu so-
udních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.  
3 C-116/02 Gasser ze dne 9. prosince 2003; C-159/02 Turner vs. Grovit ze dne 27. dubna 2004. 
Těmito rozhodnutími bylo uvedeno, že příkaz, jímž se zakazuje účastníku řízení podat návrh na za-
hájení řízení k soudu jiného členského státu, není slučitelný s nařízením Brusel I.  
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ve vazbě na řízení soudní i rozhodčí. Zdůraznit je třeba to, že se jedná o 
prostředek s působností  in personam. Nikoli prostředek zavazující roz-
hodující orgán. Nicméně jako takový má ve svých důsledcích dopad na 
příslušnost soudu či rozhodčího soudu. Anebo, jak ukázala i další rozhod-
nutí (viz dále rozhodnutí Gazprom) i na oblast uznání a výkonu rozhod-
čího nálezu. Co do povahy je otázkou funkce preventivní či funkce coby 
předběžného opatření.4 V oblasti unijního práva je zajímavou pozice anti-
suit injunction v propojení  na základní dokument tvořící páteř unijního 
mezinárodního práva procesního – nařízení Brusel I, resp. nařízení Brusel 
Ibis5.  

1 Podstata a popis problematiky 

V čem je rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie (dále jen SDEU)   
C-185/07 ze dne 10.02.2009 Allianz SpA and Generali Assicurazioni Ge-
nerali SpA v West Tankers Inc., (dále  West Tankers) zajímavé? Jak jsme 
již uvedli, přestože k problematice anti-suit injunction se SDEU vyjádřil 
již v minulosti,  tedy před přijetím rozhodnutí ve věci West Tankers, byl 
tento případ  zásadně jiný. Zatímco v předchozích případech se jednalo o 
antisuit injunction ve vazbě soudů členských států vázaných Nařízením 
Brusel I (resp. Bruselskou úmluvou), v tomto případě se jedná  o vazbu 
řízení soudního a řízení před rozhodčími soudy. Tedy mimo jiné i o kolizi 
mezi unijní problematikou a problematikou upravenou vedle vnitrostát-
ních předpisů také mezinárodní úmluvou – Newyorskou úmluvou o 
uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů, která v článku  2 odst. 3 uvádí 
povinnost státu zajistit vykonatelnost rozhodčích smluv.  To přineslo 
dané problematice nový rozměr a  prostor pro diskusi.  

Přibližme si nejprve podstatu problematiky a uchopení předběžné 
otázky.  Loď Front Comor, která byla vlastněná společností West Tankers 
a byla pronajata společnosti Erg Petroli SpA narazila v roce 2000 do mola 
vlastněného společností Erg v Syrakusách v Itálii. Byla způsobena škoda. 

                                                      
4 A. Wirth. Interim or Preventive Measures in Support of International Arbitration in Switzerland. 
ASA Bulletin, 2000, č. 1, s. 31-45.  
5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti 
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech.  
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Smlouva o pronájmu mezi West Tankers a Erg Petroli Spa obsahovala 
rozhodčí doložku  a doložku o volbě anglického práva. Společnost Erg se 
obrátila jednak na své pojistitele (Allianz a Generali) za účelem získání 
pojistného krytí, a ve zbytku se obrátila na rozhodčí soud v Londýně v so-
uladu s rozhodčí doložkou. Allianz a Generali po vyplacení náhrad dle 
pojistných smluv podaly žalobu proti West Tankers k Tribunale di Sira-
cusa v Itálii s tím, že vstupují do práv společnosti Erg. West Tankers 
vznesla námitky nepříslušnosti tohoto soudu s ohledem na existenci roz-
hodčí smlouvy ve prospěch rozhodčího soudu v Londýně.  Mimo námitky 
podala West Tankers návrh na zahájení řízení k High Court of Justice. 
Zde se domáhala rozhodnutí, že spor mezi ní a Allianz a Generali na 
straně druhé podléhá v souladu s rozhodčí smlouvou rozhodčímu řízení a 
žádala vydání příkazu, který by zakazoval oběma pojišťovacím společ-
nostem, aby se uchýlily k jinému řízení než rozhodčímu a současně aby 
ukončily řízení zahájené v Syrakúsách (domáhala se tzv. anti-suit injun-
ction).  High Court of Justice6 vyhověl návrhům společnosti West Tan-
kers a vydal požadovaný „anti-suit injunction“. Obě pojišťovací společ-
nosti se proti tomuto rozhodnutí odvolaly k House of Lords s tvrzením, 
že vydání příkazu je v rozporu s nařízením Brusel I.  

House of Lords zvážil dosavadní judikaturu SDEU k problematice 
rozhodčího řízení. A to jak dosah vyloučení otázek týkajících se rozhod-
čího řízení v souladu s článkem 1 odst. 2 písm. d), tak rovněž situaci, kdy 
naopak některé aspekty tohoto řízení do předmětu – sice omezeně - spa-
dají.7  House of Lords dále uvedl, že se celá oblast rozhodčího řízení na-
chází mimo dosah nařízení Brusel I a nemůže jej proto nikterak narušovat. 
V závěru  House of Lords při existenci  pochybností o přípustnosti uplat-
nění anti-suit injunction ve vazbě na unijní legislativu přerušil řízení a 
položil SDEU předběžnou otázku: 

                                                      
6 High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Commercial Court) 

7 Rozhodnutí Van Uden C-391/95 z 17. listopadu 1998. Zde SDEU konstatoval, že rozhodčí řízení je 
naopak předmětem soudního řízení, pokud toto řízení směřuje k zachování práva na rozhodnutí sporu 
v rozhodčím řízení. T. Kyselovská a N.  Rozehnalová. Rozhodování Soudního dvora EU ve věcech 
příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Masarykova univerzita, 2014, s. 59-
61.  
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2 Stanovisko generální advokátky a závěr SDEU 

Generální advokátka J. Kokott přednesla své stanovisko 4.09.2008.8  
V jeho závěru zaznělo: „Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. pro-
since 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v ob-
čanských a obchodních věcech brání tomu, aby soud členského státu vy-
dal příkaz, jímž se zakazuje určité osobě podat návrh na zahájení řízení 
k soudům jiného členského státu nebo v takovém řízení pokračovat, po-
kud má za to, že toto řízení je v rozporu s dohodou o rozhodčím řízení.“ 

V odůvodnění byla uvedena řada argumentů, které zvažovaly různé 
stránky předloženého problému. Připomenuty byly rozdílné pozice k vy-
loučení problematiky rozhodčího řízení z působnosti nařízení (resp. dříve 
Bruselské úmluvy).9 To, co bylo mimo jiné stanovisku vytýkáno bylo, že 
některé z bodů odůvodnění jsou v rozporu s konečným stanoviskem.10 
Byla zvážena předchozí rozhodnutí ve věci Gasser a van Uden. Samo-
zřejmě za připomenutí stojí více momentů. My bychom s odkazem na 
znění stanoviska vybraly následující. Generální advokátka uvedla, že 

                                                      
8 Viz databáze www.curia.eu v části věnované rozhodnutí C-185/07.  
9 Bod 39, stanovisko GA J. Kokott. Dříve viz: Report on the Convention on the Association of the 
Kingdom of Denmark, Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the 
Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters and to 
the Protocol on its interpretation by the Court of Justice. P. Schlosser. Úřední věstník C 59, bod 61, 
s. 71.  
10 A. Bělohlávek.  Rozhodnutí (ESD) ve věci West Tankers a jeho (poněkud) skryté souvislosti v kon-
textu aktuálního vývoje evropského civilního procesu, aneb frontální útok komunitárních struktur na 
rozhodčí řízení  a New-yorskou úmluvu.  Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Procee-
dings.  1. edition. Brno : Masaryk University, 2009, s. 1607-1609.  

„Je slučitelné s nařízením č. 44/2001, aby soud členského státu vydal 
rozhodnutí, jímž se zakazuje určité osobě podat návrh na zahájení řízení 
k soudu jiného členského státu nebo v takovém řízení pokračovat, na zá-
kladě toho, že takové řízení je v rozporu s dohodou o rozhodčím řízení“. 
Jde o problém dopadu nařízení Brusel Ibis, nebo naopak vyloučení z jeho 
dosahu vzhledem k tomu, že samo nařízení v článku 1 odst. 2 písm. d) 
rozhodčí řízení z dosahu působnosti vylučuje.  Tímto vyloučením je ná-
sledně determinován možný dopad nařízení.  
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v případě sporu o příslušnost mezi soudy dvou členských států se snaží 
články 27 a 28 nařízení Brusel I bis zajistit koordinaci. Takovýto mecha-
nismus neexistuje ve vazbě na rozhodčí řízení. Nicméně jednostranný pří-
kaz typu  anti-suit injunction není vhodným opatřením k nápravě situace. 
Na závěr uvedla, že náprava by mohla být dána jedině zahrnutím rozhod-
čího řízení do systému budoucího nařízení Brusel Ibis.  

SDEU ve svém rozhodnutí ze dne 10. února 2009 v podstatě stejně 
rozhodl předloženou otázku: „Vydání příkazu soudem členského státu, 
jímž se má zakázat určité osobě podat návrh na zahájení řízení k soudům 
jiného členského státu nebo v takovém řízení pokračovat na základě toho, 
že takové řízení je v rozporu s dohodou o rozhodčím řízení, je nesluči-
telné s nařízením Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o pří-
slušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a ob-
chodních věcech.“ 

V odůvodnění zazněla řada argumentů jak ze stanoviska AG J. Kokott, 
tak i nově uchopených. V prvé řadě odůvodňujících aplikaci nařízení 
Brusel I pro určení příslušnosti soudu, a to povahou sporu, o který se 
jedná. Dále bylo zdůrazněno, že je to právě soud v Syrakusách, který na 
námitku existence rozhodčí smlouvy může rozhodnout o své příslušnosti. 
Ostatně, pokud bychom se na problém podívali pohledem Newyorské 
úmluvy, je tato povinnost uložena státu, jehož soud rozhoduje o vykona-
telnosti rozhodčí doložky.  

Dále zaznělo, mimo akcentu na zachování důvěry mezi soudy člen-
ských států, tako to, že pokud bychom připustili prostředek typu anti-suit 
injunction, zabránili bychom soudu vázaného nařízením Brusel Ibis roz-
hodnout o své příslušnosti. Takovýto prostředek je v rozporu s uvedeným 
nařízením.  

Kritiky tohoto rozhodnutí zaznívaly zejména s poukazem na to, že 
podporuje strany sporu k tomu, aby z taktických důvodů zahájily řízení 
v dosahu jurisdikce cizích soudů při vědomí porušení rozhodčí smlouvy. 
A tím i narušily či prodloužily rozhodčí řízení.  
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3 Další vývoj v otázce 

Uvedené rozhodnutí West Tankers je staršího data a v mezidobí došlo 
k přijetí nařízení Brusel Ibis. Další vývoj v námi sledované otázce lze 
uvést zjednodušeně poukazem na dva dokumenty a jednu situaci. Kon-
krétně: rozhodnutí C-536/13  Gazprom - nařízení Brusel Ibis - brexit. 

K otázce anti-suit injunction se SDEU vrátil v rozhodnutí z 13. května 
2013 C-536/13  „Gazprom OAO“ (dále jen Gazprom).  Opět z jiného po-
hledu a v tomto případě i s jiným výsledkem se zabýval SDEU problema-
tikou rozhodčího řízení ve vazbě na anti-suit injunction. V tomto případě 
došlo zdánlivě k posunu, když SDEU uvedl:  „….nařízení č. 44/2001 
musí být vykládáno v tom smyslu, že nebrání tomu, aby soud členského 
státu uznal a vykonal rozhodčí nález zakazující účastníku řízení podat ur-
čité návrhy k soudu tohoto členského státu, nebo tomu, aby uznání a vý-
kon tohoto rozhodčího nálezu odepřel, jelikož toto nařízení neupravuje 
uznání a výkon rozhodčího nálezu vydaného rozhodčím soudem jednoho 
členského státu v jiném členském státě.“  Samozřejmě,  je nutné vnímat 
okolnosti případu – existenci rozhodčí doložky v akcionářské dohodě – a 
otázky, které se vlastně nedotýkají nařízení Brusel Ibis. Jde o otázky va-
zeb  vydaného rozhodčího nálezu a litevských soudů, resp. vazeb Newy-
orské úmluvy o uznání a výkonu rozhodčích nálezů a pravomoci li-
tevských soudů ve vazbě vůči vydanému cizímu rozhodčímu nálezu.  To 
je nutné při posuzování anti-suit injunction v tomto případě mít na 
vědomí.  Nicméně, nelze nevidět, že se přece jenom jedná o jistý posun 
oproti rozhodnutí West Tankers.   A  trochu i návrat k předchozímu 
vnímání rozsahu vyloučení rozhodčího řízení. Při čtení rozhodnutí lze 
vnímat také leccos mezi řádky. SDEU na rozdíl od stanoviska generálního 
advokáta, které přijal, nicméně stále odkazuje výslovně na rozhodnutí 
West Tankers.  

Jak již zaznělo, v mezidobí bylo přijato nařízení Brusel Ibis. Pream-
bule nařízení v bodě 12 rozvedla otázku dopadu  a  vyloučení rozhodčího 
řízení tak, jak vyplývá z článku 1 odst. 2 písm. d). Tím byla nesporně 
posílena jednotná interpretace tohoto dokumentu.    
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Posledním momentem, který chceme zmínit,  je brexit a dnes v litera-
tuře často navozovaná otázka návratu anti-suit injunction. Ano, Spojené 
království není nadále vázáno unijními akty jako je i námi uvedené naří-
zení Brusel Ibis; rovněž máme dnes i negativní stanovisko unijních or-
gánů k otázce přístupu k Luganské úmluvě o příslušnosti a uznání a vý-
konu soudních rozhodnutí.11 Státy EU jsou z mnohostranných úmluv ak-
tuálně se Spojeným královstvím vázány Úmluvou o dohodách o volbě 
soudu, která byla na půdě Haagské konference mezinárodního práva so-
ukromého   přijata v roce 2005.  V užívání vstoupila v roce 2015.12 Uve-
dená úmluva má omezen předmět působnosti na výlučné prorogační do-
hody.  Již nyní se objevují diskuse na možnost či nemožnost aplikace anti-
suit injunction.  Většinu smluvních států této úmluvy tvoří prozatím člen-
ské státy EU. Zde je situace v podstatě jasná – mezi těmito státy se využije 
nařízení Brusel Ibis a anti-suit injunction je vyloučena. Alespoň v onom 
rozsahu, o kterém bylo pojednáno. Jiné otázky, jak naznačuje literatura, 
mohou být i vzhledem k „mlčení“ zprávy profesorů Hartley a Do-
gauchiho13, uchopeny i ve prospěch anti-suit injunction14.    

                                                      
11 Úmluva o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních 
věcech podepsaná mezi EU, Dánskem,  Švýcarskem, Norskem a Islandem, platná od 27. listopadu 
2009.   
12 Viz materiály včetně oznámení o přístupu států na: HCCH | Choice of Court Section.  
13 T. Hartley a M. Dogauchi. Úmluva ze dne 30. června 2005 o dohodách o volbě soudu. Haagská 
konference o mezinárodním právu soukromém. Haag, 2013.  

14 M. Ahmed a P.R. Beaumont. Exclusive Choice of Court Agreements: Some Issues on the Hague 
Convention on Choice of Court Agreements and Its Relationship with the Brussels I Recast Espe-
cially Anti-Suit Injunctions, Concurrent Proceedings and the Implications of Brexit. Journal of Pri-
vate International Law, 2017, s. 386 – 410. Viz zejména argumentaci ve vazbě se závěrem.  

 



Liber Amicorum Ján Klučka 

87 

Zoznam použitej literatúry a zdrojov 

AHMED,M. - BEAUMONT, P.R.: Exclusive Choice of Court Agreements: 
Some Issues on the Hague Convention on Choice of Court Agreements and 
Its Relationship with the Brussels I Recast Especially Anti-Suit Injunctions, 
Concurrent Proceedings and the Implications of Brexit. Journal of Private 
International Law, 2017, s. 386 – 410. 

BĚLOHLÁVEK, A.: Rozhodnutí (ESD) ve věci West Tankers a jeho (poněkud) 
skryté souvislosti v kontextu aktuálního vývoje evropského civilního pro-
cesu, aneb frontální útok komunitárních struktur na rozhodčí řízení  a New-
yorskou úmluvu.  Dny práva – 2009 – Days of Law: the Conference Procee-
dings.  1. edition. Brno : Masaryk University, 2009.   

GRÓDL, L.: England to become the prime jurisdiction for international commer-
cial disputes – anti-suit injunction  as a tool for assurance. The Lawyer Quar-
terly.  2021, č. 2, s. 260-280. 

HARTLEY, T. – DOGAUCHI, M.: Úmluva ze dne 30. června 2005 o dohodách 
o volbě soudu. Haagská konference o mezinárodním právu soukromém. 
Haag, 2013.  

KYSELOVÁ, T. – ROZEHNALOVÁ, N.: Rozhodování Soudního dvora EU ve 
věcech příslušnosti (analýza rozhodnutí dle Nařízení Brusel Ibis). Brno: Ma-
sarykova univerzita, 2014 

WIRTH, A.: Interim or Preventive Measures in Support of International Arbitra-
tion in Switzerland. ASA Bulletin, 2000,  č. 1, s. 31-45





Liber Amicorum Ján Klučka 

89 

IRO: Nejistota dětí bez doprovodu 

prof. JUDr. Dalibor Jílek, CSc. 
Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola 
Právnická fakulta, Univerzita Palackého 

 

Abstrakt 
Příspěvek analyzuje normativní kontext definice dětí bez doprovodu, jak ji sta-
novila Příloha Ústavy Mezinárodní organizace pro uprchlíky (IRO). Právní 
definice odkázala na kterékoli dítě bez doprovodu. Vymezení označilo váleč-
ného sirotka a zavlečené dítě ve věku 16 roků nebo nižším. Z vysvětlení vyplý-
valo, že takové dítě se muselo nacházet mimo zemi původu, bez rodiče, poruč-
níka, opatrovníka nebo blízkého příbuzného. IRO zacházela s dětmi bez do-
provodu v souladu se zásadou priority. Organizace poskytovala dětem bez do-
provodu primárně materiální pomoc a péči.  Navazující úkol spočíval v napo-
máhání těmto dětem v repatriaci, vystěhování či místním usazení. IRO pod-
půrně vykonávala mezinárodní ochranu nezletilých uprchlíků a zavlečených 
dětí. Pravidlo objasňující význam výrazu „dítě bez doprovodu“ mělo zjedno-
dušenou strukturu. Význam pravidla nebyl jednoznačný. Proto IRO vypraco-
vala úřední výklad kognitivního pravidla.  Autoritativní výklad stanovil šest 
specifických podmínek pro kvalifikaci dítěte. Jednotlivé podmínky jsou kon-
frontovány s obyčejovými a smluvními pravidly různých sektorů mezinárod-
ního práva, zejména válečného a uprchlického práva. Cílem článku je pouká-
zat na formy právní a mimoprávní nejistoty dětí bez doprovodu, jimž musely 
reálně čelit. Kromě normativních pramenů byly k výzkumu využity makro-his-
torické i mikro-historické poznatky. 
 
Abstract 
In international legal perspective the article scrutinizes the definition of un-
accompanied children, as set out in Annex to the 1946 Constitution of the In-
ternational Refugee Organization (IRO). The legal definition referred to any 
unaccompanied child, 16 years of age or under, that is, the child who had been 
orphaned, or abandoned. Apparently, such a child was outside the country of 
origin without a parent, guardian, or close relative. The IRO was treated with 
unaccompanied children in accordance with the principle of priority. At the 
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Úvod 

Definiční aparát včleněný do Přílohy Ústavy1 Mezinárodní organizace 
pro uprchlíky2 byl diverzifikovaný a rozsáhlý. Jeho náplň se řídila kate-
goriální metodou. Osnova Přílohy se opírala o inkluzívní, pozastavující a 
vylučující složku. Každá z nich přitahovala zájem nauky i praxe, nejen 
mezinárodněprávní komunity. Inkluzívní klauzule obsahuje jednu pozo-
ruhodnou i opomíjenou část: právní definici dětí bez doprovodu.  

Definiční aparát platil mezi členy IRO různých světadílů. Rozhodují-
cím faktorem Ústavy byla její ohraničená působnost (ratione personae). 
Členy IRO nebyly především středoevropské a východoevropské státy.3 
Rozdělující linie byla hlavně vedena mezi dvěma politickými bloky. De-

                                                      
1 United Nations, Constitution of the International Refugee Organization, 15 December 1946, United 
Nations, Treaty Series, Vol. 18, s. 3. 
2 Mezinárodní organizace pro uprchlíky (International Refugee Organization – IRO). Anglická 
zkratka bude důsledně používána v příspěvku kvůli jejího obecnému přijetí a odborné známosti. 

3 IRO byla založena 20. dubna 1946 a uzavřela svoji činnost 31. ledna 1952. 

forefront of its international agenda, in the occupied territory, the organiza-
tion provided them care and maintenance. The further task of the IRO was to 
assist these children in repatriation, resettlement, or local settlement. Subsid-
iarily, the IRO performed political and legal protection of unaccompanied mi-
nors. The rule clarifying the meaning of the term ´unaccompanied children´ 
was characterised by a simplified structure. It was not unambiguous. There-
fore, the IRO administration drew up the interpretation of this cognitive, non-
behavioral rule. The authoritative interpretation embraces six specific condi-
tions of eligibility.  The individual conditions are in text confronted with the 
customary and treaty rules of different normative sectors, such as the law of 
war, or international refugee law. The purpose of the article is to examine the 
forms of legal and nonlegal uncertainty of unaccompanied children they had 
often to face in the occupied territories. In addition to legal sources, macro-
historical and micro-historical knowledge was used to research. 
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finice se ale aplikovala na okupovaném území Německa i Rakouska s vý-
jimkou sovětské zóny.4 Oba státy byly spravovány Francií, Sovětským 
svazem, Spojenými státy a Velkou Británií.5  

Definice dětí bez doprovodu byla simplifikujícím legislativním výtvo-
rem. Její explikační a delimitační funkce nebyla dostatečná. Proto ji do-
provodil úřední výklad, který měl obě funkce posílit. Příspěvek složený 
ze dvou věcných kapitol se prvně zaměřuje na rozbor normativního kon-
textu definice dětí bez doprovodu. Navazující část poukazuje na aplikační 
problémy spojené s úředním výkladem kognitivního pravidla. Druhá ka-
pitola prozkoumává některé právní a mimoprávní formy nejistoty dětí bez 
doprovodu, pokud se nacházely v zónách pod okupační vládou USA, ale 
i Velké Británie. 

1 Právní definice v kontextu 

Podle Přílohy I oddílu A Ústavy IRO se výraz „uprchlík“ aplikuje 
vůči dětem bez doprovodu. Zakládající listina vložila do právního jazyka 
sousloví, jež sděluje jeden význam. Takový význam platí v souvislostech 
závazného textu. Význam vysvětlují dvě věty jedné právní definice.6 De-
finice v obou větách pojmenovává jen dvě skupiny dětí: válečné sirotky 
a děti, jejichž rodiče byli nezvěstní nebo nedostupní.  

Definiční ustanovení navazuje na první mezivládní dokument, jenž 
v názvu používá frázi „práva dítěte“. Apelativní poválečnou úlohou Že-
nevské deklarace práv dítěte bylo vyzvat ženy a muže všech národů k 
humánnímu chování vůči dětem bez jakékoli diskriminace.  Žádné me-
zistátní závazky z dokumentu nepocházely. Deklarace,7 jinak zvaná 
světová charta blaha dítěte, nezmínila jakákoli práva dítěte. Dokument 

                                                      
4 Rakousko a Německo nebyly stranami Ústavy IRO, zatímco Itálie byla členem organizace. 
5  Jen západní okupační mocnosti byly členy IRO. 

6 Definice je v anglickém znění následující: „The term "refugee" also applies to unaccompanied 
children who are war orphans or whose parents have disappeared, and who are outside their countries 
of origin. Such children, 16 years of age or under, shall be given all possible priority assistance, 
including, normally, assistance in repatriation in the case of those whose nationality can be determi-
ned.“ 

7 Ženevská deklarace práv dítěte byla schválena Shromážděním Společnosti národů dne 26. září 1924. 
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spíše zvěčnil paternalistickou etiku převládající v mezinárodním spole-
čenství.  

Prohlášení s univerzální ambicí poukazuje ve třetím odstavci na jednu 
z pěti zásad, zásadu priority. Dětem, válečným obětem, musí být poskyt-
nuta v době tísně pomoc (relief) na prvním místě. Potřeby dětí zasluhují 
prvořadou pozornost. Systematickou vazbu mezi deklarací a přílohou Ús-
tavy IR ještě vyztužil druhý odstavec.  Právě jeho poslední část se věnuje 
nejvíce potřebným. Nalezené a opuštěné děti (waifs) zasluhují zvláštní 
ochranu, péči ze strany dospělých, obce či společnosti jako celku. Sirotci 
jsou příklady lidského neštěstí. Jsou bytostmi, které nesmějí být vykázány 
ze společenství. Deklarace hluboce oživuje starozákonní tradici8 i parti-
kulární starověkou úpravu. 

1.1 Osobní a rodinný rozměr 

Kognitivní pravidlo z Přílohy Ústavy IRO určilo válečné sirotky. Kdo 
je takovým sirotkem, pravidlo nevysvětluje. Podle obvyklého významu 
slova i z účelu pravidla plyne, že jsou míněni oboustranní sirotci. Jsou to 
děti, které ztratily ve válce oba rodiče. Byť lexikální význam slova může 
v některém jazyku znamenat absenci jednoho rodiče. Status sirotka se 
mohl rovněž vztahovat k dítěti, které od narození nebo později vyrůstalo 
s jedním rodičem, který zahynul během ozbrojeného konfliktu. 

U válečného sirotka musel být ověřen stav, že jeho rodiče zahynuli 
v důsledku válečných událostí.  Zjištění bylo přesvědčivé, jestliže skuteč-
nost prokázal zápis v knize smrti či úmrtní list. Evidenční listy nemusely 
zaznamenávat spolehlivé údaje.9 V německých koncentračních táborech 
byly za druhé světové války vedeny knihy (Sterbebücher), avšak některé 

                                                      
8 Výraz „sirotek“ je čtyřikrát zmíněn v knize Žalmů. 
9 Například v koncentračním táboře v Mathausenu záznamy vedené o smrti vězňů vykazují podezřelé 
skutečnosti. Dne 19. března 1945 mezi čtvrt na dvě a druhou hodinou odpolední zahynuly 203 osoby. 
Všichni bez výjimky zemřeli na srdeční potíže. Tato úmrtí nastala krátce po sobě a zesnulí jsou 
uváděni podle abecedního pořadí. Srov. FRIEDMANN, A. Declaration of Death – A New Interna-
tional Convention. In: St. John´s Law Review, Vol. 25, No. 1, December 1950, s. 21, ISSN 0036-
2905. 
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byly zničeny. Úmrtní listy byly vystavovány pro registrované vězně, ni-
koliv pro osoby, které záhy po příjezdu do vyhlazovacího tábora zahy-
nuly. O takových obětech nebyly vedeny žádné záznamy. Někteří vězni 
byli označeni jako Nacht und Nebel. Zemřeli, aniž by o jejich smrti úřady 
vydaly formální či neformální zprávu.10  

Přesvědčivé důkazy smrti například chyběly po saturačním bombar-
dování velkých částí měst. Proto vnitrostátní úřady při zjišťování obtížně 
prokazatelných nebo neověřitelných skutečnosti aplikovaly doktrínu 
pravděpodobnosti, jinak blízkého nebezpečí nebo vyvratitelnou dom-
něnku smrti. Řízení k prohlášení za mrtvého bylo před válkou mimořád-
ným a výjimečným postupem. Po válce se řízení proměnilo v úřední a 
soudní zběhlost. 

Životy děti nezvěstných rodičů na rozdíl od sirotků provázela naděje, 
že rodiče přežili nebo aspoň jeden z nich. Odloučení od rodičů či zjištěný 
nebo nedoložený sirotčí status měly rozdílné příčiny. Některé důvody vy-
plývaly z opatřeních programu genocidy. Jiné příčiny mohly být naho-
dilé, když se rodiče museli vzdát dítěte v tísni. Matkám nasazeným na 
práci v Německu byly někdy děti narozené mimo manželství odebírány. 
Stávalo se, že ženy byly nuceny podepsat listiny o předání dítěte do 
německé rodiny.11 

Systematický program genocidy zahrnoval únosy dětí, odebírání ma-
lých dětí či jejich násilné poněmčování. Účelem bylo zničit cizí národy či 
etnické skupiny anebo alespoň potlačit jejich kulturní i sociální identitu.12 
Násilná opatření se vztahovala na obě skupiny dětí bez doprovodu. Říšská 
politika na východě se soustředila na dosažení úplného a konečného 
poněmčení (Eindeutschung). Německé obyvatelstvo mělo tvořit rasovou, 
intelektuálně psychologickou a národně-politickou jednotu. Za cíl byla 

                                                      
10 Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal. Nuernberg, 14 No-
vember 1945 – 1 October 1946, Nuernberg: Published in Germany, Vol. 1, Official Documents, 1947, 
s. 44: „In the concentration camps were many prisoners who were classified “Nacht und Nebel”. 

11 Po válce byla platnost těchto dokladů právně zpochybněna. 

12 The RuSHA Case. Trials of War criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control 
Council Law No. 10. October 1946-April 1949, Washington: United States Government Printing 
Office, 1950, Vol. V, s. 89. 
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vytknuta totální uniformizace obyvatelstva. Všechny cizí etnické skupiny 
nevhodné pro poněmčení podléhaly hromadné deportaci.13 

Proces poněmčení transformoval neněmecké osoby na Němce. 
Zvláštní zacházení příslušelo rasově „cenným“ dětem.14 Úkolem bylo ná-
silně oddělit selektované děti od rodičů a příbuzných, zpřetrhat jakékoli 
rodinné svazky povahy právní, kulturní, citové nebo sociální. Takové děti 
byly odvlečeny do německých ústavů,15 výchovných útulků, dětských do-
movů, internátních škol, a po čase předávány, bylo-li to možné, do 
německých pěstounských nebo adoptivních rodin. Jejich výhradním ja-
zykem byla němčina, jejich výchova byla přísně vedena v duchu nacio-
nálního socialismu. Ideologie si bezvýhradně podmanila výchovu. Z ide-
ologického důvodu byly některé zavlečené děti přemísťovány z jedné ro-
diny do druhé, aby jejich poněmčení bylo úspěšné. 

Pro poněmčení byly vhodné děti jen určitého věku. Malé děti ve věku 
dvou až šesti roků byly nejprve umístěny do domovů, které spravoval 
spolek Lebensborn.16 Pro starší děti až do deseti roků byla úplná a sku-
tečná etnická transformace ještě možná.17 Transformace vyžadovala na-
prostou změnu osobní anebo rodinné totožnosti dítěte. Děti obdržely 
německá jména a příjmení, jež nesměla vykazovat jakýkoli slovanský 
původ. Jména mohla mít pouze teutonský etymologický základ. Osobní i 
rodinná identita odvlečených dětí byla smyšlena, aby vyhověla árijskému 
ideálu. Hlavní rasový a osídlovací úřad (Rasse-und Siedlungshauptamt – 
RuSHA), poradní a výkonný úřad SS pro otázky rasové selekce,18 vybíral 

                                                      
13 Tamtéž, s. 93. 
14 Tamtéž, s. 94: „Special treatment of racially valuable children.“ 

15 Např. ústavy pro péči o dítě či ústavy vedené Německým červeným křížem.  

16 Organizace vznikla na konci roku 1935. 
17 The RuSHA Case. Trials of War criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control 
Council Law No. 10. October 1946-April 1949, Vol. V, Washington: United States Government Pri-
nting Office, 1950, s. 94: „The children suitable for this are not to be over 8 to 10 years of age because, 
as a rule, a genuine ethnic transformation, that is, a final Germanization, is possible only up to this 
age. The first condition for this is a complete prevention of all connections with their Polish relati-
ves.“ 

18 Tamtéž, s. 101. 
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vhodné rodiny a děti pro poněmčení.19 Rovněž vystavoval zavlečeným 
dětem falešné rodné listy, aby mohly být svěřeny pěstounům či osvojeny 
v procesu poněmčování. Tentýž „matriční“ úkol vykonával spolek Le-
bensborn. Později změnu jména a příjmení dítěte mohli zajistit i osvoji-
telé. 

Definice použitá v Příloze nevymezila minimální věk. Stanovila horní 
hranici věku dítěte bez doprovodu na 16 roků. Věk, chronologicky ur-
čený, kvalifikoval děti pro pomoc, péči, zdravotní rehabilitaci a poskyt-
nutí politické i právní ochrany ze strany IRO.20 Tento věk nebyl hranicí 
určující právní nezávislost osoby. Zákony členů Britského společenství 
národů používaly shodný věk pro úplně jiný účel, a to jako nejnižší věk 
dospělého cizince. Australský zákon č. 49 o registraci cizinců (Aliens Re-
gistration Act) z roku 1920 v čl. 3 určil za dospělého cizince osobu starší 
šestnácti let, která nebyla britským státním příslušníkem.21 Stejný věk 
upravoval čl. 14 britského cizineckého zákona téhož vročení.22 I Úmluva 
o právním postavení uprchlíků přicházejících z Německa z roku 193823 
reglementovala tento věk jako cézuru mezi dospělostí a dětstvím.24  

Definice IRO nepřihlížela k rozlišování mezi dětmi legitimními a ne-
legitimními, tj.   narozenými mimo uznaný manželský svazek. Toho času 
bylo uzavření manželství považováno v různých státech za společenský 
imperativ. Rozlišování mezi legitimními a nelegitimními dětmi mělo 
v kontinentálním právu a common law esenciální právní následky. Státní 

                                                      
19 Tamtéž, s. 102: „Racial examiners of RuSHA performed these examinations to determine whether 
the child was of good or inferior blood.“ 

20 Srov. čl. 2 odst. 1 Ústavy IRO: „The functions of the Organization to be carried out in accordance 
with the purposes and the principles of the Charter of the United Nations, shall be: the repatriation; 
the identification, registration and classification; the care and assistance; the legal and political pro-
tection…“ 

21 Australský zákon o registraci cizinců v anglickém znění uvádí: “Alien” means any person over the 
age of sixteen years who is not of British nationality, and includes the wife of an alien.“ 

22 LEIBHOLZ, G. Die völkerrechtliche Stellung der „Refugees“ im Kriege. Eine Betrachtung der 
britische Internierungspolitik während des letzten Krieges. In: Archiv des Völkerrechts, Dezember 
1949, 2. Bd., No. 2, s. 130, ISSN 0003-892X. 
23 League of Nations, Convention concerning the Status of Refugees Coming from Germany, 10 Feb-
ruary 1938, League of Nations, Treaty Series, Vol. CXCII, No. 4461, s. 59. 

24 Podle čl. 3 odst. 2 písm. f) dítě mladší šestnácti let muselo být zaznamenáno v cestovním dokladu 
rodiče. 
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příslušnost dítěte se stanovila v závislosti na jednom rodiči, buď závisela 
na otci, pokud rodiči žili v úředně uznaném manželství. U dítěte naroze-
ného mimo manželství se odvodila od státní příslušnosti matky. Stejně 
tak definice nepřihlížela k dětem, které rodiče zákonně osvojili anebo se 
stali jejich pěstouny. 

Osobní rámec definice dětí bez doprovodu odkázal na rodiče. Definice 
poukazuje výlučně na rodiče zemřelé anebo nezvěstné. Definice se pouze 
orientuje na základní členy rodiny. V podtextu definice jsou skryty právní 
poměry závislosti mezi rodiči coby přirozenými ochránci i zástupci nez-
letilých a na druhé straně dětmi. V prvním případě byly rodinné vztahy 
finálně destruovány v důsledku smrti obou rodičů. Děti natrvalo zůstaly 
bez jejich ochrany, péče, vedení i výchovy.  

Kdežto druhý stav mohl být pouze dočasný. Pohřešování rodiče mohli 
být vypátráni a rodinné vztahy uvedeny do normality. Dlouhodobé odlo-
učení od biologických rodičů, totální odcizení, navázání vazeb s němec-
kými pěstouny či osvojiteli zapříčily nečekané i nežádoucí situace na 
straně válečných sirotků a zavlečených dětí. Situace násilné separace se 
vyznačovaly mentální krutostí. Zejména když se poněmčené děti citově 
přimkly k adoptivním rodičům či pěstounům, ztratily původní osobní, ro-
dinnou i národní totožnost. Některé děti si nepřály být od německých 
osvojitelů odloučeny. Děti asimilované v německých rodinách byly ode-
bírány proti jejich vůli a přání. 

Jiné děti trpěly traumaty, apatií, projevovaly patologický nezájem, ci-
tovou netečnosti vůči biologickým rodičům. Nadlouho byly od nich se-
parovány. Zásada jednoty (integrace) rodiny, jakož i válečné pravidlo o 
cti k rodině se staly někdy obtížně vynutitelnými. Sociální pracovníci 
UNRRA a IRO se snažili vyhýbat těmto situacím a usilovali o brzké na-
vázání rodinných vazeb v táborech pro válečné sirotky a zavlečené nez-
letilce. Tato praxe způsobovala i nežádoucí výsledky. Sjednocení rodičů 
s dítětem mohlo znamenat zhoršení materiálního údělu nezletilého. Integ-
race členů rodiny zasáhla do blaha dítěte. Rodiče byli přinuceni samo-
statně řešit uspokojení základních potřeb výživy a bydlení. 
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1.2 Exteritoriální rozměr 

Závěrečná část první věty definice dítěte bez doprovodu uvádí jedno 
nevyhnutelné hledisko. Věta zdůraznila požadavek exteritoriality. Nezle-
tilí bez doprovodu se museli nacházet mimo zemi původu. To byl zdoko-
nalující prvek oproti dřívějším definicím, které byly přijaty ve Společ-
nosti národů po první světové válce.25 Děti bez doprovodu pobývaly na 
okupovaném území. Válečná okupace se řídila obyčejovými pravidly 
obecného mezinárodního práva i Haagským řádem války pozemní z roku 
1907.26 Vůči dětem se aplikovaly jak obyčejové, tak smluvní závazky re-
spektu ke cti a osobě, jakož i respektu k rodině a jejich rodinným va-
zbám.27 Působnost haagských pravidel omezovala doložka si omnes. 

Děti bez doprovodu, někdy bez jasně určené osobní, národní, etnické 
či státní identity, podléhaly jurisdikci okupačních mocností. Ve věci péče 
a pomoci mohly spoléhat na UNRRA a později IRO. Bylo-li to praktické, 
Postupimská dohoda předpokládala rovné a jednotné nakládání s němec-
kým obyvatelstvem.28  S  dětmi se nakládalo podle místních možností. 
Střediska pro děti bez doprovodu, která spravovala IRO, byla organi-
zována podle národnostního kritéria. Samostatná centra byla vyhrazena 
pro židovské děti. Počet středisek se měnil v závislosti na jejich naléhavé 
potřebnosti. Postupně se jejich počet snižoval. Nejvíce center působilo 
v okupační zóně Velké Británie a Spojených států.29 Ve francouzské zóně 
byly zřízeny pouze dvě centra určená dětem bez doprovodu. 

Paradoxně obě okupační mocnosti sdílely politický názor, že by děti 
bez doprovodu měly být umísťovány do náhradních rodin. Daný druh 
péče lépe prospíval individuálnímu vývoji nezletilých bez doprovodu. 

                                                      
25 Srov. League of Nations, Arrangement relating to the Issue of Identify Certificates to Russian and 
Armenian Refugees, 12 May 1926, League of Nations, Treaty Series, Vol. LXXXIX, No. 2004. 

26 Srov. Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe: Règle-
ment concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre. La Haye, 18 octobre 1907. 

27 Srov. čl. 46 Řádu války pozemní. 
28 Potsdam Agreement. Protocol of the Proceedings, August 1, 1945. A Decade of American Foreign 
Policy: Basic Documents, 1941-49 Prepared at the request of the Senate Committee on Foreign Re-
lations by the Staff of the Committee and the Department of State. Washington: Government Printing 
Office, 1950. 
29 Jedna z vesniček byla umístěna nedaleko Mnichova v Bad Eiblingu. 
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Sovětský svaz, Československo nebo Polsko naopak protěžovaly kolek-
tivní zařízení, což usnadňovalo pěstování národní či politické identity 
dětí.30  

Činnost středisek oslabovala dezintegrace základních služeb péče, re-
habilitace a výchovy. O svěřené děti mnohdy pečoval omezený okruh 
mezinárodních zaměstnanců.31 Zejména chyběli pracovníci oddělení 
(case work department), jež plánovali budoucnost dětí. Tyto sekce odpo-
vídaly za navržení trvalého řešení pro sirotky a zavlečené nezletilé. Mezi-
národní personál netvořil neutrální a nezaujatou komunitu, která by usi-
lovala o přijetí návrhů nejvhodnějších pro děti.  

Na veřejnou rozpravu v OSN doléhalo ideologické nepřátelství dřívě-
jších spojenců. Na problémy v dětských střediscích kriticky poukazovali 
představitelé Polska, Sovětského svazu, Jugoslávie i dalších států.  Ti po-
žadovali v návrzích rezolucí, aby ve správě center pro uprchlíky a zavle-
čené osoby byli taktéž činní zástupci států, kam měly být děti repatrio-
vány.32  Podle jejich názoru, nebyla přijímána dostatečně energická 
opatření ve prospěch návratu všech dětí z okupačních zón do zemí jejich 
příslušnosti.33 

Děti bez doprovodu byly zejména soustředěny v Německu, Rakousku 
i Itálii. Tito nezletilí uprchlíci příslušeli k okupovanému obyvatelstvu. 
Okupační orgány aplikovaly vůči dětem vyvratitelnou domněnku. Dítě 
bez doprovodu pobývající na okupovaném území, jehož státní příslušnost 
nebyla jednoznačně prokázána, bylo pokládáno za Němce. Domněnka 
platila do okamžiku, kdy byl dostupný důkaz opaku. Jestliže pracovník 

                                                      
30 MOUTON, M. Missing, Lost, and Displaced Children in Postwar Germany: The Great Struggle to 
Provide for the War´s Youngest Victims. In: Central European History, March 2015, Vol. 48, No. 
1, s. 57, ISSN 1569-1616. 
31 Ve vyšším počtu působili v dětských střediscích občané USA a Velké Británie. 

32 Yearbook of the United Nations 1948-1949. Department of Public Information, United Nations 
Publications: 1950, Lake Success, New York, s. 588: „To ensure that the administration of camps for 
displaced persons and refugees consist primarily of representatives of the States of which the displa-
ced persons are nationals.“ 

33 Tamtéž: „To take the most energetic measures for the immediate return to their homelands of all 
children left orphaned outside their own countries as a result of the war with Germany and Japan.“ 
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UNRRA, IRO nebo člen národní pátrací skupiny34 nebo repatriačního or-
gánu zjistil i ověřil totožnost dítěte, mohly následně orgány státu jeho pří-
slušnosti oficiálně požádat o jeho návrat. Orgány země původu směly dítě 
odebrat z jeho institucionálního či náhradního prostředí. Některé vlády 
odmítaly převzít děti bez doprovodu, ačkoliv jejich státní příslušnost byla 
zjištěna a potvrzena.35 Důvodem byla neschopnost vnitrostátních úřadů 
poskytnout nezletilým uprchlíkům patřičnou péči, výchovu, politickou i 
právní ochranu. Některé děti se těsně po ukončení válečného stavu navra-
cely z okupačních zón samy. 

Postavení dětí bez doprovodu podléhalo zonálnímu partikularismu. 
Postupimská dohoda ohraničila legislativní rámec zásad okupační vlády. 
Čtvrtá zásada požadovala, aby veškeré nacistické zákony, jež určily pod-
statu Hitlerova režimu na základě rasy, náboženského vyznání nebo poli-
tického názoru, byly zrušeny.36 Zákony toho druhu nesměly být soudy ani 
úřady aplikovány. Průsečíkovým úkolem válečné okupace Německa na 
poli zákonodárství a soudnictví byla denacifikace.  Úkol spočíval v od-
stranění základů nacistického práva s metodami jeho tvorby,37 počítaje 
v to vymýcení tzv. politických právních pojmů.  

Okupační orgány přijaly individuální přístup k německé legislativě. 
Vojenská vláda Spojených států v Německu postupovala podle stanovené 
metody. Americké a britské okupační úřady se zaměřily na úplnou dero-
gaci specifických zákonů i právních institutů, na nichž bylo budováno na-
cistické právo. Taktéž prosazovaly částečné odstranění řady ustanovení 

                                                      
34 Srov. zvláštní pátrací oběžník č. 2 Ministerstva vnitra (odbor pro politické zpravodajství), Praha, 
28. října 1945, Čís. Z-11924/1945/II. 
35  SMITH, W. “They Must Be German”. The Nazi Germanization Program and the United Nations 
Relief and Rehabilitation Administration, 1939-1947. Senior Thesis, Department of History, Barnard 
College, Columbia University, New York, April 2020, s. 33. 

36 Potsdam Agreement. Protocol of the Proceedings, August 1, 1945. A Decade of American Foreign 
Policy: Basic Documents, 1941-49 Prepared at the request of the Senate Committee on Foreign Re-
lations by the Staff of the Committee and the Department of State. Washington: Government Printing 
Office, 1950: „All Nazi laws which provided the basis of the Hitler regime or established discrimi-
nations on grounds of race, creed, or political opinion shall be abolished. No such discriminations, 
whether legal, administrative or otherwise, shall be tolerated.“ 

37 LOEWENSTEIN, K. Law and the Legislative Process in Occupied Germany: I. In: The Yale Law 
Journal, 1948, Vol. 57, No. 5, s. 735. ISSN 0044-0094. 
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či jednotlivé legislativní změny a zejména se soustředily na uzákonění 
nových norem.38  

Denacifikaci německého zákonodárství podmínila všeobecná suspen-
zivní doložka. Zákon č. 1 vydaný Kontrolní radou zakázal aplikovat 
veškerou diskriminační legislativu.39 Zákaz byl vydán německým sou-
dům a úřadům. V zóně pod válečnou okupací Spojených států působily 
vojenské soudy, jež byly v roce 1948 rekonstruovány třemi okupačními 
akty (General Order Nos. 31, 32, 33).40 Tyto soudy působily jako 
oddělené složky úřadu vojenské správy (OMGUS).41 Na konci roku 1949 
byl OMGUS nahrazen vysokým komisařem USA pro Německo (U.S. 
High Commissioner for Germany – HICOG), protože otázky kontroly 
okupační zóny přešly pod ministerstvo zahraničních věcí.   

Přestavba odpovídala základům soudního systému Spojených států. 
Soudy a soudci (district courts and district judges) měly také civilní pří-
slušnost. Osobní jurisdikci těchto soudů podléhaly podle zákona č. 11 HI-
COG děti bez doprovodu pobývající v okupační zóně Spojených států. 
Soudy individuálně rozhodovaly o jejich repatriaci, vystěhování anebo 
místním usazení.42 Řídily se zásadami analogicky platnými v zákonodár-
ství USA.43 Soudy posuzovaly jak základní skutečnost, že dítě je bez do-
provodu, tak jeho nejlepší zájmy.  

Mezinárodně politickou oporu pro hodnocení a určení nejlepších 
zájmů dítěte poskytla rezoluce Hospodářské a sociální rady OSN 157 
(VII) ze dne 24. srpna 1948. Nejlepší zájmy každého dítěte měly být 
brány v potaz jako určující faktor (determining factor).44 Podle názoru 

                                                      
38 Tamtéž, s. 745-746. 
39 NOBLEMAN, E. E. American Military Government Courts in Germany. In: The Annals of the 
American Academy of Political and Social Science,1950, January, Vol. 267, s. 92, ISSN 0002-7162. 
40 Tamtéž, s. 93. 
41 Srov. The Office of Military Government, United States – OMGUS (Amt der Militärregierung für 
Deutschland). 
42 HOLBORN, L. W. The IRO: Specialized Agency of the United nations. Its History and Work, 1946-
1952. London-New York-Toronto: Oxford University Press, 1956, s. 500, ISBN 059848171. 

43 Tamtéž, s. 501. 
44 ECOSOC, resolution 157 (VII): Progress and prospect of repatriation, resettlement and immigra-
tion of refugees and displaced persons, 24 August 1948, E/RES/157 (VII): „In the case of orphan or 
unaccompanied children whose nationality has been established beyond doubt, to return them to their 
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Spojených států mělo hodnocení nejlepších zájmů dítěte bez doprovodu 
nabýt nejvyšší důležitost. Sovětský svaz a jeho spojenci aplikaci zásady 
odmítaly. Podle jejich mínění nejlepší zájmy dítěte bez doprovodu naplnil 
jedině jejich návrat do státu jejich původu. Zásada nejlepších zájmů dítěte 
neměla závaznou oporu v mezinárodním právu. Hodnocení a určení nej-
lepších zájmů dítěte vycházelo ze státního paternalismu. Dítě bez dopro-
vodu nebylo nositelem jakéhokoli subjektivního práva s hmotněprávní či 
procesní valencí. 

Případy dětí bez doprovodu, zejména rozhodování o trvalém řešení, 
byly v americké okupační zóně nejdříve posuzovány ve veřejném slyšení, 
aby poskytovalo německému obyvatelstvu poučení. Respektování zásady 
veřejnosti mělo demonstrovat demokratický průběh i správnost řízení.45 
To zanechávalo psychologickou újmu u některých dětí. Později bylo ří-
zení za účasti dítěte bez doprovodu opuštěno. Řízení se pojalo jako ne-
formální postup s prvky participace na straně dítěte.  Dítě bez doprovodu 
se již neúčastnilo jednání. Křehkost situace nezletilého uprchlíka byla zo-
hledněna. Soudce připustil participaci dítěte, s nímž hovořil mimo jednací 
síň. Řízení se účastnil zástupce IRO a také pracovník německého úřadu 
pro mládež (Jugendamt). 

Postup britské okupační správy byl postaven na vojenském rozhodo-
vání. Vojenské složky spolupracovaly s mezinárodními i místními úřed-
níky. Individuální případy nebyly svěřeny soudům, nýbrž vojenskému ve-
lení. Příslušný vojenský velitel (Relief Detachment Commander) byl 
pověřen přijímat rozhodnutí. Do rozhodování se zapojoval pracovník 
IRO spolu se zástupcem německého úřadu pro mládež. Tito zástupci se 
vyjadřovali k dilematu: repatriace dítěte, vystěhování či usazení v 
místě.46  

                                                      
country, always providing that the best interests of the individual child shall be the determining factor 
(…).“ 

45 HOLBORN, L. W., op. cit. 42, s. 500. 

46 Rozprava ve třetím výboru OSN svědčila o ideologickém a politickém rozkolu ohledně návratu 
uprchlíků zavlečených osob do země původu. Zástupce Sovětského svazu si přál vědět, proč mnoho 
dětí setrvává v táborech britské a americké okupační zóny, aniž by byly vráceny do země původu. 
Zástupce Velké Británie reagoval a sdělil, že více než 3000 bylo repatriováno a pouze 1044 zůstalo 
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Případy některých válečných sirotků byly extrémní. Vyvstaly kon-
fliktní situace ohledně ponechání sirotka v péči německých pěstounů. 
Britské velení se chovalo zdrženlivě a aplikovalo zásadu nejlepších zájmů 
dítěte.  Velitelé hájili v mnohých případech kontinuitu péče ze strany 
německých pěstounů nebo osvojitelů, aby psychologické blaho dítěte 
bylo zachováno. 

Přetížení velitelů řadou vojenských povinností omezovalo jejich mož-
nost zabývat se s patřičnou péčí individuálními případy. Konkrétní roz-
hodování na místní úrovni postrádalo očekávanou jednotu i soudržnost. 
V srpnu 1947 proto vznikl orgán pro blaho dítěte (Child Welfare Board). 
Hlavní úlohou orgánu bylo přijímat doporučení o budoucnosti dítěte bez 
doprovodu. Každý případ dítěte musel být předložen ke konečnému 
schválení a rozhodnutí důstojníkovi (Chief Administrative Officer – 
CAO) ze sekce pro válečné zajatce a zavlečené osoby (PW&DP divi-
sion).47  

2 Úřední výklad 

Mezinárodní funkce IRO byly v zakládající smlouvě logicky uspo-
řádány. Jejich úplný výčet poskytl čl. 2 odst.1 Ústavy.48 Stanovení pořadí 
funkcí nebylo bezúčelným rozvrhem. Posloupnost nepostrádala raciona-
litu, určovala priority a jejich korelace. Repatriace byla na prvním místě, 
kdežto vystěhování dětí bez doprovodu nebo jejich místní usazení mohlo 
sloužit jako doplňkové řešení pouze pro určité skupiny dětí. Řešení při-
cházelo v úvahu, kdy stát, nebyl schopen nebo ochoten přijmout váleč-
ného sirotka nebo zavlečené dítě, ačkoli jeho příslušnost byla potvrzena. 
Jiným příkladem byly děti, jejichž státní příslušnost nemohla být řádně 

                                                      
v dětských střediscích. Srov. Yearbook of the United Nations 1948-1949. Public Information, United 
Nations Publications: 1950, Lake Success, New York, s. 585-586, ISBN 9789210602211. 
47 HOLBORN, L. W., op. cit. 42, s. 502. 

48 Autentické znění ústavního ustanovení je následující: „The functions of the Organization to be 
carried out in accordance with the purposes and the principles of the Charter of the United Nations, 
shall be: the repatriation; the identification, registration and classification; the care and assistance; 
the legal and political protection; the transport; and the re-settlement and re-establishment, in coun-
tries able and willing to receive them, of persons who are the concern of the Organization under the 
provisions of Annex I. 
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zjištěna nebo nepříslušely k žádnému státu. Návrat do země původu nebyl 
pro dítě možný z důvodu tamních politických poměrů nebo kvůli terito-
riálním změnám. 

2.1 Repatriace nebo expatriace  

Požadavek návratu všech dětí bez doprovodu do země původu se jevil 
ze strany Sovětského svazu, Polska, Jugoslávie, Československa a dalších 
států jako opodstatněný, jak právně, tak v morálním smyslu.49 Tyto státy 
trvaly na výlučnosti repatriace50 coby spravedlivém řešení situace váleč-
ných sirotků a zavlečených dětí.51  Převádění dětí z jedné rasové, národ-
nostní nebo etnické skupiny do druhé52 skutkově naplnilo zločin geno-
cidy.53 Úmyslem OSN bylo odsoudit a potrestat genocidu, která upírá 
právo celistvých lidských skupin na existenci (the right of existence of 
entire human groups).54 Návrat válečných sirotků a zavlečených dětí se 
mohl stát v reparačním rámci jedním ze způsobů sjednání nápravy vůči 
přímo poškozeným státům.  Repatriace obnovovala status quo ante 
delictum. Zavlečené děti zachovaly občanství státu původu a všechna 
práva, která pramenila z právního vztahu k vlasti. 

K remedurnímu důvodu přistoupil argument existence podstatného 
spojení mezi dítětem bez doprovodu a státem jeho původu. Podstatné spo-
jení spočívalo ve státní příslušnosti, která musela být u dítěte bez dopro-
vodu řádně zjištěna a nepopřena. Orgány domovského státu mohly 

                                                      
49 Yearbook of the United Nations 1948-1949. Public Information, United Nations Publications: 1950, 
Lake Success, New York, ISBN 9789210602211, s. 588. 

50 Spojenecké vojenské orgány umožnily repatriaci okolo 7 miliónů osob po konci druhé světové 
války. 

51 Yearbook of the United Nations 1948-1949, Public Information, United Nations Publications: 
1950, Lake Success, New York, s. 586, ISBN 9789210602211: „Considering that the only just solu-
tion of the problem of children who are outside their countries and unaccompanied by their parents 
as a result of the war against Germany and Japan is the immediate repatriation of all such children.“ 

52 Čl. 2 písm. e) Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia z 8. prosince 1948. United Nations, 
Treaty Series, Vol. 78, p. 277. 
53 Srov. UNGA, resolution 95: Affirmation of the Principles of International Law recognized by the 
Charter of the Nürnberg Tribunal, 11 December 1946, A/RES/95.   

54 Reservations to Convention on Prevention and Punishment of Crime of Genocide, Advisory Opi-
nion, International Court of Justice, ICJ Reports, 28 May 1951, s. 12. 
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přijmout ochranná opatření vůči dítěte nacházejícímu se v cizině 
prostřednictvím diplomatických a konzulárních úřadů. 

Právní argumenty posílily společné důvody sociální a kulturní charak-
teristiky dětí. Zavlečení nezletilí a sirotci se navraceli do vlasti, kde 
vyrůstali, do prostředí, k němuž sociálně a kulturně patřili. V dané sou-
vislosti byl používán argument národní svrchovanosti či příslušnosti dětí 
bez doprovodu k národu. Pokud dítě náleželo k rasové či etnické men-
šině, byl tento důvod lichý. Obdobný argument spojil dítě bez doprovodu 
s obyvatelstvem jako konstitutivním znakem státnosti. Ideál národa mohl 
zastoupit ideál rodiny.  

Rodina coby základní společenská jednotka byla v případě válečných 
sirotků zničena. Expatriace do třetího státu či usazení na okupovaném 
území bylo posuzováno jako akt odnárodnění či pokračování procesu 
poněmčení zavlečených dětí. Tyto děti bylo nutné podle nacionálního 
smýšlení odněmčit. K tomu přibyl přesvědčivý ekonomický argument. 
Děti byly potenciální pracovní silou, v době, kdy každý zdravý jedinec 
byl zapotřebí k hospodářské obnově státu. 

Většina členů OSN prosazovala vyváženější přístup, který zohlednil 
poválečnou realitu, individuální zájmy i svobodu jednotlivce. Tyto státy 
poukazovaly na skutečnost, že některé děti bez doprovodu se nemohly 
vrátit do země původu.55 Bez toho mnozí adolescentní sirotci či zavlečení 
nezletilí si nepřáli návrat do vlasti. Doufali ve vystěhování z nábožen-
ských, etnických i politických důvodů. Pro ně zbývala dvě řešení: expat-
riace a místní usazení. Zejména u židovských dětí se objevila lákavá pří-
ležitost vystěhovat se do Palestiny. Dětství židovských sirotků bylo tra-
gickou zkušeností zkráceno, jejich přechod k dospělosti akceleroval.  

Členské státy OSN majoritně odmítaly spoléhat výhradně na repat-
riaci. Hodlaly zohlednit přání i vůli dotyčné osoby, jeho autonomii roz-
hodovat o vlastním životním plánu.  V rozpravě během 93. schůze třetího 
výboru Valného shromáždění OSN56 vystoupil k návrhu mezinárodní 

                                                      
55 Konkrétně upozornily na politickou situaci ve Španělsku. 

56 Summary Record of the Ninety-Third Meeting (of the Third Committee) Held at the Palais de 
Chaillot, Paris, on Monday, 4 October 1948. Cit. SCHABAS W. A. (Ed.) The Universal Declaration 



Liber Amicorum Ján Klučka 

105 

deklarace lidských práv britský zástupce. Připomenul, že Poláci ve Spo-
jeném království odmítaly repatriaci. Zavlečené osoby raději volily sebe-
vraždu než návrat do zemí původu.57 

Kontradiktorním jádrem rozpravy v orgánech OSN se staly perspek-
tivy a stupeň repatriace válečných uprchlíků.58 Ve vztahu k mandátu IRO 
byli rozlišeni uprchlíci a zavlečené osoby. Jednotlivci mimo vlast se dělili 
na dvě skupiny. První skupinu tvořili ti, kteří se chtěli navrátit (repat-
riable). Příslušníci druhé skupiny odmítali z politických nebo jiných 
důvodů repatriaci (non-repatriable). Uprchlíci z Pobaltí se například 
nechtěli navrátit do Sovětského svazu, jehož občany nebyli. Obávali se 
uvěznění v gulagu z důvodu politické infiltrace. Ukrajinští uprchlíci se 
nepovažovali za občany Sovětského svazu. Židovští uprchlíci, jejichž do-
movem bylo před válkou Polsko, zaznamenali okamžité projevy antise-
mitismus a nesnášenlivosti. Antisemitismus vyvrcholil pogromem proti 
židovským repatriantům v červenci 1946 v Kielci.  

Za nehumánní byla pokládána nedobrovolná repatriace zavlečených 
osob praktikovaná bezprostředně po bezpodmínečné kapitulaci Německa. 
Počty zletilých i nezletilých navrátilců byly těsně po válce značně vy-
soké.59  Způsob návratu uprchlíků vyvolal politický diskurs o jeho dobro-
volnosti. Státy východního bloku mohly pojmout podezření, že požada-
vek dobrovolnosti oslabuje hladký proces repatriace. Požadavek dobro-

                                                      
of Human Rights: The Travaux Préparatoires. Cambridge University Press: New York, 2013, Vol. 
I, October 1946 to November 1947 s. 2085, ISBN 978-1-107-01550-0. 
57 Tamtéž, s. 2086: „Communist speakers depicted the countries of the West as hotbeds of oppression 
and exploitation. Why, then, if that were so, was there not a flood of refugees in the other direction? 
In the United Kingdom, alone, there were more Poles who refused to return to their own country than 
there were letters in the “democratic” text of the Polish Constitution. Displaced persons had preferred 
to commit suicide rather than return to their countries of origin.“ 

58 Yearbook of the United Nations 1946-1947. Public Information, United Nations Publications: 1947, 
Lake Success, New York, s. 548, ISBN 9789210602228. 
59 Na konci září 1945 2 272 000 zavlečených osob se vrátilo do Sovětského svazu, řada z nich nedob-
rovolně. Srov. ZAHRA, T. Lost Children: Displacement, Family, and Nation in Postwar Europe. In: 
The Journal of Modern History, March 2009, Vol. 81, No. 1, European Childhood in the Twentieth 
Century, s. 71, ISSN 0022-2801. 
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volnosti zvrátil povahu a perspektivy repatriace. Rezoluce Valného shro-
máždění OSN 8 (I) ze dne 12. února 1946 o otázce uprchlíků potvrdila 
zásadu dobrovolnosti.60  

Rezoluce, na níž se shodla většina států, požadovala, aby žádný 
uprchlík nebyl nucen k návratu. Rozhodnutí, jež přijal muselo být 
svobodně učiněné. Osobní volba byla podmíněna objektivitou podaných 
informací. Informace poskytované v uprchlických táborech byly často 
nedostatečné, kusé, ale i ideologicky zavádějící. To ztížilo volbu 
uprchlíka o celoživotním projektu. Proti návratu musel politický disident 
předložit odůvodněné námitky (valid objections). Podle průzkumu pro-
vedeného v květnu 1946, 89 % zavlečených osob přítomných v americké 
okupační zóně odmítalo návrat do Sovětského svazu z politických 
důvodů.61  

Situace dětí bez doprovodu byla předmětem právního i politického 
sporu. Státy jako Československo, Jugoslávie a Polsko se domáhaly, aby 
nežidovské děti bez doprovodu byly nuceně repatriovány.62 Politický 
blok států získal podporu u významných nevládních organizací. Meziná-
rodní unie ochrany dítěte (Union Internationale de Protection de 
l’Enfance) zaslala na konci ledna 1950 dopis předsedovi Valného shro-
máždění OSN. Podle názoru instituce měly být děti bez doprovodu sjed-
noceny s národem a rodinami, což bylo věcí zaručující základní lidská 
práva.63 Dopis propojil dvě fundamentální myšlenky, ideál národa a ro-
diny.  

Postavení nezletilého bez doprovodu se lišilo od postavení dospělého 
uprchlíka či zavlečené osoby. Jeho závislá právní pozice, ztráta přiroze-
ných zástupců, absence poručníka (opatrovníka) či blízkých příbuzných 
charakterizovaly jeho existenci na okupovaném území. Nezletilý uprchlík 

                                                      
60 UNGA, resolution 8 (2): Question of Refugees, 12 February 1946, A/RES/8 (I): „…no refugees or 
displaced persons who have finally and definitely, in complete freedom, and after receiving full 
knowledge of the facts, including adequate information from the governments of their countries of 
origin, expressed valid objections to returning to their countries of origin and who do not come within 
the provisions of paragraph (d) below, shall be compelled to return to their country of origin.“ 

61 Tito uprchlíci se obávali umístěni do gulagů. 
62 ZAHRA, T., op. cit. 59, s. 52. 
63 Tamtéž, s. 85. 
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byl v zásadě odkázán na okupační úřady a materiálně na výživu, péči a 
pomoc IRO. Starost o jeho potřeby, vývoj, zdravotní rehabilitaci, pokud 
byl kvalifikován (eligibility), převzala mezivládní organizace. Dítě bez 
doprovodu jinak zůstávalo pod mocenskou kontrolou okupačních orgánů. 

Neúplným, avšak nezastřeným zobrazením situace dětí, za něž odpo-
vídala IRO je statistika z června 1947. IRO registrovala 16 800 dětí bez 
doprovodu, jež pobývaly v americké a britské okupační zóně. 6871 nez-
letilý uprchlík byl navrácen, převážně do středoevropských a východoe-
vropských zemí. To je skoro 41 % z celkového počtu opatrovaných dětí. 
1889 dětí (přes 11 %) většinou židovského původu se z okupovaných 
území vystěhovalo. Poměrně vysoký počet nezletilých, 3793 dětí bez do-
provodu (tj. přes 22 %) zmizelo, počítaje v to 2 400 židovských dětí. 
S příbuznými se spojilo 1073 dětí (přes 6 %). 1 073 překročilo věk stano-
vený úředním výkladem IRO. Zbývající dětí – 3 174 – setrvalo v péči 
IRO.64  

V červenci 1947 žilo v americké okupační zóně 2814 dětí bez dopro-
vodu, z nichž 1792 bylo umístěno do 13 center IRO. V britské okupační 
zóně bylo v polovině roku 1949 umístěno 573 dětí do 16 středisek, které 
však byly pod britskou správou. O rok později byl počet středisek snížen 
na devět, v listopadu na pouhá tři centra. Počet dětí ve střediscích 
v průběhu měsíců fluktuoval.65 

2.2 Subjekty závazku ochrany 

Mezinárodněprávní závazek ochrany charakterizuje vlastnost konku-
rence i subsidiarity. Plnění závazku se mohl ujmout teritoriální suverén. 
Avšak jeho území bylo pod efektivní kontrolou nepřátelských ozbroje-
ných sil.66 Každé dítě bez doprovodu mělo dočasný teritoriální status. Ten 
byl svázán s okupační mocností. Nezletilí bez doprovodu měli i místní 

                                                      
64 Office of Statistics and Operational Reports, Unaccompanied Children in Austria and Germany, 
April 29, 1948, 43/AJ/604, AN. Cit. ZAHRA, T., op. cit. 59, s. 72. 
65 HOLBORN, L. W., op. cit. 42, s. 506-508. 
66 Srov. čl. 42 Řádu války pozemní z roku 1907: „Území se pokládá za obsazené, je-li skutečně v 
moci nepřátelské armády. Obsazení se vztahuje toliko na území, kde je tato moc zřízena a může být 
vykonávána.“ 
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status, který byl poměrně pohyblivý. Děti neměly stabilní místo pobytu 
či bydliště. Nezletilí byli převáděni z jednoho střediska do druhého centra 
z důvodu zajištění jejich potřeb. 

Okupovaný stát se podílel na plnění závazku ochrany omezeně. Účast 
jeho orgánů byla především poradní, kdy se orgán péče o dítě směl zapojit 
do řízení vedeného s dítětem. Předpokladem bylo legislativní svolení 
okupačních mocností. Legislativní svolení pramenilo z okupačního 
práva. Vítězné státy byly určujícími subjekty závazku ochrany vůči 
dětem. Vykonávaly rozhodovací pravomoci ve věci repatriace, expatriace 
nebo místního usazení dětí bez doprovodu. Mezinárodněprávním zákla-
dem výkonu pravomocí nad dětmi bez doprovodu byla efektivní kontrola 
území vyplývající z válečného práva.  

Jiným kvalifikujícím důvodem pro plnění závazku ochrany byla pří-
tomnost dítěte bez doprovodu nebo skupin takových nezletilých na území 
třetího státu. Fyzická přítomnost nevyžadovala jakýkoli důkaz pobytu. 
Děti bez doprovodu polského původu pobývaly v Indii, nacházely se rov-
něž na území Jihoafrické unie, Jižní Rhodesie nebo Tanganiky či 
Ugandy.67 Skupiny těchto dětí byly nevelké, avšak některé místní soudy 
dětem ustanovily opatrovníky kvůli zajištění jejich právního zastoupení a 
dohledu.  

Závazek mohl také vykonávat stát původu dítěte z důvodu právního 
spojení založeného státní příslušností. Bylo vnitřní věcí domovského 
státu, uplatnil-li k založení státoobčanského vztahu k narozenému dítěti 
zásadu ius sanquinis nebo ius soli. Taková vazba mezi dítětem a obyva-
telstvem státu nebyla jen formálním či umělým svazkem, nýbrž poměrem 
přirozeným a faktickým. Stát původu spoléhal na personální jurisdikci, 
byť se dítě bez doprovodu na jeho území nenacházelo. Dítě podléhalo 
teritoriální jurisdikci orgánů okupační mocnosti a jeho okupačnímu 
právu.  

                                                      
67 Tamtéž. 
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Spojené státy i Velká Británie obhajovaly efektivní kontrolu a oku-
pační právo jako základy zajištění ochrany dětí bez doprovodu. Rozhod-
ným faktorem byla fyzická přítomnost válečného sirotka nebo zavleče-
ného dítěte na okupovaném území, jehož byly vojenskými správci.  

Závazek ochrany byl proveden na území pod okupační vládou USA 
prozatímním aktem (Provisional Order No. 33) v roce 1947. Podle aktu 
měl být dítěti bez doprovodu ustaven co nejdříve poručník či opatrovník. 
IRO nebyla jakkoli zmocněna k přijetí opatření ochrany. Správa IRO ne-
směla rozhodovat o opatrovnictví či poručenství dětí bez doprovodu, ani 
jednat in loco patriae. Do okamžiku jmenování opatrovníka IRO však 
sledovala případ nezletilého uprchlíka.  

Jmenování opatrovníka napravovalo stav, kdy dítě nemělo žádné 
právní zastoupení a dohled. U dětí narozených mimo manželství přebírala 
ochranu německá instituce: úřad pro mládež.68 Soudy HICOG jmenovaly 
pro řízení o vystěhování sirotka do USA opatrovníka pro zastoupení v ří-
zení, ad litem, a mimoto zákonného opatrovníka z úřadu pro blaho dítěte. 
Odpovědnost za dítě bez doprovodu byla rozdělena mezi dvě osoby. Na 
území pod okupační správou Velké Británie či Francie obdobná úprava 
neplatila. 

IRO coby adresát závazku mezinárodněprávní ochrany disponovala 
pravomocí právní kvalifikace (eligibility). IRO rozhodovala, který nezle-
tilý uprchlík splňuje podmínky definice „dítě bez doprovodu“ (´United 
Nations´ unaccompanied child). Ústavní pravidlo nebylo tak jednoz-
načné, aby nevyžadovalo jednotný výklad. Explikačním prostředkem 
proti možné nejednotné praxi byl výklad úřední. Ten byl vypracován IRO 
v listopadu roku 1947.  Jeho účelem bylo vysvětlit, zpřesnit význam de-
finičního pravidla. Výklad požadoval splnění několika podmínek. Šest 
podmínek lze shrnout do komprehensivního souboru.  

                                                      
68 HOLBORN, L. W., op. cit. 42, s. 498. 
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2.3 Děti 

Definice dítěte bez doprovodu byla vůči chronologickému věku dítěte 
strohá. Za hranici určuje věk šestnácti let. Věk plnil delimitační funkci a 
strukturoval právní vztahy dítěte ke třetím osobám, okupačním orgánům 
i místním úřadům. Věk dítěte byl zejména relevantní pro mezinárodní 
ochranu, kterou poskytovala IRO.  

Věk oddělil dítě bez doprovodu od dospělého uprchlíka nebo od osoby 
zavlečené během války do cizího státu. Chronologický věk kvalifikoval 
takové dítě pro specifickou ochranu a pomoc ze strany příslušného státu 
a IRO. Věk šestnácti roků coby hledisko ochrany nebyl univerzálně přijat 
v žádném příbuzném odvětví mezinárodního práva.  

Závazek ochrany byl ve válečném právu vztažen k dítěti do věku pat-
nácti let, což se jevilo být rozumnou horní hranicí dětství.69 Argumentem 
ve prospěch této hranice mohl být relativně završený tělesný, duševní, 
morální či duchovní vývoj nezletilého. V tomto věku dítě obvykle ukon-
čilo základní školní docházku. Avšak nezletilý toho stáří mohl být nadále 
vzdálen nabytí právní nezávislosti.70 

Určitý věk dítěte se ve smluvním válečném právu vázal k příkazu při-
jetí zvláštních protektivních opatření ze strany válčících stran. Přímé či 
nepřímé zapojení dětí starších patnácti let do nepřátelství bylo pojímáno 
jako přiměřené, a proto akceptovatelné. Na tento věk jednotně odkazují 
nejen čl. 24, ale čl. 14 anebo čl. 23 Ženevské úmluvy o ochraně civilních 
osob za války. Podle čl. 24 jsou strany v konfliktu zavázány přijímat 
potřebná opatření ve prospěch sirotků a dětí, které byly odloučeny od ro-
dičů. Děti mladší patnácti let nesmějí být ponechány samy sobě. Ustano-
vení reflektuje morální princip i náboženský příkaz pomoci slabým a ne-
vinným.71  

                                                      
69 Srov. Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války; vyhláška č. 65/1954 Sb., ministra 
zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války. 

70 Výjimkou může být nezletilý rodič ve věku 16 roků, který má plnou právní způsobilost. 

71 Prorok Izajáš 10,1–2: „Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení, těm, kdo předpisují plahočení, 
nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěného mého lidu zbavují práva; jejich kořistí jsou vdovy a 
sirotky olupují.“ 
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Když se o sirotky a odloučené děti nemohli postarat příbuzní nebo 
přátelé, musel jim pomáhat stát. Válčící strany se smluvně zavázaly us-
nadnit jejich výživu, vzdělání a výkon víry. Ustanovení sdružuje jak ne-
gativní, tak pozitivní závazek. V prvním případě se musí válčící strana 
zdržet intervenčního chování vůči poskytnuté humanitární pomoci. Stát 
nesmí zasahovat do výkonu náboženské svobody nejen coby forum 
internum. Zavazuje se rovněž umožnit uspokojování vzdělávacích potřeb 
dětí bez doprovodu. Anebo se musí ujmout plnění povinností sám nebo 
spolu s jinými zainteresovanými subjekty, mezi nimiž jsou mezinárodní 
organizace poskytující humanitární pomoc.   

Úřední výklad definice dítěte bez doprovodu se ubíral příznivějším 
směrem. Horní hranice věku byla navýšena. Pod ochranou zůstal válečný 
sirotek nebo zavlečené dítě až do okamžiku posledního dne před sed-
mnáctými narozeninami.72 Hranice věku byla prolongována ve prospěch 
ochrany dítěte. Interpretační výsledek rozšířil ochranu na další význam-
nou skupinu dětí v adolescenci. 

Věk je neoddělitelnou součástí identity dítěte. Úřední výklad se ro-
zumně nezabýval problémy, jež mohly vznikat v důkazní nouzi, když 
identita zavlečených dětí i válečných sirotků byla falešná.  U menších 
dětí, třebaže mohla být výrazně oslabena jejich schopnost přesně určit 
vlastní věk, byla otázka věku irrelevantní.73  Fyzické vzezření malého 
dítěte stačilo pro předběžné určení jeho věku.  U starších dětí se spoléhalo 
na jejich výpověď. Děti neváhaly lhát o své totožnosti. V pohovorech se 
sociálními pracovníky upravovaly vlastní věk účelově. Jednaly podle 
osobních potřeb a zájmů se zřetelem k repatriaci či expatriaci. Dospělí, 
jejichž vzezření charakterizovala fyzická zralost, se označovali za nezle-
tilé, aby byli kvalifikování IRO jako děti bez doprovodu. Děti k úřadům 
i sociálním pracovníkům zachovávaly obezřetnost. Někdy byli tito nezle-
tilí vůči oficiálním zástupcům značně nedůvěřiví. 

                                                      
72 HOLBORN, L. W., op. cit. 42, s. 503: „(…) 16 years of age or under (i.e. child who has not attained 
his or her seventeenth birthday.“ 
73 Čl. 24 Ženevské úmluvy o ochraně civilních osob za války předpokládá pro účely zjištění totožnosti 
dítěte všech dětí pod dvanáct let se štítky totožnosti nebo s jinými identifikačními prostředky. 
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Sociální pracovníci IRO jednali v otázce určení věku velmi shovívavě. 
Vůbec nepřekvapuje, že úřední výklad si ve vztahu k problematickým 
případům nevypomáhá domněnkou věku. Ani neodkazuje na apli-
kaci obecné zásady právní in dubio pro reo. Zásada, ač její účinky nejsou 
absolutní, by se použila ve prospěch dítěte, kdyby přetrvávala pochybnost 
o jeho skutečném věku.   

2.4 Mimo území 

Zavlečení nezletilého na cizí území je kvalifikačním znakem definice 
dítěte bez doprovodu.74 Prvek nemusel být prima facie podřízen důklad-
nějšímu výkladu. To by ovšem byl příliš překotný závěr o důležitosti po-
žadavku exteritoriality. Světová válka rozvrátila nejenom obyvatelstvo 
Evropy. Světový konflikt, migrace en masse totálně změnily demografic-
kou i státoobčanskou skladbu obyvatel. Změny území, nová vytyčení stát-
ních hranic, transfery územní suverenity na základě rozhodnutí vítězných 
států, následná postoupení území zásadním způsobem zasáhly do osobní 
situace dětí bez doprovodu. 

Dílčí popis změn je v některých částech Evropy sděluje známé po-
znatky. Linie na Odře-Nise určila západní hranici Polska. Curzonova linie 
delimitovala východní hranici se Sovětským svazem. Polsko získalo 
území na západě, avšak významně ztratilo na východě.75 Československo 
cedovalo Zakarpatskou Ukrajinu. Na základě dvoustranné smlouvy byla 
Zakarpatská Ukrajina vtělena do rámce Ukrajinské svazové socialistické 
republiky.76 

Kam se mohl válečný sirotek vracet, když se narodil v západní čtvrti 
města Sokal? Město bylo na základě Rižského protokolu z roku 1921 
přiřazeno k Polsku. Po invazi Rudé armády v roce 1939 připadlo Sovět-
skému svazu. Podle dohody o státních hranicích sjednané mezi Polskem 

                                                      
74 Část úředního výkladu je v autentickém znění následující „(…) outside of their country of origin 
or of that of their parents.“ 

75 Polsko ztratilo celkem 76 200 km², což znamená zhruba 20 % předválečného území a přibližně 7 
miliónů obyvatel. 
76 Smlouva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Za-
karpatské Ukrajině byla uzavřena 29. června 1945 (č. 186/1946 Sb.). 
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a Sovětským svazem ze 16. března 1945 bylo město formálně přičleněno 
k Sovětskému svazu. Avšak v západní části města si zachovalo Polsko 
suverenitu až do roku 1951.  

Převratným vývojem prošlo Pobaltí. Estonsko, Litva a Lotyšsko byly 
v roce 1939 protiprávně začleněny do Sovětského svazu a následně oku-
povány Německem. Od roku 1944 se navrátily pod sovětskou moc. Vo-
jenské okupační orgány USA či Velké Británie neuznaly de facto stav. 
Tyto orgány nezacházely s osobami pocházejícími z Pobaltí jako se 
sovětskými občany, pokud výslovně netrvali na repatriaci do Sovětského 
svazu.  

2.5 Bez rodičů 

Úřední výklad explikoval různé sociální podmínky oddělení dítěte od 
rodičů.77 První podmínka se dotýká sirotčího stavu. Druhá podmínka se 
vztahuje k nezvěstným a nedostupným rodičům a poslední k situaci, kdy 
se rodiče musely vzdát ve stavu tísně nebo z důvodného strachu vlastního 
dítěte. Jejich vůle nebyla utvořena svobodně, nýbrž pod vlivem vnějších 
okolností nebo bázně. 

2.5.1 Válečný sirotek 
Dítě se stalo válečným sirotkem, protože jeho rodiče v důsledky války 

zemřeli. Smrt jako právní skutečnost mohla být doložena veřejnou listi-
nou nebo jiným ověřitelným způsobem. Příslušné orgány pracovaly 
s předpokladem smrti, zejména když absentoval dostačující důkaz.   Po-
suzování případů smrti vycházelo z doktríny blízkého nebezpečí či rizika. 
Pokud se osoba nalézala v místech „divadla války“ (theatre of war), kde 
došlo k bojovým operacím, anebo byla uvězněna v koncentračním táboře, 
aniž by se vrátila, mohla se pravděpodobnost události použít.  

Formulář IRO odkazoval na rodinné vztahy v několika položkách. Po-
tvrzoval sirotčí stav dítěte. Předposlední položka požadovala záznam 
jmen i adres nejbližších pokrevních příbuzných. Položka reflektovala 

                                                      
77 Část úředního výkladu je v autentickém znění následující: „(…) orphans, or children whose parents 
have disappeared or whose parents are unattainable or who have been abandoned.“ 
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příbuzenskou soudržnost. IRO měla za úkol chránit přirozené vztahy 
mezi blízkými, mezi prarodiči i dítětem bez doprovodu a udržovat jeho 
sourozenecké vazby. Sourozenec mohl být nezletilým, právně závislou 
osobou, nebo dospělým, a tak plně právně způsobilou osobností. Poslední 
položka o plánech příbuzných zpravidla evidovala skutečnou či před-
pokládanou smrt rodičů. Ve formuláři se uváděly skutečnosti jako smrt 
na popravišti, v koncentračním táboře, ghettu, během transportu anebo 
v důsledku vojenského bombardování či ostřelování. 

Sirotčí stav dítěte byl jedním z určujících hledisek pro rozhodování, 
kde nezletilý bude v budoucny žít, zdali se navrátí do státu, odkud byl 
během války odvlečen, nebo setrvá v místě pobytu nebo založí nový život 
v expatriačním státu. 

2.5.2 Nezvěstní a nedostupní rodiče 
Další podmínka požadovala nezvěstnost rodičů. Postulát zahrnul rov-

něž nedostupnost matky a otce. Dítě bez doprovodu se střetávalo s ne-
jistotou smrti rodičů a srovnávalo s jejich absencí. Parentální absence 
mohla způsobit destrukci jeho individuální situace. Nezvěstnost rodičů 
nebyla mimořádnou či výjimečnou okolností po ukončení nepřátelství. 
Nezvěstnost byla časovým prostorem mezi formálněprávní existencí ro-
dičů a jejich skutečnou absencí. Pro dítě bez doprovodu to byla existen-
ciální otázka, na niž vnitrostátní i mezinárodní úřady hledaly formál-
něprávní odpověď.  

Buď byl úděl dítěte bez doprovodu nadále spjat nejméně s jedním ro-
dičem, nebo byl odevzdán sám sobě. Nezletilý mimo domov byl donucen 
hlavně spoléhat na politickou i právní ochranu státu pobytu. Do jeho 
osobních poměrů měl pravomoc zasahovat na základě personální juris-
dikce domovský stát. Jeho sociální osamocenost, ale též jistý stupeň 
právní bezmoci byly jeho osobním určením. Jestliže chyběla spolupráce 
mezi dotčenými státy, dítě se ocitlo ve středu konfliktu mezi výkonem 
personální jurisdikce domovského státu a jurisdikce, kterou vykonávala 
okupační mocnost. Konflikt mocí, výkon jurisdikcí byl přitom prostoupen 
střetem ideologií. 
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Státy usnadňovaly po válce řízení k prohlášení za mrtvého a provedení 
důkazů smrti. Státy kontinentálního právního systému upřednostnily hle-
disko státní příslušnosti. Jedinec, státní příslušník s jakoukoli národností 
či etnickou afiliací, se přimykal ke státu – k jeho obyvatelstvu. Řada 
evropských států přiznala státní příslušnosti povahu obecné zásady. Zá-
sadě přisoudily vícero funkci v mezinárodním právu.  Řízení k prohlášení 
nezvěstného rodiče za mrtvého se uplatnily zákony jeho domovské 
státu.78 Některý právní řád upravil výlučnou aplikaci státní příslušnosti. 

V anglosaském systému záviselo rozhodnutí, zdali rodič žije nebo ne-
žije, na jeho domicilu. Domicil historicky provázelo druhové rozčlenění. 
Každá z forem, ačkoli dílčími podmínkami odlišná, byla založena na ko-
existenci úmyslu (animus) a skutečnosti (factum).79 Domicil formalizoval 
jak právní, tak sociální začlenění jedince do místního společenství. U nez-
letilých se v rámci závislého domicilu se rozlišoval domicil legitimního a 
nelegitimního dítěte. Prvně uvedená forma domicilu závisela na domicilu 
otce. Kdežto druhá forma domicilu se odvíjela od domicilu matky. 

Právo různých států počítalo s domicilem původu či narození (domi-
cilium originis), s domicilem volby, které mohl učinit jedinec až v do-
spělosti, anebo s aktuálním domicilem. Pro prohlášení za mrtvého mohl 
být rozhodným hlediskem poslední domicil nezvěstného rodiče. Jestliže 
by se poslední domicil stal nezjistitelnou skutečností, následným určova-
telem by nebyl domicil, nýbrž dobrovolné nebo nedobrovolné bydliště 
nezvěstného.    

Dekret prezidenta Československé republiky ze dne 27. října 1945 sta-
novil všeobecné předpisy o nesporném řízení k prohlášení za mrtvého. 
Kromě toho zahrnul zvláštní předpisy pro účastníky války v letech 1939–

                                                      
78 Srov. § 3 zákona č. 41/1948 Sb., o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o právním 
postavení cizinců v oboru práva soukromého: „Prohlášení za mrtvého se spravuje zákony českoslo-
venskými, jde-li o osobu, která v době, kdy se počala její nezvěstnost, byla státním občanem českos-
lovenským.“ 

79 Ve druhé polovině 19. století se ještě objevil tzv. chudinský domicil. 
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1945.80 Použitý pojem „účastníci války“ byl vysvětlen výčtem. Byl vý-
hradně extenzionálně zaměřen.  Za účastníky byli pokládáni ti, kteří se 
přímo nebo nepřímo účastnili nepřátelství. Předpisy jmenovaly přímé 
participanty jako příslušníky branné moci (kombatanti), účastníky národ-
ního odboje, včetně partyzánů, bojovníky při revolučním povstání če-
ského a slovenského lidu. Tito nemohli být kvalifikováni podle válečného 
práva jako kombatanti. Dekret akcentoval status osob, jež v době ne-
svobody a národního, rasového a politického pronásledování byly zavle-
čeny, vystěhovány, internovány nebo uvězněny. Dekret, což je pozoru-
hodné, nevzpomenul pronásledování z náboženského důvodu.  

Za účastníky války byli považováni také jedinci, kteří se zdržovali 
v místech válečné události (ostřelování, výbuchy, letecké bombardování, 
lodní nehody, požáry). Jejich postavení bylo pasivní. Aktivní či pasivní 
účastníci války byli nezvěstnými, nedostupnými rodiči, nebo těmi, kteří 
byli nuceni se vlastních dětí v tísni vzdát.  

Právní pojem „účastník války“ byl flexibilní a setrval v otevřenosti. 
Příslušný soud mohl podle okolností případu ad hoc rozhodnout, že jiná 
osoba požívá status účastníka války. Zvláštní předpisy zohlednily dok-
trínu blízkého nebezpečí. Ustanovení § 17 odst. 2 dekretu oprávnilo mi-
nisterstvo ochrany práce a sociální péče nebo jím zmocněný úřad potvrdit 
smrt nezvěstného, pokud z obecné zkušenosti vyplynula pravděpodob-
nost, že žádný z postižených určitou válečnou událost nepřežil. 

Dekret zkrátil lhůty, jak návrhovou, tak i ediktální, což právní ne-
jistotu dítěte bez doprovodu mohlo omezit. Návrh na prohlášení za mr-
tvého směl být podán po uplynutí jednoho roku ode dne, kdy byl ne-
zvěstný podle došlých zpráv ještě naživu.81 Návrh mohl podat každý, kdo 
měl právní zájem na určení smrti nezvěstného. Nacházela-li se osoba v si-
tuaci blízkého nebezpečí, mohl být návrh podán ihned.82 Ediktální lhůta 

                                                      
80 Dekret č. 117/1945 Sb. Dekret prezidenta, kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého. 
Dekret vstoupil v účinnost 20. 11. 1945 a byl zrušen ke dni 1. 1. 1951 (č. 142/1950 Sb.) 
81 Srov. § 19 dekretu. 
82 Tamtéž. 
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rovněž byla jednoroční. V případě blízkého nebezpečí trvala ediktální 
lhůta pouze šest týdnů.83 

Kontinentální právní systém předpokládal, že řízení k prohlášení za 
mrtvého je samostatné a nezávislé na jakémkoli jiném řízení. V anglosa-
ském systému muselo být zahájeno specifické řízení (rozluka nebo roz-
vod manželství, spor o dělení majetku), v jehož rámci byla smrt nezvěst-
ného zjištěna. Kromě toho soudy některých států84 postupovaly podle 
předpisů o prohlášení za nepřítomného. Prohlášení nezbavovalo ne-
zvěstnou osobu její právní způsobilosti, ani se nedotýkalo jejího osobního 
statusu. Avšak zasahovalo do vlastnických práv nezvěstného. Prohlášení 
nezaložilo vyvratitelnou domněnku smrti. Účinky aktu finálně neuzavřely 
otázku smrti nebo přežití nezvěstného nebo nedostupného rodiče. 
Skrovný počet států oba legislativní přístupy k prohlášení směšoval. 

Rozdílná legislativní řešení mohla vyvolat normativní konflikt, pokud 
by se vedla řízení k prohlášení za mrtvého v různých státech souběžně 
nebo následně.  Právním zauzlením bylo i uznání prohlášení za mrtvého. 
Některé státy neuznávaly prohlášení vlastního příslušníka za mrtvého, 
které učinil zahraniční soud. Jejich kompetentní orgány rozhodovaly vý-
lučně. Jiné státy volily mírný liberální přístup, přesto s ohledem na výkon 
suverenity byl postup restriktivní. Odlišnosti v úpravě volaly po meziná-
rodněprávní reakci.85 Státy se v OSN shodly na přípravě smlouvy. Pří-
prava kodifikačního návrhu se stala součástí agendy ECOSOC.86 Do pří-
pravy se zapojil ad hoc výbor složený ze zástupců sedmi států.87  

Úmluva o prohlášení nezvěstných osob za mrtvé z roku 195088 v pre-
ambuli hrubě popsala podstatu problému. Vysoký počet nezvěstných roz-
vrátil sociální pozici a znejistil právní status členů rodin. Problém proto 

                                                      
83 Srov. § 20 dekretu. 
84 Jednalo se například o Belgii, Francii, Lucembursko, Nizozemí nebo Norsko. 

85 PCIRO se ujal iniciativy v květnu 1948 na svém zasedání v Ženevě. 
86 Background Paper No. 56, ST/DPI/Ser. A/56, February 22, 1950. 
87 Brazílie, Dánsko, Francie, Libanon, Polsko, Sovětský svaz a Spojené státy. Do navazujícího jed-
nání kodifikační konference se nezapojil Sovětský svaz, Polsko, Běloruská sovětská socialistická 
republika anebo další státy tzv. východního bloku. 

88 Convention on Declaration of Death of Missing Persons, United Nations, Treaty Series, Vol. 808, 
s. 296. Úmluva vstoupila v platnost 24. ledna 1952. 
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vyžadoval přijetí smluvní regulace, jež by zajistila mezinárodní spolu-
práci. Smlouva, kterou ratifikoval nízký počet stran, nesplnila normativní 
naděje. Úmluva prakticky vyloučila přistoupení poražených států.89 

Aplikační působnost byla omezena osobně, územně, časově i věcně. 
Vnitrostátní úřady (tribunály) směly prohlásit za mrtvé jen takové osoby, 
jež zahynuly za okolností, z nichž bylo možno rozumně dovodit, že se tak 
stalo v důsledku válečných událostí (events of war). Úmluva určila první 
kategorii osob. Jejich smrt bezprostředně souvisela s válečnými opera-
cemi. Druhou skupinou byli pronásledování. Jejich perzekuce se děla 
z rasového, náboženského, politického a národnostního (national) 
důvodu. Výraz „pronásledování“ byl vysvětlen ve významu hromadného, 
systematického jednání a nikoli jako individuálně zaměřený čin. Osob-
nímu ambitu smlouvy podléhaly pouze ti jednotlivci, kteří měli poslední 
bydliště (last residence) v Evropě, Asii nebo Africe. Za takové se ne-
pokládali příslušníci ozbrojených sil, kteří sloužili v Evropě, Asii a Af-
rice. Časový rámec byl omezen na období 1939-1945. 

Dekret prezidenta Československé republiky přiznával aktivní legiti-
maci k podání návrhu každému, kdo měl právní zájem na určení smrti 
nezvěstného.90 Úmluva aktivní legitimaci značně rozvinula. Vyjmeno-
vala v čl. 3 odst. 2 fyzické a právnické osoby vykazující právní zájem. 
Byla to každá osoba, jejíž osobní status byl přežitím nebo smrtí nezvěst-
ného dotčen. Těmito osobami mohli být blízcí i vzdálení příbuzní jako 
manželé, rozvedení manželé, předci, potomci, bratři, sestry, jejich po-
tomci, strýcové, tety. Zvláštní místo zaujímaly nezletilé děti nezvěstného, 
které obvykle postrádali způsobilost k právnímu jednání. Neměly tak 
podle vnitrostátního právního řádu k zahájení řízení k prohlášení za mr-
tvého aktivní legitimaci. Jejich zastoupení se věci prohlášení rodiče za 

                                                      
89 Čl. 13 v anglickém textu úmlouvy zní následovně: „The present Convention shall be open for ac-
cession on behalf of Members of the United Nations, non-member States which are Parties to the 
Statute of the International Court of Justice, and also any other non-member State which an invitation 
has been addressed by the Economic and Social Council passing upon the request of the State concer-
ned.“ 

90 Srov. § 4 dekretu. 
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mrtvého mohli ujmout poručníci či opatrovníci, pokud je okupační or-
gány jmenovaly. Tyto fyzické a právnické osoby jednaly jejich jménem a 
ve prospěch jejich práv a zájmů, včetně těch nejlepších.  

Vlastnost výjimečnosti vyznačila poslední větu zkoumaného ustano-
vení. Tvůrci úmluvy prosadili myšlenku rozšíření okruhu navrhovatelů o 
další osoby. Smluvní ustanovení oprávnilo osoby žádající o adopci nez-
letilých dětí podat návrh na zahájení řízení k prohlášení jejich rodiče za 
mrtvého.91 Podmínky musel upravit předpis státu, který dítě repatrioval, 
nebo stát, kde se dítě nově usadilo. Nejednalo se výhradně o osvojitele, 
kteří mohli požádat o zahájení řízení. Podle teleologického výkladu udí-
lela úmluva aktivní legitimaci nejen fyzickým osobám. Předložit návrh 
směly i příslušné orgány péče o dítě nebo nevládní instituce, které napo-
máhaly zprostředkovat osvojení.92 

První mezinárodní smlouva o prohlášení za mrtvého in absentia ne-
sledovala unifikační účel. Nezaložila jednotný systém prohlášení za mr-
tvého ani jeho normativní základ. Úmluva poskytla ad hoc řešení s větším 
zpožděním. Čas, jenž pokročil, byl zneklidňujícím faktorem sociální a 
právní nejistoty dítěte bez doprovodu. Čas vnímaný dítětem byl ve stavu 
nejistoty jiný než u dospělého.  

Úmluva výrazně nezkrátila návrhovou či ediktální lhůtu, jak to učinil 
dekret československého prezidenta. Čl. 3 úmluvy upravil návrhovou 
lhůtu, která trvala nejméně pět let od posledního známého údaje, kdy byl 
nezvěstný rodič pravděpodobně na živu.93 Úmluva nemohla se zřetelem 
ke zpožděnému přijetí a omezenou personální závaznost odstranit ne-
jistotu dítěte. Dětem bez doprovodu nemohla prospět operační aktivitě 
IRO.  

                                                      
91 Čl. 3 odst. 2 (iv) uvádí v anglickém znění: „Persons desirous of adopting the minor children of the 
missing person.“ 
92 FAWCET, J. E. S. Convention on Declaration of Death of Missing Persons. In: The International 
Law Quarterly, July 1950, Vol. 3, No. 3, s. 448, ISSN 1471-6895. 
93 Čl. 3 odst. 1 (iv) úmluvy uvádí v anglickém znění: „A period of at least five (5) years has elapsed 
since the last known date on which the missing person was probably alive, as indicated by the recep-
tion of news or the occurrence of any other fact before the tribunal…“ 
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2.5.3 Opuštěné dítě 
Opuštění dítěte představuje v užším významu chování biologického či 

adoptivního rodiče, které se projevuje vzdáním rodičovské odpovědnosti 
za dítě. Chování se vyznačuje nezvratnou derelikcí novorozence anebo 
dítěte, jakož i vzdáním se jakéhokoli rodičovského nároku do budouc-
nosti. V širším pojetí se jedná o zásadní selhání rodičů, zanedbávání či 
absenci péče o dítě, aniž by nastala péče náhradní. Může to také značit 
neexistenci jakýchkoli kontaktů mezi rodiči a dítětem. 

Ozbrojený konflikt bývá příčinou kritických osobních situací. Stává 
se, že rodiče jsou okolnostmi donuceni opustit vlastní dítě. Rodiče se ve 
válce mohli vzdát dítěte nedobrovolně nebo dobrovolně. Během náletu či 
cíleného ostřelování civilistů rodiče opustili dítě, aby zachránili jeho ži-
vot, aniž by sami tušili, zdali útok přežijí.  Umístění rodiče do vězení, 
koncentračního nebo internačního tábora nebylo záměrným vzdáním se 
rodičovských povinností a práv. Takový stav charakterizovala dlou-
hodobá absence péče, výchovy, kontroly a kontaktů s dítětem. Jiným ne-
dobrovolným případem mohlo být donucení matky, aby se vzdala po-
tomka během totálního nasazení v říši. Někteří rodiči předávali dítě 
německým úřadům ve strachu, a to za nevyhnutelných okolností, které se 
příčily svobodnému projevu jejich vůle. Opačným případem je stav, kdy 
se rodiče vzdali dítěte vědomě a úmyslně, aby třetí osoby nebo státní in-
stituce převzaly jeho péči. Přáli si dítě zachránit, aby se vyvíjelo v příz-
nivém prostředí a mimo neustálé nebezpečí. 

Rozlišení na dobrovolné a nedobrovolné opuštění dítěte nemělo vliv 
na kvalifikaci dítěte. Rozhodující byla právní skutečnost, že dítě postrá-
dalo rodiče. V praxi amerických a britských okupačních orgánů se obje-
vovaly mezní případy. Vojenské orgány ponechávaly dítě u německých 
pěstounů, přičemž argumentovaly zachováním kontinuity péče, což mělo 
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prospívat blahu zavlečeného svěřence.94  V množině argumentů bylo po-
užíváno koexistenční zdůvodnění.  Okupační vláda usilovala o snížení 
napětí mezi ní a místními obyvateli.  

Binárním argumentem byly dvě příbuzné zásady: nejlepší zájmy a 
blaho dítěte. Zásady požadovaly zachovat existenci užitečného vztahu 
(wholesome relationship) mezi dítětem a pěstouny, byť se jednalo o 
německou rodinu.95 V argumentaci chyběla teleologická úvaha, čemu 
sloužilo pěstounství v prostředí německé rodiny a jakému systematic-
kému programu vyhovovalo. 

Proti tomuto řešení se stavěli sociální pracovníci IRO, i když reinteg-
race dítěte s rodiči nebo příbuznými nebyla v případě některých váleč-
ných sirotků a opuštěných dětí možná. Zásada nejlepších zájmů dítěte 
jako multikriteriální hodnocení vyžadovala aplikaci souboru relevantních 
hledisek. Společnost v okupovaném Německu a Rakousku, jak známo, 
neprošla denacifikací ani morální katarzí. Zachování péče o dítě udržo-
valo nežádoucí stav: poněmčení dítěte. Proto pracovníci IRO požadovali, 
aby děti bez doprovodu byly zpravidla absorbovány v kolektivních cen-
trech, kde mohly společně obnovit jazyk, sociální návyky a navrátit se k 
národním kořenům.96  

2.6 Bez poručníka nebo opatrovníka 

Válečné právo, hlavně jeho ženevská pravidla, poskytovalo specific-
kou ochranu sirotkům a dětem odloučených od rodin.97 Žádné ženevské 
pravidlo specificky neupravovalo jmenování poručníků nebo opatrovníků 
coby zvláštní ochranné opatření přijaté ve prospěch dítěte bez doprovodu. 
Toto opatření by napravilo právní závislost nezletilého bez doprovodu, 
zejména jeho nezpůsobilost (incapax). Pravidlo by umožnilo smluvnímu 

                                                      
94 Provisional order no. 75 and the British Zone Policy, November 9, 1948, 43/AJ/599, AN; Short 
Memorandum on Overseas Settlement of Children, 43/AJ/45, AN; Removal of Children from Ger-
man Care, June 30, 1947, S-0437-0017, UNA. Cit. ZAHRA, T., op. cit. 59, s. 78-79. 
95 HOLBORN, L. W., op. cit. 42, s. 501. 

96 Srov. ZAHRA, T., op. cit., 59, s. 80. 
97 Srov. Ženevskou úmluvu o ochraně civilních osob za války z roku 1949. 
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státu jmenovat fyzickou nebo právnickou osobu k právnímu zastoupení a 
dohledu nad dítětem během válečného stavu. 

Sui generis ochranu sirotka a dítěte zavlečeného do ciziny poskytovala 
smlouva připravená Haagskou konferencí mezinárodního práva soukro-
mého. Při přípravě návrhu Haagské úmluvy o poručnictví z roku 1902 
byla posuzována účelnost tří konvenčních hraničních určovatelů: státní 
příslušnost, domicil a bydliště. Státní příslušnost ukazovala na použití 
práva vlasti dítěte. Zatímco domicil a bydliště byly spojeny s aplikací pra-
videl podle místa usazení dítěte. Závislý vztah mezi rodičem a dítětem 
určil jeho státní příslušnost.   

Hraniční určovatel státní příslušnosti nalezl nejširší podporu. Měla-li 
státní příslušnost dítěte sloužit jako klíčový hraniční určovatel, musela 
splnit dvě nevyhnutelné podmínky. První podmínkou byl požadavek zná-
mosti státní příslušnosti chráněnce.98 Tato známost byla splněna zejména 
u dětí, jež pocházely ze západoevropských států. U dětí bez doprovodu ze 
střední a východní Evropy nebyla tato podmínka vždy splněna. Zjištění 
státní příslušnosti válečného sirotka či zavlečeného dítěte se potýkalo 
s důkazní nouzí. Děti nebyly vybaveny osobními dokumenty, štítky to-
tožnosti,99 nebo jim naopak byly vystaveny falešné matriční doklady. 
Zjištění státní příslušnosti trvalo v praxi UNRRA i IRO řadu měsíců.  

Druhou podmínkou byla nespornost státní příslušnosti 
chráněnce.  Státoobčanský status dítěte, které se narodilo na území, jež 
bylo po válce transferováno, nevykazoval jednoznačnost ani stabilitu. 
Před válkou i v jejím průběhu docházelo k hromadnému transferu přísluš-
níků rasových, národnostních či etnických menšin.100 Kromě toho některé 
státy odmítaly přijmout nezletilé uprchlíky, ačkoli jejich státní příslušnost 

                                                      
98 Tento požadavek byl absolutně nepostradatelný pro návrat dítěte do vlasti. 
99  Srov. XVI. International Red Cross Conference. Report, London, June, 1938, s. 83. Bibliotheque 
– CICR, 19, Avenue de la paix, 1202 Genève. 
100 HÖSCHLER, CH. “Those People Who Actually Do the Job…” Unaccompanied Children, Relief 
Workers, and the Struggle of Implementing Humanitarian Policy in Postwar Germany. In: Historical 
Social Research/Historische Sozialforschung, 2020, Vol. 45, No. 4, Special Issue: Violence Induced 
Mobility, s. 229, ISSN 0172-6404. 
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byla neomylně prokázána. U relativně velké skupiny dětí nebyla státní 
příslušnost nikdy zjištěna. 

Varieta forem domicilu, ale také bydliště (trvalé, dobrovolné, nedob-
rovolné, obvyklé) neprokazovala vhodnost. Oba hraniční určovatelé vy-
žadovaly jistý stupeň stálosti a trvalosti v poměru ke skutečnému místu 
pobytu. Děti bez doprovodu měnily střediska pobytu, aniž by se v místě 
dlouhodobě integrovaly. Rovněž nebyly zapojeny do rozhodování o svém 
umístění. Žádný úmysl ve vztahu k místu pobytu obvykle nevyjadřovaly. 
Děti vskutku pobývaly na okupovaném území. Jejich situaci determino-
vala fyzická přítomnost.101  

Haagská úmluva plnila dvojaký účel: určit stát, jehož orgány měly pra-
vomoc rozhodovat o poručnictví, a stanovit aplikovatelné právo, jimž se 
mělo poručnictví spravovat.102 Poručnictví se podle čl. 1 řídilo vnitrostát-
ním právem, k němuž dítě příslušelo (lex patriae). Dítě mohlo obvykle 
bydlet mimo vlast. Pokud právo státu obvyklého pobytu dítěte neupravilo 
poručnictví, mohl se jmenování poručníka zhostit jeho domovský stát. 
Aby byla zachována zásada blízkosti, diplomat nebo konzulární úředník 
vysílajícího státu byl pověřen jmenovat poručníka.  

Haagská úmluva se nevztahovala k uprchlictví a poměrům války.  
Úmluva byla povolána řešit normativní a jurisdikční konflikty v míru. Je-
jím základním hraničním určovatelem byla státní příslušnost chráněnce. 
Mnohé evropské státy, zejména patřící do kontinentálního právního 
sytému, úmluvu ratifikovaly,103 protože vyhověla vnitrostátní úpravě.104 
Řada evropských států k úmluvě nepřistoupila.  

Vyhlášení nepřátelství vyvolalo otázku zániku nebo přerušení jejího 
provádění. Nepřátelské státy zastávaly domněnku smluvní diskontinuity. 
Jejich právní názor byl kategorický.  Naproti tomu mezinárodněprávní 

                                                      
101 Řada dětí ze středisek zmizela do neznáma. 
102 Čl. 1 Haagské úmluvy o poručnictví z roku 1902 ve francouzské verzi zní: „La tutelle d'un mineur 
est réglée par sa loi nationale.“ 

103 Jednalo se o následující státy: Belgie, Francie, Itálie, Maďarsko, Německo, Polsko, Rumunsko, 
Svobodné město Gdaňsk (Danzig), Švédsko, Švýcarsko.  

104 Srov. § 57, 58, 59 a 60 zákona č. 41/1948 Sb., o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém 
a o právním postavení cizinců v oboru práva soukromého. 
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doktrína zastávala názor, že válka ipso facto nezbavuje nepřátelské strany 
předválečných smluvních závazků.105 Strany pokládaly Haagskou 
úmluvu za neplatnou. Smluvní závazky nebyly prováděny, ačkoliv vyka-
zovaly apolitičnost.  

Kdyby Haagská úmluva byla právně živým instrumentem, mohly so-
udy států, k nimž děti bez doprovodu příslušely, jmenovat poručníky, 
kteří by chráněnce zastoupili. Poručníci by se před okupačními orgány 
mohli domáhat návratu dítěte bez doprovodu do vlasti. Praxe jmenování 
poručníků se vyvíjela proti haagské úpravě, jejíž kolizním prostředkem 
bylo lex patriae. Příslušné soudy různých států v Asii a Africe jmenovaly 
opatrovníky dětem polského původu na základě pobytu. 

Lex personalis uprchlíků, včetně dětí bez doprovodu bylo následně 
obsaženo v mezinárodních smlouvách o uprchlictví. Úmluva o meziná-
rodním postavení uprchlíků z roku 1933 upřednostnila pro otázky určení 
osobního statusu uprchlíka jiné hraniční určovatele. Čl. 4 úmluvy stanovil 
jejich aplikační pořadí.106 Prvořadé místo zaujal hraniční určovatel domi-
cilu. Poručník nebo opatrovník by byl jmenován podle práva domicilu 
dítěte bez doprovodu. Úmluva reflektující problémy právního postavení 
tzv. Nansenových     uprchlíků zmínila domicil bez druhového určení. 
Účel smluvního pravidla ukázal na domicil aktuální a nikoli původu. Sel-
hal-li aktuální domicil přicházelo na řadu právo země pobytu (residence) 
dítěte. 

Úmluva o právním postavení uprchlíků přicházejících z Německa 
z roku 1938 přísně rozlišovala mezi ztrátou ochrany de iure a de facto. 
Kolizní smluvní úprava kombinovala dva hraniční určovatele. Osobní 
status uprchlíků, kteří si zachovali občanství,107 se řídil pravidly apliko-
vatelnými v státu jeho příslušnosti. Kdežto osobní status uprchlíků bez 

                                                      
105 BRIGGS, H. The Law of Nations, London: Stevens & Sons, 1953, 2nd edition, s. 938. Cit. Year-
book of the International Law Commission, 2011, Vol. II, Part Two, United Nations: New York and 
Geneva, 2018, s. 111. ISBN 978-92-1-133846-1. 
106 Čl. 4 má v českém úředním překladu z francouzštiny následující podobu: „Osobní statut uprchlíků 
bude se řídit zákony jich stálého bydliště, není-li tohoto, zákony místa pobytu.“ 
107 Pojem „občanství“ je používán z pohledu vnitrostátního práva. Zatímco pojem „příslušnosti“ je 
vklíněn do mezinárodněprávní souvislosti. 
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státní příslušnosti se řídil právem země domicilu. Selhalo-li toto spojení, 
nastoupilo právo země pobytu uprchlíka. 

Strany vyloučily aplikaci Haagské úmluvy zahrnující speciální zá-
vazky. Osobní status podle úmluvy z roku 1938 by musel být vyložen 
obšírněji, aby se vztahoval na jmenování poručníka dítěti bez doprovodu. 
Například příslušné vojenské orgány Velké Británie mohly aplikovat do-
micil či pobyt. Oba spojující faktory vyhověly anglosaskému systému. 
Ostatní okupační mocnosti nemusely přihlížet k mezinárodním smlou-
vám. Váleční vítězové se řídili vlastním okupačním právem. To bylo 
zvláště charakteristické pro rozhodování amerických vojenských soudů. 
Zásada blízkosti byla silným argumentem pro aplikaci okupačního práva 
ve věci poručnictví. 

Úřední výklad požadoval, aby dítěti bez doprovodu nebyla poskytnuta 
žádná právní ochrana ve formě poručnictví anebo opatrovnictví.108 Jedině 
tak smělo dítě bez doprovodu požívat výhody mezinárodní ochrany IRO. 
Jakmile dítě mělo poručníka nebo opatrovníka formálně jmenovaného, 
nebylo způsobilé pro mezinárodní ochranu IRO. Kvalifikaci svěřenec na-
byl, když byl poručník (opatrovník) nezvěstnou nebo nedostupnou oso-
bou. Pro ochranu IRO byl chráněnec způsobilý, když takový zástupce dítě 
opustil a přestal vykonávat svěřenou odpovědnost.  

2.7 Bez blízkých příbuzných 

Dítě bez doprovodu vystihuje osamocení, opuštěnost. Opuštěnost je 
uzavřenou situační škálou. Válečnému sirotku anebo zavlečenému dítěti 
chyběli rodiče, poručník, opatrovník a blízký příbuzný. Dítě nesmělo být 
doprovázeno dospělým příbuzným.109 Jakmile nastal stav reintegrace 
s rodinným příslušníkem, dítě ztratilo mezinárodní ochranu IRO. 

Úřední výklad vyjmenoval blízké příbuzné. Sociálním svorníkem 
příbuzných je jejich dospělost. Sourozenci měli zastoupit rodiče v péči o 

                                                      
108 HOLBORN, L. W., op. cit. 42, s. 504: „(…) not provided with a legal guardian, or whose guardian 
disappeared or abandoned them, or who is unattainable.“  
109 Tamtéž: „(…) not accompanied by a close relative (adult brother, sister, uncle, aunt, or grand-
parents).“ 
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nezletilého. I teta nebo strýc dítěte nahrazovali matku a otce. Stejné úlohy 
se ujímali prarodiče. Úřední výklad přijal extenzívní složení rodiny. Její 
členové měli zaopatřit dítě. Pojetí směřovalo k inkluzívnímu cíli. Klade 
důraz na vztahy, druhy a prvky závislosti mezi příbuznými. Požadavek  
spojil hospodářskou, finanční, právní, administrativní, psychologickou a 
emoční závislost členů širší rodiny. Reintegrace dítěte bez doprovodu 
znamenala na jedné straně rehabilitaci rodinných pout a na straně druhé 
vedla k diskvalifikaci dítěte bez doprovodu z mezinárodní ochrany. 

2.8 Návaznost na kategorie uprchlíků nebo zavlečených osob 

Vysvětlení výrazu „dítě bez doprovodu“ bylo včleněno do soustavy 
definic Přílohy I Ústavy IRO. Příloha v úvodní části odlišila dvě základní 
skupiny osob: uprchlíky a zavlečené osoby. Na obě kategorie byla defi-
nice dětí bez doprovodu systematicky napojena. Obecná definice 
uprchlíka pokračovala v ad hoc tradici. Uprchlík se musel nacházet mimo 
domovský stát. Kvalifikovala ho ztráta de iure nebo de facto ochrany.110  

Oddíl A Přílohy učinil zásadní politické rozlišení. Oddíl popsal jed-
notlivé skupiny uprchlíků coby oběti nacistických, fašistických režimů 
nebo režimů, které stály na jejich straně. Druhou skupinu tvořily španělští 
republikáni a jiné obětí španělské Falangy, ať už požívaly nebo nepoží-
valy mezinárodní status uprchlíka. Do třetí skupiny náležely tzv. Nanse-
novi uprchlíci z období mezi světovými válkami.  

Za uprchlíky byli rovněž považováni jedinci, kteří v důsledku vypuk-
nutí světové války byli neschopni nebo neochotni se vrátit pod ochranu 
vlády státu stávající nebo minulé příslušnosti. Zvláštní skupinu zformo-
valy osoby, které pobývaly v Německu nebo Rakousku, a to židovského 
původu nebo cizinci či jednotlivci bez státní příslušnosti. Ti všichni mu-
seli být oběťmi nacistického pronásledování.111  

                                                      
110 Příloha I část I oddíl A odst. 1 uvádí v anglickém znění: „(…) the term "refugee" applies to a 
person who has left, or who is outside of, his country of nationality or of former habitual residence, 
and who, whether or not he had retained his nationality (...).“ 
111 Příloha I část I oddíl A odst. 3 uvádí v anglickém znění: „(…) the term "refugee" also applies to 
persons who, having resided in Germany or Austria, and being of Jewish origin or foreigners or 
stateless persons, were victims of nazi persecution and were detained in, or were obliged to flee from, 
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Sousloví „zavlečené osoby“112 představovalo v legislativním jazyku 
mezinárodního uprchlického práva novou frázi.  Sousloví vyžadovalo 
zpřesnění. Oddíl B odkázal na osoby, které byly deportovány113 nebo byly 
nuceny opustit stát příslušnosti nebo obvyklého bydliště, stejně jako 
osoby, které byly donuceny vykonávat nucené práce nebo byly deporto-
vány z rasových, náboženských nebo politických důvodů. Zavlečení spo-
čívalo v deportaci nebo násilném přemístění civilistů během války za 
mezinárodní hranice.  

Kategoriální metoda byla souběžně využita k určení osob, které ne-
směly požívat mezinárodní ochranu IRO. Vylučující klauzule identifiko-
vala válečné zločince a zrádce. Na druhém místě uvedla další osoby, jež 
napomáhaly nepříteli v pronásledování civilních obyvatel nebo se dobro-
volně zapojily do pomoci poskytnuté nepřátelským silám v jejich opera-
cích proti Spojeným národům. Především druhý odstavec klauzule nemu-
sel být bezúčelný ve vztahu k příslušníkům německé mládeže, kteří byli 
organizováni v Hitlerjugend ve věkové skupině od 14 do 17 roků.  

Až čtvrtý odstavec druhé části Přílohy je zásadní povahy. Označil 
osoby německého etnického původu. Společenství sjednocené jazykem 
tvořily němečtí státní příslušníci nebo příslušníci německé menšiny žijící 
v jiných státech (Volksdeutsche). Buď byli odsunuti do Německa z jiných 
zemí,114 evakuováni z Německa do určitých států nebo uprchli 

                                                      
and were subsequently returned to, one of those countries as a result of enemy action, or of war 
circumstances, and have not yet been firmly resettled therein.“ 

112 V textu příspěvku se záměrně používá výraz „zavlečený“ než výraz „přesídlený“. První výraz se 
jednoznačněji vztahuje k válečné situaci těchto osob. 
113 Deportaci je nutné porozumět v souvislostech válečného práva, a sice jako násilnou formu 
přemístění civilních osob za mezinárodní hranice. Násilné přemístění se může také uskutečnit uvnitř 
hranic státu. 
114 Srov. čl. XII Postupimské dohody, který uvádí v anglickém znění: „Persons of German ethnic 
origin, whether German nationals or members of German minorities in other countries, who: (a) have 
been or may be transferred to Germany from other countries; (b) have been, during the second world 
war, evacuated from Germany to other countries; (c) have fled from, or into, Germany, or from their 
places of residence into countries other than Germany in order to avoid falling into the hands of 
Allied armies.“ 
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z Německa či se tam vrátili, nebo uprchli z místa pobytu v jiné zemi než 
Německu, aby neupadli pod moc spojeneckých armád.115 

Ustanovení výslovně vyloučilo z mezinárodní ochrany IRO děti, které 
příslušely k německému národu.116 Německý národ byl spojenci označen 
za nepřátelský. Milióny německých dětí se po válce navracely z ciziny do 
domovů pěšky, vlaky a autobusy. Mezi nimi byly sirotci i děti bez dopro-
vodu. V sovětské okupační zóně pobývalo více než jeden milión němec-
kých dětí bez doprovodu.117 O sirotky a děti bez doprovodu se staraly 
místní organizace Německého červeného kříže (Deutsches Rotes Kreuz – 
DRK), ale i protestantské či katolické organizace. Působení DRK 
zpočátku vzbuzovalo obavy u okupačních armád z tajného posilování ná-
rodně socialistického hnutí. Posléze tato organizace mohla zřídit v ame-
rické okupační zóně centra.  

Závěr 

Sociální i právní postavení válečného sirotka či zavlečeného dítěte 
charakterizoval citelný stupeň nejistoty. Zonální právní partikularismus 
převažoval. Zacházení s dítětem bez doprovodu nebylo v různých oku-
pačních zónách srovnatelné. Konkurence pravidel, zásad, právních argu-
mentů i nedostatečně jednolitá rozhodovací praxe vojenských okupačních 
orgánů nemohly přispět k jednotnému řešení situace sirotků a zavleče-
ných dětí. Interpretace a aplikace pravidel či zásad byla ovlivněna ideo-
logickou a politickou polarizací uvnitř organizovaného mezinárodní po-
spolitosti. 

Zadáním IRO bylo podle zásady priority poskytnout péči, materiální 
pomoc a vhodné podmínky pro vývoj dětí bez doprovodu.  O které nez-

                                                      
115 Příloha I část II odst. 4 uvádí v anglickém znění: „(…) Persons of German ethnic origin, whether 
German nationals or members of German minorities in other countries, who: (a) have been or may 
be transferred to Germany from other countries; (b) have been, during the second world war, evacu-
ated from Germany to other countries; (c) have fled from, or into, Germany, or from their places of 
residence into countries other than Germany in order to avoid falling into the hands of Allied armies.“ 
116 V Rakousku IRO učinila určité výjimky. 

117 MOUTON, M., op. cit. 30, s. 61. 
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letilé se měla mezivládní organizace postarat, orientačně určila právní de-
finice dětí bez doprovodu.118 Explikace byla nedílnou součástí roz-
měrného korpusu definic uprchlíků a zavlečených osob. Už v listopadu 
1947 si definice dětí bez doprovodu vynutila úřední výklad, jenž zpřesnil 
interpretační požadavky: věk dítěte, exteritorialitu jeho pobytu, trvalou či 
dočasnou absenci rodičů, poručníka nebo opatrovníka, oddělení od blíz-
kých příbuzných a příslušnost k jedné z kategorií uprchlíků a zavlečených 
osob. 

Politická a právní ochrana dětí bez doprovodu byla až druhotným úko-
lem IRO.119  Vojenské orgány západních okupačních mocností opět veri-
fikovaly fakt, je-li dítě skutečně bez doprovodu. Vojenské orgány byly 
příslušné rozhodovat o repatriaci, expatriaci či místním usazení váleč-
ného sirotka nebo zavlečeného dítěte. Právní základy jejich rozhodování 
spočívaly na válečném právu, na efektivní kontrole a přítomnosti dítěte 
na okupovaném území. Zástupci IRO byly do postupu amerických a brit-
ských vojenských orgánů zapojeny, jak předpokládala definice dětí bez 
doprovodu.120 

Definice dítěte bez doprovodu presumovala návrat nezletilého do 
země původu, pokud IRO či jiné orgány hodnověrně zjistily a ověřily jeho 
státní příslušnost. Vojenské soudy HICOG aplikovaly v repatriačních a 
expatriačních případech zásadu nejlepších zájmů dítěte. Při určování nej-
lepších zájmů dítěte bez doprovodu postupovaly podle schématu objekti-
vních i subjektivních hledisek. Soudy hodnotily zájmy, potřeby a předpo-
klady vývoje dítěte, zejména existenci a užitečnost rodinných vazeb, per-
spektivy vzdělání dítěte, jeho tělesné a morální blaho, právní, politickou 
a ekonomickou ochranu v budoucnosti, nebezpečí diskriminace a ko-
nečně i přání, tužby dítěte.  

                                                      
118 Příloha I část I oddíl A odst. 4 Ústavy IRO. 
119 UN General Assembly, Refugees and Stateless Persons: Report of the Secretary-General, 26 Oc-
tober 1949, A/C.3/527, odst.14. 
120 HOLBORN, L. W., op. cit. 42, s. 501. 



Dalibor Jílek: IRO: Nejistota dětí bez doprovodu 

130 

Seznam použité literatury a zdrojů 

FAWCET, J. E. S. Convention on Declaration of Death of Missing Persons. The 
International Law Quarterly, July 1950, Vol. 3, No. 3, s. 446-449 ISSN 
(WEB) 1471-6895. 

FRIEDMANN, A. Declaration of Death – A New International Convention. In: 
St. John´s Law Review, Vol. 25, No. 1, December 1950, s. 18-41, ISSN 0036-
2905. 

HÖSCHLER, CH. “Those People Who Actually Do the Job…” Unaccompanied 
Children, Relief Workers, and the Struggle of Implementing Humanitarian 
Policy in Postwar Germany. Historical Social Research/Historische Sozi-
alforschung, 2020, Vol. 45, No. 4, Special Issue: Violence Induced Mobility, 
s. 226-243, ISSN 0172-6404. 

HOLBORN, L. W. The IRO: Specialized Agency of the United nations. Its His-
tory and Work, 1946-1952. London-New York-Toronto: Oxford University 
Press, 1956, 832 s., ISBN 0598481710. 

LEIBHOLZ, G. Die völkerrechtliche Stellung der „Refugees“ im Kriege. Eine 
Betrachtung der britische Internierungspolitik während des letzten Krieges. 
In: Archiv des Völkerrechts, Dezember 1949, 2. Bd., No. 2, s. 129-159, 
ISSN 0003-892X. 

LOEWENSTEIN, K. Law and the Legislative Process in Occupied Germany: I. 
In: The Yale Law Journal, 1948, Vol. 57, No. 5, s. 724-760, ISSN 0044-0094. 

MOUTON, M. Missing, Lost, and Displaced Children in Postwar Germany: The 
Great Struggle to Provide for the War´s Youngest Victims. In: Central Euro-
pean History, March 2015, Vol. 48, No. 1, s. 53-78, ISSN1569-1616. 

NOBLEMAN, E. E. American Military Government Courts in Germany. In: The 
Annals of the American Academy of Political and Social Science,1950, Janu-
ary, Vol. 267, s. 87-97, ISSN 0002-7162. 

SCHABAS W. A. (Ed.) The Universal Declaration of Human Rights: The 
Travaux Préparatoires. Cambridge University Press: New York, 2013, Vol. 
I, October 1946 to November 1947 3283 s., ISBN 978-1-107-01550-0. 

SMITH, W. “They Must Be German”. The Nazi Germanization Program and 
the United Nations Relief and Rehabilitation Administration, 1939-1947. 
Senior Thesis, Department of History, Barnard College, Columbia Univer-
sity, New York, April 2020, 68 s. 

WEISS, P. The International Protection of Refugees. The American Journal of 
International Law, April1954, Vol. 48, No. 2, s. 193-221, ISSN 0002-9300. 

ZAHRA, T. Lost Children: Displacement, Family, and Nation in Postwar Eu-
rope. In: The Journal of Modern History, March 2009, Vol. 81, No. 1, Euro-
pean Childhood in the Twentieth Century, ISSN 0022-2801. 

 
Convention du 12 juin 1902 pour régler la tutelle des mineurs (online: https:// 
www.hcch.net).  



Liber Amicorum Ján Klučka 

131 

Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, United 
Nations, Treaty Series, Vol. 78, s. 277. 

Convention on Declaration of Death of Missing Persons, United Nations, Treaty 
Series, Vol. 119, s. 99. 

Dekret č. 117/1945 Sb. Dekret prezidenta, kterým se upravují ustanovení o 
prohlášení za mrtvého. 

ECOSOC, resolution 157 (VII): Progress and prospect of repatriation, resettle-
ment and immigration of refugees and displaced persons, 24 August 
1948, E/RES/157 (VII). 

League of Nations, Arrangement Relating to the Issue of Identify Certificates to 
Russian and Armenian Refugees, 12 May 1926, League of Nations, Treaty 
Series, Vol. LXXXIX, No. 2004. 

League of Nations, Convention concerning the Status of Refugees Coming from 
Germany, 10 February 1938, League of Nations, Treaty Series, Vol. CXCII, 
No. 4461. 

Office of Statistics and Operational Reports, Unaccompanied Children in Austria 
and Germany, April 29, 1948, 43/AJ/604, AN. 

Potsdam Agreement. Protocol of the Proceedings, August 1, 1945. A Decade of 
American Foreign Policy: Basic Documents, 1941-49. Prepared at the request 
of the Senate Committee on Foreign Relations by the Staff of the Committee 
and the Department of State. Washington: Government Printing Office, 1950. 

Provisional order no. 75 and the British Zone Policy, November 9, 1948, 
43/AJ/599, AN; Short Memorandum on Overseas Settlement of Children, 
43/AJ/45, AN; Removal of Children from German Care, June 30, 1947, S-
0437-0017, UNA. 

Reservations to Convention on Prevention and Punishment of Crime of Geno-
cide, Advisory Opinion, International Court of Justice, ICJ Reports, 28 May 
1951, s. 13-30. 

Smlouva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistic-
kých republik o Zakarpatské Ukrajině byla uzavřena 29. června 1945 (č. 
186/1946 Sb.). 

The RuSHA Case. Trials of War criminals before the Nuernberg Military Tribu-
nals under Control Council Law No. 10. October 1946-April 1949, Washing-
ton: United States Government Printing Office, 1950, Vol. V, s. 1-194. 

Trial of the Major War Criminals before the International Military Tribunal. 
Nuremberg, 14 November 1945 – 1 October 1946, Nuremberg: Published in 
Germany, Vol. 1, Official Documents, 1947, 379s. 

Trials of War criminals before the Nuernberg Military Tribunals under Control 
Council Law No. 10. October 1946-April 1949, Washington: United States 
Government Printing Office, 1950, Vol. V, 905s. 

United Nations, General Assembly, resolution 95: Affirmation of the Principles 
of International Law recognized by the Charter of the Nürnberg Tribunal, 11 
December 1946, A/RES/95. 



Dalibor Jílek: IRO: Nejistota dětí bez doprovodu 

132 

United Nations, General Assembly, Refugees and Stateless Persons: Report of 
the Secretary-General, 26 October 1949, A/C.3/527. 

United Nations, Constitution of the International Refugee Organization, 15 De-
cember 1946, United Nations, Treaty Series, Vol. 18. 

XVI. International Red Cross Conference. Report, London, June, 1938, s. 83. 
Bibliotheque – CICR, 19, Avenue de la paix, 1202 Genève. 

Yearbook of the United Nations 1946-1947. Public Information, United Nations 
Publications: 1947, Lake Success, New York, 985 s., ISBN (PDF) 
9789210602228. 

Yearbook of the United Nations 1948-1949. Department of Public Information, 
United Nations Publications: 1950, Lake Success, New York, 1128 s., ISBN 
(PDF) 9789210602211 

Zákon č. 41/1948 Sb., o mezinárodním a mezioblastním právu soukromém a o 
právním postavení cizinců v oboru práva soukromého. 

Ženevská úmluva o ochraně civilních osob za války; vyhláška č. 65/1954 Sb., 
ministra zahraničních věcí o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na 
ochranu obětí války.



Liber Amicorum Ján Klučka 

133 

Blízke stretnutia tretieho druhu 

prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. 
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 
Keď sme v sedemdesiatych rokoch minulého storočia nastupovali na 

Právnickú fakultu UPJŠ v Košiciach (Ty o pár rokov skôr), bol práve dis-
kusnou témou film Stevena Spielberga Blízke stretnutia tretieho druhu 
(Close Encounters of the Third Kind). V dvadsiatych rokoch 21. storočia 
sa ešte sem-tam vídame ako vychádzame z útrob záhadného objektu (tu-
ším je to stále Právnická fakulta) – Ahoj, Janko! – a nestíhame sa diviť – 
ako keby sme zrazu stretli zeleného človiečika s tykadlami. Čo tu vlastne 
ešte robíme? 

Medzičasom sme sa stretli ako sudcovia aj v budove Ústavného súdu 
Slovenskej republiky v Košiciach v rámci blízkych stretnutí vtedajšieho 
druhého senátu. Aj dnes je to z mojej strany predovšetkým téma ústav-
ného súdnictva, ktorej hodlám venovať krátku spomienku a zamyslenie. 

Aktérom ďalšieho blízkeho stretnutia je človek z minulosti, Abbé 
Emmanuel Joseph Sieyès (1748 – 1836). Jeho meno  nie je neznáme ani 
v našich končinách a spravidla sa spája s jeho prínosom v oblasti ústav-
ného práva. V slávnom politickom pamflete Čo je tretí stav? (Qu  ̓est-ce 
que le Tiers-Etat?) Sieyès prichádza s rozlíšením ustanovujúcej moci 
(pouvoir constituant) a ustanovenej moci (pouvoir constitué), o čom 
jasne vypovedá jeho veta: „Ústava v každej časti nie je dielom ustanove-
nej moci, ale ustanovujúcej moci (pouvoir constituant).“1 Pouvoir 
constituant je mimoriadna moc sformovať ústavný poriadok národa. 
Inými slovami, je to vyjadrenie národa, a teda jeho zastúpenia. Nezávisí 
od žiadnych ústavných foriem a obmedzení. Na strane druhej ustanovená 
moc je moc vytvorená ústavou a je to riadna, obmedzená moc, ktorá fun-
guje podľa foriem a spôsobu, ktoré jej národ zaručuje v pozitívnom 

                                                      
1 SIEYÈS, E. J.: Qu  ̓est-ce que le Tiers-Etat? 1789. Darmstadt, 1975. 
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práve. Preto ustanovujúca moc je na rozdiel od ustanovenej moci slo-
bodná a nezávislá od akýchkoľvek formálnych väzieb pozitívneho práva 
vytvorených ústavou. Hoci Sieyès je slávny kvôli týmto názorom,2 treba 
objektívne uviesť, že nebol prvý, kto sa uvedeným rozdielom zaoberal.3  

V demokratickej teórii ústavného práva sa pojmy ľud/národ, ústava, 
či ustanovujúca moc zvažovali a  znovu zvažovali a prehodnocovali. V 
modernom konštitucionalizme došlo k obnoveniu záujmu o tému tvorby 
ústavy v spojení s otázkou ľud ako ústavný orgán. Neliana Rodian4 svoje 
úvahy odvíja od premisy, že tvorba ústavy je proces vynútený, to jest ús-
tavodarnou mocou (pouvoir constituant), ako mimoriadnou mocou vytvá-
rať ústavu zakotvenú v ľude.5 Spomína Emmanuela Sieyèsa ako aj jeho 
moderného nástupcu Carla Schmitta, ktorý súhlasí s tým, že v pôvodných 
momentoch „ústavnej tvorby“ ustanovujúca moc predstavuje „absolútny 
začiatok“ – začiatok chápaný ako princíp (αρχή) a pokračuje po boku po-
zitívnej ústavy. Navyše, pre Schmitta „vzniku každej normy predchádza 

                                                      
2 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 21/2014: „Základnú dilemu tej doby (pozn. 
Francúzskej revolúcie) spočívajúca v rozpore medzi vernosťou Rousseauovmu  odkazu ideálu pria-
mej demokracie (vrátane jeho negatívneho postoja k princípu reprezentácie) ...a realitou výkonu štát-
nej moci nachádza svoje geniálne riešenie v diele Sieyèsa. Ten odlíšil moc ustanovujúcu (le pouvoir 
constituent) a moc ustanovenú (le pouvoir constitué)“. „Obe časti ústavy (podľa Sieyèsa ide o úpravu 
zákonodarného telesa a exekutívnych telies, pozn.), nie sú dielom moci ustanovenej, ale moci usta-
novujúcej. Nijaká prenesená moc, nech už by bola akéhokoľvek druhu, nemôže nič zmeniť na pod-
mienkach svojho prenesenia.“ Sieyés formuluje túto tézu potom, ako odstraňuje koncepciu stavov-
ského parlamentu („tretí stav vyžaduje, aby sa hlasy počítali podľa stavov, ale podľa hláv“) a po 
kritike anglického parlamentarizmu, konkrétne princípu jeho zvrchovanosti, pričom jeho úvaha vy-
úsťuje do vytýčenia odlišného princípu. „teleso reprezentantov zastáva spoločenskú vôľu nie neob-
medzene, a v jej celkovom rozsahu, zastáva ju len v časti celkovej spoločenskej vôle národa“ (Sieyès, 
E. J. Qu ҆ ҆ ҆

҆ ҆ ҆
҆
est-ce que le thiers etat? 1789. Darmstadt 1975, s.131, 144, 166, 167.).              

3 Možno vystopovať spätne k Jeanovi Bodinovi a jeho koncepcii suverenity ako autority a vlády ako 
inštitucionálnej formy, prostredníctvom ktorej suverén vládne. Okrem Johannesa Althusia možno 
ďalej spomenúť Georgea Lawsona a tiež Daniela Defoe, ktorí sa prezentovali podobnými koncep-
ciami ako Sieyés.    
4 RODEAN, N.: Popular Facets of Constitution-making and Constitution-amendment powers. 
5 Ako moc, ktorú má ľud vykonávajúci svoju kolektívnu suverenitu organizovať štruktúru vlády, ako 
prameň  tvorby právnych noriem. Pozri napr.: COLÓN-RIOS, J.: The Legitimacy of the Juridical: 
Constituent Power, Democracy, and the Limits of Constitutional Reform. In: Osgoode Hall Law jo-
urnal, Vol. 48, 2010, p. 199. Victoria University of Wellington Legal Research Paper No. 21/2011.   
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základné politické rozhodnutie zo strany nositeľa ústavodarnej moci. 
Konkrétnejšie, v demokracii to je rozhodnutie ľudu.“6     

V zmysle tradičného rozdielu medzi originálnou a odvodenou ustano-
vujúcou mocou  Yaniv Roznai diferencuje medzi prvotnou a druhotnou 
ustanovujúcou mocou.7  Toto rozlíšenie u neho  korešponduje s rámcovou 
mocou (framing power) a novelizujúcou mocou (amending power),8 t. j. 
mocou stanoviť ústavu a mocou dopĺňať ju. Podľa neho ľud má právo 
založiť (ustanoviť) nový právny poriadok, ale má autoritu revidovať to, 
čo ustanovil. 

Zdá sa, že o ďalšej Sieyèsovej koncepcii – mimochodom jedného z pr-
vých ústavných teoretikov, ktorý požadoval zavedenie inštitúcie strážcu 
ústavy – o koncepcii Ústavnej poroty (originálne: jurie 
constitutionnaire), sa píše oveľa menej. Abbé Sieyès najprv 2. termidora 
roku III predložil Národnému konventu „posledný zo štyroch návrhov, 
ktoré sa týkajú ustanovenia Ústavnej poroty,“9 respektíve myšlienku „tri-
bunálu ľudských práv pre žaloby obyčajných občanov (un tribunal des 
droits de l ҆ homme actionnable par le simple citoyen).“10  

                                                      
6 SCHMITT, C.: Verfassungslehre. Constitutional Theory (translation Jeffrey Sietzer (ver-
fassungsgebende Gewalt). Durham & London 2008. 
7 ROZNAI, Y.: Unconstitutional Constitutional Amendments. The Limits of Constitutional Powers. 
Oxford 2017, s. 120-123. 
8 KLEIN, C. – SAJÓ, A.: Constitution-Making: Substance and Process. In: ROSENFELD, M. – 
SAJÓ, A. (eds.): The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Oxford 2012, s. 414. 
9 Opinion de Sieyes sur les attributions  et l ҆ organisation du jury onstitutionnaire proposé le 2 
thermidor, prononcáe a la Convention nationale le 18 du méme mois, l an 3 de la République. Con-
vention Nationale, Paris, Thermidor, l  ̓an III.. Pozri tiež štúdiu, ktorá rekonštruuje Sieyésove návrhy: 
GOLDONI, M.: At the Origins of the Constitutional Review: Sieyés´ Constitutional Jury and the 
Taming of Constituent Power. In: Oxford Journal of Legal Studies, Volume 32, Issue 2, Summer 
2012. 
10 Napokon, ani francúzske učebnice ústavného práva sa o týchto prácach nezmieňujú, respektíve ak 
áno, tak len stručne a v uvedenej prvej súvislosti. Uvedomil som si to až spätne. V deväťdesiatych 
rokoch minulého storočia, v čase môjho pôsobenia vo funkcii dekana, sme mali vzácnu príležitosť 
privítať u nás na fakulte známych francúzskych profesorov právnych dejín, ústavného práva a trest-
ného práva, ktorí ponúkli našim študentom francúzštiny skvelé prednášky v origináloch. Na základe 
iniciatívy dnešnej pani profesorky Zuzany Malinovskej, pôsobiacej v tom čase na Katedre cudzích 
jazykov UPJŠ, ich priviedol profesor Claude Bontems z Fakulty Jeana Monneta v Sceaux.  S ním 
prišli ďalší traja  známi profesori – Pierre Pactet, Francis Hamon a Jean Imbert (v slovenčine vyšiel 
preklad jeho diela Trest smrti). Priniesli nám aj klasické učebnice ústavného práva.  V tom čase si 
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Zopakujme si úvod jeho ďalšieho prejavu z 18. termidora roku III: 
„Rád by som vám znovu objasnil posledný zo štyroch návrhov, ktoré som 
uviedol  2. tohto mesiaca, ktorý sa týka vzniku Ústavnej poroty. Diskuto-
val som rôzne aspekty môjho návrhu s Výborom jedenástich, na ktorý ste 
ma odkázali, a ktorý sa niekoľko dní zaoberal mojím návrhom. Výbor víta 
vznik takejto inštitúcie. Preto som si myslel, že je užitočné predstaviť môj 
návrh Výboru podrobnejšie.“ Experti sa predovšetkým snažia objasniť 
termín, ktorý použil Sieyès: existuje niekoľko možných výkladov pojmu 
„jury constitutionnaire“: „ústavná rada“, „ústavný výbor“, alebo „ústavný 
tribunál“. Súčasné používanie navrhuje termín ústavný súd. Tento pre-
klad zachováva slovo „jury“, ktoré má pre Sieyèsa osobitný význam. 
Spája poroty so súdmi, ktoré striedavo spája s myšlienkou deľby moci 
a s pojmom suverenity ľudu. Adjektívum constitutionnaire je medzi 
pouvoir constituant a pouvoir constitué. Sieyés sa úmyselne vyhýba ter-
mínu jury constitutionel, pretože jury v jeho ponímaní, hoci je ústavne 
stanovenou inštitúciou (constitué), slúži ako ústavný zákonodarca (con-
stituant).          

Sieyés vo svojom návrhu z 2. termidora roku III, ktorý predniesol 18 
termidora III roku republiky, konštatoval: „Predbežná otázka sa týka po-
treby takejto ústavnej poroty. Zriekol by sa prezieravý zákonodarca ús-
tavy, aby sa presadil od momentu kedy vznikla? Ak je to vôbec niečo, tak 
ústava je súhrnom platných zákonov – a ak je to to, niekto sa môže ro-
zumne spýtať, kto ju bude strážiť a kto bude posudzovateľom tohto práv-
neho kódexu. Dlhujeme odpoveď na túto otázku.“11  
 

Návrh dekrétu, ktorý Sieyès predložil Národnému konventu, obsaho-
val 17 článkov a mal nadpis: O Ústavnej porote (Du Jury 
constitutionnaire). Pre ilustráciu z neho  vyberám niektoré ustanovenia:    

                                                      
Ty, Janko, už bol na Ústavnom súde, zatiaľ čo ja som na príležitosť iba čakal (v roku 1993 som ešte 
bol primladý na to, aby som mohol kandidovať, chýbalo mi pár týždňov). Myslím si, že v tom čase 
nás francúzsky model ochrany ústavnosti až tak nezaujímal, a teda ani jeho historické pozadie.  
11 LEMBCKE, O. W. – WEBER, F. (Ed.): Emmanuel Joseph Sieyès. The Essential Political Writings 
(Studies in the History of Political Thought. Vol. 9). Leiden 2014, p. 171. 
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(II) Ústavná porota má 108 členov, ktorí sa každoročne obnovujú 
o tretinu, v rovnakom čase ako zákonodarný zbor (Il est composé de cent 
huit membres, qui se renouvelleront annuellement par tiers, et aux mémes 
époques que le corps législatif).  

(V) Zasadnutia ústavnej poroty nie sú verejné.  
Ústavná porota rozhoduje o porušeniach ústavy alebo o zásahoch do 

ústavy, aby som konečne citoval aj originál: 
(VI) „Le jury constitutionnaire prononcera  sur les violations ou 

atteintes faites a la constitution, qui lui seraient dénoncées contre les 
actes, 

Soit du conseil des anciens,  
Soit du conseil des cinq cents, 
Soit des assemblées électorales, 
Soit des assemblées primaires, 
Soit de tribunal de cassation, 
Lorsque ces dénonciations lui seront portées, 
Soit par le conseil des anciens, 
Soit par le conseil des cinq cents, 
Soit par des citoyens en nom individuel. 
Il prononcera sur semblable denonciation qui lui serait portée 

par, la minorité contre le majorité, de l ҆ un ou l ҆ autre des susdits corps 
constitueés.“   

(VII) Rozhodnutia ústavnej poroty sa označujú ako rozsudky (d ҆arrét). 
(VIII) Akty vyhlásené rozsudkom ústavnej poroty za neústavné, sú 

neplatné (sont nul et comme non-avenus).   
 
Sieyésovu ústavnú porotu možno chápať ako hybridnú inštitúciu: nie 

je to teda ani „tretia komora“, ani plne kvalifikovaný (naplno vybavený) 
ústavný súd. Ako konštatuje Marco Goldoni, funkcie tejto poroty sú nie-
len jasnou anticipáciou kontroly ústavnosti, ale sú chápané aj ako skrote-
nie ustanovujúcej moci a ako ochrana ľudských práv v prípade medzier 
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v práve.12 Vo francúzskej tradícii je Sieyèsov projekt pokusom o vytvo-
renie neutrálnej moci, politicko-súdneho orgánu zodpovedného za kon-
trolu zákonov, navrhujúceho zmeny ústavy, a  vykonávajúceho priro-
dzenú spravodlivosť (kvôli presnosti citujem originál článku vo francúz-
štine, pretože anglický preklad, ktorý som mal tiež k dispozícii, je ne-
presný: le projet de Sieyés est une tentative de créer un pouvoir neutre, 
par le jury constitutionnaire, organe politico-juridictionell chargé soit de 
contrôler la constitutionalité des lois, soit de proposer la révision de la 
constitution, soit d ҆ exercer une fonction d ҆ équité naturelle.҆).13   

 
Vývoj Sieyèsovho myslenia sa dovŕšil v roku III. Po období Teroru 

bolo jeho ťažisko v spomínaných rečiach v Konvente počas leta roku 
1795, ako aj v jeho zaujímavých rukopisoch z tohto obdobia. Dvomi kľú-
čovými myšlienkami tohto obdobia sú potreba stabilizovať inštitúcie 
a ochrániť ústavu. Sieyès sa snaží nahradiť podvratnú teóriu ustanovenej 
moci (pouvoir constitué), ktorú národ môže používať podľa vlastnej vôle, 
menej posvätnou a dlhodobou víziou ústavného práva: dobrá ústava nie 
je taká, ktorú národ môže meniť a upravovať ako si kto myslí, ale taká, 
ktorá bude užitočná pre niekoľko nasledujúcich generácií občanov. 
Sieyès kritizoval inštitucionálnu nestabilnosť svojej doby, najmä po roku 
1791. Možnosť nápravy videl práve v „ústavnej porote (jurie 
constitutionnaire)“. Mala byť orgánom povolaným na ochranu ústavy, 
ktorý mal obmedzovať jej evolúciu a kontrolovať jej zmeny (revízie).“14  
Presnejšie, jeho účelom mala byť kontrola ústavnosti zákonov.  Sieyès 
v roku III znovu uplatnil svoj doplnok k zastupiteľskému systému, ktorý 
bol pre neho jedinou legitímnou formou vlády; odmietnutím akejkoľvek 

                                                      
12 GOLDONI, M.: c. d., p. 211 (Abstract). 

13 Pozri FIORAVANTI, M.: Sieyès et le jury constitutionnaire: Perspectives historico-juridiques. An-
nales historiques de la Révolution francaise.. 349 juillet-septembre 2007, p. 87-103. V kontexte tiež 
JAUME, L. Sieyȅs et le sens du jury constitutionnaire, une réinterprétation. Droits 2002/2 (№ 36) p. 
115-134.. 
14 Tento inštitucionálny predpoklad, ktorý nebol prijatý v roku 1795, ale vrátil sa do hry v roku 1799 
ako Konzervatívny senát) živil mnoho diskusií medzi sieyèsovskými štúdiami. 
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formy suverenity, ktorá sa líši od tej, ktorá patrí poslancom: ich vôľa vy-
jadrená vo vnútri zastupiteľského systému a rešpektujúca prirodzené 
právo, nemohla byť predmetom žiadnej diskusie.15     

Porevolučné Sieyèsovo myslenie nebolo zrieknutím sa alebo úplnou 
zmenou jeho názorov. Počas obdobia rokov 1789-1795 stále obhajoval 
tie isté princípy. Pravdepodobne jediný rozdiel je v tom, že  v roku 1789 
sa videl ako mysliteľ režimu, ktorý prichádza, ktorý je vo výstavbe, zatiaľ 
čo v roku III ako mysliteľ takmer ustanoveného krehkého režimu, ktorý 
čaká na dovŕšenie a ktorý potrebuje ochranu.   

 
Z novších blízkych stretnutí tretieho druhu uvediem stretnutie s Ús-

tavnou radou. Ústavná rada (Conseil constitutionnel) bola vo Francúzsku 
novšie zakotvená v Ústave 5. republiky v roku 1958 s tým, že jej fungo-
vanie a činnosť zabezpečí zachovávanie ústavných princípov a pravidiel. 
Funguje ako ústavný súd vo vzťahu k zákonom, rokovacím poriadkom 
komôr parlamentu a medzinárodným zmluvám. Uplatňuje preventívnu (a 
priori) kontrolu, preskúmava ich pred uzákonením. Na Radu sa nemožno 
obrátiť, ak bol zákon vyhlásený,16 ak rokovací poriadok nadobudol účin-
nosť a ak medzinárodná zmluva bola ratifikovaná. Ale aby som nezabu-
dol: Ústavná rada v roku 2003 vyslovila svojím rozhodnutím, že nemá 
právomoc preskúmať zmenu ústavy schválenú parlamentom (2003-469 
DC z 26. marca 2003).17 A hotovo.     

 
V lete roku 2010 sme na zasadnutí Výkonného výboru Medzinárod-

ného združenia pre právnu a sociálnu filozofiu (IVR), v Heidelbergu  dis-

                                                      
15 SOMMERER, E.: From contestation to conservation. The management of the revolutionary rup-
ture in Sieyès´s political thought.  La Révolution française. [En ligne], Rupture(s) en Révolution. Mis 
en ligne le 09 décembre 2011. Consulté le 16 novembre 2015. URL : http://lrf.revues.org/327  
16 Výnimku predstavuje čl. 61-1 Ústavy, ktorý je výsledkom ústavnej revízie z roku 2008 a ktorý 
zaviedol incidenčnú kontrolu ústavnosti.  
17 La compétence du Conseil constitutionnel est determinée par la Constitution. … Or aucune dis-
position constitutionelle, et ailleurs aucune disposition organique, ne donne compétence au Conseil 
constitutionnel pour connaître d  ̓une loi constitutionelle adoptée par le pouvoir constituant.  
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kutovali s francúzskym kolegom  profesorom Ericom Millardom z Uni-
verzity Paris Nanterre o návrhu zákona zakazujúceho zahaľovať si tvár 
na verejnom priestranstve, ktorý bol po jeho preventívnej kontrole zo 
strany Ústavnej rady, vyhlásený 11. októbra 2010. Vtedy sme sa „zahrali“ 
na Ústavnú radu, ktorej stanovisko ešte nebolo známe. Skutočný všeo-
becný postup orientačne a zostručnene (bez príslušnej a podrobnej práv-
nej argumentácie) uvádzam v prílohe.18 

Na záver niekoľko poznámok 

O Sieyèsovej doktríne ustanovujúcej moci a ustanovenej moci som sa 
zmienil preto, lebo aj v tejto oblasti sa od jeho „revolučného pohľadu“ 
názory vyvinuli ďalej a stále sa vyvíjajú. V rozhodnutí sp. zn. PL.ÚS 
21/2014 z 30. januára 2019, ktoré má doktrinálnu povahu (teda v jeho od-
ôvodnení), mohol byť Ústavný súd podľa mňa trochu jasnejší a precíz-
nejší pri úvahách o týchto mociach a o vývoji diskusie v tejto oblasti, nie-
len sa sústrediť na otázky vo vzťahu k materiálnemu jadru.19 

                                                      
18 Loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l ҆ espace publique 
Le projet de loi avait été présenté en Conseil des ministres le 19 mai 2010 par Mme Michéle Alliot-
Marie, ministre de la justice et des libertés. 
La texte définitif du projet la loi avait été adopté le 14 septembre 2010, le Sénat avant adopté en 
premiére lecture, sans modifification, le texte que l ҆ Assemblée nationale avait adopté en premiére 
lecture le 13 juillet 2010. 
Saisi le 14 septembre 2010 par le Président du Sénat et par le Président de l ҆ Assemblée nationale, le 
Conseil constitutionelle a rendu le 7 octobre 2010 une décision déclarant la loi conforme á la Consti-
tution tout en formulant une réserve d ҆ interprétation. 
Sommaire 
Le texte prévoit que „nul ne peut, dans l ҆ espace public porter une tenue destinée á dissimuler son 
visage“. La nation d ҆ espace public concerne la voie publique, les espaces ouverts au public et ceux 
affectés á des services publics. 
Des exceptions á cette régle générale sont prévues: 
tenue prescrite par une loi ou réglement (casque pour motocycliste par exemple) 
protection l ҆ ananymat autorisée en certain cas (intervention de certaines forces de sécurité) 
certaines manifestations festives (masques de carnaval).       

19 Pre zaujímavosť aj vo vzťahu k neskôr citovanému názoru J. Drgonca pozri odlišné stanovisko M. 
Mochnáčovej k rozhodnutiu pléna ÚS SR vo veci sp. zn. PL. ÚS 21/2014, s. 3.: Quo vadis Ústavný 
súd Slovenskej republiky alebo parlamentná demokracia vs. sudcokracia: „Niet v materiálnom jadre 
ústavy dôležitejšieho princípu ako je axióma, že všetky orgány tzv. konštituovanej moci sú spôsobilé 
vykonávať moc len v rozsahu, v akom im bola zverená. V odôvodnení predmetného nálezu ústavný 
súd cituje názory popredného štátovedného mysliteľa Emmanuela Josepha Sieyèsa, ktorý uviedol: 
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Pokus Sieyèsa o model ústavného súdnictva s ústavnou porotou je 
viac ako pozoruhodný. Povšimnutiahodný je aj „novší“ a stále aktuálny 
francúzsky model s Ústavnou radou a preventívnou kontrolou ústavnosti 
zákonov (vrátane ústavných zákonov?). Za blízke stretnutie tretieho 
druhu v uvedenom kontexte tak trochu považujem aj „stretnutie“ s roz-
hodnutím Ústavného súdu o „zrušení Mečiarových amnestií“.  

Bola by preventívna kontrola ústavných zákonov pred ich vyhlásením 
zo strany Ústavného súdu (ak by ju niekto na základe ústavne sformulo-
vanej možnosti namietol) veľkou hanbou pre Národnú radu alebo zása-
hom do jej právomocí?  Rozhodne si nemyslím, že ústavný zákon č. 
422/2020 Z. z. z 9. decembra 2019, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slo-
venskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov potrebo-
val zahrnúť aj „podarenú“ vetu v čl. 125 ods. 4, že „Ústavný súd neroz-
hoduje o súlade ústavného zákona s ústavou.“20 Dôvodová správa ju ne-
zachráni, je aj výsledkom skráteného konania. A táto kľúčová veta pritom 
mohla znieť tak pekne. Napríklad: „Ústavný súd rozhoduje aj o súlade 
návrhu ústavného zákona s ústavou.“ V záujme ochrany ústavnosti, ktorú 
má vo vienku.  

                                                      
„Nijaká prenesená právomoc, nech už by bola akéhokoľvek druhu, nemôže nič zmeniť na podmien-
kach svojho prenesenia.“ Ústavný súd však právomocou, ktorá mu zverená nebola, urobil práve to, a 
porušil tak základný kameň vzťahu medzi mocou konštitutívnou mocou a orgánmi moci konštituo-
vanej.“   

20 Pripomínam pasáž z nálezu sp. zn. PL. ÚS 21/2014 z 30. januára 2019, časť VIII. Právomoc ústav-
ného súdu preskúmať ústavnosť ústavného zákona. Bod 67, s. 55. „Podľa Drgonca ochrana ústavnosti 
je vyjadrením účelu zriadenia ústavného súdu a zároveň základným príkazom adresovaným ústavou 
materiálneho právneho štátu ústavnému súdu. Poslaním ústavného súdu je chrániť ústavnosť v celom 
rozsahu vzťahov, ktoré podliehajú ústavnej úprave. Každý hluchý priestor, ktorý zostane bez ochrany 
ústavnosti, je odklonom od modelu materiálneho právneho štátu, jeho porušením a možno až popre-
tím. Nečinnosť ústavného súdu vo veciach ochrany ústavnosti je svojou podstatou neospravedlni-
teľná bez ohľadu na argumentáciu, ktorou sa má nečinnosť ospravedlniť.“ (Drgonec, J. Základné 
práva a slobody a vyvodená pôsobnosť Ústavného súdu SR. IN: Orosz, L. – Majerčák, T. a kol. 
Ochrana ľudských práv a základných slobôd ústavným súdom a medzinárodnými súdnymi orgánmi. 
– III. ústavné dni. Košice 2014, s. 177). O historickom vývoji vzťahov medzi zákonodarnou mocou 
a súdnou mocou od čias klasickej aténskej pozri: BRÖSTL, A.: Ekklesia and Dikasterion – Which 
Body is Considered to Be kyrion panton? Recenr Dimensions of an Old Problem. Príspevok na 29. 
svetovom kongrese IVR (Medzinárodného združenia pre právnu a sociálnu filozofiu) v Luzerne 8. 
júla 2019 (v tlači).    
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Neviem, Janko, ako sa na tieto veci dívaš Ty, pretože sme sa veľmi 
dávno nestretli, najmä nie pri nejakej odbornej debate o ústavnom súd-
nictve. 

Ad multos annos! – Všetko najlepšie k Tvojmu jubileu!        
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Prof. Ján Klučka – vedec a  učiteľ majúci záu-
jem o rozvoj Medzinárodného práva verejného 

na Slovensku 

doc. JUDr. Gabriela Dobrovičová, CSc. 
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 
S prof. Klučkom som sa po prvý krát stretla  ešte ako poslucháčka 

štvrtého ročníka košickej právnickej fakulty. Spolu s JUDr. Varšom 
a JUDr. Korvínom nás „zaúčali“ do tajov medzinárodného práva. Nebolo 
to ľahké, pretože  bol nedostatok študijnej literatúry. Kopírky neexisto-
vali, a tak na celom internáte sme mali k dispozícii jedinú učebnicu, ktorú 
sme si požičiavali podľa vopred stanoveného časového harmonogramu, 
vrátane nočných hodín. O to vzácnejšie boli pre nás prednášky a semi-
náre. Už v tomto období ma oslovila prednosť Klučkovho pedagogického 
pôsobenia, a to schopnosť zrozumiteľne vysvetľovať aj zložité problémy 
medzinárodného práva  a prepájať  teoretické poznatky a praktické prí-
klady z platného práva. Hĺbka jeho poznatkov a štýl výučby vyvolal vo 
mne prirodzený rešpekt voči jeho osobnosti. 

Ďalší časový úsek, v ktorom som mala možnosť sa stretávať s prof. 
Klučkom sa datuje rokmi 2002 – 2004, a to na Ústavnom súde Slovenskej 
republiky, kde pôsobil ako sudca. Bolo to obdobie po novelizácii Ústavy 
Slovenskej republiky ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z., ktorá sa mar-
kantne dotkla vzťahu medzinárodného práva a práva vnútroštátneho. 
Uvedenou novelizáciou ústavy došlo k prelomeniu dovtedy pretrvávajú-
cej mierne dualistickej teórie vzťahu medzinárodného a vnútroštátneho 
práva. V nadväznosti na princíp uznávania a dodržiavania medzinárod-
ných záväzkov ( čl. 1 ods. 2 Ústavy SR) bol  ústavou podaný taxatívny 
výpočet medzinárodných zmlúv, ktoré  za určitých podmienok majú pred-
nosť  pred zákonmi. Novelizáciou ústavy sme sa priblížili  k európskemu 
štandardu  a možno ju považovať za  zreteľný signálom toho,  v akom 
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rozsahu a akým spôsobom sa právny poriadok Slovenskej republiky otvo-
ril medzinárodnému právu a hodnotám v ňom obsiahnutým. Ústavné rie-
šenie vytvorilo priestor pre priamu a bezprostrednú aplikáciu pravidiel 
medzinárodného práva, teda vytvorilo priestor na to, aby sa fyzické 
a právnické osoby mohli dovolávať svojich a práv a príslušný orgán ve-
rejnej moci mal povinnosť prednostne aplikovať medzinárodnú zmluvu. 
V tejto dobe uvažovanie o aplikácii princípu prednosti  pravidiel medzi-
národného práva  pred vnútroštátnym právom bolo ovplyvnené aj do-
vtedy presadzovanou dualistickou teóriou. Pre vnútroštátneho právnika 
nebolo jednoduché takmer zo dňa na deň zmeniť myslenie a akceptovať 
prednosť už nielen medzinárodných zmlúv zabezpečujúcich základné 
práva slobody vo väčšom rozsahu ako vnútroštátna právna úprava,  ale 
oveľa širší okruh medzinárodných zmlúv. Prof. Klučka  od začiatku pre-
javil postoj internacionalistu, ktorý rešpektuje hodnoty medzinárodného 
práva, odlišnú tradíciu a zvyklosti medzinárodného zmluvného práva. 
Svoje názory mal premyslené, zdôvodnené a konzistentné.1 No najpod-
statnejšie pre mňa ako poradkyňu Ústavného súdu SR bolo to, že pri po-
chybnostiach týkajúcich sa  aplikácie niektorých medzinárodných zmlúv  
som vedela, že môžem zaklopať na  dvere, za ktorými bol človek otvo-
rený diskusii.   

Začiatok tretieho úseku, o ktorom sa chcem zmieniť, je jeho odchod 
na pozíciu sudcu Súdneho dvora Európskych spoločenstiev v Luxem-
burgu. Vznikol problém so zabezpečením  prednášok z medzinárodného 
práva verejného, ktoré dovtedy realizoval. Aj tu sa prejavil jeho vzťah 
k fakulte a hlavne záujem o úroveň výučby medzinárodného práva verej-
ného. Ani vzdialenosť medzi Košicami a Luxemburgom a značná vyťa-
ženosť na Súdnom dvore neboli pre neho prekážkou, aby sme našli rieše-
nie. V čase keď pricestoval do Košíc, neoddychoval, ale v blokovej vý-
učbe, ktorá prebiehala opakovane vo vopred dohodnutých termínoch 
(niekedy aj v soboty), prednášal študentom druhého ročníka bakalárskeho 
študijného programu. Zabezpečil ich aj potrebnou študijnom literatúrou 

                                                      
1 Bližšie pozri: Klučka, J.: Miesto a úprava noriem medzinárodného práva v Ústave Slovenskej re-
publiky. In Justičná revue. 2002, roč. 54, č. 4, s. 381-392. 
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a v roku 2004 vydal učebnicu Medzinárodné právo verejné (všeobecná 
časť), ktorú v roku 2008 rozšíril aj o osobitnú časť.  

Po návrate z Luxemburgu pokračuje vo vedeckom a  pedagogickom 
pôsobení, ale ako dovtedy jedinému profesorovi medzinárodného práva 
v Slovenskej republike mu ležal na srdci ďalší rozvoj medzinárodného 
práva na Slovensku. Ako dekanku fakulty ma oslovil z návrhom, aby sa 
fakulta pokúsila o akreditáciu medzinárodného práva, keďže ju nemala 
udelenú žiadna právnická fakulta na Slovensku. Nielen, že ju nemala ude-
lenú, ale nebol urobený ani opis tohto študijného odboru. Náš pokus bol 
úspešný a v roku 2015 bola fakulte udelená akreditácia v študijnom od-
bore medzinárodné právo. Rozbehlo sa doktorandské štúdium a v tomto 
akademickom roku na Právnickej fakulte UPJŠ prebehlo prvé inaugu-
račné konanie v študijnom odbore medzinárodné právo.  

 
Záverom chcem prof. Klučkovi poďakovať za spoluprácu a k život-

nému jubileu  popriať mnoho zdravia, spokojnosti  a síl do ďalšieho aka-
demického pôsobenia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach.
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Stopy pána profesora 

JUDr. Ivana Kirešová 
Slovenské technické múzeum 

 
     Priazňou osudu som sa pred mnohými rokmi, na nedlhý čas môjho 

pracovného pôsobenia na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Ša-
fárika v Košiciach v pozícii odbornej asistentky pre výuku Medzinárod-
ného práva súkromného,  stala spolupracovníčkou pána profesora 
Klučku, ktorý bol už počas môjho vysokoškolského štúdia na tejto fakulte 
nie len mojím zvlášť obľúbeným a úprimne rešpektovaným pedagógom, 
ale aj celého nášho ročníka .  

     Pravda, v tej dobe bol pán profesor ešte pánom docentom a Medzi-
národné právo nemalo na fakulte samostatnú vlastnú katedru. Stalo sa 
tak onedlho vďaka úsiliu pána profesora a tak som mala česť patriť k jej 
prvým trom interným členom. Táto životná situácia mi umožnila pracovať 
v blízkosti pána profesora Klučku a tento čas dodnes považujem za naj-
lepšiu časť môjho pracovného života. 

    Niekedy premýšľam o tom, že možno vzácni ľudia, ktorých sme 
stretli v našich životoch, často ani netušia, ako významne sa dotkli našich 
duší a ako sa otlačky týchto dotykov pre nás nevedomky stali pomysel-
nými majákmi, či osvojenými hodnotovými kritériami na križovatkách na-
šich osobných ľudských ciest. 

Pán profesor Klučka je pre mňa takýmto vzácnym človekom, preto si 
dovoľujem v tomto priestore jeho priateľov vysloviť moje poďakovanie. 

 
 Vážený, milý pán profesor, 
ďakujem Vám za úžasné nezabudnuteľné prednášky o Medzinárodnom 

práve verejnom, o ktorom ste prednášali tak, že čas výuky sa razom zme-
nil na  zaujímavý čas  poznania a poznávania, 
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ďakujem Vám za Vaše osobité príklady, nadhľad a vtip, vďaka ktorým 
sa právne poučky, zásady a definície stali navždy zapamätateľnými a ne-
zabudnuteľnými, 

ďakujem Vám za Vašu dôveru a povzbudenie, ktoré ste  prejavili 
v  pravej chvíli, 

ďakujem Vám za Vašu noblesu  vhľadu vecí, pravdivosti, aj neústup-
nosti, ďakujem Vám za neformálnu ľudskú priateľskosť a pomoc, ktorej 
sa mi od Vás ako začínajúcej asistentke dostalo, ďakujem Vám za atmo-
sféru  spolupatričnosti,  ktorú ste na pracovisku katedry vytvorili... 

ďakujem Vám, pán profesor, veľa ste ma naučili. 
 
S úctou  Ivana  Kirešová      
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Akému orgánu verejnej moci predsedal Ján 
Klučka 21.júla 2014?1 

(Zamyslenie nad ústavným postavením Súdnej 
rady Slovenskej republiky) 
prof. JUDr. Ján Mazák, PhD.  

Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

O zmysle príspevku 

V apríli 2022 uplynie dvadsať rokov od prijatia zákona č. 185/2002 
Z.z. o Súdnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „zákon o súdnej 
rade“). Zákona, ktorým sa vykonal čl. 141a Ústavy Slovenskej republiky 
(ďalej len „ústava“) v znení ústavného zákona č. 90/2001 Z.z.2  

                                                      
1 Profesor Ján Klučka ako najstarší člen Súdnej rady Slovenskej republiky sa stal jej výkonným pred-
sedom v čase, keď súdna rada nemala zvoleného predsedu ani podpredsedu. Z toho dôvodu som sa 
rozhodol uctiť si významné jubileum skvelého znalca medzinárodného práva, dvojnásobného sudcu 
Ústavného súdu, prvého slovenského sudcu Súdneho dvora ES/EÚ a svojho priateľa Jána Klučka 
pripomienkou na jeho krátke, ale efektívne účinkovanie mimo jeho základnej odbornosti a právnej 
praxe.  
2 Ústavným zákonom č. 90/2001 Z.z. sa vytvorila Súdna rada Slovenskej republiky, avšak z nepo-
chopiteľných dôvodov čl. 141a ods. 1 ustanovuje kto je jej predsedom bez toho, aby uviedol tento 
ústavný orgán jeho základnou charakteristikou.  

Abstrakt 
Príspevok sa venuje vymedzeniu  ústavného postavenia Súdnej rady 
Slovenskej republiky v inštitucionálnom rámci. Po analýze rozhodujúcich 
znakov autor dospel k názoru, podľa ktorého je Súdna rada Slovenskej 
republiky orgánom štátnej správy súdnictva s celoslovenskou pôsobnosťou.  
 
Abstract 
The contribution deals with the constitutional status of the Judicial Council of 
the Slovak Republic in the institutional framework. After analysis of the 
decisive features of it  the author concludes that the Judicial Council of the 
Slovak Republic is the administrative body for the judiciary with the scope of  
authority for the Slovak Republic as a whole.  
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Od tej doby sa dodnes  viedli a aj vedú pomerne rozpačité diskusie 
o postavení Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „súdna rada“). 
Dôvody rozporuplných prístupov majú  korene predovšetkým  v neúpl-
nej, nejasnej ústavnej úprave, ktorá sa vykonala zákonom o súdnej rade 
bez pokusu doplniť medzery v ústavnej norme. Ku zmätku pri chápaní 
a definovaní postavenia súdnej rady významne prispel aj Ústavný súd 
Slovenskej republiky, ktorý z neznámych dôvodov ju považoval za orgán 
súdnej moci a, napokon, aj teoretický front sa nedokázal zjednotiť na za-
definovaní podstaty súdnej rady ako orgánu verejnej moci.  

Posledná zmena Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) vy-
konaná ústavným zákonom č. 422/2020 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa Ús-
tava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „novela ústavy 2020“) ako aj novela zákona o súdnej rade ob-
siahnutá v zákone č. 423/2020 Z.z. o zmene a doplnení niektorých záko-
nov v súvislosti s reformou súdnictva (ďalej len „novela zákona o súdnej 
rade 2020“)  sa nedostala oveľa ďalej pri definovaní postavenia súdnej 
rady. Napriek tomu priniesla istý ústavný a zákonný základ na to, aby sme 
mohli zauvažovať akému ústavnému orgánu predsedal v uvedený deň 
profesor Ján Klučka.  

Zámerom  tohto príspevku, okrem pocty, je pokus zadefinovať ús-
tavné postavenie súdnej rady bez toho, aby sme sa venovali širším súvis-
lostiam účelu jej vytvorenia.  

1 Ústavný orgán sudcovskej legitimity a čo ďalej? 

Novela ústavy 2020 vymedzila v čl. 141a ods. 1  súdnu radu ako ús-
tavný orgán sudcovskej legitimity. Základom pre takú charakteristiku 
zjavne boli  teoretické úvahy o súdnej rade, ktoré predchádzali prijatiu 
citovanej novely.3 

                                                      
3 DRGONEC, J.: Ústavné právo hmotné. Bratislava: C.H.Beck, 2018, s. 422 a poznámka číslo 816.  



Liber Amicorum Ján Klučka 

153 

Ústavný orgán sudcovskej legitimity, použitý pri vytvorení orgánu ve-
rejnej moci v Siedmej hlave ústavy nadpísanej Súdna moc, dovŕšil roz-
paky nad jeho základným postavením v inštitucionálnom rámci Sloven-
skej republiky.  

Text  ústavy totiž   nedáva žiadnu oporu pre záver o tom, akým  orgá-
nom verejnej moci je súdna rada a aký druh štátnej moci vykonáva pri 
plnení svojho ústavného a zákonného poslania.   

Z  ústavnej definície súdnej rady vyplýva  jediné. Účel, na ktorý bola 
zriadená. Zabezpečovať, chrániť a upevňovať sudcovskú legitimitu. 
Tento účel však nemá, bez preskúmania čiastkových kompetencií súdnej 
rady, žiaden reálny obsah.  

Preto je namieste otázka, akými prostriedkami chce súdna rada dosa-
hovať vymedzený účel.  Preskúmanie týchto prostriedkov, ktoré tvoria 
obsah právomoci súdnej rady je základný  spôsob pochopenia postavenie 
súdnej rady. Taký prístup by nebol úplný. 

Pokúsime sa súčasne  zaradiť súdnu radu do inštitucionálneho rámca 
na základe spôsobu jej vytvárania,  priznaných kompetencií (pôsobnosti), 
stupňa nezávislosti a z hľadiska preskúmavania zákonnosti jej rozhod-
nutí, postupov a opatrení.  

Najprv považujeme za nevyhnutné vylúčiť vnímanie súdnej rady ako 
orgánu súdnej moci.4  

2 Súdna rada nie je orgán súdnej moci  

Zmätky vo vymedzení súdnej rady ako nedefinovaného štátneho or-
gánu idú na účet ústavného súdu.  

Ústavný súd sa totiž  upäl k definovaniu súdnej rady ako orgánu súd-
nej moci. V známom náleze PL. ÚS 2/2012 uviedol:  

„Doterajšia judikatúra ústavného súdu Súdnu radu Slovenskej repub-
liky ústavnoprávne charakterizovala ako osobitný sui generis samo-
správny ústavný orgán (I. ÚS 62/06, s. 8; I. ÚS 162/09, s. 14; II. ÚS 

                                                      
4 O tom, že súdna rada nie je zákonodarným orgánom azda netreba viesť nejaké polemiky. Z toho 
dôvodu chceme vylúčiť iba charakteristiku súdnej rady ako orgánu súdnej moci.  
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29/2011, s.11; PL. ÚS 102/2011, s.121) súdnej moci (PL. ÚS 10/05, s. 
86), ktorý je najvyšším orgánom súdnej moci (PL. ÚS 102/2001, s. 134; 
m. m. IV. ÚS 46/2011, s. 12; m. m. I. ÚS 454/2012, s. 18), pričom jedným 
z jeho základných inštitucionálnych prvkov je nezávislosť (IV. ÚS 
46/2011, s. 12), predovšetkým: - zabezpečuje nezávislé postavenie súdnej 
moci vo vzťahu k iným orgánom štátu (III. ÚS 79/04, s. 8; III. ÚS 238/05, 
s. 9; III. ÚS 128/09, s. 13), resp. jej pôsobnosť slúži na vytvorenie mecha-
nizmu zaručujúceho nezávislosť súdnej moci od moci výkonnej (PL. ÚS 
17/08, s. 100), resp. je „garantom“ nezávislosti súdnictva a jeho oddele-
nia od ostatných orgánov štátu (PL. ÚS 10/05, s. 89), - zodpovedá za chod 
súdnictva (PL. ÚS 102/2011, s. 121), - zabezpečuje sudcovskú legitimitu 
(PL. ÚS 102/2011, s. 134), - vykonáva správu súdnej moci, t. j. rozhoduje 
alebo spolurozhoduje alebo sa vyjadruje k otázkam ekonomického, fi-
nančného, organizačného a personálneho zabezpečenia výkonu súdnej 
moci a sčasti aj jeho kontroly (PL. ÚS 10/05, s. 56; PL. ÚS 102/2011, s. 
145), 14 - pôsobí pri správe súdnictva v súčinnosti s ministerstvom spra-
vodlivosti alebo ministrom spravodlivosti (PL. ÚS 10/05, s. 56), - zodpo-
vedá za transparentnosť súdnictva (PL. ÚS 102/2011, s. 134). Súdna rada 
Slovenskej republiky je osobitný nezávislý ústavný orgán súdnej moci ga-
rantujúci predovšetkým nezávislé postavenie súdnej moci a sudcovskú le-
gitimitu, zodpovedajúci za chod súdnictva, správu súdnej moci a súdnic-
tva, ako aj transparentnosť súdnictva, a tak by mal byť plnohodnotným 
partnerom moci zákonodarnej a výkonnej.5 

S určitým prekvapením sa dočítame v jednej  z najnovších učebníc ús-
tavného  práva jednoznačný príklon k definovaniu súdnej rady ako or-
gánu súdnej moci.  

                                                      
5 Odlišné stanovisko sudcu Ladislava Orosza k tomuto nálezu je značne kritické:“ ...ústavný súd si 
pri formulovaní tejto definície neujasnil obsah a rozdiely medzi v nej použitými kľúčovými ústav-
nými pojmami „súdna moc“ a „súdnictvo“ a zároveň priznal súdnej rade aj také funkcie, ktoré zjavne 
nezodpovedajú jej ústavou vymedzenej pôsobnosti (napr. zodpovednosť za „... správu súdnej moci a 
súdnictva“), čím zjavne ešte viac zahmlil povahu tohto „osobitného ústavného orgánu“. Taktiež sa 
mi zdá prinajlepšom nevhodné (ak už nie neakceptovateľné), aby autoritatívna definícia akéhokoľvek 
ústavného orgánu bola gramaticky vyjadrená podmieňovacím spôsobom („... by mal byť plnohod-
notným 2 partnerom moci zákonodarnej a výkonnej“), pretože tento gramatický tvar už sám osebe 
vytvára otázniky.“ 
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Podľa autora6 tejto časti učebnice: „Neskôr ako „osobitný nezávislý 
ústavný orgán súdnej moci garantujúci predovšetkým nezávislé postave-
nie súdnej moci a sudcovskú legitimitu, zodpovedajúci za chod súdnictva, 
správu súdnej moci a súdnictva, ako aj transparentnosť súdnictva.“ 
Z tejto definície  vyplýva aj základná charakteristika súdnej rady:(i) ide 
o nezávislý orgán súdnej moci, ktorý(ii) garantuje nezávislosť súdom 
a zabezpečuje (iii) legitimitu sudcom. 

Súdna rada požíva podobnú nezávislosť ako všeobecné súdy či Ús-
tavný súd predovšetkým v inštitucionálnej rovine. Len s ťažkosťami by 
sme si vedeli predstaviť orgán súdnej moci, ktorý by nedisponoval nezá-
vislosťou. V takom prípade by nešlo o orgán súdnej moci, ale o inú zložku 
moci. V rámci inštitucionálnej nezávislosti je súdna rada oddelený orgán 
od iných zložiek moci, resp. od samotných súdov. Súdna rada je rovno-
cenným orgánom vo vzťahu k parlamentu alebo exekutíve (prezident či 
vláda) a nie je voči nim vo vzťahu podriadenosti alebo nadriadenosti. 
Práve posilnenie inštitucionálnej nezávislosti súdnej moci od výkonnej 
a zákonodarnej moci bolo kľúčovým argumentom pre zakotvenie tohto 
orgánu do Ústavy.“ 

Orgán súdnej moci je entita, ktorá vykonáva súdnu moc. Súdnictvo.  
Vykonávanie súdnej moci je však vymedzené v ústave. V čl. 141 ústavy 
je ustanovené, že  v Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé 
a nestranné súdy. Žiadna zmienka o súdnej rade.  

Odkaz na citovaný článok ústavy postačuje na to, aby sme sa osobitne 
nezaoberali súdnou radou ako súdom alebo súdnym orgánom.  Len na 
zdôraznenie tohto samozrejmého záveru. Súdna rada nemôže rozhodovať 
spory, iné právne veci, preskúmavať zákonnosť orgánov verejnej moci, 
uznávať vinu a ukladať tresty v trestnom konaní súdnom; to sú imanentné 
znaky výkonu súdnej moci.  

                                                      
6 ĽALÍK, M. In GIBA, M. a kol.: Ústavné právo. Bratislava: Wolters Kluwer SR, 2019, s. 324. 
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Odmietnutie postavenia súdnej rady ako súdneho orgánu  sa dá vyvo-
diť aj z úrovne práva Európskej únie, konkrétne z rozhodovacej praxe 
Súdneho dvora EÚ.7 

3 Súdna rada nie je hybridný orgán 

Zaznamenali sme aj názor, podľa ktorého  súdna rada je hybridný or-
gán verejnej moci.   

Tvrdeniu o hybridnosti súdnej rady vo vzťahu k tomu, či ide o exeku-
tívny orgán alebo súdny orgán chýba presné určenie komponentov prá-
vomoci súdnej rady, ktoré  by tvorili  jej zmiešanú povahu. Už sme na-
pevno vylúčili zákonodarný charakter súdnej rady. Preto zostáva len 
kombinácia súdnej moci a výkonnej moci.  

Oprávnenia súdnej rady, ktoré potvrdzujú jej charakter ako štátneho 
orgánu spravujúceho a riadiaceho súdnictvo, sú základom jej kompetenč-
nej výbavy (čl. 141a ods. 6 ústavy). Oprávnenia, na ktoré by bol potrebný 
výkon súdnej moci, nie sú predmetom platnej právnej úpravy.  

Na tom závere sa nemení nič ani z dôvodu, že podľa § 22a ods. 1 zá-
kona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich v znení neskorších pred-
pisov (ďalej len „zákon o sudcoch“) súdna rada, na návrh jej predsedu 
alebo ministra spravodlivosti, prípadne predsedov najvyšších súdov, 
môže sudcu dočasne pozbaviť výkonu funkcie sudcu. 

Výkonom súdnej moci nie je ani právomoc súdnej rady podľa § 27hi 
ods. 1 zákona o súdnej rade, podľa ktorého súdna rada na návrh sudcu 
obvineného pre trestný čin ohýbania práva podľa § 326a Trestného zá-
kona rozhodne o tom, či vysloví nesúhlas s trestným stíhaním sudcu pre 
tento trestný čin; svoje rozhodnutie musí súdna rada odôvodniť. 

                                                      
7 Pozri rozsudok z 24. júna 2019. Európska komisia proti Poľskej republike. C-619/18. 
ECLI:EU:C:2019:531, body 115-117; k tomu medzi inými: KMIECIAK, Z: Ochrona tymczasowa w 
sprawie ze skargi Komisji przeciwko Polsce dotyczącej przepisów ustawy obniżającej wiek przejścia 
w stan spoczynku sędziów SN. Glosa do postanowienia TSUE z 19.10.2018 r., C-619/18 R*. In 
Państwo i Prawo, 2019, vol. 1, s.143-150. 
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Rozhodovanie o nesúhlase s trestným stíhaním sudcu pre trestný čin 
ohýbania práva nie je rozhodnutím o vine alebo o treste. Súdna rada roz-
hoduje len o tom, či nie sú splnené predpoklady na vyslovenie nesúhlasu.8 
Ak súdna rada vysloví nesúhlas, tak je trestné stíhanie vylúčené, podobne 
ako je tomu pri iných prekážkach prípustnosti trestného stíhania (§ 9 ods. 
2 Trestného poriadku). 

Kvôli úplnosti poznamenávame, že hybridnosť súdnej rady existuje. 
Spočíva, podľa nášho názoru,  výlučne v tom, že polovicu jej členov volia 
sudkyne a sudcovia a ostatných deväť  členov volí alebo menuje zákono-
darná a výkonná moc. Zmiešaná povaha jej zloženia však  v žiadnom prí-
pade neústi do záveru o zmiešaných kompetenciách.  

4 Súdna rada ako štátny orgán uplatňujúci výkonnú moc 

V nasledujúcich úvahách ponúkneme argumenty, ktoré by mali potvr-
diť, že súdna rada v inštitucionálnom rámci vykonáva svoju kompetenciu 
a jej čiastkové zložky, ako exekutívny orgán. 

Je pravdou, že súdna rada nemá všeobecne vymedzenú právomoc tak, 
ako je tomu napríklad v čl. 124 ústavy, podľa ktorého je Ústavný súd Slo-
venskej republiky jediným súdnym orgánom ochrany ústavnosti.  

Napriek tomuto nedostatku ústavného vymedzenia je z dôvodovej 
správy k návrhu zákona o súdnej rade zjavné, že všeobecná kompetencia 
súdnej rady existovala od počiatku jej existencie. Správa vecí sudcov 
a správu vecí súdnictva ako celku.9  Napriek tomu sa priebežne a dodnes 
spochybňuje postavenie súdnej rady ako administratívneho orgánu.  

                                                      
8 Niet žiadnych skúsenosti s výkladom a aplikáciou tohto ustanovenia zákona o súdnej rade. Nazdá-
vame sa však, že súdna rada v takom prípade rozhodne o nesúhlase s trestným stíhaním sudcu iba 
vtedy, ak by zistila (podobne ako to bolo vo veciach súhlasu Ústavného súdu Slovenskej republiky 
na vzatie sudcu do väzby), že dochádza k zneužitiu  prostriedkov trestného konania voči sudcovi. Na 
podrobnosti takého prístupu si musíme počkať.  

9 Bližšie pozri: SVÁK, J.: Miesto Súdnej rady Slovenskej republiky v systéme ústavných záruk práva 
na súdnu ochranu. In Právo na súdnu ochranu a garancie nezávislosti sudcov z pohľadu teórie 
a praxe. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Banská Bystrica. 2015. Banská 
Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Právnická fakulta, 2015, s. 11. Z najnovších prameňov, ktoré po-
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Súdna rada je nesporne štátnym orgánom, ktorý patrí do sústavy orgá-
nov štátnej správy.10 Vzhľadom na jej celoslovenskú pôsobnosť je možno 
konštatovať, že súdna rada je orgán štátnej správy s práve takou pôsob-
nosťou. Nepriamo to potvrdzuje výklad § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. 
z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, podľa ktorého za generál-
neho prokurátora môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, 
ktorý je voliteľný do národnej rady, dosiahol vek 40 rokov, má vysoko-
školské právnické vzdelanie druhého stupňa, je najmenej 15 rokov činný 
v právnickom povolaní, je bezúhonný, posledné dva roky pred vymeno-
vaním nevykonával funkciu ...predsedu...orgánu štátnej správy s celoštát-
nou pôsobnosťou.  

Za funkciu predsedu orgánu štátnej správy s celospoločenskou pôsob-
nosťou sa pred voľbou kandidáta na generálneho prokurátora  považovala 
v národnej rade aj funkcia predsedu súdnej rady. Nejde o záväzný výklad, 
avšak ide o prvé jednoznačné vymedzenie postavenia súdnej rady, hoci 
v inom zákone a na iné účely.11  

K potvrdeniu postavenia súdnej rady ako orgánu štátnej správy s ce-
loslovenskou pôsobnosťou uvádzame štyri zásadné charakteristiky.  

a. Zloženie súdnej rady 
Súdna rada má osemnásť členov. Polovica jej členov je volená sudky-

ňami a sudcami Slovenskej republiky a druhá polovica je vymenovaná 
prezidentom republiky, vládou a zvolená Národnou radou.12 Hlava štátu, 

                                                      
tvrdzujú vnímanie súdnej rady ako štátneho orgánu správy súdnictva pozri: Šipulová, K. - Urbaní-
ková, M. - KOSAŘ, D.: Nekonečný příběh Nejvyšší rady soudnictví...:Kdo ji chce a proč ji pořád 
nemáme? In Časopis pro právní vědu a praxi, XXIX, 1/2021, s. 87–122.  
10 Súdna rada v ranných časoch  sa považovala za orgánu samosprávy súdnictva. Pojem „samo-
správny“ je tak zaužívaný, že sa bežne používa aj v právnickej spisbe. Prikláňame sa k názoru, podľa 
ktorého správu súdnictva nemožno vnímať ako samosprávu, iba ako správu súdnictva s podielom 
sudcov. Pozri: KYSELA, J.: Na okraj debat o modelu správy soudnictví v České republice. In: KY-
SELA, Jan (ed.). Hledání optimálního modelu správy soudnictví pro Českou republiku. Praha: Kan-
celář Senátu, 2008, s. 156. 

11 Bližšie k tomu: https://dennikn.sk/2054393/volba-generalneho-prokuratora-lipsic-nekandiduje-
klimenta-blokuje-sas-a-mazak-ma-zrejme-zakonnu-prekazku/. 
12 Pozri § 141a ods. 2 ústavy 
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vláda a národná rada môžu ustanoviť za člena súdnej rady iba osobu, 
ktorá nie je sudcom.13 

Z takého spôsobu zloženia súdnej rady sa vyvodil záver, podľa kto-
rého súdna rada je odborný aj politický orgán; proti takému názoru ne-
možno oponovať.   

Ak však orgán verejnej moci na úrovni štátnej správy s celosloven-
skou pôsobnosťou  je vytváraný aj politickou mocou, tak je vylúčené, aby 
bol považovaný za iný orgán ako orgán štátnej správy. 

Marginálne pripomíname, že členovia súdnej rady, na rozdiel od or-
gánov súdnej moci, môžu hlasovať za, proti, ale môžu sa zdržať  aj hla-
sovania; posledný spôsob je u sudcov, súdnej moci úplne vylúčený.  

b. Odkiaľ sa vzala pôsobnosť súdnej rady? 
Nepovažujeme za potrebné vypočítavať jednotlivé oprávnenia súdnej 

rady, účinné ku dňu písaniu tohto príspevku. Sú rozsiahle, robia zo súdnej 
rady silný orgán14 spravovania súdnictva aj sudcami. Skôr sa pozrieme na 
históriu. Základom týchto čiastkových právomocí bola nespochybniteľná 
delimitácia pôsobnosti ministerstva spravodlivosti na súdnu radu.15  

Na také východisko nadviazali všetky novely ústavy i zákona o súdnej 
rade. Pridávali vždy, a bez výnimky, oprávnenia typické pre ústredné or-
gány štátnej správy, presnejšie pre orgány štátnej správy s pôsobnosťou 
pre celé Slovensko.  

                                                      
13 Taký ústavný príkaz nebráni tom, aby za člena súdnej rady bol vymenovaný bývalý sudca, resp. 
sudca v dôchodku. 
14 Medzinárodné dokumenty sa vo všeobecnosti prihovárajú za silné súdne rady. Pozri: Organization 
for the Security and Cooperation in Europe (dostupné z: https://jobs.osce. org/vacancies/expert-judi-
cial-self-governance-vnodic00667), the European Committee on Legal Co-operation (dostupné z: 
https://www.coe.int/en/web/cdcj/co-operation-projects/judicial-self- -governance-trainingazerbai-
jan); a International Commission of Jurists (dostupné z: https://www.icj. org/new-icj-report-analyses-
thetransition-to-judicial-self-governance-in-serbia). 
15 Potvrdzuje to aj štúdia: ŠÁMAL, P. – DEÁKOVÁ, K.:  Teoretické a praktické aspekty spojené se 
správou justice. In Časopis pro právní vědu a praxi, 2017, roč. 25, č. 3, ss. 521–543. V širšom po-
hľade: KOSAŘ, D.: Beyond Judicial Councils: Forms, Rationales and Impact of Judicial Self-Go-
vernance in Europe. In German Law Journal, 2018, vol. 19, no. 2, pp. 1567–1612. 
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c. Nezávislosť súdnej rady 
Vrátime sa k predošlej citácii: 
Súdna rada požíva podobnú nezávislosť ako všeobecné súdy či Ús-

tavný súd predovšetkým v inštitucionálnej rovine. Len s ťažkosťami by 
sme si vedeli predstaviť orgán súdnej moci, ktorý by nedisponoval nezá-
vislosťou. V takom prípade by nešlo o orgán súdnej moci, ale o inú zložku 
moci.16 

V ústavnej ani v zákonnej úprave nie je ustanovená nezávislosť súdnej 
rady. Záver o podobnej nezávislosti, akou disponujú súdy Slovenskej re-
publiky, je preto nielen nenáležitý, ale aj proti ústave a zákonu o súdnej 
rade.  

Súdna rada je, napriek nedostatku ústavnej úpravy, nezávislý orgán 
štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou. Nezávislosť súdnej rady 
má však inú dimenziu, akou je nezávislosť súdov a sudcov.  

Súdna rada, hoci je sčasti zložená z nominácií politickej moci, je ne-
závislá v rozsahu, ktorý je daný tým, že, po prvé, súdna rada neprijíma 
žiadne pokyny alebo usmernenia od iných orgánov verejnej moci a, po 
druhé, nežiada pokyny alebo usmernenia od iných zložiek štátnej moci.  

Typicky ide o nezávislosť, ktorou disponujú viaceré orgány verejnej 
moci, ktoré  sú mimo súdnej moci, avšak ich kompetencie implicitne vy-
žadujú nezávislé postupy a rozhodovanie.17 V našich podmienkach je to, 
napríklad Najvyšší kontrolný úrad, Prokuratúra Slovenskej republiky 
a podobne.  

d. Preskúmanie rozhodnutí, opatrení a postupov súdnej rady 
Posilnením záveru o tom, že súdna rada je  orgán štátnej správy  s ce-

loslovenskou pôsobnosťou je aj vyriešenie otázky, komu zodpovedá 
súdna rada za ústavnosť a zákonnosť svojich rozhodnutí, opatrení a po-
stupov.  

                                                      
16 Dielo v poznámke č. 6. 
17 Príkladom môže byť Najvyšší kontrolný úrad. 
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Z jednoduchej premisy, podľa ktorej súdna rada sa podieľa na štátnej 
správe súdov v rozsahu určenom zákonom (§ 33 ods. 3 zákona o súdoch) 
vyplýva, že jej rozhodnutia, opatrenia a postupy musia podliehať prie-
skumu v správnom súdnictve.  

V tomto kontexte máme tu výzvu pre ústavný súd, ktorá sa opiera o čl. 
127 ods. 1 i.f. ústavy.  Ústavný súd by sa mal zdržať prieskumu rozhod-
nutí súdnej rady, ak mu nepredchádzal prieskum jej rozhodnutí, opatrení 
a postupov v konaní pred správnym súdnictvom.  

e. Zhrnutie rozhodujúcich znakov súdnej rady 
Zloženie súdnej rady, východiská pre jej kompetencie (pôsobnosť), 

typ nezávislosti a napokon aj súdny prieskum jej rozhodnutí, opatrení 
a postupov dávajú vo svojom súhrne záver, podľa ktorého je  súdna rada 
ako ústavný orgán vo svojej podstate orgán štátnej správy súdnictva s ce-
loslovenskou pôsobnosťou. 

Na iný záver chýbajú akékoľvek určujúce znaky štátneho orgánu (or-
gánu verejnej moci), ktoré by dovolili vymedzenie súdnej rady ako or-
gánu súdnej moci alebo hybridného orgánu verejnej moci.  

Záver 

21.júla 2014, jednu hodinu, pätnásť minút a tridsaťsedem sekúnd  pro-
fesor Ján Klučka predsedal ústavnému orgánu štátnej správy súdnictva 
s celoslovenskou pôsobnosťou. Súdnej rade Slovenskej republiky.  
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Nejednota právnej praxe a vedy 

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. 
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied 

 
Prof. JUDr. Ján Klučka, CSc. vlastne spravil dve úspešné právnické 

kariéry. Symbolom prvej z nich je profesúra. Je to dráha vysokoškolského 
učiteľa a vedca. Tá druhá spočívala vo funkciách sudcu Ústavného súdu 
Slovenskej republiky a neskoršie Súdneho dvora Európskej únie. Niekde 
na ich rozmedzí sa nachádza členstvo v Komisii demokracia prostredníc-
tvom práva známej ako Benátska komisia. 

Spojenie vedy s praxou je v práve často personifikované, kedy vyso-
koškolskí učitelia, hlavne z odvetví súkromného práva, sú zároveň i ad-
vokátmi, ale v medzinárodnom práve verejnom, ktorému sa prof. Klučka 
pôvodne venoval, je na takúto symbiózu príležitostí menej. 

                                                      
 Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu APVV-19-0090: „Právna metodológia pre dobu 
právneho pluralizmu.“ 

Abstrakt 
Právna veda a výklad práva zameraný na jeho realizáciu majú rozdielne pos-
lania: poznanie práva ako spoločenského javu a určenie, čo je v daných skut-
kových okolnostiach podľa práva. Právna veda je voľne spojená s Hartovým 
vonkajším a výklad práva s vnútorným pohľadom na právo. Najviditeľnejšie 
sú však rozdiely v metodológii právnej vedy a interpretácie práva. 
Abstract 
Legal science and interpretation of law have different missions. The first one 
tries to understand law as a social phenomenon, the second one to disclose, 
what it under law in particular circumstances. Legal science is weakly con-
nected with external point of view and legal practice with internal one. The 
most visible are differences in methodology of legal science and in interpre-
tation of law. 
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Syntéza právnej vedy a praxe, zvlášť v jednej osobnosti, má nesporne 
svoj význam a prináša podnety i korektúry pre obe činnosti. Má však i ri-
ziká a limity, ktorých uvedomenie si pripomína jednu z dilem právneho 
či skôr právnického myslenia. 

V právnej vede sa už dávnejšie objavila téza že existujú „... pojmové 
rozdiely, ktoré sú zjavné medzi pravidlami výkladu (exegesis) a me-
tódami analýzy práva právnymi vedami.“1 Z kontextu uvedenej citácie je 
nesporné, že jej autor mal na mysli výklad práva. Tento, chápaný pre-
važne mierne zúžene ako výklad normatívneho textu, predstavuje prav-
depodobne miesto prelínania právnej vedy a právnej praxe. Realizácia 
práva skutočne predpokladá zodpovedanie otázky, čo je v danom skutko-
vom stave po práve. Na tomto mieste možno obísť nekonečný spor či platí 
„Clara von sund interpretanda“, alebo treba vykladať každý normatívny 
text. Na ceste realizácie práva podľa toho treba buď často alebo vždy vy-
ložiť normatívny text. Veľký rakúsky právny mysliteľ dokonca dospel na 
záver svojho opus magnum ku názoru, že „Zistenie toho, čo je v danom 
skutkovom stave po práve  predstavuje podľa doterajšieho výkladu 
vlastnú úlohu jurisprudencie. Je tou službou, ktorú od nej spoločnosť vo 
všeobecnosti očakáva.“2 Áno, spoločnosť skutočne „vo všeobecnosti“ 
očakáva od vedy prakticky využiteľné výsledky a zvlášť také výsledky, 
ktoré podľa pravažujúceho stavu (ne)poznania a zdravého rozumu budú 
viditeľne prakticky využiteľné. Veda, právnu vedu nevynímajúc, však má 
aj, ba možno i hlavne, všeobecno-poznávaciu misiu, kedy poznáva bez 
ohľadu na bezprostrednú využiteľnosť novozisteného, veriac, že celkový 
štandard poznania nejako prospeje ľuďom. 

Vo vymedzení úlohy právnej vedy podľa Bydlinského má skutočne 
centrálne postavenie výklad práva a jeho metódy, lebo ich cestou sa zis-
ťuje (rekonštruuje) právna norma obsiahnutá v texte a dospieva sa po her-
meneutickej špirále ku následnej subsumpcii relevantného skutkového 

                                                      
1 ZIEMBIŇSKI, Z.: The Normative Conception of the Sources of Law. In Poznaň School of Legal 
Theory. Edited by Marek Smolak and Pawel Kwiatkowski: Leiden – Boston: Brill Rodopi 2020, s. 
44. 
2 BYDLINSKI, F.: Juristische Methodenlehre und Rechtshegriff. Zweite, ergänzte Auflage. Na-
chdruck 2011, Wien – New York: Springer, s. 609. 



Liber Amicorum Ján Klučka 

165 

stavu pod právnu normu chápanú ako pravidlo konania určitých vlast-
ností. Ide však skôr o úlohu právnej praxe, ktorá musí vyložiť právo, aby 
ho mohla realizovať. Podpora právnej vedy tu môže byť významná 
hlavne v tzv. zložitých prípadoch, ale jej poskytnutie nepredstavuje zmy-
sel a misiu jurisprudencie. Tou je, ako v každom vednom  odvetví, po-
znanie alebo povedané s nestorom teórie právnej vedy B. Tomsom: „Úlo-
hou právnej vedy je tvoriť objektívne správne poznatky o vednom pred-
mete“3, čiže o práve. Tvorba poznatkov o práve je, aj pri zachovaní jeho 
chápania ako normatívneho súboru určitých vlastností, niečím iným ako 
výklad práva a zisťovanie, čo je v určitých skutkových okolnostiach 
podľa práva. V súčasnosti možno vyvolá úsmev formulácia o objektívnej 
správnosti poznatkov, ale z Tomsovho diela vyplýva, že „Merítkom ob-
jektívnej správnosti a platnosti je teda správne mysliaci rozum, čiže vše-
obecný súhlas.“4 Povedané dnešnou terminológiou ide o konsenzuálnu 
teóriu pravdy, čo už úsmev nevyvoláva. 

Veľká časť právnovedeckých diel neodpovedá na otázku, čo je v ne-
jakom skutkovom stave podľa práva ani ku jej zodpovedaniu priamo ne-
prispieva a už vôbec sa nevenuje výkladu práva. Diela ako Ihringov Účel 
v práve, či Hartov Pojem práva patria ku základom modernej právnej 
vedy, ale ich zmyslom nie je určiť, čo je podľa práva a na riešenie úloh 
tohoto typu sú využiteľné len veľmi sprostredkovane. Predstavujú pod-
statné príspevky ku poznaniu a pochopeniu práva ako spoločenského 
javu.  Právnik, ktorý ich preštudoval, tak rozvinul svoje profesionálne 
vzdelanie a dokáže azda lepšie realizovať právo, ale ich zmyslom je po-
znanie práva a nie jeho výklad či realizácia. Sú založené na sociologic-
kých a filozofických poznatkoch a postupoch svojich dôb a nie na inštru-
mentáriu výkladu práva.  

Naznačený rozdiel medzi výkladom práva zameraným na zodpoveda-
nie otázky, čo je v nejakých skutkových okolnostiach podľa práva a práv-
nou vedou zameranou na poznanie svojho predmetu súvisí s legendárnym 

                                                      
3 TOMSA, B. Nauka o právních vědách. Základy právní methodologie. Praha: Spolek čs. právniku 
Všehrd 1946, s. 24. 
4 Ibid, s. 24. 
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Hartovým rozlíšením vnútorného a vonkajšieho pohľadu na právo: „Von-
kajšie hľadisko spoločenských pravidiel je hľadiskom pozorovateľa, 
ktorý sleduje ich prax; vnútorné hľadisko je potom hľadiskom účastníka 
takejto praxe, ktorý  prijíma pravidlá ako vodítka pre svoje správanie 
a ako normy pre kritiku.“5 Vonkajší pohľad na právo má bližšie ku práv-
nej vede a vnútorný pohľad na právo zase ku právnej praxi a s ňou spoje-
ným (neraz sofistikovaným) právnym myslením. Cieľom prvého je po-
znanie práva, kým vnútorný pohľad sa zameriava na zodpovedanie Byd-
linského otázky, čo je v daných skutkových okolnostiach podľa práva. 
Načrtnutý rozdiel pracuje s typickými situáciami a súvislosťami, ale ne-
vylučuje ani jemu nezodpovedajúce príklady. Súčasťou vonkajšieho a ve-
deckého poznávania práva je neraz zisťovanie toho, čo právo v rôznych 
skutkových okolnostiach požaduje od svojich adresátov. Jeho cieľom 
však nebýva usmernenie konania nejakého subjektu podľa/v rozpore 
s právom. Vnútorný pohľad na právo sa neraz opiera o postupy zamerané 
na objektivitu (pravdivosť) poznatkov a v tomto zmysle nemusí byť ne-
vedecký. Vonkajší pohľad na právo je oveľa širší pojem ako právna veda 
a zahŕňa i ne-vedecké postupy, prístupy a metódy. Patria do neho napr. aj 
„ľudové“ názory na cudzie právne poriadky. 

Vnútorný i vonkajší prístup ku jednému právnemu poriadku sa môžu 
stretnúť u tej istej osoby a to nielen právnickej, ale i fyzickej. Právny ve-
dec profesionálne skúma časť právneho poriadku štátu, ktorému je pod-
riadený bez ohľadu  na to, čo pre neho z tejto časti vyplýva a v sociálnej  
roli advokáta radí klientovi o jeho právach a povinnostiach aj na základe 
vlastného výskumu. Poznatky právnej vedy sú štandardne využívané pri 
hľadaní odpovedí na otázky, čo je v rôznych skutkových okolnostiach 
podľa práva. 

Aj pre právnu vedu platia zabudnuté Burnhamove konštitutívne požia-
davky na vedu, bez splnenia ktorých podľa jeho mienky nie je ľudské 
konanie vedou: „... presný a systematický opis viditeľných faktov, pokus 
odhaliť súvislosti súborov týchto faktov vo vedeckých zákonoch a pro-

                                                      
5 HART, H. L. A. Pojem práva. Praha: Prostor, 2004, s. 248-249. 
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stredníctvom týchto súvislostí sa pokúsiť s určitým stupňom pravdepo-
dobnosti predpovedať budúce fakty.“6 Novšie teórie vedy by asi namietali 
voči uvedenej viac ako trištvrte storočnej formulácii, ale jej posolstvo je 
len ťažko spochybniť. Objasňuje rozdiel medzi právnou vedou ako súčas-
ťou vonkajšieho pohľadu na právo a uvažovaním v rámci vnútorného po-
hľadu na právo zameraného na zodpovedanie otázky, čo je v daných skut-
kových okolnostiach podľa práva. Pre právnu vedu, ktorá je typickou spo-
ločenskou vedou, je charakteristickou činnosťou „... vysvetlenie ako hľa-
danie a nachádzanie príčin sociálnych javov, udalostí a procesov, ale 
i podstatných okolností a súvislostí, ktoré ich sprevádzajú.“7  

Smeruje teda k poznaniu práva ako spoločenského javu, kým jadrom 
intelektuálneho rozmeru vnútorného pohľadu na právo, či skôr vnútor-
ného prístupu ku právu, je výklad práva znamenajúci vlastne výklad 
textu. Niekde v jeho zabudnutých a ďalším vývojom prekrytých zákla-
doch ležia Savignyho legendárna „... rekonštrukcia myšlienky obsiahnu-
tej v texte“8 a rovnako neprávom zabudnuté. „Výklad je umením“9 ve-
dúce do náročnej oblasti hermeneutiky. A tak sa vraciame ku pravdepo-
dobne najviditeľnejšiemu rozdielu medzi výkladom práva a právnou ve-
dou, ktorým sú metódy týchto dvoch činností. Metodologické odlišnosti 
však majú svoje korene v účele, zmysle výkladu práva a právnej vedy. 
Ak sú pravdivé nasledovné slová: „... kľúčová otázka metodológie spolo-
čenských vied: otázka vzťahu spoločenského systému a ľudského kona-
nia, resp. otázka vzťahu nomologickej explanácie a interpretácie“10, tak 
ťažko prehliadnuť rozdiel metodológie jednej zo spoločenských vied, 
právnej vedy a hľadania toho, čo je v danom skutkovom stave po práve. 

                                                      
6 BURNHAM, J. The Machiavelleans. Defenders of Freedom. New York: The John Day Company 
INC. 1943, s.29. 
7ONDREJKOVIČ, P. Interpretácia a vedecké vysvetľovanie v spoločenskovednom výskume. Rozší-
rené a prepracované vydanie. Bratislava: VEDA vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 2020, s. 
60. 
8 SAVIGNY, F. C. von: System des beutigen Römischen Rechts. Erster band. Berlin: Veit und Comp, 
1840, s. 213. 
9 Ibid, s. 211. 
10 ČERNÍK, V. – VICENÍK, J. Úvod do metodológie spoločenských vied. Bratislava: IRIS , s. 111. 
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Niektoré vedecké metódy sú nepoužiteľné na výklad práva (textu), ale 
prispievajú (vedú) ku jeho poznaniu ako spoločenského javu a niektoré 
zaužívané postupy (metódy?) výkladu práva sú vedecky problematické. 
Napríklad kvantitatívna analýza výskytu rôznych druhov slov používa-
ných  v právnych predpisoch11 len veľmi málo prispieva ku výkladu práva 
a k poznaniu toho, čo je v nejakých skutkových okolnostiach podľa 
práva, ale predstavuje významný krok na ceste poznania daného právneho 
poriadku a naviac umožňuje jeho relatívne exaktné porovnanie s inými 
právnymi poriadkami, čo nadobúda na význame v podmienkach práv-
neho pluralizmu. 

Pri jazykovom (gramatickom?) výklade práva sa dlhodobo osvedčuje 
tzv. Heckov model troch „zón“ významu pojmu: jadro, ktoré do neho 
v danom interpretačnom spoločenstve patrí, šedej zóny, kde sú rôzne zdô-
vodnené názory o príslušnosti do rámca pojmu a sféry, ktorá do neho 
zjavne nepatrí.12 Súčasná jazykoveda by asi tento prístup nepokladala za 
úplne vedecký, ale prakticky zameraný výklad práva s ním napriek termi-
nologickým posunom už storočie pracuje. Uvedené príklady patria do 
rámca jazykového či gramatického výkladu, ktorý ústavný súd asi 
správne pokladá len za prvotné priblíženie ku významu textu13. Dodajme, 
že bez neho obvykle nemožno, či skôr nemá zmysel, pristúpiť ku ďalším 
skupinám výkladových metód. Aj v ich rámci sú obvyklé prístupy opie-
rajúce sa viac o bežné chápanie a tradíciu ako o vedu a to i právnu. Na-
príklad tzv. systematický výklad znamená s určitou dávkou zjednoduše-
nia zohľadnenie zaradenia vykladaného textu do rôzne široko (od § po 
celý právny poriadok) vymedzeného kontextu. S teóriami systémov sa 
obvykle nepracuje, hoci právna veda ich pri poznávaní a vysvetľovaní 
svojho predmetu bohato využíva. 

Metodologická schizma právnej vedy a výkladu práva má viacero prí-
čin, ale azda na prvom mieste medzi nimi stojí potreba zrozumiteľnosti či 

                                                      
11 Príkladom kvantitatívnej analýzy výskytu rôznych druhov slov v právnych predpisoch je časť knihy 
Cvrček, F.: Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR 2010, s. 111 a nasl. 
12 HECK, P.: Gesetzesauslegung und Intecessenjurisprudenz. In: Archiv für die Zivilistische Praxis. 
112 band, Tübingen, Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) 1914, s. 46, 47. 

13 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky II.ÚS 695/2017 z 5. decembra 2018. 
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pochopiteľnosti práva i jeho interpretácie adresátmi práva. Na tomto 
mieste prospeje pripomenutie samozrejmosti, že právo sa realizuje hlavne 
mimo súdnych siení a správnych konaní v nespočetných spoločenských 
vzťahoch regulovaných právom, teda v právnych vzťahoch konaním fy-
zických a právnických osôb. Tieto osoby čiže koniec, koncov vždy kona-
júci ľudia, by mali poznať a rozumieť časti práva relevantnej pre ich ko-
nanie. Pre veľkú väčšinu z nich, tvorenú právnymi laikmi, je porozume-
ním právneho textu jeho prvotný „bežný“ význam. A aj keď sa dostanú 
do styku s administratívnymi a súdnymi orgánmi, tak by mali dokázať 
aspoň s pomocou právnika sledovať ich interpretačné postupy a chápať 
ich výsledky, čo v zásade vylučuje napr. koncepciu práva ako autopoie-
tického systému z využitia v rámci už spomínaného systematického vý-
kladu. 

Prečo je tak dôležité, aby adresát práva rozumel výkladu súdu v jeho 
veci? Veď napríklad v medicíne pacient často, ba možno i spravidla, aj 
po vysvetlení len veľmi povrchne chápe liečebné postupy, ktoré sa voči 
nemu uplatňujú. V medicíne je však na rozdiel od práva nevysloveným, 
ale o to pevnejším a samozrejmým predpokladom, že všetci lekári a os-
tatní zdravotníci sú „na strane“ pacienta a proti jeho nemoci, teda im v zá-
sade môže dôverovať. Ak by si niektorý lekár vážne položil otázku, či sa 
má postaviť na stranu pacienta alebo napr. baktérie spôsobujúcej jeho ne-
moc, tak by išlo o nebezpečného šialenca, ktorého treba vylúčiť z profe-
sie. 

V súdnom i v administratívnom konaní však väčšina zúčastnených 
právnikov nemusí byť a ani nie je „na strane“ ich účastníka, čiže na strane 
adresáta práva. Významnú výnimku predstavuje jeho právny zástupca, 
najčastejšie advokát. A tak by mal ich účastník v zásade chápať čo sa 
deje, aby mohol s pomocou právneho zástupcu racionálne sledovať svoje 
záujmy a ciele. Preto je rozsah vhodných výkladových metód obmedzený 
na tie jednoduchšie a prístupné i pre laika. Na rozdiel od medicíny, kde 
sofistikovanejšie diagnostické a liečebné postupy v zásade prospievajú 
pacientovi, v práve neplatí, že náročnejšie výkladové metódy sú obvykle 
na prospech adresáta práva. Tu naopak prvotný či obvyklý význam textu 
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predstavuje neraz práve svojou pochopiteľnosťou tú najvhodnejšiu va-
riantu. Aj potreba laickej zrozumiteľnosti výkladu práva spôsobuje, že 
mnohé z metód právnej vedy sú v ňom nevhodné. Dokonca možno pred-
staviť hypotézu, že metodologické napredovanie právnej vedy a v jeho 
rámci preberanie metód iných vedných odborov (sociológie, jazykovedy, 
etc.) zväčšuje rozdiel metód právnej vedy a výkladu práva.  

Právna prax však nie je len výkladom práva. Realizácia práva sa síce 
nezaobíde bez jeho výkladu, ale podstatne ho presahuje a tvorba (či v prí-
pade obyčajového práva vznik) práva môže, ale nemusí byť spojená 
s jeho výkladom. Tu už niet limitov laickej zrozumiteľnosti použitých či 
skôr využitých metód, a teda všetko čo dokáže ponúknuť (nielen právna) 
veda je v zásade prípustné. Pohľad na dôvodové správy a rôzne doložky 
návrhov zákonov i ostatných právnych predpisov pripomína koľko metód 
rôznych vedných odvetví (právna komparatistika, ekonómia, štatistika, 
sociológia, etc.) sa využíva pri tvorbe práva. Najviditeľnejšie, a azda 
preto prehliadané, sú metódy politológie štandardne využívané v proce-
soch tvorby práva, ktoré sú, i keď to právnickým ušiam neznie dobre, po-
litickými procesmi. Právna prax teda výrazne prekračuje hľadanie odpo-
vedí na otázky, čo je v daných skutkových okolnostiach podľa práva. Me-
todologická schizma sa týka vzťahu právnej vedy a výkladu práva, možno 
i jeho realizácie, ale nie celej právnej praxe. 

Čiastočne zvláštny je vzťah právnej vedy a výkladu práva v medziná-
rodnom práve verejnom, ktoré je pôvodnou sférou profesionálneho zá-
ujmu prof. J. Klučku. Právna veda sa tu blíži ku prameňom práva vo for-
málnom zmysle. 

Právne dejiny poznajú významné príklady takého postavenia či úlohy 
právnej vedy a aj v súčasnosti možno nájsť jeho rezíduá v anglosaskom 
práve. Mimo našej právnej kultúry v islamskom práve tiež patrí k jeho 
prameňom. Na tomto mieste opomínam otázku či skutočne ide o právnu 
vedu sensu stricto alebo skôr o právnu doktrínu predstavujúcu intelektu-
álne prepojenie právnej vedy s praktickoprávnym myslením. 

Právnu vedu približuje ku prameňom medzinárodného práva verej-
ného čl.38, ods. 1, písm. d) Štatútu medzinárodného súdneho dvora, ktorý 
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je hodný citácie, lebo ako to v práve býva, podstata sa skrýva v detailoch 
a presných formuláciách. 

Medzinárodný súdny dvor podľa tohto ustanovenia pokladá za jeden 
z podkladov svojho rozhodovania „d) s výhradou ustanovenia článku 59 
súdne rozhodnutia a náuku najviac kvalifikovaných odborníkov rôznych 
národov ako pomôcku pri určovaní právnych pravidiel.“14 Pre túto úvahu 
nie je relevantná ináč veľmi zaujímavá otázka záväznosti vlastnej judika-
túry pre Medzinárodný súdny dvor, ktorej sa týka aj spomínaný čl. 59, 
podľa ktorého sú jeho rozhodnutia záväzné len inter partes a nie erga 
omnes.  

Pre úlohu právnej vedy či skôr doktríny medzinárodného práva vo 
sfére jeho prameňov sú asi určujúce slová „...pomôcka pri určovaní práv-
nych pravidiel“, z ktorých vyplýva, že ani náuka najvýznamnejších od-
borníkov na medzinárodné právo nie je tvorcom či určovateľom jeho no-
riem vo formálnom zmysle, ale skôr nástrojom hľadania formulácie a vý-
kladu jeho noriem obsiahnutých v iných formálnych prameňoch chápa-
ných asi ako súčasť jeho vonkajšej formy. Vzhľadom na povahu prame-
ňov  medzinárodného práva, ktorými sú predovšetkým zmluvy a obyčaje, 
predstavujú nachádzanie, formulácia a interpretácia jeho noriem náročnú 
odbornú úlohu výrazne prekračujúcu výklad vnútroštátneho práva. Na-
priek rozdielu v náročnosti však ide o kvalitatívne obdobné postupy. Aj 
pri  výklade vnútroštátneho práva sa využívajú právnou doktrínou spro-
stredkované  vedecké poznatky a hypotézy. Pre medzinárodné právo ve-
rejné zhrnul postavenie relevantnej časti právnej vedy medzi prameňmi 
práva prof. J. Klučka nasledovne: „Medzi pomôcky pri určovaní práv-
nych pravidiel Štatút medzinárodného súdneho dvora (čl. 38 ods. 1 písm. 
d) zahŕňa aj náuku najviac kvalifikovaných odborníkov rôznych národov, 
ktorá tiež môže poslúžiť ako dôkaz o existencii a obsahu obyčajových 
pravidiel medzinárodného práva.“15 Slovenský preklad hovorí o odborní-
koch, ale anglický text používa výraz „publicists“, ktorý je významovo 

                                                      
14 Štatút medzinárodného súdneho dvora, čl. 38, ods. 2, písm. d). 

15 KLUČKA, J. Medzinárodné právo verejné (všeobecná časť). Bratislava: IURA EDITION, spol. 
s.r.o. 2004, s.112. 



Eduard Bárány: Nejednota právnej praxe a vedy 

172 

užší, lebo asi zahŕňa len odborníkov na medzinárodné právo verejné. Ci-
tovaná veta prof. Klučku pripomína väčší význam obyčajového práva 
v medzinárodnom práve, určenie obsahu (noriem) ktorého, je náročnejšie 
ako v prípade prameňov práva tvorených oficiálnym normatívnym tex-
tom. Pravdepodobne však možno právnu vedu predstavovanú najvý-
znamnejšími odborníkmi medzinárodného práva použiť aj pri výklade 
medzinárodnoprávnych normatívnych textov, hlavne zmlúv. Vynára sa 
však otázka, či náuka odborníkov znamená len právnu vedu alebo aj ná-
zory uznávaných právnych praktikov. Odpoveď na ňu by poskytol prof. 
J. Klučka. 

Aj v iných právnych odvetviach, teda hlavne vo vnútroštátnom práv,e 
neraz právna veda prispieva k ustáleniu právnych noriem (pravidiel ko-
nania) a tým vlastne aj k zodpovedaniu otázky, čo je v daných skutko-
vých okolnostiach podľa práva. Nie je to však jej jedinou, ba ani nie hlav-
nou úlohou. 

Právna veda ako celok už z povahy veci nie je a nemôže byť jedným 
z prameňov práva vo formálnom zmysle. Obsahuje neprehľadný a neraz 
protirečivý súbor názorov, stanovísk a teórií, ktoré sú aj pre právneho pro-
fesionála vďaka rozsahu zvládnuteľné iba čiastočne. Preto sa i v medzi-
národnom práve verejnom počíta s vybranými dielami len tých najvý-
znamnejších odborníkov na toto právne odvetvie. Ustálenie ich okruhu 
predstavuje samostatný a mnohostranne citlivý problém. Silnejšia pozícia 
tejto časti náuky (doktríny) v medzinárodnom práve verejnom azda vy-
plýva aj z praktickej možnosti a schopnosti ich využitia adresátmi práva, 
ktorými sú hlavne štáty a od tých možno spravodlivo požadovať, aby si 
zabezpečili služby kvalifikovaných profesionálov z oblasti medzinárod-
ného práva.  
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Mezinárodně právní aspekty použití síly proti  
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Abstrakt 
Zákaz použití síly proti civilnímu letadlu je založeno na obyčejovém meziná-
rodním právu. Nepoužití síly proti civilnímu letadlu zajišťuje bezpečnost le-
tadla a životy osob. Sestřelení civilního letadla je výslovně zakázáno v čl. 3bis 
Mezinárodní úmluvy o civilním letectví z roku 1944. Dané ustanovení nebude 
interpretováno takovým způsobem, aby jakkoliv měnilo práva a povinnosti 
států obsažené v Chartě Spojených národů, tj. práva na sebeobranu podle čl. 
51 Charty OSN. Taková otázka může vyvstat v případě, když je civilní letadlo 
zneužito pro teroristické účely. Některé státy řeší otázku použití síly proti ci-
vilnímu letadlu ve svém právu. Například německý Ústavní soud ve svém roz-
sudku z roku 2006, vyjádřil, že pouze v případech, kdy jsou pouze únosci v 
uneseném letadle, je jeho sestřelení v souladu s ústavním právem. V obecnosti 
použití síly proti civilním letadlům musí být výjimečné v případech národní 
bezpečnosti a k ochraně zájmů jeho občanů na základě zmocnění kompetent-
ních orgánů. Státy odpovídají za porušení mezinárodního práva. Otázkou je 
však odpovědnost států v souvislosti s chováním nestátních aktérů. 
 
Abstract 
Prohibition on the use of force against civilian aircraft is closely associated 
with the customary international law. The non-use force against civil aircraft 
is for ensuring the safety of aircraft and the lives of persons. The shooting 
down of civil aircraft is forbidden by article 3bis of the Chicago Convention 
of 1944. But this provision shall not be interpreted as modifying in any way 
the rights and obligations of States set forth in the Charter of the United Na-
tions, i. e. the right of self-defence under article 51 of the Charter of the United 
Nations.   Such   question  may  arise   in   case,  when  the  civil  aircraft   is  
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Úvod 

Příspěvek je věnován problematice mezinárodního civilního letectví, 
které se prof. JUDr. Ján Klučka, CSc., ve své bohaté publikační činnosti 
výrazně věnoval1.  

Historie mezinárodního civilního letectví po druhé světové válce za-
znamenává celou řadu případů, kdy došlo k sestřelení civilního letadla 
vojenskými silami jiného státu. Z období po druhé světové jsou známé 
např. případy sestřelení letadla izraelské společnosti El Al v bulharském 
vzdušném prostoru v roce 1955 nebo letadla Libyan Arab Airlines, které 
se odchýlilo z koridoru nad severní Sinají, izraelskými stíhačkami v roce 
1973. Známý je případ sestřelení letadla Korean Air Lines stíhačkami 
SSSR v roce 1978. Jeden z nejznámějších případů z období studené války 
je sestřelení letadla korejských aerolinií KAL 007 sovětskými stíhačkami 
v roce 1983. Důvody pro sestřelení civilních letadel v těchto případech 
bylo zejména to, že vstoupily nebo přelétávaly vojensky důležité oblasti. 
Orgány státu, nad jehož územím k těmto přeletům došlo, měly většinou 

                                                      
1 Lze uvést např. články KLUČKA, J. K storočnoci medzinárodného leteckého práva (1919-2019). 
In Právník, 2020, roč. 159, č. 1, s. 39-52 nebo KLUČKA, J. Extradícia a letecké únosy. In Právník, 
1979, č. 10, s. 973-980.  

abused for terrorists purposes. Some states solve the problem concerning the 
use of force against civil aircraft. States may defend themselves against air-
space intrusion even by using force. For example German Constitutional 
Court sets out in the judgement of 2006, that in those cases where only the 
hijackers are on board the aircraft, the shooting down would be justified in 
constitutional terms. In general, the use of force against civil aircraft shall be 
exceptional in cases of national security and to protect the interests of its cit-
izens under the authority of the competent authorities. States are responsible 
for violations of international law. However, the issue is the responsibility of 
states in connection with the behavior of non-state actors. 
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podezření na špionážní nebo průzkumnou činnost svých vojenských zaří-
zení2. 

Existuje celá řada případů, kdy došlo omylem k sestřelení civilního le-
tadla ozbrojenými silami státu nad jeho teritoriálním územím. Například 
se jedná o let italské společnosti Itavia z Boleně do Palerma, který byl 
v roce 1980 sestřelen francouzským vojenským letounem. V roce 1988 
došlo k sestřelení letadla Iran Air americkým válečným křižníkem Vin-
cennes, který poskytoval ochranu obchodním lodím během iránsko-
irácké války. Posádka letadlo omylem považovala za iránskou F-14, který 
chce na křižník zaútočit. Jiným případem je sestřelení ruského Tupolevu 
nad Ukrajinou v roce 2001 při cvičení ukrajinské armády. Z poslední 
doby se jedná o případ zásahu letadla ukrajinských aerolinek UIA střelou 
iránské armády dne 8. ledna 2020, které se zřítilo po startu z teheránského 
letiště.  

Vedle případů sestřelení civilního letadla ozbrojenými silami jiného 
státu došlo v minulých desetiletích k celé řadě případů sestřelení civilního 
letadla nestátními aktéry zejména v době různých povstání, vnitřních ne-
pokojů a vnitřních ozbrojených konfliktů. Například v roce 1978 došlo 
k sestřelení povstalci bojujícími proti vládě letadla Air Rhodesia, které 
letělo na pravidelné lince do Salisbury (Harare). V roce 1986 byl sestřelen 
letoun Sudan Airways bojovníky ze Súdánské lidově osvobozenecké ar-
mády. Letoun letěl z Malakal do Chartúmu. V roce 1993 byl sestřelen le-
toun Transair Georgia na letu ze Soči při přistávání v Suchumi raketou 
vypálenou abcházskými separatisty. Dalším případem je zasažení běloru-
ského nákladního Iljušinu po startu z letiště v Modadišu v roce 2007. 
Mezi tyto případy můžeme zahrnout i sestřelení letadla Malaysia Airlines 
na lince MH17 v roce 2014 nad východní Ukrajinou. Prokurátor Fred 
Westerbeke na tiskové konferenci prohlásil, že letoun na lince MH17 byl 
sestřelen raketou ruského protivzdušného systému Buk, odpálenou z 

                                                      
2 GEISS, R. Civil Aircraft as Weapons of Large-Scale Destruction: Countermeasures, Article 3BIS 
of the Chicago Convention, and Newly Adopted German „Luftsicherheitsgesetz“. In Michigan Jour-
nal of International Law, 2005, vol. 27, issue 1, p. 233. Dostupné na: https://reposi-
tory.law.umich.edu/mjil/vol27/iss1/5. 
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prostoru u obce Pervomajskyj, která je pod kontrolou proruských separa-
tistů3. 

Státy zpravidla odsuzují sestřelení civilního letadla a pokládají je za 
porušení mezinárodního práva. Civilní letadlo samo o sobě nepředstavuje 
pro územní stát nebezpečí z hlediska použití síly.  

1 Je v určitých případech přípustné použití ozbrojené síly 
proti civilním letadlům? 

Podle čl. 1 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944 (č. 
147/1947 Sb.) smluvní státy uznávají, že každý stát má úplnou a výlučnou 
svrchovanost nad vzduchovým prostorem nad svým územím. Ve smyslu 
čl. 3 písm. a) Mezinárodní úmluvy o civilním letectví se tato Úmluva 
vztahuje jen na civilní letadla a nikoliv na letadla státní. Dále je v čl. 3 
písm. b) vymezeno státní letadlo jako letadlo používané ve službách vo-
jenských, celních a policejních. Mezinárodní úmluva o civilním letectví 
v čl. 4 ukládá povinnost pouze státům, podle které se každý smluvní stát 
shoduje na tom, že nepoužije civilního letectví k žádnému účelu, který by 
byl neslučitelný s účely této Úmluvy. 

Ve smyslu čl. 9 písm a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví 
každý smluvní stát může z důvodů vojenské nezbytnosti nebo veřejné 
bezpečnosti jednotně omeziti nebo zakázati létání letadel jiných států nad 
jistými oblastmi svého území.  

Pokud jde o případné zásahy proti civilnímu letadlu čl. 9 písm c) 
Úmluvy o mezinárodním civilním letectví může smluvní stát podle před-
pisů, které vydá, žádati, aby každé letadlo, které vstoupí do zakázaných 
oblastí, přistálo, jakmile mu to bude možné, na některém letišti určeném 
na jeho území. V roce 1984 byl Radou ICAO přijat Montrealský dodatek 
– čl. 3bis k Mezinárodní úmluvě o civilním letectví. Z humánního hledi-
ska a z hlediska posílení právní jistoty a bezpečnosti civilního letectví je 

                                                      
3https//:seznamzpravy.cz/clanek/vysetrovatele-let-mh17-byl-nad-ukrajinou-sestrelen-raketou-ruske-
armady-47792 z 24. 5. 2018. 
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nejdůležitější ustanovení4 čl. 3bis odst. a) podle kterého se musí každý 
stát zdržet použití zbraní proti civilnímu letadlu za letu a v případě za-
bránění v letu (interception) nesmí být ohrožen život osob na palubě a 
bezpečnost letadla. Důležitá je také druhá věta písmene a) podle které 
toto ustanovení nebude interpretováno takovým způsobem, aby jakkoliv 
měnilo práva a povinnosti států obsažené v Chartě Spojených národů. 

V odstavci b) tohoto článku bylo potvrzeno právo států při výkonu 
státní suverenity požadovat, aby civilní letadlo přistálo na určeném letišti 
v případech, kdy letadlo letí nad územím státu bez předchozího souhlasu 
nebo kdy je důvod k podezření, že je použito k účelům, které nejsou v so-
uladu s Úmluvou. Stát může dát takovému letadlu jakékoliv pokyny, aby 
zabránil takovým přestupkům. Za tím účelem se smluvní státy mohou 
uchýlit k jakýmkoliv vhodným prostředkům slučitelným s pravidly mezi-
národního práva, včetně příslušných ustanovení této Úmluvy, zvláště od-
stavce a) tohoto článku. 

Článek 3bis byl  přijat jako reakce na sestřelení jihokorejského letadla 
vojenskými stíhačkami SSSR v roce 1983 s 269 osobami v zakázaných 
oblastech SSSR. To vedlo k tomu, že Rada ICAO rozhodla o vyšetřování 
tohoto případu a dala podnět k revidování textu Mezinárodní úmluvy o 
civilním letectví z roku 1944. Letecká komise měla revidovat Úmluvu a 
k ní se vztahující dokumenty, aby se zabránilo opakování takového tra-
gického incidentu a aby bylo zlepšeno spojení mezi civilním a vojenským 
letadlem a dopravní kontrolní službou.5 

Aplikace článku 3bis je omezena pouze na civilní letadla a dále je člá-
nek aplikován pouze na civilní letadla za letu. V tomto směru např. ve 

                                                      
4 JANKUV, J. a kol. Medzinárodné právo verejné. Druhá časť. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství 
Aleš Čeněk, s.r.o., 2016, s. 49. 
5 POTOČNÝ, M. - ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2011, s. 153. 
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světle případu Entebbe6 z roku 1976, donucovací akce, která proběhla na 
zemi je dovolená7. 

Mezinárodní úmluva o civilním letectví přímo stanoví v čl. 3 b), že 
letadlo používané ve službách vojenských, celních a policejních bude 
pokládáno za státní letadlo. Úmluva se výslovně vztahuje pouze na civilní 
letadla. Při vymezení civilního letadla vyvstává problém pokud je letadlo 
zneužito např. pro teroristické aktivity. Jestliže je status letadla určen ve 
světle jeho účelu, zůstává otázkou, jaký druh trestné činnosti kvalifikuje 
změnu statusu. Dále je otázkou zda unesené letadlo se dostává mimo 
působnost čl. 3bis a tudíž ochranu civilního letadla. Jak konstatuje R. 
Geiss v době míru, letadlo unesené několika jednotlivci se záměrem po-
užít jej proti pozemnímu cíli, zůstává civilním letadlem a tudíž v rámci 
ochrany čl. 3bis Mezinárodní úmluvy o civilním letectví.8  

Podle druhé věty písm. a) je článek 3bis třeba také vykládat v souladu 
s právy a povinnostmi obsaženými v Chartě OSN. V této souvislosti je 
zejména důležitý čl. 2 odst. 4 Charty OSN, který zakazuje hrozbu a pou-
žití síly. Ze zákazu použití síly však existují výjimky v podobě čl. 51 – 
práva na sebeobranu a v dalších ustanoveních. V době projednávání čl. 
3bis se však státy obávaly, že výslovná zmínka čl. 51 by mohla vést k vý-
kladu o povolení ke střelbě. Z toho důvodu státy nakonec dosáhly dohody 
o obecném odkazu na práva a povinnosti obsažené v Chartě. Např. dele-
gace SSSR argumentovala, že odkaz na čl. 51 omezí schopnosti států 
chránit jejich suverenitu tím, že bude zakázáno zabránit jakémukoliv ile-
gálnímu použití civilního letectví s výjimkou agrese. Některé delegace se 
až extrémně obávaly, že úplná imunita civilních letadel může povzbuzo-
vat násilí9. Většina delegací však souhlasila s tím, že současné meziná-
rodní právo zakazuje použití síly, s výjimkou reakce na ozbrojený útok10.  

                                                      
6 Ibid., s. 8. 
7 GEISS, R. Civil Aircraft as Weapons of Large-Scale Destruction: Countermeasures, Article 3BIS 
of the Chicago Convention, and Newly Adopted German „Luftsicherheitsgesetz“. In Michigan Jour-
nal of International Law, 2005, vol. 27, issue 1, p. 238. Dostupné na: https://reposi-
tory.law.umich.edu/mjil/vol27/iss1/5. 
8 Ibid., s. 241. 
9 Ibid., s. 245. 
10 Ibid., s. 245. 



Liber Amicorum Ján Klučka 

181 

Článek 3bis tak vyjadřuje téměř absolutní pravidlo, podle kterého ne-
smí být zbraně použity proti civilnímu letadlu za letu s výjimkou práva 
na sebeobranu. V tomto smyslu podle vyjádření zástupce Velké Británie 
v ICAO může být použití síly proti letadlu legitimní pouze v případě, 
když provádí útok nebo například když svrhává parašutisty. V tom pří-
padě letadlo operuje jako vojenské letadlo a stát bude oprávněn proti le-
tadlu použít sílu11. Podle některých názorů je článek 3bis považován za 
přísnější než předtím existující obyčej. Podle něj je použití síly dovoleno 
jako poslední možnost v reakci na přiměřený národní bezpečnostní zá-
jem12. Pokud nejsou splněny výše uvedené požadavky, vychází se z toho, 
že sestřelení civilního letadla neodpovídá požadavku přiměřenosti.13 Ses-
třelení civilního letadla je v rozporu s příkazem mezinárodního práva re-
spektovat základní lidská práva. Sestřelením civilního letadla s ces-
tujícími na palubě stát porušuje právo na život každé lidské bytosti, které 
má charakter kogentní normy mezinárodního práva.14 

2 Použití ozbrojené síly proti civilnímu letadlu, v případě jeho zne-
užití teroristy, jako výraz práva na sebeobranu  

Teroristické útoky z 11. září 2001, při kterých byla zneužita civilní le-
tadla, otevřely otázku možnosti použití ozbrojené síly proti civilním le-
tadlům. Důsledky zneužití civilního letadla k teroristickým útokům mo-
hou být stejné nebo srovnatelné jako použití zbraní, čehož jsou dokladem 
zejména teroristické útoky v New Yorku 11. září 2001.  

Vyvstává tak na jedné straně otázka, zda je přípustná realizace práva 
na sebeobranu s použitím ozbrojené síly, jak je upravena mezinárodním 
právem. Je však třeba vycházet z toho, že k teroristickým činům může 
dojít tak, že teroristé zneužijí civilního letadla, přičemž na palubě nejsou 
žádné další osoby. Může nastat i situace, kdy na palubě se nacházejí i 

                                                      
11 HARRIS, D. J. Cases and Materials on International Law. 6th edition. London: Sweet and 
Maxwell, 2004, s. 243. 
12 Ibid. 
13 Shaw, M. N. International Law. 4th edition. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, s. 326. 
14 POTOČNÝ, M. - ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2011, s. 154. 
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další osoby (cestující) nemající s teroristickým útokem nic společného. Je 
tudíž nezbytné posoudit, zda v případě použití ozbrojené síly nebudou 
porušena základní lidská práva garantovaná mezinárodním právem.  

V souvislosti s 11. zářím 2001 skutečně vyvstala otázka práva na se-
beobranu. Bezprostředně po útocích prohlásil generální tajemník NATO, 
že akce bude považována za situaci krytou čl. 5 Severoatlantické smlouvy 
v případě, že bude řízena ze zahraničí.15 (Severoatlantická rada v prosinci 
2001 prohlásila, že útok na USA byl ozbrojeným útokem nejen proti sa-
motným USA, ale proti všem členským státům NATO a z toho důvodu 
došlo k aktivaci čl. 5 Washingtonské smlouvy). Rada bezpečnosti OSN 
v rezoluci č. 1368/2001 z 12. září 2001 odsoudila útoky na USA a kvali-
fikovala je jako hrozbu pro mezinárodní mír a bezpečnost. Podobně tak 
později v rezoluci č. 1373/2001 z 28. září 2001. V těchto rezolucích po-
tvrdila přirozené právo na individuální nebo kolektivní sebeobranu, jak je 
uznáno Chartou OSN. Rezoluce bohužel neoznačily teroristické útoky 
jako ozbrojené útoky s výslovným odkazem na čl. 51 Charty OSN. Není 
tudíž zcela jednoznačné, zda lze spojení sebeobrany a mezinárodního te-
rorismu v těchto rezolucích považovat za uznání možnosti použít v těchto 
případech sebeobranu.  

Pokud jde o terorismus, vyvstává rovněž otázka toho, zda při výkladu 
čl. 51 je sebeobrana přípustná i jako reakce na ozbrojený útok ze strany 
nestátních aktérů. A. Cassese konstatoval, že by takové teroristické útoky 
neměly být izolovanými sporadickými útoky, ale mělo by se jednat o 
útoky systematické povahy16. Je nutné, aby teroristické útoky ve smyslu 
čl. 51 Charty byly posuzovány případ od případu, zejména s ohledem na 
jejich rozsah a účinky.  

Útok podniknutý dobře vyzbrojenou a organizovanou teroristickou or-
ganizací, která je schopna působit na mezinárodní úrovni, může člen-
skému státu způsobit daleko větší škodu a následky než útok provedený 
státem.  

                                                      
15 Ibid., s. 326. 
16 CASSESE, A. The International Community´s Legal Response to Terrorism. In: International and 
Comparative Law Quarterly. 1989, vol. 38, no. 3, s. 596. 
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V době přijetí Charty OSN se předpokládalo, že ozbrojený útok ve 
smyslu čl. 51 provádí stát vůči jinému státu. Takto je také částí nauky 
interpretován posudek Mezinárodního soudního dvora ve věci Pales-
tinsko-izraelské zdi z roku 2004. Podle odstavce 139, článek 51 Charty 
uznává existenci přirozeného práva na sebeobranu v případě ozbrojeného 
útoku jednoho státu proti jinému státu17. Nicméně podle jiných názorů 
dané konstatování nevylučuje i interpretaci odlišnou. J. Mrázek18 v tomto 
směru konstatuje, že sebeobrana není statický koncept. Dále uvádí, že 
vzhledem k novým bezpečnostním hrozbám a existujícím nebezpečným 
situacím, doktríny anticipatorní a preemptivní sebeobrany směřují nejen 
proto bezprostředně hrozícímu ozbrojenému útoku států, ale také proti již 
existujícímu ozbrojenému útoku nestátních aktérů. Podle J. Malenov-
ského19 je z hlediska čl. 51 Charty OSN relevantní jen akt ozbrojeného 
útoku, který vyžaduje obranu státu proti němu, nikoli charakteristika jeho 
pachatele. Na základě toho J. Malenovský usuzuje, že sebeobranu lze po-
užít i proti ozbrojenému útoku vedenému teroristickou organizací20. 

Problematikou sebeobrany proti nestátním aktérům se zabýval i Výbor 
International Law Association (ILA) zaměřený na otázky použití síly. 
V závěrečné zprávě z roku 2018 týkající se agrese a použití síly dospěl 
k závěru, že za určitých okolností je sebeobrana přípustná i proti ozbro-
jenému útoku nestátních aktérů. Ve zprávě bylo mimo jiné konstatováno, 
že roste přesvědčení včetně praxe států, že za určitých okolností, za kte-
rých může mít stát právo na sebeobranu proti nestátním aktérům, kteří 
operují extrateritoriálně a jejichž útoky nemohou být přičítány hostitel-
skému státu (may have a right of self-defence against non-state actors 
operating extraterritorially and whose attacks cannot be attributed to the 

                                                      
17 Český text posudku in: ŠTURMA, P. a kol. Casebook. Výběr případů z mezinárodního práva veřej-
ného. 4. doplněné vydání. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2019, s. 141. 

18 MRÁZEK, J. Some Critical Reflections on the Extended Use of Military Force in the Contempo-
rary World. In: Czech Yearbook of Public and Private International Law, 2016, vol. 7, s. 71. 
19 MALENOVSKÝ, J. Mezinárodní právo veřejné – obecná část - a poměr k jiným právním sys-
témům. 7. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020, s. 301. 

20 Ibid. 
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host State)21. Dále je ve zprávě konstatováno, že vojenské operace řady 
států z různých regiónů na Syrském území proti tzv. Islámskému státu 
dokládají od roku 2015 připravenost řady států dovolávat se čl. 51 v kon-
textu operací proti nestátním aktérům22. V souvislosti s nestátními aktéry 
však mohou nastat různé situace.  

Může nastat situace, že ozbrojený útok nestátního aktéra může být při-
čítán hostitelskému státu, v tom případě právo na sebeobranu směřuje 
proti tomuto státu. Z tohoto pojetí vyšly i USA s Velkou Británii při rea-
lizaci svého práva na sebeobranu proti Afghánistánu, kde vládlo hnutí 
Talibán v souvislosti s teroristickými útoky v USA dne 11. září 2001. Při-
čitatelnost chování vládnoucímu hnutí Talibán je možné založit na rezo-
luci Rady bezpečnosti č. 1267 z roku 1999. Rada bezpečnosti jednala 
podle kapitoly VII a zabývala se zde otázkou mezinárodního terorismu.  

Pokud jde o otázku sebeobrany jako reakce na útok nestátních aktérů 
lze si položit otázku, zda je pojetí ozbrojeného útoku v čl. 51 Charty OSN 
nyní natolik široké, aby pokrylo útok nestátních aktérů. Jaký stupeň za-
pojení států, jestli vůbec nějaký je požadován k ospravedlnění ozbrojené 
reakce na teroristickou přítomnost na státním území, a jaká je odpovída-
jící reakce? Je ozbrojená preemptivní nebo preventivní akce dovolena, a 
jestliže ano kdy? Jednoznačné nejsou ani rezoluce Rady bezpečnosti OSN 
č. 1368 a č. 1373, které odkazují na sebeobranu ve svých preambulích, 
ale mnohé ponechávají neurčité. Rezoluce však neoznačily teroristické 
útoky jako ozbrojené útoky s výslovným odkazem na čl. 51 Charty OSN. 
Mimo jiné i v souvislosti s textem výše zmíněných rezolucí Rady bezpeč-
nosti je zastáván opačný názor části nauky23, pokud jde o sebeobranu po-
uze proti nestátním aktérům. Podle tohoto stanoviska nic nevede k radi-
kálnímu závěru, že sebeobrana ve smyslu čl. 51 Charty OSN dovoluje 
vojenské operace na území jiného státu, který není odpovědný za ozbro-
jený útok vzhledem k rozsahu jeho podpory teroristické organizaci. O. 

                                                      
21 International Law Association. Final Report on Agression and the Use of Force. Sydney Confe-
rence, 2018, s. 15. 
22 Ibid. 
23 CORTEN, O. The Law Against War: The Prohibition on the Use of Force in Contemporary Inter-
national Law. Oxford and Portland, Oregon: Hart Publishing, 2012, s. 196. 
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Corten24 dále uvádí, že i v případě uplatňovaného práva na sebeobranu 
proti teroristické skupině, výkon takového práva na sebeobranu proti státu 
je důsledkem jeho vlastní odpovědnosti. Jinak bychom dospěli k ab-
surdnímu závěru, že nevinný stát bude odpovědný za útok, aniž by došlo 
k porušení čl. 2 odst. 4 Charty OSN. O. Corten tak nepřipouští zásah proti 
nestátním aktérům na území cizího státu, aniž by bylo jejich chování při-
čitatelné danému státu. 

Ve zprávě ILA z roku 2018 je poukazováno na potřebu zvážit několik 
otázek v souvislosti s nestátními aktéry: i) zda se stát může dovolávat 
práva na sebeobranu v případě extrateritoriálního útoku nestátního aktéra, 
ii) jaké kroky je třeba učinit před výkonem takového práva, iii) zda síla 
použitá proti nestátnímu aktérovi může být odlišena od použití síly proti 
hostitelskému státu, iv) zda hostitelský stát může porušovat mezinárodní 
právo vzhledem k činnostem nestátního aktéra, v) jestliže ano, zda to os-
pravedlňuje použití síly proti hostitelskému státu samotnému25. 

Možnost realizace sebeobrany v souladu s mezinárodním právem 
v případě teroristického útoku s použitím (zneužitím) civilního letadla tak 
nelze vyloučit.  

Na druhé straně je však otázkou to, zda nedojde k porušení základních 
lidských práv, zejména v případě, že na palubě se budou nacházet civilní 
osoby. Možnost použití ozbrojené síly (zbraní) proti civilním letadlům 
s cestujícími vylučuje čl. 3bis Mezinárodní úmluvy o civilním letectví. 

Podle rozsudku německého Ústavního soudu z roku 2006 je bez-
prostřední použití zbraní vedoucí k sestřelení letadla v souladu se základ-
ním zákonem pokud směřuje proti neobsazenému letadlu nebo výlučně 
proti osobám, které chtějí letadlo použít jako útočnou zbraň proti životům 
lidí na zemi.26 Sestřelení letadla v případě, kdy jsou pouze únosci na jeho 
palubě, považoval Ústavní soud za ospravedlnitelné. Soud vycházel 
z toho, že postavení únosců odpovídá postavené agresora jako subjektu, 

                                                      
24 Ibid., s. 197. 
25 International Law Association. Final Report on Agression and the Use of Force. Sydney Confe-
rence, 2018, s. 15. 
26 POTOČNÝ, M. - ONDŘEJ, J. Mezinárodní právo veřejné. Zvláštní část. 6. vydání. Praha: C. H. 
Beck, 2011, s. 137. 
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jehož chování je mu přičitatelné a je v tomto případě aplikovatelná 
přiměřenost. Soud tak dospěl k závěru, že tam, kde je rozumné předpoklá-
dat, že letadlo bude použito k zabití lidí, jeho sestřelení bude přiměřené.27 

Po teroristických akcích s využitím civilních letadel v září 2001 shro-
máždění ICAO interpretovalo čl. 3bis tak, že nepřevládá nad právem na 
sebeobranu v reakci na ozbrojený útok v rezoluci A33-1 z října 2001, 
která se týkala zneužití civilního letectví teroristickými skupinami. V ur-
čitých případech, kdy nestátní aktéři zneužívají civilní letectví ve formě 
únosů pro plánování útoků nebo ohrožují bezpečnost státu, je sestřelení 
takového letadla ospravedlněno podle mezinárodního práva28. Článek 
3bis se týká ochrany mezinárodního civilního letectví, nepřevládá však 
nad právem na sebeobranu podle čl. 51 Charty OSN. Dá se konstatovat, 
že se jedná o odpovědnost státu, zda použije sílu v jistých situacích, kdy 
je civilní letadlo hrozbou pro národní bezpečnost nebo, kdy se stává ne-
zbytným zabránit rizikům pro stát a jeho občany29.  

O sestřelení letadla s cestujícími na palubě by bylo možné uvažovat 
pouze ve výjimečných situacích, kdy by byla ohrožena sama podstata 
státu nebo by mělo být letadlo použito proti životu lidí nebo by mohlo 
způsobit zvlášť závažný následek. 

3 Otázky odpovědnost státu za sestřelení letadla a přičitatel-
nost státu chování nestátních aktérů 

Řada případů sestřelení civilního letadla, ke kterým došlo po roce 
1984, kdy byl přijat dodatek 3bis, představovala mylné vyhodnocení si-
tuace, kdy bylo civilní letadlo zaměněno za vojenské. Např. sestřelení 
iránského letadla USA v roce 1988 (Iranian Passenger Plane 655). Při 
vyšetřování, které prováděla Mezinárodní organizace civilního letectví 
(ICAO) bylo konstatováno, že to byla chyba amerického námořnictva a 
bylo zjištěno, že válečné námořnictvo USA nebylo vybaveno povinným 

                                                      
27 MOLLER, K. On treating persons as ends: the German Aviation Security Act, human dignity, and 
the Federal Constitutional Court. In: Public Law, 2006, Autumn, p. 462. 
28 LOMES, G. Legal Dimension of Use of Force Against Civilian Aircraft. Dostupné na: https://scho-
lar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1147&context=jalc z 11. 9. 2020 (citováno dne 15. 7. 2021) 
29 Ibid. 
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zařízením pro monitorování civilních letadel30. V roce 1996 USA a Irán 
urovnaly spor a USA zaplatily okolo 62 mil. amerických dolarů rodinám 
obětí. 

Mezi tyto případy lze zahrnout i případ sestřelení letadla ukrajinských 
aerolinií iránskými ozbrojenými silami v Teheránu v lednu 2020. Při ne-
štěstí zahynu 176 osob, z nichž 138 mělo vazbu na Kanadu. V kanadské 
vládní zprávě31 z roku 2021 Kanada uvádí, že vinu za neštěstí nesou írán-
ské civilní a vojenské úřady. Podle Íránu raketu, která letoun sestřelila, 
odpálil voják, který k tomu nedostal přímý rozkaz. Řada zemí Teherán 
obviňuje z toho, že brání nezávislému prošetření incidentu. Ačkoliv 
zpráva zmiňuje, že operátor protivzdušné obrany pravděpodobně učinil 
rozhodnutí o vypálení střel sám, dochází rovněž k závěru, že by k neštěstí 
nedošlo nebýt „nekompetentnosti, nerozvážnosti a bezohledné lhostej-
nosti k lidskému životu“ íránských vysokých činitelů32. 

Velké nebezpečí pro civilní letectví představují vnitřní ozbrojené kon-
flikty, povstání na území různých států, občanské nepokuje apod. Mezi 
tyto případy lze zahrnout sestřelení letadla malajských aerolinií MH 17 
nad východní Ukrajinou proruskými separatisty v roce 2014, která si vy-
žádala 298 obětí. Vyšetřovací tým obvinil Rusko z odpovědnosti, protože 
použitá střela byla ruského původu. V této souvislosti vystává otázka, zda 
je Rusko odpovědné za použití síly proti civilnímu letadlu nestátními ak-
téry na ukrajinském území s použitím ruských střel33. Nizozemská vláda 
viní ze sestřelu Moskvu. Rusko svou účast na incidentu popírá. Čtyři ob-
vinění – tři Rusové a jeden Ukrajinec ruské národnosti – jsou souzeni v 
nepřítomnosti. Nejspíše se nyní nacházejí v Rusku. V případě odsouzení 
jim hrozí až doživotní vězení34. 

                                                      
30 Ibid. 
31 Irán nese plnou právní zodpovědnost za sestřelení ukrajinského letadla, uvedla kanadská vláda in: 
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/3331802-iran-nese-plnou-zodpovednost-za-sestreleni-ukrajin-
skeho-letadla-uvedla-kanadska-vlada z 25. 6. 2021 (citováno 15. 7. 2021) 

32 Ibid. 
33 LOMES, G. Legal Dimension of Use of Force Against Civilian Aircraft. Dostupné na: https://scho-
lar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1147&context=jalc z 11. 9. 2020 (citováno dne 15. 7. 2021) 
34 Existují důkazy, že let MH17 sestřelila ruská raketa Buk, uvedl nizozemský soud. Proces vrcholí. 
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Z obecného mezinárodního práva vyplývá, že stát neodpovídá za cho-
vání soukromých (fyzických a právnických) osob. Státu se však přičítá 
také chování osoby nebo skupiny osob, jestliže osoba nebo skupina osob 
ve skutečnosti jednají na základě pokynu tohoto státu nebo je jejich cho-
vání tímto státem řízeno nebo kontrolováno. Jedná se o osoby, které za 
určitých okolností fakticky jednají v zájmu státu, aniž by byly za jeho or-
gány k tomu účelu určeny. Označují se za de facto státní či státem asimi-
lované orgány35.  

Článek 8 Návrhu článků o odpovědnosti států za mezinárodně proti-
právní chování36 se podle komentáře Komise pro mezinárodní právo týká 
dvou případů (okolností) V prvním případě jednají soukromé osoby na 
základě instrukcí států při provádění protiprávního chování. Takovým 
případem může být zničení lodi Rainbow Wariour agenty francouzské 
tajné služby. Druhý případ se týká situace, kdy osoby jsou řízeny (di-
rection) státem nebo jsou pod jeho kontrolu. Stupeň kontroly, která musí 
být státem vykonávána, aby mu bylo chování přičitatelné, je vyjádřen 
v případu Vojenské a paravojenské činnosti v a proti Nikaragui37. Otáz-
kou bylo, zda chování kontras bylo přičitatelné (attributable) USA, aby 
byly všeobecně odpovědné (generally responsible) za porušení meziná-
rodního humanitárního práva spáchaného kontras. Bylo to analyzováno 
v pojmu kontrola (control). Na jedné straně byly USA odpovědné za plá-
nování, řízení a podporu kontras. Byl však odmítnut širší nárok Nikara-
gui, že veškeré chování kontras bylo přičitatelné USA z důvodu jejich 
kontroly nad nimi38.  

                                                      
Dostupné na :https://www.lidovky.cz/svet/existuji-dukazy-ze-letoun-mh17-byl-sestrelen-ruskou-ra-
ketou-buk-uvedl-nizozemsky-soud.A210608_152107_ln_zahranici_livs z 8. 6. 2021 (citováno dne 
15. 7. 2021). 
35 ČEPELKA, Č. -  ŠTURMA, P.  Mezinárodní právo veřejné. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, p. 
389. 
36 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 
2001. 
37 Military and Paramilitary Activities in und against Nicaragua (Nicaragua v. United States of Ame-
rica). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986, p. 14. 

38 Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 
2001, p. 47. 
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Mezinárodní soudní dvůr (MSD) v případu Nikaragua vyjádřil názor, 
že účast USA na financování, organizaci, tréninku, zásobování a vyzbro-
jování kontras, na výběru jejich vojenských a paravojenských cílů či plá-
nování celých jejich operací, byť byla rozsáhlého či rozhodujícího cha-
rakteru, je sama o sobě nedostačující proto, aby na základě důkazů, kte-
rými MSD disponuje, mohly být USA přičteny akty kontras spáchané 
během jejich vojenských a paravojenských operací v Nikaragui. Takové 
akty by mohly být dost dobře spáchány členy kontras i bez kontroly USA.  

Jak je konstatováno v komentáři Komise pro mezinárodní právo (AR-
SIWA) je věcí posouzení v každém konkrétním zda konkrétní chování 
státu bylo nebo nebylo prováděno pod kontrolou státu v takovém rozsahu, 
aby kontrolované chování mohlo být státu přičítáno39. 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že použití ozbrojené síly proti civilním le-
tadlům je přípustné jen zcela výjimečně pokud dojde k jeho zneužití. 
Může se jednat o různé případy, kdy může dojít ke snaze jednotlivců-
teroristů použít civilní letadlo proti nějakému cíli, např. vojenskému nebo 
i civilnímu se snahou způsobit značné škody. Jiným případem mohou být 
snahy teroristů, kteří unesli civilní letadlo s cílem způsobit materiální 
škody včetně ztrát na životech. Tyto případy je třeba považovat za zcela 
výjimečné a k rozhodnutím o zásahu proti civilním letadlům by měly roz-
hodovat nejvyšší státní orgány.  

Důležité je také předcházet různým tragickým záměnám civilního le-
tadla a za vojenské, které mohou vest ke ztrátám na lidských životech a v 
tomto směru třeba zlepšit spojení mezi civilním a vojenským letadlem a 
dopravní kontrolní službou.  

Státy mohou také preventivně zakázat lety nad určitými částmi svého 
území ve smyslu čl. 9 odst. b) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, 
podle kterého každý smluvní si stát vyhrazuje právo, za výjimečných 

                                                      
39 Ibid. 
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okolností nebo po dobu naléhavé potřeby nebo v zájmu veřejné bezpeč-
nosti dočasně omeziti nebo zakázati, a to s okamžitou platností, létání nad 
celým svým územím nebo nad některou jeho částí. V této souvislosti lze 
uvést, že Ukrajina v roce 2014, kdy došlo k sestřelení Malajského letadla, 
mohla zakázat lety nad územím, kde probíhaly ozbrojené střety.  
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Kontrola dodržiavania medzinárodného práva 
životného prostredia1 

prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

Úvod 

Inštitút  kontroly je novým inštitútom medzinárodného práva verej-
ného, ktorý sa vyvíja zhruba od polovice 20. storočia a v priebehu času 
sa stal i súčasťou medzinárodného práva životného prostredia ako jeho 
osobitného odvetvia (pod odvetvia). Po období takmer neregulovanej ži-
velnej obyčajovej normotvorby si štáty v období po druhej svetovej vojne 
začínajú uvedomovať, že tvorba hmotno-právnych ustanovení nestačí na 
efektívnu aplikáciu noriem medzinárodného práva a postupne začali tvo-
riť i kontrolné mechanizmy ich dodržiavania.  

                                                      
1 Tento príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0193/18 „Environmentali-
zácia medzinárodného verejného práva“, zodpovedný riešiteľ prof. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 

Abstrakt 
Cieľom tohto príspevku je analýza problematiky kontroly dodržiavania medzi-
národného práva životného prostredia z pohľadu definície pojmu kontroly, 
predmetu kontroly, okruhu kontrolovaných subjektov, subjektov oprávnených 
vykonávať kontrolu, spôsobov kontroly a prostriedkov kontroly v medzinárod-
nom práve životného prostredia.  

Abstract 
The aim of this paper is to analyse the issue of control of compliance with 
international environmental law in terms of the definition of control, the sub-
ject of control, the range of controlled entities, the entities authorized to per-
form control, methods of control and means of control in international envi-
ronmental law. 
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Určitým nedostatkom v tomto smere je skutočnosť, že všeobecné oby-
čajové medzinárodné právo problematiku kontroly v medzinárodnom 
práve takmer neupravuje. Ukladá štátom iba záväzok pacta sund ser-
vanda, t.j. záväzok svedomitého plnenia medzinárodnoprávnych záväz-
kov. Tento záväzok, ale v sebe neobsahuje povinnosť štátu strpieť kon-
trolu plnenia svojich medzinárodnoprávnych záväzkov. Štáty teda nie sú 
povinné podľa všeobecného obyčajového medzinárodného práva dať 
súhlas k výkonu takejto kontroly a ani strpieť kontrolu. V medzinárodno-
právnej praxi štátov sa preto často stávalo a stáva, že sa v prípade konku-
rencie svojich vnútroštátnych záujmov s medzinárodnoprávnymi záväz-
kami správali inak ako im stanovujú normy medzinárodného práva.   

Na druhej strane žiadna norma všeobecného obyčajového medziná-
rodného práva verejného nebráni vykonávaniu kontroly dodržiavania me-
dzinárodnoprávnych záväzkov štátov inými štátmi pokiaľ nezasahuje do 
práv a slobôd kontrolovaných štátov. Tieto všeobecné právne východiská 
vytvorili priestor pre vytváranie kontrolných mechanizmov partikulárnej 
povahy v medzinárodných zmluvách. Inštitút kontroly v medzinárodnom 
práve verejnom má teda výlučne zmluvnú povahu. Zmluvné pravidlá 
kontroly zakotvujú nárok zmluvných strán vykonávať kontrolu spôsobmi 
uvedenými v zmluve a povinnosti ostatných zmluvných strán takúto kon-
trolu strpieť. Ustanovenia týkajúce sa kontroly dodržiavania prijatých 
zmluvných záväzkov sú zakotvené i v medzinárodných zmluvách z ob-
lasti životného prostredia, ktoré sú súčasťou osobitného pod odvetvia (od-
vetvia) medzinárodného práva verejného – medzinárodného práva život-
ného prostredia.  

Cieľom tohto príspevku je analýza problematiky zmluvne zakotvenej 
problematiky kontroly dodržiavania medzinárodného práva životného 
prostredia z pohľadu definície pojmu kontroly, predmetu kontroly, 
okruhu kontrolovaných subjektov, subjektov oprávnených vykonávať 
kontrolu, spôsobov kontroly a prostriedkov kontroly v medzinárodnom 
práve životného prostredia.  Účelom tohto príspevku je zároveň prispieť 
k oslave životného jubilea pána prof. JUDr. Jána Klučku, CSc., význam-
ného vedca, odborníka a vysokoškolského pedagóga v oblasti medziná-
rodného práva verejného, emeritného sudcu Súdneho dvora Európskej 
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únie, emeritného sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, vzácneho 
kolegu a učiteľa, ktorého si veľmi vážim.  

1 Definícia pojmu kontrola v medzinárodnom práve život-
ného prostredia 

V medzinárodných zmluvách všeobecne i v medzinárodných 
zmluvách z oblasti ochrany životného prostredia dochádza k tvorivému 
kreovaniu rôznych druhov kontrolných mechanizmov, ktorých cieľom je 
overovanie (angl. verification) správania subjektov medzinárodného 
práva z hľadiska súladu tohto správania s prevzatými medzinárodnopráv-
nymi záväzkami. Tieto mechanizmy majú štáty primárne odrádzať od po-
rušovania záväzkov a brániť takémuto porušovaniu.2 V prípade podozre-
nia z porušenia záväzku zo strany subjektu medzinárodného práva je cie-
ľom týchto mechanizmov i zistenie porušenia daného medzinárodnopráv-
neho záväzku. Pri kontrolnej činnosti teda dochádza k relatívne precíz-
nemu zistenie porušenia práva, čo umožňuje poškodeným štátom, či iným 
subjektom okamžite vo veci konať a chrániť svoj právny záujem. Zistenie 
porušenia práva taktiež napomáha a uľahčuje vyvodenie právnych násled-
kov v prípade porušenia záväzkov pri aplikácii inštitútu zodpovednosti a 
inštitútu sankcií. V konečnom dôsledku teda kontrola v medzinárodnom 
práve napomáha k dodržiavaniu medzinárodnoprávnych záväzkov a ob-
medzuje vznik medzinárodných sporov.  

V súvislosti s kontrolou sa v zmluvách z oblasti medzinárodného 
práva životného prostredia používa aj pojem monitorovanie (angl. moni-
toring). Vo svojej podstate ide o sledovanie a zbieranie údajov (informá-
cií), ktoré slúžia k overovaniu. Ide teda de facto o prvú fázu kontroly.3 
Môže byť vykonávané technickými prostriedkami, ale za monitorovanie 

                                                      
2 Porovnaj ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: 
ŠTURMA, P., DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní 
právo životního prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s.160.  ISBN 80-
903409-2-X a MALENOVSKÝ,J.  Mezinárodní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným práv-
ním systémům. 7. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s.208. ISBN 978-80-210-9510-6. 
3 ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: ŠTURMA, P., 
DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní právo životního 
prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 160. 
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sa považuje aj zbieranie informácií bez použitia technických prostried-
kov.4 

Zmluvné zakotvenie kontrolných mechanizmov v medzinárodnom 
práve verejnom všeobecne, i v rámci medzinárodného práva životného 
prostredia, postupne odstraňuje medzery vo všeobecnom obyčajovom 
medzinárodnom práve.5 Prenáša pozornosť od jednoduchej normotvorby 
k uskutočňovaniu (aplikácii) medzinárodného práva, posilňuje autoritu 
medzinárodného práva a účinnosť inštitútu zodpovednosti a inštitútu do-
nútenia (sankcií). Núti štáty inkorporovať medzinárodné zmluvy i z ich 
záväzkami do vnútroštátneho práva tiež a zaväzovať priamo svoje štátne 
orgány, fyzické i právnické osoby k ich plneniu pod hrozbou ústavnej 
alebo zákonnej sankcie. Týmto medzinárodné kontrolné mechanizmy po-
vzbudzujú štáty k monistickým riešeniam vzťahu medzinárodného a 
vnútroštátneho práva spravidla v podobe monizmu s prednosťou medzi-
národného práva. V konečnom dôsledku predstavujú zmluvne dohodnuté 
kontrolné mechanizmy, spolu s inštitútmi zodpovednosti a donútenia 
(sankcií), významný a účinný prostriedok (záruku) riadnej aplikácie, vy-
konávania či presadzovania noriem medzinárodného práva. 

V nadväznosti na uvedené môžeme definovať pojem kontrola v me-
dzinárodnom práve životného prostredia ako činnosť subjektov medziná-
rodného práva alebo nimi vytvorených orgánov, ktorá sa uskutočňuje na 
základe medzinárodných zmlúv alebo iných právnych záväzkov a spo-
číva v preverení súladu činnosti štátov s prijatými záväzkami s cieľom 
pôsobiť na ich dodržiavanie.6  

Právna úprava problematiky kontroly v medzinárodnom práve život-
ného prostredia v zmluvných normách zahŕňa viaceré otázky. Ide najmä 

                                                      
4 ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: ŠTURMA, P., 
DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní právo životního 
prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 160.  
5 MALENOVSKÝ, J.  Mezinárodní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným právním sys-
témům. 7. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 206.  

6 Porovnaj ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: 
ŠTURMA, P., DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní 
právo životního prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 161. 
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o otázky týkajúce sa predmetu kontroly, okruhu kontrolovaných subjek-
tov, subjektov oprávnených vykonávať kontrolu, spôsobov kontroly a 
prostriedkov kontroly.  

2 Predmet kontroly dodržiavania medzinárodného práva ži-
votného prostredia 

Predmetom kontroly je plnenie medzinárodného záväzku, alebo sú-
boru viacerých záväzkov. Medzinárodnoprávny záväzok je spravidla sta-
novený vo forme určitej povinnosti, pričom pre účely kontroly je dopl-
nený i záväzkom podrobiť sa overeniu plnenia tejto povinnosti. Príkla-
dom tu môže slúžiť Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti 
na rozhodovaní a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného pro-
stredia (1998, ďalej Aarhuský dohovor), 7 ktorý  bol  prijatý v rámci Hos-
podárskej komisie OSN pre Európu. Podľa článku 1 tohto dohovoru 
každá zmluvná strana zaručí právo na prístup k informáciám, právo na 
účasť verejnosti na rozhodovacom procese a právo na prístup k spravod-
livosti v záležitostiach životného prostredia v súlade s ustanoveniami 
tohto dohovoru s cieľom prispieť k ochrane práva každého človeka, prí-
slušníka tejto i budúcich generácií, žiť v životnom prostredí, ktoré je pri-
merané pre zachovanie jeho zdravia a dosiahnutie blahobytu. V článku 
10 ods. 2 Aarhuského dohovoru je stanovený kontrolný mechanizmus, 
ktorý zaväzuje zmluvné strany na svojich stretnutiach uskutočňovať prie-
bežné hodnotenie vykonávania tohto dohovoru na základe pravidelných 
správ jednotlivých zmluvných strán. 

Podobne Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy (1985).8 zavä-
zuje zmluvné strany tohto dohovoru podniknúť príslušné opatrenia v sú-
lade s ustanoveniami dohovoru a jeho platných protokolov, ktorých sú 
signatármi a to s cieľom chrániť ľudské zdravie a životné prostredie proti 

                                                      
7 Convention  on  Access  to  Information,  Public  Participation  on  Decision-making  and Access to 
Justice in Environmental Matters (1998). 2161 UNTS 447. Slovenská republika je zmluvnou stranou 
tohto dohovoru. V zbierke zákonov SR tento dohovor vyšiel v rámci Oznámenia č. 43/2006 Z. z. 
8 Convention for the Protection of the Ozone Layer (1985). 1513 UNTS 293. Slovenská republika je 
zmluvnou stranou tohto dohovoru. V zbierke zákonov SR tento dohovor vyšiel v rámci Oznámenia 
č. 226/2006 Z.z. 
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nepriaznivým účinkom, ktoré sú spôsobené alebo môžu byť spôsobené 
ľudskými činnosťami, ktoré modifikujú alebo môžu modifikovať ozó-
novú vrstvu. Kontrolný mechanizmus je stanovený v článku 7 Montreal-
ského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (1987)9 k Vie-
denskému dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy (1985), podľa ktorého 
každá zmluvná strana odovzdá Sekretariátu zmluvy do troch mesiacov od 
doby, kedy sa stala zmluvnou stranou štatistické údaje o vlastnej produk-
cii, dovoze a exporte každej z kontrolovaných látok obsiahnutých v prí-
slušných prílohách dohovoru.  

3 Okruh kontrolovaných subjektov a subjektov oprávnených 
vykonávať kontrolu dodržiavania medzinárodného práva 
životného prostredia 

Okruh kontrolovaných subjektov podľa medzinárodných zmlúv me-
dzinárodného práva životného prostredia spravidla zahŕňa všetky zmluvné 
strany, ktorými môžu byť štáty, ale i medzinárodné medzivládne organi-
zácie a integračné zoskupenia ako je napr. Európska únia. Kontrolnú čin-
nosť realizujú štáty, medzinárodné orgány vytvorené príslušnou zmluvou 
a výnimočne i medzinárodného organizácie vládnej povahy,10 ktorým 
táto právomoc môže by daná zmluvou. Štáty podľa daných zmlúv reali-
zujú spravidla tzv. neinštitucionalizovanú kontrolu, ktorú uskutočňujú na 
základe vlastnej aktivity vnútroštátnymi prostriedkami. Príkladom takejto 

                                                      
9 Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer (1987). 1522 UNTS 3. V zbierke 
zákonov vyšlo oznámenie o jeho uzavretí pod č. 251/2006 Z. z. Jeho text  však v zbierke zákonov 
nevyšiel. Je k nahliadnutiu na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky. 

10 ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: ŠTURMA, P., 
DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní právo životního 
prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 161 a MALENOVSKÝ,J.  Mezi-
národní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným právním systémům. 7. vydání. Brno: Masa-
rykova univerzita. s. 208. 
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kontroly je funkcia pozorovateľov menovaných stranami Zmluvy o An-
tarktíde (1959),11  ktorá má v znení svojho Protokolu o životnom pro-
stredí (1991)12 významný environmentálny rozmer. K tomuto typu kon-
troly patrí i akýkoľvek iný druh kontroly uskutočňovanej štátmi, ktorá nie 
je upravená zmluvne, a je realizovaná na základe voľnosti zaručenej vše-
obecným obyčajovým medzinárodným právom.  

Kontrolná činnosť medzinárodných orgánov, organizácií či inštitúcií 
zriadených špeciálne pre tento účel, alebo už existujúcich orgánov, orga-
nizácií, či inštitúcií, ktorým bola kontrolná právomoc pridelená sa ozna-
čuje ako tzv. inštitucionalizovaná kontrola.   Výhoda uskutočňovania 
kontroly týmito orgánmi a organizáciami spočíva v tom, že môžu po-
merne objektívne zistiť skutočný stav a štáty ich závery spravidla rešpek-
tujú.13 Príkladmi medzinárodných orgánov, ktorým je podľa environmen-
tálnych medzinárodných zmlúv zverená kontrolná právomoc sú sekreta-
riáty a konferencie zmluvných strán, tak ako sú zakotvené napríklad vo 
Viedenskom dohovore o ochrane ozónovej vrstvy (1985).  

Od kontrolnej činnosti medzinárodných vládnych orgánov a organizá-
cií medzinárodnoprávneho charakteru je potrebné odlíšiť kontrolnú čin-
nosť medzinárodných mimovládnych organizácií ako sú napr. organizá-
cie Greenpeace, Friends of Earth a pod. Kontrolná činnosť týchto organi-
zácií má spravidla medzinárodnopolitický charakter. Dané organizácie 
pôsobia spravidla na základe vlastnej iniciatívy pričom, v duchu svojich 
interných predpisov, o. i. sledujú správanie sa štátov v otázkach život-
ného prostredia. Tieto organizácie teda môžu i bez poverenia zo strany 
štátov plniť monitorovacie funkcie a poskytovať informácie, ktoré ná-
sledne predávajú príslušným orgánom vytvoreným na základe tej ktorej 

                                                      
11 Antarctic Treaty (1959). 402 UNTS 71. K tejto  zmluve pristúpila  aj ČSFR  a bola jej zmluvnou  
stranou  od  mája  1962.  Zmluva  bola publikovaná Vyhláškou MZV č. 76/1962 Zb. Slovenská 
republika do tohto dohovoru sukcedovala. 

12 Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty (1991). 2941 UNTS 9. 

13 ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: ŠTURMA, P., 
DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní právo životního 
prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 161. 
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medzinárodnej zmluvy z oblasti medzinárodného práva životného pro-
stredia.14 Kontrolná činnosť medzinárodných mimovládnych organizácií 
môže mať za určitých okolností i medzinárodnoprávny charakter a to 
v prípade ak kontrolné mechanizmy príslušného dohovoru z oblasti život-
ného prostredia vytvárajú priestor pre oznámenia zo strany verejnosti 
voči porušeniu dohovoru zo strany niektorého zo zmluvných štátov. Ta-
kúto možnosť predpokladá napr. kontrolný mechanizmus spomínaného 
Aarhuského dohovoru (1998).15 Medzinárodné mimovládne organizácie 
sú pokladané za súčasť verejnosti oprávnenej podávať uvedené oznáme-
nia a hojne toto oprávnenie aj využívajú. 

4 Spôsoby kontroly dodržiavania medzinárodného práva ži-
votného prostredia 

Spôsob kontroly v medzinárodnom práve verejnom vo všeobecnosti 
sa volí v závislosti od povahy kontrolovaných záväzkov a je taktiež spra-
vidla zakotvený v zmluve.16 Z hľadiska medzinárodného práva životného 
prostredia sa osobitne zvýrazňujú ako špecifické spôsoby kontroly najmä 
kontrola preventívna a kontrola následná.17 Preventívna kontrola  je za-
ložená na kritériách stanovených v zmluve a vykonáva sa za účelom zis-
tenia súladu alebo nesúladu bez toho aby jej predchádzalo podozrenie 
o možnom porušovaní záväzkov. Príkladom preventívnej kontroly je člá-
nok 14 Protokolu o životnom prostredí (1991)  k Zmluve o Antarktíde 
(1959). Podľa ods. 1 tohto článku, konzultatívne strany danej zmluvy za-
bezpečia jednotlivo alebo spoločne inšpekcie pozorovateľmi na mieste, 

                                                      
14 Bližšie pozri WOLFRUM, R. Means of Ensuring Compliance with and Enforcement of Internatio-
nal Environmental Law. In: Recueil des Cours, Collected Courses of the Hague Academy of Interna-
tional Law. Hague: Martinus Nijhoff, 1999, vol. 272,  s. 53. ISBN 978-90-41-11237-8. 
15 Bližšie pozri JANKUV, J. Aarhuský dohovor (1998) - regionálny mechanizmus ochrany ľudského 
práva na životné prostredie. In: GIERTL, A. Regionalizmus: Stav, Východiská, Perspektívy. Zborník 
vedeckých prác. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Právnická fakulta, Ústav medzinárodného 
práva a európskeho práva, 2013. s. 76. ISBN 978-80-8152-071-6. 
16 MALENOVSKÝ,J.  Mezinárodní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným právním sys-
témům. 7. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s.208. 
17 ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: ŠTURMA, P., 
DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní právo životního 
prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 162. 
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ktoré sa vykonávajú v súlade s článkom VII Zmluvy o Antarktíde.  Ná-
slednou je kontrola dodržiavania záväzkov zo zmlúv, ktorá sa uskutoč-
ňuje na základe informácie o porušení medzinárodnoprávneho záväzku. 
Vykonáva sa teda nepravidelne, na základe podozrenia jedného zmluv-
ného štátu, že iný štát porušuje zmluvné záväzky. Takúto možnosť zakot-
vuje napr. Montrealský protokol o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu 
(1987) k Viedenskému dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy (1985) vo 
svojej prílohe IV. 

Kontrola môže mať povahu jednorazovú, alebo opakovanú.18 Jedno-
razovou je kontrola správania sa štátov, ktoré sú podozrivé z porušovanie 
zmluvných záväzkov. Opakovanú kontrolu predpokladá viacero zmlúv 
z oblasti ochrany životného prostredia, v rámci svojich ustanovení, ktoré 
predpokladajú podanie správy o plnení tej ktorej zmluvy orgánu zriade-
nému zmluvou. Kontrola sa ďalej môže uskutočňovať hromadne, alebo 
individuálne.19 Hromadnou kontrolou je napr. hodnotenie dodržiavania 
zmluvy zmluvnými stranami na periodických konferenciách zmluvných 
štátov. Takýto mechanizmus je typický práve pre medzinárodné zmluvy 
medzinárodného práva životného prostredia. Individuálna kontrola sa 
orientuje iba na jeden kontrolovaný subjekt a je typická napr. pre doho-
vory medzinárodného práva životného prostredia zakotvujúce ľudské en-
vironmentálne práva a to prostredníctvom podaní zo strany verejnosti či 
iného štátu smerujúcich k zisteniu či daný štát porušil dané právo alebo 
nie alebo už spomínaná kontrola správania sa štátov podľa iných zmlúv 
medzinárodného práva životného prostredia, ktoré sú podozrivé z poru-
šovanie zmluvných záväzkov. Kontrola môže napokon byť všeobecná, 
alebo konkrétna.20 Všeobecná kontrola sa týka celého komplexu prevza-
tých záväzkov. Je typická najmä pre dohovory z oblasti ochrany ľudských 

                                                      
18 Bližšie pozri MALENOVSKÝ, J.  Mezinárodní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným 
právním systémům. 7. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 209. 

19 Bližšie pozri MALENOVSKÝ, J.  Mezinárodní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným 
právním systémům. 7. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 209. 

20 Bližšie pozri MALENOVSKÝ, J.  Mezinárodní právo veřejné – obecná část – a poměr k jiným 
právním systémům. 7. vydání. Brno: Masarykova univerzita. s. 209.  
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environmentálnych práv a ich spravodajské procedúry. Konkrétna kon-
trola sa týka jedného  konkrétneho medzinárodného záväzku. Je bežná 
v rámci dohovorov o ochrane ľudských environmentálnych práv v rámci 
procedúr oznámení zo strany verejnosti či iných štátov proti porušovaniu 
environmentálnych práv zakotvených v danom dohovore.  

5 Prostriedky kontroly dodržiavania medzinárodného práva 
životného prostredia 

V medzinárodnom práve životného prostredia sa rozlišujú tri základné 
prostriedky kontroly a to spravodajskú procedúru (poskytovanie informá-
cií), procedúru pre zistenie nedodržovania (angl. non-compliance proce-
dures) a inšpekcie na mieste niekedy spojené i s možnosťou pozorovania 
s použitím technických prostriedkov kontroly.21 

5.1 Spravodajská procedúra 

Spravodajská procedúra spočíva v podávaní správ – informácií zo 
strany zmluvných štátov príslušného dohovoru. Väčšina zmlúv v oblasti 
medzinárodného práva životného prostredia požaduje od zmluvných 
strán poskytovať určité informácie.22 Tento prostriedok kontroly v me-
dzinárodnom práve životného prostredia prevláda.23 Uvedené spravodaj-
ské procedúry sú zakotvené v celom rade významných zmlúv v oblasti 
ochrany životného prostredia.  Dohovor o medzinárodnom obchode s 
ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (1973) 24  v článku 
XII ods.2 d) zakotvuje právomoc Sekretariátu zriadeného podľa článku 

                                                      
21 Porovnaj ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: 
ŠTURMA, P., DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní 
právo životního prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 162. 
22 SANDS, P., PEEL, J., FABRA, A., MACKENZIE, R. Principles of International Environmental 
Law. Third edition.  Cambridge: Cambridge University Press, 2012. s. 143. ISBN 978-0-521-14093-
5. 
23 Porovnaj ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: 
ŠTURMA, P., DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní 
právo životního prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 163. 
24 Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (1973). 993 
UNTS 243. Slovenská republika je zmluvnou stranou tohto dohovoru. V zbierke zákonov SR tento 
dohovor vyšiel v rámci Oznámenia č. 572/1992 Zb. 
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XII ods.1 tohoto dohovoru, študovať hlásenia strán a vyžadovať od strán 
také doplňujúce údaje, ktoré sú podľa jeho mienky potrebné na zabezpe-
čenie plnenia tohto dohovoru. Tieto informácie potom následne skúma 
Konferencia zmluvných strán (ďalší orgán zriadený podľa článku XI ods. 
1 dohovoru), pričom pri tomto skúmaní môže zistiť aj prípadný nesúlad.25  

Viedenský dohovor o ochrane ozónovej vrstvy (1985) má spravodajskú 
procedúru zabezpečenú v duchu článku 7 Montrealského protokolu o lát-
kach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (1987) k Viedenskému dohovoru 
o ochrane ozónovej vrstvy (1985), podľa ktorého každá zmluvná strana 
odovzdá Sekretariátu zmluvy do troch mesiacov od doby, kedy sa stala 
zmluvnou stranou štatistické údaje o vlastnej produkcii, dovoze a exporte 
každej z kontrolovaných látok obsiahnutých v príslušných prílohách do-
hovoru. Každá strana taktiež poskytne Sekretariátu zmluvy štatistické 
údaje o svojej ročnej výrobe (so zvláštnymi údajmi o množstvách likvi-
dovaných technológiami, ktoré budú schválené stranami), dovoze a vý-
voze do členských a nečlenských krajín, látok za rok, počas ktorého sa 
strana stala členom Protokolu, a pre nasledujúci rok. Tieto údaje poskytne 
najneskôr do deviatich mesiacov po ukončení každého roku, ku ktorému 
sa tieto údaje vzťahujú. Kontrola plnenia dohovoru náleží podľa článku 
11 ods.4 pís. a) Montrealského protokolu Stretnutiu strán.  

Bazilejský  dohovor  o   kontrole  a  pohybe  nebezpečných odpadov 
cez hranice štátov a o ich zneškodňovaní (1989)26 zakotvuje v článku 13 
ods.3 povinnosť zmluvných strán poskytovať každoročne informácie 
Konferencii zmluvných strán – orgánu zriadenému podľa článku 15 do-

                                                      
25 Pozri ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: 
ŠTURMA, P., DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní 
právo životního prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 164 a WOL-
FRUM, R. Means of Ensuring Compliance with and Enforcement of International Environmental 
Law. In: Recueil des Cours, Collected Courses of the Hague Academy of International Law. Hague: 
Martinus Nijhoff, 1999, vol. 272,  s. 37. 
26 Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their 
Disposal (1989). 1673 UNTS 126. Notifikácia sukcesie do tohoto dohovoru bola uvedená v Ozná-
mení č. 53/1994 Z.z. Jeho text však v Zbierke zákonov SR nevyšiel. Vyšiel však v úradnom vestníku 
Európskej únie L 39, 16.2.1993, s. 304-324. 
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hovoru prostredníctvom ďalšieho orgánu – Sekretariátu, ktorého právo-
moci sú vymedzené  v článku 16. Tieto informácie zahŕňajú informácie o 
kompetentných úradoch a kontaktných miestach, ktoré určili podľa 
článku 5 tohto dohovoru, o pohybe nebezpečných odpadov a iných odpa-
dov cez štátne hranice, na ktorých sa podieľali, o opatreniach na zabez-
pečenie tohto dohovoru, ktoré prijali, o dostupných kvalifikovaných šta-
tistikách, ktoré zostavili, o účinkoch vzniku a prepravy nebezpečných od-
padov a iných odpadov na ľudské zdravie a životné prostredie a o ich 
zneškodnení, o dvojstranných, mnohostranných a regionálnych dohodách 
a dojednaniach, ktoré uzavreli podľa článku 11 tohto dohovoru,  o havá-
riách, ktoré sa stali počas pohybu nebezpečných odpadov a iných odpa-
dov cez štátne hranice a pri ich zneškodňovaní, a o opatreniach prijatých 
na ich riešenie, o možnostiach zneškodňovania v zariadeniach na území 
podliehajúcom ich národnej jurisdikcii, o opatreniach prijatých na pod-
poru vývoja technológií na zníženie a/alebo vylúčenie vzniku nebezpeč-
ných a iných odpadov a o iných záležitostiach, ktoré Konferencia zmluv-
ných strán považuje za vhodné. Konferencia zmluvných strán podľa 
článku 15 ods.5 sústavne posudzuje a vyhodnocuje skutočné plnenie 
tohto dohovoru. 

5.2 Procedúra pre zistenie nedodržovania 

Procedúra pre zistenie nedodržovania predstavuje nový prístup pri 
vykonávaní zmlúv v oblasti medzinárodnoprávnej ochrany životného 
prostredia.27 Je zakotvená vo viacerých dohovoroch z oblasti medziná-
rodného práva životného prostredia. Vytvorenie tohto typu procedúry je 
jedným z najvýznamnejších „výdobytkov“ vývoja medzinárodného práva 
životného prostredia. Predstavuje mechanizmus na rozhraní zmierova-
cieho konania a tradičného riešenia sporov.28    

                                                      
27 ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: ŠTURMA, P., 
DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní právo životního 
prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 166. 
28 Bližšie pozri SANDS, P., PEEL, J., FABRA, A., MACKENZIE, R. Principles of International 
Environmental Law. Third edition.  Cambridge: Cambridge University Press, 2012. s. 163. 
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Ako prvý bol systém procedúry pre zistenie nedodržovania zriadený 
v rámci zmluvného systému  Viedenského dohovoru o ochrane ozónovej 
vrstvy (1985), ktorý túto procedúru obsahuje v duchu článku 8 a Prílohy 
IV Montrealského protokolu o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu 
(1987) k Viedenskému dohovoru o ochrane ozónovej vrstvy (1985).29 
Podľa tohto článku zmluvné strany na svojom prvom zasadaní prerokujú 
a schvália postupy a inštitucionálne mechanizmy zabezpečenia nápravy, 
keď neboli splnené záväzky podľa tohto protokolu a pre postup proti stra-
nám, ktoré svoje záväzky neplnia. V Prílohe IV30 tohto protokolu sú za-
kotvené podrobnejšie pravidlá. Podľa bodu 1 tejto prílohy v prípade ak 
má jedna zmluvná strana výhrady ohľadom implementácie protokolu 
inou zmluvnou stranou zašle ich Sekretariátu zmluvy, ktorý tieto výhrady 
do dvoch týždňov po ich obdržaní zašle štátu, voči ktorému výhrady sme-
rujú. Tento štát potom zasiela odpoveď a vysvetľujúce informácie spätne 
sekretariátu a dotknutým zmluvným stranám v lehote troch mesiacov. 
Sekretariát zmluvy následne celú uvedenú dokumentáciu predkladá Vy-
konávaciemu výboru (angl. Implementation Committee) zriadenému 
podľa bodu 5 Prílohy IV.   Tento orgán pozostáva z desiatich zmluvných 
štátov volených Stretnutím strán na dva roky. Vykonávací výbor posúdi 
predložené informácie a podľa bodu 8 sa snaží nájsť priateľské riešenie 
(angl. amicable solution) danej záležitosti.  Následne predloží Stretnutiu 
zmluvných strán správu, ktorá zahŕňa príslušné odporúčania vo veci pria-
teľského riešenia veci. Stretnutie strán môže po obdržaní tejto správy roz-
hodnúť o krokoch, ktoré majú smerovať k zabezpečeniu súladu s Mon-
trealským protokolom.  Tieto môžu zahŕňať pomoc danému štátu, varo-
vanie (angl. caution) štátu, alebo aj suspendovanie práv a výhod (angl. 
suspension of specific rights and privileges) poskytovaných podľa Mon-
trealského protokolu.31 

                                                      
29 SANDS, P., PEEL, J., FABRA, A., MACKENZIE, R. Principles of International Environmental 
Law. Third edition.  Cambridge: Cambridge University Press, 2012. s.163. 

30 BIRNIE, P.W., BOYLE, A. Basic Documents on International Law and the Environment. Oxford: 
Clarendon Press, 1995. s. 244. ISBN 0-19-876321-2. 
31 Bližšie pozri SANDS, P., PEEL, J., FABRA, A., MACKENZIE, R. Principles of International 
Environmental Law. Third edition.  Cambridge: Cambridge University Press, 2012. s. 164 a ON-
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Rámcový dohovor o zmene klímy (1992)32 obsahuje základ pre proce-
dúru zistenia nedodržovania v článku 13, podľa ktorého Konferencia 
strán, zriadená podľa článku 7 dohovoru, na svojom prvom zasadnutí 
zváži zriadenie multilaterálneho konzultačného postupu, ktorý bude pre 
zmluvné strany na ich žiadosť k dispozícii pre rozhodovanie o otázkach 
plnenia dohovoru. Kjótsky protokol k Rámcovému dohovoru o zmene 
klímy (1997)33 následne vo svojom článku 18 stanovil, že Konferencia 
strán, slúžiaca ako stretnutie strán tohto protokolu, na svojom prvom za-
sadnutí schváli vhodné a účinné postupy a mechanizmy určenia a riešenia 
prípadov neplnenia ustanovení tohto protokolu vrátane vypracovania in-
dikatívneho zoznamu dôsledkov, berúc do úvahy príčinu, typ, stupeň a 
početnosť výskytu neplnenia. Všetky postupy a mechanizmy podľa tohto 
článku majúce záväzné dôsledky, budú prijaté formou dodatku k tomuto 
protokolu. 

Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní 
a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (1998, 
ďalej Aarhuský dohovor), stanovuje okrem už zmienenej spravodajskej 
procedúry v článku 10 ods. 2 i procedúry pre zistenie nedodržovanie. Člá-
nok 12 vytvára osobitný orgán Aarhuského dohovoru Sekretariát. Článok 
14 vytvára ďalší osobitný medzinárodný orgán Aarhuského dohovoru - 
Stretnutie zmluvných strán dohovoru. Do momentu nadobudnutia medzi-
národnoprávnej záväznosti Aarhuského dohovoru úlohu tohto zasadnutia 
plnili stretnutia signatárskych strán (prebehli dve stretnutia). Článok 15 

                                                      
DŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: ŠTURMA, P., DA-
MOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní právo životního 
prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s.167. 
32 United Nations Framework Convention on Climate Change (1992). 1771 UNTS 107. Slovenská 
republika je zmluvnou stranou tohoto dohovoru. V zbierke zákonov Slovenskej republiky vyšiel ako 
Oznámenie MZV SR č. 548/2006 Z. z. Vyšiel i v  Úradnom vestníku Európskej únie L 033 , 
07/02/1994, s. 0013 – 0028, mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 11, zväzok 19, s. 
169 – 185. 
33 Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1997). 2303 UNTS 
162.  Slovenská republika je zmluvnou stranou tohto protokolu. V slovenskej zbierke zákonov vyšiel 
v rámci Oznámenia č.139/2005 Z. z. .Vyšiel i v Úradnom vestníku Európskej Únie  L 130 , 
15/05/2002, s. 0004 – 0020,  mimoriadne vydanie v slovenskom jazyku, kapitola 11, zväzok 42, s. 
27 – 43. 
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ďalej zakotvuje, že „...Na stretnutí strán sa na základe súhlasnej vôle 
všetkých Strán vytvoria nepovinné mechanizmy pre posúdenie súladu s 
ustanoveniami tohto dohovoru, ktoré majú nekonfrontačný, mimosúdny a 
konzultačný charakter. Tieto mechanizmy musia umožniť primeranú 
účasť verejnosti a môžu tiež zahŕňať možnosť posúdiť stanoviská členov 
verejnosti k záležitostiam týkajúcim sa tohto dohovoru.“ Uvedené mecha-
nizmy boli v priebehu času vytvorené. V rámci stretnutí zmluvných strán 
bol vytvorený celý rad orgánov. Z hľadiska kontroly dodržiavania usta-
novení dohovoru je zrejme najvýznamnejší tzv. Výbor pre súlad (angl. 
Compliance Committee) známy aj pod názvom Aarhuský výbor34 vytvo-
rený na základe Rozhodnutia č. 1/7 (2002) o preskúmavaní súladu stret-
nutia strán.  Mechanizmus tohto výboru (ďalej Aarhuský výbor) je možné 
spustiť, podaním jednej zmluvnej strany ohľadom dodržiavania dohovoru 
inou zmluvnou stranou,  podaním zmluvnej strany týkajúcim sa dodržia-
vania dohovoru z jeho strany, odkazom sekretariátu zasadnutia zmluv-
ných strán Aarhuského výboru, oznámeniami verejnosti ohľadom dodr-
žiavania dohovoru štátom. Navyše Aarhuský výbor môže skúmať dodr-
žiavanie dohovoru z vlastnej iniciatívy, robiť odporúčania, pripravovať 
správy o dodržiavaní dohovoru na požiadanie stretnutia strán a monitoro-
vať, posúdiť a napomáhať implementácii požiadaviek na  spravodajskú 
procedúru zo strany štátov podľa článku 10 ods.2. Detaily ohľadom rea-
lizácie spravodajskej procedúry boli rozpracované v rámci Rozhodnutia 
č.1/8 (2002) o spravodajských požiadavkách stretnutia strán. V rámci 
tejto procedúry má okrem Aarhuského výboru významnú úlohu Sekreta-
riát.  

Vzhľadom na nedávne vytvorenie Aarhuského výboru nie je v odbor-
nej literatúre dostatok informácií, ktoré by umožnili úplne jednoznačne 

                                                      
34 Bližšie pozri, napr. webstránky  http://udalosti.noviny.sk/ekonomika/03-07-2011/energetika-sr-
pri-dostavbe-mochoviec-pochybilo-tvrdi-greenpeace.html, http://tvnoviny.sk/sekcia/spravy/do-
mace/sr-porusila-prava-verejnosti-v-rozhodovani-o-dostavbe-mochoviec.html alebo 
http://spravy.pravda.sk/ekonomika/clanok/285661-greenpeace-pre-mochovce-opaet-zenie-sloven-
sko-pred-vybor-osn/ v znení dostupnom k 29. septembru 2013.   
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charakterizovať  povahu tohto orgánu.  Existuje tu však potenciál vytvo-
renie kvázi súdneho mechanizmu.35 Podľa najnovších informácií z čin-
nosti Aarhuského výboru vyplýva, že sa sľubne rozbieha akceptácia prá-
vomocí tohto výboru zo strany štátov. Do súčasnosti  žiadna zo zmluv-
ných strán nepožiadala o vyňatie z jeho procedúr. Aarhuský výbor do sú-
časnosti eviduje jedno podanie od štátu smerujúce proti inému štátu, cel-
kovo 49 oznámení od verejnosti (jednotlivcov) proti štátu.  Vo viacerých 
prípadoch konštatoval nesúlad s ustanoveniami Aarhuského dohovoru.36  

Procedúry pre zistenie nedodržovania obsahujú i viaceré ďalšie doho-
vory z oblasti medzinárodného práva životného prostredia. 37 

5.3 Inšpekcie na mieste 
Inšpekcie na mieste predstavujú najasertívnejší prostriedok38 kontroly 

v medzinárodnom práve životného prostredia. Uskutočňujú sa podľa do-
hovorov v oblasti obchodu s voľne žijúcimi druhmi živočíchov a rastlín, 
ochrany veľrýb, kontroly rybolovu, ochrany životného prostredia Antar-
ktídy a kozmických aktivít štátov, ktoré môžu viesť k znečisťovaniu koz-
mického priestoru.  

Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijú-
cich živočíchov a rastlín (1973) obsahuje možnosť uskutočnenia inšpek-
cie vo svojom článku XIII. Podľa odseku 1 tohto článku ide o prípady ak 
je Sekretariát zmluvy informovaný že niektorý druh zaradený do prílohy 
I alebo II je nepriaznivo ovplyvňovaný obchodom s exemplármi tohto 
druhu alebo že ustanovenia tohto dohovoru sa účinne neplnia. Následne 

                                                      
35 Pozri dielo SHAW, M.N. International Law. Fifth Edition, Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003. s. 757-758. ISBN 978-0-521-72814-0 a internetovú stránku 
www.unece.org/env/pp/compliance.htm. 
36  Bližšie pozri Jankuv, J. Ľudské právo na životné prostredie a mechanizmy jeho ochrany v medzi-
národnom práve, In: Acta Universitatis Carolinae – Iuridica, Praha,  č.4,  2006, Praha: Univerzita 
Karlova, 2008. s. 75-76. ISSN 0323-0619 a webovú stránku http://www.unece.org/env/pp/pub-
com.htm. 
37 Bližšie pozri SANDS, P., PEEL, J., FABRA, A., MACKENZIE, R. Principles of International 
Environmental Law. Third edition.  Cambridge: Cambridge University Press, 2012. s. 164-165. 
38 BIRNIE, P.W., BOYLE, A. International Law and the Environment. Oxford: Clarendon Press, 
1992. s. 167. 
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Sekretariát oznámi oprávnenému výkonnému orgánu zmluvnej strany 
alebo strán, ktorých sa to týka. Ak niektorá zmluvná strana dostane takéto 
oznámenie, ako je uvedené v odseku 1 tohto článku, v duchu odseku 2 
informuje čo možno najskôr, a pokiaľ to jej zákonné predpisy dovoľujú, 
Sekretariát o všetkých závažných faktoch a navrhne prípadné nápravné 
opatrenia. Ak strana uzná, že je žiadúce zaviesť vyšetrovanie, môže toto 
vyšetrovanie vykonať jedna alebo viaceré osoby výslovne na toto zmoc-
nené touto stranou. Podľa odseku 3 informácie poskytnuté stranou alebo 
informácie, ktoré sú výsledkom vyšetrovania, ako je uvedené v odseku 2 
tohto článku, preskúma budúca konferencia strán, ktorá môže vydať 
akékoľvek odporúčania, ktoré uzná za vhodné. 

V oblasti ochrany veľrýb inšpekcie predpokladá Medzinárodný doho-
vor o regulácii lovu veľrýb (1946)39 vo svojom článku 5 pís. i, tak ako bol 
pozmenený Protokolom k Medzinárodnému dohovoru o regulácii lovu 
veľrýb (1956).40 Zmluvné strany tohoto zmluvného systému dali právo-
moc vykonávať inšpekcie Medzinárodnej veľrybárskej komisii zriadenej 
podľa článku III dohovoru. Tento orgán má právomoc vymenovať pozo-
rovateľov, ktorí sa plavia na palubách veľrybárskych lodí a podávajú mu 
správy o svojich zisteniach. Títo pozorovateli sú navrhovaní komisii 
zmluvnými štátmi dohovoru, ktorí sa chcú zúčastniť inšpekcií na vzájom-
nej báze.41 

V oblasti kontroly rybolovu inšpekcie zakotvuje Medzinárodný doho-
vor pre severozápadný atlantický rybolov (1949)42 a Medzinárodný do-

                                                      
39 International Convention for the Regulation of Whaling (1946). 161 UNTS 72. Slovenská republika 
je zmluvnou stranou tohto dohovoru. V zbierke zákonov SR vyšiel v rámci Oznámenia  č. 263/2005 
Z.z. 

40 Protocol to the International Convention for the Regulation of Whaling (1956). 338 UNTS 366. 
Slovenská republika je zmluvnou stranou tohto protokolu. V zbierke zákonov SR vyšiel v rámci 
Oznámenia č. 264/2005 Z.z.  

41 BIRNIE, P.W., BOYLE, A. International Law and the Environment. Oxford: Clarendon Press, 
1992. s.168.  
42 International Convention for the North-West Atlantic Fisheries (1949). 157 UNTS 157. 
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hovor o budúcej multilaterálnej spolupráci v severozápadnom atlantic-
kom rybolove (1978).43 Oba dohovory obsahujú veľmi podobné ustano-
venia ako predchádzajúce dohovory týkajúce sa ochrany veľrýb, ktoré 
vytvárajú priestor pre vzájomné inšpekcie s povinnosťou podávať o tom 
správy príslušnej komisii.44    

Novšia Dohoda o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spo-
jených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 o ochrane a vyu-
žívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké 
vzdialenosti (1995)45 obsahuje veľmi podrobné ustanovenia ohľadom in-
špekcií v článku 21. Kľúčovým ustanovením v tomto smere je článok 21 
ods.1, ktorý zakotvuje právo oprávnených kontrolórov (inšpektorov) zo 
zmluvného štátu, ktorý je členom oblastnej rybolovnej organizácie, v kaž-
dej oblasti šíreho mora podliehajúcej subregionálnej alebo regionálnej or-
ganizácii alebo zoskupeniu pre riadenie rybárstva, nastúpiť na palubu a 
skontrolovať v súlade s odsekom 2 rybárske lode plaviace sa pod vlajkou 
iného štátu, ktorý je účastníkom tejto dohody, bez ohľadu na to, či tento 
štát je tiež členom uvedenej organizácie alebo účastníkom uvedeného 
zoskupenia, aby zabezpečil splnenie ochranných a riadiacich opatrení pre 
transzonálne populácie rýb a populácie rýb migrujúcich na veľké vzdia-
lenosti určených uvedenou organizáciou alebo uvedeným zoskupením. 

Inšpekcie ako kontrolný prostriedok sú zakotvené i v rámci zmluv-
ného systému zakotvujúcemu medzinárodnoprávny režim Antarktídy. 
Základ medzinárodnoprávneho režimu priestoru Antarktídy obsahuje  už 
spomínaná Zmluva  o  Antarktíde, ktorá  bola podpísaná v roku 1959 
v americkom Washingtone. Vzťahuje sa na celý priestor ležiaci na  juh 
od  60 stupňa južnej zemepisnej  šírky a  nielen na pevninu Antarktídy.   

                                                      
43 Convention on Future Mulitilateral Co-operation in the North-West Atlantic Fisheries (1978). 157 
UNTS 157. 
44 BIRNIE, P.W., BOYLE, A. International Law and the Environment. Oxford: Clarendon Press, 
1992. s.168.  
45 The United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Manage-
ment of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks (1995). 2167 UNTS 3. Slovenská 
republika je zmluvnou stranou tejto dohody. V Zbierke zákonov SR bola táto zmluva publikovaná 
pod č. 44/2009 Z.z. 
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Inšpekčný systém vytvára č. VII ods.1 tejto zmluvy, pričom tento systém 
bol pôvodne určený pre zabezpečenie kontroly pred neoprávneným vyu-
žívaním Antarktídy na vojenské účely. Po prijatí ďalších doplňujúcich 
zmlúv, ktoré sa týkajú prevažne ochrany životného prostredia Antarktídy 
a niektorých živočíchov žijúcich v tomto priestore je tento systém využí-
vaný  i k sledovaniu dodržiavania týchto pravidiel. 46 Medzinárodno-
právny režim Antarktídy dotvárajú Dohovor o zachovaní antarktických 
tuleňov (1972),47 Dohovor o  zachovaní živých antarktických morských 
zdrojov (1980),48 a už spomínaný Protokol   o   ochrane   životného   pro-
stredia  k Washingtonskej zmluve (1991). Všetky uvedené zmluvy obsa-
hujú normy týkajúce sa ochrany životného prostredia. Okrem uvedených 
dohovorov bol prijatý aj Dohovor o regulácii činností v oblasti ne-
rastných zdrojov Antarktídy (1988),49 avšak tento dohovor, vzhľadom na 
neochotu štátov pristúpiť k jeho ratifikácii, doposiaľ nenadobudol medzi-
národnoprávnu záväznosť. Preto mu nebudeme venovať bližšiu pozor-
nosť. Otázky ochrany životného prostredia Antarktídy sú najkomplexnej-
šie riešené najmä v Protokole o ochrane životného prostredia k Zmluve o 
Antarktíde (1991). Protokol  spolu s  prílohami tvorí  základ komplexného 
systému  ochrany životného  prostredia v Antarktíde a priľahlých ekosys-
témov na ňom závislých a vypĺňa medzery právne nepokryté Washin-
gtonskou zmluvou. Prehlasuje Antarktídu za prírodnú rezerváciu zasvä-
tenú mieru a vede. Protokol  sa  skladá  z  vlastného  textu a štyroch príloh. 
Prílohy protokolu  sa   týkajú  povinnosti štátov odhadovať  dopady  na  
životné prostredie pri aktivitách v Antarktíde, uchovania  fauny  a   flóry 
Antarktídy, problematiky  odkladania a hospodárenia s odpadmi v pries-
tore Antarktídy  a zabraňovania znečisťovania mora priľahlého k Antar-
ktíde. 

                                                      
46 ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: ŠTURMA, P., 
DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní právo životního 
prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 168. 
47 Convention for the Conservation of Antarctic Seals (1972). 1080 UNTS 175. 

48 Convention for the Conservation of Antarctic Living Resources  (1980). 1329 UNTS 47 
49 Convention on the Regulation of Antarctic Mineral Resource Activities (1988). 27 ILM 868. 
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Kvôli dodržiavaniu medzinárodného režimu Antarktídy zmluvné 
stany systému antarktických zmlúv zaviedli kontrolný  systém  spočíva-
júci  v kontrole pozorovateľmi na mieste, leteckom  prieskume a v infor-
mačnej povinnosti   štátov. Vo všeobecnosti platí, že pozorovateľov určia 
jednotlivé zmluvné strany a títo majú slobodný prístup v ktoromkoľvek  
období  na  všetky  stanice  a zariadenia do všetkých  častí  Antarktídy,  
môžu  prezrieť lode, lietadlá či sklady.  Letecký  prieskum  môže  usku-
točniť  každá  zmluvná strana na  celom území Antarktídy  aj vojenskými 
lietadlami, inak vojenské lietadlá nemajú  prístup nad Antarktídu, ide o 
tzv. účelovú slobodu preletu.50 Informačná povinnosť štátov predstavuje 
tretiu rovinu kontrolného systému dodržiavanie medzinárodnoprávneho 
režimu Antarktídy. Pre uľahčenie výkonu inšpekčnej činnosti sa každá 
zmluvná strana zaviazala, že ostatné štáty bude informovať o svojich vý-
pravách smerujúcich do alebo z Antarktídy, ak budú organizované alebo 
vyslané z jej územia, ďalej o existencii svojich staníc v Antarktíde, ako 
aj o prípadnom úmysle vyslať do Antarktídy vojenský personál alebo ma-
teriál.51 Odkazy na tento kontrolný systém je možné nájsť v každej z uve-
dených zmlúv antarktického zmluvného systému s výnimkou Dohovoru 
o zachovaní antarktických tuleňov (1972), pričom úprava procesu inšpek-
cií podľa tej ktorej zmluvy sa v niektorých detailoch líši. 

Samotná Zmluva o Antarktíde (1959) článku VII ods. 1 zakotvuje, že 
inšpekcie realizujú pozorovatelia, ktorí sú menovaní príslušnými štátmi. 
Ide o štáty, ktoré podľa článku IX zmluvy patria do medzi štáty - pôvodné 
strany zmluvy a štáty, ktoré vykonávajú v Antarktíde podstatnú vedeckú 
činnosť, ktoré sa v rámci antarktického zmluvného systému nazývajú 
i konzultatívnymi zmluvnými stranami, ktoré sa stretávajú v rámci tzv. 
Konzultatívnych schôdzok Zmluvy o Antarktíde.  Pozorovatelia musia byť 
občanmi zmluvných strán, ktoré ich menujú. Pri vykonávaní inšpekcie 
má každý pozorovateľ podľa článku VII ods. 2 zmluvy úplne voľný prí-
stup do ktorejkoľvek či všetkých oblastí Antarktídy a to v ktoromkoľvek 

                                                      
50 Bližšie pozri KLUČKA, J.  Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť). Druhé do-
plnené a prepracované vydanie. Bratislava: Iura Edition, 2011. s. 346. ISBN 978-80-8078-414-0. 
51 KLUČKA, J.  Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť). Tretie doplnené a prepra-
cované vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. s. 320. ISBN 978-80-8168-743-3. 
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čase. Za účelom vykonania inšpekcie sú podľa článku VII ods. 3 pozoro-
vateľom prístupné všetky oblasti Antarktídy, vrátane staníc a zariadení 
v týchto oblastiach a tiež všetky námorné lode  a lietadlá na základniach, 
kde sa vykladá alebo nakladá náklad či personál.52 Podľa článku VII ods.4 
môžu konzultatívne zmluvné strany realizovať kontrolnú činnosť i zo 
vzdušného priestoru leteckým pozorovaním. Letecké pozorovanie nie je 
z hľadiska časového a priestorového nijako obmedzené.  

Dohovor o  zachovaní živých antarktických  morských zdrojov (1980) 
zakotvuje ustanovenia o pozorovaní a inšpekciách v článku XXIV a vy-
tvára priestor pre inšpekcie predovšetkým na mori.  Dôležitú úlohu 
v rámci tohto systému hrá Komisia pre zachovanie živých antarktických 
morských zdrojov (ďalej len „Komisia“) zriadená podľa článku VII ods.1 
zmluvy. Podľa článku XXIV ods.1. zmluvné strany súhlasili, že bude vy-
tvorený systém pozorovaní a kontrol, aby podporili cieľ a zabezpečili do-
držiavanie ustanovení tohto dohovoru. Podľa odseku 2 článku XXIV sys-
tém pozorovaní a kontrol vypracuje Komisia podľa zásad uvedených 
v tomto odseku.  

Protokol o ochrane životného prostredia k Zmluve o Antarktíde (1991) 
zakotvuje ustanovenia o inšpekciách v článku 14 s možnosťou menovať 
pozorovateľov konzultatívnymi zmluvnými stranami Zmluvy o Antar-
ktíde i v rámci Konzultatívnych schôdzok Zmluvy o Antarktíde. Pozoro-
vatelia majú prístup do všetkých staníc, zariadení, vybavení , lodí a lieta-
diel, ktoré sú prístupné podľa článku VII ods. 3 Zmluvy o Antarktíde. 
Správy o inšpekciách sú zasielané dotknutým i všetkých ostatným zmluv-
ným stranám a sú posudzované na najbližšej Konzultatívnej schôdzke 
Zmluvy o Antarktíde.53  

Ustanovenia o možnosti inšpekcií ďalej obsahujú Zmluva o zásadách 
činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického  priestoru,  vrátane  

                                                      
52 Bližšie pozri ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: 
ŠTURMA, P., DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní 
právo životního prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 168-169. 
53 Bližšie pozri ONDŘEJ, J. Kontrola v oblasti mezinárodněprávní ochrany životního prostředí. In: 
ŠTURMA, P., DAMOHORSKÝ, M., ONDŘEJ, J., ZÁSTĚROVÁ, J., SMOLEK, M. Mezinárodní 
právo životního prostředí, I. část (obecná). Beroun: IFEC – Eva Rozkotová, 2004.  s. 170. 
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Mesiaca  a  iných nebeských telies (1967, nazývaná aj Kozmický doho-
vor) 54 a Dohoda  o  činnosti štátov  na Mesiaci  a iných nebeských tele-
sách (1979, nazývaná aj Dohoda o Mesiaci).55 Kozmický dohovor má en-
vironmentálnu dimenziu zakotvenú v článku IX, podľa ktorého zmluvné 
štáty vykonávajú štúdium kozmického priestoru vrátane Mesiaca a iných 
nebeských telies a ich výskum tak, aby predišli ich škodlivému zamoro-
vaniu. V článku XII Kozmického dohovoru (1967), je zakotvená mož-
nosť inšpekcií v duchu jeho ustanovenia zakotvujúceho, že všetky sta-
nice, zariadenia, výstroj a kozmické plavidlá na Mesiaci a iných nebe-
ských telesách sú voľne prístupné predstaviteľom iných zmluvných strán 
na základe vzájomnosti. Títo predstavitelia vopred v rozumnej lehote 
oznámia plánovanú návštevu, aby sa mohli vykonať potrebné konzultácie 
a urobiť maximálne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a na to, aby sa ne-
narušila normálna činnosť zariadenia, ktoré sa má navštíviť. Dohoda 
o Mesiaci (1979) zakotvuje svoj environmentálny rozmer v článku 7 
ods.1, ktorý zaväzuje štáty prijímať preventívne opatrenia s cieľom za-
brániť poškodeniu prostredia Mesiaca. Ustanovenia o kontrole formou 
inšpekcií obsahuje článok 15 tejto dohody. V duchu tohto článku sa môže 
každý zmluvný štát presvedčiť o tom, že činnosť ostatných zmluvných 
strán pri prieskume a využívaní Mesiaca je vykonávaná v súlade s doho-
dou.   Na tento účel sú vesmírne vozidlá, zariadenia, vybavenie, stanice 
a iné zariadenia na Mesiaci voľne prístupné iným zmluvným štátom. In-
špekcia iného štátu musí byť oznámená s dostatočným časovým predsti-
hom vopred. 

                                                      
54 Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space, 
including the Moon and Other Celestial Bodies (1967). 610 UNTS 205. Slovenská republika je 
zmluvnou stranou tohto dohovoru. Tento dohovor vyšiel v zbierke zákonov v rámci Vyhlášky MZV 
č.40/1968 Zb. 
55 Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies (1979). 
1363 UNTS 3. Slovenská republika tento dohovor doposiaľ nepodpísala a neratifikovala. 
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Záver 

Inštitút  kontroly v medzinárodnom práve je novým inštitútom medzi-
národného práva verejného, ktorý sa vyvíja zhruba od polovice 20. storo-
čia. Inštitút kontroly v medzinárodnom práve verejnom má výlučne 
zmluvnú povahu. Zmluvné pravidlá kontroly zaplňujú medzeru v úprave 
v rámci všeobecného obyčajového medzinárodného práve. Zakotvujú ná-
rok zmluvných strán vykonávať kontrolu spôsobmi uvedenými v zmluve 
a povinnosti ostatných zmluvných strán takúto kontrolu strpieť. V medzi-
národných zmluvách všeobecne i v medzinárodných zmluvách z oblasti 
ochrany životného prostredia dochádza k tvorivému kreovaniu rôznych 
druhov kontrolných mechanizmov. Najprepracovanejšie mechanizmy 
kontroly obsahujú napr. Zmluva o Antarktíde (1959) v znení Protokolu 
o životnom prostredí (1991), Dohovor o medzinárodnom obchode s ohro-
zenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín (1973), Viedenský do-
hovor o ochrane ozónovej vrstvy (1985) v znení Montrealského protokolu 
o látkach, ktoré porušujú ozónovú vrstvu (1987), Rámcový dohovor o 
zmene klímy (1992) v znení Kjótskeho protokolu k Rámcovému doho-
voru o zmene klímy (1997), Dohovor o prístupe k informáciám, účasti 
verejnosti na rozhodovaní a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach ži-
votného prostredia (1998, Aarhuský dohovor) a Zmluva o zásadách čin-
nosti štátov pri výskume a využívaní kozmického  priestoru,  vrátane  Me-
siaca  a  iných nebeských telies (1967, Kozmický dohovor). 

Právna úprava problematiky kontroly v medzinárodnom práve život-
ného prostredia v zmluvných normách zahŕňa viaceré otázky. Ide najmä 
o otázky týkajúce sa predmetu kontroly, okruhu kontrolovaných subjek-
tov a subjektov oprávnených vykonávať kontrolu, spôsobov kontroly a 
prostriedkov kontroly.  

Predmetom kontroly je plnenie medzinárodného záväzku, alebo sú-
boru viacerých záväzkov. Okruh kontrolovaných subjektov podľa medzi-
národných zmlúv medzinárodného práva životného prostredia spravidla 
zahŕňa všetky zmluvné strany, ktorými môžu byť štáty, medzinárodné or-
ganizácie a integračné zoskupenia. Kontrolnú činnosť realizujú štáty, me-
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dzinárodné orgány vytvorené príslušnou zmluvou a výnimočne i medzi-
národné organizácie vládnej povahy, ktorým táto právomoc môže by daná 
zmluvou. Spôsob kontroly v medzinárodnom práve verejnom vo všeo-
becnosti sa volí v závislosti od povahy kontrolovaných záväzkov a je tak-
tiež spravidla zakotvený v zmluve. Z hľadiska medzinárodného práva ži-
votného prostredia sa osobitne zvýrazňujú ako špecifické spôsoby kon-
troly najmä kontrola preventívna a kontrola následná. Kontrola môže mať 
povahu jednorazovú, alebo opakovanú, môže sa uskutočňovať hromadne, 
alebo individuálne a môže byť všeobecná, alebo konkrétna. Prostriedky 
kontroly v medzinárodnom práve životného prostredia zahŕňajú spravo-
dajskú procedúru, procedúru pre zistenie nedodržovania ako aj inšpekcie 
na mieste či letecké inšpekcie spojené i s možnosťou pozorovania s pou-
žitím technických prostriedkov podporené informačnou povinnosťou štá-
tov o ich aktivitách v danej oblasti.  

V nadväznosti na uvedené je možné konštatovať, že problematika 
kontroly v medzinárodnom práva životného prostredia je dynamicky sa 
rozvíjajúcou súčasťou novo sa tvoriaceho zmluvného inštitútu kontroly 
v medzinárodnom práve verejnom. Práve v kontexte kontroly dodržiava-
nia noriem medzinárodného práva životného prostredia  sa tvoria, overujú 
a aplikujú nové koncepcie kontrolných mechanizmov, ktoré významne 
obohacujú inštitút kontroly v medzinárodnom práve verejnom ako taký.  
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Nepriama ochrana utečencov prostredníctvom 
judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva 

JUDr. Ján Šikuta, PhD. 
Najvyšší súd Slovenskej republiky 

 
 

Abstrakt: 
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd neobsahuje žiadnu vý-
slovnú definíciu utečenca, rovnako ako neobsahuje ochranu práva na azyl. 
Európsky súd pre ľudské práva však týmto osobám poskytuje ochranu predo-
všetkým výkladom článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných 
slobôd. Európsky súd pre ľudské práva, napriek tomu, že v tomto článku nie 
je konkrétna zmienka o nevyhostení, ho vyložil tak, že obsahuje zákaz vyhos-
tenia. Zásada zákazu vyhostenia, ktorú rozvinul Európsky súd pre ľudské 
práva vo svojej judikatúre predstavuje jeden z dôležitých nástrojov pre 
ochranu práv utečencov. V príspevku sa budem bližšie venovať judikatúre Eu-
rópskeho súdu pre ľudské práva, v ktorej bola zásada zákazu vyhostenia vy-
slovená a ďalej rozvíjaná. 
 
Abstract: 
The European Convention on Human Rights does not contain any explicit de-
finition of a refugee nor an explicit reference pertaining to the right to asylum. 
However, the European Court of Human Rights affords protection to these 
persons, in particular through the interpretation of Article 3 of the European 
Convention on Human Rights. Moreover, although there is no specific refe-
rence to non-refoulement in that Article, the European Court of Human Rights 
has interpreted the Article as prohibiting expulsion. The principle of non-re-
foulement developed by the European Court of Human Rights in its case-law 
is one of the important instruments for protecting the rights of refugee. In this 
article, I will discuss in more detail the case-law of the European Court of 
Human Rights in which the principle of non-refoulement has been established 
and further developed. 
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Definíciu utečenca nájdeme predovšetkým v Dohovore OSN o práv-
nom postavení utečencov z roku 1951, ale aj v národných legislatívnych 
úpravách, ktoré túto definíciu prevzali práve z tohto medzinárodného do-
hovoru. Dohovor o ochrane ľudských právach a základných slobôd (ďalej 
len „Dohovor“) takúto definíciu neobsahuje, rovnako ako neobsahuje 
ochranu práva na azyl. Zároveň Dohovor osobitne neupravuje ani 
ochranu žiadateľov o azyl či ochranu utečencov. Neznamená to však, že 
by tieto kategórie osôb, akými sú napríklad žiadatelia o azyl, utečenci či 
osoby, ktoré požívajú dočasnú ochranu z dôvodu, že pochádzajú z oblasti 
vojnového konfliktu alebo inej katastrofy či nešťastia neboli chránené 
Dohovorom. 

Východiskovým bodom je článok 1 Dohovoru, podľa ktorého Vysoké 
zmluvné strany priznávajú každému, kto podlieha ich jurisdikcii, práva a 
slobody uvedené v  Hlave I tohto Dohovoru. To znamená, že pokiaľ sa 
dotknutá osoba nachádza pod jurisdikciou Vysokej zmluvnej strany Do-
hovoru, spadá pod jeho ochranu, a to bez ohľadu na to, či táto dotknutá 
osoba má alebo nemá občianstvo členského štátu Dohovoru a bez ohľadu 
na to, aký je jej status, teda vrátane žiadateľov o azyl a utečencov. 

Práva, porušenie ktorých je najčastejšie namietané v súvislosti s ochra-
nou utečencov a osôb v obdobnom postavení, sú zakotvené najmä v na-
sledujúcich článkoch Dohovoru, a to článku 2 – právo na život, článku 3– 
zákaz mučenia, článku 5– právo na slobodu a bezpečnosť, článku 8 – 
právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života, ako aj článku 13 
– právo na účinný opravný prostriedok a článku 14 – zákaz diskriminácie 
v spojení s niektorým z uvedených práv. V tomto príspevku sa zameriam 
na článok 3 Dohovoru. 

Potrebné je tiež uviesť, že i keď Dohovor OSN o právnom postavení 
utečencov je základným pilierom medzinárodnoprávnej ochrany utečen-
cov, Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, pokiaľ ide 
o vyhostenie, ide ďalej, keď v tomto smere predstavuje absolútnu ochranu 
pred navrátením danej osoby do krajiny, v ktorej by jej hrozilo mučenie, 
či zlé alebo ponižujúce zaobchádzanie. 
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Ďalej, na tomto krátkom priestore, by som chcel exemplifikatívne pri-
blížiť, aké prípady týkajúce sa migrantov utekajúcich z miesta vojnového 
alebo obdobného konfliktu, Európsky súd pre ľudské práva (ďalej aj 
„Súd“) v minulosti riešil a akými úvahami sa pri tom spravoval. Tiež je 
potrebné si uvedomiť, že Súd vždy pri prejednávaní prípadov týkajúcich 
sa migrantov a ich vyhostenia či vydania do iného štátu si vyžiada infor-
mácie o krajine, do ktorej sa má osoba vydať, a to z rôznych zdrojov, či 
už štátnych inštitúcií (databázy imigračných úradov, ministerstiev zahra-
ničných vecí a pod.), ako aj mimovládnych špecializovaných organizácií 
(Minority Rights Group, Human Rights Watch, Amnesty International a 
pod), či medzinárodných organizácií (UNHCR, IOM, Výbor RE proti 
mučeniu a pod.).  

 
Ako bolo uvedené už v úvode príspevku, i keď Dohovor neobsahuje 

ustanovenie, ktoré by výslovne upravovalo definíciu utečenca, Súd im 
poskytol ochranu hlavne prostredníctvom interpretácie článku 3 Doho-
voru, ktorý zakazuje mučenie alebo neľudské či ponižujúce zaobchádza-
nie alebo trest. V ďalšej časti príspevku sa budem venovať najdôležitejšej 
judikatúre Súdu, ktorá stanovuje základné štandardy pre práva utečencov 
v celej Európe.  

Súd viackrát uviedol, že právo na azyl ako také neexistuje v Dohovore 
ani jeho Protokoloch (Vilvarajah a iní proti Spojenému kráľovstvu sťaž-
nosť č. 13163/87, č. 13164/87, č. 13165/87, č. 13447/87, č. 13448/87, 30. 
október 1991; Salah Sheekh proti Holandsku, sťažnosť č. 1948/04, 11. 
január 2007).1. V tomto zmysle, vo veci Lilia, Julia a Eleonóra Alimzha-
nova a Alexej Lisikov proti Švédsku (sťažnosť č. 38821/97, 24. august 
1999) Súd konštatoval, že Dohovor nezaručuje právo na azyl alebo štatút 
utečenca, ale iba zakazuje vydanie osôb do krajiny, kde by mohli byť vy-
stavené zaobchádzaniu v rozpore s článkom 3 Dohovoru.2 

                                                      
1 MOLE, N. - MEREDITH, C. Asylum and the European Convention on Human Rights. In: Human 
Rights Files No. 9, Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2010. 
2 RISTIK, J. The Right to Asylum and the Principle of Non-Refoulment Under the European Con-
vention on Human Rights. In: European Scientific Journal, October 2017 edition Vol.13, No. 28, 
ISSN: 1857 -7881 (Print) e – ISSN 1857-7431 
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Vec Soering proti Spojenému kráľovstvu (sťažnosť č. 14038/88, roz-
sudok zo dňa 7. júla 1989) bola prvým prípadom, v ktorej Súd ustálil, že 
štát môže niesť zodpovednosť aj v prípade, ak rozhoduje o vydaní osoby, 
u ktorej je odôvodnená obava z toho, že by bola vystavená riziku zlého 
zaobchádzania v štáte, do ktorého sa táto osoba má vydať. Sťažovateľ, p. 
Soering bol nemeckým štátnym príslušníkom, ktorý sa do Spojených štá-
tov presťahoval so svojimi rodičmi, keď mal 11 rokov. Od apríla 1986 
bol vo väzbe v Spojenom kráľovstve, kde čakal na vydanie do Spojených 
štátov amerických, aby tam čelil obvineniu z vraždy v štáte Virgínia. V 
tomto prípade Súd povedal, že by došlo k porušeniu článku 3 Dohovoru 
(zákaz mučenia a neľudského a ponižujúceho zaobchádzania), ak by bola 
osoba vydaná do Spojených štátov amerických, nakoľko by jej hrozil trest 
smrti a reálne riziko vychádzajúce z “čakania na výkon trestu smrti” (de-
ath row phenomenon, fenomén cely smrti), ktoré by presiahlo mieru danú 
článkom 3 Dohovoru.  

Súd vo veci Soering proti Spojenému kráľovstvu potvrdil aj existenciu 
ďalších medzinárodných zmlúv, ktoré výslovne upravujú otázku vydáva-
nia jednotlivcov do krajiny, v ktorej budú vystavení riziku zakázaného 
zaobchádzania. V tomto zmysle Súd osobitne spomenul Dohovor OSN 
z roku 1951 o právnom postavení utečencov, Európsky dohovor o vydá-
vaní z roku 1957 a Dohovor OSN proti mučeniu a inému krutému, neľud-
skému a ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984. Súd 
ďalej uviedol, že existencia týchto medzinárodných nástrojov však ne-
môže „zbaviť zmluvné strany zodpovednosti podľa článku 3 za všetky a 
akékoľvek predvídateľné následky vydania, ktoré utrpeli mimo ich juris-
dikcie“ (Soering v. Spojené kráľovstvo, bod 86). 

 
Vo veci Said proti Holandsku (sťažnosť č. 2345/02, rozsudok zo dňa 

5. júla 2005), sťažovateľ, štátny občan Eritrey, odišiel do Holandska v 
máji 2001 a tam požiadal o azyl z dôvodu, že slúžil v armáde a bojoval 
proti Etiópii. Hoci vojna skončila v júni 2000, vojenské jednotky neboli 
hneď odzbrojené, keďže úrady Eritrey sa obávali ďalších vojenských ak-
cií zo strany Etiópie. V auguste 2000 sa uskutočnilo stretnutie  vojen-
ského oddielu, v ktorom bol zaradený sťažovateľ, s veliteľmi, kde bolo 
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vojakom povedané, že nebojovali dostatočne dobre. Sťažovateľ sa na 
tomto mítingu vyjadril, sťažoval sa, že velitelia nútili vojakov, ktorí boli 
hladní, smädní a unavení, aby pokračovali v bojoch, čo malo za následok 
straty na životoch. Sťažovateľ podotkol, že ich oddiel mal byť buď vy-
striedaný, alebo posilnený. Ostatní spolubojovníci ho v tomto podporili 
a došlo k hádke. V decembri 2000 bol sťažovateľ obvinený z iniciovania 
vzbury a vyzvaný, aby odovzdal zbrane,  následne bol 5 mesiacov väz-
nený v podzemnej cele bez toho, aby bol vypočutý, obvinený alebo pred-
vedený pred vojenský súd. V apríli 2001 bol naložený do džípu, pričom 
bol strážený ozbrojeným mužom. Šofér bol tiež ozbrojený. Nebol zvia-
zaný a ani mu neboli nasadené putá. Počas jazdy prechádzali okolo vo-
jenského vozidla, ktoré malo nehodu. Obaja, šofér aj strážca, opustili vo-
zidlo s tým, že sa išli pozrieť, ako môžu pri nehode pomôcť, pričom ne-
chali sťažovateľa samého bez dozoru, ktorý toto využil a utiekol z nestrá-
ženého vozidla. Sťažovateľ tak prišiel do Sudánu a neskôr sa mu podarilo 
cez viaceré krajiny dostať až do Holandska. V máji 2001 námestník mi-
nistra spravodlivosti  v zrýchlenom konaní zamietol sťažovateľovu žia-
dosť o azyl na základe nedostatku vierohodnosti, keďže nebol schopný 
predložiť žiadny doklad preukazujúci jeho totožnosť, štátnu príslušnosť a 
ani popísať cestu, ktorou sa dostal do Holandska. Námestník ministra 
spravodlivosti tiež vyhodnotil výpoveď sťažovateľa ako nevierohodnú, 
pokiaľ išlo o jeho popis úteku z vojenského vozidla. Sťažovateľ sa neús-
pešne odvolal. 

Súd posúdil vec podľa článku 3 Dohovoru, pričom mal za to, že vy-
jadrenia sťažovateľa boli konzistentné a sťažovateľ poskytol informácie, 
ktoré vyvracali závery vlády spochybňujúce vierohodnosť sťažovateľa. 
Aj keď podklady, ktoré poskytol sťažovateľ, boli všeobecnej povahy, 
bolo ťažké určiť, aké ďalšie dôkazy mohli byť ešte od sťažovateľa dô-
vodne očakávané na podporu svojich tvrdení. Silným indikátorom, že je 
dezertér, bola skutočnosť, že požiadal o azyl v Holandsku v máji 2001, 
rok pred tým, ako sa začala demobilizácia. Aj keď sa vojna skončila v 
júni 2000, dostupné informácie naznačovali, že úrady Eritrey nedemobi-
lizovali svoje vojenské oddiely rýchlo a mali záujem, aby svoju armádu 
udržali bojaschopnú. Za týchto okolností bolo ťažké si predstaviť, akým 
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iným spôsobom by sa mohol z armády uvoľniť inak ako dezerciou. Opis 
toho, ako sa mu podarilo ujsť pri prevoze z vojenského vozidla, aj keď sa 
mohol zdať zvláštny, neubral mu z jeho hodnovernosti, pokiaľ ide o sku-
točnosť, že je dezertérom. Ohľadom možného zlého zaobchádzania v prí-
pade návratu sťažovateľa, Súd poukázal na početné správy3 o zaobchá-
dzaní s dezertérmi v Eritrei, ktoré vyúsťuje do neľudského zaobchádza-
nia. Sťažovateľ trval na tom, že už bol zadržaný a uväznený vojenskými 
orgánmi Eritrey potom, ako sa vyjadroval kriticky na stretnutí svojho vo-
jenského oddielu. Po vyhodnotení všetkých okolností prípadu sa ukázalo, 
že existovali presvedčivé dôvody domnievať sa, že v prípade vyhostenia 
sťažovateľa do krajiny pôvodu by tento bol vystavený skutočnému riziku 
zaobchádzania alebo potrestania v rozpore s článkom 3 Dohovoru.  

 
Vo veci Salah Sheek proti Holandsku (sťažnosť č. 1948/04, rozsudok 

zo dňa 11. januára 2007), sťažovateľ, somálsky štátny občan, narodený v 
roku 1986, opustil Somálsko v máji 2003 na falošný pas a po prílete na 
letisko Schiphol v Amsterdame požiadal o azyl. Uviedol, že jeho rodina, 
ktorá patrí k menšinovej populácii Ashraf, odišla z Mogadiša v roku 1991 
z dôvodu občianskej vojny a našla útočisko v dedinke vzdialenej 25 kilo-
metrov, kde boli okradnutí o zvyšok ich majetku, ktorý mali so sebou. 
Dedina bola pod kontrolou klanu Agbal, ktorý prenasledoval sťažovateľa 
a jeho rodinu rovnako, ako aj ďalšie tri rodiny z populácie Ashraf, keďže 
vedeli, že nemajú žiadnu ochranu. Počas viacerých incidentov, ktoré tr-
vali roky, milícia tohto klanu zabila otca sťažovateľa, ako aj jeho brata a 
dva razy uniesli a znásilnili jeho sestru. Jeho žiadosť o azyl bola zamiet-
nutá v júni 2003 z dôvodu, že minister pre imigráciu a integráciu (ďalej 
len „minister“) dospel k záveru, že sťažovateľ nespĺňa podmienky pre 
udelenie štatútu utečenca, keďže neexistujú dôkazy o tom, že bol známym 
oponentom (miestneho) režimu, členom alebo sympatizantom politickej 
strany alebo hnutia alebo že by bol zadržaný či uväznený. Minister dospel 

                                                      
3 Netherlands Minister for Foreign Affairs regularly publishes official country reports; Amnesty In-
ternational Annual Report 2003 + other reports; United States Department of State released the 2004 
Country Report on Human Rights Practices in Eritrea 
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k záveru, že problémy sťažovateľa nie sú dôsledkom systematickej dis-
kriminácie, ale všeobecne nestabilnej situácie, v ktorej kriminálne gangy 
často svojvoľne ohrozujú a zastrašujú ľudí. Takže tu nebolo skutočné ri-
ziko, že by bol v prípade návratu do Somálska vystavený zaobchádzaniu 
v rozpore s článkom 3 Dohovoru, keďže bolo možné prijať opatrenia, 
ktoré by mu umožnili usadiť sa v niektorej z oblastí Somálska, ktoré Ho-
landsko klasifikovalo ako relatívne bezpečné. Opravné prostriedky sťa-
žovateľa boli zamietnuté rovnako, ako aj argument sťažovateľa, že ako 
člen menšiny nemá možnosť dostať ochranu od niektorého vládnuceho 
klanu, a to aj v relatívne bezpečnej oblasti, a musel by preto žiť v tábore 
pre vnútorne premiestnené osoby, v ktorom sú neúnosné podmienky. 

 
Po vydaní predbežného opatrenia Súdom podľa Pravidla 39 Rokova-

cieho poriadku4, holandské úrady zrušili opatrenia smerujúce k vyhoste-
niu sťažovateľa do Somálska a prepustili ho na slobodu. Následne mu 
bolo umožnené podať žiadosť o povolenie na pobyt, a napokon mu bol v 
marci 2006 udelený azyl. 

Súd prípad posúdil podľa článku 3 Dohovoru, pričom vychádzal z 
toho, že aj bez ohľadu na to, či by bol sťažovateľ vystavený skutočnému 
riziku zaobchádzania v rozpore s článkom 3 Dohovoru v prípade návratu, 
jeho vyhostenie by bolo v každom prípade v rozpore s týmto článkom, 
nakoľko neboli splnené záruky, ktoré by mali byť podmienkou pre uplat-
nenie možnosti vnútorného premiestnenia, akými sú možnosť bezproblé-
movo sa dostať na dané miesto, byť prijatý, ako aj možnosť na danom 
mieste sa bezpečne usadiť. Teda aj keby vláda úspešne vyhostila sťažo-
vateľa do jednej z týchto relatívne bezpečných oblastí, v žiadnom prípade 
by to nezaručovalo, že by mu bolo umožnené usadiť sa. Naviac, pri ne-
dostatku možnosti monitorovania situácie v danej oblasti, vláda by ne-
mala žiadnu možnosť overiť si úspešnosť vstupu sťažovateľa na toto úze-
mie. Dôsledkom by bolo reálne nebezpečenstvo, že by sťažovateľ aj tak 
musel odtiaľ odísť do iných častí krajiny, ktoré ako vláda, tak aj UNHCR 

                                                      
4 Podľa Rokovacieho poriadku Súdu, pravidla 39 má Súd právo uplatňovať dočasné predbežné opat-
renia voči štátom, ktoré podpísali Dohovor, tzv. opatrenia podľa pravidla 39 
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nepovažujú za bezpečné. Zaobchádzanie, ktoré by sťažovateľa očaká-
valo, ak by skončil mimo relatívne bezpečných oblastí v Somálsku by 
bolo možné klasifikovať ako neľudské v zmysle článku 3 Dohovoru. 

 
Vo veci Khaydarov proti Ruskej federácii (sťažnosť č. 21055/09, roz-

sudok zo dňa 20. mája 2010), bol sťažovateľom Mamurdzhon Khayda-
rov, narodený v roku 1958, etnický Uzbek a tadžický štátny občan, žijúci 
v Dušanbe v Tadžikistane. V čase vydania rozsudku sa nachádzal v ús-
tave na výkon väzby v Moskve za účelom jeho vydania do Tadžikistanu. 
V roku 1992 sa rozpútala v Tadžikistane občianska vojna, ktorá si len do 
júna 1997 vyžiadala  50 000 až 100 000 obetí. Sťažovateľ tvrdil, že utie-
kol do Uzbekistanu potom, ako dedinka kde žil, obývaná prevažne etnic-
kými Uzbekmi, bola napadnutá tadžickými militantmi (povstalecké sku-
piny zjednotené pod hlavičkou tzv. Spojenej tadžickej opozície). V roku 
1998 utiekol do Ruskej federácie. 

Proti sťažovateľovi začal v januári 2006 generálny prokurátor Tadži-
kistanu viesť trestné stíhanie v súvislosti s jeho údajným zainteresovaním 
v ilegálnej ozbrojenej skupine v roku 1997. V apríli 2006 bol sťažovateľ 
zaradený do medzinárodného zoznamu hľadaných osôb, hoci krátko na 
to v júli 2006 bolo vyšetrovanie prerušené, nakoľko úradom nebolo 
známe miesto jeho pobytu. 

Dňa 17. apríla 2008 bol sťažovateľ zatknutý v Moskve ako osoba hľa-
daná tadžickými úradmi. Vtedy sa po prvýkrát dozvedel, že sa proti nemu 
vedie trestné stíhanie. Najprv bol zadržaný na polícii a o dva dni neskôr 
ho súd vzal do väzby podľa ruského trestného poriadku. Následne súdy 
predlžovali jeho väzbu napriek viacerým neúspešným žiadostiam jeho 
právneho zástupcu o prepustenie. 

Dňa 20. novembra 2008 generálny prokurátor Ruskej federácie naria-
dil vydanie sťažovateľa na základe žiadosti tadžických úradov. Sťažova-
teľ namietal, že v Tadžikistane bol prenasledovaný z politických dôvodov 
súvisiacich s občianskou vojnou. Súdy konajúce vo veci vypočuli zamest-
nancov úradu Ombudsmana Ruskej federácie, ktorí potvrdili, že mučenie 
a zlé zaobchádzanie sú v Tadžikistane často praktizované. Napriek tomu 
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vnútroštátne súdy nezistili dôkazy, ktoré by potvrdzovali, že by bol sťa-
žovateľ v Tadžikistane prenasledovaný z politických dôvodov a spoľahli 
sa na záruky, ktoré poskytol generálny prokurátor Tadžikistanu, že so sťa-
žovateľom sa nebude zle zaobchádzať, ako aj na skutočnosť, že Tadžikis-
tan ratifikoval väčšinu popredných medzinárodných ľudskoprávnych do-
hovorov. 

V júni 2008 sťažovateľ požiadal v Ruskej federácií o politický azyl. 
Imigračné úrady žiadosť následne zamietli, rovnako ako súdy zamietli 
jeho opravné prostriedky. V máji 2009 UNHCR prehlásil sťažovateľa za 
osobu, ktorá potrebuje medzinárodnú ochranu a následne, v novembri 
2009, predložil imigračným úradom správu, ktorá podporovala žiadosť 
sťažovateľa o dočasný azyl z dôvodu, že mu hrozí reálne riziko zlého za-
obchádzania v prípade vydania do Tadžikistanu. 

Sťažovateľ podal na Súd sťažnosť podľa článkov 3 a 5 Dohovoru na 
tom základe, že mu v prípade vydania do Tadžikistanu hrozí reálne riziko 
zlého zaobchádzania, ako aj riziko svojvoľného obmedzenia osobnej slo-
body. 

Pokiaľ ide o článok 3 Dohovoru, Súd sa najskôr zameral na zistenie 
všeobecnej politickej situácie v Tadžikistane. Súd poznamenal, že infor-
mácie z viacerých objektívnych zdrojov, ako Výbor OSN proti mučeniu, 
Human Rights Watch a Ministerstva zahraničných veci USA, dokladajú, 
že celková situácia dodržiavania ľudských práv v Tadžikistane vzbudzuje 
obavy. Najmä, zaistenie osôb častokrát nie je zdokladované, nemajú prí-
stup k právnemu zástupcovi či lekárskej starostlivosti, pričom metódy vy-
počúvania sú v rozpore s medzinárodnými štandardmi. Skutočnosť, že 
Tadžikistan ratifikoval mnohé medzinárodné dokumenty nepostačuje na 
vylúčenie rizika zlého zaobchádzania so sťažovateľom. 

Súd rovnako vzal do úvahy skutočnosť, že sú všeobecne známe prí-
pady diskriminácie etnických Uzbekov v Tadžikistane. Sťažovateľ bol 
hľadaný tadžickými úradmi v súvislosti s udalosťami občianskej vojny. 
Ministerstvo zahraničných vecí USA má informácie o tom, že niekoľko 
stovák politických väzňov, ktorí bojovali v tejto občianskej vojne je za-
držiavaných v Tadžikistane. Regionálny úrad UNHCR v Moskve dospel 
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k záveru, že trestné obvinenia vznesené proti sťažovateľovi sú skrytým 
prenasledovaním zo strany tadžických úradov pre jeho politický názor, 
nakoľko ho dali do priamej súvislosti s protivládnymi aktivitami z au-
gusta 1997. 

List generálneho prokurátora Tadžikistanu [zaslaný] ruským úradom 
nemožno považovať za diplomatickú garanciu, že sťažovateľ nebude po-
drobený mučeniu, keďže z listu jasne vyplývalo, že sa taká garancia ne-
poskytla. V každom prípade diplomatické garancie nie sú samé o sebe zá-
rukou, že nedôjde k zlému zaobchádzaniu. Tento záver podporujú aj 
mnohé dôveryhodné zdroje, ktoré potvrdzujú, že tadžické úrady používali 
alebo tolerovali praktiky v rozpore s hodnotami Dohovoru. 

Napokon Súd poznamenal, že súdy Ruskej federácie dôsledne neskú-
mali námietku sťažovateľa pokiaľ ide o jeho politické prenasledovanie v 
Tadžikistane. Súdy náležite nevyhodnotili materiály predložené sťažova-
teľom vo vydávacom konaní a neskúmali možnosť príčinnej súvislosti 
medzi jeho trestným obvinením a skutočnosťou, že bol bývalý politický 
oponent vládneho režimu. Súd preto dospel k záveru, že vydanie sťažo-
vateľa, pána Khaydarova, do Tadžikistanu by predstavovalo porušenie 
článku 3 Dohovoru.  

 
Vo veci Saadi proti Taliansku (sťažnosť č. 37201/06, rozsudok zo dňa 

28. februára 2008) bol sťažovateľ štátnym občanom Tuniska. V roku 
2002 bol zadržaný a vzatý do väzby z dôvodu podozrenia z medzinárod-
ného terorizmu. V roku 2005 bol odsúdený pre trestný čin trestného spri-
sahania, podvodu a obchodu s kradnutými vecami. V čase prijatia roz-
sudku Veľkou komorou Súdu prebiehalo pred talianskymi súdmi odvola-
cie konanie. Rovnako, vojenský súd v Tunise odsúdil sťažovateľa v jeho 
neprítomnosti na trest odňatia slobody vo výmere 20 rokov za členstvo v 
teroristickej organizácii a za nabádanie na teroristické činy. V auguste 
2006 bol po vykonaní trestu z väzenia v Taliansku prepustený. Na základe 
právnej úpravy bojujúcej proti terorizmu, minister vnútra nariadil jeho 
vyhostenie do Tunisu. Jeho žiadosť o udelenie politického azylu bola za-
mietnutá. Súd na základe Pravidla č. 39 Rokovacieho poriadku požiadal 
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talianske úrady, aby do ďalšieho upovedomenia pozastavili vyhostenie 
sťažovateľa. 

Súd nemôže podceňovať nebezpečenstvo terorizmu, ako aj značné 
ťažkosti, ktorým musia jednotlivé štáty čeliť v súvislosti s ochranou spo-
ločnosti pred teroristickým násilím. Napriek tomu nebolo možné vyvážiť 
riziko, že by jednotlivec bol vystavený zlému zaobchádzaniu oproti tomu, 
aké nebezpečenstvo by predstavoval pre spoločnosť, ak by nebol vrátený 
späť. Skutočnosť, že by sťažovateľ mohol predstavovať pre spoločnosť 
vážne nebezpečenstvo nezmenšuje riziko, že by ho v prípade deportácie 
mohla čakať ujma. Vzhľadom na to, že článok 3 má absolútnu povahu, 
bolo by nesprávne požadovať vyšší štandard dôkazu v prípade osoby, 
ktorá sa považuje za vážne nebezpečenstvo pre spoločnosť. Súd znovu 
pripomenul, že na to, aby bolo nútené vyhostenie v rozpore s Dohovorom, 
je potrebné, aby sa preukázali dostatočné dôvody na to domnievať sa, že 
by sa so sťažovateľom v prijímajúcom štáte zle zaobchádzalo. Súd sa od-
volal na správy Amnesty International a Human Rights Watch, ktoré opi-
sovali znepokojivú situáciu v Tunise, a ktoré boli potvrdené Minister-
stvom zahraničných vecí USA. Tieto správy hovorili o mnohých prípa-
doch mučenia osôb, ktoré boli obvinené z terorizmu. Takáto prax sa uplat-
ňovala často na osobách vo väzbe, a zahŕňala zavesenie obvineného zo 
stropu, vyhrážanie sa znásilnením, dávanie elektrických šokov, ponáranie 
hlavy do vody, fyzické bitie a prikladanie zapálenej cigarety na kožu. 
Správy tiež hovorili o tom, že tieto obvinenia z mučenia a zlého zaobchá-
dzania tuniské úrady nevyšetrujú, ale naopak, takto získané donútené pri-
znania používajú na usvedčenie obvinených. Naviac, tuniské úrady nepo-
núkli diplomatické záruky, ktoré požadovala talianska vláda. Ak by aj 
tuniská vláda ponúkla diplomatické záruky, Súd by sa nezbavil povin-
nosti preskúmať, či tieto ponúknuté záruky predstavujú dostatočnú zá-
ruku, že sťažovateľ bude chránený pred možným rizikom zlého zaobchá-
dzania. Záverom teda Súd dospel k záveru, že ak by bolo rozhodnutie o 
vyhostení sťažovateľa vykonané, došlo by k porušeniu článku 3 Doho-
voru. 
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Vec I-ovci proti Švédsku (sťažnosť č. 61204/09, rozsudok zo dňa 5. 
septembra 2013) je významná tým, že Súd pri riešení otázky, či má byť 
Ruská federácia notifikovaná o prípade sťažovateľov, dospel k záveru, že 
článok 36 ods. 1 Dohovoru týkajúci sa účasti tretej strany, a to konkrétne 
práva predložiť písomné vyjadrenie a zúčastniť sa pojednávania sa ne-
vzťahuje na prípad, kedy dôvodom sťažovateľa obrátiť sa na Súd je strach 
z navrátenia do krajiny pôvodu, kde by ho očakávalo zaobchádzanie v 
rozpore s článkami 2 a 3 Dohovoru. Teda sťažnosť sa v tomto prípade 
nebude komunikovať štátu pôvodu sťažovateľov. Pokiaľ ide o článok 3 
Dohovoru, Súd dospel k záveru, že vykonaním vyhostenia sťažovateľov 
by došlo k porušeniu článku 3 Dohovoru. 

Vo veci I-ovci proti Švédsku sťažovatelia boli ruskí štátni občania če-
čenskej národnosti, ktorým bol odmietnutý azyl vo Švédsku. Čakali na 
deportáciu do Ruskej federácie. Tvrdili, že s nimi bolo zle zaobchádzané 
zo strany tzv. Kardyrovovej skupiny, nakoľko prvý sťažovateľ zhotovil 
fotografie a napísal reportáže o mnohých trestných činoch, ktorých sa do-
pustili agenti štátu proti Čečencom v rokoch 1995 až 2007, medzi iným 
aj o popravách dedinčanov jednotkami Ruskej federácie, v pozadí kto-
rých stála Kardyrovova skupina. Ak by boli vrátení do Ruskej federácie, 
existovalo teda riziko, že by sa  s nimi opätovne zle zaobchádzalo.  

 
Vec Hirsi Jamaa a ďalší proti Taliansku (sťažnosť č. 27765/09, roz-

sudok zo dňa 23. februára 2021, Veľká komora) sa týkala emigrantov zo 
Somálska a Eritrey, ktorí boli zadržaní na mori talianskymi orgánmi a 
vrátení naspäť do Líbye. Súd dospel k záveru, že sťažovatelia spadajú pod 
jurisdikciu Talianska pre účely článku 1 Dohovoru. V čase medzi nalo-
dením sa na plavidlo až po ich odovzdanie líbyjským úradom boli sťažo-
vatelia pod sústavnou a výlučnou kontrolou de jure aj de facto talianskych 
úradov.  

Súd zistil, že došlo ku dvojitému porušeniu článku 3 Dohovoru, na-
koľko sťažovatelia boli vystavení riziku zlého zaobchádzania v Líbyi, ako 
aj zlému zaobchádzaniu v Somálsku a Eritrei. Súd tiež dospel k záveru, 
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že presunom sťažovateľov do Líbye ich talianske úrady, pri úplnej zna-
losti všetkých faktov, vystavili zaobchádzaniu v rozpore s Dohovorom a 
potom, ako boli sťažovatelia premiestnení do Líbye, talianske úrady mali 
vedomosť, alebo mali mať vedomosť o nedostatočných zárukách chránia-
cich ich pred navrátením do krajín ich pôvodu. Súd zároveň zistil poruše-
nie článku 13 v spojitosti s článkom 3 Dohovoru, z dôvodu, že sťažova-
telia nemali možnosť podať sťažnosť príslušným orgánom a dostať dô-
slednú analýzu svojej žiadosti pred tým, ako došlo k vykonaniu ich pre-
miestnenia. 

Záver 

Téma utečencov bude témou vždy aktuálnou, nakoľko nič nenasved-
čuje tomu, že by sa rôzne formy prenasledovania v rozličných oblastiach 
sveta mali čoskoro skončiť. Do tejto situácie vstupuje v poslednej dobe 
aj terorizmus, ktorý negatívne prispieva k tomu, že narastajú prejavy od-
poru a nedôvery k žiadateľom o azyl, najmä k tým, ktorí prichádzajú 
z krajín určitého náboženstva a vierovyznania. Aj toto sú dôvody, pre 
ktoré je potrebné skvalitniť azylové konania v krajinách azylu aj tým, že 
sa obohatia databázy o ďalšie a aktuálne informácie o krajinách pôvodu 
žiadateľov.  
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Stabilizačná funkcia bilaterálnych zmlúv uzav-
retých medzi štátom a cirkvami a náboženskými 
spoločnosťami na Slovensku v oblasti garancie 

slobody náboženstva a slobody svedomia 
Dr.h.c. prof. doc. Marek Šmid, PhD. 

Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 
Abstrakt 
Bilaterálne zmluvy uzavreté medzi Slovenskou republikou a cirkvami a nábo-
ženskými spoločnosťami registrovanými na Slovensku tvoria silný potenciál 
stability práva ako jedného z predpokladov právneho štátu. Ich prevažujúca 
povaha je ľudskoprávna a korelujú najmä s univerzálnymi a regionálnymi 
medzinárodnými zmluvami o ľudských právach, ústavnými právami a slobo-
dami a právom Európskej únie. Korešpondujú ďalej so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky. Ich základom sú dve základné 
zmluvy, jedna uzavretá so Svätou stolicou a druhá s ďalšími cirkvami a nábo-
ženskými spoločnosťami. Obe tieto zmluvy upravujú okrem širokej škály cir-
kevno – právnych vzťahov otázku implementácie ústavne a medzinárodno-
právne garantovanej slobody svedomia, ktorej neaplikovanie, či fiktívnosť pri-
náša nesúhlas ľudí, či aspoň ich rezistenciu voči právu. V tomto komplexe otá-
zok pôsobí aj judikatúra, či už ústavná alebo medzinárodnoprávna, najmä Eu-
rópskeho súdu pre ľudské práva. Zmluvný systém úpravy vzťahov medzi štá-
tom a cirkvami je stabilizačným prvkom slovenského práva a tiež chráni jeho 
kultúrnu líniu. 
 
Abstract 
Bilateral agreements concluded between the Slovak Republic and churches 
and religious communities registered in Slovakia form a strong potential for 
the stability of law as one of the preconditions for the rule of law. Their pre-
dominant nature is human rights and correlates in particular with universal 
and regional international treaties on human rights, constitutional rights and 
freedoms, and European Union law. They further correspond to the generally  
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Úvod 

V článku 7 Základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou 
stolicou z roku 2000, ako aj v článku 7 Zmluvy medzi Slovenskou repub-
likou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami z roku 
2002 sa nachádza osobitná dvojstranná právna úprava výhrad vo sve-
domí. 

Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou 
z roku 2000 ustanovuje: Slovenská republika uznáva každému právo 
uplatňovať výhrady vo svedomí podľa vieroučných a mravoučných zásad 
Katolíckej cirkvi.1 Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrova-
nými cirkvami a náboženskými spoločnosťami z roku 2002 ustanovuje: 
Slovenská republika uznáva právo každého uplatňovať výhrady vo sve-
domí podľa vieroučných a mravoučných zásad svojej registrovanej cirkvi 
alebo náboženskej spoločnosti. 2 

Obe tieto ustanovenia obsahujú záväzok oboch zmluvných strán uza-
tvoriť osobitné bilaterálne zmluvy; v prvom prípade formulovaný takto: 

                                                      
 Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, podpísaná 24.11.2000, 

publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 326/2001 Z.z. 
2 Zmluva medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, 
podpísaná 11.4.2002, publikovaná v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 250/2002 
Z.z. 

binding legal regulations of the Slovak Republic. They are based on two basic 
treaties, one concluded with the Holy See and the other with other churches 
and religious communities. In addition to a wide range of State - church rela-
tions, both of these treaties regulate the issue of the implementation of consti-
tutionally and internationally guaranteed freedom of conscience, the non - 
application or fictitiousness of which brings disagreement of people, or at 
least their personal resistance to the law. The case law, whether constitutional 
or international, in particular the European Court of Human Rights, also 
deals with this set of issues. The contractual system of regulation of relations 
between the State and churches is a stabilizing element of Slovak law and also 
protects its cultural line. 
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...Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanoví osobitná medzi-
národná zmluva uzavretá medzi zmluvnými stranami... a v druhom prí-
pade takto: ...Rozsah a podmienky uplatnenia tohto práva ustanovia oso-
bitné dohody uzatvorené medzi Slovenskou republikou a registrovanými 
cirkvami a náboženskými spoločnosťami. 

Pokus o splnenie vyššie uvedeného medzinárodného i vnútroštátneho 
záväzku na Slovensku celkom stroskotal v roku 2006, pretože išlo o po-
liticky príliš veľké bremeno spoločenskej reakcie a vnútroštátnej i medzi-
národnej kryštalizácie etických otázok. Dodnes na Slovensku nebola dos-
tatočne silná politická vôľa vysporiadať sa s týmto medzinárodnopráv-
nym záväzkom. 

Zdá sa, že je čas presnejšie definovať ľudskoprávnu ochranu v oblasti 
slobody svedomia, dôležitej pre kultúrne a duchovné, ale aj právne integ-
račné spoločenské i individuálne hodnoty. Táto oblasť nepatrí do kompe-
tencie Európskej únie. Štátnu reguláciu výhrad vo svedomí navyše vý-
slovne predpokladá základný ľudskoprávny dokument Európskej únie, jej 
Charta základných práv.   

Jasná a dostatočne konkrétna úprava výhrad vo svedomí znamená le-
gislatívne zabezpečenie implementácie základných ľudských práv. Bez 
takejto implementácie sa v zmenených podmienkach ochrana slobody 
svedomia ako základného ľudského práva môže v rozpore s ústavnými 
normami Slovenskej republiky i jej medzinárodnoprávnymi záväzkami 
stať fiktívnou a znamenať spoločenskú destabilizáciu. To dokazuje aj naj-
novší vývoj vo viacerých krajinách únie, najmä vo Francúzsku, kde sa 
zaznamenáva práve v eticky a morálne citlivých otázkach odpor obyva-
teľstva proti národnému právu a možno očakávať aj dlhotrvajúce postoje 

                                                      
 Článok 10 Charty základných práv Európskej únie (2007/C303/01) znie: 1. Každý má právo na 

slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania. Toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje 
náboženské vyznanie alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženské vyznanie alebo vieru 
sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním 
úkonov a zachovávaním obradov. 2. Právo na výhradu vo svedomí sa uznáva v súlade 
s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré upravujú výkon tohto práva.
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rezistencie, či deštrukciu adopčných inštitúcií a sociálnych zariadení, 
dlhé obdobie predtým dobre fungujúcich, vo Veľkej Británii a podobne. 

Popis systému právnej ochrany slobody svedomia a slobody nábožen-
stva poukazuje na relatívne zložitú štruktúru a mechanizmus, ktoré 
možno stručne charakterizovať viacerými prvkami. Na politickej rovine 
sú nimi dokumenty politickej povahy prijaté v rámci Organizácie spoje-
ných národov (Rada pre ľudské práva) ako univerzálna ochrana ľudských 
práv; Rady Európy, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe, 
Organizácie amerických štátov, Africkej únie, teda v rámci regionálnych 
medzinárodných organizácií ako regionálna ochrana ľudských práv; Eu-
rópskej únie a jej orgánov a agentúr; mimovládnych medzinárodných a 
vnútroštátnych organizácií; cirkví a náboženských spoločností na medzi-
národnej i vnútroštátnej úrovni; štátov, štátnych zákonodarných a exeku-
tívnych orgánov, ombudsmanov a podobne. Na právnej rovine ide o nor-
matívne právne akty a akty aplikácie práva. Normatívnymi právnymi ak-
tmi v tomto zmysle sú viacstranné a mnohostranné univerzálne a regio-
nálne medzinárodné zmluvy o ľudských právach; právne akty EÚ (právne 
záväzná Charta základných práv Európskej únie, smernice pôsobiace 
v antidiskriminačnej oblasti); ústavy štátov, ústavné právne normy; zá-
konné a podzákonné právo štátov; ale v súčasnosti aj bilaterálne medzi-
národné zmluvy uzavreté medzi štátmi a Svätou stolicou a bilaterálne 
vnútroštátne zmluvy uzavreté medzi štátmi a cirkvami a náboženskými 
spoločnosťami. Za akty aplikácie práva sa v tomto zmysle považujú roz-
hodnutia a judikatúra univerzálnych a regionálnych medzinárodných or-
gánov a súdov (Rada OSN pre ľudské práva, Európsky súd pre ľudské 
práva...); Súdneho dvora EÚ; ústavných a všeobecných súdov jednotli-
vých členských štátov; akty zákonodarnej a výkonnej moci jednotlivých 
štátov. 

Ak sa v pohľade vrátime späť na Slovensko, môžeme konštatovať, že 
systém ochrany slobody svedomia a náboženstva obsahuje všetky vyššie 
uvedené prvky, s ktorými treba počítať pri riešení nastoleného problému 
uzatvorenia zmlúv o výhradách vo svedomí. Do tohto systému treba 
z hľadiska regionálnych a vlastných štátnych podmienok implementovať 
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aj slovenský systém právneho postavenia cirkví a náboženských spoloč-
ností. Tento systém obsahuje početné skupiny právnych noriem. Ide o do-
kumenty medzinárodnej, nadnárodnej a vnútroštátnej politickej povahy; 
akty aplikácie práva medzinárodnej, nadnárodnej (EÚ) a vnútroštátnej 
povahy; normatívne právne akty, a to multilaterálne medzinárodné 
zmluvy o ľudských právach, univerzálne i regionálne, právo Európskej 
únie (najmä primárne právo, osobitne Chartu základných práv EÚ a anti-
diskriminačné sekundárne právo EÚ); Ústavu SR (najmä čl. 24); sloven-
ské zákony (najmä zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženstva a o po-
stavení cirkví a náboženských spoločností, ale aj viaceré špeciálne zá-
kony podľa ich vecnej pôsobnosti, napríklad zákon o zdravotnej staros-
tlivosti č. 576/2004 Z.z.) a podzákonné normy; systém medzinárodných 
a vnútroštátnych bilaterálnych zmlúv s cirkvami a náboženskými spoloč-
nosťami a napokon recepciou do právneho poriadku SR v určitom zmysle 
aj časť kánonického práva a práva iných cirkví a náboženských spoloč-
ností registrovaných v SR. 

Na tomto mieste treba uviesť niekoľko zásadných právnych noriem 
v oblasti ochrany svedomia ako východisko k ďalším úvahám. 

Článok 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv : Každý má právo na 
slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje slobodu 
zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje 
náboženstvo alebo vieru sám alebo v spoločenstve s inými a súkromne 
alebo verejne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bo-
hoslužbou, zachovávaním (obradov). 

Článok 18 Medzinárodného paktu o občianskych a politických prá-
vach : Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva. 
Toto právo zahŕňa v sebe slobodu vyznávať alebo prijať náboženstvo 
alebo vieru podľa vlastnej voľby a slobodu prejavovať svoje náboženstvo 
alebo vieru sám alebo spoločne s inými či už verejne alebo súkromne, 

                                                      
4 Všeobecná deklarácia ľudských práv prijatá rezolúciou 217A(III) zo dňa 10. decembra 1948, 
publikovaná pod dok. OSN A/RES/217/IIIA. 
5 Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach z roku 1975, publikovaný pod č. 120/1976 
Zb. 
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vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou, zachovávaním obra-
dov a vyučovaním. Vzťah slobody svedomia k slobode náboženstva jas-
nejšie dokumentuje aj pokračovanie tohto textu, ktorý naznačuje jasne aj 
cieľ zamedziť konfliktu vo svedomí. Nikto nesmie byť podrobený donu-
covaniu, ktoré by narušovalo jeho slobodu vyznávať alebo prijať nábo-
ženstvo alebo vieru podľa svojej vlastnej voľby. Sloboda prejavovať ná-
boženstvo alebo vieru sa môže podrobiť len takým obmedzeniam, aké 
predpisuje zákon a ktoré sú nevyhnutné na ochranu verejnej bezpečnosti, 
poriadku, zdravia alebo morálky alebo základných práv a slobôd iných. 
Štáty, zmluvné strany paktu, sa zaväzujú rešpektovať slobodu rodičov a 
tam, kde je to vhodné, poručníkov, zabezpečiť náboženskú a morálnu vý-
chovu svojich detí podľa vlastného presvedčenia rodičov alebo poruční-
kov. 

Článok 9 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základ-
ných slobôd : Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a nábo-
ženského vyznania; toto právo zahŕňa slobodu zmeniť svoje náboženské 
vyznanie alebo presvedčenie, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženské 
vyznanie alebo presvedčenie sám alebo spoločne s inými, či už verejne 
alebo súkromne, bohoslužbou, vyučovaním, vykonávaním náboženských 
úkonov a zachovávaním obradov. 

Čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky : Sloboda myslenia, svedomia, 
náboženského vyznania a viery sa zaručujú. Toto právo zahŕňa aj mož-
nosť zmeniť náboženské vyznanie alebo vieru. Každý má právo byť bez 
náboženského vyznania. Každý má právo verejne prejavovať svoje zmýš-
ľanie. Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo 
vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohosluž-
bou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa 
na jeho vyučovaní. Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje zále-
žitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchov-

                                                      
6 Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950, publikovaný pod č. 
209/1992 Zb. 
7 Čl. 24 Ústavy Slovenskej republiky z roku 1992, publikovanej pod č. 460/1992 Zb.
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ných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cir-
kevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov. Podmienky výkonu práv 
podľa odsekov 1 až 3 možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie 
nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, 
zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných. Tento článok ústavy je 
uvedený v celom znení, pretože každá z jeho častí dokumentuje opodstat-
nenie legislatívnej úpravy výhrad vo svedomí. 

Štrasburské súdne orgány subsumovali pod výraz náboženské pre-
svedčenie aj výraz svedomie a pod slobodným prejavením náboženského 
vyznania zahŕňajú aj právo na slobodné prejavenie svedomia. Tieto or-
gány zároveň nerozlišujú medzi výrazom „svedomie“ a „presvedčenie“. 
Výraz „presvedčenie“(conviction) sa líši od náhodných „myšlienok“ 
(idea), či „názorov“(opinion) ktoré používa čl. 10 EDĽP a predstavuje 
také názory, ktoré dosahujú určitý stupeň sily, závažnosti, ucelenosti 
a dôležitosti a majú rozpoznateľný formálny obsah; prejavy a posudzo-
vané úkony musia toto presvedčenie v akejkoľvek forme priamo vyjad-
rovať. Výraz „presvedčenie“ sa identifikuje s výrazom „viera“ podľa čl. 
9 EDĽP a musí dosahovať určitú úroveň presvedčivosti, vážnosti, previa-
zanosti (kohézie) a dôležitosti.  Prejav presvedčenia patrí pod ochranu čl. 
9 Dohovoru len vtedy, ak je skutok prejavom presvedčenia a nejde o sprá-
vanie sa, ktoré je len ovplyvnené alebo inšpirované presvedčením.  Za 
„rozhodnutie podľa svedomia“ sa v zmysle nemeckej ústavy (čl. 4 ods. 3) 
považuje veľmi vážne rozhodnutie morálnej povahy (o. i. vlastná orien-
tácia v kategóriách dobra a zla), ktorým sa jednotlivec cíti byť vnútorne 
zaviazaný a na ktoré je v určitej situácii odkázaný z dôvodu, že sa nemôže 

                                                      
8 ESĽP, a to Efstratiou proti Grécku, č. žiadosti 24095/94, publ. Reports 1996-VI, zo dňa 18. 12. 
1996, bod 26, a Campbell a Cosans proti Veľkej Británii, č. žiadosti 13590, publ. A 233, zo dňa 23. 
5. 1992, bod 36. 
9 ESĽP, Arrowsmith proti Veľkej Británii z roku 1979 Komisia pre ľudské práva RE, žiadosť č. 
7050/75, res 32 zo dňa 12. júna 1979, správa 1979. 
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sám postaviť proti tomuto rozhodnutiu bez vzniku závažnej morálnej di-
lemy.  

Sloboda svedomia a sloboda náboženstva sa považuje legislatívne 
i aplikačne za jedno právo; pričom samozrejme treba vziať do úvahy, že 
sloboda svedomia sa teoreticky opiera buď o sekulárne alebo o nábožen-
ské presvedčenie a morálne a etické systémy. Teoreticky preto, že otvo-
renou otázkou zostáva, či je možné konštatovať také sekulárne princípy, 
ktoré sa v nám blízkej kultúre neodvodzujú žiadnym spôsobom od nábo-
ženského učenia. V každom prípade platí, že klasické (a v súčasnosti 
platné) prostriedky právnej ochrany slobody svedomia reagujú v praxi na 
porušenia slobody svedomia ako základného ľudského práva najmä v sú-
vislosti s náboženským presvedčením. To by mohlo byť najmä z hľadiska 
efektivity práva silným argumentom v prospech takej špeciálnej konkre-
tizácie právnej úpravy ochrany slobody svedomia, ktorá reaguje na reálne 
a aktuálne otázky náboženskej morálnej a etickej povahy v súvislosti 
s učením cirkví a náboženských spoločností a v spolupráci s nositeľmi 
týchto princípov, teda s registrovanými cirkvami a náboženskými spoloč-
nosťami na Slovensku. 

Dynamika ľudsko-právnej koncepcie znamená destabilizáciu klasic-
kej koncepcie slobody náboženstva a slobody svedomia a vlastnú identitu 
týchto základných ľudských práv. V klasickej koncepcii je toto právo zá-
kladným ľudským právom (napr. aj tzv. core right) s osobitným vyšším 
postavením a prednosťou pred právami nemajúcimi povahu ľudských 
práv, resp. novovznikajúcimi právami a povinnosťami. V dôsledku toho 
právo na výhradu vo svedomí vzniká preto, lebo princíp neporušiteľnosti 
slobody svedomia prevažuje nad princípom všeobecnosti práva (the pri-
nciple of the inviolability of conscience prevails over the principle of ge-
nerality of law). Toto právo zahŕňa verejnú dimenziu prejavu slobody ná-

                                                      
10 Rozhodnutie Ústavného spolkového súdu NSR (BverfG) č. 1BvL 21/60, cit. BverfGE 12,45 vo 
veci odmietnutia základnej vojenskej služby zo dňa 20. 12. 1960, bod 2., zbierka rozhodnutí súdu 
z roku 1960.
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boženstva, najmä na uplatňovanie princípov vyplývajúcich z nábožen-
ského učenia v tejto dimenzii (veda, politika, právo, kultúra, ekonomika 
a podobne) a svojou povahou a účelom ho nemožno nahradzovať inými 
ľudskými právami, napríklad slobodou zhromažďovania, združovania, či 
prejavu. Ďalej, toto právo sa týka sa individuálnych náboženských práv a 
inštitucionálnych práv cirkví a náboženských spoločností, ktoré sa odli-
šujú od práv organizácií so sociálnym alebo filozofickým zameraním a 
práv ich členov. 

Európsky súd pre ľudské práva (v prípade budúcich rozhodnutí v ob-
lasti ochrany slobody náboženstva a slobody svedomia aj Súdny dvor Eu-
rópskej únie) rozhoduje v súlade so zásadou voľnej úvahy štátov, pričom 
konštantne aplikuje tie pravidlá a princípy, ktoré obsahujú Európsky do-
hovor o ľudských právach a Charta základných práv Európskej únie. Súd 
rešpektuje taktiež kompetencie a teda právne úpravy jednotlivých člen-
ských štátov v uvedených oblastiach, vrátane normatív i aplikácie práva, 
ktorá sa nachádza najmä v rozhodnutiach ústavných alebo najvyšších sú-
dov a rozhoduje individuálne v súlade nimi, teda riadi sa zásadou subsi-
diarity. Jasná argumentácia sa v tejto súvislosti nachádza pri prípade 
Fretté proti Francúzsku : Je jasné, že neexistuje spoločný základ v tejto 
otázke...v právnych a sociálnych poriadkoch zmluvných štátov nie je 
možné nájsť jednotné princípy v týchto záležitostiach, v ktorých názory 
v demokratickom prostredí sa môžu rozumne a hlboko odlišovať. Súd po-
važuje za veľmi prirodzené, že štátne autority, ktoré sú v demokratickej 
spoločnosti povinné, v rámci ich kompetencií, brať do úvahy záujmy spo-
ločnosti ako celku, by mali zohľadňovať širokú škálu súvislostí pri rozho-
dovaní o uvedených otázkach. Z dôvodu priameho a dlhodobého kon-
taktu so životnými silami svojej krajiny, národné orgány majú lepšie 
schopnosti, než medzinárodný súd, vyhodnotiť miestne potreby a pod-
mienky. Keďže v tomto prípade sa prerokúvala citlivá záležitosť, týkajúca 
sa oblastí, v ktorých je len malý prienik spoločných názorov medzi člen-
skými štátmi Rady Európy, a vo všeobecnosti, právo je len v prechodnom 

                                                      
11 Prípad Fretté proti Francúzsku, č. 36515/97, rozsudok ESĽP z 26. februára 2002, body 41, 42 a 43 
rozsudku.  



Marek Šmid: Stabilizačná funkcia bilaterálnych zmlúv uzavretých medzi štátom ... 

242 

štádiu, veľkú časť záverov musí urobiť daný štát... Podobne sa tento pri-
ncíp vyslovil a aplikoval v prípade Soile Lautsi proti Taliansku12 rozhod-
nutom Veľkou komorou štrasburského súdu v prospech prítomnosti krí-
žov v talianskych štátnych školách (výslovné a jasné uplatnenie princípu 
voľnej úvahy štátov a zároveň zohľadnenie okolností prípadu). Podľa zá-
veru súdu prítomnosť kríža v triedach nezakladá situáciu indoktrinácie 
vzhľadom na prostredie školy a neexistenciu tlaku na náboženskú vý-
chovu detí, keďže Taliansko zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí tak, 
aby sa zohľadňovalo právo rodičov na súlad s náboženským a filozofic-
kým presvedčením. Súd uznal, že má v zásade povinnosť rešpektovať 
rozhodnutia štátu v tejto oblasti, vrátane miesta prikladanému v Talian-
sku náboženstvu, berúc do úvahy aj to, že takéto rešpektovanie nepovedie 
k žiadnej indoktrinácii detí. Prítomnosť krížov v školách patrí podľa súdu 
do kompetencie členských štátov Rady Európy najmä preto, že v tejto zá-
ležitosti sa v Európe nevytvorila jednotná pozícia. 

Možno sa však opýtať, ako bude medzinárodný alebo úniový súd roz-
hodovať v budúcnosti v dôsledku postupnej konvergencie princípov v ob-
lasti ochrany slobody svedomia a slobody náboženstva? A contrario k sú-
časnému stavu, v prípade, že súd nájde zjednotený princíp potrebnej väč-
šiny štátov Európy v určitej otázke, osvojí si ho a bude meritórne rozho-
dovať podľa neho a to zrejme aj v prípadoch, ak niektoré štáty s ním ne-
budú súhlasiť z dôvodu odlišujúcej sa národnej koncepcie. Zjednocova-
nie princípov rozhodovania vyzerá totiž ako mandát na prenesenie kom-
petencií v oblasti slobody náboženstva a slobody svedomia z členských 
štátov Rady Európy i Európskej únie na centrálny medzinárodný súd 
v Štrasburgu, resp. v Luxemburgu. V takto vynesených rozhodnutiach sa 
budú nachádzať a upevňovať princípy platné pre všetky členské štáty 
Rady Európy bez rozdielu a pôjde pravdepodobne o nezvratný proces po-
tlačenia voľnej úvahy štátov. 

Na druhej strane, určité právne potvrdenie úpravy výhrad vo svedomí 
poskytuje článok 10 Charty základných práv EÚ, podľa ktorého právo na 

                                                      
12 Rozsudok Veľkej komory ESĽP v prípade Lautsi proti Taliansku, č. 30814/06, zo dňa 18. marca 
2011. 



Liber Amicorum Ján Klučka 

243 

výhradu vo svedomí sa uznáva v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, ktoré 
upravujú výkon tohto práva. Ide o prvé zavedenie tohto výrazu do práv-
neho poriadku Európskej únie a medzinárodného verejného práva. 

Podobne v Rezolúcii Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 
1763 zo 7. októbra 2010 sa ustanovuje, že ...nemocnica, ako aj zdravot-
nícky personál, majú právo na námietku svedomia a nesmú byť nijako 
postihovaní za odmietnutie účasti na abortoch, eutanáziach, narábaní 
s embryami a podobne. Nijako nesmú byť postihovaní ani za to, ak sa na 
týchto veciach zúčastnia... Rada Európy vyzvala členské štáty, aby toto 
pravidlo premietli do svojich zákonov. 

Ak premýšľame nad podstatou výhrady vo svedomí, možno konštato-
vať, že právo prejavovať náboženské presvedčenie, vyznávať vieru, či žiť 
v súlade s vlastným náboženským presvedčením, má tri polohy: 

a) právo vyznávať presvedčenie náboženskými úkonmi súkromne 
alebo verejne, individuálne alebo spoločne s inými; 

b) právo na verejnú ochranu hodnôt, ktoré predstavuje náboženstvo 
a bez rešpektovania ktorých by nebolo možné konať v súlade s ná-
boženským presvedčením, či aplikovať princípy náboženskej náuky; 

c) právo každého odmietnuť také konanie, ktoré je nezlučiteľné s pri-
ncípmi určitého náboženského učenia. 

Pre výhrady vo svedomí je kľúčová tretia z uvedených polôh. Koreš-
ponduje aj s obsahom a dikciou článku 18 ods. 2 Medzinárodného paktu 
o občianskych a politických právach: Nikto nesmie byť podrobený donu-
covaniu, ktoré by narušovalo jeho slobodu vyznávať alebo prijať nábo-
ženstvo alebo vieru podľa svojej vlastnej voľby. 

V súlade s týmito východiskami, každý by mal mať právo (možnosť, 
teda nie povinnosť) bez negatívnych právnych následkov, teda právnej 
sankcie na sebe (garancia zo strany právneho poriadku štátu) odmietnuť 
právnu povinnosť (uplatnenie výhrady vo svedomí), ktorá je v rozpore s 
tak závažnými princípmi učenia štátom registrovanej cirkvi alebo nábo-
ženskej spoločnosti, že podmienkou jej splnenia by bolo porušenie slo-
body svedomia ako základného ľudského práva. Pri výhradách vo sve-
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domí ide teda len o právne garantovanie a stabilizáciu možnosti odmiet-
nuť konať v rozpore s vlastným svedomím. Úprava práva uplatňovať vý-
hrady vo svedomí na druhej strane nerieši otázku správnosti alebo ne-
správnosti názorov na citlivé morálne a etické meritórne otázky, akými 
sú napríklad interrupcie, eutanázia, zväzky osôb rovnakého pohlavia, rep-
rodukčné zdravie, či výchova k rodičovstvu. 

Právny poriadok Slovenskej republiky by mohol zmluvne zahrnúť 
všetky rozumné princípy, týkajúce sa výhrad vo svedomí, tak na základe 
náuk a noriem všetkých registrovaných cirkví a náboženských spoloč-
ností, ako aj tie výhrady, ktorých východiskom nie je náboženstvo, ak 
také existujú a budú vznesené pri príprave implementácie uvedených 
zmlúv. Príkladom zmluvami chránených princípov by mohli byť: 
a) princíp nedotknuteľnosti ľudského života od jeho počatia až po priro-

dzenú smrť. Týkal by sa najmä zamestnancov v zdravotníctve, zdra-
votníckych inštitúcií a pacientov. Išlo by o odporúčanie, predpisova-
nie, distribúciu a podávanie farmaceutík, vykonávanie alebo spolu-
prácu na činnosti, ktorej primárnym cieľom je spôsobiť umelé ukon-
čenie tehotenstva v akomkoľvek jeho štádiu alebo neprirodzenú smrť; 

b) princíp úcty k ľudskému životu a k jeho odovzdávaniu v jeho priro-
dzenej osobitosti a jedinečnosti. Týkal by sa najmä zamestnancov v 
zdravotníctve, vedeckých pracovníkov, inštitúcií, ale aj celej verej-
nosti. Išlo by o účasť na umelom alebo tzv. asistovanom oplodňovaní, 
genetických manipuláciách, eugenetickom konaní, embryonálnom 
ľudskom klonovaní, sterilizácii a všetkých činnostiach slúžiacich na 
antikoncepciu; 

c) princíp slobody vo výchovnom a vzdelávacom procese, v poradenstve 
a osvetovej činnosti. Týkal by sa najmä učiteľov, rodičov, detí, škôl 
a širšej verejnosti. Išlo by o vyučovanie, odporúčania a prípravu čin-
ností odporujúcich morálnym zásadám Katolíckej cirkvi v oblasti se-
xuálnej morálky, ako aj učeniu Katolíckej cirkvi v teologickej oblasti; 

d) princíp ochrany manželstva ako zväzku muža a ženy, ktorý má za cieľ 
vytvoriť trvalé životné spoločenstvo, zabezpečujúce riadnu výchovu 
detí. Týkal by sa najmä právnikov, duchovných, adopčných a iných 
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inštitúcií, ale aj širšej verejnosti. Išlo by o výkon advokátskej, sudcov-
skej, opatrovníckej a tútorskej činnosti; 

e) princíp ochrany spovedného tajomstva a zvereného tajomstva, ktoré 
bolo ústne alebo písomne zverené pod podmienkou mlčanlivosti 
osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou. Týkal by sa najmä du-
chovných a osôb vykonávajúcich obdobnú činnosť. Išlo by o povin-
nosť vypovedať pred orgánmi v trestnom konaní alebo civilnými 
súdmi; 

f) princíp rešpektovania slobody náboženských úkonov a používania ná-
boženských symbolov. Týkal by sa najmä verejnosti, obchodov, 
vojska, školských a iných inštitúcií. Išlo by o používanie nábožen-
ských úkonov a symbolov na verejnosti v negatívnom zmysle i ako 
výnimky zo zákazov ustanovených právom. 

Záver 

Uzatvorením zmlúv o rešpektovaní princípov v slovenskom právnom 
poriadku so Svätou stolicou, ako aj registrovanými cirkvami a nábožen-
skými spoločnosťami na Slovensku, by sa naplnil účel článku 10 ods. 2 
Charty základných práv Európskej únie (platnej ako právo EÚ od roku 
2009), podľa ktorého si ochranu svedomia upravujú členské štáty v ich 
domácich právnych poriadkoch (okrem toho, ich súčasťou je aj medziná-
rodná zmluva, alebo na jej roveň postavená právna norma, čo sa v slo-
venskom právnom prostredí vzťahuje na vnútroštátne zmluvy). 

Nová zmluvná koncepcia, v súlade s vysvetlivkou k tomuto ustanove-
niu Charty,  korešponduje s ústavnými tradíciami a vývojom práva v ob-
lasti ochrany slobody svedomia a náboženstva na Slovensku. Je svojou 
podstatou, okrem kompatibility s právom Európskej únie, ako aj ústav-
ným právom Slovenskej republiky, výrazne stabilizačným prvkom 
v právnom poriadku Slovenska.  
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Abstract 
The European Union Treaties foresee the creation of an internal market that 
benefits not only companies, but also individuals. One of the main rights offered 
by the free movement of citizens, workers, services, capital and by the freedom 
of establishment is the possibility for natural and legal persons to move from 
one Member State to another. However, these freedoms are not absolute. Not 
only does the Treaty on the Functioning of the European Union provide for 
several exceptions, but the jurisprudence of the Court of Justice of the Euro-
pean Union (CJEU) allows that, under certain conditions, overriding reasons 
in public interest can justify restrictions on them. One of these overriding rea-
sons is the need to safeguard the balanced allocation of powers to impose taxes 
between Member States, in accordance with the principle of territoriality. In 
fact, in the absence of any unifying or harmonising measures of the European 
Union (EU), the Member States retain the power to define, by treaty or unilat-
erally, the criteria for allocating their powers of taxation, particularly with a 
view to eliminating double taxation. In many cases, these internal legislations 
assimilate the expatriation of taxpayers to the realisation of profits or the sale 
of property, or they impose similar fiscal charges, commonly called exit taxes. 
This can lead to a paradoxical result, that despite the conferral of the freedoms 
of circulation on the taxpayers, the effective use of these freedoms is accompa-
nied by a less favourable treatment compared to the one they would be subject 
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Introduction 
This contribution is dedicated to Professor Ján Klučka, the first Slovak 

judge at the Court of Justice of the European Union (CJEU or the Court) 
and a keen promoter of the European Union Law in Slovakia. He also 
acted as judge rapporteur in one of the cases of the exit taxes saga. The 
authors of this contribution were members of his chambers and would 
like to express their gratitude for the opportunity they were given and the 
experience they could acquire during this time. On the day when judge 
Klučka took his oath of office in Luxembourg, Professor Ján Mazák, Pres-
ident of the Slovak Constitutional Court and future Advocate General at 
the Court of Justice declared that Ján Klučka is not only a brilliant lawyer, 
but foremost a human with a capital “H”. He could not be more true. 

The European Union Treaties foresee the creation of an internal mar-
ket that benefits not only companies, but also individuals. One of the main 
rights offered by the free movement of citizens, workers, services, capital 
and by the freedom of establishment is the possibility for natural and legal 

to had they remained in their Member State of origin. In the absence of any 
unification or harmonisation at the EU level, the conciliation of the internal 
market freedoms and the fiscal competence of the Member States was ensured 
by the CJEU.  Its initially internal market-oriented case-law has in the mean-
time become more focused on the Member States’ fiscal competence. Later on, 
by adopting the Anti-Tax Avoidance Directive, the EU legislator has defined, 
in the field of companies, harmonised rules on exit taxation, which are in-
spired by the later CJEU’s jurisprudence, but do not constitute a simple cod-
ification of it. However, in the light of the potential impact of exit taxes on the 
freedoms of movement, and hence on the possibility of individuals and com-
panies to move and pursue their activities freely within the EU, the question 
remains whether a certain sacrifice from the Member States’ fiscal compe-
tence in favour of a less restrictive cross-border regime could allow for a hid-
den potential of the European integration to mobilise and thus, to enhance 
economic activity, with the result of even higher fiscal revenues for the Mem-
ber States, than under the present state of law.   
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persons to move from one Member State to another. However, these free-
doms are not absolute. Not only does the Treaty on the Functioning of the 
European Union (TFEU) provide for several exceptions, but the jurispru-
dence of the Court of Justice of the European Union allows that, under 
certain conditions, overriding reasons in public interest can justify re-
strictions on them4. One of these overriding reasons is the necessity of 
safeguarding the balanced allocation of powers to impose taxes between 
Member States, in accordance with the principle of territoriality5. In fact, 
in the absence of any unifying or harmonising measures of the EU, the 
Member States retained the power to define, by treaty or unilaterally, the 
criteria for allocating their powers of taxation, particularly with a view to 
eliminating double taxation6. 

In many cases, these internal legislations assimilate the expatriation of 
taxpayers to the realisation of profits or sale of property, or they impose 
similar fiscal charges, commonly called exit taxes7. While the absence of 
obligatory cooperation mechanisms between fiscal authorities interna-
tionally ensures that these rules respect the principle of territoriality in 
taxation, its application to intra-EU expatriations could be considered 
controversial8, because an intra-EU cross-border transfer must always be 
compared to a domestic transfer in a given Member State. Taking into 
account that the EU was supposed to complete its internal market by 1992 
– and that it is still striving to do so today through a step-by-step approach 

                                                      
4 Case C-657/13, Verder LabTec, EU:C:2015:331, paragraph 40 ; Case C-503/14, Commission/Por-
tugal, EU:C:2016:979, paragraph 48 ; Case C-292/16, A Oy, EU:C:2017:888, paragraph 28. 

5 Case C-292/16, A, EU:C:2017:888, paragraph 30. 
6 Case C-371/10, National Grid Indus, EU:C:2011:785, paragraph 45; Case C-591/13, Commission 
v. Germany, EU:C:2015:230, paragraph 64. 
7 See on this topic: C. Panayi “Corporate Mobility in the EU and exit taxes” 63 Bulletin of Interna-
tional Taxation 459 (2009). According to a research by Deloitte in cooperation with Radbound Uni-
versity Nijmegen (Netherlands), conducted in 2012 by Dr. Harm van den Broek, out of twenty eight 
EU Member States at that time and two additional EEA Member States (Iceland and Norway), sixteen 
States applied a type of exit taxation (http://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/exit-taxes-
infringe-eu-law.html). See as well A. Uceda and S. Dechsakulthorn, “In wake of ECJ ruling, EU 
Member States amend exit tax regimes”, Insights Publications, Global Tax News, DLA Piper. 

8 See i.a. D Jervis, “Exit taxes and Europe – where are we now?” Publications, Eversheds Internatio-
nal (2012) http://www.eversheds.com/global/en/what/articles/index.page?ArticleID=en/Che-
micals/Exit_taxes_and_Europe   
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– it is not evident to justify a tax triggered by a mere expatriation due to 
the change of residence of a natural person, or a company seat transfer 
within the EU, when no such tax is levied in an analogous situation within 
a Member State.  

However, the competence of Member States in this field is also not 
exclusive. They are required to respect the fundamental freedoms of the 
EU internal market9, as well as the general principles of non-discrimina-
tion on the grounds of nationality and those of equivalence and effective-
ness in the protection of rights derived from EU law10. In the absence of 
any unification or harmonisation at the EU level, the conciliation of the 
internal market freedoms and the fiscal competence of the Member States 
was ensured by the CJEU.  

Its initially internal market-oriented case-law (I) has in the meantime 
become more focused on the Member States’ fiscal competence (II). Later 
on, by adopting the Anti-Tax Avoidance Directive11, the EU legislator 
has, in the field of companies, defined harmonised rules on exit taxation, 
which are inspired by the later CJEU’s jurisprudence, but do not consti-
tute a simple codification of it (III). However, in the light of the potential 
consequences of exit taxes on the freedom of movement, and hence on 
the possibility of individuals and companies to move and pursue their ac-
tivities freely within the EU, the question remains whether a certain sac-
rifice from the Member States’ fiscal competence in favour of a less re-
strictive cross-border regime, could allow for a hidden potential of the 
European integration to mobilise and thus, to enhance economic activity, 
with the result of higher fiscal revenues for the Member States, than under 
the present state of law (IV). 

                                                      
9 Case C-279/93, Schumacker, EU:C:1995:31 paragraph 21. 
10 Case C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones, EU:C:2009:615 paragraph 38. 
11 Council Directive (EU) 2016/1164 of 12 July 2016 laying down rules against tax avoidance practi-
ces that directly affect the functioning of the internal market (OJ 2016 L 193, p. 1). 
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1 Initial case-law considerably restricting exit taxes with re-
spect to natural persons 

In de Lasteyrie du Saillant12, the CJEU held that if a taxpayer wishing 
to transfer his tax residence outside a Member State’s territory, in exercise 
of his right guaranteed by Article 49 TFEU, has to pay an exit tax on 
latent increases in the value of his securities, the taxpayer is subjected to 
a disadvantageous treatment in comparison with a person who maintains 
his residence in that State. That taxpayer becomes liable, simply by rea-
son of such a transfer, for tax on income that has not yet been realised, 
and that he will only potentially receive. Whereas, if he remained in that 
Member State, increases in value would become taxable only if, and to 
the extent that, they were actually realised. That difference in treatment 
is capable of having considerable repercussions on the assets of a taxpayer 
wishing to transfer his tax residence outside such a Member State, and is 
likely to discourage him from actually carrying out such a transfer. 

The restrictive character of such legislation is, according to the Court 
in this case, further enhanced if the suspension of payment is not auto-
matic, but subject to strict conditions such as the setting up of guarantees, 
which have an inherent additional restrictive effect, in that they deprive 
the taxpayer of the enjoyment of the assets given as a guarantee.13 

In terms of the possible justifications of such a measure by overriding 
reasons in public interest, the CJEU firstly held that Member States could 
not validly invoke the objective of preventing tax avoidance, as an exit 
tax is not even considered suitable to pursue such a goal.14 Secondly, the 
Court also dismissed a justification based on the objective to prevent fis-
cal erosion as the “diminution of tax receipts cannot be regarded as a mat-
ter of overriding general interest, which may be relied upon in order to 

                                                      
12 Case C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, EU:C:2004:138, paragraph 46. 
13 Case C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, paragraph 47. 
14 Case C-9/02, de Lasteyrie du Saillant,  paragraphs 50-58.  
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justify a measure, which is, in principle, contrary to a fundamental free-
dom”.15 

Another objective aiming to justify exit taxes was raised in N.16 Alt-
hough the Court considered the scrutinised Dutch exit tax legislation as 
being able to fulfil the legitimate objective of ensuring a balanced alloca-
tion of tax competence between the Member States in accordance with 
the principle of territoriality,17 it found it to be disproportionate with re-
spect to two particular features of the system in question.  

Firstly, unless the taxpayer guaranteed payment of the tax after the 
realisation of his assets, the tax was to be collected upon the taxpayer’s 
departure from the territory of the relevant Member State. The Court held 
that even though such a measure facilitated the collection of tax from a 
departing resident, it went beyond what was strictly necessary to ensure 
the effectiveness of a tax system based on the principle of fiscal territori-
ality, because EU legislation already offered less restrictive methods of 
achieving this result. These methods include i.a. requests from the com-
petent authorities of another Member State for all the information ena-
bling the authorities of the Member State of origin to ascertain the correct 
amount of income tax as provided in Directive 77/799/EEC18, as amended 
by Directive 2004/106/EC, or requests for assistance of another Member 
State in the recovery of debts relating to certain taxes, including those on 
income and capital, foreseen in Directive 76/308/EEC19, as amended by 
Directive 2001/44/EC.20 

                                                      
15 Case C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, paragraphs 59-60; See as well case C-380/11, DI VI Fi-
nanziaria SAPA di Diego della Valle, EU:C:2012:552, paragraph 50. 
16 Case C-470/04, N, EU:C:2006:525. 
17 Case C-470/04, N, paragraphs 41-47. 
18 Council Directive 77/799/EEC of 19 December 1977 concerning mutual assistance by the compe-
tent authorities of the Member States in the field of direct taxation, certain excise duties and taxes on 
insurance premiums (OJ 1977 L 336, p. 15). 

19 Council Directive 76/308/EEC of 15 March 1976 on mutual assistance for the recovery of claims 
resulting from operations forming part of the system of financing the European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund, and of the agricultural levies and customs duties (OJ 1976 L 73, p. 18). 

20 Case C-470/04, N, paragraphs 52-53. 
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Secondly, losses in value occurring after the transfer of residence were 
not taken into account in order to reduce the tax debt. This was also con-
sidered unnecessary to fulfil the abovementioned objective21. According 
to the laws under scrutiny in de Lasteyrie du Saillant and N, the taxpayer 
would be required to pay tax based on the difference between the pur-
chase price and the stock value at the moment of the residence transfer. 
All this could occur without any sale of stock at the moment of his expat-
riation. To put it simply, if the stock value drops during the taxpayer’s 
stay in the host Member State and he decides to sell, while none of the 
Member States offers a tax credit for the loss following the residence 
transfer, the taxpayer is penalised simply for exercising a fundamental 
right granted by the EU treaties. 

As a result of this initial case-law that concerned the taxation of natural 
persons, exit taxes were considered a restriction on the freedom of estab-
lishment, which could be justified by the overriding reason in public in-
terest consisting in the necessity of safeguarding the balanced allocation 
of powers to impose taxes between Member States, in accordance with 
the principle of territoriality, only if the taxpayer was warranted a deferral 
of the payment of the tax without having to set up guarantees, and if even-
tual losses in value occurring after the transfer of residence could be taken 
into account in order to reduce the tax debt. 

2 Subsequent case law shifting the balance towards the fiscal 
sovereignty of Member States 

In the following years, the Court reconsidered, against the background 
of cases concerning the transfers of seat of legal persons, the solutions 
adopted in de Lasteyrie du Saillant and N and transposed its new appro-
ach back into the domain of natural persons.  

In National Grid Indus22, the main question was whether Arti-
cle 49 TFEU was opposed to Member State legislation that sought to tax 

                                                      
21 Case C-470/04, N, paragraph 54. 
22 Case C-371/10, National Grid Indus, EU:C:2011:785, paragraph 36. See A. Autenne ”Arrêt ‘Na-
tional Grid Indus’: les taxes à l’épreuve de la liberté d’étalissement ”, Journal de droit européen 109 
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unrealised capital gains on the assets of a company incorporated under 
the laws of that Member State upon the transfer of the company’s effec-
tive management to another Member State without providing for a tax 
deferral until gains were actually realised and without taking into account 
possible decreases in value after the transfer of management.23 

At the outset, the CJEU confirmed the analysis performed in its previ-
ous exit tax cases with respect to the existence of a restriction on the free-
dom of establishment. It held that a company incorporated under Dutch 
law seeking to transfer its place of effective management outside Dutch 
territory in exercise of its rights under Article 49 TFEU is put at a disad-
vantage compared to a similar company retaining its place of effective 
management in the Netherlands. In accordance with the national legisla-
tion in question, the Dutch company’s transfer of management to another 
Member State prompted an immediate tax on the unrealised capital gains 
relating to the assets transferred, whereas such gains would not be taxed 
if the company transferred its place of management within the Nether-
lands. Capital gains on the assets of a company transferring its place of 
management within the Netherlands were not subject to tax until their 
actual realisation. This discriminatory treatment might therefore deter a 
company incorporated in the Netherlands from transferring its place of 
management to another Member State. Consequently, it was constitutive 
of a restriction on the TFEU provisions on the freedom of establishment.24 

In the second step of its analysis, the Court examined possible justifi-
cations for such a restriction and, in particular, the objective of ensuring 
a balanced allocation of tax competence between the Member States in 
accordance with the principle of territoriality. It held that such an exit tax 
was intended to prevent situations capable of jeopardising the right of the 
Member State of origin to exercise its powers of taxation in relation to 

                                                      
(2012) and C. Panayi “National Grid Indus BV v. Inspecteur Van De Belastingdienst Rijnmond/Kan-
toor Rotterdam: Exit Taxes in the European Union Revisited” 1 British Tax Review 41 (2012). 

23 Case C-371/10, National Grid Indus, EU:C:2011:785, paragraph 34. 
24 Exit taxes can constitute also a restriction on the free movement of capital, if this regime is appli-
cable. Case C-164/12, DMC, EU:C:2014:20, paragraphs 38-43.  



Liber Amicorum Ján Klučka 

255 

activities carried out within its territory, and might therefore be justifia-
ble.25 

According to Article 54 TFEU, companies or firms formed in accord-
ance with the laws of a Member State are to be treated, for the purposes 
of the rules of the TFEU on freedom of establishment, in the same way 
as natural persons who are nationals of Member States. Nevertheless, 
concerning the definitive establishment of the amount of tax at the time 
when the company ceases to be a tax resident of the Member State of 
origin, and consequently, the possibility of taking into account losses of 
value encountered following this expatriation, the CJEU, reacting to the 
arguments presented by the Danish, Spanish and Finnish governments26, 
explained in paragraphs 56 and 58 of National Grid Indus that the situa-
tion of a company in respect of an exit tax law was not necessarily the 
same as that of a private individual, who might own a substantial stake in 
commercial companies. Specifically, “the assets of a company are as-
signed directly to economic activities that are intended to produce a 
profit… [and] the extent of a company’s taxable profits is partly influ-
enced by the valuation of its assets in the balance sheet, insofar as depre-
ciation reduces the basis of taxation”.27 Furthermore, the CJEU held that 
eventual decreases in value were being unnecessarily accounted for by 
the Member State of origin, as they should be normally taken into account 
by the host Member State. But, even if the latter did not do so, the Court 
stated that the Member State of origin should not be obliged to take ac-
count of the depreciation, as the Treaty offers no guarantees that a transfer 
of a company’s place of management to another Member State will be a 

                                                      
25 Case C-371/10, National Grid Indus, EU:C:2011:785, paragraphs 42-48. 
26 Opinion of Advocate General Kokott in National Grid Indus (EU:C:2011:563), paragraph 61. 
27 Case C-371/10, National Grid Indus, EU:C:2011:785, paragraph 57. See p. 8 of the communication 
from the Commission to the Council, the European Parliament and the European economic and Social 
Committee on exit taxation and the need for co-ordination of Member States' tax policies 
(COM(2006) 825 final) where the Commission indicates as well “that certain types of assets used in 
or created by companies are, by their nature, not meant to be disposed of, but are used up by the 
company or expire over time (e.g. certain intangibles)”. 
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tax-neutral event.28 Given the absence of EU harmonisation and the dif-
ferences in tax legislation among the Member States, such a transfer 
might or might not be advantageous to a company for tax purposes. Ac-
cording to the Court, it is left up to each economic operator to plan his 
economic activities according to the freedoms guaranteed by the EU trea-
ties and foresee any consequences. 

Concerning the assessment of the proportionality of the contested 
measure regarding the immediate collection of the exit tax due, the CJEU 
made a count of all the administrative burdens that a company might bear 
under possible suspension regimes.29 The CJEU concluded that the meas-
ure would be proportionate if a Member State’s legislation offered expat-
riating companies an option to either directly pay the exit tax and elimi-
nate the administrative burden, or obtain a suspension until the gains were 
realised and pay eventual interests on the due sum. Here, the Court took 
a more proactive stance, offering alternative solutions for contemplation 
by the Member States. If it is unusual, from the perspective of the national 
civil and commercial courts, to adopt such a proactive position, this role 
being traditionally reserved to the respective legislators, it is welcome at 
the EU level as it might open new avenues for further discussion. 

National Grid Indus has been confirmed and further developed.  
As concerns the existence of restrictions on the internal market free-

doms, the Court has reiterated that exit taxes on unrealised income fall 
within this qualification30. This solution was applied also in the field of 
application of the Agreement between the European Community and the 
Swiss Confederation on the free movement of persons31. However, the 

                                                      
28 Case C-371/10, National Grid Indus, EU:C:2011:785, paragraph 62. 
29 i.e. periodically informing the Member State of origin of the state of its assets.  
30 Case C-38/10, Commission v. Portugal, EU:C:2012:521, paragraph 28; Case C-301/11, Commis-
sion v. Netherlands, EU:C:2013:47, paragraphs 14-22 ; Case C-64/11, Commission v. Spain, 
EU:C:2013:264, paragraph 27 ; Case C-261/11, Commission v. Denmark, EU:C:2013:480, para-
graphs 29-30 ; Case C-164/12, DMC, EU:C:2014:20, paragraphs 38-43 ; Case C-657/13, Verder Lab-
Tec, EU:C:2015:331, paragraph 37 ; Case C-503/14, Commission/Portugal, EU:C:2016:979, para-
graphs 41-47 ; Case C‑646/15, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, 
EU:C:2017:682, paragraph 45.  

31 Case C-581/17, Wächtler, EU:C:2019:138, paragraphs 56-57. 
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CJEU has extended the notion of restriction to disadvantageous condi-
tions on taxation of realised income32, for granting a reduction in capital 
tax33, or for transfer of assets34. The Court has recently held that a re-
striction on the freedom of establishment exists even when the host Mem-
ber State excludes from the deduction from taxable profits a loss incurred 
by a company resident in its territory, but incorporated in another Member 
State under the latter’s law during the tax year in which that company was 
resident in the Member State of incorporation, whereas the possibility of 
such a deduction would be granted to a company resident in the Member 
State of residence, which incurred a loss in the same tax year35. 

In the field of justification of these measures, the first question to be 
answered is which objectives the Member States can validly invoke. One 
should bear in mind that, according to settled case-law, the mere fact that 
a natural or a legal person transfers its residence or its place of manage-
ment to another Member State cannot set up a general presumption of tax 
evasion and justify a measure that compromises the exercise of a funda-
mental freedom guaranteed by the TFEU36. Consequently, already in de 
Lasteyrie du Saillant37, and in National Grid Indus38, the examined exit 
taxes could not be justified by the objective to prevent tax avoidance. Be-
ing of a purely economic nature, such as the desire to increase the national 
tax revenue, the objectives to prevent fiscal erosion of the tax base or of 
reinvestment in the Member State of origin were equally considered as 
not capable of justifying an exit tax39.  

                                                      
32 C-269/09, Commission v. Spain, EU:C:2012:439, paragraph 57; Case C-591/13, Commission v. 
Germany, EU:C:2015:230, paragraphs 57-61. 
33 Case C-380/11, DI VI Finanziaria SAPA di Diego della Valle, EU:C:2012:552, paragraph 40. 
34 Case C-292/16, A Oy, EU:C:2017:888, paragraph 26 ; Joined cases C-327/16 and C-421/16, Jacob 
and Lassus, EU:C:2018:210, paragraphs 75-76.  
35 Case C-405/18, AURES Holdings, EU:C:2020:127 paragraph 35. 
36 Case C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, EU:C:2004:138, paragraph 51, Case C-371/10, National 
Grid Indus, EU:C:2011:785, paragraph 84. 
37 Case C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, EU:C:2004:138, paragraphs 51-57. 
38 Case C-371/10, National Grid Indus, EU:C:2011:785, paragraphs 83-84. 
39 Case C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, EU:C:2004:138, paragraphs 59 ; Case C-380/11, DI VI Fi-
nanziaria SAPA di Diego della Valle, EU:C:2012:552, paragraph 50 ; Case C-591/13, Commission 
v. Germany, EU:C:2015:230, paragraphs 76-78. 
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However, the Court agrees to examine exit taxes and their particular 
features in the light of the overriding reasons of cohesion of a national 
tax system40, guaranteeing the effective collection of the tax in order to 
prevent the loss of tax revenue41 and the necessity to safeguard the bal-
anced allocation of powers to impose taxes between Member States, in 
accordance with the principle of territoriality. 

Even though the Court has, in de Lasteyrie du Saillant, rejected, in the 
light of the circumstances of that case, a justification on the ground of 
cohesion of a national tax system42, in Commission v. Germany, the Court 
has explained that, in order for an argument based on such a justification 
to succeed, the existence of a direct link has to be established between the 
tax advantage concerned and the offsetting of that advantage by a partic-
ular tax levy43. In any case, it follows already from National Grid Indus44 
that this overriding reason coincides with the necessity to safeguard the 
balanced allocation of powers to impose taxes between Member States, 
in accordance with the principle of territoriality, and it does not offer a 
broader possibility of justification than the latter reason. 

The necessity to safeguard the balanced allocation of powers to im-
pose taxes between Member States in accordance with the principle of 
territoriality constitutes by far the predominant objective in the Court’s 
case-law45. The CJEU has indicated in DMC46 that this objective can jus-
tify an exit tax only where, in particular, the Member State in whose ter-
ritory the income was generated is actually prevented from exercising its 

                                                      
40 Case C-591/13, Commission v. Germany, EU:C:2015:230, paragraph 74 ; Case C-503/14, Commis-
sion/Portugal, EU:C:2016:979, paragraph 62. 
41 Case C-581/17, Wächtler, EU:C:2019:138, paragraph 67. 
42 Case C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, EU:C:2004:138, paragraphs 61-67. 
43 Case C-591/13, Commission v. Germany, EU:C:2015:230, paragraph 74 ; Case C-503/14, Commis-
sion/Portugal, EU:C:2016:979, paragraph 62. It is to be noted, that this justification has not been 
accepted in neither of these judgments. 
44 Case C-371/10, National Grid Indus, EU:C:2011:785, paragraphs 80-82. 
45 Case C-269/09, Commission v. Spain, EU:C:2012:439, paragraph 76 ; Case C-64/11, Commission 
v. Spain, EU:C:2013:264, paragraph 31; Case C-261/11, Commission v. Denmark, EU:C:2013:480, 
paragraph 32 ; Case C-164/12, DMC, EU:C:2014:20, paragraph 45; Case C-657/13, Verder LabTec, 
EU:C:2015:331, paragraphs 42 and 45. 
46 Case C-164/12, DMC, EU:C:2014:20, paragraph 56; Case C-657/13, Verder LabTec, paragraph 
47; See in the field of transfer of assets case C‑292/16, A, EU:C:2017:888, paragraph 33. 
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power of taxation in respect of such income. That is why, in a situation 
where a subsequent transfer of securities received in exchange does not 
fall within the fiscal competence of that Member State, national legisla-
tion provides for the taxation of the capital gains that are subject to tax 
deferral upon that transfer, without taking into account any capital losses 
occurring at that time, whereas account is taken of such a capital loss 
when the taxpayer holding the securities is resident for tax purposes in 
that Member State on the date of that transfer could not be justified by 
this overriding reason, as the Member State in question does not lose its 
fiscal competence in respect of that capital gain at the time when the cap-
ital loss at issue arises. In fact, the consequence of the deferral of taxation 
of the capital gain at issue in the main proceedings until the subsequent 
transfer of the securities received in exchange is that that capital gain, 
although it was established at the time of the exchange of securities, is 
taxed (not simply collected) 47. As Advocate General Wathelet explained 
in Jacob and Lassus48, the concepts of “suspended” or “deferred taxation” 
must be distinguished from deferred recovery, which implies that all the 
detailed rules for taxation (determination of the basis of assessment of the 
capital gain and the tax rate) are determined on the date of the exchange 
of the shares or securities, with only payment of the tax thus determined 
being deferred to the subsequent transfer of those shares or securities. 

Nevertheless, in the particular field of trusts49, and the change of resi-
dence of its trustees, the Court has extended the DMC jurisprudence to a 
situation, where capital gains made by non-resident trustees and attributed 
to resident beneficiaries in the form of capital payments, could still be 
taxed as gains accruing to those beneficiaries. The CJEU considered that 
the national legislation, in so far as it causes the powers of taxation re-
tained by the Member State concerned to be entirely dependent on the 

                                                      
47 Joined cases C‑327/16 and C‑421/16, Jacob and Lassus, EU:C:2018:210, paragraphs 80-85. 
48 Opinion of Avocate General Wathelet in joined cases Jacob and Lassus, C-327/16 et C-421/16, 
EU:C:2017:865, paragraph 6. 
49 Case C‑646/15, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, 
EU:C:2017:682, paragraphs 53-56. 
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discretion of the trustees and the beneficiaries, cannot be regarded as suf-
ficient to preserve the powers of that Member State to tax capital gains 
accruing within its territory. Consequently, this legislation, which pro-
vides for the taxation of unrealised gains in the value of assets held in 
trust on the occasion of the transfer of the place of management of that 
trust to another Member State, notwithstanding the fact that the former 
Member State has the possibility of retaining some power to tax those 
capital gains, was considered a suitable means of ensuring the preserva-
tion of the allocation of powers of taxation between the Member States, 
since the former Member State loses its power to tax those capital gains 
following that transfer. 

Secondly, the Court has examined, under the test of proportionality, 
the concrete elements shaping the various exit taxes in question. 

To start with, according to settled case-law, it is proportionate for a 
Member State, for the purpose of safeguarding the exercise of its powers 
of taxation, to determine the amount of tax due on the unrealised capital 
gains that have been generated in its territory pertaining to the assets 
transferred outside its territory, at the time when its powers of taxation in 
respect of the assets concerned cease to exist50. That right to determine 
the amount of tax due on the unrealised capital gains that have been gen-
erated in its territory means, in other words, that the Member State of 
origin is not obliged to take into account any losses in value that might 
occur between the loss of the statute of tax resident and the actual reali-
sation of the capital gains. This solution applies since National Grid Indus 
to cross-border transfers of legal persons51, while it could be deduced 
from paragraphs 56 and 57 of this judgment, that expatriation of natural 
persons is governed by the principles set out in de Lasteyrie du Saillant 
and in N, i.e. that taxation of unrealised capital gains at the moment of 
residence transfer to another Member State is disproportionate if it does 
not take into account losses of value, which can incur until the moment 

                                                      
50 Case C‑64/11, Commission v. Spain, EU:C:2013:264, paragraph 31, Case C-164/12, DMC, 
EU:C:2014:20, paragraph 60; Case C-657/13, Verder LabTec, EU:C:2015:331, paragraph 48. 
51 See for trusts Case C‑646/15, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, 
EU:C:2017:682, paragraph 58. 
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of the effective realisation of these assets. In fact, the Court based itself 
in National Grid Indus on the distinction between these two types of per-
sons in order to exclude the transposition of the principles adopted in re-
spect of natural persons to legal persons. Yet, in Commission v. Portugal52 
the Court went one step further and abolished this distinction between 
natural and legal persons. In particular, it explained that it has already in 
Commission v. Spain53 and in Commision v. Germany54 transposed the 
principles laid down in National Grid Indus also to the taxation on capital 
gains of natural persons, and that it stated in paragraph 61 of National 
Grid Indus that a possible omission by the host Member State to take 
account of decreases in value does not impose any obligation on the 
Member State of origin to revalue, at the time of the definitive disposal 
of the new shares, a tax debt which was definitively determined at the 
time when the taxable person, because of the transfer of its residence, 
ceased to be subject to tax in the Member State of origin.55 

Next, it follows from paragraph 73 of National Grid Indus, that na-
tional legislation offering a company transferring its place of effective 
management56 to another Member State the choice between, first, imme-
diate payment of the amount of tax, which creates a disadvantage for that 
company in terms of cash flow but frees it from subsequent administrative 
burdens, and, secondly, deferred payment of the amount of tax, possibly 
together with interest in accordance with the applicable national legisla-
tion, which necessarily involves an administrative burden for the com-
pany in connection with tracing the transferred assets, would constitute a 
measure which, while being appropriate for ensuring the balanced alloca-
tion of powers of taxation between the Member States, would be less 
harmful to the freedom of establishment than a immediate collection of 
tax at the moment of expatriation. If a company were to consider that the 

                                                      
52 Case C‑503/14, Commission v. Portugal, EU:C:2016:979, paragraphs 53-56. 
53 Case C‑269/09, Commission v. Spain, EU:C:2012:439, paragraphs 75-78. 
54 Case C‑591/13, Commission v. Germany, EU:C:2015:230, paragraphs 65-67. 

55 See as well Case C-581/17, Wächtler, paragraph 64. 
56 This applies now, in the light of case C‑503/14, Commission v. Portugal, EU:C:2016:979, para-
graphs 53-56, also to natural persons. 
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administrative burden in connection with deferred recovery was exces-
sive, it could opt for immediate payment of the tax57. It has been clarified 
in Commission v. Spain58, that this option which is to be offered to the 
taxpayer must comprise a possibility of an automatic deferral of recovery 
of the tax. But, later on, the Court of justice accepted that a staggered (not 
a deferred) recovery of the amount of tax at issue by ten annual or even 
five annual instalments may be a proportionate measure to attain the ob-
jective of preserving the allocation of taxation powers between the Mem-
ber States59. This might be interesting in particular in order to achieve a 
proportionate collection of tax on assets, which are not meant to be reali-
sed. 

In fact, in Commission v. Danemark60, the Court has been confronted 
with an argument, according to which the solution adopted in paragraph 
73 of National Grid Indus supposes that the assets in question are indeed 
realised, because a deferred collection of tax does not work well in respect 
of assets, which are not meant to be realised. The Court replied, however, 
that the Member States being entitled to tax the capital gains which were 
generated while the assets in question were in their territory, they have 
the power to provide, for this taxation, a chargeable event other than the 
actual transfer, in order to guarantee the taxation of assets which are not 
intended to be sold, and less infringing on the freedom of establishment 
than the withdrawal at the time of the transfer. Since the amount of tax on 
unrealised capital gains relating to assets is definitively determined when 
a company transfers these assets to another Member State, the circum-
stance that some of said assets may not be sold after their transfer to 

                                                      
57 See as well Judgements in Commission v. Portugal (C‑38/10, EU:C:2012:521, paragraph 32) ; 
C‑591/13, Commission v. Germany, EU:C:2015:230, paragraph 73; Case C-657/13, Verder LabTec, 
EU:C:2015:331, paragraph 49; Case C-503/14, Commission v. Portugal, EU:C:2016:979, para-
graph 60 ; Case C‑646/15, Trustees of the P Panayi Accumulation & Maintenance Settlements, 
EU:C:2017:682, paragraph 57;  

58 Case C‑64/11, Commission v. Spain, EU:C:2013:264, paragraph 37. 
59 Case C-164/12, DMC, EU:C:2014:20, paragraphs 61-64 ; Case C-657/13, Verder LabTec, 
EU:C:2015:331, paragraphs 49-52. 
60 Case C-261/11, Commission v. Denmark, EU:C:2013:480, paragraphs 33-37. 
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another Member State does not in itself have the effect of depriving the 
State of origin of the possibility of recovering the said amount61. 

Last, but not least, the Court has judged in paragraph 74 of National 
Grid Indus that account should also be taken of the risk of non-recovery 
of the tax, which increases with the passage of time. That risk may be 
taken into account by the Member State in question, in its national legis-
lation applicable to deferred payments of tax debts, by measures such as 
the provision of a bank guarantee. In DMC62, after having recalled that it 
has been already judged that such guarantees in themselves constitute a 
restrictive effect, in that they deprive the taxpayer of the enjoyment of the 
assets given as guarantee63, it explained that such a requirement cannot, 
as a matter of principle, be imposed without prior assessment of the risk 
of non-recovery. 

3 The exit tax in the post ATAD environment    

The European legislature took up this issue and passed a directive that 
laid down rules against tax avoidance practices that directly affect the 
functioning of the internal market, according to the recitals of that di-
rective, Directive (EU) 2016/1164 (hereafter the “Directive” or 
“ATAD”). As the legal basis for the Directive is Article 115 TFEU, the 
adoption of this Directive was not certain given that unanimity in the 
Council was needed. The philosophy of this approach is “to lay down 
rules against the erosion of tax bases in the internal market and the shif-
ting of profits out of the internal market”64. As such, it can be considered 
an important milestone in the fight against the erosion of the tax base65.  
More precisely, the Directive contains the following five legally-binding 
anti-abuse measures: limitations on the deductibility of interest and exit 

                                                      
61 See as well case C-164/12, DMC, EU:C:2014:20, paragraph 53 ; Case C-657/13, Verder LabTec, 
EU:C:2015:331, paragraph 45. 
62 Case C-164/12, DMC, EU:C:2014:20, paragraphs 65-67. 
63 Case C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, EU:C:2004:138, paragraph 47 ; Case C-470/04, N, 
EU:C:2006:525, paragraph 36. 
64 Recital (5) of the Directive.  
65 In particular, since the Directive has been adopted one year after the OECD 13 final BEPS reports.  
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taxation, a general anti-abuse rule, controlled foreign company rules and 
rules to tackle hybrid mismatches. Since the 1st of January 2019, all Mem-
ber States should have transposed and applied these new anti-abuse me-
asures against several forms of aggressive tax planning66. However, those 
Member States already applying stricter rules to one of those five areas 
covered by the Directive were not requested to amend their pre-existing 
legislation.  

In the context of this contribution, our analysis will be limited to the 
Directive's framework for exit taxation67. First, the Directive provides a 
definition of what “exit taxes” are, and secondly, it indicates a list of sce-
narios to consider when applying those exit taxes. The Directive then pro-
vides details on the evaluation of the assets targeted these exit taxes tar-
get, in addition to providing the possibility to opt for deferred taxation in 
the case of a migration or movement within the European Union.   

First, according to Article 5 of the Directive, exit taxes “have the fun-
ction of ensuring that where a taxpayer moves assets or its tax residence 
out of the tax jurisdiction of a State, that State taxes the economic value 
of any capital gain created in its territory even though that gain has not 

                                                      
66 By way of derogation, Member States shall, by 31 December 2019, adopt and publish, the laws, 
regulations and administrative provisions necessary to comply with Article 5 - Article 11 (5) of the 
Directive – the additional year would be granted in the light of the administrative burden for Member 
States that currently do not have an exit taxation regime - S. Peeters “Exit Taxation: From an Internal 
Market Barrier to a Tax Avoidance Prevention Tool”, 26 EC Tax Review 3, 2017, p.132. 

67 For a more general analysis, see C. Brokelind “The Anti-Tax Avoidance Directive under Scrutiny: 
A Matter of Competence?” International Taxation in a Changing Landscape – Liber Amicorum in 
Honour of Bertil Wiman, J. Monsenego & J. Bjuvberg eds., Wolters Kluwer 2019, p. 45-56; A. de 
Graff & K. Visser, “ATA-Directive: Some Observations Regarding Formal Aspects”, 25 EC Tax 
Review 4, 2016, p. 199-210; P. Koerver Schmidt, “The Role of the Anti-Tax Avoidance Directive in 
Restoring Fairness – A Proper Step towards Ensuring Sustainability of the International Tax Frame-
work?” Tax Sustainability in an EU and International Context, C. Brokelind, S. van Thiel eds., IBFD 
2020., Copenhagen Business School, CBS LAW Research Paper No. 1939, Available at 
SSRN: https://ssrn.com/abstract=3492643 
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yet been realised at the time of the exit.”68 Then, Article 5 (1) of the Di-
rective specifies—as indicated below—the cases in which taxpayers are 
subject to these exit tax rules69: 
“A taxpayer shall be subject to tax at an amount equal to the market value 
of the transferred assets, at the time of exit of the assets, less their value 
for tax purposes, in any of the following circumstances:  

a) a taxpayer transfers assets from its head office to its permanent 
establishment in another Member State or in a third country in so 
far as the Member State of the head office no longer has the right 
to tax the transferred assets due to the transfer;  

b) a taxpayer transfers assets from its permanent establishment in a 
Member State to its head office or another permanent establis-
hment in another Member State or in a third country in so far as 
the Member State of the permanent establishment no longer has 
the right to tax the transferred assets due to the transfer;  

c) a taxpayer transfers its tax residence to another Member State or 
to a third country, except for those assets which remain effectively 
connected with a permanent establishment in the first Member 
State;  

d) a taxpayer transfers the business carried on by its permanent es-
tablishment from a Member State to another Member State or to a 
third country in so far as the Member State of the permanent es-
tablishment no longer has the right to tax the transferred assets due 
to the transfer.” 

 
Regarding the computing and tabulation of the amounts, the ATAD 

dictates assigning a fixed market value for the transferred assets at the 
time of those assets’ exit based on the “arm's length” principle. The right 
to tax is defined by the Member State of departure, yet the receiving State 

                                                      
68 Recital (10) of the Directive; D. Smit “The Anti-Tax-Avoidance Directive (ATAD)”, European 
Tax Law, P. Wattel et al. eds., Wolters Kluwer 2018, p. 489.  

69 Please note that transfers of assets, including cash, between a parent company and its subsidiaries 
fall outside the scope of the envisaged rule on exit taxation. 
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may dispute the value of the transferred assets established by the exit 
State when the receiving State feels it does not reflect the market value. 
If there is no consensus, Member States could resort to the existing dis-
pute resolution mechanisms70. 

In addition, it must be stressed that if the destination State is an EU 
Member State (or an EEA Member State), the taxpayer has the possibility 
of deferring the payment of the exit tax by paying it in installments over 
a five year period.71 However, it must be noted that transfers to a non-
Member State are subject to immediate taxation nonetheless. 

The transposition of Article 5 of the Directive has led to a theoretically 
harmonized environment within the EU, at least when it comes to exit tax 
measures. This situation also seems to have taken into consideration, the 
case law of the CJEU on exit taxation72. Such a legislative intervention 
was desirable and necessary in order to standardize and generalize the 
case law solutions, which are essentially limited to very specific cases. 
However, in the authors’ opinion, some points could raise questions. 

Regarding the form it has taken, one could wonder why the regulation 
of an act in line with the logic of the internal market would result in a text 
on "Anti-Tax Avoidance". Indeed, according to case-law cited above, it 
is not illegitimate for a company to decide to move within the “area 
without internal frontiers”, that is to say, the single market, without fur-
thering a suspicion of tax fraud73. 

Regarding the substance of the text, one could wonder if the solution 
chosen takes sufficient account of the interests of taxpayers as the adopted 

                                                      
70 Recital (10) and Article 5 (5-6) of the Directive.  
71 See Article 5 (2-4) of the Directive.  
72 S. Peeters “Exit Taxation: From an Internal Market Barrier to a Tax Avoidance Prevention Tool”, 
26 EC Tax Review 3, 2017 – the author argues convincingly that the approach is slightly different as 
the case-law concerns “when and under which conditions a Member State is allowed to levy exit taxes 
in the light of the fundamental freedoms, that protects the rights of the enterprises that engage in 
cross-border relocations. The ATAD, on the contrary, prescribes when a Member State has to subject 
unrealized capital gains to such exit taxes. This fits within the overall aim of ATAD, which is to 
ensure that companies are taxed where they generate profits and value, and to avoid erosion of tax 
bases and shifting of profits.” – p. 128.  
73 Case C-9/02, de Lasteyrie du Saillant, EU:C:2004:138, paragraph 57 ;  Case C-371/10, National 
Grid Indus, EU:C:2011:785, paragraph 84 and cited case-law. 
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system might create legal and financial uncertainty. Establishing and de-
termining market value is a difficult exercise as it is, especially in terms 
of assessing intellectual property, for example. Therefore, the system for 
calculating tax often risks being the subject of disagreement between two 
Member States74. However, the Directive does not seem to provide nor 
envision a clear, definitive and rapid system for settling this central ques-
tion, opting instead to refer to "existing dispute resolution mechanisms" 
namely “tax dispute resolution mechanisms”75. This procedure is long 
and complicated and puts the tax payer for a considerable time in the un-
certainty.  

Finally, it is regrettable that the Member States do not seem to coope-
rate fully. Since the transposition of the Directive, all Member States must 
now have adopted an exit tax measure in their domestic legislation. Ho-
wever, certain Member States have not transposed this legislation into 
their domestic law in accordance with the Directive. For example, there 
is Belgium for which the deferral of taxation for transfers to Liechtenstein 
is not available. Besides, it must be stressed that in the French tax Code, 
there is both a specific exit tax regime for natural persons76 (enshrined in 
Article 167bis) and a specific exit tax regime for legal persons transposing 
the Directive. As such, as per Article 221, 2, of the French Tax code, the 
relocation of head offices (or a permanent establishment transfer) to a 
European Union Member State, including the transfer of certain portions 
of its assets, triggers the taxation of unrealised and deferred capital gains. 
Further, in line with the option provided for by the Directive, each country 
must transpose stricter rules with France electing to remove from its do-
mestic legislation the possibility to defer the payment of the exit tax by 
paying it in instalments over five years instead of the immediate payment 
of the exit taxes. At last, Germany provides a different exit tax rule given 
the deferral of taxation is not available for transfers to third countries that 

                                                      
74 See P. Koerver Schmidt, op.cit., p.14 and D. Smit, op. cit., 505-511. 
75 Directive (EU) 2017/1852 of 10 October 2017 on tax dispute resolution mechanisms in the Euro-
pean Union, OJ L 265, 14.10.2017, p. 1–14. 
76 A. Mallaret, “French Tax News for 2019: Game-Changing Developments Regarding the Ta-
xpayer/Tax Administration Relationship”, European Taxation, 2019 (Volume 59), No 5. 
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are parties to the EEA agreement. For this reason, on January 29th 2019 
the European Commission addressed a reasoned opinion to Germany in 
order for its legislation to comply with the reasoned opinion. In December 
2019, the German Ministry of Finance published a draft bill for the tran-
sposition of EU-ATAD, yet the legislative process has not begun to date.  

In conclusion, the adoption of the ATAD constitutes an important step 
forward for accomplishing the internal market and represents an added 
value in comparison with the Member States’ unilateral legislations, 
which fragmented the single market. However—and as provided for in 
Article 10 of the Directive—it would presumably be necessary to review 
the system in order to improve it. The period for this is relatively favo-
urable insofar as, in the area of taxation, some prominent political leaders 
have indicated a desire for reforming the system.77 

4 De lege ferenda : Can exit taxes be eliminated and Member 
States granted direct taxation rights according to the princi-
ple of territoriality? 

Although such a proposition might appear as a contradiction in terms, 
a compromise solution, which the CJEU could propose to Member States 
and to the EU legislator as an option compatible with EU law, might even-
tually be possible. For example, to the extent a company owns assets with 
unrealized gains at the time of migration, the Luxembourgish Law 6556 
from 13 May 2014 allows a company to use any capital losses realized on 
those assets after the migration from its territory for Luxembourg tax pur-
poses, provided the losses are not used in the other EU or EEA Member 
State.78 Besides this unilateral solution of the problem of value decrease 

                                                      
77 See, for a recent example, the statements of the German Foreign Minister who wishes to abolish 
the possibility for vetoes available to each of the Member States in cases such as tax matters or foreign 
policy issues so that Europe is no longer 'held hostage' in its capacity to act – La Libre Belgique, 7 
June 2021 - https://www.lalibre.be/international/europe/2021/06/07/berlin-appelle-lue-a-supprimer-
la-possibilite-de-veto-des-etats-membres-nous-ne-pouvons-plus-nous-laisser-prendre-en-otage-
I3B5CFSAB5C5ZM74HAI6BMOVBQ/ 

78 Law 6556 from 13 May 2014. B Sigurdardottir, R Ifrim, C Egermann, “New Luxembourg law 
allows companies to defer exit taxes when moving to another EEA country” Tax insights from Inter-
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after the expatriation, the Commission has already proposed in its 2006 
Communication to divide the taxing rights on the gains, e.g. by splitting 
up the taxing rights proportionally to the period that the shareholder was 
resident in the respective Member States79.  

Another way to achieve this objective could consist of Member States 
not taxing more than the specific portion of the unrealised capital gains 
reported in their territory. That portion would correspond to the percent-
age of the net overall increase in the capital value against the sum of all 
individual net increases reported in the Member States where the stock or 
company’s capital value had an overall positive valuation. 

As an example, a taxpayer80 purchases stock in Member State A for 
the price of 1X per unit, or, in the case of a company, 1X represents its 
valuation81. At the moment of his expatriation or cross-border transfer to 
Member State B, the share price rises to 1.5X. Later, the taxpayer moves 
to Member State C, but at the moment of the cross-border transfer, the 
share is worth only 1.25X. At the end of the taxpayer’s stay in Member 
State C, the share price rises to 2X. The taxpayer subsequently moves to 
Member State D, and the share rises further to 2.2X. At this moment, the 
taxpayer decides to sell. The question is how the taxation rights of the 
four Member States should be distributed. In Member State A, the stock 
posted a rise of 0.5X. In Member State C, it was 0.75X, and in Member 
State D, the rise was 0.2X. Added together, the stock had individual rises 
worth 1.45X. However, due to the fact that the stock fell 0.25X during the 
taxpayer’s stay in Member State B, the net overall increase of the stock 
value was only 1.2X.82 

                                                      
national tax services, PWC, 28 May 2014. See more on http://www.pwc.com/en_US/us/tax-servi-
ces/publications/insights/assets/pwc-luxembourg-allows-exit-tax-deferral-when-moving-elsewhere-
eea.pdf (last visited 1st November 2015).  
79 See as well Opinion of Advocate General Niilo Jääskinen in Verder LabTec, EU:C:2015:132, pa-
ragraph 26. 
80 A natural or a legal person. 

81 For simplicity, we will further refer only to shares and not to the company’s valuation. 

82 1,45X – 0,25X 
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Evolution of the share price (vertical) during the relevant period (hor-
izontal).83 

 
According to the authors, the ideal case scenario would be if the taxa-

tion rights of Member States could take due account of the “internal mar-
ket imperative”. Consequently, the conditions for levying capital gains in 
the EU internal market could be modelled as closely as possible after the 
ones applicable within the Member States. As such, the basis of taxation 
in Member States A, C and D should not be the net value increase that the 
previously mentioned stock posted in the respective territories without 
accounting for the losses that occurred in Member State B.  

In order to tax in accordance with the principle of territoriality while 
respecting the imperatives and policies underlying the EU internal mar-
ket, the net rise reported in a given Member State (let us say A) should be 
multiplied by a coefficient (c) obtained by dividing the overall net rise 
(here, 1.2X) by the sum of individual value increases reported in Member 
States where the stock appreciated (here, 1.45X). In this example, 1.2X 
would be divided by 1.45X to get 0.8276. This number would be multi-
plied by 0.5X (the net value increase in Member State A), equalling 
0.4138X. This figure, and not 0.5X, would be the maximum taxable base 

                                                      
83 0: Purchase of the shares; 1: Departure from Member State A; 2: Departure from Member State B; 
3: Departure from Member State C; 4: Resale of the shares in Member State D. 
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for Member State A in order to reconcile the territorial tax distribution 
with the internal market imperative. In these circumstances, a stockholder 
would not be placed at a disadvantage just because of a cross-border 
transfer. Moreover, this solution seems to be in line with paragraph 56 of 
DMC, according to which exit taxes are justified only if the concerned 
Member State completely loses its taxation rights. Here, the expatriation 
has no effect as to who is allowed to tax the increases that transpired in a 
Member State’s territory. It only tempers the taxable basis if the stock or 
the company’s valuation posted a decline in one of the previous or future 
Member States. 

Such an option might, however, encounter resistance from Member 
States, as some of them could lose a part of their taxable bases. In the 
example given, Member State A would lose around 17% of its taxable 
base. On the other hand, the minimization of fiscal barriers between 
Member States and the reinforcement of the EU freedoms of circulation 
could significantly foster intra-European commerce and generate growth 
that might largely compensate any lost revenues from exit taxes. In the 
current “COVID pandemic” context where business expansion is not as 
robust as necessary, the EU needs new structural growth incentives. 

In practical terms, stockholders would have a legal obligation to keep 
stock depositors up-to-date about their tax residences. These depositors 
would be required to inform the relevant Member States about taxable 
increases in stock value upon sale, while accounting for net decreases 
during the taxpayer’s stay in other Member States. When it comes to cap-
ital gains relating to assets other than a company’s shares, chartered ac-
countants could keep the records, being required to periodically inform 
the fiscal administrations of the Member States where the company re-
sided before. Finally, the Member States’ administrations would have to 
cooperate accordingly in order to exchange the necessary information and 
enable the taxpayers to provide relevant documentary evidence to show, 
clearly and precisely, that they are not attempting to avoid or evade the 
payment of taxes.84 It is true that such filing and tracking might involve 

                                                      
84 Case C-101/05, A, EU:C:2007:804, paragraph 59. 
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costs, but this is not unfamiliar to the professional world. It is arguable, 
that this system could be proposed to the taxpayer as another alternative 
to the basic option of immediate determination of the due tax, with a pos-
sibility of tax deferral or staggered recovery of taxes upon fiscal expatri-
ation. 

Conclusion 

As D. Jervis has reminded, “for many international groups, flexibility 
to move businesses, personnel, and assets cross border can be important 
to react to commercial changes and new opportunities. However, many 
jurisdictions impose corporate migration or exit charges when valuable 
assets or businesses are transferred out of their jurisdiction”.85 In this re-
spect, and taking into account the cases discussed, it should be noted that 
corporate and tax law within the European Union has made progress in 
terms of company seat transfers. The transposition of Article 5 of the 
ATAD leads to a partially harmonized environment within the EU at least 
on the exit tax measure. Until 2020 (the first year of application of the 
harmonized exit tax legislation), the lack of genuine positive integration 
with clarification about the legal and fiscal aspects allowed Member 
States to exercise their competence in this area in a manner that precludes 
many cross-border operations because of the lack of legal certainty. In 
addition, this lack of harmonisation enhanced competition amongst the 
legal systems. The new exit tax regime applicable in the EU should, in 
theory, reduce this kind of competition.  

                                                      
85 See D. Jervis, Op. Cit. 
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súkromné a procesné 
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Namiesto úvodu 

Dúfam, že poteším oslávenca krátkou úvahou o online platformách 
z pohľadu medzinárodného práva súkromného a procesného. Výber te-
matického zamerania pre moje laudatio bol ovplyvnený viacerými dô-
vodmi. 

Profesor Klučka svoj intelektuálny záujem a tvorivé úsilie zameriava 
v prvom rade na medzinárodné právo verejné – na systém právnej regu-
lácie, ktorý sa svojimi normami, subjektmi, mechanizmom fungovania 
a presadzovania podstatne líši od vnútroštátneho práva, ktorého konštruk-
cie bežne preddefinujú naše uvažovanie o práve. Online platformy, ako 
prostredie na uzatváranie súkromnoprávnych zmlúv má z určitého po-
hľadu k takému odlišnému priestoru pre reguláciu blízko. Tiež je v praxi 
podriadená skôr autonómnym pravidlám, resp. pravidlám vytvoreným 
platformou pre jej užívateľov. A tiež využíva – v praxi – iné sankcie či 
iné pravidlá riešenia sporov. Prax ekonomickej interakcie prostredníc-
tvom platforiem sa často nespolieha na verejnomocenské presadzovanie 
a súdnu ochranu, ale o ekonomické, či soft zásahy. Na umravnenie nekalo 
vystupujúceho účastníka vzťahov na platforme postačí jedna negatívna 
recenzia. Retorzia v malom. 

Druhým dôvodom je záujem oslávenca nielen o problémy medziná-
rodného práva súkromného a procesného,1 ale aj o problémy digitalizácie 

                                                      
1 Napríklad KLUČKA, J. Today's Role of Private International Law within the Regulation of Outer 
Space Activities. In: Essays in Honour of Michael Bogdan. Lund : Juristförlaget i Lund, 2013, s. 189-
206. 
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či internetu, ktoré boli jednou z veľkých tém, ktoré zaujali ním vedený 
vedecký kolektív,2 v ktorom som aj sám prežil veľmi príjemný čas.  

Tretí dôvod je prozaický, ba až prízemný. Máme na to grant.3  
Pozrime sa teda, aké problémy z pohľadu medzinárodného práva súk-

romného a procesného sú spojené s online platformami na uzatváranie 
zmlúv (používa sa aj označenie sprostredkovateľské platformy bez toho, 
aby sa tým obmedzil ich rozsah len na sprostredkovanie ako také). 

Online platformy, ich ekonomický význam a uchopenie pravid-
lami medzinárodného práva súkromného a európskeho 

Online platformy a ekonomická výmena prostredníctvom nich gene-
rovaná je značná aj z makroekonomického pohľadu. Predstavuje po-
merne významný prvok cezhraničného obchodu. Dôležitosť sprostredko-
vateľských platforiem pre ekonomiku si uvedomila aj Európska únia 
a preto neprekvapí, že zriadila skupinu expertov strediska pre monitoro-
vanie ekonomiky online platforiem.4 Ďalším z palety osvedčených riešení 
je prijatie regulácie, ktorá sa zameriava na určité problémy súvisiace 
s prevádzkovaním digitálnych platformách.5 Medzi najdôležitejšie mô-
žeme zaradiť nariadenie (EÚ) 2019/1150 o podpore spravodlivosti a tran-
sparentnosti pre komerčných používateľov online sprostredkovateľských 
služieb (ďalej len nariadenie o platformách).6 Nariadenie o platformách 
obsahuje aj súkromnoprávne vecné normy, upravujúce obchodné pod-
mienky, či praktiky vo vzťahu k používateľom, pravidlá pre zmeny či 

                                                      
2 Pozri len predhovor k zborníku GIERTL, A., GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ. (zost.): Informačná spo-
ločnosť a medzinárodné právo. Košice : UPJŠ, 2013, s. 3-4. 
3 Projekt  APVV-17-0562 s názvom „Zmluvy uzatvárané prostredníctvom platforiem“. 

4 Rozhodnutie Komisie z 26. 4. 2018, C(2018) 2393 final. Pozri aj sumarizujúcu web stránku 
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/eu-observatory-online-platform-economy. 

5 Judikatúra Súdneho dvora EÚ sa pochopiteľne mohla rozvinúť len v otázkach týkajúcich sa existu-
júceho práva EÚ (služby informačnej spoločnosti, slobodný pohyb tovarov a služieb, ochrana spo-
trebiteľa, právo na ochranu hospodárskej súťaže, niektoré spotrebiteľské otázky). Preto síce nájdeme 
rozhodnutia, ktoré sa venujú platformovej ekonomike, z pohľadu súkromného práva ide však len 
o čiastkové odpovede. 
6 Ú. v. EÚ L 186, 11.7.2019, s. 57 – 79. 
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ukončenie právneho vzťahu, parametre pre určovanie poradia komerč-
ných užívateľov a vnútorné systémy riešenia sporov, obmedzenia ďalších 
transakcií a podobne.  

Už počas konzultácii pred prijatím nariadenia o platformách boli 
vznesené otázky na interakciu medzi pravidlami pripravovaného nariade-
nia a kolíznymi normami, keďže sa zdalo, že návrh nariadenia obmedzuje 
slobodu voľby práva a tiež všeobecné pravidlo pre určenie rozhodného 
práva pre vzťahy na platforme, ktorým by malo byť sídlo prevádzkova-
teľa platformy.7 Nariadenie o platformách však nedáva odpoveď na 
otázku, ktorým právnym poriadkom sa budú spravovať právne vzťahy 
vznikajúce na platforme, či už zmluvného alebo aj deliktného vzťahu 
a siahnuť je potrebné k aplikácii kolíznych noriem. 

Absencia tejto úpravy neostala ukrytá, a preto neprekvapí, že takpo-
vediac akademický návrh modelových pravidiel ELI8 sa venuje aj otázke 
rozhodného práva, a to v článku 28.9 Pri bližšom pohľade však ani toto 
ustanovenie neprináša skutočne rozvinuté kolízne normy pre vzťahy 
vznikajúce v rámci online platforiem, ale vymedzuje skôr pôsobnosťou 
daných modelových pravidiel.10 Ani prípadné pretavenie modelových 

                                                      
7 ECOMMERCE EUROPE POSITION PAPER. Proposal for an EU Regulation on fairness and tran-
sparency in online platform trading. June 2018, s. 3 [online] https://www.ecommerce-europe.eu/wp-
content/uploads/2018/07/ECOM-Position-Paper-Platforms-Regulation-FINAL.pdf. 
8 Report of the European Law Institute: Model Rules on Online Platforms. https://www.europeanla-
winstitute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Model_Rules_on_Online_Plat-
forms.pdf s. 45. 
9 Článok 28 modelových pravidiel s názvom „Rozhodné právo“ ustanovuje: 
„1. Ustanovenia článkov 3 – 11 a 27 sa vzťahujú na platformy, ktoré poskytujú služby definované v 
článku 1 dodávateľom a zákazníkom, ktorí majú obvyklý pobyt v štáte, ktorý prijal tieto modelové 
pravidlá.  
2. Článok 12 a ustanovenia kapitol III - V sa vzťahujú na zmluvy medzi platformou a zákazníkom a 
na zmluvy medzi platformou a dodávateľom, ktoré sa riadia právom štátu, ktorý prijal tieto modelové 
pravidlá. 
3. Ustanovenie kapitoly VI sa vzťahuje na zmluvy medzi platformou a zákazníkom a na zmluvy medzi 
platformou a dodávateľom, ktoré sa riadia zmluvy, pri ktorých aplikovateľné medzinárodné súk-
romné právo o právnej subrogácii alebo viacnásobných dlžníkoch odkazuje na právo štátu, ktorý 
prijal tieto modelové pravidlá.“ 

10 Názov článku 28 modelových pravidiel síce naznačuje kolízny charakter týchto pravidiel, komentár 
k nemu už ale presnejšie spomína „international scope of application“ týchto pravidiel. Report of the 
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pravidiel do „tvrdého“ práva by tak nedalo odpoveď na kolíznoprávne 
posúdenie vzťahov vznikajúcich v rámci platformy. 

V rámci transakcií realizovaných prostredníctvom platforiem vzni-
kajú rôzne právny vzťahy. Pôjde spravidla o vzťahy zmluvného charak-
teru, napríklad zmluva medzi prevádzkovateľom platformy a spotrebite-
ľom, medzi prevádzkovateľom platformy a komerčným používateľom, 
alebo nekomerčným poskytovateľom služby ale aj realizačná zmluva me-
dzi spotrebiteľom, resp. iným koncovým príjemcom plnenia a komerč-
ným používateľom, resp. iným koncovým príjemcom plnenia. Vzniknúť 
môže ale aj množstvo vzťahov mimozmluvnej povahy, či už spomínané 
porušenie ochrany osobných údajov, osobnostných práv ale aj napríklad 
nekalosúťažné vzťahy medzi viacerými komerčnými používateľmi alebo 
aj vo vzťahu so samotnou platformou. 

Kvalifikácia a právna klasifikácia týchto právnych vzťahov nie je tri-
viálna a bude závisieť od ich obsahu.    

Poskytovanie služieb platformou spotrebiteľom môže byť spotrebiteľ-
skou zmluvou v zmysle nariadenia Rím I,11 ak prevádzkovateľ platformy 
svoju činnosť smeruje (aj) na územie členského štátu obvyklého pobytu 
spotrebiteľa. V tom prípade je, minimálne v prípade, ak by o veci rozho-
dovali súdy členského štátu, zabezpečená ochrana spotrebiteľa garanto-
vaná právnym poriadkom podľa jeho obvyklého pobytu aspoň ako mini-
málny štandard. Konkrétna právna klasifikácia tejto zmluvy (v tomto prí-

                                                      
European Law Institute: Model Rules on Online Platforms. https://www.europeanlawinsti-
tute.eu/fileadmin/user_upload/p_eli/Publications/ELI_Model_Rules_on_Online_Platforms.pdf s. 
46.  
11 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve 
pre zmluvné záväzky (Rím I) (Ú. v. EÚ L 177, 4.7.2008, s. 6). Pozri aj Liability of online platforms 
(Options Brief), EPRS, European Parliament, February, 2021, s 64 [online]  
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etu-
des/STUD/2021/656318/EPRS_STU(2021)656318(ANN1)_EN.pdf. 
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pade na úrovni vnútroštátneho práva) je sporná a závisí od obsahu práv-
neho vzťahu, spravidla však pôjde o zmluvu príkazného typu, niekedy aj 
o sprostredkovanie.12  

Zmluva medzi platformou a komerčným užívateľom by nemala mať 
spotrebiteľskú povahu. Z pohľadu nariadení európskeho medzinárodného 
práva súkromného a procesného by mohlo ísť o zmluvu o poskytnutí 
služby. Rozhodný by bol právny poriadok určený voľbou,13 inak právny 
poriadok štátu, kde má obvyklý pobyt poskytoval služby, teda prevádz-
kovateľ platformy.14 Prevádzkovateľ platformy je tou stranou, ktorá v da-
nom vzťahu poskytuje charakteristické plnenie podľa článku 4 ods. 1 na-
riadenia Rím I. Nebude rozhodujúce to, kde je platforma registrovaná 

Samotná realizačná zmluva, uzavretá prostredníctvom platformy me-
dzi jej užívateľmi by bola spotrebiteľskou (B2C), ak by boli splnené pred-
poklady pre spotrebiteľské zmluvy podľa nariadenia Rám I,15 inak by sa 
uplatnili všeobecné kolízne pravidlá pre ten typ zmluvy, ktorý bol uzav-
retý, a to vrátane možnosti voľby rozhodného práva (najmä pri P2P 
zmluvách).16  

                                                      
12 Pozri napríklad k stave diskusie v Nemecku SPECHT-RIEMENSCHNEIDER, L., RIEMEN-
SCHNEIDER, S. in TAMM, M., TONNER, K. BRÖNNEKE, T. (Hrsg.): Verbraucherrecht. Baden-
Baden : Nomos, 2020, s. 133. 
13 Podľa čl. 3 nariadenia Rím I. 

14 Podľa čl. 4 ods. 1 písmeno b) nariadenia Rím I. 

15 Podľa čl. 6 ods. 1 nariadenia Rím I. V tejto súvislosti môže byť sporné, ako posudzovať splnenie 
požiadavky, aby podnikateľ vykonával svoju obchodnú alebo podnikateľskú činnosť v krajine ob-
vyklého pobytu spotrebiteľa alebo aby akýmkoľvek spôsobom takú činnosť na túto krajinu alebo 
niekoľko krajín vrátane tejto krajiny smeroval. Mohli by sme vychádzať z toho, že ak mohol ko-
merčný používateľ platformy počítať s tým, že platforma nasmeruje jeho podnikateľskú aktivitu aj 
na územie členského štátu obvyklého pobytu spotrebiteľa, malo by sa toto smerovanie pričítať aj 
komerčnému používateľovi platformy na účely klasifikácie zmluvy ako spotrebiteľskej. 

16 Možnosť voľby práva bez obmedzení, a dokonca bez indkácie rozhodného práva tu niektorí pova-
žujú za nevhodnú. Napríklad Rossi kritizuje absenciu osobitného kolízneho pravidla na P2P vzťahy 
a uvádza, že by sloboda voľby práva nemala byť daná do rúk osobám, ktoré si neuvedomujú dôsledky 
týchto činov a dôsledky zmluvných vzťahov. Pozri aj ROSSI, E., A.: Sharing Economy Platforms : 
Does Party Autonomy Matter? In PRETELLI, I. (ed): Conflict of Laws in the Maze of Digital Plat-
forms. Zurich : Schulthess, 2018, s. 207 a 208 a nasl. Priaznivec súkromnoprávnej perspektívy a au-
tonómie jednotlivca asi zbystril pozornosť. 
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Takto by sme mohli postupovať ďalej, a to aj pre účely mimozmluv-
ných záväzkov. Pri nich môžu nastať komplikovanejšie štruktúry – ty-
picky poškodenie viacerých subjektov jedným konaním, alebo distribúcia 
škôd naprieč viacerými štátmi. 

Všetky tieto úvahy však majú jeden predpoklad – vo veci musí rozho-
dovať súd členského štátu, čím by k slovu došli aj európske kolízne 
normy. Pri spotrebiteľských zmluvách by s tým, vzhľadom na konštruo-
vanie medzinárodnej právomoci,17 nemal byť vážnejší problém, inak však 
aj prevádzkovatelia platforiem majú pomerne veľký priestor pre únik nie-
len z právnych poriadkov členských štátov EÚ, ale aj z európskej juris-
dikcie.  

Vráťme sa tu k nariadeniu o platformách. Európsky normotvorca 
chcel, aby sa jeho pravidlá uplatnili aj vtedy, ak by sa na právny vzťah 
uplatnilo zahraničné právo. Keďže sa tieto pravidlá uplatnia bez ohľadu 
na to, ktorým právnym poriadkom sa zmluva spravuje,18 možno ich po-
važovať za imperatívne normy v zmysel nariadení Rím I ale aj Rím II.19 
Pravidlá nariadenia by sa tak mali uplatniť aj v prípade, ak by sa na určitý 
právny vzťah mal uplatniť právny poriadok krajiny mimo EÚ. Samo-
zrejme, v prípade, ak by vo veci konal súd nečlenskej krajiny a vec sa 
nebude spravovať právom niektorého členského štátu EÚ, nemožno oča-
kávať, že by tento súd z vlastnej iniciatívy prihliadol aj na imperatívne 
normy práva EÚ, ktoré by neboli ani normami lex fori ani lex causae.20 
Vzniká tým nezanedbateľné riziko, že práve prijatie nariadenia s impera-
tívnymi normami bude viesť k väčšej intenzite forum shoppingu a nie len 
voľbe práva tretej krajiny, ale zároveň aj snahu o voľbu zahraničných li-
tigačných fór.  

                                                      
17 Čl. 18 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o prá-
vomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 
20.12.2012, s. 1). 
18 Pozri čl. 1 ods. 2 a bod 9 posledná veta odôvodnenia nariadenia o platformách. 
19 Pozri aj FRANZINA, P. Promoting Fairness and Transparency for Business Users of Online Plat-
forms: The Role of Private International Law. In PRETELLI, I. (ed): Conflict of Laws in the Maze of 
Digital Platforms. Zurich : Schulthess, 2018, s. 150. 
20 Podobne tamže, s. 152. 
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Zdá sa však, že európsky normotvorca sa snaží tomuto trendu zabrániť 
iným spôsobom, než je kolízne riešenie. Vytvára osobitné kolektívne ne-
gatórne žaloby s cieľom zastaviť alebo zakázať akékoľvek nedodržiava-
nie príslušných požiadaviek stanovených v tomto nariadení poskytova-
teľmi online sprostredkovateľských služieb alebo poskytovateľmi inter-
netových vyhľadávačov (čl. 14 nariadenia o platformách). Tieto by mali 
môcť smerovať aj voči platformám, ktorých prevádzkovatelia nemajú ob-
vyklý pobyt v členskom štáte EÚ.21 Zrejme sa uvažovalo tak, že hlavná 
litigačná línia nebude posúvaná individuálnymi akciami v tyle protivníka 
(rozumej žalobami na súdoch mimo členských štátov, ktorých kolízne 
normy nemôže nariadenie ovplyvniť), ale negatórnymi opatreniami na 
domácom fronte. To by mohlo zároveň obmedziť motivácie, ktoré rýdzo 
kolízne a hmotnoprávne riešenie problému prináša. 

Záver a ponaučenie 

Určenie fóra pre možnú litigáciu a rozhodného práva na rôzne právne 
vzťahy vznikajúce pri kontrahovaní prostredníctvom platforiem je kom-
plexnou problematikou, na ktorú jedna úvaha nemôže dať dôkladnú od-
poveď. Pri sledovaní legislatívnych aktivít európskeho normotvorcu je 
však zaujímavý pragmatický prístup vzhľadom na prirodzené mantinely 
možného pôsobenia súkromnoprávnych noriem uplatniteľných na vzťahy 
s platformami, hoci by aj boli považované za imperatívne normy. Je po-
chopiteľné, že individuálne strany zmluvných vzťahov len zriedkakedy 
siahnu k súdnemu riešeniu v ich vzťahoch s platformou, resp. navzájom. 
Preto je potrebné sa viac sústrediť na právnu reguláciu samotného ekono-
mického či autonómneho systému riešenia sporov či procesov hodnotenia 
(recenzia či systémy určovania poradia a podobne). S tým ide ruka v ruke 
snaha o udržanie domácej jurisdikcie. Práve osobitné zdržovacie nároky 
združení voči prevádzkovateľom platforiem, na domácom ihrisku, môžu 
byť zaujímavým mechanizmom presadzovania európskeho (aj súkrom-
ného) práva, a to napriek prípadným individuálnym dohodám o únik z eu-
rópskej jurisdikcie. 

                                                      
21 Pozri bod 9 a 44 odôvodnenia nariadenia o platformách. 
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Medzinárodnoprávna úprava postavenia 
ochrancov ľudských práv v oblasti životného 

prostredia1 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD. 
Právnická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave 

 

 

Úvod 

Historicky prvú medzinárodnoprávnu úpravu ochrany environmentál-
nych ochrancov ľudských práv obsahuje Regionálna dohoda o prístupe 
k informáciám, účasti verejnosti a spravodlivosti v záležitostiach život-
ného prostredia v Latinskej Amerike a Karibiku prijatá 4. marca 2018 
v Escazú. Jej uvedenie do praxe znamená vytvorenie bezpečného prostre-
dia zo strany štátov, zmluvných strán predmetnej zmluvy, ktoré umožňuje 
osobám, skupinám a organizáciám presadzujúcim a obhajujúcim ľudské 

                                                      
1 Predložený príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 1/0193/18 „Environ-
mentalizácia medzinárodného verejného práva“, zodpovedný riešiteľ doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. 

Abstrakt 
Cieľom príspevku je analýza medzinárodnoprávnej úpravy ochrany a postave-
nia ochrancov ľudských práv v otázkach životného prostredia na úrovni univer-
zálnej ako aj regionálnej ako aj identifikácia rozsahu ich práv, a povinností štá-
tov pri výkone ich (ochrancov) činnosti. 
 
Abstract 
The aim of the article is to analyse the international legal regulation providing 
protection of the position of human rights defenders in the environmental area 
at the universal and also regional levels, and also to identify the extent of their 
rights; as well as the obligations of states when performing their (defenders´) 
activities. 
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práva v otázkach životného prostredia konať bez ich ohrozenia, obme-
dzenia a neistoty. Štáty pritom majú povinnosť prijať primerané a efek-
tívne opatrenia na uznanie, ochranu a podporu všetkých práv ochrancov 
ľudských práv v otázkach životného prostredia. Dohoda z Escazú je regi-
onálnou medzinárodnou zmluvou a preto právna úprava ochrany osôb 
resp. organizácií, ktorých cieľom je ochrana ľudského práva na životné 
prostredie je platná len v regióne Latinskej Ameriky a Karibiku. Cieľom 
tohto príspevku je okrem podrobnejšieho rozboru článku 9 Dohody 
z Escazú aj analýza situácie v ostatných regiónoch, najmä však v Európe, 
resp. na univerzálnej úrovni v rámci pôsobnosti Organizácie Spojených 
národov.  

1 Kto sú ochrancovia životného prostredia? 

Ochrancov ľudských práv v otázkach životného prostredia (ďalej len 
„ochrancovia“) môžeme definovať ako osoby, skupiny alebo organizácie 
uplatňujúce ľudské práva v súvislosti s ochranou životného prostredia. 
Ochraňujú nielen ľudské práva, ale aj životné prostredie. Môžeme ich 
označiť ako špecifickú skupinu ochrancov ľudských práv, na ktorých sa 
podľa osobitnej predstaviteľky pre ochrancov ľudských práv Hiny Jilani 
vzťahuje ochrana Deklarácie OSN o práve a povinnosti jednotlivcov, sku-
pín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľud-
ské práva a základné slobody (ďalej len „Deklarácia o ochrancoch ľud-
ských práv“). Ochrancovia využívajúc svoje právo na život, zdravie, vodu 
ako aj slobodu slova, zhromažďovania či vyznania sa snažia o uplatnenie 
práva na zdravé životné prostredie, na prírodné zdroje či na pôdu2.  

Návrh textu Deklarácie o ochrancoch ľudských práv najprv prijala 
Komisia pre ľudské práva svoju rezolúciou 1998/7 (3. apríla 1998) a ná-
sledne ho Hospodárska a sociálna rada (rez. 1998/33, 30 júl 1998) odpo-

                                                      
2 WIJDEKOP, F.: Environmental Defenders and their Recognition under International and Regional 
Law - an Introduction, IUCN, Amsterdam, s. 5, dostupné na  https://www.iucn.nl/app/uplo-
ads/2021/03/environmental_defenders_and_their_recognition_under_international_and_regio-
nal_law.pdf (10.8.2021) 
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ručila na prijatie Valnému zhromaždeniu OSN, ktoré tak učinilo konsen-
zom svojou rezolúciou 53/144 8. decembra 19983 Napriek tomu, že dek-
larácia nie je právne záväzná, obsahuje práva a zásady, ktoré vychádzajú 
zo štandardov ľudských práv upravených v záväzných  medzinárodno-
právnych dokumentoch, najmä v medzinárodných zmluvách ako ja napr. 
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach. Aj spôsob pri-
jatia tejto deklarácie – konsenzus – predstavuje ochotu medzinárodného 
spoločenstva konať v súlade s jej obsahom. Deklarácia poskytuje ochranu 
a podporu ochrancom ľudských práv pri ich činnosti, pričom nevytvára 
nové práva, ale existujúce práva formuluje tak, aby napomáhali ochran-
com v ich činnosti, ktorú majú vykonávať mierovými prostriedkami. Me-
dzi tieto práva deklarácia zahŕňa napr. právo sa zhromažďovať, vyhľadá-
vať, získavať, prijímať a uchovávať informácie týkajúce sa ľudských 
práv, podávať sťažnosti vo vzťahu k oficiálnym aktom, ktoré sa týkajú 
ľudských práv a požadovať ich preskúmanie, zúčastňovať sa administra-
tívnych a súdnych konaní týkajúcich sa prerokovávania činností súvisia-
cich s ľudskými právami, vykonávať povolanie alebo profesiu ochrancu 
ľudských práv, mať možnosť účinnej ochrany na základne vnútroštátneho 
práva, ak svojim konaním alebo opomenutím štát porušil ľudské práva 
ako aj žiadať, prijímať a využívať zdroje (vrátane finančných prostried-
kov pochádzajúcich zo zahraničia) na ochranu ľudských práv. Štátom pri-
padla povinnosť najmä chrániť, podporovať a uplatňovať všetky ľudské 
práva, zaistiť, aby všetky osoby pod ich jurisdikciou ich mohli využívať 
a prijať na to vhodné legislatívne ako aj administratívne či iné potrebné 
kroky, poskytnúť účinný prostriedok nápravy osobám, ktorých ľudské 
práva boli porušené, vyšetriť toto porušovanie a tiež napr. podporovať 
výučbu ľudských práv na všetkých úrovniach vzdelávania. Deklarácia zá-
roveň hovorí o zodpovednosti každého dodržiavať ľudské práva a nabáda 
prijať takú úpravu vnútroštátneho práva (ale aj medzinárodného práva) 
v tejto oblasti, aby zabezpečovala najvyššie možné štandardy ochrany 
ľudských práv.4 

                                                      
3 Doc. UN A/RES/53/144 dostupné na https://undocs.org/A/RES/53/144 (10.8.2021) 
4 Declaration on Human Rights Defenders, dostupné na  https://www.ohchr.org/EN/issues/SRHRDe-
fenders/Pages/Declaration.aspx (10.8.2021) 
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Vrátiac sa však ku slovám právničky, ľudsko-právnej aktivistky a ob-
hajkyne Najvyššieho súdu Pakistanu Hiny Jilani, ochrancovia v oblasti 
prírodných zdrojov vrátane práva na pôdu sú druhou najväčšou skupinou 
ochrancov ľudských práv, ktorým hrozí usmrtenie. Podľa výskumu istej 
mimovládnej organizácie v 35 krajinách bolo v období od roku 2002 až 
do roku 2015 zavraždených viac ako 1100 ochrancov životného prostre-
dia, pričom v roku 2015 dosiahol tento počet v priemere 3 zabitia za týž-
deň. Najviac obetí pochádza zo Strednej a Južnej Ameriky a takmer 40% 
obetí patrí k domorodým obyvateľom5. Aj tieto informácie nám tak pou-
kazujú na dôvod zaradiť právo na ochranu pre ochrancov životného pro-
stredia do Regionálnej dohody z Escazú.  

Násilie páchané na ochrancoch životného prostredia sa nevyznačuje 
len ich vraždami, ale aj zastrašovaním, útokmi na nich, nezákonné zadr-
žiavanie, porušovanie práva na súkromie a rodinný život, obmedzenie 
slobody prejavu, zhromažďovania, združovania, prístupu k informáciám, 
k prírodným zdrojom ako aj označovaním za teroristov a pod. Dôvodom 
takého správania sa k ochrancom životného prostredia môže byť tak na-
rastajúci tlak na prírodné zdroje ako aj ich obmedzené množstvo. Mô-
žeme to označiť za boj ľudí, ktorí snažia ochrániť vlastnú pôdu, les, vodu 
pred fyzickými ako aj právnickými osobami, ktoré chcú prostredníctvom 
čerpania týchto prírodných zdrojov dosiahnuť svoj prospech. Neváhajú 
svojím konaním znečistiť alebo zničiť životné prostredie a tým uprieť 
iným osobám alebo porušiť ich právo na život, zdravie, vodu, súkromie, 
rodinný život ale hlavne na zdravé životné prostredie. Častokrát ide o čle-
nov komunít, domorodé národy a tradičných správcov, ktorí žijú v oblas-
tiach bohatých na prírodné zdroje, ale ekonomicky neprosperujúcich, čas-
tokrát hraničiacich s chudobou. Prírodné zdroje a územia a oblasti chrá-
nené pôvodnými obyvateľmi a komunitami (ICCAs - Indigenous Peop-
les’ and Community Conserved Territories and Areas) sú ohrozené ťa-

                                                      
5 WIJDEKOP, F.: Environmental Defenders and their Recognition under International and Regional 
Law – an Introduction, IUCN, Amsterdam, s. 5, dostupné na https://www.iucn.nl/app/uplo-
ads/2021/03/environmental_defenders_and_their_recognition_under_international_and_regio-
nal_law.pdf (10.8.2021) 
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žobným priemyslom, rozvojom infraštruktúry, monokultúrami, pytliac-
tvom, komerčným nadmerným rybolovom, privlastňovaním si pôdy a 
vody, vojnami a ozbrojenými konfliktmi, vynútenými kultúrnymi zme-
nami a privatizáciou, resp. speňažovaním prírodných zdrojov vo všeobec-
nosti. Ochrancovia nechránia len svoje práva v oblasti životného prostre-
dia, ale svojou činnosťou prispievajú aj k realizácii cieľov trvalo udrža-
teľného rozvoja6, na čo sa v súčasnosti sústreďujú aj členovia medziná-
rodného spoločenstva najmä pod záštitou OSN. Keďže cieľom činnosti 
ochrancov životného prostredia nie je len dosiahnutie ich prospechu, ale 
ich činnosť o dosiahnutie takého stavu, ktorý je prospešný pre spoločnosť 
ako takú, je dôležité aby došlo k posilneniu ochrany ich postavenia, na-
koľko častokrát sú adresátmi útokov spojených s patriarchátom, sexiz-
mom, rasizmom, xenofóbiou či šovinizmom a osobitne u žien, ochran-
kýň, aj mizogýniou a rodovo špecifickým násilím. V tejto súvislosti 
možno súhlasiť s výrokom osobitného spravodajcu pre ochrancov ľud-
ských práv Michela Forsta, ktorý konštatoval, že: „Splnenie záväzku me-
dzinárodného spoločenstva v oblasti ochrany životného prostredia je za-
ložené na posilnení postavenia ochrancov životného prostredia. Ciele tr-
valejšej, prosperujúcejšej a spravodlivejšej budúcnosti - stanovené naprí-
klad v Agende 2030 pre udržateľný rozvoj - sú odsúdené na neúspech, ak 
jednotlivci a skupiny v prvej línii obrany trvalo udržateľného rozvoja nie 
sú chránení na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.“7 

2 Činnosť ochrancov životného prostredia 

Ochrancovia životného prostredia sa vo svojej činnosti zameriavajú 
najmä na procesné environmentálne práva, ktoré vyplývajú z Princípu 10 
Deklarácie z Ria vystavaného z troch vzájomne závislých práv, a to z 
práva na skorý a efektívny prístup k informáciám o životnom prostredí; z 

                                                      
6 WIJDEKOP, F.: Environmental Defenders and their Recognition under International and Regional 
Law - an Introduction, IUCN, Amsterdam, s. 5 - 6, dostupné na https://www.iucn.nl/app/uplo-
ads/2021/03/environmental_defenders_and_their_recognition_under_international_and_regio-
nal_law.pdf (10.8.2021) 

7 Ibid, s. 7 
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práva zúčastniť sa rozhodovacieho procesu o otázkach týkajúcich sa ži-
votného prostredia a z práva na prístup k súdnemu a správnemu konaniu 
v oblasti environmentálneho práva8. 

Procesné environmentálne práva vrátane obsahu Princípu 10 Deklará-
cie z Ria možno nájsť predovšetkým v regionálnych medzinárodných 
zmluvách a to v (rámci Európy)  Aarhuskom dohovore o prístupe k infor-
máciách, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spra-
vodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Aarhus, 25. jún 1998)9 
a v už spomínanej Regionálnej dohode z Escazú (Latinská Amerika a Ka-
ribik, čl. 5-8). Niektoré procesné práva možno nájsť aj v Štokholmskom 
dohovore o perzistentných organických látkach (Štokholm, 22. máj 
2001)10, Dohovor o biologickej diverzite (Rio de Janeiro, 5 jún 1992)11, 
Dohovore OSN o boji proti dezertifikácii (Paríž, 14. október 1994)12 
a Rámcovom dohovore OSN o zmene klímy (New York, 9. máj 1992)13. 

Ďalším právom, ktorého sa v rámci svojej činnosti dovolávajú ochran-
covia, okrem občianskych a politických práv (ľudských práv prvej gene-
rácie garantované medzinárodnými zmluvami), je právo na čisté a zdravé 
životné prostredie, ktoré bolo prvýkrát obsiahnuté v tzv. Štokholmskej 
deklarácii z roku 197214, ktorá bola prijatá v rámci prvej konferencie 
OSN o životnom prostredí – Konferencii o životnom prostredí človeka. 
Štokholmská deklarácia obsahuje 26 princípov týkajúcich sa rozvoja a 
ochrany, zlepšenia a zachovania životného prostredia. Právo na čisté 

                                                      
8 LANTAJOVÁ, D.: Aplikácia princípu 10 Deklarácie OSN z Rio de Janeiro o životnom prostredí a 
rozvoji (1992) v oblasti Latinskej Ameriky a Karibiku, In: Aktuálne otázky vývoja a súčasnej podoby 
medzinárodného a európskeho práva životného prostredia a vplyv medzinárodného a európskeho 
práva životného prostredia na právny poriadok Slovenskej republiky a Českej republiky.  - Trnava : 
Typi Universitatis Tyrnaviensis, spoločné pracovisko Trnavskej univerzity v Trnave a Vedy, vyda-
vateľstva Slovenskej akadémie vied, 2020. - ISBN 978-80-568-0336-3. - S. 45-58. 
9 Publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 43/2006 Z.z., čl. 4-9 

10 Publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 593/2004 Z.z., čl. 10 

11 Publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 34/1996 Z.z., čl. čl. 14 ods. 1 

12 Publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 146/2002 Z.z., čl. 3 a 5 
13 Publikovaný v Zbierke zákonov pod č. 548/2006 Z.z., čl. 6 písm. A 
14 Štokholmská deklarácia z 1972, dostupné na https://legal.un.org/avl/ha/dunche/dunche.html, 
(10.8.2021) 
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a zdravé životné prostredie v roku 2012 uznalo 177 zo 193 členských štá-
tov OSN či už v rámci svojej ústavy, legislatívy alebo súdnych rozhod-
nutí, alebo medzinárodnej zmluvy15.  

Právo, ktoré je prirodzenou súčasťou práv, ktorých uplatňovanie sa 
ochrancovia snažia docieliť je právo domorodých národov vlastniť tra-
dičnú pôdu a spravovať svoje životné prostredie a jeho zdroje. Veľkosť 
populácie pôvodných obyvateľov je približne viac ako 370 miliónov ľudí 
vo viac ako 70 krajinách sveta. Domorodí obyvatelia majú jedinečný 
vzťah k pôde a prostrediu, v ktorom žijú, pričom územia, ktoré obývajú 
tvorí asi 22 % zemského povrchu a odhaduje sa, že na nich žije 80 % bi-
odiverzity planéty. Pôvodné rezervácie pritom tvoria dôležitú prekážku 
odlesňovania a tropické lesy obývané pôvodným obyvateľstvom a miest-
nymi komunitami prispievajú k ukladaniu uhlíka v biómoch tropických 
lesov, čo tvorí dôležitú súčasť boja proti zmene klímy. Pre pôvodné oby-
vateľstvo vzhľadom na jeho štýl života je nevyhnutá nepretržitá dostup-
nosť prírodných zdrojov, pričom využívanie týchto prírodných zdrojov 
poľnohospodárskymi podnikmi ako aj podnikmi z iných odvetví ako 
napr. drevospracujúci a ťažobný priemysel, energetika, vrátane nezákon-
nej ťažby, veľkých projektov infraštruktúry a rozvoja, tvoria jednu z hlav-
ných príčin pretrvávajúcich konfliktov medzi danými subjektami.16 Me-
dzinárodnoprávnu úpravu ochrany práv domorodého obyvateľstva pritom 
nájdeme tak v Dohovor MOP č. 169 z roku 1989 o domorodom a kmeňo-
vom obyvateľstve v nezávislých krajinách, ako aj v Deklarácii OSN práv 
domorodého obyvateľstva (13. septembra 2007)17. 

                                                      
15 WIJDEKOP, F.: Environmental Defenders and their Recognition under International and Regional 
Law - an Introduction, IUCN, Amsterdam, s. 8, dostupné na https://www.iucn.nl/app/uplo-
ads/2021/03/environmental_defenders_and_their_recognition_under_international_and_regio-
nal_law.pdf (10.8.2021) 

16 Správa k porušovaniu práva domorodého obyvateľstva vo svete vrátane zaberania pôdy, EP, 
(2017/2206(INI)), dostupné na https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-
0194_SK.html (10.8.2021) 

17  Dostupné na https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-
of-indigenous-peoples.html (10.8.2021) 
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3 Ochrancovia životného prostredia a OSN 

Rada pre ľudské práva, ako orgán zaoberajúci sa v rámci OSN ochra-
nou ľudských práv ustanovila v roku 2012 svojou rezolúciou 19/10 pozí-
ciu Nezávislého experta na ľudské práva a životné prostredie, ktorým sa 
stal prof. John H. Knox na obdobie nasledujúcich troch rokov. Jeho man-
dát sa týkal záväzkov štátov v oblasti ľudských práv, ktoré súvisia s vý-
konom práva na bezpečné, čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie. 
Jeho mandát bol následne v roku 2015 predĺžený na ďalšie tri roky (rezo-
lúcia 28/11), ale pôsobil už ako Osobitný spravodajca v danej oblasti. Ob-
sahom mandátu osobitného spravodajcu je preskúmavať záväzky v ob-
lasti ľudských práv vo vzťahu k životnému prostrediu, podporovať 
osvedčené postupy pri tvorbe environmentálnej politiky aj za využitia 
ľudských práv, navštíviť krajiny, ktoré porušujú ľudské práva v tejto ob-
lasti a rokovať s ich predstaviteľmi o náprave, t.j. o zlepšení dodržiavania 
ľudských práv v oblasti životného prostredia. Aktuálnym osobitným 
spravodajcom je doc. David R. Boyd, ktorého Rada pre ľudské práva 
ustanovila do funkcie svojou rezolúciou 37/8 v roku 2018 a mandát mu 
predĺžila rezolúciou 46/7 v tomto roku. 

Osobitný spravodajca prof. Knox predložil Rade pre ľudské práva na 
jar v roku 2018 svoju správu týkajúcu sa ľudsko-právnych záväzkov 
v oblasti bezpečného, čistého, zdravého a udržateľného životného pro-
stredia. V rámci tejto správy vyzval Valné zhromaždenie, aby po vzore 
svojej rezolúcie 64/292 z roku 2010, ktorou uznalo „právo na bezpečnú a 
čistú pitnú vodu a hygienu za ľudské právo, ktoré je nevyhnutné pre plné 
užívanie života a všetkých ľudských práv“ prijalo podobnú rezolúciu, 
ktorou by uznalo právo na bezpečné, čisté, zdravé a udržateľné prostredie 
ako ďalšie právo, ktoré je nevyhnutné pre plné užívanie života a všetkých 
ľudských práv.18 Dôvody na takúto výzvu vychádzajú z praxe štátov, 
ktoré toto právo uznali na regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni, no ne-
bolo zahrnuté do dokumentov na univerzálnej úrovni. Súdne orgány, ako 

                                                      
18 Doc. UN A/HRC/37/59 Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations 
relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, dostupné na 
https://undocs.org/en/A/HRC/37/59 (10.8.2021) 
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aj zmluvné či iné orgány vytvorili rozsiahlu judikatúru týkajúcich sa ľud-
ských práv v otázkach životného prostredia, v rámci ktorej je konštato-
vané aj to, že poškodzovanie životného prostredia ovplyvňuje aj  výkon 
širokého spektra ľudských práv. V rámci tejto správy spravodajca pred-
stavil aj 16 rámcových princípov, ktorých obsahom sú základné povin-
nosti štátov v oblasti ľudských práv týkajúcich sa bezpečného, čistého, 
zdravého a udržateľného životného prostredia. V rámci tejto zásady sa 
postaveniu ochrancov práv životného prostredia venuje štvrtý princíp, 
ktorý stanovuje, že štáty by mali zabezpečiť bezpečné životné prostredie, 
v ktorom jednotlivci, skupiny ako aj orgány spoločnosti pracujúci v ob-
lasti ľudských práv alebo životného prostredia mohli fungovať bez hro-
zieb, obťažovania, zastrašovania a násilia. Ochrancovia ľudských práv 
v oblasti životného prostredia by mali mať rovnaké práva a zabezpečenú 
ochranu ako majú ochrancovia ľudských práv v súlade s vyššie uvede-
nými deklaráciami, najmä práva na ochranu pri svojej práci. Úlohou štá-
tov by malo byť prijatie takej legislatívy, ktorá by zabezpečovala ochran-
com ľudských práv nielen v oblasti životného prostredia ochranu, uznala 
ich prínos pre spoločnosť, znemožnila by ich kriminalizáciu alebo stig-
matizáciu a umožnila rýchle a nestranné vyšetrenie hrozieb a porušova-
nia ich práv ako aj stíhanie údajných páchateľov týchto činov.19 Aj tento 
návrh je splnením jeho prísľubu, ktorý predniesol      a kde jednoznačne 
komunikoval, že štáty musia urobiť oveľa viac na ochranu osôb chránia-
cich životné prostredie, ktorí sú tak vystavení veľkému riziku hrozieb, 
obťažovania či násilia. Konštatoval, že ochrancovia ľudských práv v ob-
lasti životného prostredia si zaslúžia rovnakú ochranu ako ostatní ochran-
covia ľudských práv.20 

                                                      
19 Doc. UN A/HRC/37/59 Report of the Special Rapporteur on the issue of human rights obligations 
relating to the enjoyment of a safe, clean, healthy and sustainable environment, s.9, dostupné na 
https://undocs.org/en/A/HRC/37/59 (10.8.2021) 
20 KNOX, J.H.: Human Rights Obligations to Protect the Environment, statement, HRC, 11. marca 
2014, dostupné na https://www.ohchr.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?source-
doc=%2FDocuments%2FIssues%2FEnvironment%2FKnox%5Fpresentation%5FHRCoun-
cil%2Edocx&action=view (10.8.2021) 
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4 Regionálna úprava ochrany ľudsko-právnych ochrancov ži-
votného prostredia 

V rámci tejto kapitoly sa budeme venovať trom regionálnym úpravám 
ochrany (Afrika, Európa,  Amerika) a postavenia ochrancov ľudských 
práv všeobecne ako aj v otázkach životného prostredia a to z dôvodu exis-
tencie regionálnej medzinárodnej zmluvy týkajúcej sa ochrany ľudských 
práv ako aj súdneho systému, ktorý bol na základe týchto zmlúv vytvo-
rený. 

4.1 Afrika 

Africká komisia pre ľudské práva a práva národov sa otázke ochran-
cov ľudských práva prvýkrát venovala v roku 2004, pričom ustanovila 
mechanizmus a menovala osobitného spravodajcu pre ochrancov ľud-
ských práv v Afrike na obdobie dvoch rokov. Osobitný spravodajca dis-
ponuje mandátom, aby mohol prijímať, skúmať a konať v súlade s infor-
máciami o situácii ochrancov ľudských práv v Afrike ako aj na každom 
zasadnutí Africkej komisie podávať správy o aktuálnom vývoji daných 
otázok. Ochrancovia v otázkach životného prostredia môžu predkladať 
obvinenia z porušovania svojich práv, navrhnúť účinnejšie opatrenia na 
lepšiu ochranu a spolupracovať s členskými štátmi ako aj orgánmi 
a ďalšími inštitúciami v rámci tohto zoskupenia. Komisia na svojom za-
sadnutí v máji prijala rezolúciu, ktorou vyzvala štáty, aby si plnili svoje 
záväzky v oblasti ľudských práv ,ako aj prijali nevyhnutné opatrenia na 
to, aby chránili ľudsko-právnych ochrancov aj v oblasti životného pro-
stredia pred násilím, zastrašovaním, vyhrážaním, represáliami či diskri-
mináciou a vytvorili im priaznivé podmienky pre ich činnosť.21 

V Južnej Afrike bojujú domorodí obyvatelia a komunity proti navrho-
vaným ťažobným projektom a ich následným škodám. Prípady sa týkajú 
práva občanov na  účasť v konaní a na vyjadrenie súhlasu s rozhodovaním 
o otázkach životného prostredia, s využívaním vody a pôdy a poškodzo-

                                                      
21 Doc. ACHPR/Res.376(LX)2017, Resolution on the Situation of Human Rights Defenders in Af-
rica, dostupné na https://www.achpr.org/sessions/resolutions?id=419 (10.8.2021) 
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vaním životného prostredia a ľudského zdravia. Ústava Južnej Afriky za-
hŕňa právo na zdravé životné prostredie. Napríklad od roku 2008 členovia 
komunity Xolobeni bojovali proti navrhovanému projektu ťažby spoloč-
ností Mineral Commodities Ltd. a Transworld Energy (Austrália). Navr-
hovaná ťažobná oblasť sa rozprestiera na trinástich kilometroch pobrež-
nej pevniny. Väčšina dotknutej komunity žije v jej tesnej blízkosti. Čle-
novia komunity sa obávali, že plánovaná pásová ťažba platiny v piesoč-
ných dunách daného pobrežia by viedla k ich vysídleniu, zničeniu život-
ného prostredia a poškodeniu ich spôsobu života a obživy. V marci 2016 
vodcu miestnej opozície voči bani vyvliekli muži vydávajúci sa za poli-
cajtov z jeho domu a zastrelili ho, pričom nikto nebol zatknutý ani obvi-
nený z daného zločinu. Následne v roku 2018 rozhodoval Najvyšší súd 
v Pretórii prípad žaloby 128 farmárov zo Xolobeni proti vláde, kde žia-
dali, aby súd rozhodol, že ministerstvo pre nerastné zdroje musí rešpek-
tovať práva ľudí, ktorí v krajine žijú po generácie a nemôže vydať povo-
lenie na ťažbu bez súhlasu tejto komunity. Vládna a ťažobná spoločnosť 
naopak tvrdila, že banské zákony v krajine povoľujú, aby spoločnosti 
s komunitou viedli iba „konzultácie“. Súd rozhodol, že na pozemky ko-
munity Xolobeni nemožno udeliť právo na ťažbu bez predchádzajúceho 
úplného a informovaného súhlasu držiteľov práv k pôde a komunity. Roz-
hodnutie znamená, že komunity v Južnej Afrike, ktoré držia svoju pôdu 
podľa zvykového práva, majú právo povedať nie ťažbe.22 

4.2 Európa  

Situácia v Európe je odlišná od Afriky. Európske štáty majú možnosť 
byť zmluvnou stranou Aarhuského dohovoru, ktorý síce neobsahuje ex-
plicitne ustanovenia o ochrancoch ľudských práv v oblasti životného pro-
stredia, ale upravuje postup v rámci získavania informácií o životnom 
prostredí, účasti na rozhodovacom procese a prístupu k spravodlivosti 
v otázkach životného prostredia.  

                                                      
22 South African Community Stops Mine, dostupné na https://edlc.org/cases/africa-and-asia/mining-
in-south-africa/ (11.8.2021) 
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V rámci Európskej únie v decembri 2008 Rada EÚ prijala Usmernenie 
o ochrancoch ľudských práv všeobecne, čím EÚ chcela zlepšiť svoju čin-
nosť v danej oblasti. Túto otázku zaradila do kontextu svojej spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Príslušné orgány identifikujú situá-
cie, v rámci ktorých je potrebný zásah zo strany EÚ na základe správ, 
ktoré dostávajú od vedúcich misií EÚ v krajine ich akreditácie. Navrh-
nuté opatrenia sa týkajú celej škály ľudských práv a teda aj otázok envi-
ronmentálnych.23  

Otázke ochrany ľudsko-právnych ochrancov v oblasti životného pro-
stredia monitoruje situáciu aj Komisárka Rady Európy Dunja Mijatovič, 
ktorá v máji tohto roka zverejnila svoj postoj k otázke ochrancov ľud-
ských práv v oblasti životného prostredia. Vo svojom príspevku k danej 
téme upriamila pozornosť na skutočnosť, že ani územie európskych štá-
tov nie je bezpečným miestom pre ochrancov ľudských práv v otázkach 
životného prostredia a nájdu sa krajiny, ktoré týchto ochrancov považujú 
za nepríjemnosť alebo dokonca za hrozbu najmä ekonomického rozvoja. 
Ten mnohokrát víťazí pred legitímnymi environmentálnymi záujmami 
občanov daných štátov. Svedčia o tom prípady ako napr. zbitie aktivistu 
v oblasti životného prostredia z Ruska, podozrivé obesenie aktivistu na 
Ukrajine, smrť niekoľkých aktivistov pri ochrane rumunských pralesov, 
obmedzenie účasti verejnosti na globálnych environmentálnych sa-
mitoch, resp. ich sledovanie či preventívne uvalenie domáceho väzenia 
na nich (napr. v Paríži počas konania Konferencie OSN o ochrane klímy 
koncom roka 2015). Častokrát sú agresívne opatrenia prijímané aj voči 
environmentálnym novinárom. Komisárka potvrdila, že podpora práce 
ochrancov ľudských práv, ich ochrany a rozvoja priaznivého prostredia 
pre ich činnosť patria k základným prvkom jej mandátu. To bol aj dôvod 
zvolania okrúhleho stola, kde sa stretli ochrancovia environmentálnych 
ľudských práv z celej Európy vrátane mimovládnych organizácií a práv-
nikov. V správe z tohto okrúhleho stola komisárka vyzýva členské štáty 

                                                      
23 WIJDEKOP, F.: Environmental Defenders and their Recognition under International and Regional 
Law - an Introduction, IUCN, Amsterdam, s. 18, dostupné na https://www.iucn.nl/app/uplo-
ads/2021/03/environmental_defenders_and_their_recognition_under_international_and_regio-
nal_law.pdf (10.8.2021) 
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Rady Európy k ratifikácii a následnému dodržiavaniu ustanovení Aar-
huského dohovoru, aby zaistili bezpečné a vhodné prostredie pre ochran-
cov ľudských práv v oblasti životného prostredia bez násilia, zastrašova-
nia, obťažovania alebo vyhrážania sa, nastolili politiku nulovej tolerancie 
pri porušovaní ľudských práv ich ochrancov v oblasti životného prostre-
dia a environmentálnych novinárov. Zároveň pripomenula potrebu skon-
čiť so stigmatizáciou ochrancov ľudských práv tak zo strany štátnych ako 
aj neštátnych subjektov. Štáty vyzvala na rešpektovanie slobody prejavu, 
združovania a zhromažďovania vo vzťahu k otázkam životného prostre-
dia a k väčšej miere informovanosti verejnosti o otázkach životného pro-
stredia ako aj výučby o jeho ochrane od útleho detstva, pričom pozitívny 
príklad možno nájsť napr. vo Švédsku alebo Fínsku.24  

Európsky súd pre ľudské práva napriek tomu, že Dohovor o ochrane 
ľudských práv a základných slobôd neobsahuje explicitne vyjadrené 
právo na zdravé životné prostredie, rozhodoval približne 300 prípadov, 
ktoré sa týkali životného prostredia a to prostredníctvom uplatnenia si 
koncepcie práva na život, na rodinný život, slobodu prejavu a pod. Súd 
tak riešil prípady týkajúce sa znečistenia prostredia, prírodných katastrof 
či prístupu k environmentálnym informáciám.25 

Význam ochrancov environmentálnych ľudských práv možno pouká-
zať aj na slovenskej kauze Pezinská skládka. Vďaka ich vytrvalosti do-
siahli po 14 rokoch od začatia posudzovania vplyvov na životné prostre-
die zrušenie povolenia na novú skládku odpadov v Pezinku, ktorá mala 
byť umiestnená vo vzdialenosti len 280 metrov od najbližšieho obytného 
domu. Prípadom sa zaoberal aj Súdny dvor Európskej únie, ktorý začiat-

                                                      
24 MIJATOVIČ, D.: Let us make Europe a safe place for invironmental human rights defenders, 
Strasbourg, 2021, dostupné na https://www.coe.int/en/web/commissioner/-/let-us-make-europe-a-
safe-place-for-environmental-human-rights-defenders#100154765_975224_True (10.8.2021) 

25 Protecting the environment using human rights law, dostupné na https://www.coe.int/en/web/por-
tal/human-rights-environment (10.8.2021) 
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kom roka 2008 rozhodol v prospech obyvateľov mesta Pezinok a ná-
sledne Najvyšší súd SR definitívne zrušil povolenie na výstavbu novej 
skládky odpadov v Pezinku.26  

4.3 Amerika 

Oblasť Latinskej Ameriky a Karibiku má k dispozícii Regionálnu do-
hodu z Escazú ako aj judikatúru príslušného regionálneho súdneho or-
gánu v otázke environmentálnych ľudských práv. Tento regionálny sys-
tém ochrany predmetných práv sa javí ako najcitlivejší na ochrancov ľud-
ských práv v otázkach životného prostredia. Organizácia amerických štá-
tov prijala už v roku 1999 svoju prvú rezolúciu týkajúcu sa ochrancov 
ľudských práv. Aktivity smerovali aj k ochrancom environmentálnych 
ľudských práv, keď v roku 2015 sa uskutočnilo ich vypočutie vo vzťahu 
k ťažobnému priemyslu ako aj prístupu k vode. 

Podstatnejším je obsah Dohody z Escazú, konkrétne jej článku 9, 
vďaka obsahu ktorého jej patrí prvenstvo, pretože je to prvá medziná-
rodná zmluva obsahujúca ustanovenia o ochrancoch ľudských práv 
v otázkach životného prostredia. Ide teda o záväzný dokument na rozdiel 
od vyššie spomínaných Deklarácií. Článok 9 predmetnej dohody stano-
vuje štátom povinnosť vytvoriť bezpečné prostredie, ktoré umožňuje oso-
bám, skupinám a organizáciám presadzujúcim a ochraňujúcim ľudské 
práva v otázkach životného prostredia konať bez ohrozenia, obmedzenia 
a neistoty. Štáty majú povinnosť prijať primerané a efektívne opatrenia 
na uznanie, ochranu a podporu všetkých práv ochrancov ľudských práv 
v otázkach životného prostredia vrátane ich práva na život, osobnej integ-
rity, slobody názoru a prejavu, zhromažďovania a združovania, voľného 
pohybu. Zároveň by mali štáty vytvoriť také podmienky pre ochrancov 
životného prostredia, aby boli schopní uplatniť si svoje právo na prístup 
k informáciám. Všetky štáty, zmluvné strany tejto dohody musia prijať 
také opatrenia, ktoré včas, efektívne a vhodne zabránia útokom, hrozbám 

                                                      
26 Rozsudok z 15. januára 2013, Jozef Križan a iní v. Slovenská inšpekcia životného prostredia, C-
146/10(1), )EU:C:2013:8 
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alebo zastrašovaniu ochrancov životného prostredia, resp. opatrenia za-
bezpečujúce vyšetrenie a potrestanie takéhoto nevhodného správania sa. 
Vplyv na zaradenie takého ustanovenia do textu zmluvy treba hľadať aj 
v skutočnosti, že až 60 percent zabití resp. vrážd ochrancov prírody alebo 
pôdy sa deje v práve v tomto regióne. Ochrancovia, ktorí napr. nesúhlasia 
s ťažbou prírodných zdrojov sú nazývaní „environmentálnymi extrémis-
tami a teroristami“ (napr. v Ekvádore pokroková vláda vykazuje voči ta-
kýmto osobám nulovú toleranciu)27. V Hondurase dokonca zabili ochran-
kyňu ľudských práv Bertu Caceres z domorodého kmeňa Lenca, ktorá 
bojovala proti výstavbe priehrady Aqua Zarca na rieke Gualcarque. Za jej 
vraždu bolo v Hondurase odsúdených sedem mužov, ktorých najali pred-
stavitelia spoločnosti Desa, ktorá priehradu stavala. Tieto udalosti donú-
tili niektoré štáty v danom regióne prijať protiopatrenia a do svojich práv-
nych poriadkov, resp. ústav zaradili koncept prírodných práv (concept of 
rights of nature).   

Nemožno opomenúť ani judikatúru Medziamerického súdu pre ľudské 
práva v predmetnej oblasti. Významným je jeho rozhodnutie v prípade 
Kawas Fernandez proti Hondurasu z roku 2009 kde rozhodol, že štáty 
majú povinnosť poskytnúť ochrancom ľudských práv-vrátane ekologic-
kých aktivistov-potrebné prostriedky na to, aby mohli slobodne vykoná-
vať svoju činnosť. Štát je povinný chrániť ich v prípade, ak je v ohrození 
ich život alebo bezpečnosť a zdržať sa stanovovania obmedzení, ktoré by 
bránili výkonu ich práce. Je žiadúce, aby štát seriózne a účinne viedol 
vyšetrovanie všetkých porušení ich práv a tým predchádzal beztrestnosti 
takéhoto konania. Vzhľadom na dôležitosť úlohy, ktorú ochrancovia ľud-
ských práv zohrávajú v demokratických spoločnostiach, slobodné a úplné 
uplatňovanie ochrany ľudských práv v otázkach životného prostredia 

                                                      
27 LAVRIK, M., JIMENEZ, A., VILELA, M.: The Earth Charter and the Regional Treaties 
Implementing Access Rights – Principle 10 of the Rio Declaration, 2018, s. 12, dostupné na 
http://earthcharter.org/wp-content/uploads/2018/06/Principle-10_Aarhus-and-Escazu-Treaty-
Article-1.pdf (1.11. 2019) 
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preto ukladá štátom povinnosť vytvoriť právne a reálne podmienky, v 
ktorých môžu slobodne vykonávať svoju činnosť.28  

Záver 

Niet pochýb, že úloha ochrancov environmentálnych práv je dôležitá. 
Sú prvými indikátormi nedodržiavania ľudských práv v otázkach život-
ného prostredia. Prvá medzinárodná zmluva, ktorá stanovuje povinnosť 
štátom chrániť osoby, skupiny alebo organizácie, teda ochrancov ľud-
ských práv v otázkach životného prostredia je Regionálna dohoda o prí-
stupe k informáciám, účasti verejnosti a spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia v Latinskej Amerike a Karibiku prijatá 4. marca 
2018 v Escazú. Štát má v súlade s jej ustanoveniami povinnosť vytvoriť 
také prostredie, ktoré umožňuje ochrancom environmentálnych ľudských 
práv konať bezpečne, bez ich ohrozenia, obmedzenia a neistoty. Štáty 
majú taktiež povinnosť prijať primerané a efektívne opatrenia týkajúce sa 
uznania, ochrany a podpory všetkých práv týchto ochrancov. Táto do-
hoda však zaväzuje len štáty, ktoré sú zmluvnou stranou predmetnej 
zmluvy, ktorá nadobudla platnosť až tento rok. Ostatné ľudsko-právne 
zmluvy neobsahujú takéto záväzky i keď medzinárodné spoločenstvo sa 
postavením ochrancov ľudských práv zaoberá už dlhší čas. V súčasnosti 
sa čoraz viac upriamuje pozornosť osobitne aj na ochrancov environmen-
tálnych ľudských práv, no okrem Regionálnej dohody z Escazú sa nepo-
darilo záväzne upraviť ich práva a postavenie v žiadnej inej medzinárod-
nej zmluve.  
  

                                                      
28 WIJDEKOP, F.: Environmental Defenders and their Recognition under International and Regional 
Law - an Introduction, IUCN, Amsterdam, s. 19, dostupné na https://www.iucn.nl/app/uplo-
ads/2021/03/environmental_defenders_and_their_recognition_under_international_and_regio-
nal_law.pdf (10.8.2021) 
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Úvod 

Medzi právomoci EÚ v oblasti jej vonkajšej činnosti patrí aj právomoc 
uzavierať medzinárodné zmluvy. História predmetnej právomoci, ktorá 

Abstrakt 
Článok prináša analytický pohľad na vzájomný vzťah práva EÚ a 
medzinárodných zmlúv uzavieraných EÚ. Dôraz je kladený na zodpovedanie 
dvoch otázok, ktoré autor považuje za esenciálne pre objasnenie vzájomného 
vzťahu práva EÚ a medzinárodných zmlúv uzavieraných EÚ. Prvou otázkou 
je otázka aké miesto zaujímajú medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ v systéme 
práva EÚ. V nadväznosti na túto otázku autor ďalej prináša odpoveď na 
otázku akej povahy je záväzok  členských štátov EÚ plynúci z medzinárodných 
zmlúv uzavretých EÚ. 

 

Abstract 
The article provides an analytical view of the relationship between the EU law 
and international agreements concluded by the EU. Emphasis is placed on 
answering two questions that the author considers essential to clarify the 
relationship between the EU law and international agreements concluded by 
the EU. The first is question what is the place of international agreements 
concluded by the EU in the system of EU law. Following this question, the 
author also provides an answer to the question of the nature of the commitment 
of the EU Member States arising from international agreements concluded by 
the EU. 
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je dnes zhrnutá aj v čl. 216 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ (ďalej len 
„ZFEÚ“)1 siaha do úplných počiatkov európskej integrácie.2  

Príkladom môže byť právomoc uzavierať medzinárodné zmluvy upra-
vujúce otázky patriace do rámca Spoločnej obchodnej politiky. Túto prá-
vomoc priznávala Európskemu hospodárskemu spoločenstvu už Zmluva 
o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva vo svojom čl. 113.  

Pod právomoc EÚ uzavierať medzinárodné zmluvy  sa výrazne pod-
písala (a prakticky neustále podpisuje) aj judikatúra Súdneho dvora EÚ 
(resp. v predlisabonskom kontexte Súdny dvor Európskych spoločen-
stiev).3  

Dikciou dnešného čl. 216 ods. 1 ZFEÚ je EÚ oprávnená uzavierať 
medzinárodné zmluvy s „...jednou alebo viacerými tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami“. Interpretujúc citované ustanove-
nie, je zrejmé, že EÚ môže byť zmluvnou stranou dvojstranných, viac-
stranných i mnohostranných medzinárodných zmlúv. EÚ je na jednej 
strane oprávnená uzavierať nové medzinárodné zmluvy, no na druhej 
strane môže pristúpiť aj k medzinárodným zmluvám, ktoré už sú v plat-
nosti.  

Právomoc EÚ na uzavieranie medzinárodnej zmluvy (v prípadoch 
v ktorých je táto daná), v závislosti od predmetu úpravy uzavieranej me-
dzinárodnej zmluvy, môže mať rôznu povahu. Na tomto mieste je po-
trebné zdôrazniť, že existencia právomoci EÚ uzavierať medzinárodné 
zmluvy a povaha takejto právomoci sú dve rozličné kategórie, ktoré ne-
možno stotožniť., a to aj napriek tomu, že na prvý pohľad by sa mohlo 
zdať, že otázka existencie právomoci EÚ uzavierať medzinárodné 

                                                      
1 Podľa čl. 216 ods. 1 ZFEÚ „Únia môže uzavierať dohody s jednou alebo viacerými tretími krajinami 
alebo medzinárodnými organizáciami, keď to ustanovujú zmluvy alebo keď je uzavretie dohody buď 
potrebné na dosiahnutie jedného z cieľov stanovených zmluvami v rámci politík Únie, alebo je usta-
novené v právne záväznom akte Únie, alebo sa môže dotknúť spoločných pravidiel alebo pozmeniť 
ich pôsobnosť.“ 

2 LYSINA,P. Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-8168-890-4, s. 49 a nasl. 
3 V tejto súvislosti pozri predovšetkým rozsudok z 31. marca 1971, ERTA, 22/70, EU:C:1971:32, 
ktorý bol postupne  nasledovaný celým radom rozsudkov či stanovísk Súdneho dvora.  
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zmluvy v praxi splýva s otázkou povahy takejto právomoci. Avšak, dô-
sledne rozlišovanie je vskutku na mieste. V tejto súvislosti je možné sto-
tožniť sa s názorom Dashwooda, ktorý tvrdí, že otázka exkluzivity (ergo 
povahy právomoci) je relevantnou až vtedy, keď je jasné, že EÚ dispo-
nuje právomocou uzavierať medzinárodné zmluvy.4 Existujúca právomoc 
EÚ uzavierať medzinárodné zmluvy môže mať povahu výlučnej právo-
moci (v tejto súvislosti hovoríme o vonkajšej výlučnej právomoci EÚ) 
a delenej právomoci (právomoc je delená medzi EÚ a jej členské štáty).5 

Od povahy právomoci EÚ uzavierať medzinárodné zmluvy závisí, či 
konkrétnu  medzinárodnú zmluvu bude uzavierať len samotná EÚ, alebo 
či bude vyžadované aj konanie zo strany jednotlivých členských štátov 
(mimo rámca inštitúcií EÚ). Takto možno rozlišovať nasledujúce kategó-
rie medzinárodných zmlúv uzavieraných EÚ:   

- medzinárodné zmluvy uzavierané výlučne EÚ (angl. „EU-only ag-
reements“) - patria tu medzinárodné zmluvy uzavierané v rámci vonkaj-
šej výlučnej právomoci EÚ, teda tie, ktoré upravujú otázky patriace len 
do jednej alebo viacerých oblastí predvídaných čl. 3 ods. 1 ZFEÚ,6 alebo 
tie medzinárodné zmluvy, ktoré spĺňajú podmienky ustanovené čl. 3 ods. 
2 ZFEÚ;7 

- zmiešané zmluvy (angl. „mixed agreements“) – toto označenie sa 
spája s medzinárodnými zmluvami uzavieranými súčasne členskými 
štátmi a EÚ v rámci vonkajšej delenej právomoci, pričom EÚ a členské 
štáty figurujú v rámci jednej zmluvnej strany. Stále však ide o medziná-

                                                      
4 DASHWOOD, A. - HILLION, C. (eds.) The General Law of EC External Relations. London : Sweet 
and Maxwell. 2000, s. 115. ISBN 978-0421590700 
5 V tejto súvislosti pozri napr. stanovisko zo 7. februára 2006, nový Lugánsky dohovor, 1/03, 
EU:C:2006:81, bod 115. 
6 V súlade s čl. 3 ods. 1 ZFEÚ „Únia má výlučnú právomoc v týchto oblastiach: a) colná únia; b) 
ustanovenie pravidiel hospodárskej súťaže potrebných na fungovanie vnútorného trhu; c) menová 
politika pre členské štáty, ktorých menou je euro; d) ochrana morských biologických zdrojov v rámci 
spoločnej politiky rybného hospodárstva; e) spoločná obchodná politika.“ 

7 Podľa čl. 3 ods. 2 ZFEÚ „Únia má tiež výlučnú právomoc uzavrieť medzinárodnú dohodu, ak je jej 
uzavretie ustanovené v legislatívnom akte Únie alebo ak je jej uzavretie potrebné na to, aby Únia 
mohla vykonávať svoju vnútornú právomoc, alebo ak môžu byť uzavretím zmlúv dotknuté spoločné 
pravidlá alebo pozmenený rozsah ich pôsobnosti.“ 
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rodnú zmluvu uzavieranú EÚ, pričom prejavy vôle členských štátov ne-
majú medzinárodnoprávnu relevanciu. Naopak, prejavy vôle členských 
štátov sú spravidla realizované len v rovine práva EÚ.8 Veľmi zjednodu-
šene by ich bolo možné prirovnať k čiastkovým súhlasom, ktoré spoločne 
vytvárajú jeden medzinárodnoprávne relevantný súhlas EÚ s tým, že EÚ 
bude viazaná dotknutou zmiešanou zmluvou. Uvedené podporuje aj to, 
že súhlas so zmiešanou zmluvou musia vysloviť všetky členské štáty, ako 
aj EÚ. Ak by zmiešanú zmluvu odmietol čo aj len jeden členský štát, 
alebo len EÚ, považovala by sa za odmietnutú celou zmluvnou stranou.9 
Medzinárodnoprávnu relevanciu tak má aj pri zmiešanej zmluve spra-
vidla len prejav vôle EÚ. 

Pre úplnosť je potrebné dodať, že okrem medzinárodných zmlúv uza-
vieraných výlučne EÚ a zmiešaných zmlúv pozná zmluvná prax aj ďalšie 
prípady, v ktorých síce je uzavieranie medzinárodných zmlúv späté 
s vonkajšou činnosťou EÚ, avšak vonkajšia právomoc EÚ realizovaná 
prostredníctvom členských štátov. K uzavieraniu takýchto medzinárod-
ných zmlúv dochádza v situácii, keď problematika upravená medzinárod-
nou zmluvou síce patrí do právomoci EÚ (teda štandardne by dotknutú 
medzinárodnú zmluvu uzavrela EÚ samotná), avšak dotknutá medziná-
rodná zmluva nepripúšťa ako svoju zmluvnú stranu medzinárodnú orga-
nizáciu vládnej povahy. Ako príklad zmienenej medzinárodnej zmluvy 
možno na tomto mieste uviesť Medzinárodný dohovor o občianskopráv-
nej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo 
zásobníkov z roku 2001 (zásobníkový dohovor).10  

Pohľad na počet uzavretých medzinárodných zmlúv svedčí o tom, že 
medzinárodná zmluva patrí medzi významné nástroje EÚ značne využí-
vané v rámci jej vonkajšej činnosti. Podľa verejne dostupnej databázy je 
EÚ viazaná viac než 2000 medzinárodnými zmluvami, ktoré pokrývajú 

                                                      
8 Prax však pozná aj také prípady, keď aj prejavy vôle členských štátov pri zmiešanej zmluve mali 
medzinárodnoprávnu relevanciu. Príkladom môže byť Parížska dohoda prijatá na základe Rámco-
vého dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC). 

9 LYSINA,P. Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti Európskej únie. Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2018, s. 200 

10 Ú. v. ES L 256, 25. 9. 2002, s. 7 – 16. 
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rôzne oblasti.11 Aj uvedené číslo svedčí o tom, že medzinárodné zmluvy 
uzavierané EÚ prestavujú mimoriadne významný nástroj právnej regulá-
cie vonkajších vzťahov EÚ. Čo do obsahu upravovanej problematiky, 
medzinárodné zmluvy uzavierané EÚ nezriedka prinášajú akúsi „nad-
stavbu“ a nadväzujú na vnútrounijnú reguláciu konkrétnej oblasti.12 Ta-
káto previazanosť práva EÚ a medzinárodných zmlúv uzavieraných EÚ 
sa spája s viacerými otázkami. Osobitný význam tu má predovšetkým 
otázka  vzájomného vzťahu práva EÚ a medzinárodných zmlúv uzavie-
raných EÚ.  

A práve tejto je venovaná pozornosť v predkladanom článku. Článok 
sa zameriava na vybrané aspekty postkonsenzuálneho štádia medzinárod-
nej zmluvy uzavieranej EÚ. Jeho cieľom je analyticky zhodnotiť vzá-
jomný vzťah práva EÚ a medzinárodných zmlúv uzavieraných EÚ. Oso-
bitný dôraz je pritom kladený na dve otázky, pri ktorých možno predpo-
kladať esenciálny význam pre objasnenie vzájomného vzťahu práva EÚ 
a medzinárodných zmlúv uzavieraných EÚ, a to: 

1) aké miesto zaujímajú medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ v sys-
téme práva EÚ, resp. či ich vôbec možno považovať za súčasť 
práva EÚ? 
2) pri predpoklade, že viazanosť členských štátov, pokiaľ ide o me-
dzinárodné zmluvy uzavreté EÚ nie je medzinárodnoprávnou via-
zanosťou (keďže členské štáty neprejavili svoj súhlas medzinárod-
noprávne relevantným spôsobom), aká je záväznosť týchto medzi-
národných zmlúv pre členské štáty? 

                                                      
11 Tieto medzinárodné zmluvy uzavrela EÚ samotná, resp. aj jej právny predchodcovia Európske 
spoločenstvá. Databáza zahŕňa ja tie medzinárodné zmluvy, ktoré už boli podpísané, no pri ktorých 
ešte nedošlo k zavŕšeniu zodpovedajúceho schvaľovacieho procesu. Prehľad všetkých medzinárod-
ných zmlúv, kde EÚ (resp. jej predchodcovia) figuruje ako zmluvná strana je k dispozícii na adrese: 
https://www.consilium.europa.eu/sk/documents-publications/treaties-agreements/?Title=&Date-
Type=signature&DateFrom=&DateTo=&DocLanguage=en&DoSearch=true (1.7.2021) 

12 Príkladom uvedeného môžu byť napr. asociačné zmluvy. 
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1 Miesto medzinárodných zmlúv uzavretých Európskou úniou 
v systéme práva Európskej únie 

Vzhľadom na absenciu zodpovedajúcej úpravy v primárnom práve 
EÚ, či sekundárnom práve EÚ bude potrebné hľadať odpoveď na vyššie 
nastolenú otázku, aké je miesto medzinárodných zmlúv uzavretých EÚ v 
systéme práva EÚ predovšetkým v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora. 
Pre zodpovedanie tejto otázky sa postupne zameriame na dva elementy, 
a to: 

a) ako nazerať na medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ, resp. aký je 
vzťah týchto medzinárodných zmlúv k právu EÚ; 

b) aké miesto tieto medzinárodné zmluvy zaujímajú v systéme práva 
EÚ. 

1.1 Vzťah medzinárodných zmlúv uzavieraných Európskou úniou k 
právu Európskej únie  

Problematike postavenia medzinárodných zmlúv uzavretých EÚ (vrá-
tane medzinárodných zmlúv uzavretých jej právnymi predchodcami) sa 
Súdny dvor venoval vo viacerých rozsudkoch. Prvým a dalo by sa pove-
dať aj kľúčovým je rozsudok v prípade Haegeman.13 Súdny dvor v tomto 
rozsudku, okrem iného skonštatoval, že „ustanovenia medzinárodnej 
zmluvy od nadobudnutia jej platnosti tvoria integrálnu súčasť práva Spo-
ločenstva“.14 Práve toto konštatovanie Súdneho dvora sa výrazne podpí-
salo jednak pod to, aké miesto zastávajú medzinárodné zmluvy v systéme 
práva EÚ, no rovnako tak aj pod to, aké budú účinky medzinárodných 
zmlúv uzavieraných EÚ (v rámci práva EÚ). Je vhodné doplniť, že poč-
núc rozsudkom v prípade Haegeman je postoj Súdneho dvora k medziná-
rodným zmluvám uzavretým EÚ konštantným.15 Ako v tejto súvislosti 
poukazujú Van Vooren s Wesselom,  doktrína kreovaná predovšetkým  

                                                      
13 CRAIG, P., DE BÚRCA, G. EU Law: Text, Cases, and Materials. Fifth Edition. Oxford : Oxford 
University Press. 2011. s. 338. ISBN 978-01-9957- 699-9. 
14 Rozsudok z 30. apríla 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, bod 5. 
15 Pozri napr. rozsudok z 30. septembra 1987, Demirel, 12/86, EU:C:1987:400, bod 7; resp. stano-
visko zo 14. decembra 1991, Dohoda o vytvorení Európskeho hospodárskeho priestoru, 1/91, 
EU:C:1991:490, bod 37. 
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počnúc prípadom Haegeman, okrem iného, ovplyvnila aj dnešný čl. 216 
ods. 2 ZFEÚ, podľa ktorého „dohody uzavreté Úniou sú záväzné pre in-
štitúcie Únie a pre členské štáty.“16 Uvedené môže vyvolať otázky. Dané 
ustanovenie sa predsa zameriava na záväznosť medzinárodných zmlúv. 
Naopak, miesto medzinárodných zmlúv uzavretých EÚ v systéme práva 
EÚ výslovne nespomína. Poďme sa preto pozrieť na citované ustanovenie 
bližšie. Čl. 216 ods. 2 ZFEÚ výslovne zmieňuje záväznosť dohôd uzav-
retých úniou súčasne pre inštitúcie a členské štáty. Keďže pri medziná-
rodných zmluvách uzavieraných EÚ medzinárodnoprávny záväzok na 
seba preberá spravidla len EÚ (ako poukážeme neskôr,  záväzok člen-
ských štátov z takto uzavretej medzinárodnej zmluvy spravidla nie je me-
dzinárodnoprávnej povahy), záväznosť pre členské štáty má inú povahu, 
a to unijnú. Na to je však nevyhnutné, aby na medzinárodné zmluvy uzav-
reté EÚ bolo nazerané ako na súčasť práva EÚ. To znamená, že uplatne-
nie čl. 216 ods. 2 ZFEÚ vyžaduje, aby medzinárodná zmluva uzavretá 
EÚ bola integrálnou súčasťou práva EÚ, čo je zasa výrazom doktríny kre-
ovanej počnúc prípadom Haegeman. Preto sa dá súhlasiť s Van Voore-
nom s Wesselom a podporiť ich tézu o vplyve doktríny kreovanej od roz-
sudku v prípade Haegeman na dnešný čl. 216 ods. 2 ZFEÚ.       

Vráťme sa však naspäť k prípadu Haegeman a nasledujúcej súvisiacej 
judikatúre Súdneho dvora. Z citovaného, ako aj ďalších rozsudkov vy-
plýva, a to je potrebné podčiarknuť, že adaptácia medzinárodných záväz-
kov EÚ do práva EÚ nie je vyžadovaná. To znamená, že ustanovenia me-
dzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ (od okamihu nadobudnutia jej plat-
nosti) tvoria integrálnu súčasť práva EÚ. Medzinárodné zmluvy preto nie 
je potrebné do práva EÚ osobitne preberať. Medzinárodná zmluva uzav-
retá EÚ sa stáva súčasťou práva EÚ bezprostredne po nadobudnutí plat-
nosti medzinárodnej zmluvy.  

Na druhej strane, je nevyhnutné dôsledne odlíšiť skutočnosť, že me-
dzinárodné zmluvy uzavreté EÚ nevyžadujú obsahovú transformáciu do 
práva EÚ od požiadavky na implementáciu dotknutých medzinárodných 

                                                      
16 VAN VOOREN, B., WESSEL, R. A. EU External Relations Law. Text, Cases and Materials. 
Cambridge : Cambridge University Press. 2014. s. 228 ISBN 978-11-0703-112-8 
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zmlúv.17 V súvislosti s implementáciou medzinárodných zmlúv uzaviera-
ných EÚ je vhodné dať do pozornosti predovšetkým rozsudok Súdneho 
dvora v prípade Kupferberg, v ktorom Súdny dvor tiež skonštatoval aj to, 
že „opatrenia potrebné na implementáciu ustanovení medzinárodnej 
zmluvy dojednanej Spoločenstvom budú prijaté s ohľadom na stav práva 
Spoločenstva v danom čase v oblastiach dotknutých takouto medzinárod-
nou zmluvou. Implementačné opatrenia prijmú inštitúcie alebo členské 
štáty.“18 Pri pohľade na citovanú pasáž rozsudku v prípade Kupferberg je 
možné poukázať na niekoľko bodov. V prvom rade, nesporný význam má 
téza Súdneho dvora, ktorou pripustil požiadavku na implementáciu nie-
ktorých medzinárodných zmlúv uzavretých EÚ. V úzkej nadväznosti na 
ňu je vhodné poukázať aj na ďalší, významný prvok, ktorý sa spája aj so 
samotným čl. 216 ods. 2 ZFEÚ. Súdny dvor v rozsudku v prípade Kupfer-
berg potvrdil, že medzinárodná zmluva uzavretá EÚ bude zaväzovať 
priamo inštitúcie, ako aj členské štáty, ktoré môžu byť v konkrétnom prí-
pade povinné prijať implementačné opatrenia. Uvedené neskôr potvrdil 
aj v ďalších rozsudkoch.19  

A tak, kým obsahová transformácia medzinárodnej zmluvy uzaviera-
nej EÚ do práva EÚ nebude potrebná, prijímanie implementačných opat-
rení možno považovať za pravidlo. Na druhej strane, implementácia (aj 
keď ju budeme považovať za pravidlo) nemusí byť potrebná vždy. V tejto 
súvislosti možno poukázať na závery skúmania Eeckhouta, ktorý konšta-
tuje, že prax eviduje mnoho prípadov, keď implementačné opatrenia ne-
boli prijaté vôbec, nakoľko ich prijatie nebolo potrebné. Na druhej strane 
Eeckhout súčasne dodáva, že sú aj také prípady, keď implementačné 
opatrenia síce prijaté neboli, hoci minimálne z dôvodov transparentnosti 
by boli žiaduce.20  

                                                      
17 EECKHOUT, P. EU External Relations Law. Second Edition. Oxford: Oxford University Press. 
2012. s. 327. ISBN 978-01-9965-995-1 

18 Rozsudok z 26. októbra 1982, Kupferberg, 104/81, EU:C: 1982:362, bod 12. 
19 V súvislosti s implementačnými opatreniami k medzinárodným zmluvám uzavretým EÚ pozri aj 
rozsudok z 14. novembra 1989, Grécko proti Komisii, 30/88, EU: C:1989:422, body 10 až 17. 
20 EECKHOUT, P. EU External Relations Law. Second Edition. Oxford: Oxford University Press. 
2012. s. 328. 
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Medzinárodné zmluvy uzavierané členskými štátmi v rámci vonkajšej 
činnosti Európskej únie  

Na tomto mieste je ešte vhodné aspoň v krátkosti sa zmieniť o osobit-
ných prípadoch medzinárodných zmlúv, ktoré sú síce uzavierané v rámci 
vonkajšej činnosti EÚ (v oblasti, v ktorej EÚ disponuje zodpovedajúcou 
právomocou), no tieto medzinárodné zmluvy sú uzavierané členskými 
štátmi. Dôvodom pre takýto postup je spravidla samotná medzinárodná 
zmluva, ktorá EÚ (medzinárodnú organizáciu vládnej povahy). Otázkou, 
na ktorú sa hodláme zamerať je to, či aj pre tieto medzinárodné zmluvy 
bude možné uplatniť „Haegemanovský“ prístup a považovať ich za integ-
rálnu súčasť práva EÚ. 

Z rozsudku v prípade Haegeman, ktorý sa týka medzinárodnej zmluvy 
uzavretej Európskym spoločenstvom ako predchodcom dnešnej EÚ  
(Asociačná dohoda s Gréckom), v ktorom zaznieva aj to, že „ustanovenia 
medzinárodnej zmluvy od nadobudnutia jej platnosti tvoria integrálnu sú-
časť práva Spoločenstva“,21 podľa nášho názoru jednoznačne vyplýva, že 
na to aby bolo možné považovať medzinárodnú zmluvu za súčasť práva 
EÚ musia byť naplnené  dve kumulatívne dané podmienky. Ide o tieto: a) 
medzinárodnú zmluvu uzaviera EÚ22  a b) za súčasť práva EÚ sa takáto 
medzinárodná zmluva považuje od nadobudnutia platnosti. 

Vychádzajúc z uvedeného, na to aby medzinárodné zmluvy uzavie-
rané členskými štátmi v rámci vonkajšej činnosti EÚ bolo možné pova-
žovať za súčasť práva EÚ museli by tieto spĺňať obe uvedené podmienky 
súčasne. Je tomu skutočne tak? 

Naplnenie prvej podmienky podľa nášho názoru treba skúmať oso-
bitne na úrovni EÚ a na úrovni medzinárodnoprávnej.  

Na úrovni EÚ je potrebné poukázať na to, že členské štáty bez 
ďalšieho nemôžu uzavrieť medzinárodné zmluvy upravujúce otázky, 
v ktorých patrí výlučná právomoc EÚ. Naopak, k uzavretiu takýchto me-

                                                      
21 Rozsudok z 30. apríla 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, bod 5. 
22 Uvedená podmienka vyplýva aj zo samotného čl. 216 ZFEÚ, ktorý sa výslovne zmieňuje o medzi-
národných zmluvách uzavieraných EÚ. 
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dzinárodných zmlúv môže dôjsť len a výlučne po tom, čo EÚ zodpove-
dajúcim spôsobom členské štáty na taký krok splnomocní (napr. prijatím 
zodpovedajúceho rozhodnutia Rady). To znamená, že optikou práva EÚ 
sa dá skonštatovať, že realizácia vonkajšej právomoci EÚ skrz členské 
štáty, a teda uzavieranie medzinárodných zmlúv  členskými štátmi v ob-
lasti, v ktorej disponuje vonkajšou výlučnou právomocou EÚ možno vní-
mať rovnako ako keby danú medzinárodnú zmluvu uzavrela EÚ samotná 
(členské štáty sú viazané príslušným aktom práva EÚ).  

Na medzinárodnoprávnej úrovni je situácia problematickejšia, keďže 
prejav vôle byť viazaný medzinárodnou zmluvou realizujú jednotlivé 
členské štáty vo svojom mene, nie v mene EÚ (ktorá nemôže byť z neja-
kého dôvodu zmluvnou stranou medzinárodnej zmluvy). Rovnako tento 
nedostatok nerieši ani to, ak by sme medzinárodnú zmluvu uzavretú člen-
skými štátmi považovali za medzinárodnú zmluvu ustanovujúcu práva 
a záväzky tretiemu subjektu – EÚ. Stále tu bude chýbať esenciálna pod-
mienka, a to aby išlo o medzinárodnú zmluvu uzavretú EÚ (ergo medzi-
národnoprávne relevantný prejav vôle EÚ).   

Vzhľadom na uvedené je možné vysloviť presvedčenie, že medziná-
rodné zmluvy uzavierané členskými štátmi v rámci vonkajšej činnosti EÚ 
nebude možné považovať za súčasť práva EÚ, a to z dôvodu nenaplnenia 
jednej z esenciálnych podmienok, ktorou je podmienka EÚ ako zmluvnej 
strany v jej medzinárodnoprávnom zmysle, ktorý musí pri medzinárodnej 
zmluve (ako prameni medzinárodného práva) prevážiť.  

Popri uvedenom však netreba zabúdať ani na ďalšie úskalie späté 
s tým, ak by sme medzinárodné zmluvy uzavierané členskými štátmi v 
rámci vonkajšej činnosti EÚ mali považovať za súčasť práva EÚ. Týmto 
úskalím je riziko postupnej ratifikácie medzinárodných zmlúv a tým i ne-
rovnakej viazanosti jednotlivých členských štátov dotknutou konkrétnou 
medzinárodnou zmluvou. Takáto nerovnaká viazanosť prameňom práva 
EÚ (a tým aj rozdielne uplatňovanie – j keď len dočasne) by akiste nebola 
prípustná. 
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Zhrnutie 
Berúc do úvahy uvedené, možno potvrdiť, že medzinárodné zmluvy 

uzavreté EÚ sa od nadobudnutia ich platnosti považujú za integrálnu sú-
časť práva EÚ, pričom osobitná adaptácia nie je potrebná. Naopak, sú-
časťou práva EÚ akiste nebudú medzinárodné zmluvy uzavierané člen-
skými štátmi v oblasti, v ktorej síce disponuje zodpovedajúcou vonkajšou 
právomocou EÚ, no EÚ samotná nemôže byť zmluvnou stranou z dôvo-
dov daných dotknutou medzinárodnou zmluvou.  

Uvedené so sebou prináša, okrem iného aj to, že od nadobudnutia plat-
nosti je na medzinárodné zmluvy uzavierané EÚ možné nazerať ako na 
pramene práva EÚ. Takéto nazeranie na medzinárodné zmluvy uzavie-
rané EÚ so sebou prináša ďalšiu, nepochybne legitímnu otázku, a to, kde 
v rámci hierarchie prameňov práva EÚ možno medzinárodné zmluvy 
uzavierané EÚ zaradiť. Inými slovami povedané, objavuje sa pred nami 
otázka, aká je právna sila a miesto medzinárodných zmlúv uzavretých EÚ 
v systéme práva EÚ. 

1.2 Miesto medzinárodných zmlúv uzavretých Európskou úniou 
v systéme prameňov práva Európskej únie  

Pri hľadaní odpovede na otázku, aké miesto zaujímajú medzinárodné 
zmluvy uzavreté EÚ v systéme práva EÚ, bude taktiež potrebné upriamiť 
pozornosť predovšetkým na rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora. Jed-
ným z najvýznamnejších rozsudkov, ktorým je potrebné venovať v tejto 
súvislosti pozornosť je rozsudok v prípade Demirel.23 V tomto rozsudku 
Súdny dvor skonštatoval aj to, že „...medzinárodná zmluva uzavretá Ra-
dou podľa čl. 228 a čl. 238 Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho 
spoločenstva je, pokiaľ ide o Spoločenstvo, aktom jednej z inštitúcií Spo-
ločenstva ...“24 Toto konštatovanie Súdny dvor neskôr potvrdil aj svojou 
ďalšou judikatúrou.25  

                                                      
23Rozsudok z 30. septembra 1987, Demirel, 12/86, EU:C:1987:400. 
24 Rozsudok z 30. septembra 1987, Demirel, 12/86, EU:C:1987:400, bod 7. 
25 Napr. rozsudok zo 16. júna 1998, Racke, 162/96, EU:C:1998:293, bod 41. 
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V čom spočíva prínos citovanej judikatúry? V prvom rade v tom, že 
Súdny dvor medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ zaradil v hierarchii pra-
meňov práva EÚ pod primárne právo (označil ich za „akt jednej z inštitú-
cií“). To znamená, že medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ nemôžu zakla-
dať rozpor s ustanoveniami primárneho práva EÚ.  V tejto súvislosti je 
však potrebné upozorniť a pripomenúť, že ak by aj medzinárodná zmluva 
uzavretá EÚ bola v rozpore s primárnym právom EÚ, Súdny dvor ani 
v takom prípade nemôže zrušiť samotnú medzinárodnú zmluvu, lebo táto 
je predovšetkým aktom medzinárodného práva. Na druhej strane, v ko-
naní o neplatnosť môže zrušiť rozhodnutie Rady EÚ, na základe ktorého 
bola takáto medzinárodná zmluva uzavretá. Na základe takéhoto rozhod-
nutia by medzinárodná zmluva stratila účinky v práve EÚ.26 

Vychádzajúc z vyššie uvedeného možno skonštatovať, že medziná-
rodné zmluvy uzavreté EÚ nachádzajú v systéme práva EÚ svoje miesto 
„pod“ primárnym právom EÚ, s ktorým nemôžu byť v rozpore. Na druhej 
strane, uvedené stále nedáva adekvátnu odpoveď na to, aké je miesto da-
ných medzinárodných zmlúv v systéme práva EÚ. Otvorenou stále zos-
táva relácia medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ – sekundárne právo EÚ.  

Aj pre zodpovedanie otázky vzájomného vzťahu medzinárodných 
zmlúv uzavretých EÚ a sekundárneho práva je potrebné zamerať sa pre-
dovšetkým na rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora. V tejto súvislosti do 
pozornosti dávame napríklad rozsudok v konaní C-61/94, v ktorom 
okrem iného Súdny dvor konštatoval aj to, že „...prednosť medzinárod-
ných zmlúv uzavretých Spoločenstvom pred ustanoveniami sekundárneho 
práva znamená, že takéto ustanovenia musia byť, pokiaľ je to možné, in-
terpretované spôsobom zlučiteľným s takýmito medzinárodnými zmlu-
vami.“27 Uvedené neskôr Súdny dvor opakovane potvrdil aj vo svojej 
ďalšej rozhodovacej činnosti.28 Na druhej strane, je nevyhnutné upozor-
niť, že vyššie identifikované závery Súdneho dvora treba interpretovať aj 

                                                      
26 SIMAN, M., SLAŠŤAN, M. Primárne právo Európskej únie, Aplikácia a výklad práva Únie s 
judikatúrou. Bratislava : EUROIURIS. 2010. s. 82. ISBN 978-80-8940-606-7 
27 Rozsudok z 10. septembra 1996, Komisia proti Nemecku, C-61/94, EU:C:1996:313, bod 52. 
28 V tejto súvislosti pozri napr. rozsudok z 1. apríla 2004, Bellio F.lli, C‑286/02, EU:C:2004:212, bod 
33, či rozsudok z 10. januára 2006, IATA, C‑344/04, EU:C:2006:10, bod 35. 
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v súvislostiach, a to najmä s iným rozsudkom, resp. rozsudkami Súdneho 
dvora, v ktorých tento skonštatoval, že „...platnosť aktov inštitúcií ... ne-
môže byť posudzovaná vo vzťahu k pravidlám medzinárodného práva, po-
kiaľ takéto pravidlo nezaväzuje Spoločenstvo a pokiaľ nie je spôsobilé 
vytvárať práva, ktorých sa dotknuté strany môžu domáhať pred súdom.“29 

Význam citovanej judikatúry je potrebné vidieť vo viacerých rovi-
nách. V prvom rade, judikatúra potvrdzuje miesto medzinárodných 
zmlúv uzavretých EÚ v systéme práva EÚ medzi primárnym právom a 
sekundárnym právom. Druhou rovinou je otázka účinkov, ktoré medzi-
národné zmluvy uzavreté EÚ môžu mať. Ustanovenia medzinárodných 
zmlúv uzavretých EÚ sú pre inštitúcie záväzné, a ak majú priamy účinok, 
majú prednosť pred sekundárnym právom, ako aj pred medzinárodnými 
zmluvami uzavretými medzi členskými štátmi a tretími krajinami, resp. 
členskými štátmi navzájom.30 Opomenúť však nemožno ani tretiu rovinu, 
ktorou je interpretácia sekundárneho práva vo vzťahu k medzinárodným 
zmluvám uzavretými EÚ. Ako Súdny dvor opakovane zdôraznil, inter-
pretácia musí, kde je to možné, zohľadňovať hierarchiu prameňov práva 
EÚ. 

Zhrnutie 
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti možno na tomto mieste pri-

niesť čiastkové závery a odpovede na vyššie nastolené otázky.  
Prvou položenou otázkou bola otázka, ako nazerať na medzinárodné 

zmluvy uzavreté EÚ, resp. aký je vzťah týchto medzinárodných zmlúv k 
právu EÚ. Skúmaním predovšetkým judikatúry Súdneho dvora sme do-
speli k záveru, že medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ sa odo dňa nado-
budnutia ich platnosti považujú za integrálnu súčasť práva EÚ. Ich začle-
nenie do práva EÚ nevyžaduje obsahovú transformáciu do podoby iných 
prameňov práva EÚ.  

                                                      
29 Rozsudok z 24. októbra 1973, Schlüter, 9/73, EU:C: 1973:110, bod 27. Podobne aj rozsudok z 12. 
decembra 1972, International Fruit Company, spojené veci 21 až 24/72, ECLI: C:1972:115, body 7 
a 8. 
30 SIMAN, M., SLAŠŤAN, M. Primárne právo Európskej únie, Aplikácia a výklad práva Únie s 
judikatúrou. Bratislava : EUROIURIS. 2010. s. 82. 
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Druhou, dalo by sa povedať aj esenciálnou otázkou pre túto kapitolu 
bola otázka aké miesto zaujímajú medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ v 
systéme práva EÚ.  Výskum (s opätovným dôrazom na judikatúru Súd-
neho dvora) priniesol závery o tom, že v štruktúre prameňov práva EÚ 
zaujímajú medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ miesto medzi primárnym a 
sekundárnym právom EÚ. V súlade s tým, medzinárodné zmluvy uzav-
reté EÚ nemôžu byť v rozpore s primárnym právom, no na druhej strane, 
pokiaľ majú priamy účinok, budú mať prednosť pred sekundárnym prá-
vom EÚ. 

2 Záväznosť medzinárodných zmlúv uzavretých Európskou 
úniou pre jej členské štáty  

V rámci skúmania a hľadania odpovede na otázku, aké je miesto me-
dzinárodných zmlúv uzavretých EÚ v systéme práva EÚ sme sa okrajovo 
dotkli aj inej, nemenej dôležitej problematiky, a to aká je záväznosť 
týchto medzinárodných zmlúv pre členské štáty. Odpoveď na túto otázku 
sa môže javiť ako pomerne jednoduchá a jednoznačná, a to s poukázaním 
dikciu čl. 216 ods. 2 ZFEÚ, v súlade s ktorým „medzinárodné zmluvy 
uzavreté Úniou sú záväzné pre inštitúcie Únie a pre členské štáty.“  Na 
druhej strane, napriek jednoznačne sa javiacej dikcii čl. 216 ods. 2 ZFEÚ 
poďme sa na problematiku záväznosti medzinárodných zmlúv uzavretých 
EÚ pre členské štáty pozrieť bližšie. 

2.1 Povaha záväzku členských štátov z medzinárodných zmlúv uzav-
retých Európskou úniou  

V prvom rade, pokiaľ ide o samotný čl. 216 ods. 2 ZFEÚ, je na mieste 
skonštatovať, že ide nepochybne o významné ustanovenie primárneho 
práva, na základe ktorého je záväznosť medzinárodnej zmluvy uzavretej 
EÚ „prenesená“ na inštitúcie EÚ, ako aj na členské štáty. V dôsledku toho 
sú tieto povinné zabezpečiť plnenie záväzkov vyplývajúcich z medziná-
rodnej zmluvy uzavretej EÚ. Osobitný význam tohto ustanovenia je po-
trebné podčiarknuť hlavne s dôrazom na skutočnosť, že členské štáty na 
medzinárodnej úrovni na uzavretí medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ 
spravidla priamo neparticipujú.  
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Tento okamih rezonuje aj v odbornej a vedeckej literatúre. Poukazuje 
naň napr. aj Eeckhout. Eeckhout vníma čl. 216 ods. 2 ZFEÚ ako ustano-
venie práva EÚ umožňujúce naplnenie medzinárodnoprávneho princípu 
pacta sunt servanda.31 S takýmto pohľadom na čl. 216 ods. 2 ZFEÚ sa dá 
stotožniť, a to predovšetkým preto, lebo sú to hlavne členské štáty, ktoré 
musia zabezpečiť plnenie medzinárodných zmlúv (uzavretých EÚ) a zá-
väzkov z nich vyplývajúcich. Táto povinnosť členských štátov existuje 
v prvom rade vo vzťahu k EÚ samotnej, no rovnako tak (skrz EÚ) aj vo 
vzťahu k tretím krajinám, resp. medzinárodným organizáciám (zmluv-
ným stranám medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ).32 Preto je nevy-
hnutné, aby medzinárodná zmluva zaväzovala nielen inštitúcie EÚ, ale 
tiež aj členské štáty. Iba tak sa dá očakávať, že záväzky EÚ vyplývajúce 
z medzinárodnej zmluvy budú skutočne naplnené.  Na druhej strane, bez-
prostredne nadväzujúc na uvedené tvrdenia, je potrebné nastoliť otázku 
povahy záväznosti medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ pre členské štáty 
EÚ. Inak povedané, je viazanosť členských štátov medzinárodnou zmlu-
vou uzavretou EÚ záväzkom medzinárodnoprávnej povahy, alebo ide o 
záväzok vyplývajúci z práva EÚ?  

Pre zodpovedanie danej otázky je na mieste upriamiť pozornosť na 
niekoľko skutočností. V prvom rade,  posudzovaný záväzok pre členské 
štáty vyplýva z čl. 216 ods. 2 ZFEÚ. Teda ide o záväzok plynúci z usta-
novenia,  ktoré je integrálnou súčasťou ZFEÚ (a teda integrálnou  súčas-
ťou primárneho práva EÚ). Preto, akékoľvek práva či povinnosti vyplý-
vajúce z čl. 216 ods. 2 ZFEÚ sú právami a povinnosťami plynúcimi z 
práva EÚ. Nemenej dôležité je aj to, že medzinárodná zmluva uzavretá 
EÚ sa odo dňa nadobudnutia platnosti považuje za integrálnu súčasť 
práva EÚ.33 Uvedené so sebou prináša aj to, že prípadné neplnenie me-
dzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ zo strany členských štátov sa spája 

                                                      
31 EECKHOUT, P. EU External Relations Law. Second Edition. Oxford: Oxford University Press. 
2012. s. 276.  
32 SIMAN, M., SLAŠŤAN, M. Primárne právo Európskej únie. Aplikácia a výklad práva Únie s 
judikatúrou. Bratislava : EUROIURIS. 2010. s. 83.  
33 Rozsudok z 30. apríla 1974, Haegeman, 181/73, EU:C:1974:41, bod 5.  
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s porušením práva EÚ (vrátane čl. 216 ods. 2 ZFEÚ) a zakladá predovšet-
kým zodpovednosť za porušenie práva EÚ. Inak povedané, záväzok člen-
ských štátov (viazanosti medzinárodnou zmluvou uzavretou EÚ) vyplý-
vajúci z čl. 216 ods. 2 ZFEÚ je v prvom rade záväzkom z práva EÚ.  

Na druhej strane, vyššie uvedené tvrdenie ešte nevylučuje to, aby skú-
maný záväzok členských štátov bol aj záväzkom na medzinárodnej 
úrovni. Preto je potrebné náležitú  pozornosť venovať aj tomu, či záväzok 
členských štátov vo vzťahu k medzinárodnej zmluve uzavretej EÚ možno 
súčasne považovať aj za záväzok v zmysle medzinárodného práva. 

Pokus o zodpovedanie nastolenej otázky sa objavuje napríklad aj 
u Týča, ktorý sa prikláňa k záveru, že záväznosť medzinárodných zmlúv 
uzavretých EÚ pre členské štáty je záväznosťou v zmysle medzinárod-
ného práva, a to aj napriek tomu, že členské štáty formálne nie sú zmluv-
nými stranami dotknutých medzinárodných zmlúv a priamo sa na dojed-
návaní medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ ani nepodieľali. Z hľadiska 
medzinárodného práva situáciu vníma ako ide o medzinárodné zmluvy 
zaväzujúce tretie subjekty (členské štáty), ktoré k tomu dali súhlas.34 
Máme za to, že takéto nahliadanie na záväznosť medzinárodných zmlúv 
uzavretých EÚ pre členské štáty vyvoláva viacero otázok. V prvom rade, 
z pohľadu pravidiel medzinárodného práva možno medzinárodnou zmlu-
vou uložiť záväzok tretiemu štátu, resp. štátom35  len vtedy, ak jej 
zmluvné strany majú v úmysle týmto ustanovením vytvoriť záväzok, a ak 
tretí štát tento záväzok výslovne prijme písomnou formou.36 Pravidlá me-
dzinárodného práva ustanovujú dve jednoznačné podmienky. A iba v prí-
pade, ak by medzinárodné zmluvy uzavierané EÚ súčasne spĺňali obe, 
bude možné prikloniť sa k vyššie citovanému záveru. Sú teda tieto dve 
kumulatívne podmienky naplnené?  

                                                      
34 TOMÁŠEK, M., TÝČ, V. a kol. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges. s. 
118. ISBN 978-80-7502-184-7. 
35 Teda štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou posudzovanej medzinárodnej zmluvy. Pri skúmanej prob-
lematike to znamená, že tretím štátom pri medzinárodných zmluvách uzavretých EÚ sú spravidla aj 
členské štáty. 
36 Porovnaj s čl. 35 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve (ktorý sa síce na medzinárodné zmluvy 
uzavierané EÚ neuplatní, obdobné obyčajové normy však budú na mieste). 
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Týč v tejto súvislosti konštatuje, že splnenie prvej podmienky možno 
prezumovať zo skutočnosti, že subjekt (štát, resp. medzinárodná organi-
zácia), ktorý medzinárodnú zmluvu s EÚ uzaviera, si je vedomý toho, že 
fakticky bude medzinárodnou zmluvou viazaná nielen EÚ, ale predovšet-
kým členské štáty. Aj tu však bude potrebné postupovať obozretne a od 
prípadu k prípadu.37 Pri konfrontovaní tohto tvrdenia s právnou praxou 
zisťujeme, že, vskutku, prax pozná prípady verifikujúce takéto tvrdenie. 
Na tomto mieste možno uviesť príklad     medzinárodnej zmluvy uzavretej 
EÚ, ktorou je Dohoda medzi Európskou úniou a Tureckou republikou 
o readmisii osôb s neoprávneným pobytom.38 Už samotný titul dotknutej 
medzinárodnej zmluvy čo-to naznačuje, avšak pohľad na jej obsah pri-
náša jednoznačný záver o tom, plnenie takejto medzinárodnej zmluvy 
môžu zabezpečiť len členské štáty. Svedčí o tom predovšetkým čl. 5 a 
nasl. dotknutej medzinárodnej zmluvy, ktoré upravujú readmisné povin-
nosti EÚ. Všetky uvedené ustanovenia  ukladajú záväzky len členským 
štátom. Berúc do úvahy uvedené, akiste nie je priestor pre pochybnosť o 
tom, že ako EÚ, tak aj Turecko museli mať v úmysle vytvoriť záväzok 
pre tretie štáty, v predmetnom prípade pre členské štáty, ktoré samotné 
nie sú formálne zmluvnými stranami tejto medzinárodnej zmluvy.  

Na druhej strane, inými príkladmi z praxe možno verifikovať aj ďalšie 
tvrdenie Týča, tentokrát to, že je potrebné postupovať od prípadu k prí-
padu. Totiž, kým vyššie uvedený príklad medzinárodnej zmluvy s Turec-
kom možno označiť prívlastkom jednoznačný, takýto prívlastok sa už 
nedá uviesť pri niektorých ďalších medzinárodných zmluvách uzaviera-
ných EÚ, ktoré skôr evokujú opačný záver.  Na tomto mieste možno ako 
príklad uviesť Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou 
a jej členskými štátmi na jednej strane a Irackou republikou na strane dru-
hej,39 no rovnako aj iné medzinárodné zmluvy o partnerstve a spolupráci 
a im podobné medzinárodné zmluvy horizontálnej povahy. Pri týchto me-
dzinárodných zmluvách uzavieraných EÚ splnenie uvedenej podmienky 

                                                      
37 TOMÁŠEK, M., TÝČ, V. a kol. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha: Leges. s. 
119. 
38 Ú. v. EÚ L 134, 7. 5. 2014, s. 3 – 27. 
39 Ú. v. EÚ L 204, 31. 7. 2012, s. 20 – 130. 
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nie je jednoznačným, a to predovšetkým preto, lebo dané medzinárodné 
zmluvy často obsahujú prevažne alebo výlučne také ustanovenia, ktoré 
môže vykonať samotná EÚ v rámci svojich právomocí (teda nemožno tu 
jednoznačne prezumovať úmysel zmluvných strán vytvoriť záväzok pre 
tretie štáty, teda pre členské štáty EÚ).  

Preto, pri zohľadnení existujúcej zmluvnej praxe EÚ sa dá čiastočne 
súhlasiť so záverom Týča k naplneniu prvej podmienky, no potrebné oso-
bitne zdôrazniť, že každú medzinárodnú zmluvu bude potrebné posudzo-
vať samostatne. Teda, je nevyhnutný postup od prípadu k prípadu. Sú-
časne, akýsi všeobecný predpoklad o tom, že pri každej medzinárodnej 
zmluve uzavieranej EÚ by bolo úmyslom zmluvných strán vytvoriť zá-
väzok členským štátom EÚ (ktoré nie sú zmluvnými stranami) nemožno 
akceptovať.. 

Ako bolo uvedené vyššie, záväzok členských štátov vo vzťahu k me-
dzinárodnej zmluve uzavretej EÚ možno považovať aj za záväzok v 
zmysle medzinárodného práva len za splnenia dvoch kumulatívne vyža-
dovaných podmienok. Kým prvej podmienke (úmysel zmluvných strán 
vytvoriť záväzok pre tretie štáty, ktorými sú v skúmaných  prípadoch 
členské štáty EÚ) bol priestor venovaný vyššie, v nasledujúcich riadkoch 
sa pozornosť upriami na naplnenie druhej podmienky, ktorou je to, aby 
tretí štát (t. j. členský štát) tento záväzok prijal výslovne písomnou for-
mou. 

Pri pohľade na skúmané tvrdenie Týča je potrebné poukázať na to, že 
aj on  splnenie takto stanovenej podmienky vníma ako sporné. K požado-
vanému súhlasu členských štátov podľa neho má najbližšie nanajvýš zá-
väzok stanovený čl. 216 ods. 2 ZFEÚ. Ten je daný abstraktne vopred a 
má charakter interného súhlasu, ktorý pôsobí len v relácii EÚ – členský 
štát. To znamená, že nemôže zakladať nové medzinárodnoprávne vzťahy 
medzi členskými štátmi a ďalšími nečlenskými zmluvnými stranami pô-
vodnej medzinárodnej zmluvy. Preto aj zodpovednosť za porušovanie 
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medzinárodnej zmluvy môže druhá zmluvná strana uplatniť len voči EÚ 
a naopak.40  

S prezentovanými výhradami Týča k splneniu druhej podmienky 
možno súhlasiť. Základom pre to, aby sme mohli považovať druhú pod-
mienku za splnenú je, aby  bol členské štáty výslovne písomne udelili 
súhlas s prijatím záväzku z medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ. Pozrime 
sa preto na proces uzavierania medzinárodnej zmluvy uzavieranej EÚ, či 
v jeho rámci bude možné identifikovať okamih, v ktorom by členské štáty 
vydali osobitný súhlas na medzinárodnej úrovni s prijatím záväzku z me-
dzinárodnej zmluvy uzavieranej EÚ. Tak ako poukazuje Týč, vskutku je-
diným, čo do obsahu podobným prejavom vôle členských štátov tak zos-
táva čl. 216 ods. 2 ZFEÚ. Avšak, ako už bolo uvedené vyššie, tento zá-
väzok je záväzkom z práva EÚ, nie z medzinárodného práva. Okrem toho, 
ak by aj bol čl. 216 ods. 2 ZFEÚ považovaný za súhlas s prijatím záväzku, 
išlo by o súhlas daný en bloc vopred (keďže je integrálnou súčasťou pri-
márneho práva a ako taký sa uplatní na všetky budúce medzinárodné 
zmluvy uzavierané EÚ). Takýto en bloc vopred daný súhlas však akiste 
nebude možné považovať za súhlas, aký vyžaduje medzinárodné právo, 
čo vedie k negatívnemu záveru o naplnení druhej podmienky. Berúc do 
úvahy uvedené, nemožno na tomto mieste potvrdiť, že by bola druhá vyš-
šie uvedená podmienka splnená a záväzok vyplývajúci členským štátom 
z čl. 216 ods. 2 ZFEÚ nemožno považovať za záväzok medzinárodno-
právnej povahy. Preto členské štáty budú zodpovedať za splnenie záväz-
kov vyplývajúcich im z medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ predovšet-
kým vo vzťahu k EÚ. Napokon, je to EÚ, ktorá je takouto medzinárodnou 
zmluvou viazaná, a preto na medzinárodnej úrovni bude niesť zodpoved-
nosť za riadne plnenie medzinárodnej zmluvy práve EÚ. Uvedené má 
oporu aj v judikatúre Súdneho dvora, ktorý v prípade Kupferberg konšta-
toval, že „pri zaistení plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodnej 
zmluvy uzavretej inštitúciami Spoločenstva, členské štáty plnia povinnosti 
nielen vo vzťahu k dotknutým nečlenským krajinám, ale predovšetkým vo 

                                                      
40 TOMÁŠEK, M., TÝČ, V. a kol. Právo Evropské unie. 2. aktualizované vydání. Praha : Leges. s. 
119. 
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vzťahu k Spoločenstvu, ktoré nesie zodpovednosť za riadne plnenie me-
dzinárodnej zmluvy. Je tomu tak preto, lebo ustanovenia tejto medziná-
rodnej zmluvy, ako už Súdny dvor ustanovil v prípade Haegeman, tvoria 
integrálnu súčasť právneho poriadku Spoločenstva.“41 Súdny dvor tu po-
tvrdil, že záväzok členských štátov za plnenie medzinárodnej zmluvy je 
v prvom rade záväzkom voči EÚ. Dôvodom je podľa Súdneho dvora to, 
že medzinárodná zmluva EÚ je odo dňa nadobudnutia platnosti integrál-
nou súčasťou práva EÚ, a teda povinnosť jej plnenia je vlastne povinnos-
ťou vyplývajúcou z práva EÚ. 

Uvedené tvrdenie a verdikt o tom, že záväzok členského štátu nie je 
záväzkom medzinárodnej povahy podporuje aj ďalší nespochybniteľný 
fakt, a to, že medzinárodnú zodpovednosť za prípadné porušenie medzi-
národnej zmluvy uzavretej EÚ môže uplatniť len EÚ, resp. len druhá 
zmluvná strana, nie však členský štát EÚ.  

2.2 Povaha záväzku EÚ a jej inštitúcií z medzinárodných zmlúv 
uzavretých Európskou úniou  

Po zodpovedaní otázky povahy záväzku členských štátov zabezpečiť 
plnenie medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ, považujeme za vhodné 
upriamiť pozornosť aj na povahu záväzku EÚ a jej inštitúcií (ktorý je tak-
tiež predvídaný čl. 216 ods. 2 ZFEÚ). V súlade s týmto ustanovením pri-
márneho práva EÚ sú medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ záväzné pre 
inštitúcie aj pre členské štáty. Záväznosť medzinárodných zmlúv uzavre-
tých EÚ vo vzťahu k inštitúciám je zrejmým a celkom pochopiteľným 
dôsledkom toho, že medzinárodnou zmluvou je viazaná samotná EÚ. V 
medzinárodnoprávnom ponímaní platí, že medzinárodná zmluva, ktorou 
je viazaná medzinárodná organizácia zaväzuje v prvom rade orgány ta-
kejto medzinárodnej organizácie. Keďže medzinárodnou organizáciou je 
aj EÚ, znamená to, že medzinárodnou zmluvou, ktorou je viazaná EÚ 
musia byť v prvom rade viazané jej inštitúcie. To znamená, že záväzok 
EÚ a jej inštitúcií plynúci z medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ, na roz-
diel od záväzku členských štátov, má aj medzinárodnú povahu. Súčasne, 

                                                      
41 Rozsudok z 26. októbra 1982, Kupferberg, 104/81, EU:C: 1982:362, bod 13. 
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s ohľadom na čl. 216 ods. 2 ZFEÚ, ako aj s prihliadnutím na to, že v 
súlade s ustálenou judikatúrou Súdneho dvora je medzinárodná zmluva 
uzavretá EÚ odo dňa nadobudnutia platnosti považovaná za integrálnu 
súčasť práva EÚ, je záväznosť takýchto medzinárodných zmlúv pre inšti-
túcie a povinnosť zabezpečiť ich plnenie takisto aj záväzkom vyplývajú-
cim z práva EÚ. Inštitúcie sú povinné zabezpečiť plnenie medzinárod-
ných zmlúv uzavretých EÚ, okrem iného aj tak, že budú ustanovenia me-
dzinárodných zmlúv rešpektovať pri prijímaní aktov sekundárneho práva. 
Toto osobitne platí, pokiaľ medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ majú 
priamy účinok.  

Berúc do úvahy skôr uvedené skutočnosti, v súvislosti s otázkou zá-
väznosti medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ bude na tomto mieste 
možné uviesť ďalšie čiastkové závery. V prvom rade, medzinárodné 
zmluvy uzavreté EÚ v súlade s čl. 216 ods. 2 ZFEÚ zaväzujú inštitúcie 
EÚ, ako aj členské štáty. Takýto záväzok členských štátov je záväzkom 
vyplývajúcim z práva EÚ.  

Ďalej, záväznosť medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ pre inštitúcie 
možno považovať za výraz toho, že medzinárodná zmluva zaväzuje EÚ. 
To znamená, že záväzok EÚ a jej inštitúcií má aj medzinárodnoprávnu 
povahu. Na rozdiel od toho, záväzok členských štátov je „len“ záväzkom 
vyplývajúcim z práva EÚ, keďže členské štáty formálne nie sú zmluvnou 
stranou medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ a na jej uzavieraní na me-
dzinárodnej úrovni ani neparticipujú. Kým členské štáty zabezpečujú pl-
nenie záväzkov plynúcich z medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ, a to aj 
vo vzťahu k tretím krajinám, za prípadné neplnenie týchto záväzkov 
môžu byť brané na zodpovednosť len v rovine práva EÚ, a to len vo 
vzťahu k EÚ. Naopak, medzinárodnú zodpovednosť za riadne plnenie ta-
kejto medzinárodnej zmluvy nesie len samotná EÚ. 
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Záver 

Medzinárodná zmluva ako nástroj vonkajšej činnosti EÚ zaujíma oso-
bitnú pozíciu. Na jednej strane ide nespochybniteľne o prameň medziná-
rodného práva, no na strane druhej svoje osobitné miesto zaujíma aj v sys-
téme prameňov práva EÚ. 

Práve táto osobitná pozícia medzinárodnej zmluvy uzavieranej EÚ 
bola predmetom skúmania v predkladanom článku. Dôraz bol pritom kla-
dený na vzťah medzinárodnej zmluvy uzavieranej EÚ a ostatných prame-
ňov práva EÚ, pričom cieľom článku bolo charakterizovať  vzájomný 
vzťah práva EÚ a medzinárodných zmlúv uzavieraných EÚ. V záujme 
naplnenia takto stanoveného cieľa boli v úvode článku identifikované aj 
čiastkové výskumné otázky, pri ktorých bolo dôvodné predpokladať 
esenciálny význam pre naplnenie stanoveného cieľa. Tieto otázky sú-
časne predurčili obsah predkladaného článku. 

Prvou takto stanovenou výskumnou otázkou bola otázka „aké miesto 
zaujímajú medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ v systéme práva EÚ, resp. 
či ich vôbec možno považovať za súčasť práva EÚ?“. Zhrnutie výskumu 
pri hľadaní odpovede na túto otázku sa premietlo do prvej kapitoly 
článku.  V rámci tejto kapitoly boli skúmané dve parciálne témy, a to 
Vzhľadom na absenciu zodpovedajúcej úpravy v primárnom práve EÚ, 
či sekundárnom práve EÚ bude potrebné hľadať odpoveď na vyššie na-
stolenú otázku, aké je miesto medzinárodných zmlúv uzavretých EÚ v 
systéme práva EÚ predovšetkým v rozhodovacej činnosti Súdneho dvora. 
Pre zodpovedanie tejto otázky sa postupne zameriame na dva elementy, 
a to „ako nazerať na medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ, resp. aký je 
vzťah týchto medzinárodných zmlúv k právu EÚ“ a „aké miesto tieto me-
dzinárodné zmluvy zaujímajú v systéme práva EÚ“. Analýzou existujúcej 
právnej úpravy a dostupnej judikatúry, v spojitosti so závermi právnych 
teoretikov sme za súčasného využitia logickej metódy a metódy syntézy 
dospeli k nasledovným záverom: 

- medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ sa odo dňa nadobudnutia ich 
platnosti považujú za integrálnu súčasť práva EÚ;  
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- integrálnou súčasťou práva EÚ však nie sú medzinárodné zmluvy 
uzavierané členskými štátmi v oblasti, v ktorej síce disponuje zod-
povedajúcou vonkajšou právomocou EÚ, no EÚ samotná nemôže 
byť zmluvnou stranou pretože uzavieraná medzinárodná zmluva 
to vylučuje; 

- ich začlenenie medzinárodných zmlúv uzavretých EÚ do práva 
EÚ nevyžaduje obsahovú transformáciu do podoby iných prame-
ňov práva EÚ; 

- v štruktúre prameňov práva EÚ zaujímajú medzinárodné zmluvy 
uzavreté EÚ miesto medzi primárnym a sekundárnym právom 
EÚ, a preto nemôžu byť v rozpore s primárnym právom, no na 
druhej strane, pokiaľ majú priamy účinok, budú mať prednosť 
pred sekundárnym právom EÚ. 

Druhou výskumnou otázkou nastolenou v úvode článku bola otázka 
„aká je záväznosť medzinárodných zmlúv uzavretých EÚ pre členské 
štáty, a to pri predpoklade, že viazanosť členských štátov, pokiaľ ide o 
medzinárodné zmluvy uzavreté EÚ nie je medzinárodnoprávnou viaza-
nosťou?“. Sumarizácia záverov  výskumu tvorí druhú kapitolu článku. 
V druhej kapitole bola pozornosť upriamená taktiež na dve  parciálne 
témy, a to „povaha záväzku členských štátov z medzinárodných zmlúv 
uzavretých EÚ“ a „povaha záväzku EÚ a jej inštitúcií z medzinárodných 
zmlúv uzavretých EÚ“. Opätovne s ťažiskom postaveným na analýze 
sprevádzanej logickou metódou a metódou syntézy sme dospeli k nasle-
dovným záverom: 

- záväzok členského štátu z medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ 
spravidla nie je záväzkom medzinárodnej povahy, no prax pozná 
aj výnimky; 

- záväzok členského štátu z medzinárodnej zmluvy uzavretej EÚ je 
kreovaný v súlade s čl. 216 ods. 2 ZFEÚ a ako taký je záväzkom 
plynúcim z práva EÚ;  

- zodpovednosť členského štátu za prípadné neplnenie medzinárod-
nej zmluvy uzavretej EÚ je zodpovednosť v práve EÚ, naopak 
medzinárodnú zodpovednosť nesie EÚ; 

- záväzok EÚ a jej inštitúcií má medzinárodnoprávnu povahu.  
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Úloha medzinárodného práva súkromného  
pri regulácii kozmu  

(so zameraním na suborbitálne lety) 

Mgr. Ľubica Gregová Širicová, PhD. 
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Úvod 

Inšpiráciou pre napísanie tohto príspevku sa stal článok pána profesora 
Klučku publikovaný v prestížnom karentovanom časopise International 
and Comparative Law Quarterly (Vol. 39, 1990) pod názvom The Role of 
Private International Law in the Regulation of Outer Space.1 V článku si 

                                                      
1 KLUČKA, J.: The Role of Private International Law in the Regulation of Outer Space. In: 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 39, 1990, s. 918-922. 

Abstrakt 
Inšpiráciou pre príspevok je článok pána profesora Klučku: The Role of Private 
International Law in the Regulation of Outer Space (International and 
Comparative Law Quarterly, Vol. 39, 1990). Zámerom je opätovne preskúmať 
úlohu medzinárodného práva súkromného pri regulácii kozmického priestoru. 
Príspevok sa pritom sústreďuje na otázku suborbitálnych letov, ktoré 
predstavujú súčasnú výzvu pre právnu reguláciu vzhľadom na ich ambivalentný 
charakter (lietadlo/kozmický objekt), čo prináša dôsledky aj pre právny režim  
súkromnoprávnych nárokov s cudzím prvkom.  
 
Abstract 
The inspiration for this paper comes from the article by prof. J. Klučka: The 
Role of Private International Law in the Regulation of Outer Space 
(International and Comparative Law Quarterly, Vol. 39, 1990). The aim is to 
re-examine the role of private international law in the regulation of the outer 
space while focusing on suborbital flights. The suborbital flights represent a 
current challenge for the legal regulation due to their ambivalent nature 
(aircraft/space object) with implications for the legal regime for civil claims 
with international element. 
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pán profesor kládol za cieľ identifikovať existujúcu alebo potenciálnu ap-
likáciu pravidiel medzinárodného práva súkromného vo väzbe na súčasné 
medzinárodné právo kozmického priestoru. Zámerom tohto príspevku je 
opätovne nazrieť na daný problém a preskúmať názory právnej vedy a 
zmeny právnej úpravy, ktoré potenciálne prinieslo 30 rokov od publikácie 
daného článku. 

V úvodnej časti článku pán profesor argumentuje, že na základe ne-
dávneho vývoja v kozmickom priestore sa dá predpokladať, že pravidlá 
medzinárodného práva súkromného (ďalej aj „MPS“) budú relevantné 
v nasledujúcich troch oblastiach: 
a) komerčné využívanie kozmického priestoru neštátnymi subjektmi, 
b) regulácia dlhodobých orbitálnych staníc, na palube ktorých sa nachá-

dzajú členovia posádky s rôznou štátnou príslušnosťou, 
c) služby satelitného vysielania prevádzkované súkromnými osobami 

alebo spoločnosťami z rôznych štátov.2 
Uvedené oblasti boli následne podrobené analýze a tvoria jednotlivé 

podkapitoly článku pána profesora. Príspevok autorky sa z dôvodu aktu-
álneho vývoja zameria na komerčné využívanie kozmického priestoru ne-
štátnymi subjektmi [oblasť a)]. K ďalším dvom oblastiam budú uvedené 
nasledujúce krátke poznámky.  Pri otázke regulácie dlhodobých orbitál-
nych staníc [oblasť b)] sa naplnil predpoklad pána profesora, že právne 
riešenie bude pripravené prostredníctvom medzinárodnej zmluvy. V roku 
1998 bola prijatá dohoda o Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS)3 
(v česko-slovenskej právnej vede ju analyzoval Ondřej4). Zaujímavý vý-
voj nastal v oblasti služieb satelitného vysielania [oblasť c)], kde bol 

                                                      
2 Ibid, s. 919. 
3 Agreement among the Government of Canada, Governments of Member States of the European 
Space Agency, the Government of Japan, the Government of the Russian Federation, and the 
Government of the United States of America Concerning Cooperation on the Civil International 
Space Station,  signed on 29 January 1998; dostupné na: 
https://aerospace.org/sites/default/files/policy_archives/Space%20Station%20Intergovernmental%2
0Agreement%20Jan98.pdf. 
4 ONDŘEJ, J.: Výkon jurisdikce nad objekty a osobami v kozmu, zejména nad Mezinárodní 
kosmickou stanicí. In: Právník, 5/2012, s. 470-486. Autor poukazuje na to, že právna úprava 
v dohode nie je dostačujúca v otázkach výkonu jurisdikcie nad osobami, ktoré nie sú príslušníkmi 
partnerských štátov.  
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v roku 2012 na pôde UNIDROIT pripravený dohovor týkajúci sa medzi-
národnej zábezpeky vo vzťahu ku kozmickým zariadeniam,5 ktorý však 
nateraz neratifikoval žiaden štát. 

1 Komerčné využívanie kozmu: suborbitálne lety 

Profesor Klučka vo svojom článku konštatoval, že komerčné využíva-
nie kozmického priestoru sa už vyskytuje a predpokladal, že jeho význam 
sa bude zvyšovať. Z rámca komerčného využívania kozmu bolo v článku 
odčlenené satelitné vysielanie, ktorému sa venuje osobitná tretia časť 
článku. 

Za základ pre aplikáciu pravidiel MPS v kozmickom priestore sa po-
kladá článok VI Kozmickej zmluvy:6 „Zmluvné štáty majú medzinárodnú 
zodpovednosť za národnú činnosť v kozmickom priestore vrátane Me-
siaca a iných nebeských telies, či už túto činnosť vykonáva vládna orga-
nizácia alebo nevládna inštitúcia, a za to, že národná činnosť sa vykonáva 
v súlade s ustanoveniami obsiahnutými v tejto zmluve. Činnosť nevlád-
nych inštitúcií v kozmickom priestore vrátane Mesiaca a iných nebeských 
telies povoľuje a trvale kontroluje príslušný zmluvný štát. Ak činnosť v 
kozmickom priestore vrátane Mesiaca a iných nebeských telies vykonáva 
medzinárodná organizácia, má zodpovednosť za dodržiavanie tejto 
zmluvy tak medzinárodná organizácia, ako aj zmluvné štáty, ktoré sú 
členmi tejto organizácie.“ Využívanie kozmického priestoru nevládnymi 
inštitúciami si nevyhnutne vyžiadalo vytvorenie vnútroštátnej právnej 
úpravy pre reguláciu ich aktivít, aby štát naplnil požiadavku výkonu ta-
kýchto aktivít v súlade s Kozmickou zmluvou.7  

                                                      
5 Protokol k Dohovoru o medzinárodných zábezpekách na mobilné zariadenia týkajúci sa záležitostí 
špecifických pre kozmické zariadenia, podpísaný v Berlíne 9. marca 2012, dostupný na: 
https://www.unidroit.org/instruments/security-interests/space-protocol. 
6 Zmluva o zásadách činnosti štátov pri výskume a využívaní kozmického priestoru vrátane Mesiaca 
a iných nebeských telies (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 40/1968 Zb.). 
7 Úrad OSN pre záležitosti kozmického priestoru (UNOOSA) vytvára zbierku vnútroštátneho 
kozmického práva: https://www.unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/nationalspacelaw.html. 
Analýzou národných právnych predpisov pre kozmický priestor sa zaoberal aj p. prof. Klučka 
v publikácii KLUČKA, J.: Miesto, postavenie a úloha národných právnych predpisov v kozmickej 
činnosti človeka. In: Studie z mezinárodního práva, Praha: Academie, 1989, s. 215-237. 
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Pri odpovedi otázku, aká je úloha MPS v oblasti komerčného využí-
vania kozmu, sa autor koncentruje na fungovanie zmlúv spojených s ak-
tivitami v kozmickom priestore. Poznamenáva, že prítomnosť neštátnych 
aktérov znamená, že sa budú vyskytovať zmluvy s cudzím prvkom uza-
tvorené medzi takýmito entitami alebo medzi neštátnymi aktérmi a štá-
tom. Príslušné normy o právomoci a kolízne normy bude potrebné určiť 
podľa predmetu zmluvy. Osobitne zdôrazňuje nevyhnutnosť aplikácie 
noriem MPS na komerčné lety do vesmíru (práva a povinnosti pasažie-
rov, pracovné zmluvy posádky).8 V nasledujúcej časti sa príspevok au-
torky pozrie na vývoj komerčných letov do kozmu, ktorý nastal po pub-
likovaní článku pána profesora Klučku. 

Medzi rokmi 2001-2009 sedem vesmírnych turistov absolvovalo po-
byt na vesmírnej stanici ISS, následne boli lety tohto typu zastavené.9 Vý-
voj komerčného využívania kozmu však napredoval. Zdá sa, že predpo-
klady pravidelných komerčných vesmírnych letov sa v blízkej dobe napl-
nia, avšak v špecifickej podobe, ktorú predstavujú tzv. suborbitálne lety. 
Suborbitálny let je let do veľmi vysokej nadmorskej výšky, pričom dané 
zariadenie nie je vyslané na obežnú dráhu Zeme.10 Suborbitálna raketa 
nemá takú silu, aby obežnú dráhu dosiahla. Namiesto toho vyletí do urči-
tej výšky, ktorá závisí od jej rýchlosti, a potom sa vráti späť, keď sú mo-
tory vypnuté. Na vrchole svojho letového oblúka cestujúci v suborbitál-
nom prostriedku stále dosiahnu niekoľko minút beztiaže.11 Významné 
míľniky v suborbitálnom lietaní sa odohrali v júli 2021. Dňa 11.7.2021 
britský miliardár Richard Branson v raketopláne VSS Unity svojej spo-
ločnosti Virgin Galactic spolu s päťčlennou posádkou (tvorili ju piloti a 

                                                      
8 KLUČKA, J.: The Role of Private International Law in the Regulation of Outer Space. In: 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 39, 1990, s. 918-922, s. 920. 
9 SOLOVYOV, D.: Russia halts space tours as U.S. retires Shuttle. Reuters, March 3, 2010. Dostupné 
na: https://www.reuters.com/article/idUSTRE6223VF20100303. 
10 Concept of Suborbital Flights: Information from the International Civil Aviation Organization 
(ICAO), A/AC.105/C.2/2010/CRP.9 (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space, 19 March 
2010), s. 2. 
11 MANN, A.: What's the difference between orbital and suborbital spaceflight?, February 10, 2020, 
dostupné na: https://www.space.com/suborbital-orbital-flight.html#xenforo-comments-29469. 
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zamestnanci) dosiahol výšku 85 kilometrov nad zemským povrchom.12 
Spoločnosť Virgin Galactic je v USA držiteľom licencie na komerčné 
lety13 a už približne 600 zákazníkov si predplatilo lístok, ktorého cena je 
250 000 USD.14 O pár dní neskôr (dňa 20.7.2021) americký miliardár Jeff 
Bezos dosiahol v suborbitálnom zariadení New Shepard výšku 105 kilo-
metrov nad zemským povrchom, pričom súčasťou posádky bol aj prvý 
platiaci zákazník.15 

Právny režim pre suborbitálne lety je nateraz predmetom diskusií. Jad-
rom problému je otázka: má sa na tieto lety uplatňovať medzinárodné 
právo kozmického priestoru alebo spadajú pod medzinárodné právo 
vzdušného priestoru? Suborbitálne lety majú hybridný charakter: na jed-
nej strane vykazujú prvky leteckej činnosti vo vzdušnom priestore, na 
druhej strane sa cieľová (hoci krátka) časť letu odohráva v kozmickom 
priestore alebo v priestore blízkom kozmickému priestoru.16 Diskusie 
o možných podobách medzinárodnej právnej úpravy prebiehajú jednak 
na pôde Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO), ako aj 
pred Výborom OSN pre mierové využívanie kozmického priestoru (UN 
COPUOS). Existujú už aj vnútroštátne právne predpisy pre suborbitálne 
lety. Svoje návrhy predstavila aj právna veda. Po priblížení uvedených 

                                                      
12 ONDERČANIN, L.: Miliardár Branson odštartoval éru vesmírnej turistiky, predbehol Bezosa. 
Denník SME, 11. júl 2021. Dostupné na: https://tech.sme.sk/c/22699656/sledujte-nazivo-let-virgin-
galactic-na-okraj-vesmiru.html. 
13 AMOS, J.: Sir Richard Branson gains licence for commercial spaceflights. BBC News, 25 June 
2021. Dostupné na: https://www.bbc.com/news/science-environment-57611550. 
14 AMOS, J.: Virgin Galactic: Sir Richard Branson rockets to the edge of space. BBC News, 11 July 
2021. Dostupné na: https://www.bbc.com/news/science-environment-57797297. 
15 RINCON, P.: Jeff Bezos launches to space aboard New Shepard rocket ship. BBC News, 20 July 
2021. Dostupné na: https://www.bbc.com/news/science-environment-57849364. 
16 V tejto súvislosti je sporné, ktoré lety vôbec prekročili hranicu kozmického priestoru, nakoľko 
jednotné vymedzenie tejto hranice v medzinárodnom práve absentuje (KLUČKA, J.: Medzinárodné 
právo verejné -všeobecná a osobitná časť, 3. vyd. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017, s. 328). Napr. 
tohtoročný júlový let spoločnosti Virgin Galactic do výšky 85 kilometrov prekročil podľa 
vnútroštátnych kritérií USA hranicu kozmu  (80 km), avšak nedosiahol medzinárodne uznávanú tzv. 
Kármánovu líniu (cca 100 km nad zemským povrchom).  
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uhlov pohľadu sa príspevok sústredí na oblasť MPS, kde aplikácia jed-
notlivých pravidiel bude závisieť od vyššie formulovanej otázky práv-
neho režimu pre suborbitálne lety. 

2 Suborbitálne lety z pohľadu ICAO 

Analýzou právnej povahy suborbitálnych letov sa Rada ICAO podrob-
nejšie zaoberala už v roku 2005.17 Vzhľadom na vznikajúce zapojenie ko-
merčného sektora do tejto oblasti, ktoré môže potenciálne zahŕňať cestu-
júcich, bolo rozhodnuté, že Rada preskúma otázku, či tieto lety budú spa-
dať do rozsahu pôsobnosti Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve 
(Chicago, 1944),18 a teda do rámca mandátu ICAO. 

Rada sa najskôr zamerala na posúdenie definície pojmu „lietadlo“ 
a pojmu „kozmický objekt“. Posudzovať mohla v danom čase prvý súk-
romný raketoplán SpaceShipOne, ktorý uskutočňoval lety približne do 
výšky 100 km od zemského povrchu. Uviedla, že SpaceShipOne, striktne 
povedané, nepracuje ako lietadlo počas balistickej časti letu, kedy daný 
objekt nie je podporovaný reakciami vzduchu, hoci istý stupeň aerodyna-
mického riadenia existuje v celej trajektórii od štartu až po vstup objektu 
do hornej časti atmosféry, kde hustota vzduchu už nestačí na aerodyna-
mický let. Pri opätovnom vstupe do atmosféry objekt prejde na bezmoto-
rový aerodynamický (kĺzavý) let pre návrat na zem. V dôsledku toho a v 
závislosti od niektorých konštrukčných a prevádzkových aspektov môže 
byť daný objekt považovaný za lietadlo počas tejto poslednej časti 
cesty.19 Z uvedeného vyplýva, že by tieto prostriedky mohli spĺňať zá-
kladné prvky definície lietadla počas časti ich letov, ale vykazujú aj určité 
vlastnosti rakety. Rada predpokladala, že ďalšie suborbitálne prostriedky 
v budúcnosti budú mať podobne hybridnú povahu, berúc do úvahy, že 
budúci vývoj môže viesť k radu návrhov, z ktorých niektoré by mohli byť 
jasnejšie klasifikované ako lietadlo. Následne Rada konštatovala, že ak 

                                                      
17 ICAO Council – 175th Session, Concept of Suborbital Flights, Working Paper C-WP/12436, May 
5, 2005. 
18 Úmluva o mezinárodním civilním letectví (č. 147/1947 Sb.). 
19 ICAO Council, Concept of Sub-Orbital Flights, op. cit., s. 3. 
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by boli suborbitálne prostriedky (prevládajúcou mierou) považované za 
lietadlá, tak počas ich zapojenia do medzinárodnej leteckej navigácie, by 
pre nich vyplývali dôsledky z Chicagského dohovoru pokiaľ ide o regis-
tráciu, osvedčovanie letovej spôsobilosti, licencovanie pilota a prevádz-
kové požiadavky (výnimkou by boli lietadlá klasifikované ako štátne lie-
tadlá podľa článku 3 dohovoru).20 

Čo sa týka pojmu „kozmický objekt“, ani Dohovor o medzinárodnej 
zodpovednosti za škody spôsobené kozmickými objektmi21 ani Dohovor 
o registrácii objektov vypustených do kozmického priestoru22 neponúkajú 
definíciu „kozmického objektu“, iba stanovujú, že kozmický objekt „za-
hŕňa súčasti kozmického objektu, ako aj dopravný prostriedok kozmic-
kého objektu a jeho časti“ [článok I písm. d) resp. článok I písm. b)]. V 
registračnom dohovore je uvedené, že vesmírny objekt má byť zaregis-
trovaný vypúšťajúcim štátom (čl. II). SpaceShipOne získal vnútroštátnu 
licenciu v USA, pričom bol klasifikovaný ako raketa. Avšak z Registra 
vesmírnych objektov OSN vyplýva, že SpaceShipOne nebol zaregistro-
vaný ako vesmírny objekt. Rada ICAO poznamenáva, že jedným z dôvo-
dov môže byť to, že Dohovor o registrácii sa vzťahuje iba na vesmírne 
objekty „vypustené na obežnú dráhu Zeme alebo mimo nej“ (čl. II), t. j. 
nie na objekty, ktoré vykonávajú suborbitálne lety.23 

Rada ICAO sa ďalej zamerala na otázku rozhraničenia vzdušného 
priestoru a kozmického priestoru. Podľa článku 1 Chicagského dohovoru 
„zmluvné štáty uznávajú, že každý štát má úplnú a výlučnú suverenitu 
nad vzdušným priestorom nad svojim územím“. Podľa článku II Kozmic-
kej zmluvy „kozmický priestor (...) si jednotlivé štáty nemôžu privlastniť 
vyhlásením suverenity, užívaním, okupáciou alebo akýmkoľvek iným spô-
sobom.“ Táto zmluva tiež stanovuje, že registrujúci štát si zachováva ju-
risdikciu a kontrolu nad objektom vypusteným do kozmického priestoru 

                                                      
20 Ibid. 
21 Vyhláška MZV č. 58/1977 Zb. o Dohovore o medzinárodnej zodpovednosti za škody spôsobené 
kozmickými objektmi. 
22 Vyhláška MZV č. 130/1978 Zb. o Dohovore o registrácii objektov vypustených do kozmického 
priestoru. 
23 ICAO Council, Concept of Sub-Orbital Flights, op. cit., s. 3. 
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a nad jeho celou posádkou po čas, keď sa nachádza v kozmickom pries-
tore alebo na nebeskom telese (článok VIII). Dohovor o zodpovednosti v 
článku II stanovuje: „Vypúšťajúci štát je absolútne zodpovedný za zapla-
tenie náhrady za škodu spôsobenú jeho kozmickým objektom na povrchu 
Zeme alebo lietadlám za letu. “ Rada uzatvára, že v žiadnom z uvedených 
právnych nástrojov sa nenachádza určenie vertikálnej hranice vzdušného 
priestoru, odkiaľ by začínal priestor kozmický.24 

Rada ICAO sa ďalej zamerala na výklad otázok medzinárodného le-
tectva. Časť I Chicagského dohovoru sa týka lietadiel zapojených do me-
dzinárodného letectva a časť III sa zaoberá medzinárodnou leteckou do-
pravou. V tomto ohľade definuje článok 96 b) v časti IV pojem „medzi-
národní letecká dopravná služba“ ako „letecká dopravní služba, která 
prochází vzduchovým prostorem nad územím více než jednoho státu“. 
Tieto prvky definujú rozsah mandátu a právomoci udelených pre ICAO. 
Rada poznamenáva, že niektoré komerčné prostriedky môžu v budúcnosti 
lietať z jedného štátu do druhého prechádzajúc pritom suborbitálnym 
priestorom. Súčasné snahy sa však zameriavajú na prepravu cestujúcich 
so štartom a cieľom v tom istom štáte. Fázy stúpania a klesania ale môžu 
aj v tomto prípade zahŕňať prekročenie viac ako jedného národného 
vzdušného priestoru. Ak by suborbitálne zariadenia boli považované za 
civilné lietadlá a prechádzali by cudzím vzdušným priestorom, následne 
by mohli spadať pod medzinárodné letectvo. Na druhej strane aj vesmírne 
objekty pri prechode vzdušným priestorom cudzích štátov by mohli ťažiť 
z práva na pokojný prechod pri štarte alebo pristátí, aj keď táto záležitosť 
podľa Rady nie je jasná. V tejto súvislosti sú tiež možnosťou bilaterálne 
dohody. Pokiaľ ide o aplikovateľnosť medzinárodného leteckého práva 
na suborbitálne lety, príslušné prílohy Chicagského dohovoru upravujú, 
okrem iného, súvisiacu komunikáciu, navigáciu, sledovanie, licencova-
nie, prevádzku a otázky letovej spôsobilosti, ktoré by boli vhodné k regu-
lácii suborbitálnych letov. Avšak prílohy ICAO v súčasnosti neobsahujú 
technické požiadavky v tejto oblasti. Ak by sa určilo, že takéto lety by sa 
mali riadiť medzinárodným leteckým právom, najvhodnejším riešením 

                                                      
24 Ibid. 
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by sa zdala možnosť, že osvedčenia a licencie vydané alebo uznané za 
platné podľa vnútroštátnych predpisov zmluvným štátom, v ktorom je lie-
tadlo registrované, budú uznané ostatnými zmluvnými štátmi na účel letu 
nad ich územím vrátane pristátí a vzletov.25 Uvedený postoj Rady je od-
razom poznania, že dosiahnutie medzinárodnej úpravy technických po-
žiadaviek môže trvať dlhú dobu a preto sa javí praktickejšie vôbec ich 
neprijímať. 

Rada uzatvára, že prostriedky, ktoré by vykonávali spojenia Zem-Zem 
prostredníctvom suborbitálneho priestoru, by mohli vykazovať základné 
prvky lietadla a lietať ako také aspoň počas zostupnej fázy kĺzania. Na 
druhej strane, zariadenia s raketovým pohonom nemožno klasifikovať 
lietadlo. Ukazuje sa, že USA zrejme uprednostňujú klasifikovanie ta-
kýchto vozidiel ako rakiet. Chicagský dohovor sa vzťahuje na medziná-
rodné letectvo, avšak v súčasnosti komerčné činnosti spočívajú v subor-
bitálnych letoch s odletom a pristátím na tom istom mieste, čo nemusí 
zahŕňať prekročenie vzdušného priestoru iného štátu. Ak by však mal byť 
cudzí vzdušný priestor prekročený, a zároveň, ak by sa napokon určilo, 
že suborbitálne lety budú podliehať medzinárodnému leteckému právu, 
tak následne by príslušné prílohy k Chicagskému dohovoru boli poten-
ciálne vhodné k ich regulácii. 

Najnovším krokom na pôde ICAO v tejto súvislosti je bližšie vyme-
dzenie kompetencie ICAO v oblasti komerčnej vesmírnej dopravy 
(commercial space transport - CST). Valné zhromaždenie potvrdilo man-
dát ICAO nasledovne: umiestnenie CST vo vzdušnom priestore; spoločné 
používanie infraštruktúry; spoločné umiestnenie letísk a kozmodrómov; 
používanie lietadiel ako vypúšťacích zariadení a fázy letu vesmírnych do-
pravných prostriedkov, ktoré využívajú interakciu s atmosférou na vyvo-
denie vztlaku.26 Konkrétne pravidlá nateraz neboli prijaté a ICAO sa od-
voláva na závery Rady z roku 2005 a odporúčania prijaté na 13. leteckej 

                                                      
25 ICAO Council, Concept of Sub-Orbital Flights, op. cit., s. 5. 
26 ICAO Assembly Resolution, 40th Session, 2019, A40-26, dostupné na: 
https://www.icao.int/Meetings/a40/Documents/Resolutions/a40_res_prov_en.pdf. 
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navigačnej konferencii v roku 2018. Odporúča sa v nich, aby štáty a prie-
mysel podporovali činnosti ICAO v oblasti CST prostredníctvom zdieľa-
nia príslušných odborných znalostí a tiež aby štáty zdieľali materiály 
s pokynmi, postupmi a vnútroštátne ustanovenia týkajúce sa komerčnej 
vesmírnej činnosti prostredníctvom riadeného vzdušného priestoru vrá-
tane modelov rizika a uplatňovania relevantných princípov riadenia bez-
pečnosti.27 

3 Suborbitálne lety z pohľadu UNCOPUOS 

Právny podvýbor UNCOPUOS sa prostredníctvom svojej Pracovnej 
skupiny pre záležitosti súvisiace s definíciou a vymedzením kozmu zao-
beral možnými právnymi problémami týkajúcimi sa letecko-kozmických 
objektov (aerospace objects). Dotazník k tomu bol rozoslaný do všetkých 
členských štátov OSN a z kompilácie doteraz prijatých odpovedí28 vy-
plýva značná rôznorodosť i nejednoznačnosť postoja štátov k právnemu 
režimu aplikovateľnému na uvedené objekty. Jednotné stanovisko UN-
COPUOS v tejto otázke doteraz nebolo formulované. 

Dotazník k možným právnym otázkam s ohľadom na letecko-koz-
mické objekty vypracovala aj Slovenská republika.29 Vyjadrila názor, že 
právna definícia pojmu letecko-kozmický objekt by mala byť súčasťou 
medzinárodnej dohody alebo uznesenia Valného zhromaždenia. Sloven-
sko si myslí, že režim vzťahujúci sa na let by mal závisieť od účelu misie 
letecko-kozmického objektu. Režim leteckého práva by sa mal vzťahovať 
na objekty používané na prepravu materiálu alebo osôb pri doprave typu 

                                                      
27 ICAO Thirteenth Air Navigation Conference, Montréal, 9 to 19 October 2018 – REPORT, Doc 
10115, AN-Conf/13, Recommendation 5.5/2, dostupné na: 
http://www.icscc.org.cn/upload/file/20200603/20200603135246_36312.pdf. 
28 UNCOPUOS, A/AC.105/C.2/L.249, 2004, UNCOPUOS: Analytical summary of the replies to the 
questionnaire on possible legal issues with regard to aerospace objects; plus addendá 
A/AC.105/C.2/L.249/Add.1/ a A/AC.105/C.2/L.249/Add.2; dostupné na: 
https://www.unoosa.org/oosa/documents-and-resolutions. 
29 A/AC.105/635/Add.9, 2003, UNCOPUOS: Questionnaire on possible legal issues with regard to 
aerospace objects: replies from Member States – Addendum; dostupné na: 
https://www.unoosa.org/pdf/reports/ac105/AC105_635Add9E.pdf. 
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Zem-Zem. Tam, kde je hlavným účelom misie letecko-kozmického ob-
jektu prieskum vesmíru, malo by platiť právo kozmického priestoru. Toto 
navrhované rozlíšenie režimov je iba jednou z niekoľkých možností 
(napr. režim uplatniteľný na let letecko-kozmického objektu by sa mohol 
určiť na základe toho, či sa tento objekt nachádza v kozmickom alebo vo 
vzdušnom priestore). Vzhľadom na jedinečnú povahu letecko-kozmic-
kých objektov sa predpokladá, že právo kozmického priestoru by malo 
prevážiť, pokiaľ sú uvedené objekty vo vesmíre. Počas pobytu v kozmic-
kom priestore by mal byť letecko-kozmický objekt považovaný za koz-
mický objekt so všetkými právnymi dôsledkami, ktoré z toho vyplývajú, 
vrátane povinností vyplývajúcich z Dohovoru o registrácii objektov vy-
pustených do kozmického priestoru. Slovensko sa zastáva názor, že usta-
novenia registračného dohovoru sa vzťahujú na každý objekt, ktorý je 
schopný dostať sa do kozmického priestoru. Je však možné vziať do 
úvahy aj cieľovú destináciu takéhoto letu vtedy, ak je letecko-kozmický 
objekt počas väčšiny času letu vo vzdušnom priestore a používa sa na 
dopravu medzi Zemou a Zemou. Slovensko sa domnieva, že do určitého 
bodu by mohli byť uplatniteľné normy vnútroštátneho a medzinárodného 
leteckého práva, ale rozsah tohto uplatnenia musí byť presne určený. 

4 Suborbitálne lety z pohľadu EASA 

K problematike sub-orbitálnych letov sa vyjadruje aj Agentúra Európ-
skej únie pre bezpečnosť letectva (EASA-European Union Aviation Sa-
fety Agency), ktorej úlohou je zaisťovanie bezpečnosti a ochrany život-
ného prostredia v civilnom letectve v Európe. Už v roku 2008 predstavi-
telia EASA vyhlásili, že agentúra je pripravená na vypracovanie politiky, 
ak by suborbitálny priemysel požadoval usmernenie v záležitostiach cer-
tifikácie a tiež pre prijímanie žiadostí o schválenie letovej spôsobilosti. 
Táto pozícia bola o dva roky neskôr potvrdená spolu s vyhlásením, že od 
tej doby s agentúrou konzultovalo „niekoľko potenciálnych žiadate-
ľov“.30 

                                                      
30 ISRAEL, A.: Reconsidering the Legal and Institutional Challenges: A New Approach to Suborbital 
Flights, August 2019, Master thesis. University of Luxembourg. 
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Logika vnímania suborbitálnych vozidiel agentúrou EASA je zalo-
žená na takzvanom prístupe „malými krokmi“ (small steps approach). 
Odôvodnenie sa odvíja od potreby priemyslu neodraziť sa od nuly, ale 
skôr vziať do úvahy existujúce pravidlá a prispôsobiť ich technologic-
kému vývoju konkrétneho výrobku. Toto pragmatické chápanie má 
umožniť priemyslu vyvíjať sa a technológii prispôsobiť sa predvídateľ-
ným spôsobom prostredníctvom už známeho leteckého právneho 
rámca.31 

5 Vnútroštátna úprava suborbitálnych letov 

Nateraz boli suborbitálne lety realizované len z územia USA. Spojené 
štáty americké v roku 2018 prezentovali svoj postoj k suborbitálnym le-
tom na pôde ICAO a predstavili aj príslušnú právnu úpravu.32 Hoci zaria-
denia pri suborbitálnych letoch prechádzajú cez vzdušný priestor, ich ak-
tivity sa nepovažujú v USA za letecké aktivity. Suborbitálne vesmírne 
zariadenia v USA spadajú pod samostatnú oblasť vesmírnych operácií. 
Suborbitálna raketa tu znamená zariadenie, celkovo alebo čiastočne rake-
tové poháňané, určené na let na suborbitálnej trajektórii. So suborbitál-
nymi zariadeniami sa zaobchádza spôsobom, ktorý je jedinečný vo 
vzťahu k iným zariadeniam (lietadlá, helikoptéry, balóny atď.), pričom sa 
berie ohľad na vzdušný priestor pre potenciálne prevádzkové riziká. Tieto 
zariadenia sú teda regulované ako licencované kozmické činnosti. 

Suborbitálne lety sa v USA teda pokladajú za vesmírne lety. USA ar-
gumentujú, že pokusy o uplatnenie už zavedeného leteckého regulačného 
režimu by mohli neprimerane ovplyvniť inovácie a technologický vývoj. 
Niektoré americké suborbitálne zariadenia používajú rôzne letecké tech-
nológie, pričom regulačný orgán to ani neschvaľuje ani nezakazuje, 

                                                      
31 AMMELOOT, J.-L., MARCIACQ, J.-B.: Accommodating Sub-orbital and Orbital Aircraft (SOA) 
flights in the EU, Briefings to the ICAO Air Navigation Commission and ICAO Council 2013. Do-
stupné na: https://www.icao.int/airnavigation/AeroSPACE-Transport/Documents/Council%20Infor-
mal%20Briefings/21%20October%202013/4-EASA.pdf. 
32 AN-Conf/13-WP/272, ICAO Working Paper: UNITED STATES SUBORBITAL REGIME AS IT 
RELATES TO THE USE OF CIVIL AVIATION AIRSPACE (Presented by the United States); 
dostupné na: https://www.icao.int/Meetings/anconf13/Documents/WP/wp_272_en.pdf. 
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umožňujúc dizajnérom a vývojárom optimalizovať výkon zariadenia a 
minimalizovať prevádzkové náklady. Regulačný orgán sa v súčasnosti 
nepokúša harmonizovať technickú úroveň suborbitálnych vozidiel s jed-
notlivými typmi leteckých činností na medzinárodnej úrovni. Preto sa ne-
vyžaduje, aby suborbitálne kozmické zariadenia boli na vnútroštátnej 
úrovni certifikované ako lietadlo. 

Suborbitálne vesmírne zariadenia podľa vyjadrenia USA počas letu 
rýchlo prechádzajú vzdušným priestorom. Úrad pre komerčnú vesmírnu 
dopravu (Office of Commercial Space Transportation) koordinuje čin-
nosti vypustenia a návratu s Organizáciou pre letovú prevádzku (Air Traf-
fic Organization). Suborbitálne aktivity USA sú sústredené v uzavretej 
oblasti amerického vzdušného priestoru bez akéhokoľvek významného 
vplyvu na bezpečnosť domácich a medzinárodných letov. 

Regulačný rámec USA obmedzuje zodpovednosť prevádzkovateľa 
kozmického zariadenia na nároky uplatnené iba tretími stranami - tými, 
ktoré nie sú účastné letu. V snahe pomôcť pri rozvoji priemyslu v oblasti 
komerčných letov do vesmíru, vláda USA uzákonila dohodu o zdieľanej 
zodpovednosti so spoločnosťami vykonávajúcimi vypustenie do vesmíru 
za riziko strát pri škodách spôsobených tretím stranám alebo federálnemu 
majetku. Táto dohoda vyžaduje, aby spoločnosti vypúšťajúce objekty do 
vesmíru mali konkrétnu výšku poistenia pokrývajúcu maximálnu možnú 
náhradu škody spôsobenej tretím stranám a federálnemu majetku. Part-
nerstvo s vládou, so súhlasom Kongresu, spočíva v zdieľaní zodpoved-
nosti s výrobcami a prevádzkovateľmi za fixnú výšku náhrady škody, ak 
dôjde k náhrade nad poistný strop. 

Regulačný rámec USA pre komerčné vesmírne činnosti sa líši od le-
tectva aj s ohľadom na bezpečnosť prostriedku a cestujúcich. USA vyža-
dujú režim informovaného súhlasu pre operácie v kozmickom priestore, 
ktorý sa začína aplikovať po vydaní licencie. Na rozdiel od letectva sú 
operátori povinní písomne upozorniť posádku a účastníkov vesmírneho 
letu na nebezpečenstvá a riziká súvisiace s vypustením a opätovným ná-
vratom prostriedku. Posádka a účastníci vesmírnych letov musia súhlasiť 
s danými rizikami. Dodatočné protokoly zahŕňajú školenia k reakcii na 
núdzové situácie, ako aj všeobecné bezpečnostné požiadavky. 
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Osobitnú právnu úpravu komerčných letov do vesmíru má aj Veľká 
Británia. V roku 2018 bol prijatý zákon o kozmickom priemysle,33 zame-
raný na všetky činnosti pri komerčných letoch do vesmíru (vrátane subor-
bitálnych), ktoré sú uskutočňované výlučne v rámci Spojeného kráľov-
stva. Zákon o kozmickom priestore z roku 198634 zostáva v platnosti pre 
vesmírne činnosti vykonávané mimo územia Spojeného kráľovstva. Zá-
kon z roku 2018 obsahuje definíciu suborbitálnej činnosti. Ide o činnosť, 
ktorá sa týka „vypustenia, obstarania vypustenia, prevádzky alebo zaiste-
nia návratu […] rakety alebo iného zariadenia, ktoré je schopné pre-
vádzky nad stratosférou, balónu, ktorý je schopný dosiahnuť stratosféru s 
posádkou alebo cestujúcimi alebo lietadla nesúceho takéto zariadenie“. 
Okrem spomínaného lietadla sú všetky tieto zariadenia kvalifikované ako 
kozmické lode (spacecraft) podľa § 2 ods. 6 zákona. 

Suborbitálna aktivita je podľa zákona typom aktivít vo vesmíre; dru-
hým typom sú kozmické aktivity. Pre kozmické aktivity, ako aj na ude-
ľovanie licencií pre kozmodrómy schopné vertikálneho štartu (rakety) je 
príslušná britská Kozmická agentúra. Pokiaľ ide o suborbitálne činnosti a 
udeľovanie licencií pre kozmodrómy schopné horizontálneho štartu, prí-
slušný je britský Úrad pre civilné letectvo. Tento koncept má umožniť 
rodiacemu sa priemyslu komerčných vesmírnych letov využiť maximum 
z regulačných znalostí Úradu pre civilné letectvo.35 

Čo sa týka strán zapojených do leteckých aktivít vo vesmíre, § 17 zá-
kona ustanovuje takzvaný informovaný súhlas, ktorý pre prevádzkova-
teľa predstavuje dvojakú podmienku pre nástup pasažierov. Pasažier musí 
mať primeraný vek a mentálnu spôsobilosť a musí vyjadriť súhlas s „ak-
ceptovaním súvisiaceho rizika“. Vyjadrenie súhlasu sa vykonáva podpí-
saním formulára, pričom ale procesné požiadavky môžu byť bližšie defi-

                                                      
33 Space Industry Act, 2018, dostupný na: www.legislation.gov.uk. 
34 Outer Space Act, 1986, dostupný na: www.legislation.gov.uk. 
35 ISRAEL, A.: Reconsidering the Legal and Institutional Challenges: A New Approach to Suborbital 
Flights, August 2019, Master thesis. University of Luxembourg, s. 15. 
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nované v nasledujúcich predpisoch. V ďalších predpisoch môže byť bliž-
šie definovaný aj typ informácií, ktoré má prevádzkovateľ poskytnúť pa-
sažierom.36 

Je zreteľné, že britský predpis sa inšpiroval v právnej úprave USA. 
Ako konštatuje Israel, USA aj Veľká Británia prijali svoje vnútroštátne 
predpisy s víziou podpory podnikateľských aktivít a prilákania investo-
rov. Predpokladá zároveň, že uvedené predpisy sa stanú sa hlavnými 
„hráčmi“ v suborbitálnej oblasti.37 

6 Alternatívne návrhy režimu pre suborbitálne lety 

Dempsey a Manoli rozvíjajú tzv. priestorový prístup, pričom sa inšpi-
rujú morským právom. Podľa nich zvláštnosti suborbitálnych zariadení 
vyžadujú vytvorenie samostatnej zóny uprostred medzi vzdušným pries-
torom a kozmickým priestorom, ktorá by niesla prvky režimu priľahlého 
pásma a výlučnej ekonomickej zóny. Táto zóna by pokrývala vesmírne 
činnosti, ktoré využívajú nadmorské výšky približne 20 km až 160 km, 
takzvaný „blízky vesmír“.38 Pokojný prelet (pre komerčné činnosti) by 
bol povolený, ale bezpečnostné riziko pre obyvateľstvo na Zemi by malo 
regulované medzinárodnými normami (pravdepodobne by ich definovala 
ICAO). Ekonomické využitie takejto zóny (napr. používanie satelitov) by 
malo byť výhradnou výsadou štátu, ktorý leží pod danou zónou. Prelety 
na vojenské účely by sa mali vykonávať iba s povolením krajiny, ktorá 
leží pod zónou. Po legislatívnej stránke navrhujú buď prijatie samostat-
ného dohovoru alebo upravenie Chicagského dohovoru.39 

Israel preferuje funkčný prístup a tvrdí, že právo kozmického prie-
storu by nemalo byť jediným právnym režimom, ktorý by sa na tieto lety 

                                                      
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 DEMPSEY, P., MANOLI, M.: Suborbital flights and the delimitation of air space vis-à-vis outer 
space: functionalism, spatialism and state sovereignty. A Submission by the Space Safety Law & 
Regulation Committee of the International Association for the Advancement of Space Safety, UN 
COPUOS, A/AC.105/C.2/2018/CRP.9, 29 March 2018, dostupné na: 
https://www.unoosa.org/res/oosadoc/data/documents/2018/aac_105c_22018crp/aac_105c_22018crp
_9_0_html/AC105_C2_2018_CRP09E.pdf, s. 43. 
39 Ibid, s. 44. 
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automaticky vzťahoval. Funkčným prístupom k tejto téme identifikoval 
tri rôzne typy suborbitálnych činností, na ktoré sa môžu vzťahovať rôzne 
režimy, pričom spoločný menovateľ by ich mohol dostať pod záštitu roz-
šíreného systému správy letovej prevádzky. Medzinárodná suborbitálna 
doprava „z bodu do bodu“ by mala byť riadená predpismi leteckého 
práva, pretože jej účelom je prepravovať cestujúcich bezpečne z jedného 
miesta na druhé, tak ako to je v prípade súčasného civilného letectva. 
Tento režim by poskytoval právnu istotu a zaručoval suverenitu štátov, 
ako aj vysokú úroveň bezpečnosti cestujúcich. Suborbitálne misie zame-
rané na skúmanie vesmíru sú na druhej strane v súlade s účelom práva 
kozmického priestoru a alternatívny právny režim by sa pre nich nemal 
zvažovať. Ide však o výzvu politickú, pretože by bolo potrebné dosiahnuť 
konsenzus medzi štátmi v rámci UNCOPUOS, nakoľko bude potrebné 
predefinovanie pojmov stanovených v dohovoroch o registrácii a o zod-
povednosti. Vypúšťanie neregistrovaných suborbitálnych zariadení do 
vesmíru a kvalifikácia nosného lietadla ako vesmírneho objektu sú prob-
lematické otázky, ktoré je potrebné vyriešiť koherentným spôsobom.40 
Napokon najmenej jednoznačnou kategóriou je vesmírna turistika pro-
stredníctvom suborbitálnych letov, ktorá svojím účelom spadá niekam 
medzi režim práva vzdušného priestoru a práva kozmického priestoru. Ak 
by sa pre tento typ suborbitálnych letov vytvoril právny režim sui generis, 
mali by v ňom skombinovať prvky leteckého práva a práva kozmického 
priestoru.41 

Po prijatí sui generis právneho režimu pre suborbitálne lety volajú aj 
Savić a Petić, pričom sa prihovárajú za medzinárodnú zmluvu vypraco-
vanú na pôde ICAO.42 Cestu pre regulácie prostredníctvom medzinárod-

                                                      
40 ISRAEL, A.: Reconsidering the Legal and Institutional Challenges: A New Approach to Suborbital 
Flights, August 2019, Master thesis. University of Luxembourg, s. 82, dostupné na: 
https://wwwfr.uni.lu/content/download/124505/1440672/file/Alexandre%20Israel%20Reconsiderin
g%20the%20Legal%20and%20Institutional%20Challenges%20A%20New%20Approach%20to%2
0Suborbital%20Flights.pdf 
41 Ibid. s. 83. 
42 SAVIĆ, I., PETIĆ, N.: Commercial Suborbital Flights - Air or Space Law? In: Zagrebačka Pravna 
Revija 9 (3) 2020; s. 230-250, s. 249; dostupné na: 
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ných zmlúv predpokladajú tiež Kerkonian a Raju, avšak v podobe bilate-
rálnych dohôd medzi štátmi.43 Za ideálne riešenie Cheney a Napier ozna-
čujú prístup, kde by regulačné činnosti zdieľali ICAO a UNO-
OSA/COPUOS, prípadne navrhujú zriadenie osobitnej agentúry (medzi-
národnej organizácie) pre suborbitálne činnosti.44 

7 Suborbitálne lety z pohľadu MPS 

Aplikácia pravidiel MPS bude závisieť od finálneho právneho riešenia 
pre budúce medzinárodné suborbitálne lety (lety prekračujúce vzdušný 
priestor iného štátu). Zároveň si však môžeme položiť otázku, či MPS má 
priestor pre uplatnenie aj pri súčasnej podobe suborbitálnych letov, kedy 
zariadenie počas letu nevstupuje do vzdušného priestoru iného štátu. 

7.1 MPS verzus suborbitálne lety v režime práva vzdušného prie-
storu 

Jednou z najčastejšie skloňovaných alternatív pre budúce medziná-
rodné suborbitálne lety je právo vzdušného priestoru. Hlavným argumen-
tom je (teoretická) pripravenosť tohto odvetvia práva pre reguláciu tech-
nických požiadaviek na bezpečnosť prevádzky takýchto letov. Ak by teda 
suborbitálne zariadnenie bolo kvalifikované ako lietadlo, ponúka sa pri 
otázka, aký by to malo dopad na súkromnoprávne vzťahy s cudzím prv-
kom, súvisiace s medzinárodným suborbitálnym letom. Medzinárodná 
preprava totiž patrí do tých oblastí práva, kde štáty učinili rozsiahlu uni-
fikáciu prostredníctvom prijatia medzinárodných zmlúv obsahujúcich 
normy o právomoci, kolízne normy alebo priame normy (unifikáciu 
hmotného práva). Osobitne v oblasti leteckej prepravy ide o Dohovor o 
zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu, tiež 

                                                      
http://revija.pravo.unizg.hr/index.php/zpr/article/download/288/145. 
43 KERKONIAN, A., RAJU, N.: The Legal Challenges of International Suborbital Flights: A Bilateral 
Solution, 85 J. AIR L. & COM. 387 (2020), s. 419; https://scholar.smu.edu/jalc/vol85/iss3/2. 
44 CHENEY, T., NAPIER, L.: Policy Analysis: Air versus Space, Where do Suborbital Flights Fit Into 
International Regulation? In: Journal of Science Policy & Governance, Vol. 7, Issue 1, August 2015, 
s. 10; http://www.sciencepolicyjournal.org/uploads/5/4/3/4/5434385/pm3finalformatted.pdf. 



Ľubica Gregová Širicová: Úloha medzinárodného práva súkromného pri regulácii kozmu 

342 

známy ako „Montrealský dohovor“.45 Jeho právnym predchodcom je 
Varšavský dohovor,46 ktorý sa naďalej uplatňuje vo vzťahu k štátom, 
ktoré nie sú stranou Montrealského dohovoru. 

Rozsah pôsobnosti Montrealského dohovoru je stanovený v jeho 
článku 1. Podľa odseku 1 sa dohovor vzťahuje na celú medzinárodnú pre-
pravu osôb, batožiny alebo nákladu vykonávanú lietadlom za odplatu. 
Vzťahuje sa rovnako na bezplatnú prepravu lietadlom, ktorú vykonáva 
letecký dopravný podnik. Podľa odseku 2 pojem medzinárodná preprava 
na účely tohto dohovoru znamená každú prepravu, pri ktorej podľa do-
hody zúčastnených strán leží miesto odletu a miesto určenia, bez ohľadu 
na to, či dôjde alebo nedôjde k prerušeniu prepravy alebo k prekladaniu, 
buď na území dvoch štátov, ktoré sú stranami, alebo na území jedného 
štátu, ktorý je stranou, ak dohodnutá zastávka je na území iného štátu, aj 
keď tento štát nie je stranou. Preprava medzi dvoma bodmi na území jed-
ného štátu, ktorý je stranou, bez dohodnutej zastávky na území iného 
štátu, sa nepovažuje za medzinárodnú prepravu na účely tohto dohovoru. 
Z takto vymedzeného rozsahu pôsobnosti vyplýva, že predpokladom ap-
likovateľnosti Montrealského dohovoru na suborbitálne lety by bola kva-
lifikácia suborbitálneho zariadenia ako lietadla (napríklad prostredníc-
tvom Chicagského dohovoru, na ktorého princípy a ciele Montrealský do-
hovor v preambule odkazuje). Kumulatívnou podmienkou je medziná-
rodný charakter suborbitálneho letu v zmysle odseku 2 článku 1 Montre-
alského dohovoru. Suborbitálny let by musel štartovať v jednom zmluv-
nom štáte a pristávať v druhom zmluvnom štáte alebo by štartoval na 
území zmluvného štátu s dohodnutou zastávkou na území iného štátu (aj 
keď tento štát nie je stranou dohovoru). Súčasné suborbitálne lety, pri 
ktorých zariadenie nevstupuje do vzdušného priestoru iného štátu by do 
tejto kvalifikácie nespadali. 

Z aplikácie Montrealského dohovoru by pre suborbitálne lety vyplý-
vali nasledujúce závery. Dohovor obsahuje zjednotenie hmotnoprávnej 

                                                      
45 Známy aj pod skratkou MC99, prijatý v Montreale 28. 5. 1999. Dohovorom je viazaná  aj SR 
(oznámenie MZV SR č. 544/2003 Z. z.). 
46 Podpísaný vo Varšave 12. 10. 1929. Dohovorom je viazaná aj SR (č. 15/1935 Zb., v znení zmien 
a doplnení: vyhláška MZV č. 15/1966 Zb.) 
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úpravy (tzv. priame normy) týkajúce sa predovšetkým dokumentácie 
a povinností strán zúčastňujúcich sa na preprave, zodpovednosť dopravcu 
a rozsah náhrady škody vrátane zodpovednosti pri leteckej preprave vy-
konávanej inou osobou ako zmluvným dopravcom.47 Súčasťou dohovoru 
sú aj unifikované normy o právomoci. Podľa článku 33 musí byť žaloba 
na náhradu škody podaná, podľa voľby žalobcu, na území jedného zo štá-
tov, ktoré sú stranami, buď na súde v mieste sídla dopravcu, alebo v 
mieste jeho hlavného miesta podnikania, alebo tam, kde má obchodné 
miesto, v ktorom bola uzavretá zmluva o preprave, alebo na súde v mieste 
určenia.  

Formulovaná bola aj myšlienka, že skúsenosti s používaním Montre-
alského/Varšavského dohovoru môžu byť užitočné pre vytvorenie špeci-
fického dohovoru pre účely komerčných letov do vesmíru so zámerom 
ochrany pasažierov.48 Zohľadnenie hľadiska ochrany pasažierov by však 
vyžadovalo, aby sa zásadne naklonili misky váh politiky právnej regulá-
cie suborbitálnych letov. V súčasnosti prevažuje v USA a Veľkej Británii 
záujem na podpore rozvoja tohto odvetvia prostredníctvom režimu práva 
kozmického priestoru, kde právne nároky pasažierov nie sú v hľadáčiku 
právnej úpravy. Suborbitálne lety sa tu považujú za lety do vesmíru a ráta 
sa len so zodpovednosťou za škody voči tretím osobám, nie voči samot-
ným pasažierom. Prevádzkovateľ letu musí s účastníkmi suborbitálneho 
letu uzatvoriť vzájomnú dohodu o vzdaní sa nárokov pri škode na ma-
jetku, ujme na zdraví a smrti v dôsledku suborbitálneho letu.49 Súvisiacou 

                                                      
47 Bližšie k obsahu dohovorov pozri publikácie o medzinárodnom obchodnom práve, napr. 
ROZEHNALOVÁ, N.: Právo mezinárodního obchodu, 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, s. 
506–518; POLÁČEK, B.: Právo mezinárodního obchodu. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2017, s. 243–
287. 
48 HARO, R., OLASCAGOA , T., ROMERO, R.: Emerging Space Activities and Civil Aviation, 
Mexican Space Agency, 2016; dostupné na: 
https://www.unoosa.org/documents/pdf/copuos/lsc/2016/tech-05.pdf. Možnosť, že Montrealský 
dohovor poslúži ako model alebo bude vyslovená jeho aplikovateľnosť pre suborbitálne lety, spomína 
aj HAANAPPEL, P.: Space Tourism: Private Law Implications. In: JORGENSON, C. (Ed).: 
Proceedings of the International Institute of Space Law 51, 2008, s. 36-37, s. 37. 
49 Title 51 United States Code, Subtitle V, Chapter 509 - The Commercial Space Launch Act, §50914 
(Liability insurance and financial responsibility requirements); dostupné na: 
https://uscode.house.gov/. 
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otázkou je aj poistenie: nateraz nie je poistný trh pripravený poskytovať 
poistenie pasažierom suborbitálnych letov.50 Na to, aby došlo k (vzniku 
a) rozvoju poistného trhu pre pasažierov suborbitálnych letov je potrebné, 
aby sa zvýšila frekvencia týchto letov a tým zlepšila predvídateľnosť ri-
zika. Z diskusií zároveň vyplýva, že vývoj v tejto oblasti zrejme naberie 
kurz smerom k priamej inšpirácii poistením pri leteckej doprave.51 Rov-
naký predpoklad je možné vysloviť pre rozvoj právnych nárokov účastní-
kov suborbitálnych letov: zrejme až s častejším suborbitálnymi letmi sa 
pozornosť zákonodarcov presunie k právnej úprave chrániacej záujmy 
pasažierov. 

7.2 MPS verzus suborbitálne lety optikou práva kozmického prie-
storu 

K odlišným záverom by súd prišiel, ak by suborbitálne zariadenie po-
važoval za kozmický objekt, čo je v súčasnosti preferovaná koncepcia 
v USA a Veľkej Británii. Z pohľadu práva kozmického priestoru je vzťah 
štátu ku kozmickému objektu zakotvený v článku VIII Kozmickej 
zmluvy: „Zmluvný štát, v registri ktorého je objekt vypustený do kozmic-
kého priestoru zapísaný, si zachováva jurisdikciu a kontrolu nad týmto 
objektom a nad jeho celou posádkou po čas, keď sa nachádza v kozmic-
kom priestore alebo na nebeskom telese.“  Na význam tohto ustanovenia 
v kontexte MPS upozorňuje vo svojom článku pán profesor Klučka, keď 
analyzuje možnosti právnej regulácie dlhodobých orbitálnych staníc, na 
palube ktorých sa nachádzajú členovia posádky s rôznou štátnou prísluš-
nosťou.52 Uvádza, že zachovanie jurisdikcie v článku VIII znamená plat-
nosť právnych predpisov lex loci registrationis. Na palube sa má uplat-

                                                      
50 HUSSAIN, N., COHN, C.: Bezos' 2021 Space Odyssey a risk too far for insurers. Reuters, 24 June 
2021, dostupné na: https://www.reuters.com/technology/bezos-2021-space-odyssey-risk-too-far-
insurers-2021-06-24/. 
51 FRESE, R.: Will space travel insurance become as common as auto insurance? Miliman, 02 August 
2021, dostupné na: https://www.milliman.com/en/insight/will-space-travel-insurance-become-as-
common-as-auto-insurance. 
52 KLUČKA, J.: The Role of Private International Law in the Regulation of Outer Space. In: 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 39, 1990, s. 918-922, s. 920. 
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ňovať právo štátu registrácie. Ak sa v súkromnoprávnom vzťahu vy-
skytne cudzí prvok, použijú sa normy MPS, ktoré je súčasťou vnútroštát-
neho práva štátu registrácie.53 Je možné dodať, že uvedený výklad článku 
VIII ho v podstate vníma ako normu jurisdikčnú (normu o právomoci). 
V prípade súkromnoprávneho sporu s cudzím prvkom bude o ňom rozho-
dovať štát registrácie. Štát registrácie aplikuje svoje právne predpisy, kto-
rých súčasťou sú kolízne normy, prostredníctvom ktorých sa určí roz-
hodné právo. Ak by štátom registrácie bol do budúcna členský štát 
EÚ, jeho právomoc by vyplývala z jurisdikčnej normy stanovenej 
v článku VIII Kozmickej zmluvy. Prednosť Kozmickej zmluvy by bolo 
možné odvodiť z článku 71 nariadenia Brusel Ia, podľa ktorého pred na-
riadením majú prednosť dohovory, ktoré upravujú právomoc v špecific-
kých veciach. Súd členského štátu registrácie suborbitálneho zariadenia 
by následne pomocou príslušnej kolíznej normy určil rozhodné právo. 

7.3 Suborbitálne lety optikou európskeho MPS 

Iným spôsobom o otázkach MPS pri suborbitálnych letoch uvažuje 
Chatzipanagiotis. Predpokladá, že suborbitálne lety budú zahŕňať „pre-
vádzkovateľov lietajúcich z rôznych krajín prevážajúcich pasažierov rôz-
nej štátnej príslušnosti“ a domnieva sa, že na minimalizáciu nákladov 
súdnych sporov budú operátori pravdepodobne používať doložky o vý-
bere súdu v ich zmluvách s účastníkmi suborbitálnych letov.54 Autor sa 
zameriava na analýzu unifikovaných noriem európskeho práva (nariade-
nie Brusel I55). Nad aplikáciou Montrealského dohovoru neuvažuje, keď 
argumentuje tým, že suborbitálne lety nie sú medzinárodné (nevstupujú 
do vzdušného priestoru iných štátov) a je „nadmieru pochybné“, či je 

                                                      
53 Ibid, s. 921. 
54 CHATZIPANAGIOTIS, M.: Forum-Selection Clauses in Suborbital Space Tourism Contracts and 
EU Law. In: SUNDAHL, M., GOPALAKRISHNAN, V. (Eds.): New Perspectives on Space Law, 
The International Institute of Space Law Paris, 2011, s. 160-173, s. 160. 
55 Nariadenie Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone 
rozsudkov v občianskych a obchodných veciach. Mim. vyd. Ú. v. kap. 19, zv. 4, s. 42 – 64. 
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možné ich kvalifikovať ako lietadlo.56 Zdalo by sa teda, že autor sa zame-
riava na súčasnú, nie budúcu podobu suborbitálnych letov. Z článku však 
nie je zrejmé, o aké súčasné súkromnoprávne nároky strán sa má jednať, 
nakoľko nateraz je súčasťou vnútroštátnej právnej úpravy (USA a VB) 
dohoda o vzájomnom vzdaní sa nárokov medzi prepravcom a účastníkom 
letu. Snáď jediný typ nárokov, o akých by sa dalo uvažovať, sú vzájomné 
nároky pasažierov, napríklad, ak jeden pasažier spôsobí škodu inému pa-
sažierovi počas letu, teda nároky vyplývajúce z mimozmluvného zá-
väzku. Ak by v tomto právnom vzťahu figuroval cudzí prvok (napr. pa-
sažieri majú bydlisko v rozdielnych štátoch), bolo by potrebné určiť prá-
vomoc súdu a rozhodné právo. Pokúsime sa nazrieť na tieto právne 
otázky, ak by sa ocitli pred súdom členského štátu EÚ. Pri tejto analýze 
sa neberie do úvahy povaha suborbitálneho zariadenia ako kozmického 
objektu (viď predošlá stať). 

Právomoc súdov členských štátov EÚ pri sporoch v občianskych a ob-
chodných veciach s cudzím prvkom je upravená v nariadení Brusel Ia.57 
Právomoc súdu pri mimozmluvnej zodpovednosti za škodu spôsobenú 
počas suborbitálneho letu by bolo možné založiť viacerými spôsobmi. Do 
úvahy prichádza dohoda o voľbe právomoci. Aj keď článok 25 nariadenia 
Brusel Ia v slovenskej jazykovej verzii ustanovuje, že zvoliť si právomoc 
môžu „účastníci zmluvy“, vykladáme toto slovné spojenie tak, že sa jedná 
o účastníkov dohody o voľbe právomoci. Dané ustanovenie teda neob-
medzuje možnosť voľby právomoci iba na konania o zmluvných náro-
koch. Účastníci si môžu zvoliť, aby súd určitého členského štátu mal prá-
vomoc v spore týkajúcom sa akéhokoľvek právneho vzťahu vrátane 
vzťahu mimozmluvného.58 Podľa nariadenia Brusel Ia nie je dôležité, že 
účastníci dohody nemajú bydlisko v EÚ. Súd členského štátu má 

                                                      
56 CHATZIPANAGIOTIS, M.: Forum-Selection Clauses in Suborbital Space Tourism Contracts and 
EU Law. In: SUNDAHL, M., GOPALAKRISHNAN, V. (Eds.): New Perspectives on Space Law, 
The International Institute of Space Law Paris, 2011, s. 160-173, s. 169. 
57 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci 
a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (prepracované znenie), Ú. v. 
EÚ L 351, 20. 12. 2012, s. 1 – 32. 
58 CSACH, K., GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ., JÚDOVÁ, E.: Úvod do štúdia medzinárodného práva 
súkromného, druhé vydanie. Bratislava: Wolters Kluwer, 2018, s. 79. 
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v zmysle čl. 26 nariadenia Brusel Ia právomoc aj vtedy, ak sa žalovaný 
zúčastní konania (tzv. podriadenie sa právomoci). Z účasti na konaní sa 
dá implicitne odvodiť súhlas žalovaného s právomocou súdu. V prípa-
doch, keď nie je právomoc založená explicitnou či implicitnou dohodou, 
nastupuje použitie všeobecného pravidla podľa čl. 4 ods. 1 Brusel Ia: ak 
je žalovaným osoba s bydliskom v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ, 
daná bude právomoc súdov tohto členského štátu. Alternatívne k všeo-
becnému pravidlu je možné aplikovať pravidlá tzv. osobitnej právomoci 
(článok 7-9). Možnosť voľby medzi súdom štátu bydliska žalovaného 
a súdom iného členského štátu prislúcha žalobcovi. V rámci alternatívnej 
právomoci by pri zodpovednosti pasažiera voči inému pasažierovi za 
škodu spôsobenú počas suborbitálneho letu do úvahy prichádzal článok 7 
bod 3: vo veciach nárokov z mimozmluvnej zodpovednosti majú právo-
moc súdy podľa miesta, kde došlo alebo by mohlo dôjsť ku skutočnosti, 
ktorá zakladá nárok na náhradu škody. Pri suborbitálnych letoch však 
vzniká otázka, ako by sa interpretovalo uvedené ustanovenie, vzhľadom 
na to, že zariadenie prechádza vzdušným aj kozmickým priestorom. Rie-
šením by mohol byť taký výklad, že za miesto vzniku škody sa pokladá 
štát registrácie zariadenia, a to bez ohľadu na to, či škoda vznikla vo 
vzdušnom alebo kozmickom priestore. Zároveň by sa tento výklad vyhol 
dileme rozlišovania hranice medzi vzdušným a kozmickým priestorom. 

Uvedený výklad by bolo následne potrebné zohľadniť pri určovaní 
rozhodného práva kolíznymi normami nariadenia Rím II (má byť vykla-
dané koherentne s nariadením Brusel Ia).59 V zmysle všeobecného pra-
vidla pre delikty ustanoveného v čl. 4 ods. 1 sa za základný hraničný ur-
čovateľ považuje lex loci damni infecti, teda rozhodné je právo štátu, na 
území ktorého vznikla priama škoda. Pri suborbitálnom lete by teda išlo 
o právo štátu, kde je zariadenie registrované. Odlišne by sa však posúdila 
situácia, ak by daní pasažieri pochádzali z rovnakého štátu (napr.: zaria-
denie je registrované v USA, pričom jeden pasažier s bydliskom v Ne-

                                                      
59 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre 
mimozmluvné záväzky (Rím II), Ú. v. EÚ L 199, 31. 7. 2007, s. 40 – 49. 
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mecku spôsobil škodu inému pasažierovi s bydliskom v Nemecku). Člá-
nok 4 v odseku 2 upravuje výnimku: použije sa právo štátu zhodného ob-
vyklého pobytu dotknutých osôb (lex domicili communis), ak poškodená 
aj zodpovedná osoba mali v čase vzniku škody obvyklý pobyt v tej istej 
krajine. Nariadenie zároveň v článku 4 odsek 3 pripúšťa, že od rozhod-
ného práva určeného prostredníctvom článku 4 odsek 1 alebo odsek 2 je 
možné sa odkloniť v prípade, ak existuje iný právny poriadok, ktorý má 
k danému právnemu vzťahu zjavne užší vzťah (tzv. úniková klauzula). 
Na záver nemožno opomenúť možnosť, že by si strany rozhodné právo 
pre mimozmluvný záväzok zvolili. Článok 14 nariadenia Rím II ustano-
vuje, že dohodu o voľbe práva je možné uzavrieť po tom, ako došlo ku 
skutočnosti, ktorá spôsobila škodu (dohoda ex ante sa nepripúšťa). 

Záver 

V závere svojho článku o úlohe MPS pri regulácii kozmu pán profesor 
Klučka konštatuje, že súčasné právo kozmického priestoru dovoľuje ap-
likáciu pravidiel MPS na aktivity vo vesmíre. Za otázne však považoval 
to, či skutočne k aplikácii dôjde. Zároveň vyslovil predpoklad, že nastu-
pujúci trend „privatizácie“ kozmických činností so sebou prinesie prav-
depodobne vyššie zapojenie „neštátnych entít“, ktoré budú pochádzať 
z rôznych štátov, čo bude nevyhnutne vyžadovať aplikáciu vnútroštát-
neho práva, vrátane pravidiel MPS.60 

Aj s odstupom 30 rokov od napísania článku sú uvedené závery stále 
aktuálne. Privatizácia kozmických činností napreduje, ale aplikácia pra-
vidiel MPS je nateraz v rovine teoretickej. Napriek tomu existujú do-
konca aj volania po potrebe vytvorenia samostatného odvetvia „medziná-
rodného kozmického práva súkromného“.61 Dominantná časť diskusie 
v právnej vede sa však skôr zameriava na to, ako by súčasné existujúce 

                                                      
60 KLUČKA, J.: The Role of Private International Law in the Regulation of Outer Space. In: 
International and Comparative Law Quarterly, Vol. 39, 1990, s. 918-922, s. 922. 
61 YUZBASHYAN, M.: Regarding Formation of the International Space Private Law. In: 
JORGENSON, C. (Ed.).: Proceedings of the International Institute of Space Law 51, 2008, s. 3-11; 
HALUNKO, V., DIDENKO, S.: Private International Space Law. Philosophical and Legal Factors of 
Approval by the World Community. In: Philosophy and Cosmology. Volume 22, 2019, s. 16-23. 
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mechanizmy MPS boli uplatniteľné na činnosti v kozmickom priestore. 
Tento príspevok sa sústreďuje na suborbitálne lety. Tu právne riešenia 
pre súkromnoprávne vzťahy s cudzím prvkom budú závisieť od základnej 
kvalifikácie suborbitálnych zariadení (kozmický objekt/lietadlo/iný re-
žim). Otázkou zostáva, či pre stanovenie rozsahu uplatniteľnosti práva 
vzdušného priestoru verzus kozmického priestoru má byť rozhodujúca 
vertikálna hranica vzdušného priestoru (priestorový prístup), alebo či by 
typ predmetných činností mal určiť, ktorý právny režim by sa mal uplat-
niť (funkcionalistický prístup). Štáty a medzinárodné organizácie ponú-
kajú protirečiace argumenty pre jednotlivé prístupy. Jeden tábor tvrdí, že 
vzdušný priestor je hlavným centrom aktivít suborbitálneho zariadenia 
počas prepravy Zem-Zem, pričom akékoľvek prekročenie vesmíru je 
krátke a iba náhodné vo vzťahu k letu. Uvedený prístup by znamenal, že 
lety, ktoré prechádzajú iba tranzitom cez kozmický priestor na trase do-
pravy zo Zeme späť na Zem by podliehali leteckému právu. Opačne na-
hliadajú na suborbitálne lety tie štáty, ktoré ich už upravili vo vnútroštát-
nom práve (USA, Veľká Británia): let síce prechádza vzdušným priesto-
rom, ale jeho určujúcou časťou je prelet kozmickým priestorom, preto 
spadá pod právo kozmického priestoru. Regulačný prístup USA týchto 
štátov k suborbitálnym letom poskytuje komerčnému priemyslu flexibi-
litu fungovania v rámci práva kozmického priestoru a súčasne spoluprácu 
s letectvom na koordinovaní prístupu do vzdušného priestoru pre činnosti 
súvisiace s vypustením a návratom objektu. Je však potrebné dodať, že 
otázka vstupu do vzdušného priestoru iného štátu nie je riešená, problé-
mom je medzinárodná registrácia suborbitálnych zariadení a pripravené 
nie sú ani riešenia pre súkromnoprávne nároky pasažierov. Tieto sa pred-
metom záujmu zrejme stanú až po nástupe masovej suborbitánej dopravy. 
V tom prípade sa ako najvhodnejšia cesta javí inšpirácia právnou úpravou 
práv pasažierov v leteckej doprave (Montrealský dohovor). 

Autorka cíti veľkú vďaku, že mala možnosť pôsobiť na spoločnom 
pracovisku s pánom profesorom Klučkom a dúfa, že tento príspevok pána 
profesora poteší. Druhou možnosťou je, že pán profesor po prečítaní vy-
sloví obávané slová: Vajatali hory, porodili myš... 
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Právomoci Súdneho dvora EÚ v oblasti spoloč-
nej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ 

JUDr. Radoslav Benko, PhD., LL.M. 
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

 

Úvod 

Pán Prof. JUDr. J. Klučka, CSc., sa vo svojej tvorbou bohatej ve-
decko-výskumnej a publikačnej činnosti venoval mnohým otázkam me-
dzinárodného práva verejného a práva Európskej únie (ďalej len „EÚ“ 
alebo „Únia“). V nedávnom období v centre jeho pozornosti stáli, okrem 

Abstrakt 
Príspevok pojednáva o právomociach Súdneho dvora EÚ v oblasti spoločnej 
zahraničnej a bezpečnostnej politiky Európskej únie. Reflektuje pôvod a vývoj 
právomocí Súdneho dvora EÚ v tejto oblasti, ich podstatu a uplatňovanie a to 
na pozadí vybratých rozhodnutí Súdneho dvora EÚ. 

 
Abstract 
The paper discusses on the competences of the Court of Justice of the European 
Union in the field of common foreign and security policy of the European Un-
ion. It reflects the source and the evolution of the competencies of the Court of 
Justice of the European Union in this field, their substance and application 
namely on the background of the selected decisions of the Court of Justice of 
the European Union. 
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iného, súdne systémy regionálnych medzinárodných medzivládnych or-
ganizácií1 a etické pravidlá medzinárodných súdnych orgánov. 2 Zvlášť 
sa zameriaval na objasnenie podstaty, spôsobu kreovania a fungovania 
medzinárodných/nadnárodných súdnych orgánov pôsobiacich v európ-
skom regióne (Súdnemu dvoru EÚ pôsobiacemu v rámci EÚ a Európ-
skemu súdu pre ľudské práva kreovanému na pôde Rady Európy).3 Zá-
merom tohto príspevku je priblížiť právomoci Súdneho dvora EÚ v ob-
lasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky EÚ, ktorá podlieha 
osobitným pravidlám a postup, v rámci ktorých má Súdny dvor EÚ 
v tejto oblasti značne oklieštené právomoci (pozri: čl. 24 Zmluvy o EÚ4) 
a dotknúť sa tak jednej z významných otázok uvedenej sféry záujmu pána 
profesora. 

Súdnemu dvoru EÚ čl. 19 ods. 1 Zmluvy o EÚ zveruje všeobecnú prá-
vomoc zabezpečiť dodržiavanie práva pri výklade a uplatňovaní zmlúv, 
na ktorých je založená EÚ, t. j. Zmluvy o EÚ a Zmluvy o fungovaní EÚ5 
(v zmysle čl. 1 ods. 3 Zmluvy o EÚ, pozn.). V záujme zabezpečiť dodr-
žiavanie práva EÚ čl. 19 ods. 3 Zmluvy o EÚ zveruje Súdnemu dvoru EÚ 
právomoc rozhodovať v súlade so zmluvami: (a) o žalobách podaných 

                                                      
1 Pozri, napr.: KLUČKA, J. a kol.: Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné medzinárodné právo. 
Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, 344 s., ISBN: 9788081523450; 
KLUČKA, J.: Regional Judicial and Non-judicial Bodies: An Effective Means for Protecting Human 
Rights? In: East European Yearbook on Human Rights. Haag: Eleven International Publishing, 2018, 
s. 55-78, ISBN: 25897764; KLUČKA, J.: K niektorým špecifikám súčasného medzinárodného 
súdnictva. In: In Varietate Concordia: soubor vědeckých statí k poctě prof. Vladimíra Týče. Brno: 
Masarykova univerzita, 2019, s. 105-119, ISBN: 9788021093324. 
2 Pozri, napr.: KLUČKA, J.: Etické pravidlá medzinárodných súdnych orgánov a tribunálov 
[elektronický zdroj] In: Miesto a význam regionálnych súdnych orgánov v kontexte súčasného 
regionalizmu. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 123-148, ISBN: 
9788081526947. Spôsob prístupu: https://unibook.upjs.sk/img/cms/2018/pravf/regionalne-sudy-
web.pdf. 
3 Pozri, napr.: KLUČKA, J.: K súčasným vývojovým tendenciám súdneho systému Európskej únie. 
In: Justičná revue: časopis pre právnu prax. Roč. 57, č. 6-7, 2005, s. 761-768, ISSN: 1335-6461; 
KLUČKA, J.: Voľba sudcov a generálnych advokátov Súdneho dvora a všeobecného súdu podľa 
Lisabonskej zmluvy. In: Justičná revue: časopis pre právnu prax. Roč. 62, č. 2, 2010, s. 258-260, 
ISSN: 1335-6461; KLUČKA, J.: K zákonným podmienkam pre kandidátov na sudcov 
medzinárodných súdnych orgánov podľa zákona o súdnej rade. In: Justičná revue: časopis pre 
právnu prax. Roč. 66, č. 4, 2014, s. 487-491, ISSN: 1335-6461. 
4 Zmluva o Európskej únii (konsolidované znenie 2016). Ú. v. ES C 202, 7.6.2016. 
5 Zmluva o fungovaní Európskej únie (konsolidované znenie 2016). Ú. v. ES C 202, 7.6.2016. 
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členským štátom, inštitúciou EÚ alebo fyzickou osobou alebo právnickou 
osobou; (b) o prejudiciálnych otázkach o výklade práva Únie alebo plat-
nosti aktov prijatých inštitúciami na základe žiadosti vnútroštátnych súd-
nych orgánov a (c) v iných prípadoch ustanovených zmluvami. Uvedené 
právomoci Súdny dvor EÚ vykonáva v rámci jednotlivých konaní podľa 
čl. 258 až 273 Zmluvy o fungovaní EÚ (napr. konania o porušení povin-
nosti, o neplatnosť aktu, o nečinnosť, o prejudiciálnej otázke, alebo o ná-
hrade škody) a iných ustanovení zmlúv (napr. čl. 228 ods. 2 druhý po-
dodsek6 a čl. 2477 Zmluvy o fungovaní EÚ). Pred nadobudnutím platnosti 
Lisabonskej zmluvy8 právny systém EÚ pozostával z dvoch častí a to (i) 
komunitárneho práva, práva kreovaného v rámci Európskych spoločen-
stiev9 (predstavujúcich prvý pilier európskej integrácie), ktoré sa vyzna-
čovalo supranacionalitou10 a (ii) úniového práva, práva kreovaného v ob-
lasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (ďalej len „SZBP“), 
predstavujúcej druhý pilier európskej integrácie a práva kreovaného v ob-
lasti justície a vnútra, Amsterdamskou zmluvou,11 na základe ktorej určité 
časti tejto oblasti (spolupráca v občianskych a obchodných veciach a spo-
ločná politika v oblasti víz, azylu a prisťahovalectva) boli presunuté do 

                                                      
6 Článok čl. 228 ods. 2 druhý pododsek Zmluvy o fungovaní EÚ zveruje Súdnemu dvoru právomoc 
odvolať ombudsmana na žiadosť Európskeho parlamentu, ak nespĺňa podmienky predpísané pre 
výkon jeho funkcie alebo ak sa dopustil závažného pochybenia .   
7 Článok 247 Zmluvy o fungovaní EÚ zveruje Súdnemu dvoru právomoc odvolať člena Komisie na 
žiadosť Rady alebo Komisie, ak nespĺňa podmienky predpísané pre výkon funkcie alebo sa dopustil 
závažného pochybenia.   
8 Lisabonská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení 
Európskeho spoločenstva, podpísaná v Lisabone 13. decembra 2007. Ú. v. ES C 306, 17.12.2007. 
9 Európskeho hospodárskeho spoločenstva, Maastrichtskou zmluvou premenovaného na Európske 
spoločenstvo, Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Európskeho spoločenstva pre uhlie 
a oceľ, ktoré z dôvodu vypršania platnosti zmluvy o jeho založení ukončilo svoju činnosť v roku 
2002.   
10 V rámci supranacionálnej spolupráce členské štáty prenášajú výkon svojich zvrchovaných 
právomocí vo vymedzených oblastiach na nadnárodný subjekt, v tomto prípade Európske 
spoločenstvá. Supranacionalita sa prejavuje v rovine tvorby a realizácie nadnárodného práva, vrátane 
súdneho systému zabezpečenia jeho vynútiteľnosti. K supranacionalite komunitárneho práva pozri, 
napr.: MAZÁK, J. – JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Základy práva Európskej únie. Ústavný systém a súdna 
ochrana. Bratislava: Iura Edition, 2009, s. 25 a 54, ISBN 978-80-8078-289-4. 
11 Amsterdamská zmluva, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o EÚ, zmluvy o založení Európskych 
spoločenstiev a niektoré súvisiace akty. Ú. v. ES C 340, 10.11.1997, s. 1 – 144 (ES, DA, DE, EL, EN, 
FR, GA, IT, NL, PT, FI, SV). 
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prvého (komunitárneho) piliera, zúženej na policajnú a súdnu spoluprácu 
v trestných veciach (ďalej len „PSSTV“), predstavujúcej tretí pilier eu-
rópskej integrácie. Úniové právo sa na rozdiel od komunitárneho práva 
považovalo skôr za prejav medzinárodnej spolupráce ako nadštátnej in-
tegrácie.12 Právomoci Súdneho dvora Európskych spoločenstiev boli 
v oblasti SZBP a v oblasti PSSTV výrazne obmedzené v porovnaní s jeho 
právomocami v oblastiach činností Európskych spoločenstiev.13 Súdny 
dvor tak nemohol v rámci týchto oblastí činnosti EÚ rozhodovať naprí-
klad o žalobách Komisie proti členskému štátu o porušení jeho povinností 
vyplývajúcich z ustanovení úniového práva. V oblasti SZBP nemohol ani 
podávať výklad alebo posudzovať platnosť úniového práva v rámci ko-
nania o prejudiciálnej otázke. Jeho právomoci v oblasti SZBP boli v po-
rovnaní s jeho právomocami v oblasti PSSTV ešte obmedzenejšie.             

Lisabonská zmluva, ktorou sa EÚ stala právnym nástupcom Európ-
skeho spoločenstva, formálne odstránila pilierovú štruktúru EÚ zavedenú 
Maastrichtskou zmluvou.14 Dôsledkom jej odstránenia malo byť rozšíre-
nie supranacionálnych postupov tvorby a aplikácie práva a ich inštitucio-
nálneho rámca, vrátane súdneho systému zabezpečenia dodržiavania 
práva, uplatňovaných v oblastiach činnosti Európskych spoločenstiev, do 
oblastí bývalého druhého a tretieho piliera EÚ (SZBP a PSSTV). Aj keď 
Lisabonská zmluva zrušila obmedzenia právomocí Súdneho dvora Eu-
rópskych spoločenstiev v oblasti PSSTV,15 jeho právomoci v oblasti 
SZBP ostali naďalej značne obmedzené. Aj po zániku trojpilierovej štruk-
túry EÚ Lisabonskou zmluvou, sa uskutočňovanie SZBP vyznačuje urči-
tými špecifikami, medzi ktoré patrí aj výrazné obmedzenie právomocí 
Súdneho dvora EÚ v porovnaní s jeho právomocami v iných oblastiach 
činnosti EÚ.     

                                                      
12 Pozri, napr.: napr.: MAZÁK, J. – JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Základy práva Európskej únie. Ústavný 
systém a súdna ochrana. Bratislava: Iura Edition, 2009, s. 25, ISBN 978-80-8078-289-4. 
13 Pozri čl. 35 a 46 Zmluvy o EÚ v znení pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy. 
14 Zmluva o EÚ (tzv. Maastrichtská zmluva, podľa miesta jej podpisu, pozn.). OJ C 191, 29.7.1992.  
15 Lisabonská zmluva zrušila čl. 35 Zmluvy o EÚ a čl. 68 Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva, ktoré stanovovali obmedzenia právomoci Súdneho dvora v oblasti PSSTV. Súdny dvor 
tak napr. získal všeobecnú právomoc týkajúcu sa prejudiciálnych konaní v oblasti priestoru slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti, pod ktorú boli ustanovenia týkajúce sa PSSTV inkorporované. 
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1 Právomoci Súdneho dvora v oblasti SZBP EÚ  

Aj keď koncepcia pilierov nadobudnutím platnosti Lisabonskej 
zmluvy zaniká, SZBP, v zmysle čl. 24 ods. 1 druhý pododsek Zmluvy 
o EÚ, naďalej podlieha osobitným pravidlám a postupom, ktoré sa týkajú 
aj úloh Súdneho dvora v tejto oblasti. Súdny dvor EÚ v zásade nemá prá-
vomoc, pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa SZBP (hlavy V, kapitoly 2 
Zmluvy o EÚ), ani pokiaľ ide o akty prijaté na ich základe, až na dve 
výslovne stanovené výnimky: (i) dohliadať na dodržiavanie čl. 40 
Zmluvy o EÚ a (ii) rozhodovať o žalobách, ktorými sa preskúmava zá-
konnosť rozhodnutí upravujúcich reštriktívne opatrenia voči fyzickým 
alebo právnickým osobám, ktoré boli prijaté Radou na základe hlavy V 
kapitoly 2 Zmluvy o EÚ (v zmysle čl. 24 ods. 1 druhý pododsek Zmluvy 
o EÚ, čl. 275 Zmluvy o fungovaní EÚ). V zmysle čl. 256 Zmluvy o fun-
govaní EÚ vecne príslušným na rozhodovanie v uvedených prípadoch je 
Súdny dvor, keďže ani uvedený článok Zmluvy o fungovaní EÚ ani Šta-
tút Súdneho dvora EÚ16 nestanovujú, aby v nich rozhodoval Všeobecný 
súd.     

Okrem dvoch vyššie uvedených právomocí v oblasti SZBP Súdny 
dvor disponuje v tejto oblasti aj právomocou posudzovať súlad zamýšľa-
nej medzinárodnej dohody s ustanoveniami zmlúv v zmysle čl. 218 ods. 
11 Zmluvy o fungovaní EÚ. Ak Súdny dvor vysloví nesúlad dojednanej 
medzinárodnej zmluvy s primárnym právom EÚ, zamýšľaná dohoda ne-
môže nadobudnúť platnosť, pokiaľ nie je zmenená alebo doplnená, alebo 
pokiaľ nie sú revidované zmluvy.17     

                                                      
 
16 Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie. Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 210 – 229. 
17 Bližšie k tejto právomoci Súdneho dvora pozri, napr.: Stanovisko z 28. marca 1996, pristúpenie 
Spoločenstva k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, 2/94, EU:C:1996:140. 



Radoslav Benko: Právomoci Súdneho dvora EÚ v oblasti spoločnej zahraničnej  ... 

360 

2 K právomoci Súdneho dvora dohliadať na dodržiavanie čl. 
40 Zmluvy o EÚ 

Článok 40 Zmluvy o EÚ18 požaduje, aby uskutočňovanie SZBP neza-
sahovalo do výkonu právomocí Únie v iných oblastiach jej činnosti a na-
opak, uskutočňovanie iných politík Únie nezasahovalo do výkonu jej prá-
vomoci v oblasti SZBP.19 Jednotlivé politiky Únia realizuje prostredníc-
tvom prijímania rôznych právnych aktov. Právne akty Únie sú výsledkom 
výkonu zverených právomocí Únie v príslušnej oblasti jej činnosti. Zve-
rené právomocí Únia vykonáva v rozsahu a podľa postupov stanovených 
zmluvami, na ktorých je založená.   

Pri výkone právomoci dohliadať na dodržiavanie čl. 40 Zmluvy o EÚ 
Súdny dvor preskúmava, či právny akt, ktorý bol prijatý v rámci SZBP, t. 
j. ktorého právnym základom sú ustanovenia Zmluvy o EÚ upravujúce 
SZBP, nemal byť prijatý v rámci iných oblastí činnosti Únie, t. j. právnym 
základom pre jeho prijatie nemali byť ustanovenia Zmluvy o fungovaní 
EÚ upravujúce uskutočňovanie inej politiky Únie (výkon právomoci 
Únie v inej oblasti jej činnosti20). Keďže Súdy dvor má v rámci výkonu 
tejto právomoci dohliadať rovnako aj na to, aby uskutočňovanie iných 
politík Únie nezasahovalo do výkonu právomocí Únie v oblasti SZBP, 
súdny prieskum dodržiavania čl. 40 Zmluvy o EÚ sa môže týkať aj kon-
troly, či právny akt prijatý v rámci iných politík Únie ako je SZBP, nemal 
byť prijatý v rámci SZBP a teda právnym základom pre jeho prijatie ne-
mali byť ustanovenia Zmluvy o EÚ upravujúce uskutočňovanie SZBP.  

                                                      
18 Podľa čl. 40 ods. 1 Zmluvy o EÚ uskutočňovaním SZBP nie je dotknuté uplatňovanie postupov a 
rozsah právomocí inštitúcií ustanovených zmluvami na výkon právomocí Únie uvedených v 
článkoch 3 až 6 Zmluvy o fungovaní EÚ. Články 3 až 6 Zmluvy o fungovaní EÚ upravujú jednotlivé 
druhy a oblasti právomoci Únie s výnimkou SZBP, ktorej vykonávanie podlieha osobitným 
pravidlám obsiahnutým v Zmluve o EÚ (v jej kapitole 2, hlava V). 
19 Podľa čl. 40 ods. 2 Zmluvy o EÚ rovnako nie je uskutočňovaním politík uvedených v týchto 
článkoch (čl. 3 až 6 Zmluvy o fungovaní EÚ, pozn.) dotknuté uplatňovanie postupov a rozsah 
právomocí inštitúcií ustanovených zmluvami na výkon právomocí Únie podľa tejto kapitoly (kapitoly 
2, hlavy V Zmluvy o EÚ, upravujúcej SZBP, pozn.). 
20 Napr. v oblasti rozvojovej spolupráce s tretími krajinami podľa čl. 208 a nasl. Zmluvy o fungovaní 
EÚ, alebo hospodárskej, finančnej a technickej spolupráce s tretími krajinami podľa čl. 212 a nasl. 
Zmluvy o fungovaní EÚ, či humanitárnej pomoci podľa čl. 214 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ. 
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Súdny dvor pri výkone právomoci podľa čl. 40 Zmluvy o EÚ posu-
dzuje platnosť napadnutého aktu s ohľadom na skutočnosť, či právny zá-
klad, na základe ktorého bol napadnutý akt prijatý, je správnym/vhodným 
právnym základom. Podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora sa má 
voľba právneho základu aktu EÚ založiť na objektívnych skutočnostiach, 
ktoré môžu byť predmetom súdneho preskúmania, medzi ktoré patria 
najmä cieľ a obsah aktu.21 Podľa Súdneho dvora22 vhodným/správnym 
právnym základom pre prijatie aktu má byť to ustanovenie Zmluvy, ktoré 
zveruje Únii právomoc prijímať opatrenia/akty pre dosiahnutie cieľov, 
ktoré má daný akt sledovať. Ak príslušný akt sleduje dva ciele alebo má 
dva prvky, z ktorých jeden možno určiť ako hlavný alebo rozhodujúci, 
kým druhý je iba vedľajší/doplňujúci, akt musí byť založený iba na jed-
nom právnom základe a to na právnom základe rozhodujúceho cieľa. V 
prípade, ak napadnutý akt sleduje viaceré ciele alebo má viacero zložiek 
bez toho, aby jeden cieľ alebo zložka boli doplňujúcimi oproti ostatným, 
t. j. ak medzi jednotlivými cieľmi alebo zložkami aktu nemožno rozlišo-
vať, že jeden cieľ alebo zložka je hlavný(-á) a druhý(-á) vedľajší(-ia), 
možno výnimočne použiť pre prijatie daného aktu viaceré/rôzne právne 
základy (t.j. viaceré ustanovenia Zmlúv, resp. ustanovenia Zmlúv patriace 
do viacerých rôznych oblastí činnosti Únie).23 Výnimočne znamená 
vtedy, ak jednotlivé právne základy odkazujú na postupy/procesy prijatia 

                                                      
21 Pozri: rozsudok z 13. septembra 2005, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej 
únie, C‑176/03, EU:C:2005:542, bod 45. Pozri aj: rozsudok z 11. júna 1991, Komisia Európskych 
spoločenstiev proti Rade Európskych spoločenstiev (označovaný ako „Dioxyde de titane“), C‑300/89, 
EU:C:1991:244, bod 10 a rozsudok z 19. septembra 2002, Republik Österreich proti Martin Huber, 
C‑336/00, EU:C:2002:509, bod 30. 
22 Pozri: rozsudok z 20. mája 2008, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie, 
C-91/05, EU:C:2008:288, bod 73. V uvedenom zmysle pozri aj: rozsudok z 11. septembra 2003, 
Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie, C‑211/01, EU:C:2003:452, bod 39; 
rozsudok z 29. apríla 2004, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie, C‑338/01, 
EU:C:2004:253, bod 55 a rozsudok z 10. januára 2006, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade 
Európskej únie, C‑94/03, EU:C:2006:2, bod 35. 
23 Pozri: rozsudok z 11. septembra 2003, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej 
únie, C‑211/01, EU:C:2003:452, bod 40; rozsudok z 29. apríla 2004, Komisia Európskych 
spoločenstiev proti Rade Európskej únie, C‑338/01, EU:C:2004:253, bod 56 a rozsudok z 20. mája 
2008, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie, C-91/05, EU:C:2008:288, bod 
75. 
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aktu, ktoré sú vzájomne zlučiteľné. Postupy tvorby právnych aktov v 
rámci SZBP sú však vzhľadom na špecifiká tvorby únijného práva v tejto 
oblasti24 nezlučiteľné s postupmi tvorby aktov Únie v rámci iných oblastí 
jej činnosti. Preto v prípade, ak napadnutý akt, prijatý v rámci SZBP, 
okrem cieľov spadajúcich do SZBP sleduje aj ciele, ktoré má Únia sledo-
vať v rámci iných oblastí jej činnosti (napr. v oblasti rozvojovej spolu-
práce, dopravy alebo ochrany životného prostredia) bez toho, aby tieto 
ciele boli len doplňujúcimi k hlavnému cieľu spadajúcemu pod SZBP, 
Súdny dvor pristúpi k zrušeniu napadnutého aktu, resp. k jeho vyhláseniu 
za neplatný, pretože jeho prijatím v rámci SZBP došlo k zásahu do vý-
konu právomoci Únie v iných oblastiach jej činnosti a tým k porušeniu 
čl. 40 Zmluvy o EÚ.  Súdny dvor pristúpi k zrušeniu právneho aktu pri-
jatého v oblasti SZBP samozrejme aj v prípade, ak by prípadne zistil, že 
napadnutý akt, prijatý na základe ustanovení Zmluvy o EÚ upravujúcich 
SZBP, nesleduje žiadne ciele tejto politiky Únie a sleduje výlučne ciele 
iných politík Únie, alebo ak ciele spadajúce pod SZBP síce sleduje, ale 
tie sú voči cieľom iných oblastí činnosti Únie, ktoré napadnutý akt sleduje 
popri cieľoch SZBP, len doplňujúcimi.  

Príkladom výkonu tejto právomoci Súdneho dvora je rozsudok Súd-
neho dvora vo veci sp. zn. C-91/05, Komisia Európskych spoločenstiev 
proti Rade EÚ.25 V uvedenej veci sa Komisia svojou žalobou domáhala, 
aby Súdny dvor zrušil rozhodnutie Rady, ktorým sa vykonáva jednotná 
akcia týkajúca sa príspevku EÚ ECOWAS v rámci moratória na ručné 
zbrane a ľahké zbrane26 (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) a určil ne-
uplatniteľnosť jednotnej akcie Rady o príspevku EÚ k boju proti destabi-
lizačnému akumulovaniu a rozširovaniu ručných zbraní a ľahkých 

                                                      
24 Pozri: čl. 24 ods. 1 druhý pododsek Zmluvy o EÚ. 
25 Rozsudok z 20. mája 2008, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie, C‑91/05, 
EU:C:2008:288. 
26 Rozhodnutie Rady 2004/833/SZBP z 2. decembra 2004, ktorým sa vykonáva jednotná akcia 
2002/589/SZBP týkajúca sa príspevku Európskej únie ECOWAS v rámci moratória na ručné zbrane 
a ľahké zbrane. Ú. v. EÚ L 359, s. 65.  
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zbraní27 (ďalej len „sporná jednotná akcia“), z dôvodu ich nezákonnosti. 
Komisia vo svojej žalobe o neplatnosť, podanou na základe čl. 230 
Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva28 (ďalej len „Zmluva o za-
ložení ES“, v súčasnosti čl. 263 Zmluvy o fungovaní EÚ), navrhovala 
rozhodnúť, že Rada tým, že prijala napadnuté rozhodnutie, zasiahla do 
právomocí Spoločenstva a preto porušila čl. 47 Zmluvy o EÚ (v súčas-
nosti čl. 40 Zmluvy o EÚ). Keďže napadnuté rozhodnutie sa zakladá na 
spornej jednotnej akcii, Komisia sa tiež domáhala vyslovenia neuplatni-
teľnosti tejto jednotnej akcie v zmysle čl. 241 Zmluvy o založení ES (v 
súčasnosti čl. 277 Zmluvy o fungovaní EÚ). Rada tvrdila, že Súdny dvor 
nie je príslušný na rozhodovanie o zákonnosti aktu, ktorý patrí do SZBP. 
Súdny dvor v rámci posudzovania svojej právomoci konať o žalobe Ko-
misie uviedol, že na základe článku 47 Zmluvy o EÚ (v súčasnosti čl. 40 
Zmluvy o EÚ) žiadne z ustanovení Zmluvy o EÚ nemá vplyv na ustano-
venia Zmluvy o založení ES.29 Je preto úlohou Súdneho dvora, aby za-
bezpečil, že akty, o ktorých Rada tvrdí, že patria pod SZBP a ktoré z hľa-
diska svojej povahy môžu mať právne účinky, nezasahovali do právo-
mocí, ktoré ustanovenia Zmluvy o založení ES udeľujú Spoločenstvu.30 
Súdny dvor preto konštatoval, že je príslušný preskúmať žalobu o neplat-
nosť podanú Komisiou na základe článku 230 Zmluvy o založení ES (v 
súčasnosti čl. 263 Zmluvy o fungovaní EÚ) a v tomto rámci skúmať dô-
vody neuplatniteľnosti spornej jednotnej akcie v zmysle článku 241 
Zmluvy o založení ES (v súčasnosti čl. 277 Zmluvy o fungovaní EÚ) v 

                                                      
27 Jednotná akcia Rady z 12. júla 2002 o príspevku Európskej únie k boju proti destabilizačnému 
akumulovaniu a rozširovaniu ručných zbraní a ľahkých zbraní a ktorou sa ruší jednotná akcia 
1999/34/SZBP. Ú. v. ES L 191, s. 1; Mim. vyd. 18/001, s. 314. 
28 Zmluva o založení Európskeho spoločenstva (konsolidované znenie). Ú. v. ES C 321E, 29.12.2006, 
s. 37 -331. 
29 Pozri: rozsudok z 13. septembra 2005, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej 
únie, C‑176/03, EU:C:2005:542, bod 38 a rozsudok z 23. októbra 2007, Komisia Európskych 
spoločenstiev proti Rade Európskej únie, C‑440/05, EU:C:2007:625, bod 52. 
30 Pozri: rozsudok z 12. mája 1998, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie, 
C‑170/96, EU:C:1998:219, bod 16; rozsudok z 13. septembra 2005, Komisia Európskych 
spoločenstiev proti Rade Európskej únie, C‑176/03, EU:C:2005:542, bod 39 a rozsudok z 23. októbra 
2007, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie, C‑440/05, EU:C:2007:625, bod 
53. 
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rozsahu, v akom sa tieto zakladajú na porušení článku 47 Zmluvy o EÚ 
(v súčasnosti čl. 40 Zmluvy o EÚ).31 

Súdneho dvora akt, ktorý má právne účinky a ktorý bol prijatý v rámci 
hlavy V Zmluvy o EÚ, t. j. SZBP,  ovplyvňuje ustanovenia Zmluvy o za-
ložení ES v zmysle článku 47 EÚ (v súčasnosti čl. 40 Zmluvy o EÚ), 
pretože mohol byť prijatý na základe Zmluvy o založení ES, a to bez toho, 
aby bolo potrebné skúmať, či tento akt bráni Spoločenstvu vo výkone 
jeho právomocí, alebo ho obmedzuje. Z judikatúry Súdneho dvora totiž 
vyplýva, že keď sa zdá, že ustanovenia aktu prijatého v rámci hláv 
V (SZBP) alebo VI (PSSTV) Zmluvy o EÚ majú z hľadiska svojho účelu, 
ako aj obsahu za svoj hlavný cieľ vykonanie politiky pridelenej Spolo-
čenstvu Zmluvou o založení ES a mohli byť riadne prijaté na základe 
Zmluvy o založení ES, Súdny dvor musí skonštatovať, že uvedené usta-
novenia boli prijaté spôsobom, ktorý je v rozpore s článkom 47 Zmluvy 
o EÚ (v súčasnosti čl. 40 Zmluvy o fungovaní EÚ).32 Otázka, či ustano-
venia aktu prijatého Úniou patria do právomoci Spoločenstva, sa pritom 
týka zverenia, a teda samotnej existencie tejto právomoci, a nie jej výluč-
nej alebo delenej povahy.33  

V posudzovanej veci napadnuté rozhodnutie Rady (vzhľadom na svoj 
účel a obsah) podľa Súdneho dvora sleduje na jednej strane zachovanie 
mieru a posilnenie medzinárodnej bezpečnosti (ciele, ktoré Únie sle-
duje/má sledovať v rámci SZBP), ale tiež aj zlepšovanie trvale udržateľ-
ného rozvoja v západnej Afrike (hospodársky a sociálny rozvoj krajín Af-
riky a teda ciele, ktoré Únia sleduje/má sledovať v rámci rozvojovej spo-
lupráce s tretími krajinami). Podľa Súdneho dvora napadnuté rozhodnutie 
sleduje viacero cieľov patriacich jednak do SZBP a jednak do politiky 

                                                      
31 Pozri: rozsudok z 20. mája 2008, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie, 
C-91/05, EU:C:2008:288, body 32 - 34. 
32 Ibidem, bod 60. Pozri aj: rozsudok z 13. septembra 2005, Komisia Európskych spoločenstiev proti 
Rade Európskej únie, C‑176/03, EU:C:2005:542, body 51 a 53, ako aj rozsudok z 23. októbra 2007, 
Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie, C‑440/05, EU:C:2007:625, body 69 
až 74. 
33 Pozri: rozsudok z 20. mája 2008, Komisia Európskych spoločenstiev proti Rade Európskej únie, 
C-91/05, EU:C:2008:288, bod 62. Pozri aj: rozsudok z 30. mája 2006, Komisia Európskych 
spoločenstiev proti Írsku, C‑459/03, EU:C:2006:345, bod 93. 
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rozvojovej spolupráce s tretími krajinami a to bez toho, aby jeden z nich 
bol doplňujúcim vo vzťahu k inému. Medzi cieľmi, ktoré napadnuté roz-
hodnutie Rady sleduje, nemožno rozlišovať, že jeden z nich je 
hlavný/rozhodujúci a druhý len vedľajší/podporný. Súdny dvor tak dospel 
k záveru, že Rada tým, že prijala napadnuté rozhodnutie na základe hlavy 
V Zmluvy o EÚ (ustanovení upravujúcich vykonávanie SZBP), hoci toto 
rozhodnutie patrí takisto aj do politiky rozvojovej spolupráce, porušila 
článok 47 Zmluvy EÚ (v súčasnosti čl. 40 Zmluvy o EÚ) a preto napad-
nuté rozhodnutie zrušil. 

Právomoc Súdneho dvora dohliadať na rešpektovanie čl. 40 Zmluvy o 
EÚ spočíva v jeho právomoci posudzovať platnosť aktov prijatých v ob-
lasti SZBP. Súdny dvor túto právomoc vykonáva v rámci konania o nep-
latnosť aktu. Pasívne procesne legitimovaným subjektom je v tomto prí-
pade príslušná inštitúcia EÚ, ktorá daný akt prijala (Rada alebo Európska 
rada, pozri čl. 24 ods. 1 Zmluvy o EÚ, pozn.). Aktívne procesne legiti-
movaným subjektom môže byť iná inštitúcia Únie, členský štát EÚ, prí-
padne aj jednotlivec (fyzická alebo právnická osoba), ak spĺňa podmienky 
vymedzené v čl. 263 ods. 4 Zmluvy o fungovaní EÚ. V danom prípade 
však jednotlivec veľmi neprichádza do úvahy, nakoľko akty v oblasti 
SZBP sa netýkajú priamo a osobne jednotlivcov (s výnimkou reštriktív-
nych opatrení podľa čl. 24 Zmluvy o EÚ v spojení s čl. 275 ods. 2 Zmluvy 
o fungovaní EÚ), čo je podmienkou pre ich aktívnu procesnú legitimáciu 
v konaní o neplatnosť aktu .          

Právomoc dohliadať, aby akty prijaté v rámci SZBP nezasahovali do 
výkonu právomoci EÚ v iných oblastiach jej činností, resp. v danom čase 
do výkonu právomoci ES, mal Súdny dvor výslovne zverenú primárnym 
právom EÚ (ES) aj pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy.34 
Bývalý čl. 47 Zmluvy o EÚ požadoval, aby výkonom právomoci v oblasti 

                                                      
34 V zmysle čl. 47 Zmluvy o EÚ (v znení pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy) s 
výhradou ustanovení Zmluvy o EÚ, ktorými sa menia a dopĺňajú zmluvy zakladajúce ES a 
záverečných ustanovení Zmluvy o EÚ nič v tejto zmluve (Zmluve o EÚ, pozn.) nemá vplyv na 
zmluvy o založení Európskych spoločenstiev, ani ďalších zmlúv, ktoré tieto zmluvy menia alebo 
dopĺňajú a aktov prijatých na ich základe. 
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SZBP (prijímaním aktov v tejto oblasti) nedochádzalo zo strany prísluš-
ných inštitúcií EÚ k zásahom do ich právomocí v oblastiach činnosti Eu-
rópskych spoločenstiev. Toto ustanovenie už vzhľadom na jeho výslovné 
znenie bolo účelovo asymetrické,35 vo význame, že malo chrániť iba pred 
zasahovaním ustanovení Zmluvy o EÚ, upravujúcich uskutočňovanie 
SZBP a PSSTV, do oblastí spadajúcich do rámca činnosti Európskych 
spoločenstiev, nie však naopak. Uvedený článok výslovne nepožadoval 
zdržanie sa zásahu do uskutočňovania SZBP (a obdobne do uskutočňo-
vania PSSTV) výkonom právomocí Európskych spoločenstiev.    

V súčasnosti platný čl. 40 Zmluvy o EÚ je síce „nástupcom“ bývalého 
čl. 47 Zmluvy o EÚ, medzi jeho znením a znením bývalého čl. 47 Zmluvy 
o EÚ je však jeden podstatný rozdiel. Zatiaľ čo čl. 47 Zmluvy o EÚ bol 
formulovaný asymetricky, t. j. tak, aby sa predchádzalo výkonu právo-
moci v oblasti SZBP (a obdobne aj výkonu právomoci v oblasti  PSSTV), 
ktorý by zasahoval do výkonu právomocí Európskych spoločenstiev, zne-
nie v súčasnosti platného čl. 40 Zmluvy o EÚ je koncipované symetricky. 
Výslovne požaduje nielen, aby uskutočňovaním SZBP nedochádzalo 
k zásahu do výkonu právomoci Únie v iných oblastiach jej činnosti, ale 
aj naopak, aby uskutočňovaním politík v iných oblastiach činnosti EÚ ne-
bolo dotknuté uplatňovanie postupov a rozsah právomocí inštitúcií EÚ 
v oblasti SZBP.36 Nastoľuje sa tak otázka, akú právnu relevanciu, a či vô-
bec, v súvislosti s výkonom právomoci Súdneho dvora podľa čl. 40 
Zmluvy o EÚ, má uvedené doplnenie textu Zmluvy o EÚ.  

Právomoc Súdneho dvora dohliadať na dodržiavanie ustanovenia čl. 
40 ods. 2 Zmluvy o EÚ sa týka súdneho prieskumu zákonnosti aktov pri-
jatých v iných oblastiach činnosti Únie ako je oblasť SZBP Únie a to 
s ohľadom na skutočnosť, či ich prijatím nebolo zasiahnuté do právomocí 
Únie v oblasti SZBP. Vo vzťahu k týmto aktom Súdny dvor disponuje 
všeobecnou právomocou zabezpečiť v súlade so zmluvami dodržiavanie 

                                                      
35 Porovnaj: CRAIG, P.: The Lisbon Treaty. Law, Politics, and Treaty Reform. Oxford: Oxford 
University Press, 2013, ISBN: 978-0-19-966495-5, s. 407. 
36 Pozri: čl. 40 ods. 2 Zmluvy o EÚ. 
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práva pri výklade a uplatňovaní zmlúv37 bez obmedzení a tak súdny prie-
skum týchto aktov s ohľadom na rešpektovanie ustanovenia čl. 40 ods. 2 
Zmluvy o EÚ môže Súdny dvor realizovať nie len v rámci konania o nep-
latnosť aktu podľa čl. 263 Zmluvy o fungovaní EÚ, ale aj v rámci konania 
o prejudiciálnej otázke podľa čl. 267 Zmluvy o fungovaní EÚ. Osobitnú 
právomoc posudzovať platnosť aktov Únie (prijatých v iných oblastiach 
činností Únie ako v oblasti SZBP, ktorá podlieha osobitným pravidlám) 
totižto Súdnemu dvoru zveruje nie len čl. 263 Zmluvy o fungovaní EÚ 
v rámci konania o neplatnosť aktu, ale aj čl. 267 Zmluvy o fungovaní EÚ 
v rámci  konania o prejudiciálnej otázke. Predmetom konania o prejudi-
ciálnej otázke môže byť okrem výkladu práva Únie aj posúdenie jeho 
platnosti. Súdny dvor tak svoju právomoc dohliadať na dodržiavanie čl. 
40 Zmluvy o EÚ môže vzhľadom na Lisabonskou zmluvou doplnené zne-
nie tohto článku (obsiahnuté v jeho druhom odseku)  realizovať aj v rámci 
konania o prejudiciálnej otázke.      

Asymetricky formulované znenie bývalého čl. 47 Zmluvy o EÚ poža-
dovalo len ochranu vykonávania právomocí v oblastiach činností Európ-
skych spoločenstiev pred vykonávaním SZBP. Súčasné znenie čl. 40 
Zmluvy o EÚ neuprednostňuje výkon právomoci Únie v oblastiach čin-
nosti bývalého ES pred vykonávaním SZBP. Súčasné znenie čl. 40 
Zmluvy o EÚ (svojím druhým odsekom) rovnako požaduje ochranu vy-
konávania SZBP pred vykonávaním iných politík Únie. Z právomoci 
Súdneho dvora dozerať nielen na rešpektovanie právomocí Únie v iných 
oblastiach jej činností ako je SZBP, ale aj na rešpektovanie právomocí 
Únie v oblasti SZBP (a tým vykonávanie SZBP chrániť pred vykonáva-
ním právomocí Únie v iných oblastiach jej činnosti) vyplýva, že Súdny 
dvor je v zmysle súčasného čl. 40 Zmluvy o EÚ povolaný preskúmavať 
nielen platnosť aktov SZBP s ohľadom na skutočnosť, či ich prijatím ne-
došlo k zásahu do právomocí Únie v iných oblastiach jej činnosti, ale rov-
nako tak aj platnosť aktov prijatých v rámci výkonu právomocí Únie 
v iných oblastiach jej činnosti a to s ohľadom na skutočnosť, či ich prija-
tím nedošlo k zásahu do právomocí Únie v oblasti SZBP.  

                                                      
37 V zmysle čl. 19 ods. 1 prvý pododsek druhá veta Zmluvy o EÚ.  
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3 K právomoci Súdneho dvora preskúmavať zákonnosť reš-
triktívnych opatrení prijatých proti jednotlivcom v oblasti 
SZBP 

Ustanovenie čl. 215 Zmluvy o fungovaní EÚ38 obsahuje výslovne 
zmocnenie prijímať reštriktívne opatrenia proti fyzickým a právnickým 
osobám, skupinám a neštátnym entitám. Absencia takéhoto výslovného 
zmocnenia pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy viedla k ne-
istote pokiaľ ide o to, či EÚ, resp. ES, môže takéto opatrenia prijať a ak 
áno, ako prijatie takýchto opatrení odôvodniť v súlade s vtedy existujú-
cou úpravou Zmlúv.39 Okrem čl. 215 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ, 
ktorý výslovne zmocňuje EÚ na ukladanie takýchto reštriktívnych opat-
rení, čl. 75 Zmluvy o fungovaní EÚ (bývalý článok 60 Zmluvy o založení 
ES40) zmocňuje EÚ na prijatie opatrení týkajúcich sa zmrazenia majetku 
v rámci boja proti terorizmu a súvisiacim činnostiam. Aj napriek absencii 
výslovného zmocnenia pre prijatie takýchto opatrení v Zmluvách pred 
nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, Súdny dvor v rozsudku 
v spojených veciach sp. zn. C-402 a C-415/05, Kadi a Al Barakaat,41  kto-
rým rozhodol o odvolaniach proti rozsudkom Súdu prvého stupňa (teraz 

                                                      
38 Bývalý čl. 301 Zmluvy o založení ES. Podľa bývalého čl. 301 Zmluvy o založení ES ak je v 
spoločnej pozícii alebo jednotnej akcii prijatej podľa ustanovení Zmluvy o Európskej únii týkajúcej 
sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky stanovený určitý postup, aby Spoločenstvo 
prerušilo alebo obmedzilo čiastočne alebo úplne hospodárske vzťahy s jednou alebo viacerými 
tretími krajinami, Rada prijme nevyhnutné naliehavé opatrenia. Rada koná kvalifikovanou väčšinou 
na návrh Komisie. 
39 Pozri: rozsudok z 3. septembra 2008, Yassin Abdullah Kadi a Al Barakaat International Foundation 
proti Rade Európskej únie a Komisia Európskych spoločenstiev, C-402/05 P a C-415/05 P, 
EU:C:2008:461, body 121 – 236. Podľa Súdneho dvora čl. 60 a čl. 301 v spojení s čl. 308 Zmluvy 
o založení ES, vzhľadom na ich znenie a ich kontext, predstavujú primeraný a dostatočný právny 
základ pre prijatie napadnutého nariadenia ukladajúceho reštriktívne opatrenia voči dotknutým 
osobám (pánovi Kadimu a spoločnosti Al Barakaat). Rovnako túto otázku posúdil už Súd prvého 
stupňa (teraz Všeobecný súd), ktorého rozhodnutie Súdny dvor v uvedenej veci preskúmaval v rámci 
podaného odvolania. 
40 Bývalý čl. 60 Zmluvy o založení ES priznával Rade, v prípade ak sa činnosť Spoločenstva, ako ju 
predvída článok 301, pokladala za nevyhnutnú, len právomoc prijímať potrebné naliehavé opatrenia 
v oblasti pohybu kapitálu a platieb so zreteľom na tretie krajiny, a to postupom vymedzeným v článku 
301. 
41 Rozsudok z 3. septembra 2008, Yassin Abdullah Kadi a Al Barakaat International Foundation proti 
Rade Európskej únie a Komisii Európskych spoločenstiev, C-402/05 P a C-415/05 P, EU:C:2008:461. 
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Všeobecného súdu), ktorými Súd prvého stupňa zamietol žaloby o nep-
latnosť, ktoré podali pán Kadi a Al Barakaat proti nariadeniu Rady (ES) 
č. 881/2002, ktoré ukladalo reštriktívne opatrenia namierené proti niekto-
rým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al‑Qaida a Tali-
banom,42 v rozsahu, v akom sa ich tento akt týkal, uviedol, že Rada mala 
právomoc prijať toto nariadenie (reštriktívne opatrenie) a to (tak ako na 
to poukázal aj Súd prvého stupňa vo svojom odvolaním napadnutom roz-
sudku) na spojenom základe čl. 60, 301 a 30843 Zmluvy o založení ES. 
Dôvody odvolania namierené proti napadnutým rozsudkom, ktorými Súd 
prvého stupňa rozhodol, že čl. 60, 301 a 308 Zmluvy o založení ES pred-
stavujú zákonný právny základ sporného nariadenia, preto Súdny dvor 
zamietol v celom rozsahu ako nedôvodné.44 Právny predchodca súčasnej 
EÚ, ES, malo teda aj pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy 
a ňou inkorporovaným výslovným zmocnením obsiahnutým v čl. 75 
a 215 Zmluvy o fungovaní EÚ právomoc prijímať reštriktívne opatrenia 
proti jednotlivcom v rámci boja proti terorizmu a súvisiacim činnostiam. 
Lisabonská zmluva, vychádzajúc z uvedenej judikatúry Súdneho dvora, 
túto právomoc jej výslovným zakotvením v Zmluve o fungovaní EÚ 
„len“ potvrdila, resp. zviditeľnila. Okrem toho, Súdny dvor v rozsudku 

                                                      
42 Nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce 
opatrenia namierené proti niektorým osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al‑Qaida a 
Talibanom a ruší nariadenie Rady (ES) č. 467/2001, ktoré zakazuje vývoz určitého tovaru a služieb 
do Afganistanu, posilňuje zákaz letov a rozširuje zmrazenie finančných prostriedkov a ďalších 
finančných zdrojov vo vzťahu k Talibanu v Afganistane. Ú. v. ES L 139, s. 9; Mim. vyd. 18/001, s. 
294.  
43 Podľa čl. 308 Zmluvy o založení ES (v znení pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, 
v súčasnosti čl. 352 Zmluvy o fungovaní EÚ) v prípade, že na dosiahnutie niektorého z cieľov 
Spoločenstva v rámci fungovania spoločného trhu je potrebný akt Spoločenstva, a táto zmluva na to 
neposkytuje potrebné právomoci, prijme Rada jednomyseľným rozhodnutím vhodné opatrenia na 
návrh Komisie a po porade s Európskym parlamentom. Citované ustanovenie sa označuje ako tzv. 
flexibilná klauzula, na základe ktorej mohlo ES (teraz EÚ) konať nad rámec výslovne zverených 
alebo implicitne daných právomocí v prípade, ak predmetné konanie bolo/je potrebné pre dosiahnutie 
cieľov ES (teraz EÚ). K flexibilnej klauzule pozri, napr.: MAZÁK, J. – JÁNOŠÍKOVÁ, M.: Základy 
práva Európskej únie. Ústavný systém a súdna ochrana. Bratislava: Iura Edition, 2009, s. 46, ISBN 
978-80-8078-289-4. 
44 Rozsudok z 3. septembra 2008, Yassin Abdullah Kadi a Al Barakaat International Foundation proti 
Rade Európskej únie a Komisii Európskych spoločenstiev, C-402/05 P a C-415/05 P, EU:C:2008:461, 
body 156 - 236. 
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v spojených veciach Kadi a Al Barakaat, poukázal aj na to, že preskúma-
nie platnosti takýchto reštriktívnych opatrení spadá do jeho právomocí.45 
Podľa Súdneho dvora preskúmanie platnosti akéhokoľvek aktu Spoločen-
stva Súdnym dvorom z pohľadu základných práv treba v právnom spolo-
čenstve považovať za výraz ústavnej záruky vyplývajúcej zo Zmluvy 
o založení ES ako autonómneho právneho poriadku, ktorý medzinárodná 
zmluva nemôže zasiahnuť.46 Právomoc Súdneho dvora preskúmavať zá-
konnosť rozhodnutí upravujúcich reštriktívne opatrenia voči fyzickým 
alebo právnickým osobám, prijatých Radou na základe hlavy V kapitoly 
2 Zmluvy o EÚ (t. j. na základe ustanovení SZBP), resp. čl. 215 ods. 2 
Zmluvy o fungovaní EÚ, v súčasnosti vyplýva z výslovného znenia čl. 
275 ods. 2 Zmluvy o fungovaní EÚ a z čl. 24 ods. 1 druhého pododseku 
Zmluvy o EÚ. Vyhlásenie č. 25 k článkom 75 a 215 Zmluvy o fungovaní 
EÚ, pripojené k záverečnému aktu medzivládnej konferencie, ktorá pri-
jala Lisabonskú zmluvu, kladie dôraz na spravodlivý a riadny súdny prie-
skum zákonnosti takýchto reštriktívnych opatrení. Zdôrazňuje, že rešpek-
tovanie práv a základných slobôd vyžaduje, aby sa dostatočná pozornosť 
venovala najmä ochrane a rešpektovaniu práva dotknutých fyzických 
osôb alebo subjektov na riadne súdne konanie. Na tento účel a s cieľom 
zabezpečiť striktné súdne preskúmanie rozhodnutí, ktoré uložili reštrik-
tívne opatrenia fyzickej osobe alebo subjektu, musia byť predmetné roz-
hodnutia založené na jasných a zreteľných kritériách. Tieto kritéria musia 
byť prispôsobené osobitným vlastnostiam každého reštriktívneho opatre-
nia. 

V konaní vo veci Kadi a Al Barakaat sa Súdny dvor a pred ním Súd 
prvého stupňa,47 okrem otázky týkajúcej sa právneho základu prijímania 

                                                      
45 Ibidem, body 278 - 330. 
46 Ibidem, bod 316. 
47 Rozsudok z 21. septembra 2005, Ahmed Ali Yusuf a Al Barakaat International Foundation proti 
Rade Európskej únie a Komisii Európskych spoločenstiev, T-306/01, EU:T:2005:331 a rozsudok z 
21. septembra 2005, Yassin Abdullah Kadi proti Rade Európskej únie a Komisii Európskych 
spoločenstiev, T-315/01, EU:T:2005:332. 
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reštriktívnych opatrení, resp. tzv. inteligentných sankcií,48 zaoberali v pr-
vom rade otázkou, či súdy ES sú kompetentné vykonávať svoje právo-
moci súdneho prieskumu komunitárnych opatrení implementujúcich 
sankcie prijaté Bezpečnostnou radou OSN podľa Kapitoly VII Charty 
OSN49 s ohľadom na ich súlad so základnými právami chránenými ko-
munitárnym právom.50 V septembri 2005 Súd prvého stupňa (teraz Vše-
obecný súd) rozhodol, že nedisponuje právomocou vyhlásiť za neplatné 
napadnuté nariadenie Rady (ES) č. 881/2002 ukladajúce sankcie proti ur-
čitým osobám a skupinám  spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou 
Al‑Qaida a Talibanom s odôvodnením, že takýto prístup by viedol k ne-
priamemu prieskumu realizácie sankcií Bezpečnostnej rady OSN, čo by 
bolo v rozpore tak s komunitárnym právom ako aj s Chartou OSN. Ním 
uskutočnený incidenčný súdny prieskum platnosti rezolúcií Bezpečnost-
nej rady OSN (cez súdny prieskum platnosti nariadení ES implementujú-
cich tieto rezolúcie) pripustil len s ohľadom na kogentné normy medzi-
národného práva (ius cogens).51 V rozsudku o odvolaní proti rozhodnutiu 
Súdu prvého stupňa sa Súdny dvor nestotožnil s uvedenou argumentáciou 
Súdu prvého stupňa, keď uviedol, že záväzky vyplývajúce pre členské 

                                                      
48 Koncept inteligentných (smart, angl.) sankcií, resp. cielených (targeted, angl.) sankcií predstavuje 
zásadnú inováciu sankčného mechanizmu podľa kapitoly VII Charty OSN, ktorá predstavuje právny 
základ pre ukladanie sankcií, rozvinutú praxou Bezpečnostnej rady OSN. Bližšie k inteligentným 
sankciám pozri, napr.: GREGOVÁ ŠIRICOVÁ, Ľ. – GIERTL, A.: Regionalizmus a univerzalizmus 
v presadzovaní medzinárodného mieru a bezpečnosti. In: KLUČKA, J. a kol.: Regionalizmus a jeho 
prínos pre všeobecné medzinárodné právo. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 
2015, s. 273 – 275, ISBN 978-80-8152-354-0.         
49 Podľa kapitoly VII Charty Organizácie spojených národov môže Bezpečnostná rada OSN 
rozhodovať o opatrenia potrebných na zachovanie alebo obnovenie medzinárodného mieru 
a bezpečnosti. 
50 Porovnaj: SARI, A.: The Relationship between Community Law and International Law after Kadi: 
Did the ECJ Slam the Door on Effective Multilateralism? In: MATTHEW HAPPOLD (ed.): 
International Law in a Multipolar World, London: Routledge, 2011, 352 s., ISBN 9780203803127. 
International Law in a Multipolar World. s. 1. Bližšie pozri napr. aj: TRIDIMAS, T. - GUTIERREZ-
FONS, J.A.: EU Law, International Law, and Economic Sanctions Against Terrorism: The Judiciary 
in Distress? In: Fordham International Law Journal, Volume 32, Issue 2, 2008-2009,  s. 664–679, 
ISSN 0747-9395. 
51 Pozri: rozsudok z 21. septembra 2005, Ahmed Ali Yusuf a Al Barakaat International Foundation 
proti Rade Európskej únie a Komisii Európskych spoločenstiev, T-306/01, EU:T:2005:331, body 276 
– 277 a rozsudok z 21. septembra 2005, Yassin Abdullah Kadi proti Rade Európskej únie a Komisii 
Európskych spoločenstiev, T-315/01, EU:T:2005:332, body 225 – 226.  
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štáty z Charty OSN nemôžu prevážiť nad princípmi, ktoré formujú časť 
samotných základov komunitárneho právneho poriadku.52 Zdôraznil, že 
súdy Spoločenstva musia v súlade s právomocami, ktoré sú im zverené 
podľa Zmluvy o založení ES, zabezpečiť úplný súdny prieskum zákon-
nosti všetkých aktov Spoločenstva s ohľadom na ich súlad so základnými 
právami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť všeobecných zásad práva Spo-
ločenstva vrátane aktov Spoločenstva, ktoré, ako sporné nariadenie, majú 
vykonať rezolúcie prijaté Bezpečnostnou radou podľa kapitoly VII 
Charty OSN.53      

Rozsudok Súdneho dvora v spojených veciach Kadi a Al Barakaat 
predstavuje podľa časti odbornej verejnosti najdôležitejší rozsudok Súd-
neho dvora z pohľadu vymedzenia vzťahu medzi komunitárnym právom 
a medzinárodným právom.54 Súdny dvor v ňom poukázal na kľúčové as-
pekty tohto vzťahu z pohľadu komunitárneho práva. Zvážil právny úči-
nok medzinárodných zmlúv v komunitárnom právnom systéme, zopako-
val všeobecnú povinnosť Spoločenstva dodržiavať svoje medzinárodné 
záväzky a rozpracoval v ňom svoj pohľad na podstatu komunitárneho 
právneho poriadku.55 Na druhej strane, závery a odôvodnenie Súdneho 
dvora nastoľujú zásadné otázky týkajúce sa režimu konfliktu medzi ko-
munitárnym právom a medzinárodným právom a fragmentácie v medzi-
národnom práve.56 Keďže účinnosť (efektivita) sankcií uložených Bez-
pečnostnou radou OSN závisí vo veľkej miere na ich implementácii vo 

                                                      
52 Pozri: rozsudok z 3. septembra 2008, Yassin Abdullah Kadi a Al Barakaat International Foundation 
proti Rade Európskej únie a Komisii Európskych spoločenstiev, C-402/05 P a C-415/05 P, 
EU:C:2008:461, bod 304. 
53 Ibidem, bod 326. 
54 Porovnaj: TRIDIMAS, T. - GUTIERREZ-FONS, J.A.: EU Law, International Law, and Economic 
Sanctions Against Terrorism: The Judiciary in Distress? In: Fordham International Law Journal, 
Volume 32, Issue 2, 2008-2009,  s. 661, ISSN 0747-9395. 
55 Porovnaj: SARI, A.: The Relationship between Community Law and International Law after Kadi: 
Did the ECJ Slam the Door on Effective Multilateralism? In: MATTHEW HAPPOLD (ed.): 
International Law in a Multipolar World, London: Routledge, 2011, 352 s., ISBN 9780203803127. 
56 Bližšie pozri: AUST, A.: Kadi: Ignoring International Legal Obligation. In: International 
Organizations Law Review, Volume 6, Issue 1, 2009, s. 298, ISSN  1572-3747. K fragmentácii 
medzinárodného práva, ktorej príčiny možno vidieť v rozvoji a diverzifikácii medzinárodného práva, 
bližšie pozri, napr.: KLUČKA, J.: Vzťah regionalizmu a regionálnych organizácií k všeobecnému 
medzinárodnému právu. In: KLUČKA, J. a kol.: Regionalizmus a jeho prínos pre všeobecné 
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vnútroštátnom práve,57 súdny prieskum takýchto implementačných opat-
rení na národnej alebo regionálnej úrovni môže zbaviť tieto sankcie ich 
efektívnej realizácie, rétorikou Súdneho dvora ich plného účinku („effet 
utile“).58 Naopak, nedostatok súdnej ochrany jednotlivcov ovplyvnených 
sankciami Bezpečnostnej rady OSN prístupnej na medzinárodnej úrovni 
znamená, že absencia ich súdnej ochrany na národnej alebo regionálnej 
úrovni môže zbaviť týchto jednotlivcov účinnej súdnej nápravy.59       

Na rozdiel od Súdu prvého stupňa, generálny advokát Maduro vo svo-
jich návrhoch60 a Súdny dvor vo svojom rozsudku v spojených veciach 
Kadi a Al Barakaat priblížili vzťah medzi Chartou OSN a Zmluvou o za-
ložení ES z pohľadu konceptu právneho systému. Podľa generálneho ad-
vokáta Madura logickým východiskovým bodom diskusie o uvedenom 
vzťahu by mal byť rozsudok Súdneho dvora vo veci sp. zn. 26-62, Van 
Gend en Loos, 61 v ktorom Súdny dvor vyhlásil komunitárny právny po-
riadok za autonómny. Nezávislý charakter komunitárneho práva zna-
mená, že spadá pod komunitárne súdy určiť účinok medzinárodných zá-
väzkov v rámci komunitárneho právneho poriadku odkazom na pod-
mienky stanovené komunitárnym právom.62 Súdny dvor založil svoj po-
stoj na tej istej ústavnej premise. Najprv poukázal na to, že Spoločenstvo 

                                                      
medzinárodné právo. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015, s. 158 – 162, ISBN 
978-80-8152-354-0. 
57 Bližšie pozri, napr.: BIANCHI, A.: Assessing the Effectiveness of the UN Security Council’s Anti-
terrorism Measures: The Quest for Legitimacy and Cohesion. In: The European Journal of 
International Law, Volume 17, Number 5, 2006, s. 881 – 919, ISSN 0938-5428. 
58 Bližšie pozri: POTACS, M.: Effet utile als Auslegungsgrundsatz. In: Europarecht, Volume 44, Issue 
4, 2009, s. 465–487, ISSN 0344-9777. 
59 Bližšie pozri: GESTRI, M.: Legal Remedies Against Security Council Targeted Sanctions: De Lege 
Lata and De Lege Ferenda Options for Enhancing the Protection of the Individual. In: The Italian 
Yearbook of International Law, Volume 17, 2007, s. 25-53, ISSN 0391-5107; CIAMPI, A.: Individual 
Remedies Against Security Council Targeted Sanctions. In: The Italian Yearbook of International 
Law, Volume 17, 2007, s. 55-77, ISSN 0391-5107. 
60 Návrhy generálneho advokáta M. Poiaresa Madura prednesené 16. januára 2008, Yassin Abdullah 
Kadi proti Rade Európskej únie a Komisii Európskych spoločenstiev, C‑402/05 P, EU:C:2008:11. 
61 Rozsudok z  5. februára 1963, NV Algemene Transport- en Expeditie Onderneming van Gend & 
Loos proti Nederlandse administratie der belastingen (van Gend en Loos), 26-62, EU:C:1963:1. 
62 Návrhy generálneho advokáta M. Poiaresa Madura prednesené 16. januára 2008, Yassin Abdullah 
Kadi proti Rade Európskej únie a Komisii Európskych spoločenstiev, C‑402/05 P, EU:C:2008:11, bod 
23. 
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je založené na princípe „rule of law“ a deklaroval, že povinnosti uložené 
medzinárodnou zmluvou nemôžu oslabiť ústavné princípy Spoločen-
stva,63 následne preskúmal, či v okolnostiach posudzovaného prípadu 
uvedené princípy spravujúce vzťah medzi medzinárodným právnym po-
riadkom a komunitárnym právnym poriadkom alebo ustanovenia Zmluvy 
o založení ES vylučujú výkon súdneho prieskumu sporného/napadnutého 
opatrenia.64 Súdny dvor dospel k záveru, že súdny prieskum napadnutého 
opatrenia nemožno vylúčiť. 

4 Právomoc Súdneho dvora rozhodovať o žalobe o náhradu 
škody spôsobenej reštriktívnym opatrením stanoveným roz-
hodnutím SZBP 

Aj napriek výslovnému zneniu čl. 24 ods. 1 druhého pododseku po-
slednej vety Zmluvy o EÚ a čl. 275 druhého odseku Zmluvy o fungovaní 
EÚ, ktoré Súdnemu dvoru priznávajú v oblasti SZBP len právomoc do-
hliadať na dodržiavanie čl. 40 Zmluvy o EÚ a preskúmavať zákonnosť 
rozhodnutí upravujúcich reštriktívne opatrenia voči fyzickým a právnic-
kým osobám, prijatých Radou na základe ustanovení Zmluvy o EÚ upra-
vujúcich SZBP, Súdny dvor vo svojom nedávnom rozhodnutí vo veci sp. 
zn. C-134/19 P, Bank Refah Kargaran proti Rade EÚ,65 v záujme zabez-
pečenia úplnej súdnej ochrany fyzických a právnických osôb dotknutých 
reštriktívnymi opatreniami prijatými Radou podľa čl. 215 Zmluvy o fun-
govaní EÚ v rámci uskutočňovania SZBP, pripustil možnosť týchto osôb 
dovolávať sa v konaní pred ním, resp. v prvom stupni pred Všeobecným 
súdom, nároku na náhradu škody spôsobenej im týmito reštriktívnymi 
opatreniami. Súdny dvor uznal svoju právomoc konať o žalobe o náhradu 
škody podľa čl. 268 Zmluvy o fungovaní EÚ v prípade, ak aktom Únie, 

                                                      
63 Pozri: rozsudok z 3. septembra 2008, Yassin Abdullah Kadi a Al Barakaat International Foundation 
proti Rade Európskej únie a Komisii Európskych spoločenstiev, C-402/05 P a C-415/05 P, 
EU:C:2008:461, body 281–289. 
64 Ibidem, body 290–299 a body 300–309. 
65 Rozsudok zo 6. októbra 2020, Bank Refah Kargaran proti Rade Európskej únie, C‑134/19 P, 
EU:C:2020:793. 
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na základe ktorého jednotlivcovi vznikla škoda, je akt prijatý v rámci us-
kutočňovania SZBP – reštriktívne opatrenie v zmysle čl. 215 Zmluvy 
o fungovaní EÚ prijaté na základe rozhodnutia prijatého v zmysle čl. 29 
Zmluvy o EÚ, ktorý sa týka uskutočňovania SZBP (reštriktívne opatrenie 
stanovené rozhodnutím SZBP).         

V konaní pred Všeobecným súdom vo veci sp. zn. T‑552/15, Bank 
Refah Kargaran proti Rade (EÚ),66 sa Iránska banka, Bank Refah Kar-
garan, domáhala, aby bola EÚ uložená povinnosť nahradiť jej škodu vy-
plývajúcu z prijatia a zachovania reštriktívnych opatrení, ktoré boli voči 
nej uložené a ktoré boli následne zrušené zrušujúcim rozsudkom. Všeo-
becný súd jej žalobu o náhradu škody podľa 268 Zmluvy o fungovaní EÚ, 
ktorú mala utrpieť z dôvodu reštriktívnych opatrení prijatých voči nej v 
súlade s článkom 215 Zmluvy o fungovaní EÚ, zamietol z dôvodu, že na 
rozhodnutie o nej nemá Zmluvami zverenú právomoc.  

Podľa Všeobecného súdu67 z článku 24 ods. 1 druhého pododseku 
šiestej vety Zmluvy o EÚ a z článku 275 prvého odseku Zmluvy o fun-
govaní EÚ vyplýva, že súdy Únie v zásade nemajú právomoc, pokiaľ ide 
o ustanovenia primárneho práva týkajúce sa SZBP a právne akty prijaté 
na ich základe. Právomoc rozhodovať v oblasti SZBP má Súdny dvor EÚ 
v zmysle uvedených ustanovení zmlúv len výnimočne. Všeobecný súd 
dodal, že táto právomoc zahŕňa na jednej strane kontrolu dodržiavania čl. 
40 Zmluvy o EÚ a na druhej strane žaloby o neplatnosť podané jednot-
livcami za podmienok stanovených v článku 263 štvrtom odseku ZFEÚ 
proti reštriktívnym opatreniam prijatým Radou v rámci SZBP. Naproti 
tomu článok 275 druhý odsek Zmluvy o fungovaní EÚ nepriznáva súdu 
Únie žiadnu právomoc rozhodovať o akejkoľvek žalobe o náhradu škody. 
Všeobecný súd sa preto domnieval, že nemá právomoc rozhodovať o ná-
vrhu na náhradu škody v rozsahu, v akom tento návrh smeroval k náhrade 
škody, ktorá údajne vznikla z dôvodu reštriktívnych opatrení stanovených 

                                                      
66 Rozsudok z 10. decembra 2018, Bank Refah Kargaran proti Rade Európskej únie, T‑552/15, 
EU:T:2018:897. 
67 Ibidem, bod 30. 
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rozhodnutiami SZBP, založenými na čl. 29 Zmluvy o EÚ.68 Vzhľadom 
na uvedené Všeobecný súd dospel k záveru, že žaloba o náhradu škody, 
ktorej cieľom je získať náhradu škody, ktorá údajne vznikla v dôsledku 
prijatia aktu v oblasti SZBP, nepatrí do jeho právomoci. Proti rozsudku 
Všeobecného súdu podala uvedená banka odvolanie na Súdny dvor.  

Súdny dvor vo svojom rozsudku o odvolaní69 uznal, že článok 275 
Zmluvy o fungovaní EÚ výslovne neuvádza právomoc Súdneho dvora 
EÚ rozhodovať o škode, ktorá údajne vznikla z dôvodu reštriktívnych 
opatrení stanovených rozhodnutiami SZBP. 

Vychádzajúc zo svojej predchádzajúcej judikatúry70 tiež  dodal, že čl. 
24 ods. 1 druhý pododsek posledná veta Zmluvy o EÚ a čl. 275 prvý od-
sek Zmluvy o fungovaní EÚ, zavádzajúce výnimku z pravidla o všeobec-
nej právomoci, ktorú článok 19 Zmluvy o EÚ priznáva Súdnemu dvoru 
na zabezpečenie dodržiavania práva pri výklade a uplatňovaní Zmlúv,  
musia byť vykladané reštriktívne.71   

Podľa Súdneho dvora72 je však žaloba o náhradu škody samostatným 
opravným prostriedkom, ktorý má svoju osobitnú funkciu v rámci sys-
tému nápravných prostriedkov a ktorý podlieha podmienkam výkonu sta-
noveným na účely jej osobitného cieľa.73 Žaloba o náhradu škody sa má 
podľa Súdneho dvora posudzovať z hľadiska celkového systému súdnej 

                                                      
68 Podľa čl. 29 Zmluvy o EÚ (bývalý čl. 15 Zmluvy o EÚ v znení pred nadobudnutím platnosti 
Lisabonskej zmluvy) Rada prijíma rozhodnutia, ktoré vymedzujú pozíciu Únie k určitej záležitosti 
geografickej alebo vecnej povahy. Členské štáty zabezpečia, aby ich vnútroštátne politiky 
zodpovedali pozíciám Únie. 
69 Rozsudok zo 6. októbra 2020, Bank Refah Kargaran proti Rade Európskej únie, C‑134/19 P, 
EU:C:2020:793. 
70 Pozri, napr.: rozsudok z 24. júna 2014, Európsky parlament proti Rade Európskej únie, C‑658/11, 
EU:C:2014:2025, bod 70 a rozsudok z 19. júla 2016, H/Rada a i., C‑455/14 P, EU:C:2016:569, bod 
40. 
71 Rozsudok z 10. decembra 2018, Bank Refah Kargaran/Rada, T‑552/15, EU:T:2018:897, bod 32. 
72 Ibidem, body 33 - 39. 
73 Pozri aj: rozsudok z 28. apríla 1971, Lütticke/Komisia, 4/69, EU:C:1971:40, bod 6 a rozsudok z 
10. septembra 2019, HTTS/Rada, C‑123/18 P, EU:C:2019:694, bod 40. 
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ochrany jednotlivcov zavedeného Zmluvami,74 keďže táto žaloba pri-
spieva k účinnosti tejto ochrany.75 V tejto súvislosti tak z čl. 2 Zmluvy o 
EÚ, ktorý patrí k spoločným ustanoveniam Zmluvy o EÚ, ako aj z čl. 21 
Zmluvy o EÚ týkajúceho sa vonkajšej činnosti Únie, na ktorý odkazuje 
čl. 23 Zmluvy o EÚ týkajúci sa SZBP vyplýva, že Únia je založená pre-
dovšetkým na hodnotách právneho štátu.76 Navyše čl. 47 Charty základ-
ných práv EÚ,77 ktorý predstavuje potvrdenie zásady účinnej súdnej 
ochrany, vo svojom prvom odseku vyžaduje, aby každý, koho práva a 
slobody zaručené právom Únie boli porušené, mal za podmienok ustano-
vených v tomto článku právo na účinný prostriedok nápravy pred súdom. 
Samotná existencia účinného súdneho preskúmavania na účely dodržania 
ustanovení práva Únie je súčasťou existencie právneho štátu.78 Podľa 
Súdneho dvora potreba koherentnosti systému súdnej ochrany stanove-
ného právom Únie vyžaduje, aby s cieľom predísť medzerám v súdnej 
ochrane dotknutých fyzických a právnických osôb mal Súdny dvor prá-
vomoc rozhodovať aj o škode, ktorá údajne vznikla z dôvodu reštriktív-
nych opatrení stanovených rozhodnutiami SZBP. Právomoc Súdneho 
dvora EÚ rozhodovať o škode, ktorá údajne vznikla z dôvodu reštriktív-
nych opatrení prijatých podľa článku 215 Zmluvy o fungovaní EÚ, by 
zaručila úplnú súdnu ochranu dotknutých fyzických a právnických osôb. 
Súdny dvor dodal, že verejné označenie osôb dotknutých reštriktívnymi 
opatreniami sprevádza poníženie a nedôvera,79 pri ktorých nemožno vy-
lúčiť, že môžu spôsobiť škodu a odôvodniť podanie žaloby o náhradu 
škody s cieľom domáhať sa jej náhrady.80 Zásada účinnej súdnej ochrany 

                                                      
74 Pozri aj: rozsudok z 5. decembra 1979, Amylum a Tunnel Refineries proti Rade a Komisii, 116/77 
a 124/77, EU:C:1979:273, bod 14 a rozsudok z 12. apríla 1984, Unifrex proti Komisie a Rade, 281/82, 
EU:C:1984:165, bod 11. 
75 Pozri aj: rozsudok z 12. septembra 2006, Reynolds Tobacco a i. proti Komisii, C‑131/03 P, 
EU:C:2006:541, body 82 a 83. 
76 Pozri aj: rozsudok z 28. marca 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, bod 72. 
77 Charta základných práv Európskej únie. Ú. v. ES C 202, 7.6.2016, s. 391 – 407.  
78 Pozri aj: rozsudok z 28. marca 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, bod 73. 
79 Pozri aj, napr.: rozsudok z 28. mája 2013, Abdulrahim proti Rade a Komisii, C‑239/12 P, 
EU:C:2013:331, bod 70. 
80 Rozsudok zo 6. októbra 2020, Bank Refah Kargaran proti Rade Európskej únie, C‑134/19 P, 
EU:C:2020:793, bod 42. 
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osôb alebo subjektov dotknutých reštriktívnymi opatreniami preto vyža-
duje, aby s cieľom zabezpečiť úplnosť tejto ochrany Súdny dvor EÚ mo-
hol rozhodovať o žalobe o náhradu škody podanej týmito osobami alebo 
subjektmi, ktorou sa domáhajú náhrady škody spôsobenej reštriktívnymi 
opatreniami stanovenými rozhodnutiami SZBP.  

V okolnostiach posudzovaného prípadu však Súdny dvor skonštato-
val, že odvolateľka, Iránska banka, Bank Refah Kargaran, nespĺňa pod-
mienky pre priznanie nároku na náhradu škody spôsobenej jej reštriktív-
nymi opatreniami stanovenými rozhodnutiami SZBP. Podľa Súdneho 
dvora je nesporné, že zrušujúci rozsudok zrušil rozhodnutia SZBP, ako aj 
nariadenia založené na článku 215 Zmluvy o fungovaní EÚ. Skutočnosť, 
že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď do-
spel k záveru, že žaloba o náhradu škody, ktorá údajne vznikla fyzickej 
alebo právnickej osobe z dôvodu reštriktívnych opatrení stanovených roz-
hodnutiami SZBP, nepatrí do jeho právomoci, nemá vplyv na výrok na-
padnutého rozsudku v prípade, že žiaden z odvolacích dôvodov nevedie 
k vyvráteniu posúdenia Všeobecného súdu o dôvodnosti žaloby o ná-
hradu škody.81 Súdny dvor tiež dodal, že „len“ nedostatočné odôvodnenie 
všeobecne platného aktu nie je spôsobilé založiť zodpovednosť Únie.82 
Ak odôvodnenie rozhodnutia Všeobecného súdu vykazuje porušenie 
práva Únie, ale jeho výroková časť je napriek tomu dôvodná z iných práv-
nych dôvodov, takéto porušenie nemôže viesť k zrušeniu tohto rozhod-
nutia. V danom prípade je potrebné len vykonať zmenu odôvodnenia.83 

Úlohou odôvodnenia aktov všeobecnej pôsobnosti je umožniť Súd-
nemu dvoru vykonať preskúmanie zákonnosti aktu podľa čl. 263 Zmluvy 
o fungovaní EÚ v prospech osôb podliehajúcich súdnej právomoci, kto-
rým Zmluva o fungovaní EÚ tento opravný prostriedok priznáva.84 Podľa 

                                                      
81 Ibidem, body 49 - 52. 
82 V tomto zmysle pozri aj: rozsudok z 15. septembra 1982, Julius Kind KG proti Európskemu 
hospodárskemu spoločenstvu, 106/81, EU:C:1982:291, bod 14, a rozsudok z 30. septembra 2003, 
Eurocoton a i. proti Rade Európskej únie, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, bod 98. 
83 Pozri aj: rozsudok z 26. júla 2017, Rada Európskej únie proti LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, 
bod 75. 
84 Pozri, napr.: rozsudok z 15. septembra 1982, Julius Kind KG proti Európskemu hospodárskemu 
spoločenstvu, 106/81, EU:C:1982:291, bod 14. 
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Súdneho dvora prípadné nedostatočné odôvodnenie všeobecne platného 
aktu nie je spôsobilé založiť zodpovednosť Únie.85 Nedostatočnosť odô-
vodnenia aktu zavádzajúceho reštriktívne opatrenie nemôže sama osebe 
viesť k vzniku mimozmluvnej zodpovednosti Únie.86 Povinnosť odôvod-
nenia stanovenú čl. 296 Zmluvy o fungovaní EÚ, predstavujúcu pod-
statnú formálnu náležitosť aktu, je potrebné odlíšiť od otázky dôvodnosti 
odôvodnenia, rozhodujúcej pre posúdenie vecnej zákonnosti sporného 
aktu. Zodpovednosť Únie môže tak môže vzniknúť najmä vtedy, ak sú 
akty Únie, o ktoré sa opiera reštriktívne opatrenie, postihnuté nedostat-
kom alebo neexistenciou odôvodnenia a ak Rada neposkytne dôkazy, 
ktoré by mohli preukázať dôvodnosť tohto opatrenia.87 

Záver 

Súdny dvor má v oblasti SZBP právomoc (i) posudzovať platnosť ak-
tov SZBP s ohľadom na skutočnosť, či ich prijatím nedošlo k zásahu do 
právomocí Únie v iných oblastiach jej činnosti a platnosť aktov prijatých 
v rámci výkonu právomocí Únie v iných oblastiach jej činnosti s ohľa-
dom na skutočnosť, či ich prijatím nedošlo k zásahu do právomocí Únie 
v oblasti SZBP, (ii) posudzovať platnosť rozhodnutí ukladajúcich reštrik-
tívne opatrenia voči fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré boli pri-
jaté Radou na základe ustanovení Zmluvy o EÚ týkajúcich sa SZBP, (iii) 
rozhodovať o žalobe o náhradu škody spôsobenej reštriktívnym opatre-
ním stanoveným rozhodnutím SZBP a (iv) posudzovať súlad zamýšľanej 
medzinárodnej dohody s ustanoveniami zmlúv, na ktorých je Únia zalo-

                                                      
85 Rozsudok zo 6. októbra 2020, Bank Refah Kargaran proti Rade Európskej únie, C‑134/19 P, 
EU:C:2020:793, bod 61. Pozri aj: rozsudok z 15. septembra 1982, Julius Kind KG proti Európskemu 
hospodárskemu spoločenstvu, 106/81, EU:C:1982:291, bod 14 a rozsudok z 30. septembra 2003, 
Eurocoton a i. proti Rade Európskej únie, C‑76/01 P, EU:C:2003:511, bod 98. 
86 Rozsudok zo 6. októbra 2020, Bank Refah Kargaran proti Rade Európskej únie, C‑134/19 P, 
EU:C:2020:793, bod 62. Pozri aj: rozsudok z 10. septembra 2019, HTTS proti Rade Európskej únie, 
C‑123/18 P, EU:C:2019:694, bod 103. 
87 Rozsudok zo 6. októbra 2020, Bank Refah Kargaran proti Rade Európskej únie, C‑134/19 P, 
EU:C:2020:793, body 64 a 65. Pozri aj: rozsudok z 10. júla 2008, Bertelsmann a Sony Corporation 
of America proti Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, bod 181 a rozsudok zo 16. novembra 2017, 
Ludwig‑Bölkow‑Systemtechnik proti Európskej komisii, C‑250/16 P, EU:C:2017:871, bod 16. 
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žená. Na rozdiel od právomocí (i), (ii) a (iv), ktoré Súdnemu dvoru vý-
slovne zverujú príslušné ustanovenia zmlúv, na ktorých je Únia založená, 
právomoc Súdneho dvora EÚ rozhodovať o žalobe o náhradu škody spô-
sobenej reštriktívnym opatrením stanoveným rozhodnutím SZBP vy-
plýva z judikatúry Súdneho dvora (z jeho rozsudku vo veci sp. zn. 
C‑134/19 P, Bank Refah Kargaran proti Rade Európskej únie). Súdny 
dvor ju vyvodil z hodnôt právneho štátu a čl. 47 Charty základných práv 
EÚ, ktorý potvrdzuje zásadu účinnej súdnej ochrany. Tak ako sa právo-
moc Súdneho dvora posudzovať platnosť rozhodnutí ukladajúcich reš-
triktívne opatrenia voči fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré boli 
prijaté Radou v rámci uskutočňovania SZBP, prv vyplývajúca z judika-
túry Súdneho dvora, Lisabonskou zmluvou výslovne uznala aj samotným 
textom zmlúv, na ktorých je Únia založená, aj právomoc rozhodovať 
o žalobe o náhradu škody spôsobenej reštriktívnym opatrením stanove-
ným rozhodnutím SZBP bude zrejme pri budúcej revízii primárneho 
práva Únie zviditeľnená jej inkorporovaním do výslovného znenia zmlúv, 
na ktorých je Únia založená. V rámci výkonu svojich právomocí v oblasti 
SZBP Súdny dvor vo svojich rozhodnutiach odkýva nie len podstatu 
a uplatňovanie týchto právomocí, ale aj postavenie medzinárodného 
práva v právnom poriadku EÚ, resp. základné aspekty vzťahu medziná-
rodného práva a práva EÚ a to z pozície subjektu privlastňujúceho si prá-
vomoc vymedziť toto postavenie, resp. tento vzťah.   
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Abstrakt 
Spoločnou témou autorky príspevku a pána prof. Klučku je najmä myšlienka 
tzv. externalizácie konceptu Rule of Law z klasického vnútroštátneho poníma-
nia na úroveň medzinárodného práva. Dôvodom je skutočnosť, že pod vedením 
prof. Klučku autorka tvorila svoju dizertačnú prácu na tému Rule of Law vo 
vnútroštátnom práve a súčasnom medzinárodnom práve, obhájenú v roku 
2014. Nasledujúce odseky preto poskytujú súčasný pohľad na javy, ktoré 
ovplyvňujú Rule of Law na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni, s cieľom po-
ukázať na skutočnosť, že téma je stále živá a Rule of Law je možné považovať 
za nesmrteľnú tému, aktuálnu v každom čase. Okrem osvieženia, čo to vlastne 
Rule of Law znamená, sa pozastavíme nad súčasnými úvahami, v akom stave 
sa medzinárodné Rule of Law nachádza a ako ho môžu ovplyvniť aj súčasné 
výzvy spojené s využívaním umelej inteligencie.   
 
Abstract 
Common research theme of the author and prof. Klučka is mostly idea of the 
externalisation of the concept of the Rule of Law from traditional municipal 
conception to the international level. Prof. Klučka provided the supervision of 
the author´s Phd Theses on theme The Rule of Law in Municipal law and cur-
rent International law, submitted in 1014. Following text provides some actual 
ideas with the effect on the Rule of Law at Municipal and International law with 
the aim to target the fact that this theme is still alive and the Rule of Law can 
be considered to be immortal and up to date anytime. This contribution will 
refresh our minds within the idea of the Rule of Law and will provide insight 
into the current state of the international Rule of Law and how it shall be ef-
fected by the challenge of the Artificial Intelligence.   
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Úvod 

Rule of Law alebo v slovenskom ponímaní panstvo práva je myš-
lienka nie nová. Jej počiatky siahajú k Aristotelovi, Platónovi,1 či v mo-
dernejšom ponímaní k boju medzi svojvôľou panovníka a ľudom repre-
zentovaným parlamentom po vzore anglickej Listiny práv2 v anglo-ame-
rickom právnom systéme alebo k boju proti policajnému štátu v konti-
nentálnom právnom systéme.3 Hoci neexistuje jasná a presná definícia 
tohto pojmu, v jednoduchosti by sme Rule of Law mohli definovať pra-
vidlom, že každý je viazaný právom (zákonom).4 Ako uvádza Tasioulas,5 
na Rule of Law môžeme hľadieť ako na ideál, ktorý má rôznu podobu 
v závislosti od rôznorodosti subjektov, ktoré sa ho snažia uchopiť. Jeden 
zo súčasných autorov, ktorí sa pokúsili o predstavenie všeobecne akcep-
tovateľného vyjadrenia Rule of Law, je Lord Bingham.6 Podľa neho je 
základom Rule of Law pravidlo, podľa ktorého všetky osoby a orgány v 
štáte, verejné či súkromné, sú  viazané právom a sú oprávnené užívať toto 
právo, ktoré je verejne a do budúcna vyhlásené a chránené súdmi. Lord 
Bingham formuloval 8 princípov, ktorých dodržiavanie má zabezpečiť 
naplnenie Rule of Law: 1. verejné a predvídateľné právo; 2. aplikácia 
práva, nie ľubovôle; 3. rovnosť pred zákonom; 4. ochrana ľudských práv; 
5. dostupnosť občiansko-právneho konania; 6. limity právomocí orgánov 
verejnej moci; 7. spravodlivosť súdnych a iných rozhodcovských konaní; 
8. dodržiavanie medzinárodných záväzkov štátom.7 Podľa Tasioulasa 

                                                      
1 PLATÓN: Ústava. In: ŠPAŇÁR, J.: Edícia Filozofické odkazy. Bratislava: Pravda, 1980.  
2 Anglická verzia je sprístupnená na: Bill of Rights, 1689. Dostupné online: 
https://www.law.gmu.edu/assets/files/academics/founders/English_BillofRights.pdf (cit. 
11.07.2021). 
3 Pozri napr.: BRÖSTL, A. Právny štát. Košice: Medes, s.r.o., 1995, s 11- 19.  
4 Bližšie pozri: ELBERT, Ľ. Rule of Law a medzinárodné právo. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2015, s. 
15- 25. Dostupné online: https://unibook.upjs.sk/sk/europske-a-medzinarodne-pravo/470-rule-of-
law-a-medzinarodne-pravo  (cit. 11.07.2021).  
5 TASIOULAS, J.: The Rule of Law. Dostupné online: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3216796 (cit. 11.07.2021). 
6 BINGHAM, T. The Rule of Law. Londýn: Penguin Books, 2011. ISBN: 978-0-141-03453-9.  
7 Samozrejme, Lord Bingham nie je jediný, kto sa snaží o objasnenie Rule of Law, rôzni autori 
uvádzajú rôzne množiny princípov pre naplnenie ideálu Rule of Law, pozri napr.: FULLER, L.L. 
Morálka práva. Praha: Alfaprint, 1998, kap.2. ISBN: 80-86005-65-8; RAZ, J. The Authority of Law: 
Essays on law and morality. Dostupné online: 



Liber Amicorum Ján Klučka 

387 

jednotlivé princípy Rule of Law vystihujú na racionálnu autonómiu jed-
notlivcov ako dôležitého aspektu ľudskej dôstojnosti alebo podstaty mo-
rálnej hodnoty. Rule of Law podľa neho rešpektuje schopnosť jednotliv-
cov ako subjektov práva rozhodovať sa na základe predvídateľných práv-
nych noriem, ktorých obsah poznajú a majú dopad na ich rozhodnutia. 
Každé odchýlenie sa od Rule of Law je urážkou ľudskej dôstojnosti ako 
subjektu zodpovedného za svoje konanie. V tomto smere je teda možné 
vymedziť, že ideál Rule of Law sa vo vnútroštátnom práve viaže na ľud-
ské práva, ktorých požívateľom je jednotlivec.  

Pokiaľ ide o tzv. externalizáciu ideálu Rule of Law na medzinárodnú 
úroveň, je potrebné zohľadniť odlišné fungovanie medzinárodného práva 
a vnútroštátneho práva. Medzinárodné právo je silne poznačené suvere-
nitou štátu8 ako základného subjektu medzinárodného práva, ako tvorcu 
medzinárodnoprávnych pravidiel a rovnako ich adresáta. Prof. Klučka9 
sa, podobne ako iní medzinárodní autori,10 prikláňa k názoru, že najväč-
šou brzdou Rule of Law na medzinárodnej úrovni je chýbajúci centrálny 
donucovací orgán, ktorý by držal ochrannú ruku nad dodržiavaním pra-
vidiel medzinárodného práva. Garanciou dodržiavania záväzkov v me-
dzinárodnom práve je sankčný mechanizmus založený na svojpomoci štá-
tov. Tá nemusí byť vždy účinná, keďže vzťahy medzi štátmi ovplyvňuje 
aj ich faktická nerovnosť a záujmy. V dôsledku tejto skutočnosti dochá-
dza dokonca k spochybňovaniu funkčnosti ideálu Rule of Law na medzi-
národnej úrovni.   

                                                      
http://fs2.american.edu/dfagel/www/Philosophers/Raz/Rule%20of%20Law%20and%20its%20Virt
ue_%20%20Joseph%20Raz.pdf (cit. 11.07.2021). 
8 ELBERT, Ľ.: Suverenita štátu ako brzda medzinárodného Rule of Law. In: Bratislavské právnické 
fórum 2020: princíp právneho štátu a jeho miesto v medzinárodnom práve. Bratislava: Právnická 
fakulta UK, 2020. ISBN 9788071605638. S. 48-53. Dostupné online:  
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/BPF/2020/ZBORNI__K_BPF_MEDZKO_2020_-_fi-
nal.pdf (cit. 11.07.2021). 
9 KLUČKA, J. Vláda práva (Rule of Law) v medzinárodnom práve. In: Právny obzor, 95, č. 2, 2012.  
10 Pozri napr.: BEAULAC, S. The Rule of Law in International Law Today. Dostupné 
online: https://papyrus.bib.umontreal.ca/xmlui/bitstream/handle/1866/3093/International-Rule-
Law-Final.pdf?sequence=1&isAllowed=y (cit. 11.07.2021); bližšie pozri: ELBERT, Ľ. Rule of Law 
a medzinárodné právo. Košice: UPJŠ v Košiciach, 2015, s. 110 a nasl.  
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1 Medzinárodné Rule of Law na horskej dráhe  

Aj z vyššie načrtnutých dôvodov je medzinárodné Rule of Law pred-
metom neustálych diskusií. Možné je spomenúť online diskusiu, ktorá 
prebehla na platforme ejiltalk.org v súvislosti s (pomerne) nedávnymi 
zmenami, ktoré sa dotýkajú medzinárodného práva a vzťahov medzi 
štátmi. Inicioval ju Andreas Zimmermann,11 ktorý sa venuje skúmaniu 
otázky, či je v súčasnosti medzinárodné Rule of Law na vzostupe alebo 
sme svedkami jeho úpadku. Jeho dôvody je možné zhrnúť do niekoľkých 
okruhov. Prvým sú politické zmeny, ako je napr. kríza na Ukrajine 
a s ňou spojená neschopnosť medzinárodného spoločenstva reagovať na 
porušenie základnej kogentnej normy medzinárodného práva12- zákaz 
hrozby a použitia ozbrojenej sily, zmena smerovania zahraničnej politiky 
USA po nástupe Donalda Trumpa13 či oslabenie pozície Medzinárodného 
trestného súdu, ktoré podmieňujú otázku, či súčasný medzinárodný 
právny poriadok neprechádza významnou štrukturálnou zmenou oslabu-
júcou Rule of Law. V tomto smere je možné súhlasiť s prof. Hakimi,14 
ktorá oponuje, že práve rôzne konflikty medzi štátmi prebiehajúce na me-
dzinárodnej úrovni sú tzv. katalyzátorom nie len pre rozvoj medzinárod-
ného práva (tvorbu nových pravidiel), ale aj samotného medzinárodného 
Rule of Law. Konflikty sú totiž na jednej strane dôkazom nesúladu názo-
rov zainteresovaných subjektov, no na druhej strane napomáhajú identi-
fikovať problémové body a zamerať sa na ich odstránenie a dosiahnutie 

                                                      
11 ZIMMERMANN, A. Times Are Changing- and What About the International Rule of Law Then? 
Dostupné online: https://www.ejiltalk.org/times-are-changing-and-what-about-the-international-
rule-of-law-then/ (cit. 11.07.2021). 
12 Pozri bližšie: MAMLYUK, B. N. The Ukraine Crisis, Cold War II, and the International Law. 
Dostupné online: https://www.cambridge.org/core/journals/german-law-journal/article/ukraine-
crisis-cold-war-ii-and-international-law/10591A4AAC811193836468D7240E9A5D (cit. 
11.07.2021). 
13 Pozri napr.: BELLINGER, J. B. The Trump Administration´s Approach to International Law and 
Courts: Are We Seeing a Turn for the Worse? Dostupné online: 
https://scholarlycommons.law.case.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2555&context=jil (cit. 
11.07.2021). 
14 HAKIMI, M. International Law in Turbulent Times, Part I. Dostupné online: 
https://www.ejiltalk.org/international-law-in-turbulent-times-part-i/ (cit. 11.07.2021); HAKIMI, M.: 
International Law in Turbulent Times, Part II. Dostupné online: 
https://www.ejiltalk.org/international-law-in-turbulent-times-part-ii/ (cit. 11.07.2021). 



Liber Amicorum Ján Klučka 

389 

spoločného cieľa. Konflikty v medzinárodnom práve sú dôkazom nie 
toho, že by medzinárodné právo a jeho Rule of Law bolo slabé alebo upa-
dalo, ale skôr, že je pevné a štáty, rešpektujúc svoje záväzky, sú ochotné 
vložiť veľa energie do jasného určenia, či tieto záväzky vyžadujú, a to aj 
za cenu vstupu do konfliktu s ostatnými. Dôkazom úpadku by bola skôr 
situácia, keby medzinárodnoprávne konflikty nevznikali a štáty by úro-
veň medzinárodného práva ignorovali (pre ilustráciu využíva prof. Ha-
kimi pozíciu Donalda Trumpa,15 ktorý ako americký prezident popieral 
vplyv medzinárodného práva na vládne rozhodnutia USA či relevantnosť 
samotného medzinárodného práva ako takého).     

Ďalším okruhom sú zmeny v subjektoch medzinárodného práva 
verejného, keďže stále väčšiu úlohu zohrávajú neštátni aktéri, akými sú 
napr. NGO. Nastáva tak zmena charakteru medzinárodného práva, ktoré 
stráca medzištátnu povahu práva (tzv. state-centered) založeného na reš-
pektovaní suverenity štátu. V tomto ohľade však možno poznamenať, že 
silné postavenie štátu v medzinárodnom práve v dôsledku uplatňovania 
princípu suverenity a právnej rovnosti sa odráža aj v hlavnej brzde me-
dzinárodného Rule of Law, a to v neexistencii centrálneho donucova-
cieho orgánu, ako poukazuje aj prof. Klučka. Preto je možné domnievať 
sa, že posilnenie ďalších subjektov medzinárodného práva môže vytvárať 
priestor pre tvorbu a posilnenie nových kontrolných mechanizmov pre 
zabezpečenie dodržiavania medzinárodnoprávnych záväzkov.    

Takto sa dostávame k tretiemu argumentu Zimmermanna, a teda že 
Rule of Law na medzinárodnej úrovni do veľkej miery ovplyvňuje neo-
chota štátov rešpektovať rozhodnutia medzinárodných súdnych orgá-
nov, ako napr. Rusko vo vzťahu k Európskemu súdu pre ľudské práva 
(prípad Yukos16) alebo africké štáty k rozhodnutiam Medzinárodného 

                                                      
15 Pozri: HATHAWAY, O. Reengaging on Treaties and Other International Agreements (Part I): 
President Donald Trump´s rejection of International Law. Dostupné online: 
https://www.justsecurity.org/72656/reengaging-on-treaties-and-other-international-agreements-part-
i-president-donald-trumps-rejection-of-international-law/ (cit. 11.07.2021). 
16 Oao Neftyanaya Kompaniya Yukos v. Russia (sťažnosť č. 14902/04). Dostupné online: 
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-106308 (cit. 11.07.2021). 
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trestného súdu (prípad sudánskeho prezidenta Al Bashira17), ako aj neo-
chota vôbec participovať v rámci arbitrážnych konaní (Čína, Rusko vs. 
ITLOS18). Súdy sa tak dostávajú do konfliktu s dilemou, či zachovať 
svoje popredné postavenie v rámci rozvoja (dotvárania) medzinárodného 
práva alebo sa držať „bokom“, aby neohrozili svoju legitimitu tým, že by 
nepopulárnymi rozhodnutiami spôsobili odobratie súhlasu dotknutého 
štátu s ich právomocou. Možné je však oponovať, že samotné pripustenie 
takejto dilemy je v nadväznosti na Rule of Law nemysliteľné. Z prípadov 
v minulosti je zrejmé, že súdne orgány sa vedia vysporiadať aj s politicky 
citlivými otázkami, čoho dôkazom je aj rozhodnutie MSD vo veci Ko-
sovo19 alebo Gabčíkovo-Nagymaros,20 kde súd aj napriek politicky citli-
vej situácií medzi zainteresovanými stranami dokázal formulovať diplo-
maticky zmierlivé rozhodnutie.         

Predmetné myšlienky sú určite hodné hlbšieho zamyslenia, no z uve-
deného je možné odvodiť, že Rule of Law na medzinárodnej úrovni nie 
je ľahké uchopiť ani jasne určiť jeho pozíciu. Medzinárodné právo je prá-
vom založeným na suverenite štátov, a preto podlieha neustálym zmenám 
aj v nadväznosti na politické zmeny v jednotlivých štátoch i vo vzťahoch 
medzi nimi. A to aj napriek princípu právnej rovnosti medzi štátmi ako 
základnými subjektmi medzinárodného práva, ktorý je zakotvený 

                                                      
17 The Prosecutor v. Omar Hassan Ahmad Al Bashir (ICC-02/05-01/09). Od roku 2011 bola 
Bezpečnostná rada OSN informovaná o nečinnosti afrických štátov ako je Sudán, Keňa, Čad, 
Malawi, Konžská demokratická republika, ktoré ako zmluvné strany Rímskeho štatútu nereagovali 
na zatýkacie rozkazy vo vzťahu k sudánskemu prezidentovi Al-Bashirovi, hoci podliehal ich 
jurisdickii. Bližšie pozri: Al Bashir Case. Dostupné online: https://www.icc-cpi.int/darfur/albashir 
(cit. 11.07.2021). 
18 Russia Ignores ITLOS, Formally Violates its UNCLOS Obligations, and No One Cares. Dostupné 
online: http://opiniojuris.org/2013/12/08/russia-ignores-itlos-formally-violates-unclos-obligations-
one-cares/ (cit. 11.07.2021). 
19 Accordance with International Law of the Unilateral Declaration of Independence in Respect of 
Kosovo, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 2010, s. 403. Dostupné online: https://www.icj-
cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf (cit. 11.07.2021). 
20 Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I. C. J. Reports 1997, s. 7. 
Dostupné online: https://www.icj-cij.org/files/case-related/92/092-19970925-JUD-01-00-EN.pdf 
(cit. 11.07.2021). 
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v Charte Organizácie Spojených národov.21 Ekonomická a vojenská ne-
rovnosť štátov zohráva vždy významnú úlohu v odpovedi na otázku, či 
Rule of Law na medzinárodnej úrovni je na vzostupe alebo zažíva svoj 
úpadok. Z tohto pohľadu sa tak Rule of Law na medzinárodnej úrovni 
neustále nachádza akoby na horskej dráhe.  

Súhlasne ale možno reagovať na myšlienku Zimmermanna, ktorý uvá-
dza, že súčasné výzvy voči normativite medzinárodného práva a otvorené 
porušovanie (kogentných) noriem medzinárodného práva, by mali byť 
predmetom skúmania medzinárodných právnikov. Potrebné je tak skú-
mať rozsah a dôvody oslabenia Rule of Law na medzinárodnej úrovni, 
a hľadať tak spôsoby, ako ho chrániť. Je to jeden zo spôsobov, ako chrá-
niť samotné medzinárodné právo.     

2 Rule of Law vo svetle umelej inteligencie 

Jednou zo súčasných výziev spôsobujúcich faktickú nerovnosť štátov, 
a teda aj samotného práva a Rule of Law, je čoraz rozšírenejšie využíva-
nie umelej inteligencie naprieč všetkými oblasťami spoločnosti. Jednot-
livé formy umelej inteligencie majú napomáhať dosahovať ekonomickú 
prosperitu, bezpečnosť, uľahčovať dennodenné činnosti jednotlivca či 
znižovať pracovnú záťaž zamestnancov. Na druhej strane je však po-
trebné zabezpečiť, aby aj využívanie umelej inteligencie bolo v súlade 
s pravidlami vnútroštátneho a medzinárodného práva, aby dodržiavalo 
základe princípy Rule of Law na oboch právnych úrovniach. 

Využívanie umelej inteligencie prináša z pohľadu práva niekoľko 
problémov, ktoré môžu byť v rozpore s princípmi vnútroštátneho alebo 
medzinárodného práva. Jednak môže nastať situácia, že súčasne nedoko-
nalé formy využívania umelej inteligencie napr. v rôznych technologic-
kých postupoch  môžu spôsobovať chyby. Na druhej strane však chyba 
môže nastať v dôsledku skutočnosti, že algoritmus, ktorý využíva na 
svoju činnosť umelá inteligencia, nastavuje človek. Tento algoritmus 

                                                      
21 Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb. o Chartě Spojených národu a statutu 
Mezinárodního soudného dvora.      
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môže opakovať či posilňovať predsudky naprogramované človekom ne-
objektívne nazerajúcim napr. na pohlavie, rasu či etnickú alebo nábožen-
skú skupinu, čo narúša princíp rovnosti a nediskriminácie. Podľa Tasiou-
lasa22 je rovnako otázne či môžu byť právne normy preložené do kódov 
za účelom ich použitia umelou inteligenciou alebo či bude algoritmus 
schopný zohľadniť všetky nepredvídané skutočnosti alebo rôzne skut-
kové okolnosti konkrétneho prípadu. Podľa Blacklawsovej23 je nevy-
hnutné vyvážiť potenciálne sociálne benefity a možné nebezpečenstvo 
neobjektívnosti algoritmu a diskriminácie, aby Rule of Law (panstvo 
práva) nebolo nahradené Rule of computer code (panstvom počítačového 
kódu).  

Zapojenie umelej inteligencie v oblasti práva má však aj potenciál vy-
lepšiť napr. prístup k spravodlivosti a poskytnúť výhody pre historicky 
marginalizované skupiny spoločnosti. Podľa niektorých autorov24 je po-
trebné kriticky skúmať ako ovplyvňuje princípy Rule of Law rozširujúce 
sa využívanie dvoch druhov automatizácie: 1. expertných systémov vyu-
žívajúcich človekom predprogramované pravidlá a 2. nástrojov, ktoré od-
vodzovaním pravidiel z historických dát formulujú závery alebo predpo-
klady (často za využitia strojového učenia, tzv. machine learning). Tieto 
dva druhy automatizácie sa využívajú pri automatizácii rozhodovacieho 
procesu v rámci činnosti rôznych štátnych orgánov. Z technologického 
hľadiska tak úroveň automatizácie možno rozdeliť na čiastočnú a plnú 
automatizáciu, od pomocného systému pre rozhodovanie (počítač po-
máha, ale človek robí rozhodnutie) cez ľudské zapojenie sa do procesu 
rozhodovania (human in-the-loop) až po úplnú stratu ľudského zapojenia 
z rozhodovacieho procesu. Prvý typ automatizácie teda predstavuje pro-
ces, ktorý sleduje sériu predprogramovaných pravidiel napísaných člove-
kom (vyššie spomenuté expertné systémy) a býva označovaný ako prvá 

                                                      
22 TASIOULAS, J. The Rule of Law. Dostupné online:  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3216796 (cit. 11.07.2021). 
23 Artificial Intelligence, Big Data and the Rule of Law (Event Report). Dostupné online: 
https://www.hrbdt.ac.uk/artificial-intelligence-big-data-and-the-rule-of-law/ (cit. 11.07.2021). 
24 ZALNIERIUTE, M., BENNETT MOSES, L., WILLIAMS, G.: The Rule of Law and Automation 
of Government Decision-Making. Dostupné online: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3348831 (cit. 11.07.2021). 
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vlna umelej inteligencie. Druhý typ automatizácie rozvinie pravidlá, ktoré 
sú odvodené systémom z historických dát (tzv. strojové učenie pod do-
hľadom), teda systém rozhoduje na základe pravidiel naučených zo vzo-
rov a nadväzností medzi historickými dátami. Toto strojové učenie býva 
označované ako druhá vlna umelej inteligencie. Vyžaduje dáta, ktoré boli 
vopred určené človekom, to znamená, že sa môžu vyznačovať napr. ľud-
skými predsudkami alebo aj ekonomickými dôvodmi, čo môže narušiť 
dodržiavanie jednotlivých princípov Rule of Law ako je napr. už spomí-
naná rovnosť pred zákonom. Dôležité však je, že ostáva zachovaná zod-
povednosť osoby, ktorá daný systém nastavila, naprogramovala. 

Pri automatizácii rozhodovania napr. v rámci súdneho konania za vy-
užitia strojového učenia je veľmi dôležité, aby boli zohľadnené právne 
relevantné prvky, ktoré majú byť podkladom pre záverečné rozhodnutie. 
Podľa Chena25 by základnou úlohou využitia strojového učenia v rámci 
súdneho rozhodovania malo byť automatické určenie právne relevant-
ných okolností prípadu, ktoré sudca z rôznych dôvodov opomenie 
zohľadniť. Umelá inteligencia by tak zabránila vydaniu rozhodnutí, ktoré 
by spôsobili nespravodlivé a svojvoľné fungovanie súdneho systému. Na 
druhej strane však strojové učenie môže byť nástrojom pre elimináciu mi-
moprávnych, a teda nerelevantných faktorov, ktoré môžu silne ovplyvniť 
rozhodnutie sudcov a spôsobiť nezrovnalosti medzi sudcami. V rámci 
súdneho rozhodovania by mala umelá inteligencia sudcom pomáhať, nie 
ich nahradiť. Bez ľudského zapojenia v rámci súdneho rozhodovania by 
nebolo možné zachovať priestor pre právnu úvahu sudcov v prípade ne-
jasných okolností prípadu, hraničných ukazovateľov prípadu, ako aj vo 
vzťahu k vyjadreniu potreby novej právnej úpravy či použitiu analógie. 

Benefity využívania umelej inteligencie v rámci rozhodovania štát-
nych orgánov môžu predstavovať úsporu nákladov a urýchlenie konaní. 
Môžu smerovať aj k posilneniu Rule of Law, avšak to len v prípade, že 
automatizácia rozhodovania je správne nastavená, vykonaná a fungu-

                                                      
25 CHEN, D. L. Machine Learning and the Rule of Law. Dostupné online: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3302507 (cit. 11.07.2021). 
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júca pod dohľadom. V takomto prípade môže napomôcť zohľadniť a na-
plniť princípy zodpovednosti, transparentnosti, predvídateľnosti, konzis-
tencie a rovnosti pred zákonom. Dôkazom môžu byť modely,26 ktoré 
kladú silný dôraz na súlad s vnútroštátnou legislatívou, etickými pravid-
lami úradníkov a zverejňovaním pravidiel. Potvrdzujú ako môže staros-
tlivo nastavený systém automatizácie so zachovaním zodpovednosti člo-
veka priniesť mnohé benefity (ako je zrýchlenie konania, jeho transpa-
rentnosť, objektivita) a zároveň zachovať hodnoty Rule of Law.   

Na úrovni medzinárodného práva môžu štáty podľa Deeksa27 využiť 
umelú inteligenciu pre zlepšenie ich postavenia v rámci rokovania o me-
dzinárodných zmluvách alebo v rámci pokojného riešenia sporov súd-
nymi prostriedkami. Nástroje strojového učenia alebo počítačová analýza 
textov môžu odhaliť vzory správania sa štátov pri skúmaní veľkého počtu 
vyhlásení jednotlivých štátov (napr. členských štátov OSN v rámci prí-
pravy alebo prijímania rozhodnutí VZ OSN, či v procese prípravy medzi-
národných zmlúv), ktoré môžu napomôcť a urýchliť vyjednávaciu pozí-
ciu všetkých subjektov. Podobne môže byť urýchlený aj proces pokoj-
ného riešenia sporov. Na druhej strane však môžu štáty využiť nástroje 
umelej inteligencie aj v procese vynucovania dodržiavania medzinárod-
ného práva, napr. pri obstarávaní dôkazov o spáchaní vojnových zločinov 
alebo naopak, pri obstarávaní dôkazov o nevine domnelých páchateľov 
zločinov podľa medzinárodného práva.  

Veľká debata ohľadom zapojenia umelej inteligencie na úrovni me-
dzinárodného práva však  prebieha v súvislosti so zákazom smrteľných 
autonómnych zbraňových systémov. Táto debata je však doposiaľ kon-
troverzná a veľmi komplikovaná. Úvahy je možné podľa Deeksa rozdeliť 
(podobne ako v iných oblastiach využívania umelej inteligencie) do 

                                                      
26 Pozri napr. štúdiu Švédskeho modelu finančnej pomoci študentom: ZALNIERIUTE, M., 
BENNETT MOSES, L., WILLIAMS, G. The Rule of Law and Automation of Government Decision-
Making. Dostupné online: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3348831 (cit. 
11.07.2021). 
27 Bližšie pozri: DEEKS, A. Introduction to the symposium: How will Artificial intelligence affect 
International law? Dostupné online: https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-
international-law/article/introduction-to-the-symposium-how-will-artificial-intelligence-affect-
international-law/CD26AD55818677B9B28FB59EAD96D4BB (cit. 11.07.2021). 
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dvoch kategórií. Prvou sú úvahy, ako by mali štáty upraviť pravidlá me-
dzinárodného práva tak, aby vhodne reagovali na zapojenie nových tech-
nológií s použitím umelej inteligencie, a druhou sú úvahy, ako by mohli 
existujúce pravidlá medzinárodného práva ovplyvniť činnosť štátov 
v otázkach vývoja a využívania týchto technológií. 

Aj napriek rôznym iniciatívam snažiacim sa o prijatie zákazu smrtia-
cich autonómnych zbraňových systémov28 sa štáty podobne ako pri jad-
rových zbraniach zdráhajú prijať záväzok rešpektovať zákaz vývoja a vy-
užívania smrtiacich autonómnych zbraňových systémov. Jedným z dôvo-
dov je snaha o získanie politickej prevahy a rozhodujúceho postavenia 
v oblasti bezpečnosti. No rovnako ním môže byť aj snaha štátov nezablo-
kovať si cestu vývoja a využívania takých zbraňových systémov, ktoré by 
nakoniec dokázali naplniť a rešpektovať všetky existujúce pravidlá me-
dzinárodného práva, v prípade zbraňových systémov najmä z oblasti hu-
manitárneho práva a práva ozbrojených konfliktov.29 Najsľubnejšou sa 
zatiaľ ukazuje činnosť Skupiny vládnych expertov Dohovoru OSN o ur-
čitých konvenčných zbraniach,30 ktorá však do súčasnosti nenadobudla 
žiadny konkrétny výsledok vo forme zákazu vývoja a využívania smrtia-
cich zbraňových systémov. Výsledkom jej činnosti je zatiaľ 11 princípov 
pre oblasť smrtiacich autonómnych zbraňových systémov, ktoré v plnom 

                                                      
28 Bližšie pozri napr.: Campaign to stop killer robots. Dostupné online: 
https://www.stopkillerrobots.org/ (cit. 11.07.2021); Human Rights Watch: Losing Humanity: The 
case against Killer Robots. Dostupné online: https://www.hrw.org/report/2012/11/19/losing-
humanity/case-against-killer-robots (cit. 11.07.2021). 
29 Je nevyhnutné, aby akékoľvek nové zbraňové systémy s využitím umelej inteligencie dodržiavali 
princípy medzinárodného humanitárneho práva, o.i. princíp rozlišovania, princíp 
proporcionality, princíp nespôsobovania zbytočného utrpenia. Bližšie pozri napr.: ANDERSON, K., 
WAXMAN, M. C. Debating Autonomous Weapon Systems, Their Ethics, and Their regulation Under 
International Law.   Dostupné online: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2978359 
(cit. 11.07.2021); WAGNER, M. Autonomous Weapon Systems. Dostupné online:  
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2786136 (cit. 11.07.2021).     
30 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 456/2004 Z. z. o prijatí 
Dohovoru o zákazoch alebo obmedzeniach použitia určitých konvenčných zbraní, ktoré môžu byť 
považované za nadmerne zraňujúce alebo majúce nerozlišujúce účinky. 
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rozsahu odrážajú súčasné pravidlá medzinárodného humanitárneho 
práva.31     

Záver 

Predmetom tohto príspevku nebolo podrobné predstavenie medzinárod-
ného Rule of Law, ale skôr zamyslenie sa, akým smerom sa pohli úvahy 
v tejto oblasti od doktorandských čias autorky pod vedením prof. Klučku. Je 
možné konštatovať, že Rule of Law na medzinárodnej úrovni požíva stabilitu 
v závislosti od vývoja vzťahov medzi štátmi ako hlavnými subjektami me-
dzinárodného práva. Čím viac sa štáty dostávajú do medzinárodnej izolácie 
a prevládajú nacionalistické nálady vo vnútri štátu, tým viac je popieraná 
úloha medzinárodného práva a medzinárodné Rule of Law slabne a vice 
versa.    

Právo je neustále sa rozvíjajúcou oblasťou s potrebou reagovať na nové 
podnety, problémy, technológie, ako aj na spoločenské pomery. Jednou 
z najnovších výziev je potreba zodpovedať na otázku, či je súčasné medziná-
rodné právo, za zachovania princípov Rule of Law, schopné právne uchopiť 
situácie pri využití umelej inteligencie. Alebo je naopak nevyhnutné prijať 
novú právnu úpravu reagujúcu na využívanie umelej inteligencie. Hoci 
umelá inteligencia čoraz viac preniká do výskumnej, medicínskej, obchod-
nej, či vojenskej oblasti, štáty len veľmi pomaly a veľmi neochotne pristu-
pujú k tvorbe nových medzinárodných dohôd alebo dodatkov k už existujú-
cim dohodám, ktoré by reagovali na technologický rozvoj. Medzinárodné 
právo však obsahuje pravidlá, ktoré sú koncipované dostatočne všeobecne na 
to, aby pokryli aj nové špecifické problémy, čoho dôkazom je napr. aj me-
dzinárodné humanitárne právo. Zapojenie umelej inteligencie by teda malo 
podliehať podrobnému skúmaniu kontextu a miery jej využitia, ako aj súladu 
jej využívania s už existujúcimi pravidlami medzinárodného práva. Je na člo-
veku, aby zhodnotil, či je jej zapojenie užitočné, vhodné a konzistentné s pri-
ncípmi Rule of Law. 

 

                                                      
31 Background on LAWS in the CCW. Dostupné online: https://www.un.org/disarmament/the-
convention-on-certain-conventional-weapons/background-on-laws-in-the-ccw/ (cit. 11.07.2021). 
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Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Úvod 

Príspevok je venovaný pánovi profesorovi Jánovi Klučkovi, ktorý je 
vynikajúcim vedcom a pedagógom. Pána profesora Klučku si zo svojich 
nedávnych študentských čias pamätám ako vyučujúceho, ktorého pred-
nášky z Medzinárodného práva verejného, vedeli upútať pozornosť štu-
dentov a študenti sa na nich doslova tešili. Pána profesora sme vnímali 
ako významnú osobnosť a bol pre nás, študentov, veľkým vzorom, inšpi-

                                                      
1 Príspevok predstavuje čiastkový výstup v rámci výskumného projektu APVV-18-0421 „Európska 
prokuratúra v súradniciach ústavného poriadku Slovenskej republiky ako posilnenie európskej 
integrácie prostredníctvom práva“ 

Abstrakt 
Európska prokuratúra je vybavená právomocou vyšetrovať a trestne stíhať pá-
chateľov a spolupáchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy 
Únie. Aby Európska prokuratúra mohla vykonávať svoju činnosť efektívne, bolo 
nevyhnutné zaviesť záruky na zabezpečenie jej nezávislosti a zodpovednosti. 
V príspevku sa autorka venuje jednotlivým ustanoveniam nariadenia o Európ-
skej prokuratúre, v ktorých sú obsiahnuté záruky nezávislosti a zodpovednosti 
Európskej prokuratúry. 
 
Abstract 
The European Public Prosecutor´s Office is a body of the EU with the power 
to investigate and prosecute perpetrators and accomplices of crimes affecting 
the Union's financial interests. In order to carry out its activities effectively, it 
was necessary to put in place safeguards to ensure EPPO´s independence and 
accountability. In presented paper the author deals with the individual provi-
sions of the EPPO Regulation, which contain safeguards to ensure independ-
ence and accountability of the European Public Prosecutor´s Office.  
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ráciou a garantom odbornosti. Boli sme veľmi radi, že práve on nám odo-
vzdáva svoje vedomosti a skúsenosti, ktoré nadobudol počas svojej bo-
hatej profesionálnej kariéry.  Som veľmi vďačná za to, že aj po skončení 
štúdia, mám možnosť sa s pánom profesorom stretávať a spolupracovať 
s ním v rámci jedného pracoviska – Ústavu medzinárodného práva a eu-
rópskeho práva.  

Myšlienka vytvorenia samotného orgánu Európskej únie, ktorý bude 
zodpovedný za boj proti trestným činom poškodzujúcim finančné záujmy 
Únie a za zabezpečovanie ich ochrany, bola v Únii prezentovaná už pred 
viac ako dvadsiatimi rokmi. Definitívne sa myšlienka vytvorenia také-
hoto orgánu Únie pretavila do textu primárneho práva Únie prijatím Li-
sabonskej zmluvy. S cieľom bojovať proti trestnej činnosti, ktorá poško-
dzuje finančné záujmy EÚ, čl. 86 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 
(ďalej len „ZFEÚ“) upravuje možnosť vytvorenia samostatného orgánu 
Únie – Európskej prokuratúry. Možnosť obsiahnutá v čl. 86 ZFEÚ bola 
pretavená do reality prijatím nariadenia Rady (EÚ) 2017/1939, ktorým sa 
vykonáva posilnená spolupráca na účely zriadenia Európskej prokuratúry 
(ďalej len „nariadenie o EP“)2. 

Európska prokuratúra bola zriadená formou posilnenej spolupráce, 
ktorej sa aktuálne zúčastňuje 22 členských štátov Únie. Európska proku-
ratúra je zodpovedná za vyšetrovanie, trestné stíhanie páchateľov a spo-
lupáchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie3 a za 
podanie obžaloby na nich. Za účelom plnenia zverených úloh Európska 
prokuratúra vedie vyšetrovania, vykonáva úkony trestného stíhania a vy-
stupuje vo funkcii prokurátora na príslušných súdoch členských štátov až 
do konečného rozhodnutia vo veci.4 Zriadením Európskej prokuratúry sa 
okrem posilnenia ochrany finančných záujmov Únie sleduje aj dosiahnu-
tie ďalších cieľov, ktorými sú rozvoj v oblasti spravodlivosti, vytvorenie 

                                                      
2 Nariadenie Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017, ktorým sa vykonáva posilnená spolupráca na 
účely zriadenia Európskej prokuratúry. 
Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2017, s. 1 – 71. 
3 Trestné činy poškodzujúce finančné záujmy Únie sú vymedzené v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady (EU) 2017/1371 z 5. júla 2017 o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú finančné záujmy 
Únie, prostredníctvom trestného práva. Ú. v. EÚ L 198, 28.7.2017, s. 29 – 41. 
4 Článok 4 nariadenia o EP 
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súdržného a efektívneho systému vyšetrovania a trestného stíhania trest-
ných činov poškodzujúcich finančné záujmy Únie, zabezpečenie úzkej 
spolupráce a výmeny informácií medzi inštitúciami Únie a príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi členských štátov, ako aj zlepšenie dôvery obča-
nov Únie v inštitúcie Únie.5  

Keďže Európska prokuratúra má právomoc vyšetrovať a trestne stíhať 
páchateľov a spolupáchateľov trestných činov poškodzujúcich finančné 
záujmy Únie naprieč zúčastnenými členskými štátmi, bolo potrebné v na-
riadení o EP zaviesť aj inštitucionálne záruky na zabezpečenie jej nezá-
vislosti.6 Nezávislosť je jedným z najdôležitejších aspektov pre efektívne 
fungovanie akejkoľvek inštitúcie, pretože je možné predpokladať, že 
práve nezávislá inštitúcia má predpoklady na to, aby správne plnila úlohy, 
ktoré sú jej zverené.7 Zavedenie inštitucionálnych záruk nezávislosti Eu-
rópskej prokuratúry je predpokladom na to, aby Európska prokuratúra 
mohla efektívne vykonávať zverené úlohy. Práve nezávislosť je jedným 
z najdôležitejších princípov fungovania Európskej prokuratúry, pretože 
stanovené inštitucionálne záruky nezávislosti majú zabrániť zneužitiu 
právomocí.8 Nezávislosť Európskej prokuratúry je dopĺňaná jej striktnou 
zodpovednosťou9, pričom tieto dva princípy sa majú navzájom vyvažo-
vať. Existenciou a uplatňovaním princípov nezávislosti a zodpovednosti 
sa má zabezpečiť demokratická legitimita Európskej prokuratúry a súlad 
jej činnosti s princípom rule of law.10  

                                                      
5 Návrh nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry COM(2013) 534 final zo 17. júla 2013. 
6 Bod 16 Preambuly nariadenia o EP 
7 PATAKYOVÁ, M.T. Inštitúcie vystupujúce v prípadoch týkajúcich sa súťažného práva a ich 
nezávislosť. In: Acta Facultatis Iuridicar Universitatis Comenianae, 2019, roč. XXXVIII, č. 2. s. 
257. 
8 CARNICERO, M .C. S. The Independence of the European Public Prosecutor´s Office. In: Eucrim. 
2021, issue 1, p. 57. 
9 Bod 18 Preambuly nariadenia o EP 
10 BURCHARD, CH. Article 6: Indepencence and accountability. In HERRNFELD H., 
BRODOWSKI D., BURCHARD CH: European Public Prosecutor´s Office: Regulation (EU) 
2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public 
Prosecutor´s Office (´EPPO´): Article-by-Article Commentary. Baden-Baden: Nomos 
Verlagsgesselschaft mbH & Co. KG, 2021, p. 33. 
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1   Nezávislosť 

Nezávislosť Európskej prokuratúry, ako jeden z najdôležitejších pri-
ncípov jej fungovania, je upravená v čl. 6 nariadenia o EP. Uvedený člá-
nok upravuje vonkajšiu nezávislosť Európskej prokuratúry. Prvá veta čl. 
6 ods. 1 nariadenia o EP ustanovuje, že Európska prokuratúra je nezá-
vislá. Všeobecný princíp nezávislosti Európskej prokuratúry je následne 
spresnený v ďalších vetách čl. 6 ods. 1 nariadenia o EP. Podľa druhej vety 
čl. 6 ods. 1 nariadenia o EP: „Hlavný európsky prokurátor, zástupcovia 
hlavného európskeho prokurátora, európski prokurátori, európski dele-
govaní prokurátori, administratívny riaditeľ, ako aj zamestnanci Európ-
skej prokuratúry pri plnení svojich povinností podľa nariadenia o EP ko-
najú v záujme Únie ako celku, ako je vymedzený v práve, a nesmú žiadať 
ani prijímať pokyny od žiadnej osoby, ktorá nie je z Európskej prokura-
túry, ani od členského štátu Európskej únie alebo inštitúcie, orgánu, 
úradu alebo agentúry Únie.“ V uvedenej vete je možné identifikovať po-
zitívne a negatívne vymedzenie vonkajšej nezávislosti Európskej proku-
ratúry. Pozitívna vymedzenie vonkajšej nezávislosti Európskej prokura-
túry znamená, že všetky osoby, ktoré sa podieľajú na činnosti Európskej 
prokuratúry majú konať v záujme Únie ako celku. To znamená, že pri 
plnení svojich povinností tieto osoby nesmú konať vo vlastnom záujme, 
v záujme členského štátu alebo v záujme obvineného, a zároveň pri pl-
není úloh Európskej prokuratúry musia rešpektovať zásady činnosti Eu-
rópskej prokuratúry stanovené v čl. 5 nariadenia o EP.11 Negatívne vyme-
dzenie vonkajšej nezávislosti Európskej prokuratúry znamená, že žiadna 
osoba, ktorá sa podieľa na činnosti Európskej prokuratúry, nesmie žiadať 
ani prijímať pokyny od žiadnej osoby mimo Európskej prokuratúry, od 
členského štátu alebo inštitúcií, orgánov, agentúr a úradov Únie. Vonkaj-
šia nezávislosť Európskej prokuratúry je upevnená aj tým, že nariadenie 
o EP zaväzuje členské štáty EÚ, inštitúcie, orgány, úrady a agentúry 
Únie, aby rešpektovali nezávislosť Európskej prokuratúry a neusilovali 
sa ju ovplyvňovať pri výkone jej úloh.12  

                                                      
11 Ibid. p.35. 
12 Článok 6 ods. 1 tretia veta nariadenia o EP 



Liber Amicorum Ján Klučka 

405 

Vonkajšia nezávislosť Európskej prokuratúry môže byť zabezpečená 
len vtedy, pokiaľ osoby, ktoré sa podieľajú na činnosti Európskej proku-
ratúry a plnia im zverené úlohy Európskej prokuratúry, budú nezávislé. 
Jedným z nástrojov na zabezpečenie vonkajšej nezávislosti Európskej 
prokuratúry pri výkone jej činnosti, je proces výberu jednotlivých členov 
Európskej prokuratúry.13 Jedným z kritérií, ktoré musí spĺňať každý uchá-
dzač o pozíciu hlavného európskeho prokurátora, európskeho prokurátora 
alebo európskeho delegovaného prokurátora je, že uchádzačova nezávis-
losť je nespochybniteľná. Splnenie podmienok uchádzačov o funkciu 
hlavného európskeho prokurátora a európskych prokurátorov overuje vý-
berová komisia, ktorú tvorí dvanásť osôb vybraných spomedzi bývalých 
členov Súdneho dvora a Dvora audítorov, bývalých národných členov 
Eurojustu, členov najvyšších súdnych orgánov alebo prokuratúr člen-
ských štátov a uznávaných odborníkov v oblasti práva. V prípade európ-
skych delegovaných prokurátorov splnenie podmienok jednotlivých 
osôb, ktoré boli nominované členskými štátmi na funkciu európskeho de-
legovaného prokurátora, overuje kolégium, ktoré môže zamietnuť osobu 
nominovanú členským štátom, ak nespĺňa stanovené požiadavky.  

Zatiaľ čo hlavný európsky prokurátor a európski prokurátori vykoná-
vajú plnenie úloh Európskej prokuratúry na ústrednej úrovni a ich funk-
čné obdobie nie je obnoviteľné14, európski delegovaní prokurátori plnia 
úlohy Európskej prokuratúry na decentralizovanej úrovni, t.j. vo svojich 
členských štátoch a ich funkčné obdobie obnoviteľné je15. Keďže funkčné 
obdobie európskych delegovaných prokurátorov môže byť obnovené, pri-
čom ich do funkcie nominuje priamo členský štát, možno dospieť k zá-
veru, že ich nezávislosť od členských štátov je podrobená väčšiemu tlaku 
v porovnaní s tlakom na vonkajšiu nezávislosť hlavného európskeho pro-
kurátora a európskych prokurátorov. Rovnako k tomu môže prispieť aj 

                                                      
13 ANTUNES, J. A. - BRANDAO, N. 2020. EPPO Independence and Accountability. In LIGETI, K. 
– ANTUNES, M. J. – GIUFFRIDA, F.(eds.): The European Public Prosecutor´s Office at Launch: 
Adapting National Systems, Transforming EU Criminal Law. Milano: Wolters Kluwer Italia, p.18. 
14 Článok 14 ods. 1 a článok 16 ods. 3 nariadenia o EP 
15 Článok 17 ods. 1 nariadenia o EP 



Dominika Becková: Nezávislosť Európskej prokuratúry 

406 

skutočnosť, že členský štát môže odvolať európskeho delegovaného pro-
kurátora, ktorého do tejto funkcie nominoval, a to buď z dôvodov, ktoré 
nesúvisia s jeho povinnosťami podľa nariadenia o EP alebo z dôvodov 
súvisiacich s povinnosťou podľa nariadenia o EP. Aby členský štát ne-
zneužíval svoje oprávnenie odvolať európskeho delegovaného prokurá-
tora a bola zabezpečená nezávislosť európskeho delegovaného prokurá-
tora, členský štát môže európskeho delegovaného prokurátora odvolať 
z dôvodov súvisiacich s plnením jeho povinností podľa nariadenia o EP 
vždy len so súhlasom hlavného európskeho prokurátora.16 Je tiež po-
trebné uviesť, že európski delegovaní prokurátori, ktorí konajú v mene 
Európskej prokuratúry vo svojich členských štátoch, môžu popri plnení 
úloh Európskej prokuratúry naďalej vykonávať aj úlohy vnútroštátnych 
prokurátorov. Práve, skutočnosť, že európski delegovaní prokurátori 
môžu súčasne plniť úlohy Európskej prokuratúry aj úlohy vnútroštátnej 
prokuratúry, môže viesť k tomu, že prostredníctvom plnenia úloh vnút-
roštátnej prokuratúry a podriadením sa vnútroštátnemu orgánu môže byť 
ovplyvnené plnenie úloh podľa nariadenia o EP.17 

Nariadenie o EP vo svojom článku 6 ustanovuje len vonkajšiu nezá-
vislosť Európskej prokuratúry a jej členov, ktorí sa podieľajú na plnení 
úloh Európskej prokuratúry. Okrem zabezpečenia záruk vonkajšej nezá-
vislosti Európskej prokuratúry a jej členov je pre efektívne fungovanie 
potrebné, aby bola zabezpečená aj vnútorná nezávislosť členov Európskej 
prokuratúry. Vnútornú nezávislosť je potrebné chápať ako vnútornú au-
tonómiu členov Európskej prokuratúry, ktorí vo veci konajú. Existencia 
záruk vnútornej autonómie členov Európskej prokuratúry je nevyhnutná 
na zabezpečenie ochrany základných práv a slobôd osôb, voči ktorým Eu-
rópska prokuratúre vedie vyšetrovanie alebo trestné stíhanie, najmä práva 
na spravodlivý proces a rovnosti pred zákonom.18 Otázka vnútornej auto-
nómie sa týka najmä európskych delegovaných prokurátorov, ktorí 

                                                      
16 Článok 17 ods. 4 nariadenia o EP 
17 ANTUNES, J. A. - BRANDAO, N. 2020. EPPO Independence and Accountability. In LIGETI, K. 
– ANTUNES, M. J. – GIUFFRIDA, F.(eds.): The European Public Prosecutor´s Office at Launch: 
Adapting National Systems, Transforming EU Criminal Law. Milano: Wolters Kluwer Italia, p.19. 
18 CARNICERO, M .C. S. The Independence of the European Public Prosecutor´s Office. In: Eucrim. 
2021, issue 1, p. 58. 
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v členských štátoch v menej Európskej prokuratúry vedú vyšetrovania 
a trestné stíhania páchateľov a spolupáchateľov trestných činov poško-
dzujúcich finančné záujmy Únie. Je možné povedať, že európski delego-
vaní prokurátori nemajú pri plnení úloh Európskej prokuratúry úplnú 
vnútornú nezávislosť.19 Táto skutočnosť vyplýva zo štruktúry Európskej 
prokuratúry a jej hierarchického usporiadania. Európski delegovaní pro-
kurátori musia v rámci vyšetrovaní a trestných stíhaní, za ktoré sú zodpo-
vední, plniť usmernenia a pokyny stálej komory príslušnej vo veci, ako aj 
pokyny dozorujúceho európskeho prokurátora.20 Napriek tomu, že európ-
ski delegovaní prokurátori nemajú úplnú vnútornú nezávislosť, nariade-
nie o EP stanovuje viacero záruk, ktoré majú zabezpečiť, že vyšetrovanie 
a trestné stíhanie vedené európskymi delegovanými prokurátormi je ne-
stranné a v súlade s princípom zákonnosti.21  

2   Zodpovednosť 

Nezávislosť a právomoci Európskej prokuratúry sú dopĺňané striktnou 
zodpovednosťou. V zmysle čl. 6 ods. 2 nariadenia o EP: „Európska pro-
kuratúra zodpovedá za svoju všeobecnú činnosť Európskemu parlamentu, 
Rade a Komisii a vydáva výročné správy.“ Za všeobecnú činnosť Európ-
skej prokuratúry nesie plnú inštitucionálnu zodpovednosť hlavný európ-
sky prokurátor, ktorý je zároveň zodpovedný za plnenie svojich povin-
ností ako vedúci Európskej prokuratúry.22 Výročná správa o činnosti Eu-
rópskej prokuratúry sa vypracúva raz ročne a predkladá sa Európskemu 
parlamentu, národným parlamentom, Rade a Komisii.23 Hlavný európsky 
prokurátor vystúpi raz za rok pred Európskym parlamentom a Radou 

                                                      
19 BURCHARD, CH. Chapter III: Status, structure and organisation of the EPPO. Article 13. In 
HERRNFELD H., BRODOWSKI D., BURCHARD CH: European Public Prosecutor´s Office: 
Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the 
European Public Prosecutor´s Office (´EPPO´): Article-by-Article Commentary. Baden-Baden: 
Nomos Verlagsgesselschaft mbH & Co. KG, 2021, p. 100. 
20 Článok 13 ods. 1 pododsek 2 nariadenia o EP 
21 CARNICERO, M .C. S. The Independence of the European Public Prosecutor´s Office. In: Eucrim. 
2021, issue 1, p. 58. 
22 Bod. 18 Preambuly nariadenia o EP 
23 Článok 7 ods. 1 nariadenia o EP 
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a zhrnie všeobecnú činnosť Európskej prokuratúry. Na požiadanie vy-
stúpi hlavným európsky prokurátor aj pred národnými parlamentmi člen-
ských štátov, ktoré sa zúčastňujú na posilnenej spolupráci.24  

Okrem politickej zodpovednosti je Európska prokuratúra podrobená 
aj právnej zodpovednosti, podľa ktorej môžu byť procesné úkony Európ-
skej prokuratúry podrobené súdnemu preskúmaniu.25 Možnosť prijatia 
pravidiel týkajúcich sa súdneho preskúmania procesných opatrení Európ-
skej prokuratúry upravuje čl. 86 ods. 3 ZFEÚ, pričom táto možnosť od-
ráža osobitnú povahu úloh a štruktúry Európskej prokuratúry.26 Otázkou 
súdneho prieskumu procesných úkonov Európskej prokuratúry sa zoberá 
čl. 42 nariadenia o EP. Článok 42 ods. 1 nariadenia o EP potvrdzuje prá-
vomoc vnútroštátnych súdov preskúmavať „procesné úkony Európskej 
prokuratúry, ktorých cieľom je zakladať právne účinky voči tretím stra-
nám. Rovnako to platí aj v prípadoch, kedy Európske prokuratúra opo-
menula vykonať procesné úkony, ktorých cieľom je zakladať právne 
účinky voči tretím stranám a ktoré bola Európska prokuratúra z práv-
neho hľadiska podľa nariadenia o EP povinná prijať.“ Tým postupom 
súdneho preskúmania sa má zabezpečiť, aby procesné úkony Európskej 
prokuratúry uskutočnené pred obžalobou, a ktorých cieľom je zakladať 
právne účinky voči tretím stranám podliehali súdnemu preskúmaniu zo 
strany vnútroštátnych súdov v súlade s požiadavkami a postupmi stano-
venými vo vnútroštátnom práve.27 V súvislosti s činnosťou Európskej 
prokuratúry má Súdny dvor právomoc vydať prejudiciálne rozhodnutie 
o otázkach, ktoré sa týkajú: (i) platnosti procesných úkonov Európskej 
prokuratúry, pokiaľ sa takáto otázka platnosti nastolila pred akýmkoľvek 
súdom alebo tribunálom členského štátu priamo na základe práva Únie, 
(ii) výkladu alebo platnosti ustanovení práva Únie vrátene nariadenia 
o EP, (iii) výkladu čl. 22 a 25 nariadenia o EP vo vzťahu k akémukoľvek 

                                                      
24 Článok 7 ods. 2 nariadenia o EP 
25 ANTUNES, J. A. - BRANDAO, N. 2020. EPPO Independence and Accountability. In LIGETI, K. 
– ANTUNES, M. J. – GIUFFRIDA, F.(eds.): The European Public Prosecutor´s Office at Launch: 
Adapting National Systems, Transforming EU Criminal Law. Milano: Wolters Kluwer Italia, p. 20. 
26 Bod 86 Preambuly nariadenia o EP 
27 Bod 87 Preambuly nariadenia o EP 
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sporu o právomoc medzi Európskou prokuratúrou a príslušnými vnútroš-
tátnymi orgánmi“.28 Ustanovenie čl. 42 nariadenia o EP nijakým spôso-
bom nemení právomoc Súdneho dvora preskúmavať administratívne roz-
hodnutia Európskej prokuratúry, ktorých cieľom je zakladať právne 
účinky voči tretím stranám. Súdny dvor má právomoc preskúmavať roz-
hodnutia Európskej prokuratúry, ktoré Európska prokuratúra neprijala pri 
plnení svojich úloh, teda pri vyšetrovaní trestných činov poškodzujúcich 
finančné záujmy Únie, trestnom stíhaní páchateľov a spolupáchateľov 
týchto trestných činov a pri podávaní obžaloby.29  

Záver 

Nezávislosť Európskej prokuratúry je jedným zo základných a najdô-
ležitejších princípov jej fungovania. Nariadenie o EP stanovuje záruky 
pre zabezpečenie vonkajšej nezávislosti Európskej prokuratúry vo svo-
jom článku 6. Na to, aby mohla byť Európska prokuratúra skutočne ne-
závislým orgánom Únie, však nepostačuje len ustanovenie nariadenia 
o EP. Nezávislosť Európskej prokuratúry bude závisieť od správania sa 
všetkých zúčastnených subjektov – členov Európskej prokuratúry, člen-
ských štátov a inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie. Otázka nezá-
vislosti sa bude najčastejšie objavovať pri európskych delegovaných pro-
kurátoroch, ktorí plnia úlohy Európskej prokuratúry v zúčastnených člen-
ských štátoch.  

                                                      
28 Článok 42 ods. 2 nariadenia o EP 
29 Bod 89 Preambuly nariadenia o EP 
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Vplyv pôsobenia Výboru pre ľudské práva na 
ochranu základných práv, osobitne v podmien-

kach Slovenskej republiky 

JUDr. Tímea Lazorčáková, PhD. 
Kancelária verejného ochrancu práv 

Abstrakt 
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach stanovuje základné 
práva a slobody, ktoré sú uplatniteľné v celosvetovom meradle. Pomerne 
veľký počet štátov sa zaviazalo k jeho dodržiavaniu, ako aj k uznaniu možnosti 
podávať individuálne oznámenia pre prípadné porušenia práv v ňom 
obsiahnutých. Výbor pre ľudské práva, ako príslušný inštitucionálny orgán, 
posudzuje do akej miery si štáty plnia záväzky, ku ktorým sa zaviazali 
a vykonáva aktivity v záujme uplatňovania a ochrany základných práv. Jeho 
pôsobenie je neodmysliteľnou súčasťou ochrany základných práv, no 
efektivita jeho fungovania je miestami otázna. 

 
Abstract 
The International Covenant on Civil and Political Rights sets out fundamental 
rights and freedoms that are applicable worldwide. A relatively large number 
of states have committed themselves to be bounded with it, as well as to 
recognizing the possibility of individual communication for possible violation 
of the rights contained therein. The Human Rights Committee, as the 
appropriate institutional body, reconsiders the fulfilment of the applicable 
commitments by the states. Also, it realizes activities to implement and protect 
human rights. Its impact is an integral part of the protection of fundamental 
rights, but the effectiveness of its activities is questionable sometimes. 
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Úvod 

Predkladaný príspevok nadväzuje na publikáciu profesora Klučku 
z roku 1998, v ktorej sa venoval otázke ochrany ľudských práv v Sloven-
skej republike prostriedkami vnútroštátneho a medzinárodného práva.1 
Vo svojom článku rozoberal postup pri podávaní individuálnych ozná-
mení Výboru pre ľudské práva a podmienky pre ich prijatie. Zároveň, po-
ukázal na ďalší postup v súvislosti s vysloveným porušením základných 
práv a slobôd obsiahnutých v Medzinárodnom pakte o občianskych a po-
litických právach (ďalej len „Medzinárodný pakt“).2  

Príspevkom by autorka rada nadviazala na myšlienky profesora a po-
ukázala na reálny dosah pôsobenia Výboru pre ľudské práva v záujme 
ochrany základných práv vo všeobecnosti, ako aj osobitne v podmien-
kach Slovenskej republiky. Profesor Klučka príspevok publikoval v čase, 
keď pred Výborom pre ľudské práva prebehla prvá komunikácia indivi-
duálneho oznámenia voči Slovenskej republike. Rovnako tak, právna 
úprava ďalšieho konania v podmienkach Slovenskej republiky bola od-
lišná, než je tomu dnes.  A to bol dôvod, pre ktorý sa autorka rozhodla 
preskúmať túto problematiku a nadviazať na myšlienky profesora 
Klučku. Zároveň, Výbor pre ľudské práva je jedným z medzinárodno-
právnych inštitútov ochrany základných práv, ktorý má od jeho založenia 
veľký potenciál. Medzinárodný pakt, na podklade ktorého bol vytvorený, 
sa vo svojej podstate stal univerzálnym ľudsko-právnym inštrumentom 
svojej doby, ktorý stanovuje normy a zaisťuje ich dodržiavanie prostred-
níctvom vykonávacích opatrení. Je tomu ale skutočne tak? Je pôsobenie 
Výboru pre ľudské práva v praxi skutočne také efektívne?  Do akej miery 
zvyšujú jeho aktivity úroveň ochrany základných práv v celosvetovom 
meradle? 

                                                      
1 KLUČKA, J.: Ochrana ľudských práv v Slovenskej republike prostriedkami vnútroštátneho a 
medzinárodného práva: ako podávať oznámenia ženevskému výboru pre ľudské práva. Slovenské 
národné stredisko pre ľudské práva, 1998, 31 s., ISBN: 8096726196  
2 Vyhláška ministra zahraničných vecí 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a 
politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach 
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1 Pôsobenie a funkcie Výboru pre ľudské práva 

Výbor pre ľudské práva predstavuje zhromaždenie nezávislých odbor-
níkov, ktorí monitorujú vykonávanie Medzinárodného paktu jeho zmluv-
nými stranami. Rozsah jeho pôsobenia je skutočne značný, do dnešného 
dňa je zmluvnou stranou Medzinárodného paktu 173 štátov, a zmluvnou 
stranou Opčného protokolu3 k nemu je 116 štátov.4 Štát, ktorý sa stal 
zmluvnou stranou Medzinárodného paktu a Opčného protokolu, uznal 
príslušnosť Výboru pre ľudské práva dostávať a posudzovať oznámenia 
od jednotlivcov podliehajúcich jeho jurisdikcii.5 Cieľom prijatého Medzi-
národného paktu je vytvoriť rámec občianskych a politických práv, ku 
ktorým sa štáty zaviazali, že ich budú uplatňovať na vnútroštátnej úrovni 
bez diskriminácie. Pre výkon týchto práv bol zriadený aj samotný Výbor 
pre ľudské práva, ktorý realizuje so štátmi komunikáciu a dbá o dodržia-
vanie práv obsiahnutých v Medzinárodnom pakte.  

Vo všeobecnosti by sme mohli úlohy Výboru pre ľudské práva zhrnúť 
do štyroch bodov: 

1. monitorovanie vykonávania záväzkov zmluvnými stranami 
vyplývajúcich z Medzinárodného paktu, 

2. vypracúvanie všeobecných komentárov k tomu, aby štáty lep-
šie zabezpečovali uplatňovanie práv vyplývajúcich z Medzi-
národného paktu, 

3. prijímanie a posudzovanie oznámení na základe Opčného 
protokolu zo strany jednotlivcov, týkajúce sa porušenia Me-
dzinárodného paktu niektorou zo zmluvných strán, 

4. posudzovanie sťažností, ktoré podala jedná zmluvná strana 
voči druhej pre neplnenie svojich povinností predpoklada-
ných Medzinárodným paktom. 

                                                      
3 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 169/1991 Zb. o prijatí Opčného 
protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach a vyslovení súhlasu s ním 
4 Informácie dostupné na: https://treaties.un.org/Pages/Treaties.aspx?id=4&subid=A&clang=_en  
5 Ib. Čl. 1. 
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Z uvedeného teda vyplýva, že Výbor pre ľudské práva zabezpečuje 
jednak monitorovacie funkcie preventívneho charakteru, ktoré sú zame-
rané na všeobecné zvýšenie úrovne ochrany základných práv v jednotli-
vých štátoch, a zároveň, plní aj funkciu posudzovania porušenia základ-
ných práv v zmysle Medzinárodného paktu vo vzťahu k jednotlivcom.  

1.1 Všeobecné povinnosti štátu vyplývajúce z Medzinárodného paktu 

Zmluvné strany sa v zmysle čl. 40 Medzinárodného paktu zaviazali 
predkladať generálnemu tajomníkovi Organizácie spojených národov 
(ďalej len „ OSN“) správy o tom, ako pristupujú k uplatňovaniu práv ob-
siahnutých v Medzinárodnom pakte, aké opatrenia prijímajú na ich uplat-
ňovanie, a aký progres pri ich uplatňovaní dosiahli. Tento ich následne 
predkladá na posúdenie Výboru pre ľudské práva. Takúto správu pred-
kladajú do jedného roka odo dňa pristúpenia k Medzinárodnému paktu 
a následne podľa toho, kedy si ju Výbor pre ľudské práva vyžiada.6 Zvy-
čajne je to v rozmedzí 5 – 6 rokov. Spočiatku boli tieto správy všeobecné, 
no Výbor pre ľudské práva pristúpil k zjednodušenému režimu, podľa 
ktorého štáty v nadväzujúcich správach už odpovedajú len na vopred pri-
pravené otázky. Výnimkou je situácia, keď samotný Výbor pre ľudské 
práva požiada o predloženie úplnej správy.7 

Po predložení takejto správy nasleduje jej posúdenie a preskúmanie zo 
strany Výboru pre ľudské práva na jeho zasadnutiach. Zostaví  zoznam 
problémov, ktoré zasiela samotnej zmluvnej strane aj s dostatočným ča-
som na ich analýzu. Následne sa správa prerokuje za účasti tejto zmluvnej 

                                                      
6 Vyhláška ministra zahraničných vecí 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a 
politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, čl. 
40 
7 International Covenant on Civil and Political Rights: Human Rights Committee Guidelines for the 
treaty-specific document to be submitted by States parties under article 40 of the International 
Covenant on Civil and Political Rights, of November 22, 2010. United Nations, CCPR/C/2009/1, 
bod 13 a 14. Dostupné online: 
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsgh4Y
T8oKLJYDm6OGdPEf%2fAbxAthZXoiXIAdBTM8kI12JS5QFcEG%2fujbqFD8uJW3mhwvKD6
%2fwyUNIc04JZQ0tbg7mPUMwPYyd6c91UEOMONH (cit. 01.07.2021). 
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strany.8 Cieľom tohto postupu a spoločných rokovaní je pochopiť a ob-
jasniť problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s uplatňovaním Medzinárod-
ného paktu, ako aj jednotlivých práv z neho vyplývajúcich. Následne Vý-
bor pre ľudské práva vypracuje závery z týchto rokovaní, ktoré obsahuje 
zhrňujúce pripomienky. Tieto môžu byť pozitívne aj negatívne, obsahujú 
rôzne zistenia a odporúčania pre konkrétny štát. Zároveň, obsahujú aj ur-
čenie dátumu, do ktorého je potrebné predložiť ďalšiu správu zo strany 
štátu.  

Takéto záverečné pozorovania plnia dvojakú funkciu. Jednak pomá-
hajú štátom pripraviť budúcu správu, a jednak pomáhajú aj samotnému 
Výboru pre ľudské práva zamerať sa na konkrétne problémy toho, kto-
rého štátu.9 

1.2 Individuálne oznámenia predkladané Výboru pre ľudské práva 

Medzinárodný pakt pôvodne rátal len s možnosťou medzištátnych 
sťažností. Prijatím Opčného protokolu k nemu, však vytvorilo túto mož-
nosť aj pre jednotlivcov. Jeho prijatie vychádzalo zo skutočností, že pre 
dosiahnutie cieľov Medzinárodného paktu a vykonávanie jeho ustano-
vení, by bolo vhodné umožniť Výboru pre ľudské práva, aby dostával 
a posudzoval oznámenia aj od jednotlivcov, ktorí takto oznámia poruše-
nie základných práv, obsiahnutých v ustanoveniach Medzinárodného 
paktu, príslušnou zmluvnou stranou.10 Takéto oznámenie však nesmie 
byť anonymné, ani predstavovať zneužitie práva na podanie oznámenia, 
či nezlučiteľné s ustanoveniami Medzinárodného Paktu.11 Ďalšou dôleži-
tou podmienkou je to, aby vec nebola súčasne prerokúvaná na inom me-

                                                      
8 Human Rights Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet No. 15 (Rev.1). 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at 
Geneva, 2005, s. 18. ISBN: ISSN 1014-5567. Dostupné online: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1en.pdf (cit. 01.07.2021). 
9 Ib. s. 19. 
10 Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 169/1991 Zb. o prijatí Opčného 
protokolu k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach a vyslovení súhlasu s ním, 
Preambula 
11 Ib., čl. 3 
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dzinárodnom orgáne a aby jednotlivec vyčerpal všetky vnútroštátne pro-
striedky nápravy, s výnimkou prípadov, že sa to neodôvodnene naťa-
huje.12 

Výbor pri posudzovaní oznámenia berie do úvahy všetky informácie 
získané od jednotlivcov, štátu, ale aj prípadne občianskej spoločnosti, či 
mimovládnych organizácií.  Výsledok tohto preskúmania oznámi obom 
stranám. Následne, v prípade zistenia porušenia Medzinárodného paktu, 
je štát povinný Výboru pre ľudské práva poskytnúť informácie o prijatých 
opatreniach v lehote 90 dní. Špeciálny spravodajca iniciuje so štátom dia-
lóg zameraný na možnosti nápravy zistených nedostatkov.13 Ak štát nes-
polupracuje, Výbor pre ľudské práva iniciuje so štátom ďalšiu komuni-
káciu, prípadne ho môže aj navštíviť. Nedostatočná odpoveď, alebo úplná 
neochota štátu spolupracovať má za následok zverejnenie týchto skutoč-
nosti vo výročnej správe Výboru pre ľudské práva.  

2 Efektivita pôsobenia Výboru pre ľudské práva 

Vyššie uvedené skutočnosti fungovania Výboru pre ľudské práva na-
značujú, že jeho vplyv nie je tak výrazný, ako v prípade napríklad medzi-
národných súdnych orgánov. V prípade individuálnych oznámení je vý-
sledkom ich vybavenia „záverečná správa“ ktorá poukazuje na zistené 
nedostatky uplatňovania práv obsiahnutých v Medzinárodnom pakte, vrá-
tane oznámenia, aké opatrenia má štát prijať. Rovnako tak, v prípade 
predkladania pravidelných správ zo strany štátu, je výsledkom ich prero-
kovania opätovne len určitá forma „odporúčania“ vo vzťahu k štátom. 
Aký je teda reálny vplyv pôsobenia Výboru pre ľudské práva? 

2.1 Prostriedky, ktoré má Výbor pre ľudské práva k dispozícii 

V záujme zlepšenia vymožiteľnosti plnenia záväzkov vyplývajúcich 
z Medzinárodného paktu bola v roku 2001 zriadená osobitná funkcia tzv. 

                                                      
12 Ib. čl. 5 ods. 2 
13 Seeking Remedies for Torture Victims: A Handbook on the Individual Complaints Procedures of 
the UN Treaty Bodies, Part II, Procedures of the Human Rights Committee and the Committee 
Against Torture, 2006, s. 149. Dostupné online: 
http://www.omct.org/files/2006/11/3979/handbook4_eng_02_part2.pdf (cit. 02.07.2021). 
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„špeciálneho spravodajcu“, pre účely následného sledovania záverečných 
pripomienok. Zmluvná strana by mala poskytnúť do 1 roka informáciu 
o tom, aké opatrenia prijala na riešenie zistených problémov. Špeciálny 
spravodajca spolu so sekretariátom posúdi informácie a podá Výboru pre 
ľudské práva odporúčanie o ďalších krokoch. Ak štát tieto informácie ne-
poskytne, špeciálny spravodajca sa stretne so zástupcami štátu, aby sa si-
tuácia riešila. Ak štát naďalej nereaguje, tieto informácie sa zahrnú do 
výročnej správy Valnému zhromaždeniu OSN.14  

Výhodou tohto postupu je zverejňovanie správ a upozorňovanie na 
problémy, či vedenie konštruktívneho dialógu so zmluvnými stranami. 
Z výsledkov pôsobenia Výboru pre ľudské práva je zrejmé, že má vplyv 
na zmenu právnych úprav, politík, či praxe viacerých štátov, no určite nie 
všetkých. 

Nezáväzná forma opatrení vyjadrených zo strany Výboru pre ľudské 
práva a skutočnosť, že výsledkom nie je rozhodnutie, vytvára dojem „soft 
power“. V niektorých prípadoch môže byť takého pôsobenie Výboru pre 
ľudské práva veľmi významné. Je vhodné hovoriť o ľudských právach 
cestou porozumenia a vzájomného dialógu. Predovšetkým dialóg zame-
raný na počúvanie aj samotného štátu, a zisťovania jednotlivých problé-
mov je nepochybne vhodným nástrojom na zlepšenie uplatňovania práv 
obsiahnutých v Medzinárodnom pakte. Zároveň, je zrejmé, že aj štáty sú 
ochotnejšie zvyšovať úroveň ochrany základných práv nenásilnou cestou, 
ktorá nie je postavená na konkrétnych záväzkoch vyplývajúcich z roz-
hodnutia. Výbor pre ľudské práva ponecháva pomerne široké možnosti 
autonómie každého štátu na to, aby pristúpil k zlepšeniu uplatňovania zá-
kladných práv. Zároveň je oporným bodom pre diskusiu a spoluprácu, 
ako tento cieľ dosiahnuť.  

                                                      
14 Human Rights Civil and Political Rights: The Human Rights Committee Fact Sheet No. 15 (Rev.1). 
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations Office at 
Geneva, 2005, s. 20. ISBN: ISSN 1014-5567. Dostupné online: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet15rev.1en.pdf (cit. 02.07.2021). 
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Táto funkcia Výboru pre ľudské práva je nepochybne veľmi prínosná 
a skutočne má svoje opodstatnenie. No takýto, často malý tlak, skôr mo-
rálneho charakteru, pôsobí efektívne, dá sa povedať, len na vyspelé uve-
domelé štáty, ktoré majú v záujme zvyšovať úroveň ochrany základných 
práv. Viaceré štáty sú vo vzťahu k postupom Výboru pre ľudské práva 
takpovediac imúnne. Naznačujú to aj jednotlivé výročné správy Výboru 
pre ľudské práva.   

2.2 Výsledky pôsobenia Výboru pre ľudské práva 

Ako už bolo uvedené vyššie, zistenia Výboru pre ľudské práva sa za-
hrnú do výročnej správy. Takáto výročná správa obsahuje jednak aktivity 
Výboru pre ľudské práva, a jednak zoznam štátov, ktoré majú povinnosť 
predložiť správy, či už prvotné alebo následné. Výročná správa obsahuje 
priame odkazy aj na závery Výboru pre ľudské práva v jednotlivých in-
dividuálnych oznámeniach, ktoré boli prijaté pred príslušným rokovaním.  

Pri spracovaní tohto príspevku, som pracovala s viacerými výročnými 
správami Výboru pre ľudské práva za posledných 10 rokov. Zo všetkých 
správ vyplýva, že existuje pomerne veľký počet štátov, ktoré sú v omeš-
kaní s predložením správ. Naopak, počet oznámení doručených Výboru 
pre ľudské práva postupne rastie, čo môže evokovať zvýšenú dôveru sa-
motných jednotlivcov v túto inštitúciu.  

Správy v rozmedzí rokov 2011-2018 hovoria približne o 100-200 
oznámeniach doručených každý rok Výboru pre ľudské práva. Počet štá-
tov, ktoré si nesplnili povinnosť predložiť správu v zmysle čl. 40 Medzi-
národného paktu je približne 40-79. Nateraz posledná dostupná správa 
Výboru pre ľudské práva je za obdobie od júla 2019 až marca 2020, pri-
čom za toto obdobie bolo doručených 413 oznámení, počet štátov, ktoré 
neposkytli potrebnú správu Výboru pre ľudské práva však nie je zverej-
nený.15  Úplné prvenstvo neposkytovania správ držia štáty ako Gambia 
a Papua Nová Guinea, ktoré nepredložili správu až 28 rokov. V záujme 

                                                      
15 Jednotlivé výročné správy Výboru pre ľudské práva sú dostupné na tomto odkaze: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&TreatyID=8&
DocTypeID=27  
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zlepšenia prístupu jednotlivých štátov sa Výbor pre ľudské práva usiluje 
o zefektívnenie jednotlivých procesov, aby to bolo pre štáty čo najmenej 
zaťažujúce. Štáty by mali byť rozdelené do 8 skupín s pravidelnými pred-
vídateľnými cyklami podávania správ. Teda každý rok by podala správu 
iná skupina štátov, čo by znamenalo istotu podávania správ každých osem 
rokov, s jednoznačnou predvídateľnosťou pre zmluvné strany.16  

Na podklade uvedeného možno konštatovať, že stále existuje pomerne 
veľký počet štátov, ktoré si nechcú plniť svoje povinnosti a komunikovať 
s Výborom pre ľudské práva. Ďalšou možnosťou ako zefektívniť jeho pô-
sobenie by preto mohla byť určitá vnútroštátna vymožiteľnosť výsledkov 
ním oznámených.   

3 Dôsledky pôsobenia Výboru pre ľudské práva v podmien-
kach Slovenskej republiky 

Profesor Klučka vo svojom príspevku naznačil, že každé vyslovené 
porušenie základných práv Výborom pre ľudské práva zo strany Sloven-
skej republiky predstavuje možnosť začatia konania o ústavnej sťažnosti. 
Do akej miery je však takýto postup reálny a koľko oznámení bolo voči 
Slovenskej republike podaných? 

3.1 Oznámenia proti Slovenskej republike 

Z dostupných informácií vyplýva, že Výbor pre ľudské práva posu-
dzoval voči Slovenskej republike nateraz len 6 individuálnych oznámení, 
pričom iba v jednom z nich bolo konštatované porušenie práva obsiahnu-
tého v Medzinárodnom pakte. 

Prvý prípad sa týkal porušenia článkov 2, 17 a 26 Medzinárodného 
paktu, z dôvodu neuplatnenia zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych re-
habilitáciách, aj na majetok sťažovateľa zo strany slovenských orgánov. 

                                                      
16 Report of the Human Rights Committee 126th session (1–26 July 2019) 127th session (14 October–
8 November 2019) 128th session (2–27 March 2020), United Nations, A/75/40, 2020, s. 14. Dostupné 
online: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=A%2f75%2f
40&Lang=en (cit. 03.07.2021). 
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Uviedol, že sa vzťahoval len na majetok vyvlastnený po roku 1948 a nie 
aj na majetok vyvlastnený podľa Benešových dekrétov, a preto je podľa 
názoru sťažovateľa diskriminačný. Oznámenie bolo zaslané na vyjadre-
nie Slovenskej republike, no tá nereagovala. Výbor pre ľudské práva na-
pokon vychádzal z dostupných informácií a konštatoval, že zákon nie je 
diskriminačný len z toho dôvodu, že neodškodňuje aj krivdy spáchané 
v skoršom režime a sťažnosť vyslovil za neprijateľnú.17 

Druhý prípad sa týkal porušenia článkov 2, 14 a 26 Medzinárodného 
paktu. Sťažovateľovi bolo na Slovensku udelené povolenie na pobyt za 
účelom štúdia. Z dôvodu zdravotných problémov ukončil štúdium, v nad-
väznosti na čo mu bolo zrušené povolenie na pobyt a jeho žiadosti o pri-
znanie statusu utečenca nebolo vyhovené. Sťažovateľ konkrétne namie-
tal, že rozhodnutie o zrušení pobytu sa doručovalo verejnou vyhláškou 
a nedozvedel sa o tom včas na uplatnenie odvolania. Ďalšie rozhodnutie 
o povinnosti opustiť územie Slovenskej republiky už doručené bolo, 
preto Výbor pre ľudské práva v tomto bode oznámenie zamietol. Vo veci 
azylového konania oznámenie označil za neprijateľné pre nevyčerpanie 
vnútroštátnych prostriedkov nápravy.18  

Aj tretí prípad sa týkal porušenia čl. 2, 14 a 26 Medzinárodného paktu 
v konaní o udelenie azylu, keď sťažovateľovi nebol priznaný status ute-
čenca. Poukazoval najmä na absenciu ústneho konania a tlmočníka. Slo-
venská republika však argumentovala nevyčerpaním všetkých vnútroštát-
nych prostriedkov nápravy. S týmto sa Výbor pre ľudské práva nestotož-
nil a oznámenie prijal, avšak v konečnom dôsledku bolo oznámenie ne-
prípustné pre nepreukázanie nároku sťažovateľa.19  

                                                      
17 Human Rights Commitee, Sixtieth session, CCPR/C/60/D/643/1995, 15. August 1997. Dostupné 
online: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f60%2fD%2f643%2f1995&Lang=en  
18 Human Rights Committee, Seventy-Second Session, CCPR/C/72/D/935/2000, 25. July 2001. 
Dostupné 
online:https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCP
R%2fC%2f72%2fD%2f935%2f2000&Lang=en  
19 Human Rights Committee, Seventy-sixth session, CCPR/C/76/D/876/1999, 12. November 2002. 
Dostupné online: 
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Štvrtý prípad prerokovaný Výborom pre ľudské práva proti Sloven-
skej republike sa rovnako týkal porušenia článkov 2, 14 a 26 Medziná-
rodného protokolu. Oznámenie smerovalo proti Českej republike a Slo-
venskej republike. Z informácií poskytnutých sťažovateľom vyplývalo, 
že sa týkalo porušenia práv počas konaní vedených na území Českej re-
publiky. Z tohto dôvodu bolo oznámenie voči Slovenskej republike vy-
hlásené za neprípustné podľa čl. 2 a čl. 5 ods. 2 Medzinárodného paktu.20 

Nateraz jediný prípad vysloveného porušenia základného práva podľa 
čl. 25 ods. a) a c) Medzinárodného paktu, bol voči Slovenskej republike 
v roku 2002. Prípad sa týkal volieb do orgánov samosprávy obcí, keď 
obyvateľom Rožňavy nebola daná rovnaká možnosť ovplyvniť výsledok 
volieb, pri výkone práva podieľať sa na správe vecí verejných. Slovenská 
republika argumentovala nevyčerpaním vnútroštátnych prostriedkov ná-
pravy, nakoľko sťažovateľ sa obrátil na nesprávne orgány. Výbor pre ľud-
ské práva konštatoval, že sťažovateľ uplatňoval rôzne prostriedky ná-
pravy. Zároveň, Ústavný súd jeho sťažnosť preskúmal, a až tak ju odmie-
tol z dôvodu, že bola podaná neskoro. Výbor pre ľudské práva zhodnotil, 
že by bolo nerozumné očakávať, že sťažovateľ bude predvídať rozhod-
nutie Ústavného súdu, a preto bol toho názoru, že vnútroštátne pro-
striedky nápravy boli vyčerpané.21 Výbor pre ľudské práva vychádzal zo 
samotného konštatovania ústavného súdu, ktorý poukázal, napriek od-
mietnutiu sťažnosti, na porušenie čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky, 
konkrétne práva na všeobecné, rovné a priame voľby s tajným hlasova-
ním, a tiež právo na rovnaký prístup občanov k voleným a iným verejným 

                                                      
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f76%2fD%2f876%2f1999&Lang=en  
20 Human Rights Committee, Eighty-Fifth Session, CCPR/C/85/D/1034-1035/2001, 21. November 
2005. Dostupné online: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f85%2fD%2f1034-1035%2f2001&Lang=en  
21 Human Rights Committee Seventy-Fifth Session, CCPR/C/75/D/923/2000, 9. October 2002, s. 6. 
Dostupné na: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f110%2fD%2f1963%2f2010&Lang=en (cit. 05.07.2021) 
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funkciám.22 Výbor pre ľudské práva tak konštatoval porušenie čl. 25 Me-
dzinárodného paktu, ktorý je založený na obdobnom základe. S prihliad-
nutím na časový odstup, ako aj problém spočívajúci v právnom stave 
a nie skutkovom, však už nepovažoval za vhodné zrušenie volieb. Už sa-
motné konštatovanie porušenia tohto práva považoval za postačujúce 
a Slovenskej republike uložil povinnosť zabrániť obdobným porušeniam 
v budúcnosti. Slovenská republika mala následne v lehote 90 dní predlo-
žiť informáciu o prijatých opatreniach a zverejniť túto správu Výboru pre 
ľudské práva.23 

Nateraz najnovší prípad pred Výborom pre ľudské práva je z roku 
2014, a týka sa porušenia článku 26 Medzinárodného paktu. Rovnako re-
aguje na aplikáciu zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách. 
Konkrétne sa namietala skutočnosť, že súd nariadil navrátenie majetku 
podľa predpisov, ktoré diskriminujú židovský národ. Jednalo sa o otázky 
vlastníckeho práva, ktoré boli riešené vo vnútroštátnom súdnom konaní. 
Výbor pre ľudské práva aj toto oznámenie označil ako neprípustné podľa 
článku 3, nakoľko právo vlastniť majetok nespadá pod ochranu Medziná-
rodného paktu. Napriek tomu, Výbor pre ľudské práva vyjadril, že berie 
na vedomie možné porušenie práva na účinný prostriedok nápravy, keďže 
Ústavný súd Slovenskej republiky sťažnosť odmietol pre prebiehajúce 
konanie všeobecného súdu, hoci toto bolo zdĺhavé. Na vedomie vzal aj 
skutočnosť, že neschopnosť dosiahnuť navrátenie majetku podľa pred-
metného zákona je diskriminačné a v rozpore s článkom 26 Medzinárod-
ného paktu. Vyvlastnenie však nastalo pred tým, ako Medzinárodný pakt 
a Opčný protokol k nemu vstúpili do platnosť, preto nie je možné tento 
nárok a možné porušenie preskúmať a vysloviť spätne.24 

                                                      
22 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, čl. 30 ods. 3 a 4 
23 Human Rights Committee Seventy-Fifth Session, CCPR/C/75/D/923/2000, 9. October 2002, s. 8. 
Dostupné na: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f110%2fD%2f1963%2f2010&Lang=en (cit. 05.07.2021) 
24 Human Rights Committee, 110th session, CCPR/C/110/D/1963/2010, 29. April 2014, s. 4. 
Dostupné online: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR%2fC
%2f110%2fD%2f1963%2f2010&Lang=en (cit. 05.07.2021) 
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Z uvedených prípadov vyplýva, že najčastejším dôvodom, pre ktorý 
sa jednotlivci obracajú na Výbor pre ľudské práva proti Slovenskej re-
publike, je porušenie práva na spravodlivé súdne konanie a zákaz diskri-
minácie.   

3.2 Vymožiteľnosť vysloveného porušenia základného práva v pod-
mienkach Slovenskej republiky 

V predchádzajúcej časti som rozobrala prípady konania pred Výbo-
rom pre ľudské práva proti Slovenskej republike. Je možné vidieť, že po-
čet prípadov je veľmi malý, len 6 od roku 1998. Oproti konaniam na Eu-
rópskom súde pre ľudské práva, kde bolo len za posledné tri roky poda-
ných takmer tisíc sťažností proti Slovenskej republike, je to skutočne 
malé číslo.25 Aj keď počet oznámení predložených Výboru pre ľudské 
práva z roka na rok stúpa, ani zďaleka to nie je možné porovnať s rozho-
dovacou činnosťou Európskeho súdu pre ľudské práva. Jedným z dôvo-
dov, prečo sa jednotlivci neobracajú na Výbor pre ľudské práva tak často, 
by mohla byť skutočnosť, že jeho výsledok predstavuje len oznáme-
nie/správu adresovanú konkrétnemu štátu, že sa dopustil porušenia práva 
zakotveného v Medzinárodnom pakte, spolu s výzvou oznámiť prijaté 
opatrenia, či už na nápravu alebo predchádzanie obdobným prípadom 
v budúcnosti. V samotnom základe fungovania Výboru pre ľudské práva 
chýba silný mechanizmus nápravy zisteného porušenia základného práva. 
V prípade Európskeho súdu pre ľudské práva dohliada na výkon rozhod-
nutia Výbor ministrov Rady Európy. Rozhodnutie je pre štáty záväzné 
a sú povinné sa ním riadiť. V prípade porušenia tejto povinnosti je možné 
uložiť ďalšie opatrenia voči štátu.26 Naproti tomu, Opčný protokol žiadne 
takéto obdobné ustanovenie neobsahuje. 

Jednou z možností, ako dosiahnuť väčší vplyv výsledkov prerokova-
nia oznámení Výborom pre ľudské práva, by bola realizácia konania na 

                                                      
25 European Court of Human Rights, Press country profile, Press Unit, 2021. Dostupné online: 
https://www.echr.coe.int/Documents/CP_Slovak_Republic_ENG.pdf  
26 European Convention on Human Rights as amended by Protocols Nos. 11 and 14 supplemented by 
Protocols Nos. 1, 4, 6, 7, 12, 13 and 16, Council of Europe, 1950, čl. 46. Dostupné online: 
https://www.echr.coe.int/documents/convention_eng.pdf (cit. 07.07.2021) 
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ústavnom súde tak, ako to bolo zamýšľané, a ako to uvádza aj profesor 
Klučka. V roku 1993 bol na Slovensku prijatý zákon č. 38/1993 Z. z. o 
organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o 
postavení jeho sudcov, ktorý vo svojom § 75 stanovoval: „Ak výbor pre 
ľudské práva  upozornil vládu Slovenskej republiky, že opatrením, roz-
hodnutím alebo iným zásahom niektorého orgánu verejnej moci Sloven-
skej republiky sa porušilo právo sťažovateľa uvedené v Medzinárodnom 
pakte o občianskych a politických právach, vláda toto oznámenie bez 
meškania predloží Ústavnému súdu, ktorý koná podľa tretej časti druhej 
hlavy štvrtého oddielu tohto zákona.“27 To znamená, že takéto vyslovené 
porušenie práva malo za následok konanie o ústavnej sťažnosti, ktorá dá-
vala Slovenskej republike možnosť zabezpečiť nápravu zisteného nedos-
tatku na vnútroštátnej úrovni, a prostredníctvom rozhodnutia ústavného 
súdu zabezpečiť vymoženie výsledku takéhoto zisteného porušenia zo 
strany Výboru pre ľudské práva. V roku 2000 bola táto možnosť rozšírená 
aj o konania na Európskom súde pre ľudské práva, a to už od okamihu, 
keď bola sťažnosť prijatá na ďalšie konanie.28   

Novelou zákona o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky 
z roku 2002 však došlo k vypusteniu príslušného ustanovenia, čím sa vo 
svojej podstate odňala možnosť konať o ústavnej sťažnosti v dôsledku 
vysloveného porušenia práva z Medzinárodného paktu Výborom pre ľud-
ské práva. Až zákonom č. 353/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bola v určitej zmenenej 
podobe opätovne zavedená možnosť konania na ústavnom súde. Kon-
krétne išlo o možnosť obnovy konania pred Ústavným súdom, „ak roz-
hodnutím orgánu medzinárodnej organizácie zriadeného na uplatňova-
nie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, 
vznikne Slovenskej republike povinnosť v konaní pred Ústavným súdom 

                                                      
27 Zákon č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o 
postavení jeho sudcov, § 75 ods. 1 
28 Zákon č. 226/2000 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení 
jeho sudcov v znení neskorších predpisov, čl. 1 § 75 ods. 2 
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znovu preskúmať už prijaté rozhodnutie Ústavného súdu.“29 V rovnakom 
čase sa zakotvila táto možnosť aj do samotnej Ústavy Slovenskej repub-
liky30, a takáto možnosť sa následne v takmer identickej podobe pretavila 
aj do nového zákona o ústavnom súde.31  

Od roku 2014 je teda možné realizovať preskúmanie rozhodnutia ús-
tavného súdu, no podmienkou je, že ide o rozhodnutie orgánu medziná-
rodnej organizácie. Ako už zo samotného Opčného protokolu vyplýva, 
posúdenie individuálneho oznámenia Výborom pre ľudské práva nikdy 
nebude mať charakter rozhodnutia a to napriek tomu, že formálne sa 
označuje ako „decision“. Zároveň, prax Ústavného súdu Slovenskej re-
publiky v danej veci sa v priebehu rokov vykryštalizovala do podoby, 
z ktorej je zrejmé, že okrem rozhodnutia, ktoré priamo stanoví Slovenskej 
republike povinnosť preskúmať rozhodnutie ústavného súdu, nebude 
možné iným spôsobom realizovať jeho preskúmanie. Ústavný súd Slo-
venskej republiky preskúmal túto otázku v kontexte konania na Európ-
skom súde pre ľudské práva, pričom vyslovil, že tento nemá právomoc 
nariadiť obnovu konania. Jediným predpokladom na záver o opodstatne-
nosti návrhu na obnovu konania je zistenie, že z rozhodnutia orgánu me-
dzinárodnej organizácie vyplýva povinnosť (pre Slovenskú republiku) 
preskúmania napadnutého rozhodnutia ústavného súdu. Je na štáte, aby 
zvolil opatrenia, aby sa už základné práva a slobody neporušovali.32 

                                                      
29 Zákon č. 353/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok 
v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, § 75 ods. 1. 
30 Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky, čl. 133: „Proti rozhodnutiu ústavného 
súdu nemožno podať opravný prostriedok; to neplatí, ak rozhodnutím orgánu medzinárodnej 
organizácie zriadeného na uplatňovanie medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika 
viazaná, vznikne Slovenskej republike povinnosť v konaní pred ústavným súdom znovu preskúmať už 
prijaté rozhodnutie ústavného súdu.“ 
31 Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, § 214: „Právoplatné rozhodnutie ústavného súdu možno za podmienok ustanovených týmto 
zákonom napadnúť návrhom na obnovu konania pred ústavným súdom, ak rozhodnutím orgánu 
medzinárodnej organizácie vznikne Slovenskej republike povinnosť v konaní pred ústavným súdom 
znovu preskúmať už prijaté rozhodnutie ústavného súdu. Ustanovenie § 55 písm. c) sa v tomto 
prípade nepoužije.“ 
32 Uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky zo dňa 13. marca 2018, III. ÚS 97/2018, bod 15. 
Cit. aj v uznesení I. ÚS 339/2018. 
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Z uvedeného vyplýva, že okrem prípadu, ak by takáto povinnosť Slo-
venskej republike priamo vyplývala z rozhodnutia orgánu medzinárodnej 
organizácie, nepristúpi sa k preskúmaniu rozhodnutia ústavného súdu. 
Zároveň je zrejmé, že správa Výboru pre ľudské práva nikdy nenado-
budne taký charakter, aby z nej bolo zrejmé uloženie povinnosti voči Slo-
venskej republike, obnoviť konanie a preskúmať rozhodnutie Ústavného 
súdu Slovenskej republiky. 

Záver 

Cieľom predkladaného príspevku bolo poukázať na fungovanie 
a vplyv Výboru pre ľudské práva. Na podklade uvedených informácií je 
možné konštatovať, že Výbor pre ľudské práva ma nepochybne nezastu-
piteľné miesto v systéme ochrany základných práv, no jeho efektivita ne-
dosahuje také hodnoty, aký veľký bol jeho potenciál. Výbor pre ľudské 
práva funguje skôr cestou diskusie, zisťovania a nachádzania možností 
riešenia problémov, s ktorými sa štáty potykajú pri uplatňovaní práv ob-
siahnutých v Medzinárodnom pakte. Táto úloha je skutočne dôležitá, jed-
nak pre jednotlivcov, a jednak aj pre samotné štáty, ktoré vedia na čo sa 
majú zamerať, aké problémy majú riešiť a akým spôsobom je potrebné 
ich riešiť. Dosiahnutie zvýšenej miery ochrany základných práv je však 
otázne. Z načrtnutých oblastí vyplýva, že úroveň ochrany základných 
práv bude vždy závisieť najmä od samotných štátov. Veľká časť zmluv-
ných strán využíva fungovanie Výboru pre ľudské práva ako efektívny 
nástroj posilňovania základných práv. Naproti tomu, stále veľká časť 
nemá dostatočný rešpekt voči jeho fungovaniu a neplní ani základnú po-
vinnosť predkladania pravidelných správ, resp. ich predkladá so značným 
oneskorením.  Zároveň, Výboru pre ľudské práva chýba efektívny nástroj, 
ktorý by štáty motivoval k plneniu záväzkov ku ktorým sa zaviazali. Prí-
padná vnútroštátna vymožiteľnosť a náprava konštatovaného porušenia 
základného práva je taktiež otázna. A preto zdá sa, že jeho úloha je nate-
raz najviac cenená len v oblasti monitorovania ochrany základných práv 
a komunikácie so samotnými štátmi.  
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Vybrané terminologické nepresnosti prekladu 
Rímskeho štatútu 

Mgr. Lukáš Mareček, PhD. 
Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

Úvod 

Základným cieľom príspevku je určenie správnosti slovenského pre-
kladu Rímskeho štatútu prijatého v roku 1998 (ďalej len „Rímsky štatút“), 
ktorým sa založil Medzinárodný trestný súd (ďalej len „Súd“). Za týmto 

Abstrakt 
Autor v príspevku porovnáva pôvodnú jazykovú verziu Rímskeho štatútu so 
slovenským prekladom zverejneným v Zbierke zákonov SR. Zisťuje, že 
slovenský preklad nerozlišuje medzi anglickým slovom crime a offence a obe 
slová prekladá ako trestný čin. Taktiež zisťuje, že slovenský preklad nerozlišuje 
medzi anglickým slovom gender a sex a obe slová prekladá ako pohlavie. 
Nevhodne taktiež prekladá slovo birth ako rod. V príspevku navrhuje aj 
vhodnejšie alternatívy prekladu. 

 
Abstract 
The author in the paper compares the authentic version of the Rome Statute 
with its Slovak translation published in the Collection of Laws of the Slovak 
Republic. He finds out that the translation does not distinguish between the 
English term crime and offence both words translates as trestný čin (criminal 
offence). He also finds out that Slovak translation does not distinguish 
between English terms gender and sex and both terms translate as pohlavie 
(sex). The translation also unsuitably translates the term birth as rod 
(gender/house). In the paper, he suggests more suitable alternatives of 
translation. 
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účelom je nevyhnutné porovnať slovenský preklad s originálom. Pri na-
šom skúmaní vychádzame z pôvodných jazykových verzií Rímskeho šta-
tútu, ktoré sú zverejnené na stránke Súdu.1 

Nie je našou ambíciou poskytnúť detailnú a extenzívnu štúdiu sloven-
ského prekladu. Cieľom príspevku je poukázať na vybrané nesprávnosti 
slovenského prekladu Rímskeho štatútu, ktorý bol uverejnený v Zbierke 
zákonov oznámením Ministerstva zahraničných vecí SR č. 333/2002 Z. 
z. Zameriavame sa na vybrané pojmy, ako je trestný čin, pohlavie a rod. 

V práci pri skúmaní rozlišujeme dve roviny, kde prvou je vhodnosť 
a druhou je správnosť prekladu. Aktuálne je to najmä v prípade viacerých 
možných prekladov cudzieho slova, kde prekladateľ mohol zvoliť síce 
nevhodnejšiu alternatívu ale bez toho, aby sa tým dotkol obsahu pojmu, 
ktorý ostáva pre právne účely zrozumiteľný – zvolený preklad je tak síce 
môže byť nevhodný ale ostáva správny. Naopak to ale neplatí a ne-
správny preklad je vždy aj nevhodným, pretože nedošlo k splneniu zá-
kladného prekladateľského cieľa, ktorým je zrozumiteľne a verne prelo-
žiť pôvodinu. 

Metodologický postup je nasledovný:  
a) Zhromaždenie textových verzií skúmaného textu. Text Rímskeho 

štatútu bol prijatý v šiestich autentických jazykových verziách (arabský, 
čínsky, anglický, francúzsky, ruský a španielsky), ktorá každá o sebe je 
autoritatívnou (čl. 128 Rímskeho štatútu).  

b) Zhromaždené verzie sa navzájom porovnajú a zaznačí sa prípadná 
odlišnosť. V rámci výskumu, vzhľadom na jazykové kompetencie vý-
skumníka, sme sa opierali primárne o anglickú a francúzsku jazykovú 
verziu a iba v prípade podstatných nezhôd aj o ruskú, arabskú, čínsku 
a španielsku verziu. Uprednostnenie anglickej a francúzskej  jazykovej 
verzii je odôvodnené tým, že išlo jednak o jazyky prípravných prác a jed-
nak ide o pracovné jazyky Súdu (čl. 50 ods. 2 Rímskeho štatútu). Opo-
menúť nemožno ani branie ohľadu na jazykové kompetencie autora. 

                                                      
1 https://legal.un.org/icc/statute/romefra.htm, (cit. 15.06.2021). 
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c) Určuje sa ich vzájomná závislosť a napokon sa určuje predpokla-
daný obsah a zmysel textu. Z dôvodu predídenia zbytočnému zahmlieva-
niu jasnosti pojmoslovia daného právneho systému  je preklad právneho 
textu odlišný a osobitný od iných druhov prekladov, osobitne vo vzťahu 
k právne definovaným pojmom (tzn. legálnym termínom). Pre túto oso-
bitosť právneho prekladu - nevyhnutnosti zachovať jednotnosť pojmos-
lovia používaného v rámci daného právneho systému - je potrebné teore-
ticky objasniť aj relevantné časti medzinárodnoprávneho a trestnopráv-
neho pojmoslovia, ktoré odôvodňujú výber vhodného prekladu právneho 
pojmu. 

d) Výsledok výskumu následne porovnáme so slovenským prekladom 
a určíme, či slovenský preklad textu Rímskeho štatútu zodpovedá texto-
vou kritikou zistenému obsahu a zmyslu textu, alebo sa javí ako vhodnejší 
a (alebo) správnejší iný preklad. 

Výsledkom je potvrdenie správnosti a vhodnosti zverejneného pre-
kladu, prípadne návrh korekcie neoficiálnej slovenskej verzie prekladu 
Rímskeho štatútu. 

1 Crime – trestný čin alebo zločin? 

Anglický originál: Art. 5 „The jurisdiction of the Court shall be limited 
to the most serious crimes of concern to the international community as a 
whole.“ Art. 70 „The Court shall have jurisdiction over the following of-
fences against its administration of justice...“ 

Francúzsky originál: Art. 5 „La compétence de la Cour est limitée aux 
crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté 
internationale...“ Art. 70 „La Cour a compétence pour connaître des 
atteintes suivantes à son administration de la justice...“ 

Slovenský preklad: Čl. 5 „Právomoc Súdu sa obmedzuje na najzávaž-
nejšie trestné činy týkajúce sa medzinárodného spoločenstva ako celku...“ 
Čl. 70 „Súd má jurisdikciu nad týmito trestnými činmi proti výkonu jeho 
spravodlivosti,...“ 

Porovnaním čl. 5 a čl. 70 anglickej a francúzskej verzie Rímskeho šta-
tútu zisťujeme, že Rímsky štatút rozlišuje dve kategórie trestných činov. 
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Prvá kategória tvorí samotné jadro jurisdikcie ratione materiae Súdu – 
zločin genocídy, zločiny proti ľudskosti, vojnové zločiny a zločin geno-
cídy. Všetky uvedené nesú v názve slovo crime. Druhá kategória sa týka 
postihu konaní, ktoré smerujú proti výkonu spravodlivosti Súdu a nesie 
názov offences, resp. atteintes. V slovenskom preklade dochádza k ich 
splynutiu v generickom názve trestné činy. 

Slovenská verzia slovo crime prekladá ako trestný čin. Nerobí tak ale 
jednotne a niekedy ho prekladá aj ako zločin – a síce čl. 5 ods. 1 písm. b) 
a c) – zločiny proti ľudskosti a vojnové zločiny. Vo vzťahu k agresii nie-
kedy volí preklad trestný čin (čl. 5 ods. 1 písm. d) a inokedy zločin (čl. 8 
bis, čl. 15 bis, čl. 15 ter, čl. 25). 

Pojem offence v anglickom právnom kontexte a podobne aj atteinte 
vo francúzštine, označuje delikt v širšom zmysle, tzn. delikt trestného ale 
aj netrestného charakteru. V prvom rade je potrebné preto zodpovedať 
otázku, či je vôbec možné preložiť pojem offence/atteinte ako trestný čin.  

Pre zodpovedanie otázky je najprv potrebné definovať pojem trestný 
čin. Slovenská veda trestného práva trestný čin definuje spravidla cez for-
málne znaky, pridŕžajúc sa legálnej definície v § 8 zákona číslo 300/2005 
Z. z. Trestný zákon, a síce ho definuje ako protiprávny čin, ktorého znaky 
sú uvedené v Trestnom zákone. Takáto formálno-legálna definícia trest-
ného činu je vlastná nemeckej škole právnej vedy.2  

Pri takomto chápaní narážame na problém – je trestným činom aj čin, 
ktorého znaky nie sú uvedené v Trestnom zákone? Hovoríme o čine, kto-
rého trestnosť nie je zakotvená v Trestnom zákone, ale vyplýva z iného 
odvetvia slovenského právneho poriadku (napr. úmyselné porušenie ús-

                                                      
2 Porovnaj napr. MADLIAK, J. a kol. Trestné právo hmotné I. Banská Bystrica: Belanium, UMB 
v BB, 2015, s. 100 a nasl.; alebo HERRING, J. Criminal Law. New York: Oxford University Press, 
2006, s. 1-5. 
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tavy prezidentom SR), príp. z medzinárodného práva (napr. zločin agre-
sie)? 3 Takúto definíciu trestného činu preto považujeme za nedostaču-
júcu, bez možnosti všeobecnejšej aplikácie, obmedzujúcu sa len na kon-
text slovenského právneho poriadku.  

Typickým znakom trestného činu, ktorý ho odlišuje od ostatných fo-
riem deliktov je azda skutočnosť, že len za trestný čin je možné uložiť 
trest a o vine a treste rozhoduje trestný súd, ponechanie rozhodnutia na 
iný orgán je vylúčené. Podobne aj Madliak vníma rozdiel medzi trestným 
činom a priestupkom v tom, že o trestnom čine rozhoduje súd, ktorý uk-
ladá trest. Preto synonymom pre trestný čin je aj súdne trestný delikt.4 

Sankcia trestnej povahy napĺňa iné funkcie než súkromnoprávna sank-
cia. Preto aj spravidla vo väčšej miere zasahuje do práv a slobôd sankci-
onovanej osoby. Pre trestné činy sú charakteristické najzávažnejšie formy 
sankcií, ktoré právny poriadok pozná vôbec – trest odňatia slobody, even-
tuálne aj trest smrti. Aj prísnosťou trestu sa trestný čin odlišuje od menej 
závažných foriem protispoločenskej činnosti – priestupkov, správnych 
deliktov.  

Z judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že aj sankci-
onovanie konaní formálne neoznačených ako trestné činy je možné pova-
žovať za (administratívne) trestanie a tak môžeme aj v prípade priestup-
kov hovoriť o tom, že ide o „menšie trestné činy.“ Pri definovaní trest-
ného činu je totiž možné vychádzať nielen z právnej doktríny, ale aj z ju-
dikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.5 Po jej analýze a následnej 
abstrakcii môžeme indukovať nasledovné znaky trestného činu: 

a) právna kvalifikácia činu ako trestného (formálno-právne hľadisko). 
b) povaha a stupeň prísnosti sankcie ktorá hrozí dotknutej osobe a 

účelu sankcie (represia, ochrana, prevencia). 

                                                      
3 Bližšie MAREČEK, L. Možno stíhať na Slovensku zločin agresie? In: Justičná revue, 2020, roč. 
72, č. 12, s. 1447-1462. 
4 Porovnaj napr. MADLIAK, J. a kol. Trestné právo hmotné I. Banská Bystrica: Belanium, UMB v 
BB, 2015, s. 107-108. 
5 Napr. Rozsudok ESĽP vo veci Engel a iní v. Holandsko (8.6.1976). 
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c) povaha deliktu z hľadiska chráneného záujmu (protispoločenský 
charakter činu).6 

Práve posledný znak býva niekedy vyzdvihovaný ako alternatíva 
k formálno-legálnemu vnímaniu trestného činu a ide o definovanie trest-
ného činu ako činu, ktorý vyvoláva závažnú spoločenskú škodu alebo as-
poň závažný spoločenský záujem ohrozuje – ide o protispoločenské sprá-
vanie sa (narúša spoločenský, verejný záujem)7 k čomu sa niekedy pri-
dáva aj jeho charakteristika ako morálneho zla.8 

Ak by sme vnímali trestný čin cez vyššie zmienené znaky, tak pojem 
offence/atteinte je skutočne možné preložiť ako trestný čin, nakoľko 
o offences/atteintes uvedených v čl. 70 rozhoduje Súd podľa Pravidiel 
konania a dokazovania, ktoré uplatňuje v trestnom konaní a za takýto de-
likt môže uložiť aj trest odňatia slobody až na päť rokov – je tu tak spl-
nený znak vyššej úrovne prísnosti sankcie a v prípade trestu odňatia slo-
body nemožno pochybovať ani o tom, či sankcia má povahu trestu. Tým 
sa offences uvedené v čl. 70 odlišujú napríklad od deliktov uvedených 
v čl. 71 (misconduct/ l’inconduite) o ktorých síce taktiež rozhoduje Súd 
v zmysle Pravidiel konania a dokazovania, ale môže uložiť len poriad-
kové opatrenie (napr. vykázanie zo súdnej miestnosti), príp. poriadkovú 
pokutu. Sankcia nie je v porovnaní s čl. 70 prísna a smeruje prioritne 
k obnoveniu želaného stavu (reštitučná funkcia) a až sekundárne spĺňa 
znaky trestu (najmä pri pokute).  

Páchatelia offences uvedených v čl. 70 (krivé svedectvo, predkladanie 
sfalšovaných dôkazov, protiprávne obviňovanie svedka a i.) maria záu-
jem na dosiahnutí spravodlivosti a tým narúšajú celospoločenský záujem 

                                                      
6 Z toho aj vyplýva, že je záujmom suveréna (kráľa, štátu), resp. medzinárodného spoločenstva ako 
takého, potrestanie páchateľa a až sekundárne záujmom obete. Hoci v poslednom období môžeme 
vnímať nárast postavenia obete, resp. poškodeného. HERRING, J. Criminal Law. New York: Oxford 
University Press, 2006, s. 6. 
7 HERRING, J. Criminal Law. New York: Oxford University Press, 2006, s. 1; FLETCHER, G. P. 
The Grammar of Criminal Law: Volume One: Foundations. New York: Oxford University Press, 
2019, s. 37 a nasl.  
8 ORMEROD, D. Smith and Hogan’s Criminal Law, New York: Oxford University Press, 2011, s. 5; 
BBC English Dictionary, Scarborough: HarperCollins Publishers, 1992; Webster’s Third New Inter-
national dictionary, Springfield: G. & C. Merriam Company, 1967. 
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na riadnom potrestaní páchateľov zločinov podľa medzinárodného práva. 
Na druhej strane páchatelia misconduct celospoločenský záujem zásadne 
nenarúšajú, hoci ide o neželané správanie. Toto ale skôr spadá do sféry 
neslušnosti, než nemorálnosti (vulgárny slovník, nerešpektovanie udele-
nia slova, obscénnosti a i.). Preto ich nepovažujeme za trestné činy.  

Napokon spomeňme, že slovo atteintes sa vo francúzskom trestnom 
práve nepoužíva pre súdne trestné delikty, avšak v kontexte Rímskeho 
štatútu, z vyššie uvedených dôvodov, trestnými činmi sú. 

Napriek tomu, že obe kategórie deliktov je možné správne preložiť 
ako trestné činy, takýto preklad nepovažujeme za vhodný. Prikláňame sa 
k zaužívanej slovenskej medzinárodnoprávnej terminológii a síce k pre-
kladaniu termínu crime ako zločin a nie ako trestný čin a síce z dôvodu, 
že: 

a) zločiny podľa medzinárodného práva nie sú „obyčajné trestné činy“ 
ale predstavujú množinu najzávažnejšej trestnej činnosti akú ľudstvo po-
zná a preto je adekvátne ich nazývať zločinmi. Podobne aj francúzske 
trestné právo rozoznáva zločiny a prečiny, pričom pomenovanie crimes 
používa pre zločiny a menej závažné trestné činy pomenúva délits.  

b) Štatút vo vzťahu k trestným činom v ňom definovaným používa 
dva termíny, a síce crimes a offences,9 čím sa vyjadruje ich odlišná miera 
závažnosti. Podobne aj v slovenskom trestnom práve sa trestné činy (aj) 
podľa závažnosti delia na zločiny a prečiny. Preto máme zato, že vzhľa-
dom na trestnoprávny kontext je vhodné prekladať pojem crime ako zlo-
čin a pojem offence ako prečin. Prirodzene, ide o otázku vhodnejšieho 
prekladu a nemáme tým na mysli, že prečin podľa medzinárodného práva 
má nevyhnutne rovnaké definičné znaky ako prečin v systéme sloven-
ského trestného práva. 

Sumarizujúc - v prípade konaní, ktoré sú trestné podľa medzinárod-
ného práva sa vžilo používanie pojmu zločin (z angl. crime), čo ale nie je 

                                                      
9 Podstatou „offences“ definovaných v čl. 70 Štatútu je konanie spočívajúce v rozličných formách 
rušenia činnosti súdu. Tieto sú oproti zločinom definovaným v čl. 5 Štatútu menej závažné a ich 
existencia je iba sekundárna. Ich existencia slúži na zabezpečenie primárnych funkcií Súdu. Napriek 
tomu predstavujú činy o ktorých rozhoduje trestný súd a za ktoré sa ukladá trest. 
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jediným pojmom používaným pre označenie konaní, ktorých trestnosť 
vyplýva z medzinárodného práva. Je možné rozlišovať aspoň dve kategó-
rie. Navrhujeme obe kategórie zastrešiť pod jeden pojem so súhrnným 
pomenovaním „trestný čin podľa medzinárodného práva.“ 

Z prekladu Rímskeho štatútu by sa mohlo pre vyššie uvedené ukazo-
vať ako vhodné delenie trestných činov podľa medzinárodného na zlo-
činy a prečiny podľa medzinárodného práva. Rozlišovanie na zločiny 
a prečiny v tomto zmysle nie je možné vnímať rovnako, ako to chápe slo-
venské trestné právo10 – rozlišovanie je dané s ohľadom na povahu kona-
nia - zločiny podľa medzinárodného práva sa viažu k samotnej podstate 
medzinárodného trestného práva (chránia základné hodnoty a normy me-
dzinárodného spoločenstva) a prečiny podľa medzinárodného práva sa 
viažu k priebehu medzinárodného trestného konania (chránia efektivitu 
medzinárodného trestného konania). Sekundárne s ohľadom na závaž-
nosť konania,11 resp. výšku trestnej sadzby (horná sadzba trestu odňatia 
slobody v prípade zločinov je 30 rokov12 a v prípade prečinov 5 rokov 
odňatia slobody13). Autor preto navrhuje členenie trestných činov podľa 
medzinárodného práva nasledovne: 

a) Zločiny podľa medzinárodného práva (crimes under international 
law). 

b) Prečiny rušenia výkonu spravodlivosti (offences against  adminis-
tration of justice14). 

Prečiny rušenia výkonu spravodlivosti neobsahujú vo svojom názve 
slovné spojenie „podľa medzinárodného práva“ (under international law), 
avšak vzhľadom na ich zakotvenie v medzinárodnoprávnych dokumen-
toch, táto skutočnosť z nich vyplýva, a preto považuje autor ich zahrnutie 
pod pojem trestných činov podľa medzinárodného práva za korektné. Aj 

                                                      
10 Viď §§ 8-11, zákon číslo 300/2005 Z.z. Trestný zákon v zmysle neskorších predpisov. 

11 Protispoločenská závažnosť aj najzávažnejšej formy spáchania prečinov proti výkonu spravodli-
vosti (čl. 70 Štatútu) je neporovnateľná so závažnosťou zločinov podľa medzinárodného práva (čl. 5 
a nasl. Štatútu). 
12 Čl. 77 ods. 1 písm. a) Štatútu. 
13 Čl. 70 ods. 3 Štatútu. 
14 Porovnaj čl. 70 Štatútu ICC. Tiež aj názov piateho dielu ôsmej hlavy zákona číslo 300/2005 Z.z. 
Trestný zákon v zmysle neskorších predpisov. 
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keď ich označenie za trestné činy nie je výslovné (ako sme zmienili, angl. 
offence nemusí označovať len trestné činy), autor, opäť, považuje takéto 
označenie za adekvátne, vzhľadom k tomu, že za ich spáchanie sa vyvo-
dzuje trestná zodpovednosť vyplývajúca z medzinárodného práva a trest 
ukladá orgán medzinárodnej trestnej spravodlivosti. 

Za prečin podľa medzinárodného práva nemožno považovať definície 
konaní, ktoré sú predmetom povinnosti štátov kriminalizovať určité ko-
nanie vo svojom vnútroštátnom právnom poriadku. Tu sa stretávame tak-
tiež s pojmom offence, s tým ale, že trestná zodpovednosť za takéto činy 
nevyplýva jednotlivcovi z medzinárodného práva priamo.15 Ide o zakot-
venie medzinárodnoprávneho záväzku štátu prijať príslušnú legislatívu, 
ktorá by postihovala v dohovoroch definované konanie (offences, menej 
často aj criminal offences). V prípade nevyvodenia trestnej zodpoved-
nosti v takýchto prípadoch hovoríme o zodpovednosti štátu. Vyvodenie 
zodpovednosti voči jednotlivcovi by bolo porušením zásady legality tres-
tania, keďže nejde o trestný čin podľa medzinárodného práva. 

Pojem offence v tomto kontexte sa zvykne prekladať ako trestný čin 
(podľa vnútroštátneho práva), avšak autor je toho názoru, že sa vtedy 
môže ukázať ako vhodnejšie používať všeobecnejší pojem delikt. Dôvo-
dom pre takéto všeobecnejšie chápanie je aj terminológia používania Ko-
misiou pre medzinárodné právo, ktorá pojem offence nepoužíva nevy-
hnutne v trestnoprávnom kontexte, ale aj v kontexte civilného či správ-
neho deliktu.16 

                                                      
15 Pozri napr. Report of the International Law Commission Sixty-ninth session, 1 May-2 June and 3 
July-4 August 2017. General Assembly Official Records Seventy-second Session Supplement No. 
10 (A/72/10). s. 21. Dostupné online: ˂https://documents-dds-ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/G17/237/29/PDF/G1723729.pdf?OpenElement˃, (cit. 15.06.2021). Porovnaj aj napr. čl. 
3 ods. 3, čl. 4 ods. 1 Opčného protokolu o detskej pornografii k Dohovoru o právach dieťaťa z r. 
2000; čl. 17 Európskeho dohovoru o korupcii z r. 1999; čl. 3, čl. 42 Dohovoru (OSN) proti korupcii 
z r. 2003; alebo čl.  1 ods. 3 Dohovoru (OSN) proti nadnárodnému organizovanému zločinu z r. 2000. 
16 Porovnaj Report of the International Law Commission Sixty-ninth session, 1 May-2 June and 3 
July-4 August 2017. General Assembly Official Records Seventy-second Session Supplement No. 
10 (A/72/10). s. 13-14. Dostupné online: ˂https://documents-dds-ny.un.org/doc/UN-
DOC/GEN/G17/237/29/PDF/G1723729.pdf?OpenElement˃, (cit. 15.06.2021). 
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2 Gender – pohlavie alebo rod? 

Anglický originál: Art. 7 (3) „For the purpose of this Statute, it is un-
derstood that the term “gender” refers to the two sexes, male and female, 
within the context of society. The term “gender” does not indicate any 
meaning different from the above. Art. 21 (3) „The application and inter-
pretation of law pursuant to this article must be ... without any adverse 
distinction founded on grounds such as gender ... birth or other status. 

Francúzsky originál: Art. 7 (3) „Aux fins du présent Statut, le terme « 
sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le 
contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.“ Art 21 (3) „L’ap-
plication et l’interprétation du droit prévues au présent article doivent être 
... exemptes de toute discrimination fondée sur des considérations telles 
que l’appartenance à l’un ou l’autre sexe ... la naissance ou toute autre 
qualité. 

Slovenský preklad: Čl. 7 ods. 3) „Na účely tohto štatútu sa termín „po-
hlavie" chápe ako termín odkazujúci v spoločenskom kontexte na obe po-
hlavia, mužov i ženy. Termín „pohlavie" nenaznačuje iný význam, ktorý 
by sa líšil od už uvedeného významu.“ Čl. 21 ods. 3 „Uplatňovanie a vý-
klad práva podľa tohto článku musia byť ... bez akýchkoľvek nepriazni-
vých rozdielov vyplývajúcich z takých dôvodov, ako je pohlavie, ... rod 
alebo iné postavenie.“ 

Gender sa v prekladových slovníkoch prekladá ako rod. Podobne aj 
ruské „гендерный“ (gendernyj, nominatív gender) a španielske “género” 
prekladá sa ako rod. Preklad arabského الجنس نوع (nwae aljins) a čínskeho 

性别 (Xìngbié) je uvádzaný ako gender. Iba francúzska verzia Štatútu – 
sexe – umožňuje preložiť pojem nielen ako rod, ale aj ako pohlavie.  

S ohľadom na jazykovú komparáciu sa ukazuje ako vhodnejšie prelo-
ženie termínu definovaného v čl. 7 ods. 3 Rímskeho štatútu ako rod a nie 
tak ako je to uvedené v slovenskej verzii Štatútu, a síce ako pohlavie. Po 
porovnaní jazykových verzií sa nám totiž ukazuje ako možný preklad ako 
pohlavie iba v prípade, ak by sa prekladateľ obmedzil na francúzsku ja-
zykovú verziu a nebral ohľad na ostatné jazykové verzie. 
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Aj kebyže prekladateľ vychádzal z francúzskej verzie, tak zvolený 
preklad je minimálne pochybný. Francúzske sexe skutočne umožňuje 
preklad aj ako pohlavie. Avšak prekladateľ akoby ignoroval pokračova-
nie vety, keďže veta pokračuje ...suivant le contexte de la société. Prelo-
ženie  sexe ako pohlavie je tak nelogické, nakoľko pohlavie je definované 
biologicky a nie sociálne, ako si povieme v ďalšom texte. 

Na pôde Organizácii spojených národov sa pojem gender používa v 
zmysle „sociálne skonštruovaných rolí, ktoré zastávajú ženy a muži 
a ktoré sú im priradené na základe ich pohlavia.“ Na druhej strane sex sa 
používa v zmysle fyzických, biologických charakteristík žien a mužov. 
Gender je používaný na účely vysvetlenia pozorovaných odlišností medzi 
mužmi a ženami na základe spoločensky priradených rolí.17  

Podobne aj definícia v sociológii platí, že „pohlavie je biologický ter-
mín, gender je pojem psychologicko-kultúrny.“18 Pohlavie sa biologicky 
určuje najmä podľa prítomnosti pohlavných chromozómov, prípadne na 
základe iného biologického kritéria. Pohlavie je pojem nepodliehajúci 
zmene s ohľadom na čas alebo priestor – ženské pohlavie je rovnaké v an-
tike ako aj dnes, v Iráne a aj v Nemecku. Gender alebo rod je pojem, ktorý 
vyjadruje vlastnosti a správanie sa spojované s obrazom (sociálnou rolou) 
muža a ženy formované kultúrou a spoločnosťou, ktorý sa historicky vy-
víja (podlieha zmenám) a jeho obsah sa môže líšiť aj od spoločnosti 
k spoločnosti.19 

Pohlavie a rod sa na prvý pohľad javí ako pojem totožný. Napriek vzá-
jomnej úzkej previazanosti je ich obsah odlišný. Byť mužom v zmysle 
pohlavia je rovnaké v antike ako aj dnes (jedinec ktorý má mužské po-
hlavné znaky, resp. mužský pohlavný chromozóm je mužom vtedy i 
dnes), avšak nie je to rovnaké v zmysle rodu – v antickom Grécku bol 

                                                      
17 HALL, CH. – POWDERLY, J. – HAYES, N. In: Otto Triffterer and Kai Ambos (eds.), The Rome 
Statute of the International Court: A Commentary, Baden: Nomos, 2016, s. 292-294, dostupné online: 
http://www.legal-tools.org/doc/040751/, (cit. 15.06.2021); pozri aj SCHABAS, W. A. The Interna-
tional Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute, Oxford: Oxford University Press, 2016, 
s. 209-211. 
18 OAKLEY, A. Pohlaví, gender a společnosť. Praha:  Portál, 2000, s. 121. 
19 Veľký sociologický slovník, Praha: Univerzita Karlova, 1996. 
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napríklad obraz muža spojený s homosexuálnym správaním (napr. rozší-
rená pederastia)20 zatiaľ čo v stredovekom Grécku (Byzancii) bolo homo-
sexuálne správanie už spoločensky neakceptovateľné a vo vzťahu učiteľ 
– žiak je celkom určite neakceptovateľné aj dnes.  

Ďalším príkladom rozdielu je pozorovanie, že absencia pohlavných 
znakov v prípade úzkej skupiny ľudí u ktorých nie je možné jednoznačne 
biologicky určiť pohlavie, (intersexualita) neznamená, že u nich absen-
tuje aj príslušnosť k mužskému alebo ženskému rodu.21 

Ako sme zmienili, pohlavie a rod sú pojmy úzko spojené avšak obsa-
hovo odlišné. Trend rozlišovania medzi rodom a pohlavím smeruje nie-
kedy k ich úplnému oddeleniu v dôsledku čoho dochádza k definovaniu 
väčšieho počtu rodov než pohlaví (niektorí ich spočítali až 64).22 Nie je 
našim zámerom zaujať k tomu postoj. Na tomto mieste ale poznamená-
vame, že v zmysle čl.  7 ods. 3 Rímskeho štatútu sa pojem rod musí vy-
kladať iba v zmysle mužského alebo ženského rodu. Uprednostnenie pre-
kladu pojmu ako rod, tak žiadnym spôsobom nie je rizikom z konzerva-
tívno-politického hľadiska, nakoľko Rímsky štatút explicitne neumož-
ňuje širšiu interpretáciu pojmu rod ako existenciu mužského a ženského 
rodu. 

Rozdiel je však daný v tom, že zatiaľ čo pohlavie je pojem určovaný 
biologicky (obsahovo je rovnaký všade a vždy, je staticky a univerzálny) 
rod je pojem závislý od „kontextu spoločnosti“ (obsahovo sa tak od spo-
ločnosti k spoločnosti a v priebehu času líši). Súd tak musí pri výklade 
a aplikácii práva pristupovať k pojmu rod kazuisticky a dynamicky. 

Potreba zakomponovania čl. 7 ods. 3, ktorý neumožňuje širšiu definí-
ciu pojmu rod ako mužský a ženský rod len podporuje naše tvrdenie, že 
slovo nie je vhodné prekladať ako pohlavie. Pohlavie, ktoré je definované 

                                                      
20 Bližšie napr. HUBBARD, T.K. (ed.) Homosexuality in Greece and Rome: A Sourcebook of Basic 
Documents. London: University of California Press, 2003, 559 s. 
21 OAKLEY, A. Pohlaví, gender a společnosť. Praha:  Portál, 2000, s. 121 

22 ABRAMS, M.: 64 Terms That Describe Gender Identity and Expression. dostupné online: 
https://www.healthline.com/health/different-genders (cit. 15.06.2021). 
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biologicky, nenesie v sebe riziko širšej interpretácie než mužské a ženské 
a teda by toto ustanovenie bolo nadbytočné. 

Napokon slovenský preklad sa dopúšťa ilogizmu circulus in defi-
niendo, kde definujeme definované definovaným. Súhlasíme tak s Jaro-
šovou, ktorá výstižne uvádza, že preklad má „základný nedostatok, ktorý 
definíciu ako celok diskvalifikuje: definované slovo sa vykladá samým, 
a teda tu nastal jav nazývaný „definícia v kruhu“. Zjednodušene: „pohla-
vie je v spoločenskom kontexte pohlavie“. Nazdávam sa, že primeranej-
šie by bolo iné znenie: „Na účely tohto štatútu sa rozumie, že termín rod 
sa vzťahuje na dve pohlavia – mužov a ženy – v kontexte spoločnosti.“23 

V sumarizácii sa v zmienenom kontexte spoločenských rolí, v sloven-
skej odbornej terminológii, používa ako synonymum a správny preklad 
anglického gender slovo rod. Naproti tomu pohlavie sa používa na pome-
novanie muža a ženy v zmysle biologickom čo zodpovedá anglickému 
sex.24 

V praxi o rodovo orientovanú trestnú činnosť by nešlo v prípade, ak je 
páchaná z dôvodu, že jedinec je ženou v biologickom zmysle. Vtedy ho-
voríme o sexuálne orientovanej trestnej činnosti (páchaná z dôvodu, že 
obeť má napr. ženské pohlavie).25 O rodovo orientovanú trestnú činnosť 
ide vtedy, ak je páchaná z dôvodu, že jedinec nespĺňa sociálny obraz 
o mužovi alebo o žene (nespĺňa spoločenský ideál mužskosti alebo žen-
skosti, napríklad prenasledovanie26 žien, ktoré si odmietajú zahaliť tvár 
alebo mužov, ktorí majú dlhé vlasy a pod.). V prípade ak by takýto jedinci 
tvorili určitú identifikovateľnú skupinu, tak ich prenasledovanie z dôvodu 

                                                      
23 JAROŠOVÁ, A.: Výrazy pohlavie a rod In: Kultúra slova, roč. 52, č. 6, s. 334. 
24 Porovnaj „Pomenovania rod a pohlavie nie sú plne zastupiteľné. Pre anglický výraz sex je sloven-
ským ekvivalentom výraz pohlavie a pre slovo gender, ako bolo povedané, je ekvivalentom pome-
novanie rod. Nie však vždy... Ale ani tieto špecifické prípady slovných kombinácií nič nemenia na 
fakte, že slová pohlavie a rod nepredstavujú voľne zameniteľné synonymá.“ JAROŠOVÁ, A.: Vý-
razy pohlavie a rod In: Kultúra slova, roč. 52, č. 6, s. 333. 
25 Viď napr. čl. 68 ods. 1 Rímskeho štatútu, ktorý rozlišuje rodovo orientovanú a sexuálne oriento-
vanú trestnú činnosť. 
26 Čl. 7 ods. 2 písm. g) Rímskeho štatútu: Prenasledovanie znamená úmyselné a závažné odňatie 
základných práv v rozpore s medzinárodným právom z dôvodu identity skupiny alebo kolektívu. 
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rodu môže naplniť skutkovú podstatu zločinu proti ľudskosti v zmysle čl. 
7 ods. 1 písm. h) Rímskeho štatútu. 

V prípade, ak by išlo o osobu ženského pohlavia, ktorá je prenasledo-
vaná z dôvodu, že bola mylne považovaná za osobu mužského rodu 
(alebo naopak) môžeme hypoteticky uvažovať o tom, že ide o taktiež 
o rodovo spáchanú trestnú činnosť, avšak máme zato, že takýto prípad by 
sa mal posudzovať vo svetle ustanovení skutkového omylu. 

Vzhľadom k tomu, že rod zodpovedá anglickému gender je nevhodné 
preloženie angl. birth, resp. fr. naissance ako rod. 

Druhé slovo – angl. birth – je možné preložiť z angličtiny ako narode-
nie, pôrod, pôvod a v tomto zmysle aj rod – nízkeho pôvodu (of low birth) 
alebo naopak, urodzeného pôvodu, tzn. rodu (of noble birth), alebo aj 
napr. Angličan na základe práva krvi (englishman by birth).27 

Francúzske naissance sa prekladá ako narodenie, zrodenie, pôrod, 
alebo pôvod – v zmysle tak mimoprávnom, ako napr. nemanželský pô-
vod, pôvod z „dobrej rodiny“ ako aj v zmysle nesúcom právne následky, 
ako napr. urodzený, šľachtický pôvod. Prípadne aj v zmysle tu menej re-
levantnom ako napr. vznik (diela), prameň (rieky) a pod. 28 

Španielske nacimiento zas ako narodenie, zrodenie, zrod, pôvod – 
napr. je urodzeného alebo prostého pôvodu. Ale aj v zmyslu tu menej re-
levantnom ako vznik, počiatok, prameň, jasličky, žriedlo.29  

Čínske 出生 (Chūshēng) je prekladané do angličtiny ako birth30  a 
arabské المولد (almawlid) označuje doslovne pôrodný kameň (birthstone) 
a prekladá sa ako generator alebo birth.31 

                                                      
27 PEARSALL, J. (ed.) The New Oxford Dictionary of English. Bath: Oxford University Press, 1998, 
s. 178; Anglicko-slovenský a slovensko anglický veľký slovník. Bratislava: Lingea, 2008, s. 70. 

28 ROBERT, P.  Le Petit Robert. Paris: Dictionnaires Le Robert, 2003, s. 1706-1707; Francúzsko-
slovenský a slovensko-francúzsky veľký slovník. Bratislava: Lingea, 2009, s. 418. 
29 TRUP, L. – TALLOVÁ, E. Španielsko-slovenský slovník. Bratislava: Kniha-spoločník, 2007, s. 
815-816; Španielsko-slovenský a slovensko-španielsky veľký slovník. Bratislava: Lingea, 2010, s. 
407. 
30 https://translate.systran.net/translationTools/text?source=zh&target=en&in-
put=%E5%87%BA%E7%94%9F (cit. 15.06.2021). 
31https://translate.systran.net/translationTools/text?source=ar&target=en&in-
put=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%84%D8%AF (cit. 15.06.2021). 
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Ruská jazyková verzia používa najjednoznačnejšiu verziu a síce ruské 
сословное (soslovnoje) označuje (najmä privilegovanú) spoločenskú 
vrstvu, stav – napr. šľachtický stav,  meštiansky stav a pod. – prípadne 
spoločenskú triedu, kastu. Stavom sa rozumie spoločenská skupina so za-
kotvenými zákonmi, obyčajami, privilégiami ale aj povinnosťami. Alter-
natívne môže ísť ale aj o určitú profesijnú skupinu (napr. právnický stav, 
úradnícky stav), alebo o akúkoľvek inú spoločenskú skupinu, ktorá vyka-
zuje určité spoločné znaky.32 

Prekladom do slovenčiny, ktorý by vyhovoval všetkým oficiálnym ja-
zykovým verziám je „pôvod“ prípadne príslušnosť k stavu (spoločenskej 
vrstve) z dôvodu pôvodu alebo pôvod, najmä ak je s ním spojená prísluš-
nosť k určitému stavu (či už privilegovanému alebo degradovanému). 

Vo vyššie uvedenom by sme tak zmienené slovo mohli podľa nášho 
názoru obsahovo správne a vhodne preložiť ako stav alebo ešte lepšie ako 
(spoločenský) pôvod, najmä ak je v súvislosti s pôvodom spojené aj na-
dobudnutie určitého, najmä ale nielen, privilegovaného stavu z titulu kto-
rého by mohlo dôjsť pri aplikácii a interpretácii práva k pozitívnej diskri-
minácii danej osoby, čo Rímsky štatút v čl. 21 ods. 3 zakazuje.  

Preloženie slova birth ako rod je síce obsahovo správne - podľa KSSJ 
slovo rod je pojem príbuzný pojmu pôvod.33 Avšak vzhľadom k tomu, že 
slovo rod je už využité pri preklade angl. gender sa ukazuje ako vhodnej-
šie uprednostnenie prekladu angl. birth ako pôvod. 

Záver 

V tomto príspevku sme poukázali na niektoré nesprávnosti sloven-
ského prekladu Rímskeho štatútu, ktorý bol uverejnený v Zbierke záko-
nov oznámením Ministerstva zahraničných vecí SR č. 333/2002. 

                                                      
32 WHEELER, M. – UNBEGAUN. B. (eds.) The Oxford Russian Dictionary. New York: Oxford 
University Press, 1997, s. 505; EFREMOVA, T.F. Sovremennyj tolkovyj slovar russkogo jazyka III. 
tom R-JA. Moskva: ACT Astrel, 2006, s. 363-364; Rusko-slovenský a slovensko-ruský veľký slovník. 
Bratislava: Lingea, 2011, s. 551; DOROTJAKOVÁ, M. a kol. Veľký rusko-slovenský slovník IV. diel 
R-S. Bratislava: SAV, 1968, s. 618. 
33 Rod je vo význame č. 4 vyložený ako pôvod. Viď DORUĽA, J. et al. Krátky slovník slovenského 
jazyka. Bratislava: Veda, 2003. 
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Prvou nesprávnosťou je preloženie angl. crimes a offences, resp. fr. 
crimes a atteintes ako trestné činy, čím sa stiera rozdiel závažnosti defi-
novaných trestných činov. V príspevku sme navrhli vhodnejší preklad 
ako zločiny v prípade crimes a prečiny v prípade offences, resp. atteintes. 

Druhou nesprávnosťou je preloženie angl. gender, resp. fr. sexe ako 
pohlavie. V príspevku sme navrhli vhodnejší preklad ako rod. Rovnako 
sme poukázali aj na preklad angl. birth, resp. fr. naissance, kde slovenský 
preklad uvádza rod, čo síce nie je nesprávne, ale ukazuje sa nám ako 
vhodnejší prekladom pôvod. 

A preto záverom tohto príspevku je možné len vyjadriť súhlas s kon-
štatovaním profesora Klučku, na počesť ktorého je vydaná táto publiká-
cia, a síce že: „v dôsledku nekvalitného slovenského prekladu Štatútu do-
chádza k neprípustnému zmiešavaniu základnej terminológie ... . Odpo-
rúča sa preto používať niektorú z pôvodných jazykových verzií Štatútu 
a nie jej slovenský preklad.“34 
  

                                                      
34 KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť). 3. vydanie, Bratislava: 
Wolters Kluwer, 2017, s.506. 
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Abstrakt 
Komplexné katastrofy predstavujú mimoriadne situácie, kedy v rámci určitého 
územia dochádza k súčasnému výskytu prírodnej alebo človekom spôsobenej 
katastrofy a ozbrojeného konfliktu, ktorý môže mať medzinárodný alebo 
vnútroštátny charakter. Výsledkom takejto situácie je predovšetkým značný 
počet obetí, masové presídlenie, materiálne či environmentálne škody, ktoré si 
vyžadujú medzinárodnú reakciu. Súčasná medzinárodnoprávna úprava 
v prípade komplexných katastrof je charakteristická prekrývaním sa noriem 
viacerých odvetví medzinárodného práva verejného. Vyvstáva otázka, či 
aplikácia jednotlivých noriem a zásad je ovplyvnená uplatňovaním zásady lex 
specialis alebo dochádza ku komplementárnej aplikácii noriem 
medzinárodného práva katastrof, medzinárodného humanitárneho práva, či 
medzinárodného práva v oblasti ľudských práv podľa posúdenia 
v jednotlivých prípadoch. Cieľom príspevku je poukázať na aplikovateľnosť 
noriem medzinárodného práva katastrof a medzinárodného humanitárneho 
práva v prípade tzv. komplexných katastroch v nadväznosti na aplikáciu 
zásady lex specialis, prípadne komplementarity.    

 
Abstract 
Complex disasters are extraordinary situations where a natural or man-made 
disaster and an armed conflict, which may be international or national, occur 
simultaneously within a given territory. The result of such a situation is, above 
all, a significant number of victims, mass displacement, material or 
environmental damage that require an international response. The current 
international legal framework in the case of complex disasters is 
characterized by overlapping standards of several branches of public 
international law. The question arises whether the application of individual 
norms and principles is influenced by the application of the lex specialis 
principle  or  whether  there  is  a complementary application of the norms of  



Lucia Bakošová: Komplexné katastrofy z pohľadu medzinárodného práva verejného 

448 

 

Úvod 

Prekladaný príspevok nadväzuje na bohatú spisbu profesora Klučku 
v oblasti medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárod-
ného humanitárneho práva, ktorá prináša množstvo inšpirácie pre ďalší 
výskum. Jednou z oblastí, v ktorej pozorujeme prepojenosť noriem me-
dzinárodného práva v oblasti ľudských práv (ďalej aj „MPĽP“) a medzi-
národného humanitárneho práva (ďalej aj „MHP“) je reakcia medziná-
rodného spoločenstva na výskyt katastrof a s tým súvisiace formovanie 
medzinárodného práva katastrof1, v predchádzajúcom období taktiež zná-
mom, aj ako medzinárodné právo reakcie na katastrofy.2 Výskyt katastrof 
a s nimi súvisiace právne aspekty sú po minulé roky často rozoberanou 
témou na medzinárodnej úrovni. V rámci 21. storočia boli prijaté viaceré 
právne záväzné, ako aj nezáväzné nástroje, ktoré vplývajú na poskytova-
nie medzinárodnej pomoci v prípade katastrof. Medzi najznámejšie patria 
napr. Usmernenia pre vnútroštátne uľahčenie a reguláciu medzinárodnej 
pomoci pri katastrofách a pomoci pri počiatočnej obnove (2007), známe 
ako Usmernenia IDRL, či Návrh článkov o ochrane osôb v prípade ka-
tastrof (2016) vypracovaný Komisiou OSN pre medzinárodné právo, 
ktoré predstavuje podklad pre budúci medzinárodný dohovor prijatý 
v tejto oblasti. Prelomovým bol rok 2020, odkedy je medzinárodné spo-
ločenstvo sužované pandémiou koronavírusu, čo má zásadný vplyv na 
fungovanie jednotlivých štátov, ale aj medzinárodného spoločenstva ako 

                                                      
1 International Disaster Law 
2 International Disaster Response Law 

international disaster law, international humanitarian law or international 
human rights law as assessed on a case-by-case basis. The aim of the paper 
is to point out the applicability of the norms of international disaster law and 
international humanitarian law in the case of the so-called complex disasters 
following the application of the principle of lex specialis, possibly comple-
mentarity. 
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celku. V dôsledku existencie tejto mimoriadnej situácie dochádza 
k ďalšiemu záujmu subjektov medzinárodného práva, subjektov poskytu-
júcich medzinárodnú humanitárnu pomoc, či akademikov o zdokonalenie 
právneho rámca aplikovateľného v prípade katastrof.  

Katastrofy predstavujú mimoriadnu udalosť alebo sériu udalostí, ktoré 
môžu byť prírodnej alebo priemyselnej povahy prejavujúce sa náhle alebo 
v podobe dlhodobých procesov, ktoré majú za následok rozsiahle straty 
na ľudských životoch, veľké ľudské utrpenie, masové vnútroštátne alebo 
cezhraničné presídlenie, či značné materiálne alebo environmentálne 
škody, ktoré narušujú fungovanie spoločnosti. Špecifická situácia nastáva 
v prípade, ak na území, v rámci ktorého prebieha ozbrojený konflikt dô-
jde k vzniku prírodnej alebo človekom spôsobenej katastrofy, prípadne 
po bezprostrednom výskyte katastrofy vypukne ozbrojený konflikt. V ta-
komto prípade vyvstáva otázka, či dôjde k výlučnej aplikácii medziná-
rodného humanitárneho práva alebo medzinárodného práva katastrof, či 
medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, prípadne, či budú apliko-
vateľné normy spomínaných odvetví na základe posúdenia v jednotlivých 
prípadoch. Na úvod je potrebné poznamenať, že súčasné medzinárodné 
právo katastrof nepovažuje ozbrojený konflikt (medzinárodný alebo 
vnútroštátny) za katastrofu.3 V súčasnosti dochádza ku komplexným ka-
tastrofám na území Ukrajiny, Líbye, Jemenu, Afganistanu, Filipín, či Ko-
lumbie. Napriek prijatiu Návrhu článkov ochrane osôb, ktorý obsahuje 
ustanovenie o vzťahu spomínaného dokumentu k normám a zásadám me-
dzinárodného práva verejného, stále existujú viacero medzier v právnej 
úprave, čo má závažný dopad predovšetkým na obyvateľstvo postihnu-
tých štátov.  

                                                      
3 Pozri napr.: IFRC: Guidelines for the Domestic Facilitation and Regulation of International Disas-
ter Relief and Recovery Assistance, Geneva, 30 November 2007; International Law Commission: 
Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters, with Commentary. In: Yearbook 
of the International Law Commission, 2016, vol. II, Part Two.  
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Cieľom príspevku je poukázať na aplikovateľnosť noriem medziná-
rodného práva katastrof a medzinárodného humanitárneho práva v prí-
pade tzv. komplexných katastroch v nadväznosti na aplikáciu zásady lex 
specialis, prípadne komplementarity.  

1 Komplexné katastrofy 

Vymedzenie pojmu „komplexná katastrofa“ po dlhé obdobie absento-
valo v právnych dokumentoch medzinárodného práva verejného. Ani 
v súčasnej období medzinárodné právo nedisponuje právne záväznou de-
finíciou tohto pojmu. Obdobná situácia platila aj pre pojem „katastrofa“, 
ktorej právne záväznú definíciu nachádzame napríklad v Tamperskom 
dohovor o poskytovaní telekomunikačných zdrojov na zmiernenie katas-
trof a záchranné operácie4, ktorý vymedzuje katastrofu ako „vážne poru-
šenie fungovania spoločnosti predstavujúce významnú ďalekosiahlu 
hrozbu pre život a zdravie ľudí, majetok alebo životné prostredie, či už 
spôsobenú nehodou, činnosťou prírody alebo ľudí alebo či vznikla náhle 
alebo ako dôsledok komplikovaných dlhodobých procesov.“5 Medziná-
rodné spoločenstvo okrem právne záväzných definícií, ktorú sú najčastej-
šie vyjadrené v medzinárodných zmluvách, používa aj definície, ktoré sú 
vymedzené v právne nezáväzných nástrojov, akými sú napríklad Návrh 
článkov o ochrane osôb v prípade katastrof vypracovaný Komisiou OSN 
pre medzinárodné právo, ale Usmernenia IDRL vypracované Medziná-
rodnou federáciou Červeného kríža. V zásade sa tieto definície výraznej-
šie od seba nelíšia. Pokiaľ však ide o vymedzenie pojmu „komplexná ka-
tastrofa“, existuje iba obmedzený počet nástrojov, v ktorých ho nachá-
dzame. Právne záväzná definícia komplexnej katastrofy v súčasnosti ne-
existuje, avšak o vymedzenie tohto pojmu sa pokúsil Stály medziagen-
túrny výbor (ďalej len „IASC“)6, ktorý ju definuje ako „humanitárnu 
krízu, ku ktorej dôjde v krajine, regióne alebo spoločnosti, kde dôjde k 

                                                      
4 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 92/2005 Z.z. o podpísaní Tam-
perského dohovoru o poskytovaní telekomunikačných zdrojov na zmiernenie katastrof a záchranné 
operácie. 
5 Ibid., čl. 1. 
6 Inter-Agency Standing Committee 
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úplnému alebo značnému narušeniu autority v dôsledku občianskeho 
konfliktu alebo zahraničnej agresie alebo humanitárna kríza, ktorá si vy-
žaduje medzinárodnú reakciu, ktorá presahuje mandát alebo kapacitu kto-
rejkoľvek jednotlivej agentúry alebo humanitárna kríza, pri ktorej IASC 
usúdi, že si vyžaduje intenzívnu a rozsiahlu politickú a riadiacu koordi-
náciu.“7 O vymedzenie tohto pojmu sa taktiež pokúšali aj akademici. 
Možno spomenúť vymedzenie podľa Toole-a, ktorý pod komplexnou ka-
tastrofou rozumie „relatívne naliehavú situáciu ovplyvňujúcu veľký počet 
civilného obyvateľstva, ktorá zvyčajne zahŕňa kombináciu ozbrojených 
konfliktov alebo občianskych nepokojov, nedostatku potravín a presídľo-
vania obyvateľstva, čo vedie k výraznému zvýšeniu úmrtnosti.“8 Pre lep-
šiu ilustráciu možno spomenúť niekoľko komplexných katastrof, ktoré 
boli zaznamenané. V rokoch 1998 – 2000 prebiehal ozbrojený konflikt 
medzi Eritreou a Etiópiou, ktorého negatívne dôsledky boli väčšmi zvý-
raznené výskytom extrémneho sucha. Začiatkom 21. storočia došlo ku 
komplexnej katastrofe na území Demokratickej republiky Kongo, keď 
vybuchla sopka Nyiragongo v čase vnútroštátneho ozbrojeného kon-
fliktu. Obdobná situácia nastala koncom roka 2004, kedy vlny cunami 
zasiahli územia Srí Lanky a Indonézie, kde taktiež prebiehali vnútroštátne 
ozbrojené konflikty.  

Problematika komplexných katastrof nie je však neaktuálna aj v sú-
časnej dobe. Od roku 2020 je medzinárodné spoločenstvo sužované pan-
démiou koronavírusu, ktorá v nadväznosti na vyššie spomínané vyme-
dzenie katastrofy predstavuje biologickú katastrofu. Tá v spojitosti 
s ozbrojenými konfliktmi, ktoré v súčasnosti prebiehajú na území Je-
menu, Líbye, Filipín, či Afganistanu ešte väčšmi prehlbujú existujúcu hu-
manitárnu krízu na spomínaných územiach. V oblastiach, kde prebieha 

                                                      
7 IASC: Definition of Complex and Major Emergencies, Working Group XVIth meeting, 30. novem-
ber 1994, str. 2. Dostupné online: https://interagencystandingcommittee.org/system/files/le-
gacy_files/WG16_4.pdf (cit. 1.7.2021).  
8 TOOLE, M.J., Waldman R.J.: Prevention of excess mortality in refugee and displaced populations 
in developing countries. In: The Lancet, Vol. 346, Issue 8981, 1995, str. 1012. Dostupné online: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140673695916946 (cit. 1.7.2021). 
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ozbrojený konflikt sú dopady pandémie ešte zreteľnejšie, a to najmä v dô-
sledku rozdrobenej autority vládnych a povstaleckých orgánov, vysokej 
miery presídlenia, či nízkej dôvery obyvateľstva vo vládne orgány a in-
štitúcie.  Generálny tajomník OSN, António Guterres, v nadväznosti na 
pandémiu vyzval medzinárodné spoločenstvo k celosvetovému príme-
riu9, aby sa všetci aktéri zapojení do medzinárodných alebo vnútroštát-
nych konfliktov zamerali na boj proti vírusu a uľahčili dodávanie huma-
nitárnej pomoci postihnutému obyvateľstvu. Začiatkom apríla 2020, v 12 
krajinách najmenej jedna zo strán konfliktu prijala výzvu generálneho ta-
jomníka OSN, aj keď s rozdielnou mierou horlivosti a veľmi rozdielnymi 
prístupom k svojich záväzkom.10  

1.1 Aplikovateľné normy medzinárodného práva verejného  

S výskytom komplexných katastrof vyvstáva množstvo 
problémov, ktoré sú nielen faktickej, ale predovšetkým právnej 
povahy. Za posledných dvadsať rokov registrujeme zvýšenú 
angažovanosť štátov, medzinárodných medzivládnych organizácií, 
ale aj neštátnych aktérov pri tvorbe právnych noriem 
aplikovateľných v čase katastrofy. Samotný druh katastrofy, či už 
ide o katastrofu prírodnú alebo katastrofu spôsobenú ľudskou 
činnosťou nemá zásadnejší vplyv na poskytovanie medzinárodnej 
humanitárnej pomoci. Reakcia na komplexnú katastrofu avšak 
vyžaduje predchádzajúce posúdenie situácie na podklade 
existujúcich noriem a zásad ako medzinárodného práva katastrof, 
medzinárodného práva v oblasti ľudských práv, ako aj 
medzinárodného humanitárneho práva, či iných aplikovateľných 
noriem medzinárodného práva verejného. Zdá sa logické, že 

                                                      
9 UN Secretary-General: Secretary-General´s Appeal for Global Ceasefire, New York, 23. marec 
2020. Dostupné online: https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-03-23/secretary-gene-
rals-appeal-for-global-ceasefire (cit. 1.7.2021). 
10 Crisis Group: Global Ceasefire Call Deserves UN Security Council´s Full Support, 9. apríl 2020. 
Dostupné online: https://www.crisisgroup.org/global/global-ceasefire-call-deserves-un-security-
councils-full-support (cit. 1.7.2021). 
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pravidlá upravujúce ozbrojené konflikty, ako aj tie, ktoré chránia 
medzinárodne uznávané ľudské práva (ak nie sú obmedzené), sa 
naďalej uplatňujú. Je však pravdepodobné, že veľa problémov 
súvisiacich s katastrofami nespadá do geografického alebo vecného 
rozsahu pôsobnosti týchto noriem, alebo že tieto normy navzájom 
kontrastujú alebo sú v rozpore s pravidlami medzinárodného práva 
katastrof, ba dokonca to, že žiadna medzinárodná norma osobitne 
nerieši potreby obetí katastrof alebo iné problémy spojené s 
katastrofou. Na určenie, ktoré medzinárodné pravidlá sú v danej 
situácii použiteľné, sa zvyčajne používa dvojstupňový proces. 
Najskôr sa identifikujú rôzne súbory noriem, ktoré sú potenciálne 
použiteľné. Ďalej sa vychádza z modelu výberu režimu, aby sa 
natrvalo alebo v jednotlivých prípadoch rozhodlo, ktorý režim 
pravidiel sa bude uplatňovať.11 V nasledujúcich podkapitolách 
poukážeme na normy medzinárodného práva katastrof, 
medzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného 
humanitárneho práva, ktoré sú primárne aplikovateľné v prípade 
katastrof.  

1.1.1 Medzinárodné právo katastrof 
Medzinárodné právo verejné postupom času reguluje čoraz väčší po-

čet medzinárodnoprávnych aspektov katastrof. Patrí k ním napr. ochrana 
ľudských práv v prípade katastrof, iniciácia, trvanie alebo ukončenie me-
dzinárodnej humanitárnej pomoci, súhlas postihnutého štátu s medziná-
rodnou pomocou, podmienky stanovené pre záchranný personál, tovar 
alebo zariadenie určené na medzinárodnú pomoc, poskytnutie ochrany 
záchrannému personálu a ich vybaveniu, umožnenie transportu medziná-
rodnej pomoci cez tretie štáty, ako aj prijímanie vhodných politík na zní-
ženie rizika vzniku katastrof a pod. Medzinárodné dokumenty regulujúce 

                                                      
11 ZORZI GIUSTINIANI, F.: International Law in Disaster Scenarios: Applicable Rules and Prin-
ciples, Cham: Springer, 2021, str. 41, ISBN: 978-3-030-50596-7. 
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vyššie spomínané aspekty v prípade katastrof súhrne pôsobia na formo-
vanie medzinárodného práva katastrof (ďalej aj „MPK“). MPK je tvorené 
normami, pravidlami a zásadami pre medzinárodnú humanitárnu pomoc 
v dôsledku katastrof v čase mieru, ktoré sú prírodnej, technologickej 
alebo priemyselnej povahy. Na rozdiel of medzinárodného humanitár-
neho práva, MPK sa aplikuje na neúmyselné katastrofy v kontexte mie-
rovej spolupráce, kedy štáty alebo medzivládne humanitárne alebo iné 
organizácie ponúkajú, žiadajú, poskytujú alebo prijímajú cezhraničnú hu-
manitárnu pomoc.12 Zvýšený výskyt prírodných katastrof neodmysliteľne 
vplýva aj na rozšírenie právnej úpravy MPK na činnosti súvisiace s pre-
venciou, ako aj so strednodobou a dlhodobou obnovou postihnutých ob-
lastí. 

MPK sa neformuje izolovane, ale je z veľkej časti ovplyvnené viace-
rými odvetviami medzinárodného práva verejného. Normy MPK sú in-
špirované predovšetkým tromi odvetviami medzinárodného práva verej-
ného, a to medzinárodným humanitárnym právom, medzinárodným prá-
vom v oblasti ľudských práv a medzinárodným utečeneckým právom 
a právom vnútorne vysídlených osôb. Okrem týchto odvetví sa na formo-
vaní MPK podpísali normy medzinárodného daňového a colného práva, 
environmentálneho práva, medicínskeho práva, telekomunikačného 
práva, ako aj práva medzinárodných medzivládnych organizácií. Pre 
MPK je príznačná absencia kodifikačného dohovoru, ktorý by komplexne 
upravoval reakciu na katastrofy, to však neznamená, že by mu medziná-
rodné spoločenstvo nevenovalo pozornosť. Dlhoročná prax štátov, ako aj 
medzinárodných organizácií, či neštátnych subjektov pri poskytovaní me-
dzinárodnej pomoci potvrdzuje existenciu zásad, ktoré je nevyhnutné ap-
likovať v prípade katastrof. Mnohé, ako napríklad zásady rešpektovania 
ľudskej dôstojnosti, ľudskosti, neutrality, nestrannosti, zákazu diskrimi-
nácie a spolupráce predstavujú základ všetkých činností súvisiacich s po-
skytovaním humanitárnej pomoci, vrátane tých, ktoré sa týkajú poskyto-

                                                      
12 REINECKE, I.: International Disaster Response Law and the Coordination of International Organ-
isations, The Australian National University Undergraduate Research Journal, Vol. 2, 2010, str. 145 
– 146, ISSN: 1836-5531. 
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vania pomoci v súvislosti s prírodnými alebo priemyselnými katastro-
fami.13 Iné, ako sú napr. zásady suverenity štátu a nezasahovania do vnú-
torných záležitostí štátu sa týkajú postavenia postihnutého štátu, ktorý 
žiada a prijíma medzinárodnú pomoc. Ďalší súbor zásad, ako sú zásady 
prevencie katastrof, zmierňovanie ich následkov a pripravenosť na ne sa 
uplatňujú najmä v súvislosti s katastrofami, a preto podliehajú osobitným 
pravidlám.14 Spomínané zásady sú vyjadrené v rozsiahlej zbierke medzi-
národných nástrojov právne záväznej aj nezáväznej povahy.15  

Pokiaľ ide o nástroje aplikovateľné výlučne v prípade katastrof, tak 
možno spomenúť Deklaráciu zásad pre medzinárodnú humanitárnu po-
moc civilnému obyvateľstvu v prípade katastrof z roku 1969, ktorá odráža 
všeobecné humanitárne zásady a zahŕňa aj konkrétne (hoci obmedzené) 
praktické riešenia problémov súvisiacich s poskytovaním pomoci. S nie-
ktorými z týchto problémov sa môže stretnúť široké spektrum asistujú-
cich aktérov, čo potvrdzuje, že zásady a pravidlá vyjadrené v Deklarácii 
majú preto význam, ktorý presahuje rámec čisto vnútorného uplatňovania 
v rámci Červeného kríža.16 Deklarácia za základný záujem ľudstva a me-
dzinárodného spoločenstva v prípade katastrof považuje ochranu a blaho 
jednotlivca a ochranu základných ľudských práv. Poskytovanie pomoci 

                                                      
13 Pozri napr. UN General Assembly: 2005 World Summit Outcome, A/RES/60/1, 24. október 2005, 
para. 169. Dostupné online: https://undocs.org/A/RES/60/1 (cit. 1.7.2021); ICRC: The Fundamental 
Principles of the International Red Cross and Red Crescent Movement, 25th International Confer-
ence of the Red Cross, Geneva, 1986. Dostupné online: https://www.icrc.org/en/doc/resources/do-
cuments/red-cross-crescent-movement/fundamental-principles-movement-1986-10-31.htm (cit. 
1.7.2021).  
14 International Law Commission: Protection of persons in the event of disasters: Memorandum by 
the Secretariat, 11. december 2007, A/CN.4/590, para. 10. Dostupné online: https://un-
docs.org/A/CN.4/590 (cit. 1.7.2021).  
15 Pozri napr.: UN General Assembly: International cooperation on humanitarian assistance in the 
field of natural disasters from relief to development, 25. február 2000, A/RES/54/233, preambulárny 
čl. 3. Dostupné online: https://digitallibrary.un.org/record/405127 (cit. 1.7.2021); UN General As-
sembly: Strengthening of the coordination of humanitarian emergency assistance of the United Na-
tions, 19 December 1991, A/RES/46/182. 
16 MACALISTER-SMITH, P.: International Humanitarian Assistance (Disaster Relief Actions in 
International Law and Organization), Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers, 1985, str. 85, ISBN: 
978-90-247-2993-9. 
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postihnutému obyvateľstvu medzinárodnými nestrannými humanitár-
nymi organizáciami by sa podľa možnosti malo považovať za humani-
tárnu a nepolitickú záležitosť a mala by byť organizovaná tak, aby sa pre-
dišlo poškodeniu suverénnych a iných zákonných práv s cieľom zabrániť 
strate dôvery v nestrannosť takýchto organizácií. Činnosti nestranných 
medzinárodných humanitárnych organizácií by sa mali koordinovať, aby 
sa zabezpečilo rýchle konanie a efektívne rozdelenie zdrojov, a aby sa 
zabránilo duplicite pomoci. Pomoc poskytovaná postihnutému obyvateľ-
stvu sa má poskytovať bez diskriminácie a nemala by sa považovať za 
nepriateľský akt. Deklarácia od všetkých štátov vyžaduje, aby vykoná-
vali svoje suverénne a iné zákonné práva s cieľom uľahčiť tranzit, prijí-
manie a distribúciu dodávok pomoci poskytnutých nestrannými medziná-
rodnými humanitárnymi organizáciami v prospech civilného obyvateľ-
stva v oblastiach postihnutých katastrofami, keď dochádza k ohrozeniu 
života a blaha postihnutého obyvateľstva.17  

Medzinárodné právo katastrof je okrem vyššie spomínaných zásad 
a pravidiel tvorené multilaterálnymi, regionálnym a bilaterálnymi zmlu-
vami o spolupráci a poskytovaní pomoci v prípade katastrof.18 Osobitný 
význam v rámci reakcie na katastrofy majú právne nezáväzné nástroje 
vypracované najmä špecializovanými medzinárodnými medzivládnymi 
prípadne nevládnymi organizáciami, ktoré dopĺňajú existujúce pravidlá 

                                                      
17 IFRC: Declaration of Principles for International Humanitarian Relief to the Civilian Population 
in Disaster Situations, 21st International Conference of the Red Cross, Istanbul, 1969. Dostupné on-
line: https://www.ifrc.org/docs/idrl/I49EN.pdf (cit. 1.7.2021).  
18 Pozri napr.: Arctic Council: Agreement on Co-operation on Aeronautical and Maritime Search 
and Rescue in the Arctic, 2011, Grónsko. Dostupné online: https://oaarchive.arctic-council.org/bit-
stream/handle/11374/531/EDOCS-1910-v1-ACMMDK07_Nuuk_2011_Arctic_SAR_Agree-
ment_unsigned_EN.PDF?sequence=8&isAllowed=y (cit. 1.7.2021); ASEAN: ASEAN Agreement on 
Disaster Management and Emergency Response, Vientiane, 26. júl 2005. Dostupné online: http://ag-
reement.asean.org/media/download/20190702042042.pdf (cit. 1.7.2021); Oznámenie Ministerstva 
zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 92/2005 Z.z. o podpísaní Tamperského dohovoru o po-
skytovaní telekomunikačných zdrojov na zmiernenie katastrof a záchranné operácie; Oznámenie Mi-
nisterstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 166/1996 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou 
Slovenskej republiky a vládou Ruskej federácie o spolupráci v oblasti civilnej ochrany a vzájomnej 
pomoci pri mimoriadnych udalostiach. 



Liber Amicorum Ján Klučka 

457 

a postupy MPK návrhmi technických postupov v prípade predchádzania 
katastrof, bezprostrednej reakcii alebo obnovy po katastrofe.19 

1.1.2 Medzinárodné právo v oblasti ľudských práv 
Katastrofy majú zásadný vplyv na dodržiavanie ľudských práv a zá-

kladných slobôd, najmä pokiaľ ide o právo na život, dodávky pitnej vody 
a jedla, primerané bývanie, zdravie a zdravotnú starostlivosť, oblečenie a 
sanitáciu. Začlenenie noriem z oblasti ľudských práv do diskusií o reakcii 
na katastrofy je preto očividné. Kalshoven ešte v roku 1989 vyslovil po-
ľutovanie nad tým, že medzinárodné právo týkajúce sa pomoci obetiam 
prírodných katastrof bolo charakterizované „úplnou neexistenciou všeo-
becne platných osobitných pravidiel“, ale okamžite dodal, že „normy ľud-
ských práv by mali v tejto oblasti zohrávať ústrednú úlohu.“20 Nevy-
hnutná pozornosť sa preto venuje prístupu k humanitárnej pomoci zalo-
ženej na právach postihnutých osôb.21 Úrad Vysokého komisára OSN pre 
ľudské práva popisuje takýto prístup ako „prístup k pomoci založený na 
právach využívajúci rámec ľudských práv na vymedzenie vzťahu medzi 
zúčastnenými stranami v spoločnosti ako držiteľov práv s nárokmi a no-
siteľmi povinností s korelačnými povinnosťami.“22 

MPĽP stanovuje všeobecný právny rámec reakcie na katastrofy, ktorý 
je primárne určený postihnutému štátu, avšak je rovnako záväzný pre 

                                                      
19 Pozri napr.: IASC: Human Rights and Natural Disasters: Operational Guidelines and Field Ma-
nual on Human Rights Protection in Situations of Natural Disaster, Brookings – Bern Project on 
Internal Displacement, 2008. Dostupné online: http://www.globalprotectioncluster.org/_as-
sets/files/tools_and_guidance/natural_disasters/spring_natural_disasters-EN.pdf (cit.1.7.2021); 
WHO: Classification and Minimum Standards for Emergency Medical Teams on Sudden Onset Di-
sasters, Geneva, 2013. Dostupné online: https://www.who.int/hac/global_health_cluster/fmt_guide-
lines_september2013.pdf (cit. 1.7.2021).  
20 KALSHOVEN, F. (eds.): Assistance to the victims of armed conflict and other disasters, in: 
KALSHOVEN, F.: Assistance to the victims of armed conflict and other disasters, The Hague: Mar-
tinus Nijhoff, 1989, str. 24, ISBN: 0-7923-0163-3. 
21 Známy ako tzv. rights-based approach. 
22 OHCHR: Frequently Asked Questions on Human Rights-Based Approach to Development Coop-
eration, Geneva, 2006, str. 15. Dostupné online: http://www.ohchr.org/Documents/Publica-
tions/FAQen.pdf (cit. 1.7.2021). Pozri taktiež CONCANNON, B., LINDSTROM, B.: Cheaper, Bet-
ter, Longer-Lasting: A Rights-Based Approach to Disaster Response in Haiti, Emory International 
Law Review, Vol. 25, 2011, str. 1145, 1149, ISSN: 1052-2840. 
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všetky štáty poskytujúce medzinárodnú pomoc.23 Štáty majú perma-
nentný a všeobecný záväzok poskytovať ochranu osobám na svojom 
území podľa medzinárodných nástrojov v oblasti ochrany ľudských 
práv24 a medzinárodného obyčajového práva. Spojitosť medzi MPĽP 
a MPK sa zatiaľ vo všeobecnosti neodzrkadlila v existujúcich právne zá-
väzných dokumentoch. Do dnešného dňa sa iba dva medzinárodné ľud-
sko-právne nástroje výslovne aplikujú v prípade katastrof. Ide o Dohovor 
o právach osôb so zdravotným postihnutím25, ktorý zaväzuje zmluvné 
strany k zabezpečeniu ochrany a bezpečnosti osôb so zdravotným postih-
nutím počas výskytu katastrof a Africká charta o právach a blahobyte 
dieťaťa26, ktorá výslovne stanovuje povinnosť zabezpečiť, aby dieťaťu 
bola poskytnutá primeraná ochrana a humanitárna pomoc.27 Hoci to nie 
je explicitne uvedené, v prípade katastrof sa možno dovolávať práv usta-
novených v Medzinárodnom pakte o občianskych a politických právach 
a v Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych 
právach. Medzinárodné pakty a Opčný protokol k Medzinárodnému 
paktu o občianskych a politických právach predstavujú podrobnú kodifi-
káciu ľudských práv a slobôd. Spomínané dokumenty vychádzajú z pri-
rodzenoprávnej koncepcie, čo znamená, že práv ustanovených v týchto 
dokumentoch sa môžu domáhať ako štátni občania, tak cudzinci.  

Ľudské práva a základné slobody avšak môžu byť predmetom derogá-
cie. Derogačné klauzuly dávajú štátom možnosť obmedziť uplatňovanie 
určitých občianskych a politických práv v záujme národnej bezpečnosti 

                                                      
23 DE GUTTRY, A., GESTRI, M., VENTURINI, G.: International Disaster Response Law,  The 
Hague: T.M.C. Asser Press, 2012, str. 49, ISBN: 978-90-6704-881-1. 
24 Ako príklad uvádzame Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný 
pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor o odstránení všetkých foriem dis-
kriminácie žien, Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, Africká charta o právach 
a blahobyte dieťaťa, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd, Arabská 
charta ľudských práv, Americký dohovor o ľudských právach. 
25 Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 317/2010 Z.z. o uzavretí Do-
hovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím, čl. 11. 
26 Organization of African Unity: African Charter on the Rights and Welfare of the Child, 11. júl 
1990, CAB/LEG/24.9/49 (1990). Dostupné online: http://www.refworld.org/docid/3ae6b38c18.html 
(cit. 1.7.2021). 
27 Ibid., čl. 23 ods. 4, čl. 25 ods. 2 písm. b). 
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alebo verejného poriadku, verejného zdravia, morálky alebo ochrany práv 
a slobôd iných osôb. Najčastejšími prípadmi obmedzení ľudských práv 
a základných slobôd v prípade katastrof predstavuje obmedzenie slobody 
pohybu, právo združovať a zhromažďovať sa, či právo na informácie. 
Osobitne významným ustanovením v prípade derogácie predstavuje čl. 
4 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach. Na jeho 
základe môžu štáty, zmluvné strany paktu, v prípade mimoriadnej situá-
cie, ktorá ohrozuje život národa a ktorá bola zároveň úradne vyhlásená, 
prijať opatrenia zmierňujúce ich záväzky podľa paktu v rozsahu, ktorý si 
vyžiadajú potreby takej situácie za podmienky, že tieto opatrenia nie sú v 
rozpore s ich inými záväzkami podľa medzinárodného práva a nezname-
najú diskrimináciu podľa rasy, farby, pohlavia, jazyka, náboženstva alebo 
sociálneho pôvodu.28 Existujú však práva, od ktorých sa nemožno odchý-
liť ani počas mimoriadnych situácií. V prípade katastrof sú relevantnými 
právo na život, právo nebyť  mučený alebo podrobovaný krutému, neľud-
skému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu, právo na uznanie 
právnej osobnosti a právo na slobodu myslenia, svedomia a nábožen-
stva.29 Pokiaľ ide o hospodárske, sociálne a kultúrne práva, tie môžu byť 
obmedzené iba na základe zákona, a len pokiaľ je to zlučiteľné s povahou 
týchto práv a výhradne za účelom podpory všeobecného blaha v demo-
kratickej spoločnosti.30 Napríklad právo na adekvátnu výživu vo svojej 
základnej forme práva na slobodu od hladu priamo súvisí s neobmedzi-
teľným právom na život a nemožno ho obmedziť ani počas mimoriadnych 
situácií. Pokiaľ ide o kritérium „primeranosti“, je potrebné si uvedomiť, 
že ekonomické, sociálne a kultúrne práva sa majú realizovať „postupne“ 
a „do maximálnej výšky dostupných zdrojov“ štátu. 

1.1.3 Medzinárodné humanitárne právo 

                                                      
28 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a 
politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Me-
dzinárodný pakt o občianskych a politických právach, čl. 4. 
29 Ibid., čl. 4 ods. 2. 
30 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 120/1976 Zb. o Medzinárodnom pakte o občianskych a 
politických právach a Medzinárodnom pakte o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Me-
dzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, čl. 4. 
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Osobitnú pozornosť v kontexte komplexných katastrof je potrebné ve-
novať normám a zásadám medzinárodného humanitárneho práva, predo-
všetkým jeho základným dokumentom, a to štyrom Ženevským dohovo-
rom z roku 194931 a dvom Dodatkovým protokolom z roku 197732, ktoré 
do veľkej miery predstavujú medzinárodné obyčajové právo.33  Spomí-
nané dokumenty majú za cieľ zmierniť následky ozbrojeného konfliktu 
ochranou obetí ozbrojeného konfliktu, teda chorých, zranených a stros-
kotancov ozbrojených síl, vojnových zajatcov a civilného obyvateľstva 
nezapájajúce sa do ozbrojeného konfliktu. Spoločný článok 1 Ženevských 
dohovorov a Dodatkového protokolu I stanovuje, že zmluvné strany sa 
zaväzujú, že budú zachovávať tieto medzinárodné zmluvy a že zabezpe-
čia jeho zachovávanie za každých okolností. Cieľom tohto článku je za-
kázať štátom dovolávať sa akýchkoľvek dôvodov nerešpektovania MHP 
z akýchkoľvek právnych alebo iných dôvodov.34 Hoci autori Ženevských 
dohovorov a Dodatkového protokolu I s najväčšou pravdepodobnosťou 
nemali na mysli katastrofy, bežný význam vyššie spomínanej formulácie 
predpokladá uplatňovanie Ženevských dohovorov a protokolov v ta-
kýchto prípadoch medzi začiatkom a koncom ich časovej pôsobnosti.35 

                                                      
31 Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl v poli, Žene-
vský dohovor o zlepšení osudu ranených, chorých a stroskotancov na mori, Ženevský dohovor o za-
obchádzaní s vojnovými zajatcami, Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb za vojny; Vyhláška 
ministra zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. o Ženevských dohovoroch zo dňa 12. augusta 1949 na 
ochranu obetí vojny. 
32 Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných 
ozbrojených konfliktov (Dodatkový protokol I), Dodatkový protokol k Ženevským dohovorom z 12. 
augusta 1949 o ochrane obetí ozbrojených konfliktov nemajúcich medzinárodný charakter (Dodat-
kový protokol II); Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí č. 168/1991 Zb. o viaza-
nosti Českej a Slovenskej Federatívnej republiky Dodatkovými protokolmi I a II k Ženevským do-
hovorom z 12. augusta 1949 o ochrane obetí medzinárodných ozbrojených konfliktov a konfliktov 
nemajúcich medzinárodný charakter, prijatých v Ženeve 8. júna 1977. 
33 GAVSHON, D.: The Applicability of IHL in Mixed Situations of Disasters and Conflict. In: Jour-
nal of Conflict & Security Law, Oxford University Press, 2009, Vol. 14, No. 2, str. 263, ISSN: 1467-
7954. 
34 SANDOZ, Y., SWINARSKI, C., ZIMMERMANN, B.: Commentary on the Additional Protocols 
of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 
1987, str. 37, para. 48, ISBN: 90-247-3460-6. 
35 VENTURINI, G.: Disasters and Armed Conflict. In: DE GUTTRY, A., GESTRI, M., VENTU-
RINI, G.: International Disaster Response Law, The Hague: T.M.C. ASSER PRESS, 2012, str. 253, 
ISBN: 978-90-6704-881-1. 
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Normy a zásady MHP sú aplikovateľné v prípade medzinárodných 
aj vnútroštátnych ozbrojených konfliktov. V rámci MHP existuje značný 
počet noriem, ktoré upravujú poskytovanie humanitárnej pomoci, čo 
môže mať nielen „inšpiratívny“ vplyv na tvorbu nových noriem MPK, ale 
zároveň môžu byť uplatniteľné na základe analógie. To však platí v prí-
pade, že norma je relevantná pre prípad katastrofy inej ako je ozbrojený 
konflikt.36Ako príklad možno uviesť obyčajové pravidlo, podľa ktorého 
musia štáty umožniť rýchly a neobmedzený prechod humanitárnej po-
moci pre civilné obyvateľstvo v núdzi, ktorá je nestranná a vykonáva sa 
bez nepriaznivého rozlišovania, s výhradou ich práva na kontrolu.37 

Význam MHP v prípade katastrof možno pozorovať v uplatnení zá-
sad, na ktorých stojí poskytovanie medzinárodnej humanitárnej pomoci, 
a to zásada ľudskosti, nezávislosti, neutrality, nestrannosti a zákazu dis-
kriminácie. Normy MPK sú do značnej miery ovplyvnené ustanoveniami 
Ženevského dohovoru o ochrane civilných osôb za vojny a Dodatkových 
protokolov I a II. Najrelevantnejšími ustanoveniami Ženevského doho-
voru o ochrane civilných osôb za vojny, ktoré môžu nachádzať svoje 
uplatnenie aj v prípade katastrof predstavujú články 10, 23, 30, 38, 55 až 
61 a 108 až 110. 

V zmysle spomínaných článkov sú štáty povinné zabezpečiť civil-
nému obyvateľstvu, ktoré sa nachádza na jeho území, prípadne na území, 
ktoré patrí pod jeho jurisdikciu zásobovanie potravinami, liekmi, zdra-
votníckym materiálom, šatstvom a inými prostriedkami nevyhnutnými na 
prežitie obyvateľstva, ako aj voľný prechod týchto predmetov po území.38 
Okrem toho sú štáty povinné zabezpečiť a udržovať lekárske a nemoc-
ničné ústavy a služby, ako i verejné zdravotníctvo a hygienu, najmä tým, 

                                                      
36 International Law Commission: Preliminary report on the protection of persons in the event of 
disaster, by Mr. Eduardo Valencia-Ospina, Special Rapporteur, 5. máj 2008, Document 
A/CN.4/598, str. 148. Dostupné online: http://legal.un.org/docs/?path=../ilc/documentation/en-
glish/a_cn4_598.pdf&lang=ESX (cit. 1.7.2021). 
37 HENCKAERTS, J.-M., DOSWALD-BECK, L.: Customary Humanitarian Law, International 
Committee of the Red Cross, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, pravidlo 55, str. 193 – 
200, ISBN: 978-0-521-80899-6. 
38 Vyhláška ministerstva zahraničných vecí č. 65/1954 Zb. o Ženevských dohovoroch na ochranu 
obetí vojny, čl. 23, 55, 60. 
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že dôjde k nariadeniu a vykonávaniu ochranných a preventívnych opat-
rení potrebných na potlačovanie nákazlivých chorôb a epidémií.39 
V rámci poskytovania humanitárnej pomoci, či už v prípade ozbrojeného 
konfliktu alebo katastrofy je potrebné dodržiavať zásadu rovnakého za-
obchádzania a prihliadať na osobitné potreby ako štátnych príslušníkov 
postihnutého štátu, tak cudzincov.40 V prípade, že pomoc poskytovaná 
štátom nie je dostatočná, môžu sa na poskytovaní pomoci podieľať aj os-
tatné štáty alebo nestranné humanitárne organizácie ako napr. Medziná-
rodný výbor Červeného kríža, ktorým majú byť poskytnuté všetky pro-
striedky potrebné na poskytnutie pomoci.41 Medzi tieto prostriedky patrí 
napr. zabezpečenie voľného prechodu zásielok pomoci, ich ochrana, ako 
aj obmedzenie vyberania poplatkov, clá alebo taxy.42 Z vyššie uvedeného 
vyplýva, že štáty sú povinné prijať medzinárodnú humanitárnu pomoc 
v prípade, že ju civilné obyvateľstvo potrebuje. Na druhej strane, prijatie 
humanitárnej pomoci je podmienené vyjadrením súhlasu štátu. S tým 
však vyvstáva aj otázka, do akej miery môžu štáty slobodne udeliť alebo 
odmietnuť súhlas. Návrhy Dodatkových protokolov z roku 1972 a 1973 
obsahovali povinnosť štátu prijať pomoc, ak takáto pomoc zodpovedala 
určitým požiadavkám, ako sú nestrannosť a ľudskosť.43 Z dôvodu 
ochrany suverenity štátu prijímajúceho humanitárnu pomoc sa pridala po-
žiadavka súhlasu, pričom sa jasne uviedlo, že táto podmienka neimpli-
kuje, že dotknuté strany mali absolútnu a neobmedzenú slobodu odmiet-
nuť udeliť súhlas s poskytovanou pomocou. Strana, ktorá odmietne udeliť 
svoj súhlas, musí tak urobiť z oprávnených dôvodov, nie zo svojvoľ-
ných.44 Preto sa zhodlo, že súhlas nemožno svojvoľne odoprieť, pretože 

                                                      
39 Ibid., čl. 56. 
40 Ibid., čl. 38. 
41 Ibid., čl. 30. 
42 Ibid., čl. 59 a 61. 
43 ICRC: Draft Additional Protocols to the Geneva Conventions of August 12, 1949, Commentary, 
Geneva, 1973, str. 78 - 79. Dostupné online: https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/RC-Draft-
additional-protocols.pdf (cit. 1.7.2021). 
44 SANDOZ, Y., SWINARSKI, C., ZIMMERMANN, B.: Commentary on the Additional Protocols 
of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, Geneva: Martinus Nijhoff Publishers, 
1987, para. 2805, ISBN: 90-247-3460-6. 
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by inak zbavil ustanovenie jeho významu.45 V prípade, že ide o tranzitné 
štáty, tie majú povinnosť umožniť presun dodávok humanitárnej pomoci 
do štátu postihnutého katastrofou.  

1.2 Aplikácia zásady lex specialis alebo komplementarity 

V prípade komplexných katastrof najčastejšie dochádza k prekrývaniu 
noriem, ktoré tvoria medzinárodné právo katastrof, medzinárodné právo 
v oblasti ľudských práv a medzinárodné humanitárne právo. V rámci me-
dzinárodného práva verejného sa uplatňujú dva rôzne prístupy, prostred-
níctvom ktorých možno určiť, ktorá norma bude v prípade (komplexnej 
katastrofy) aplikovaná. Menovite ide buď o aplikáciu zásady lex specialis 
alebo komplementarity.  

So zásadou lex specialis derogat legi generalis sa stretávame naprieč 
právnou vedou a praxou. Zásada je všeobecne akceptovaným prostried-
kom výkladu a riešenia konfliktov v medzinárodnom práve. V prípade, 
že sa dve alebo viac noriem zaoberajú tým istým predmetom, uprednos-
tnená bude norma, ktorá konkrétnejšie upravuje danú situáciu. Táto zá-
sada môže byť uplatniteľná v niekoľkých kontextoch: a) medzi ustanove-
niami v rámci jednej zmluvy; b) medzi ustanoveniami v dvoch alebo via-
cerých zmluvách; c) medzi zmluvnou a nezmluvnou normou; ako aj d) 
medzi dvoma nezmluvnými normami. Zdroj normy (či už zmluvný, oby-
čajový alebo všeobecný právny princíp) nie je rozhodujúci pre určenie 
konkrétnejšej normy. V praxi však zmluvy často pôsobia ako lex specialis 
s odkazom na príslušné obyčajové právo a všeobecné zásady.46 Otázke 
lex specialis v prípade aplikácie MHP a MPĽP sa venoval Medzinárodný 

                                                      
45 BOTHE, M.: Relief Actions, in: BERNHARDT, R.: Encyclopedia of Public International Law, 
Amsterdam: Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, 2000, str. 171, 
ISBN: 978-0-444-86247-1. 
46 International Law Commission: Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation 
of International Law: Difficulties arising from the Diversification and Expansion of International 
Law, 2006, str. 1 – 2. Dostupné online: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&so-
urce=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUr5La2NvxAhUSPOwKHXIpDkEQFjAA-
egQIBhAD&url=https%3A%2F%2Flegal.un.org%2Filc%2Ftexts%2Finstru-
ments%2Fenglish%2Fdraft_articles%2F1_9_2006.pdf&usg=AOvVaw00sCsLrPUa2fF_9hSljAFb 
(cit. 1.7.2021). 
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súdny dvor (ďalej len „MSD“) v niekoľkých svojich rozhodnutiach. Pra-
videlne citovaným je poradný posudok v prípade Legalita hrozby alebo 
použitia jadrových zbraní, kde súd potvrdil, že právo nebyť svojvoľne 
zbavený života v zásade platí aj v čase vojnového stavu. To, čo možno 
považovať za svojvoľné zbavenie života, však potom musí byť určené 
príslušným lex specialis, konkrétne právom aplikovateľným v prípade 
ozbrojeného konfliktu, ktoré je určené na reguláciu vojnových operácií.47 
Hoci by sa mohlo zdať, že MHP úplne nahrádza MPĽP počas ozbroje-
ného konfliktu, nie je tomu tak. Bližšie sa tejto problematike venoval 
MSD v prípade Právne následky výstavby múru na okupovanom Pales-
tínskom území, kde v bode 106 MSD uvádza: „niektoré práva môžu byť 
výlučne záležitosťou medzinárodného humanitárneho práva; iné môžu 
byť výlučne záležitosťou medzinárodného práva v oblasti ľudských prá-
vach; ďalšie môžu byť záležitosťou oboch týchto odvetví medzinárod-
ného práva. Aby bolo možné odpovedať na položenú otázku, Súdny dvor 
bude musieť zohľadniť obe tieto oblasti medzinárodného práva, a to 
právo v oblasti ľudských práv a, ako lex specialis, medzinárodné huma-
nitárne právo.48 Nedostatkom vyššie citovaného bodu je absencia základ-
ných kritérií, na základe ktorých by sa normy MHP alebo MPĽP mali v 
praxi uplatňovať. 

Doktrína medzinárodného práva na zásadu lex specialis nazerá 
z dvoch pohľadov. Po prvé, je zásadu potrebné chápať v zmysle právnych 
režimov, teda označenia určitého odvetvia medzinárodné práva za lex 
specialis v určitej situácii. Ak by sme tento postup aplikovali v prípade 
komplexných katastrof, tak by došlo k automatickému „uprednostneniu“ 
MHP, pretože bolo prijaté špeciálne pre potreby regulácie ozbrojeného 
konfliktu. Po druhé, je zásada lex specialis aplikovaná na jednotlivé 
normy a nie na celé odvetvia medzinárodného práva. Výhodou takéhoto 
prístupu je, že žiadne odvetvie medzinárodného práva a nie je, a priori, 

                                                      
47 ICJ: The Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 8. júl 1996, I.C.J. 
Reports 1996, para. 25. 
48 ICJ: Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Teritorry, 
Advisory Opinion, 9. júl 2004, I.C.J. Reports 2004, para. 106. 
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ako celok neaplikovateľné v čase ozbrojeného konfliktu. Absencia hie-
rarchie, ktorá je typická pre medzinárodné pravidlá, a skutočnosť, že 
všetky špecializované režimy majú vo všeobecnosti svoje vlastné kolízne 
normy, predstavuje určitú prekážku pri uplatňovaní zásady lex specialis. 
Okrem toho, „vágnosť zásady lex specialis umožňuje jej interpretáciu vo 
všetkých smeroch v prospech diametrálne odlišných postojov.“49 Podľa 
Sassòliho, je potrebné určiť, ktoré kolízne pravidlo predstavuje lex spe-
cialis v každej konkrétnej situácii, a to pri zohľadnení celkových systé-
mových cieľov medzinárodného práva.50 Tvrdí, že pri hodnotení každého 
prípadu je potrebné zohľadniť niekoľko faktorov: 1.) špecializáciu – zna-
mená to, že norma, ktorá sa vzťahuje na určitý súbor skutočností, musí 
ustúpiť norme, ktorá sa vzťahuje na ten istý súbor skutočností, ako aj na 
ďalšie skutočnosti, ktoré sú v danej situácii prítomné. Medzi dvoma po-
tenciálne uplatniteľnými pravidlami sa uplatňuje pravidlo, ktoré má so 
situáciou väčšiu „spoločnú kontaktnú plochu“; 2.) Norma, ktorá je buď 
presnejšia, alebo ktorá má užší vecný alebo osobný rozsah pôsobnosti, 
predstavuje lex specialis; 3.) Norma zaoberajúca sa problémom výslovne 
prevláda nad normou, ktorá sa s ním zaoberá implicitne; 4.) Norma, ktorá 
obsahuje viac podrobností, má prednosť pred všeobecnou normou; 5.) 
Norma obsahujúca reštriktívnejšie pravidlá má prednosť pred normou, 
ktorá problém pokrýva úplne, ale menej reštriktívnym spôsobom; 6.) Me-
nej formálnym (a menej objektívnym) faktorom, ktorý umožňuje určiť 
príslušné lex specialis, je miera, do akej je riešenie v súlade so systémo-
vými cieľmi práva.51 

Na rozdiel od lex specialis je komplementarita založená na predpo-
klade, že režimy, o ktoré ide, sú rovnocenné a môžu sa tak vzájomne do-
pĺňať. V tomto prípade sa opäť všeobecne odkazuje na vzťah medzi 
MPĽP a MHP, pretože oba režimy majú spoločný cieľ - ochranu ľudstva. 
Normy spomínaných odvetví sa častokrát prekrývajú, a preto musia byť 

                                                      
49 ZORZI GIUSTINIANI, F.: International Law in Disaster Scenarios: Applicable Rules and  Pri-
nciples, Cham: Springer, 2021, str. 43, ISBN: 978-3-030-50596-7. 
50 SASSÒLI, M.: International humanitarian law. Rules, solutions to problems arising in warfare 
and controversies. Cheltenham: Edward Elgar, 2019, str. 433, ISBN: 978-1-78643-854-6. 
51 Ibid., str. 439. 
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vykladané koherentným spôsobom. Ako uvádza Zorzi Guistiniani, v sku-
točnosti medzi nimi existuje interpretačný vzťah. Z toho vyplýva, že za-
tiaľ čo v čase mieru je použiteľné iba MPĽP, v ozbrojených konfliktoch 
sa MHP musí uplatňovať v spojení s MPĽP.52 Takto vymedzený postup 
sa opiera o zásadu systémovej interpretácie, ktorú nachádzame vyjadrenú 
v čl. 31 ods. 3 písm. c) Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, podľa 
ktorej sa pri výklade zmluvného pravidla musí brať do úvahy „každé prí-
slušné pravidlo medzinárodného práva použiteľné vo vzťahoch medzi 
stranami.“53 Zástancovia komplementarity na podporu svojich tvrdení po-
ukazujú na poradný posudok MSD v prípade Legalita hrozby alebo pou-
žitia jadrových zbraní, kde súd v súvislosti so svojvoľného pozbavením 
života, ktorý je vyjadrený v čl. 6 Medzinárodného paktu o občianskych 
a politických právach, musí byť v ozbrojených konfliktoch ustanovený na 
podklade MHP.54 Gowlland-Debbas poukazuje na to, že predmetný od-
sek poradného posudku slúži na posilnenie konzistentného trendu v ju-
dikatúre v oblasti ľudských práv, podľa ktorého má jednotlivec v čase 
ozbrojeného konfliktu komplementárne právo na ochranu ľudských práv, 
ako aj práv, ktoré mu priznáva MHP.55 V nadväznosti na spomenuté 
možno poukázať na Všeobecný komentár č. 31 Výboru OSN pre ľudské 
práva, ktorý potvrdzuje: „Zatiaľ čo v súvislosti s určitými právami Paktu 
môžu byť na účely výkladu osobitne relevantnejšie konkrétnejšie pravidlá 
medzinárodného humanitárneho práva, obidve právne odvetvia sa navzá-
jom dopĺňajú, nie sa vzájomne vylučujú.“56 Podobný prístup bol apliko-
vaný aj v štúdii Medzinárodného výboru Červeného kríža o obyčajových 

                                                      
52 ZORZI GIUSTINIANI, F.: International Law in Disaster Scenarios: Applicable Rules and Prin-
ciples, Cham: Springer, 2021, str. 44, ISBN: 978-3-030-50596-7. 
53 Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 15/1987 o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve, čl. 
31 ods. 3 písm. c). 
54 ICJ: The Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 8 júl 1996, I.C.J. 
Reports 1996, para. 25. 
55 GOWLLAND-DEBBAS, V.: The relevance of Paragraph 25 of the ICJ’s advisory opinion on nuc-
lear weapons. In: American Society of International Law Proceedings, Vol. 98, 2004, str. 359, ISSN: 
2328-4218. 
56 UNHRC: General Comment 31 - Nature of the General Legal Obligation on States Parties to the 
Covenant, CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 (2004), 10. december 2005, para. 11. 



Liber Amicorum Ján Klučka 

467 

normách MHP, kde sa konštatuje, že úlohou MPĽP je podporovať, posil-
ňovať a objasňovať analogické zásady MHP.“57 Účelom komplementa-
rity je harmonický výklad a uplatňovanie medzinárodného práva, na ktoré 
je potrebné nazerať ako na koherentný systém.58 Podľa Giacca je uplat-
ňovaním komplementarity možné prispieť k väčšej koherentnosti medzi-
národného práva a k zabráneniu ďalšej fragmentácii, ktorá umožní, aby 
bolo uplatňovanie ľudských práv uskutočniteľné a realistické, pričom 
treba mať na pamäti, že štáty nevytvorili dva právne režimy, ktoré sa do-
konale dopĺňajú.“59  

2 Vplyv práce Komisie OSN pre medzinárodné právo na 
právnu úpravu aplikovateľnú v prípade komplexných ka-
tastrof 

Problematike právnej úpravy katastrof sa v nedávnej minulosti, ale aj 
v súčasnosti venuje početné množstvo štátov, medzinárodných medziv-
ládnych organizácií a neštátnych aktérov, ktorých cieľom je nielen prijať 
právnu úpravu upravujúcu bezprostrednú reakciu na katastrofy, ale zvý-
šenú pozornosť venujú možnostiam predchádzania vzniku katastrof 
a strednodobej a dlhodobej obnove po katastrofe. Na univerzálnej úrovni 
sa problematike právnej úpravy v prípade katastrof venuje OSN prostred-
níctvom svojich špecializovaných agentúr a úradov, akým je napr. Úrad 
OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí60, či Úrad OSN pre zni-
žovanie rizika katastrof.61 Z hľadiska ustálenia právnej úpravy aplikova-

                                                      
57 HENCKAERTS, J.-M., DOSWALD-BECK, L.: Customary Humanitarian Law, International 
Committee of the Red Cross, Cambridge: Cambridge University Press, 2005, str. xxxvii, ISBN: 978-
0-521-80899-6. 
58 DROEGE, C.: Elective affinities? Human rights and humanitarian law. In: International Review of 
the Red Cross, Vol. 90, Issue 871, 2008, str. 521, ISSN: 1816-3831. 
59 GIACCA, G.: The relationship between economic, social and cultural rights and international hu-
manitarian law. In: RIEDEL, E., GIACCA, G., GOLAY, C. (eds): Economic, social and cultural 
rights in international law. Cambridge: Cambridge University Press, 2014, str. 317, ISBN: 978-0-
199-6859-74. 
60 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
61 United Nations Office for Disaster Risk Reduction 
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teľnej v prípade katastrof zohrala dôležitú úlohu Komisia OSN pre me-
dzinárodné právo, ktorá v období rokov 2007 až 2016 pracovala na téme 
„Ochrana osôb v prípade katastrof“.62 Výsledkom práce Komisie a oso-
bitného spravodajcu Eduarda Valencia-Ospinu je Návrh článkov 
o ochrane osôb v prípade katastrof (ďalej len „Návrh článkov“). Vzhľa-
dom na rôznorodý právny rámec ochrany osôb v prípade katastrof bolo 
pre Komisiu OSN pre medzinárodné právo zložité obmedziť svoje čin-
nosti na tradičné úsilie o kodifikáciu, ktorá je založená na rozsiahlej štát-
nej praxi, precedense a doktríne. Výsledkom tohto procesu je Návrh člán-
kov obsahujúci prvky progresívneho rozvoja a kodifikácie medzinárod-
ného práva bez toho, aby sa jasne uvádzala povaha navrhovaných usta-
novení.63 Hoci niektorí členovia Komisie poukazovali na nejednoznač-
nosť tohto prístupu,64 umožnilo to vypracovanie komplexnejšieho textu, 
ktorý je schopný riešiť problémy, ktoré ešte neboli dostatočne vymedzené 
v praxi, a poskytnúť širokú systematizáciu roztrieštenému právnemu 
rámcu.65  

Návrh článkov nepredstavuje rozsiahly dokument, nakoľko je tvorený 
preambulou a 18 článkami. Vo všeobecnosti odráža základnú hodnotu so-
lidarity v medzinárodných vzťahoch a význam posilnenia medzinárodnej 
spolupráce, ktoré nemožno vykladať tak, že obmedzujú suverenitu po-
stihnutých štátov a ich výsady v medziach medzinárodného práva.66 Úče-
lom Návrhu článkov je uľahčiť primeranú a účinnú reakciu na katastrofy 

                                                      
62 International Law Commission: Official Records of the General Assembly, Sixty-second Session, 
Supplement No. 10 (A/62/10), para. 375. 
63 UN General Assembly: Report of the International Law Commission, A/71/10, 2016, str. 17 – 18, 
ISSN: 0251-822X. 
64 MURPHY, D.: Protection of Persons in the Event of Disasters and Other Topics: The Sixty-Eighth 
Session of the International Law Commission. In: American Journal of International Law, Vol. 110, 
No. 4, 2016, str. 719, ISSN: 2398-7723. 
65 BARTOLINI, G.: A universal treaty for disasters? Remarks on the International Commission´s 
Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters. In: International Review of the 
Red Cross, Vol. 99, No. 3, 2017, str. 1108, ISSN: 1816-3831. 
66 UN General Assembly: Report of the International Law Commission, 2016, A/71/10, ISSN: 0251-
822X, str. 18. 
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a znižovať riziko vzniku katastrof, aby sa splnili základné potreby postih-
nutých osôb pri plnom rešpektovaní ich práv.67 Osobitný spravodajca vy-
užil pri tvorbe dokumentu analógiu a inšpiráciu čerpal z ustanovení pat-
riacich viacerým odvetviam medzinárodného práva verejného – medzi-
národné humanitárne právo, medzinárodné právo v oblasti ľudských 
práv, medzinárodné utečenecké právo a medzinárodné environmentálne 
právo – s cieľom posilniť právny základ pre navrhované riešenia týkajúce 
sa, okrem iného, aplikácie humanitárnych zásad, opatrení na zníženie ri-
zika katastrof, či vyjadrenie súhlasu postihnutého štátu s medzinárodnou 
pomocou.68 

Návrh článkov pokrýva, ratione materiae, práva a povinnosti štátov 
postihnutých katastrofou, pokiaľ ide o osoby prítomné na ich území (bez 
ohľadu na štátnu príslušnosť) alebo na území pod ich jurisdikciou alebo 
kontrolou, a práva a povinnosti tretích štátov a medzivládnych organizá-
cií, mimovládnych organizácií a iných subjektov schopných spolupráce, 
najmä pri poskytovaní pomoci pri katastrofách, ako aj pri znižovaní rizika 
katastrof. Tieto práva a povinnosti sa chápu ako ich uplatnenie v dvoch 
rovinách, a to: 1.) práva a povinnosti štátov vo vzťahu k sebe navzájom 
(horizontálna rovina) a 2.) práva a povinnosti štátov vo vzťahu k osobám, 
ktoré potrebujú ochranu v dôsledku katastrof (vertikálna rovina). Hoci sa 
dôraz kladie na prvú rovinu, Návrh článkov tiež obsahuje, hoci len vo 
všeobecných formuláciách, práva jednotlivcov postihnutých katastro-
fami, ako sú stanovené medzinárodným právom.69 

Rozsah pôsobnosti ratione personae je obmedzený na fyzické osoby 
postihnuté katastrofami. Okrem toho sa zameriava predovšetkým na čin-
nosti štátov a medzivládnych organizácií vrátane regionálnych integrač-
ných organizácií. Činnosti mimovládnych organizácií a iných súkrom-

                                                      
67 Ibid., str. 14. 
68 BARTOLINI, G.: A universal treaty for disasters? Remarks on the International Commission´s 
Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disasters, International Review of the Red 
Cross, 2017, Vol. 99, No. 3, str. 1109 – 1110, ISSN: 1816-3831. 
69 UN General Assembly: Report of the International Law Commission, 2016, A/71/10, str. 18 – 19 
ods. 2, ISSN: 0251-822X. 
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ných aktérov sú zahrnuté do rozsahu pôsobnosti Návrhu článkov len se-
kundárnym spôsobom, buď ako priami príjemcovia výhod vyplývajúcich 
z povinností uložených voči štátom (napr. povinnosť štátov spolupraco-
vať, ktorá je vyjadrená v čl. 7) alebo nepriamo, ako adresáti vnútroštátnej 
právnej úpravy postihnutého štátu, tretieho štátu alebo štátu štátnej prí-
slušnosti daného subjektu. Okrem prípadov, keď je výslovne uvedené 
inak, Návrh článkov pokrýva medzinárodnú reakciu na katastrofy medzi-
národnými aj domácimi aktérmi. Nepokrýva však iné druhy medzinárod-
nej pomoci, ako napríklad pomoc poskytovanú štátmi svojim štátnym ob-
čanom v zahraničí a konzulárnu pomoc.70 Z hľadiska ratione temporis sa 
Návrh článkov viaže primárne na bezprostrednú reakciu na vznik katas-
trofy a na fázu skorého obnovenia, vrátane fázy obnovy po katastrofe.71 

Návrh článkov nie je obmedzený, ratione loci, na činnosti v oblasti, 
kde došlo ku katastrofe, ale pokrýva aj tie v rámci asistujúcich a tranzit-
ných štátov. Ani cezhraničný charakter katastrofy nie je nevyhnutnou 
podmienkou pre uplatňovanie Návrhu článkov. Komisia uvádza, že určite 
nie je nezvyčajné, že rozsiahle katastrofy majú cezhraničný účinok, čím 
sa zvyšuje potreba medzinárodnej spolupráce a koordinácie. Napriek 
tomu existujú príklady veľkého úsilia o medzinárodnú pomoc v reakcii 
na katastrofy, ku ktorým dochádza výlučne v rámci územných hraníc jed-
ného štátu, alebo na území, ktoré spadajú pod jeho jurisdikciu alebo kon-
trolu. V prípade katastrofy sú štáty povinné chrániť všetky osoby prí-
tomné na ich území alebo na území pod ich jurisdikciou alebo kontrolou, 
bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť a právne postavenie. Návrh článkov 
nie je prispôsobený konkrétnym typom katastrof alebo situáciám, ale je 
určený na flexibilné uplatňovanie s cieľom uspokojiť potreby vyplýva-
júce zo všetkých katastrof bez ohľadu na ich cezhraničný účinok.72  

Komisia OSN v rámci prípravy Návrhu článkov výslovne vylúčila 
ozbrojené konflikty z definície pojmu „katastrofa“, z dôvodu existencie 
dostatočne rozvinutého právneho rámca, ktorý reguluje predmetné situá-
cie. V dôsledku následných diskusií v rámci Šiesteho výboru Valného 

                                                      
70 Ibid., str. 19, ods. 3. 
71 Ibid., ods. 4. 
72 Ibid., ods. 5. 
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zhromaždenia OSN a Komisie OSN pre medzinárodné právo však bolo 
prijaté rozhodnutie nevylúčiť situácie komplexných katastrof z rozsahu 
pôsobnosti Návrhu článkov. Aj keď väčšinový názor v rámci členov Ko-
misie OSN pre medzinárodné právo aj medzi štátmi bol, že ozbrojené 
konflikty samy o sebe by sa nemali kvalifikovať ako katastrofy, uznáva 
sa, že „vylúčiť uplatniteľnosť navrhovaných článkov z dôvodu koexisten-
cie ozbrojeného konfliktu by bol na ujmu ochrany obetí katastrofy, najmä 
keď začiatok katastrofy predchádzal ozbrojenému konfliktu“.73 Návrhový 
výbor preto navrhol zahrnúť do Návrhu článkov ustanovenie venované 
objasneniu vzťahu medzi článkami a pravidlami medzinárodného práva, 
ktoré sa zaoberajú rovnakým predmetom ako Návrh článkov, alebo sa 
priamo netýkajú katastrof, ale napriek tomu by sa uplatnili v situáciách, 
na ktoré sa Návrh článkov vzťahuje. 

Predmetným ustanovením je čl. 18, ktorého znenie je nasledovné:  
„1. Týmto návrhom článkov nie sú dotknuté iné príslušné pravidlá me-

dzinárodného práva. 
 2. Predkladané články sa neuplatňujú, pokiaľ sa reakcia na katas-

trofu riadi pravidlami medzinárodného humanitárneho práva.“74 
Cieľom Komisie OSN pri odkaze na „iné príslušné pravidlá“ bolo za-

bezpečiť trvalé uplatňovanie existujúcich povinností týkajúcich sa zále-
žitostí, na ktoré sa vzťahuje Návrh článkov. Formulácia je zámerne flexi-
bilná bez toho, aby odkazovala na iné pravidlá, ktoré sú v súvislosti s 
Návrhom článkov „špeciálne“, pretože v závislosti od ich obsahu to tak 
môže alebo nemusí byť.75 Odsek 1 sa má zároveň vzťahovať na rôzne 
formy „iných uplatniteľných pravidiel medzinárodného práva“. Patria 
sem najmä podrobnejšie pravidlá zakotvené v zmluvách, ktorých rozsah 

                                                      
73 International Law Commission: Statement of the Chairman of the Drafting Committee Mr. Marcelo 
Vásquez-Bermúdez, 31. júl 2009, str. 11 - 12. Dostupné online: https://legal.un.org/ilc/sessi-
ons/61/pdfs/english/2009_dc_chairman_protection_31july2009.pdf (cit. 1.7.2021). 
74 UN General Assembly: Report of the International Law Commission, 2016, A/71/10, ISSN: 0251-
822X, str. 72. 
75 International Law Commission: Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disas-
ters, with Commentary. In: Yearbook of the International Law Commission, 2016, Vol. II, Part Two, 
str. 45, para. 2. 
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pôsobnosti ratione materiae spadá do rozsahu pôsobnosti súčasného Ná-
vrhu článkov (napríklad regionálne alebo bilaterálne zmluvy o vzájomnej 
pomoci v prípade katastrof), ako aj pravidlá obsiahnuté v zmluvách urče-
ných na iné záležitosti, ktoré však obsahujú konkrétne pravidlá riešenia 
situácií, ktoré možno považovať za katastrofy. Odsek 1 sa zaoberá aj in-
terakciou medzi Návrhom článkov a pravidlami medzinárodného práva, 
ktoré sa priamo netýkajú katastrof, ale ktoré sa v prípade katastrof môžu 
uplatniť. Príkladom môžu byť ustanovenia zmluvného charakteru, ktoré 
sa týkajú dohľadu nad nemožnosťou plnenia a zásadnou zmenou okol-
ností, ako aj pravidlá zodpovednosti štátov a medzinárodných organizácií 
a zodpovednosti jednotlivcov. Toto ustanovenie potvrdzuje, že takáto ka-
tegória pravidiel nie je súčasným Návrhom článkom nahradená.76 Usta-
novenie „bez toho, aby bolo dotknuté“ sa uplatňuje aj na pravidlá medzi-
národného obyčajového práva. Návrh článkov v skutočnosti nepokrýva 
všetky aspekty, ktoré môžu byť relevantné v prípade katastrof. Zámerom 
článkov navyše nie je zabrániť ďalšiemu vývoju pravidiel medzinárod-
ného obyčajového práva v tejto oblasti.77 

Na základe odseku 2 možno konštatovať, že v prípade komplexných 
katastrof sa pravidlá MHP budú uplatňovať ako lex specialis, zatiaľ čo 
pravidlá obsiahnuté v Návrhu článkov by sa naďalej uplatňovali „v takom 
rozsahu“, pokiaľ sa na právne otázky vyvolané katastrofou nevzťahujú 
pravidlá MHP. Návrh článkov by tak prispel k vyplneniu právnych me-
dzier v rámci ochrany osôb postihnutých katastrofami počas ozbrojeného 
konfliktu, zatiaľ čo MHP bude mať prednosť v situáciách upravených tak 
Návrhom článkov, ako aj medzinárodným humanitárnym právom.78 Na 
druhej strane je však potrebné poukázať na skutočnosť, že niektoré zá-
kladné pravidlá a zásady, ktoré sú spojené s úlohou postihnutého štátu 
majú rozdielny režim v prípade uplatnenia MPK, MPĽP či MHP. To robí 
aplikáciu princípu lex specialis problematickou, o to viac, že Komisia ne-
poskytla nijaké usmernenie. V tejto súvislosti Úrad OSN pre humanitárne 

                                                      
76 Ibid., str. 45, para. 4. 
77 Ibid. para. 5. 
78 Ibid., str. 46, para. 9.  
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záležitosti vyjadril obavu, že Návrh článkov neposkytol jasné vymedze-
nie vzťahu medzi Návrhom článkov a MHP.79 Obdobného názoru boli aj 
Williams a Simm, ktorí tvrdili, že „predmetné ustanovenie nerieši zloži-
tosť poskytovania humanitárnej pomoci a prekrývanie a potenciálne vzá-
jomné pôsobenie medzi MPK a MHP. Komisia sa v skutočnosti usilovala 
o vytvorenie „jednoduchého a elegantného textu“, ktorý však tento vzťah 
len povrchne posudzuje. V tomto zmysle to bola premárnená príležitosť 
zhromaždiť prax štátov a podrobne preskúmať problémy v snahe poskyt-
núť väčšiu jasnosť, konzistentnosť a jednotnosť v tejto oblasti. (...) V sú-
časnej podobe ponecháva Návrh článkov subjekty zapájajúce sa do reak-
cie na katastrofy možnosť posúdiť uplatniteľnosť každého odvetvia práva 
v jednotlivých prípadoch.“80 V rámci komentára k Návrhu článkov na-
chádzame iba jeden zmienku o tom, kedy MHP bude uprednostnené. Ide 
o možnosť humanitárnych organizácií vykonávať svoje humanitárne čin-
nosti v čase súčasného výskytu ozbrojeného konfliktu a katastrofy, v sú-
lade s ich mandátom, ktorý im bol udelený medzinárodným humanitár-
nym právom.81 Pravidlá MPK zakotvené v Návrhu článkov boli ich au-
tormi chápané iba ako „zostatkový režim“, ktorý sa bude uplatňovať iba 
v prípade neexistencie podrobnejších zmluvných pravidiel upravených 
v medzinárodných zmluvách MPK a v prípade komplexných katastrof 
iba, ak určitá skutočnosť súvisiaca s výskytom katastrofy nie je upravená 
pravidlami MHP.82 

                                                      
79 International Law Commission: Eight report on the protection of persons in the event of disasters 
by Eduardo Valencia-Ospina, Special Rapporteur, A/CN.4/697, 17. marec 2016, para. 379. 
80 WILLIAMS, S., SIMM, G.:  (2018) Assistance to disaster victims in an armed conflict: the role of 
international humanitarian law. In: ZORZI GIUSTINIANI, F., SOMMARIO, E., CASOLARI, F., 
BARTOLINI, G. (eds): Routledge handbook of human rights and disasters, London: Routledge, 
2018, str. 56, ISBN: ISBN 978-1-138-0699-16. 
81 International Law Commission: Draft Articles on the Protection of Persons in the Event of Disas-
ters, with Commentary. In: Yearbook of the International Law Commission, 2016, Vol. II, Part Two, 
str. 46, para. 9. 
82 ZORZI GIUSTINIANI, F.: International Law in Disaster Scenarios: Applicable Rules and Prin-
ciples, Cham: Springer, 2021, str. 47 – 48, ISBN: 978-3-030-50596-7. 
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Záver 

Komplexné katastrofy predstavujú mimoriadne situácie, kedy v rámci 
určitého územia dochádza k súčasnému výskytu prírodnej alebo člove-
kom spôsobenej katastrofy a ozbrojeného konfliktu, ktorý môže mať me-
dzinárodný alebo vnútroštátny charakter. Výsledkom takejto situácie je 
predovšetkým značný počet obetí, masové presídlenie, materiálne či en-
vironmentálne škody, ktoré si vyžadujú medzinárodnú reakciu. Súčasná 
medzinárodnoprávna úprava v prípade komplexných katastrof je charak-
teristická prekrývaním sa noriem viacerých odvetví medzinárodného 
práva verejného. Komplexné katastrofy sú nanešťastie realitou súčasného 
obdobia, a to aj v dôsledku vplyvu pandémie koronavírusu, ktorá postihla 
aj štáty v rámci ktorých prebieha medzinárodný alebo vnútroštátny 
ozbrojený konflikt. V rámci príspevku sme sa pokúsili poukázať na prob-
lematickú aplikáciu noriem medzinárodného práva verejného v prípade 
komplexných katastrof. Samotné medzinárodné právo katastrof sa vyzna-
čuje prebratím značného počtu noriem z medzinárodného práva v oblasti 
ľudských práv, medzinárodného humanitárneho práva, ako aj iných od-
vetví medzinárodného práva verejného. Prekrývanie sa jednotlivých od-
vetví medzinárodného práva verejného je obzvlášť v problematické v prí-
pade komplexných katastrof, kde vyvstáva problém, či budú aplikované 
normy odvetví medzinárodného práva katastrof, medzinárodného huma-
nitárneho práva, alebo bude potrebné v každom jednotlivom prípade po-
súdiť, normy ktorého odvetvia budú aplikované. Pokiaľ ide o vzťah me-
dzinárodného práva v oblasti ľudských práv a medzinárodného humani-
tárneho práva, ten bol v minulosti rozoberaný ako Medzinárodným súd-
nym dvorom, tak aj odborníkmi na medzinárodné právo verejné. Uznáva 
sa, že existencia medzinárodného ozbrojeného konfliktu sama osebe ne-
spôsobí zánik alebo prerušenie vykonávania zmlúv uzavretých medzi 
stranami konfliktu. Zmluvy o MHP a MPK nie sú vzájomne nezlučiteľné. 
Naopak, majú rovnaký cieľ, a to ochranu ľudskej bytosti v situáciách ne-
bezpečenstva a utrpenia. Z tohto dôvodu sú oba lex specialis, pokiaľ ide 
o vzťah k MPĽP. Nedávnym pokusom o vymedzenie vzťahu medzi MPK 
a MHP, ktoré je obzvlášť dôležité v čase komplexných katastrof, predsta-
vuje vypracovanie Návrhu článkov o ochrane osôb v prípade katastrof.  
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Článok 18 Návrhu článkov stanovuje, že pravidlá MHP sa budú uplatňo-
vať ako lex specialis, zatiaľ čo pravidlá obsiahnuté v Návrhu článkov by 
sa naďalej uplatňovali „v takom rozsahu“, pokiaľ sa na právne otázky 
vyvolané katastrofou nevzťahujú pravidlá MHP. Návrh článkov by tak 
prispel k vyplneniu právnych medzier v rámci ochrany osôb postihnutých 
katastrofami počas ozbrojeného konfliktu. Podľa nášho názoru, je v prí-
pade komplexných katastrof potrebné pri výbere relevantných ustanovení 
posudzovať ich primeranosť v konkrétnej situácii, berúc do úvahy jasnosť 
a presnosť príslušných ustanovení a nie pristupovať k „automatickému“ 
uplatňovaniu lex specialis, za ktoré je v prípade ozbrojeného konfliktu 
považované MHP.  
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Štátne občianstvo a otázky s ním súvisiace  

(nielen) v kontexte práva Európskej únie 

JUDr. Valéria Ružičková, PhD. 
Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 

Úvod 

Jednou z oblastí, v ktorých je prepojenie vnútroštátneho práva, medzi-
národného práva a práva Európskej únie značne výrazné, je oblasť nado-
búdania a straty štátneho občianstva občanov tých štátov, ktoré sú členmi 
Európskej únie, v dôsledku čoho sa na ne nevzťahujú len pravidlá medzi-
národného práva verejného, ale sú súčasne povinné dodržiavať povinnosti 
stanovené v primárnom a sekundárnom práve Európskej únie. Rovnako 
tak riešenie otázok a problémov, ktoré v tejto oblasti vyvstávajú, by malo 
byť v súlade s medzinárodným právom i právom Európskej únie. Jednou 
z takýchto otázok je otázka bezdomovectva, ku ktorému môže dôjsť aj 
v dôsledku nevhodnej právnej úpravy štátu. S touto oblasťou pomerne 

Abstrakt 
Príspevok sa venuje otázkam štátneho občianstva, predovšetkým jeho nado-
búdaniu a straty, v členských štátoch Európskej únie. Zameriava sa aj na 
otázku bezdomovectva ako prípadného dôsledku straty štátneho občianstva 
členského štátu Európskej únie. Príspevok približuje judikatúru Súdneho 
dvora Európskej únie v tejto oblasti a v závere uvádza niekoľko aktuálnych 
otázok z nej vyvstávajúcich. 

 
Abstract 
Presented paper reflects on the issues of citizenship, particularly its acquire-
ment and loss, in the Member States of the European Union. It focuses on the 
issue of statelessness as a possible consequence of the loss of the citizenship 
of European Union’s Member States. The paper elucidates the case law of the 
Court of Justice of the European Union in this field and states several current 
issues related to it in its conclusion.  
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úzko súvisí aj otázka straty statusu občana Európskej únie. V nasledujú-
cich riadkoch sa venujeme oblasti štátneho občianstva, jeho nadobúdaniu 
a straty v členských štátoch Európskej únie ako aj obmedzeniam, ktoré 
pre členské štáty vyplývajú z práva Únie pri úprave týchto oblastí. Pozor-
nosť venujeme aj aktuálnym otázkam v súvislosti s nadobúdaním a stra-
tou štátneho občianstva členských štátov EÚ.  

1 Štátne občianstvo (nielen) v kontexte práva Európskej únie  

Pod pojmom štátne občianstvo rozumieme trvalý právny zväzok fy-
zických osôb s určitým štátom, z ktorého pre nich vyplývajú práva a po-
vinnosti podľa vnútroštátneho práva. Úprava vzniku, zmeny a zániku 
štátneho občianstva patrí do vnútornej právomoci štátov, avšak tieto sú 
pri úprave týchto otázok viazané aj pravidlami medzinárodného práva. 
Prvá podmienka medzinárodného práva týkajúca sa štátneho občianstva 
sa prejavuje v záväzku štátov navzájom rešpektovať suverenitu a nezasa-
hovať do vecí, ktoré patria do ich vnútornej právomoci vrátane štátneho 
občianstva. Druhá podmienka spočíva v potrebe rešpektovať zásadu efek-
tivity, teda užšieho, resp. faktického vzťahu osoby k štátu, o občianstvo 
ktorého žiada. V prípade, že štát splní podmienky medzinárodného práva, 
si môže zvoliť vlastné spôsoby nadobúdania, zmeny a zániku štátneho 
občianstva. 1 

Pokiaľ ide o členské štáty Európskej únie, okrem potreby dodržiava-
nia pravidiel medzinárodného práva sa na ne vzťahujú aj povinnosti vy-
plývajúce z práva Únie. Tie sa týkajú predovšetkým oblastí, nedostatočná 
úprava ktorých by mohla mať negatívny dopad na jednotlivca a jeho 
práva a ktoré sú z obdobných dôvodov regulované aj medzinárodným 
právom. V tejto súvislosti môžeme hovoriť najmä  otázke bezdomovec-
tva, ktorej sa medzinárodné spoločenstvo po prvýkrát venovalo v roku 
1930, výsledkom čoho bolo prijatie Dohovoru o určitých otázkach týka-
júcich sa konfliktu zákonov o štátnych občianstvach. Ďalšími medziná-

                                                      
1 KLUČKA, J.: Medzinárodné právo verejné (všeobecná a osobitná časť). Druhé, doplnené a prepra-
cované vydanie. Bratislava: IURA Edition, 2011, ISBN 978-80-8078-414-0. Str. 252 – 254.  
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rodnoprávnymi dokumentmi prijatými v tejto oblasti sú Dohovor o práv-
nom postavení osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954, Dohovor o re-
dukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1961 či Európsky do-
hovor o občianstve z roku 1997. Je však potrebné dodať, že na rozdiel od 
medzinárodného práva sa právo Európskej únie, vzhľadom na jeho pô-
sobnosť, v súvislosti so stratou štátneho občianstva zaoberá iba stratou 
štátneho občianstva členského štátu Európskej únie, v dôsledku čoho jed-
notlivec prichádza o status občana Únie a z neho vyplývajúcich práv.  

Nezastupiteľnú úlohu pri výklade práva Európskej únie uplatňujúceho 
sa v situáciách, v ktorých dochádza k zániku statusu občana Európskej 
únie, má Súdny dvor Európskej únie. Ten v niekoľkých rozhodnutiach 
konštatoval, že skutočnosť, že určitá záležitosť patrí do právomoci člen-
ských štátov, nebráni v situáciách patriacich do práva Únie tomu, že dot-
knuté vnútroštátne pravidlá musia dodržiavať právo Únie.2 Preto situácia, 
ktorá by mohla spôsobiť stratu statusu poskytovaného článkom 20 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie a práv s tým spojených, patrí z dô-
vodu svojej povahy a dôsledkov do práva Únie.3 

Povinnosť dodržiavania práva Únie a ochrany statusu občana Únie 
v týchto prípadoch však automaticky neznamená nemožnosť zániku štát-
neho občianstva členského štátu v situáciách, kedy by súčasne došlo aj 
k zániku statusu občana Európskej únie, a to či už v takom prípade, kedy 
by sa jednotlivec súčasne stal bezdomovcom alebo by mu síce ostalo za-
chované štátne občianstvo iného štátu, avšak tento by nebol členským štá-
tom EÚ. Členské štáty majú i naďalej – vzhľadom na to, že tieto otázky 
patria do ich právomoci, - upraviť situácie, v ktorých k takémuto zániku 
dochádza. Z práva Únie pre ne len vyplývajú podmienky, za ktorých 
k nemu môže, resp. nemôže dôjsť.   

Pokiaľ ide o nadobúdanie občianstva Európskej únie, tejto otázke je 
v literatúre venovaného omnoho menej priestoru než je to v prípade jeho 
straty. V tomto prípade platí, že ide o otázku patriacu do právomoci člen-
ských štátov Únie a hoci možno konštatovať, že obdobne ako v prípade 

                                                      
2 Rozsudok Súdneho dvora z 2. marca 2010, Rottmann, C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104, b. 41. 
3 Ibid., b. 42. 
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straty občianstva Únie, aj v prípade úpravy nadobúdania štátneho občian-
stva členského štátu EÚ, v dôsledku čoho dochádza k nadobudnutiu ob-
čianstva Únie jednotlivcom, sú členské štáty povinné rešpektovať právo 
Únie, ani primárne či sekundárne právo EÚ nestanovujú a rovnako tak 
ani Súdny dvor EÚ pri výklade únijného práva nekonštatoval existenciu 
obmedzení v tejto oblasti.  

2 Obmedzenia straty štátneho občianstva podľa práva Európ-
skej únie 

Otázkou občianstva Európskej únie sa Súdny dvor zaoberal v niekoľ-
kých rozhodnutiach,4 no prvým – a značne rozoberaným – rozhodnutím 
zaoberajúcim sa zánikom statusu občana Únie5 bol rozsudok Súdneho 
dvora vo veci C-135/08 Rottmann. Žalobca v konaní pred vnútroštátnym 
súdom (ďalej len „žalobca“) sa narodil v Rakúsku a z titulu narodenia sa 
tak stal rakúskym občanom. Po presťahovaní sa do Nemecka z dôvodu 
prebiehajúceho trestného stíhania v Rakúsku, v rámci ktorého bol neskôr 
na žalobcu vydaný zatykač, požiadal žalobca o udelenie nemeckého štát-
neho občianstva. V rámci konania o udelenie štátneho občianstva však 
žalobca neuviedol trestné stíhanie, ktoré voči nemu prebiehalo v Rakú-
sku. Po udelení nemeckého štátneho občianstva žalobca stratil v zmysle 
rakúskeho práva rakúske občianstvo. Po oboznámení sa s tým, že na ža-
lobcu bol v Rakúsku vydaný zatykač, rozhodlo Bavorsko o odňatí štát-
neho občianstva so spätnou účinnosťou z toho dôvodu, že k jeho nado-
budnutiu došlo podvodným spôsobom. Po podaní opravného prostriedku 
potvrdil predmetné rozhodnutie aj správny súd spolkovej krajiny Bavor-
sko. Žalobca následne podal opravný prostriedok aj proti tomuto rozhod-
nutiu, v dôsledku čoho sa vec dostala pred Spolkový správny súd, ktorý 
sa obrátil na Súdny dvor s prejudiciálnymi otázkami, ktorými sa okrem 

                                                      
4 Pozri napríklad rozsudok Súdneho dvora zo 7. júla 1992, Micheletti, C-369/90, 
ECLI:EU:C:1992:295 alebo rozsudok Súdneho dvora z 19. októbra 2004, Zhu a Chen, C-200/02, 
ECLI:EU:C:2004:639. 
5 V dovtedajších konaniach sa totiž Súdny dvor zaoberal otázkou uznania štátneho občianstva člen-
ského štátu EÚ, nie jeho stratou. Pozri KOCHENOV, D.: Case C-135/08, Janko Rottmann v. Freistaat 
Bayern, Judgment of the Court (Grand Chamber) of 2 March 2010. In Common Market Law Review, 
vol. 47, no. 6, 2010, pp. 1831 – 1846, ISSN0165-0750. 
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iného Súdneho dvora opýtal, či právo Únie bráni tomu, aby členský štát 
odňal občanovi Únie občianstvo tohto členského štátu, ktoré mu bolo 
udelené na základe podvodu, keď toto odňatie zbaví dotknutú osobu jej 
postavenia občana Únie a práv s tým spojených tým, že sa stane osobou 
bez štátnej príslušnosti, keďže nadobudnutie občianstva tohto členského 
štátu spôsobilo v prípade dotknutej osoby stratu občianstva v členskom 
štáte jeho pôvodu. 

Súdny dvor v odpovedi na otázky nemeckého súdu hneď v úvode pri-
pomenul, že definovanie podmienok získania a straty občianstva patrí v 
súlade s medzinárodným právom do právomoci každého členského štátu.6 
Súčasne uviedol, že výhrada, podľa ktorej je potrebné dodržiavať právo 
Únie, nemá vplyv na zásadu medzinárodného práva už uznanú Súdnym 
dvorom, podľa ktorej sú členské štáty oprávnené definovať podmienky 
nadobúdania a straty štátneho občianstva, ale zakotvuje zásadu, podľa 
ktorej, ak ide o občanov Únie, výkon tejto právomoci v rozsahu, v akom 
ovplyvňuje práva poskytované a chránené právnym poriadkom Únie, ako 
najmä v prípade rozhodnutia o odňatí štátneho občianstva, o aké išlo 
v uvedenej veci, podlieha súdnemu preskúmavaniu vykonávanému 
vzhľadom na právo Únie.7 Keďže však rozhodnutie o odňatí štátneho ob-
čianstva, o aké išlo v predmetnej veci, sa zakladalo na podvode, ktorého 
sa dopustila dotknutá osoba v rámci konania o udelenie občianstva, takéto 
rozhodnutie by podľa Súdneho dvora mohlo byť v súlade s právom Únie. 
Rozhodnutie o odňatí štátneho občianstva z dôvodu podvodu totiž zod-
povedá dôvodu všeobecného záujmu, pričom je v tejto súvislosti legi-
tímne, že členský štát chce chrániť osobitný vzťah solidarity a lojality 
medzi ním samým a jeho štátnymi príslušníkmi, ako aj reciprocitu práv a 
povinností, ktoré sú základom väzby štátnej príslušnosti.8 

Súdny dvor navyše v tejto súvislosti odkázal aj na pravidlá medziná-
rodného práva keď konštatoval, že uvedené závery potvrdzujú aj ustano-

                                                      
6 Rozsudok vo veci C-135/08 Rottmann, už cit., b. 39. 
7 Ibid., b. 48. 
8 Ibid., b. 50 – 51.  
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venia Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti, v kto-
rom sa v článku 8 ods. 2 stanovuje, že jednotlivcovi možno odňať občian-
stvo zmluvného štátu, ak ho získal na základe nepravdivého vyhlásenia 
alebo iným podvodom. Článok 7 ods. 1 a 3 Európskeho dohovoru o ob-
čianstve taktiež nezakazuje, aby zmluvný štát odňal jednotlivcovi občian-
stvo, aj keď sa tento jednotlivec takto stane osobou bez štátnej prísluš-
nosti, keď bolo toto občianstvo nadobudnuté na základe podvodu, neprav-
divých informácií alebo zamlčania okolnosti, ktorá je v tejto súvislosti 
relevantná, z jeho strany. Rovnako tak poukázal aj na súlad uvedeného 
záveru so zásadou všeobecného medzinárodného práva prebratou do 
článku 15 ods. 2 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a do článku 4 
písm. c) Európskeho dohovoru o občianstve, podľa ktorej nikto nemôže 
byť svojvoľne zbavený svojho občianstva. Odňatie občianstva z dôvodu 
správania osoby, ktoré predstavuje zákonne preukázaný podvod, totiž 
podľa neho nemožno považovať za svojvoľný akt.9 

Členský štát tak v zmysle judikatúry Súdneho dvora môže z dôvodov 
všeobecného záujmu odňať štátne občianstvo osobe, ktorá sa tak v dô-
sledku tohto odňatia stane osobou bez štátneho občianstva a ktorej tak 
zanikne status občana Európskej únie. Ako však Súdny dvor uviedol ďa-
lej, v takomto prípade musí vnútroštátny súd preveriť, či rozhodnutie 
o odňatí štátneho občianstva dodržiava zásadu proporcionality, pokiaľ ide 
o dôsledky tohto rozhodnutia na situáciu dotknutej osoby z hľadiska 
práva Únie, a to popri skúmaní proporcionality tohto rozhodnutia vzhľa-
dom na vnútroštátne právo. Preto je potrebné pri skúmaní rozhodnutia o 
odňatí štátneho občianstva zohľadniť prípadné dôsledky, ktoré toto roz-
hodnutie má pre dotknutú osobu a prípadne pre členov jej rodiny, pokiaľ 
ide o stratu práv, ktoré má každý občan Únie. Podľa Súdneho dvora je 
potrebné najmä preveriť, či je táto strata odôvodnená vzhľadom na závaž-
nosť porušenia, ktorého sa táto osoba dopustila, na čas uplynutý medzi 
rozhodnutím o udelení štátneho občianstva a rozhodnutím o jeho odňatí, 
ako aj na možnosť dotknutej osoby nadobudnúť späť svoje pôvodné 

                                                      
9 Ibid., b. 52 a 53. 
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štátne občianstvo. Členský štát, ktorého občianstvo bolo získané podvo-
dom, však nemôže byť povinný zdržať sa odňatia štátneho občianstva iba 
z dôvodu, že dotknutá osoba by nezískala občianstvo členského štátu 
svojho pôvodu. V tejto súvislosti musí navyše vnútroštátny súd posúdiť, 
či vzhľadom na všetky relevantné okolnosti si dodržanie zásady propor-
cionality vyžaduje, aby predtým, ako takéto rozhodnutie o odňatí štátneho 
občianstva nadobudne účinnosť, bola dotknutej osobe poskytnutá prime-
raná lehota na to, aby sa mohla pokúsiť získať späť občianstvo členského 
štátu svojho pôvodu.10 Súdny dvor však vo veci Rottmann vzhľadom na 
hypotetický charakter prejudiciálnej otázky nezodpovedal otázku, či je 
členský štát, ktorého občianstvo pôvodne mal jednotlivec konfrontovaný 
s rozhodnutím o odňatí štátneho občianstva, ktoré môže viesť k strate jeho 
statusu občana Únie, povinný vykladať svoju vnútroštátnu právnu úpravu 
tak, aby sa vyhol tejto strate, a umožniť mu opätovné získanie tohto ob-
čianstva.  

Vo veci C-221/17 Tjebbes11 Súdny dvor rozhodoval vo veci týkajúcej 
sa viacerých pôvodne holandských občanov, ktorí mali o holandské ob-
čianstvo prísť priamo zo zákona, ktorý stanovoval stratu holandského ob-
čianstva dospelej osoby v prípade, že táto má zároveň občianstvo iného 
štátu a počas svojej plnoletosti mala počas nepretržitého obdobia desia-
tich rokov obe občianstva a jej trvalé bydlisko sa nachádzalo mimo Ho-
landska. Súčasne stratí občianstvo aj maloletá osoba v prípade, že jej otec 
alebo matka stratí občianstvo uvedeným spôsobom. Holandský súd roz-
hodujúci o žalobách proti rozhodnutiam o odmietnutí posúdiť žiadosti 
o vydanie cestovných pasov z dôvodu straty holandského občianstva zo 
zákona sa obrátil na Súdny dvor s otázkou, či sa má právo Únie vykladať 
v tom zmysle, že bráni právnej úprave členského štátu, ktorá za určitých 
podmienok stanovuje stratu občianstva tohto členského štátu zo zákona, 
čo v prípade osôb, ktoré nemajú štátne občianstvo aj iného členského 
štátu, vedie k strate ich postavenia občana Únie a s tým súvisiacich práv 

                                                      
10 Ibid., b. 55 – 58. 
11 Rozsudok Súdneho dvora z 12. marca, Tjebbes, C-221/17, ECLI:EU:C:2019:189.  
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bez toho, aby sa z hľadiska práva Únie na základe zásady proporcionality 
individuálne preskúmali dôsledky takejto straty na situáciu týchto osôb.  

Súdny dvor na úvod pripomenul závery z rozsudku Rottmann týkajúce 
sa povinnosti členských štátov dodržiavať pri výkone svojej právomoci 
v oblasti štátneho občianstva právo Európskej únie.12 Ako vo veci 
Rottmann, tak aj vo veci Tjebbes Súdny dvor poukázal na legitímny cieľ 
holandského zákonodarcu, ktorým je snaha chrániť osobitný vzťah soli-
darity a lojality medzi ním samým a jeho štátnymi príslušníkmi, ako aj 
reciprocitu práv a povinností, ktoré sú základom väzby štátnej prísluš-
nosti. Holandský zákonodarca chcel totiž predmetným zákonom zaviesť 
systém na odstránenie nežiaducich účinkov vyplývajúcich zo skutočnosti, 
že jedna osoba má viacero štátnych občianstiev. Medzi cieľmi zákona o 
občianstve sa taktiež nachádzal cieľ spočívajúci v zabránení situácii, keď 
osoby nadobudnú alebo si ponechajú holandské štátne občianstvo, hoci 
nemajú väzbu s Holandským kráľovstvom alebo ich väzba už zanikla.13 
Súdny dvor navyše opäť poukázal na pravidlá medzinárodného práva, 
ktoré podľa jeho názoru potvrdzujú legitímnosť straty štátneho občian-
stva  v predmetnej veci.14 

Aj v tomto prípade však Súdny dvor pripomenul povinnosť vnútroš-
tátneho súdu overiť, či je takáto strata štátneho občianstva v súlade so 
zásadou proporcionality a konštatoval, že s uvedenou zásadou by nebolo 
v súlade, ak by vnútroštátne právo vôbec neumožňovalo individuálne pre-

                                                      
12 Ibid., b. 32.  
13 Ibid., b. 33 a 34.  
14 Išlo o ustanovenia článku 6 a článku 7 ods. 3 až 6 dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej 
príslušnosti, ktoré v podobných situáciách stanovujú, že osoba môže stratiť občianstvo zmluvného 
štátu pod podmienkou, že sa nestane osobou bez štátnej príslušnosti. Ako uviedol Súdny dvor,“ ne-
bezpečenstvo vzniku postavenia osoby bez štátneho občianstva v prejednávanej veci vylučujú vnút-
roštátne ustanovenia vo veci samej, keďže ich uplatnenie je podmienené tým, že dotknutá osoba má 
okrem holandského štátneho občianstva aj štátne občianstvo iného štátu.“ Taktiež článok 7 ods. 1 
písm. e) a článok 7 ods. 2 Dohovoru o občianstve stanovuje, že zmluvný štát môže stanoviť stratu 
občianstva najmä v prípade dospelej osoby, ak chýba nedostatočná skutočná väzba medzi týmto štá-
tom a občanom s obvyklým pobytom v zahraničí, a v prípade maloletej osoby, u detí, ktorých rodičia 
stratia občianstvo tohto štátu. 
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skúmanie dôsledkov vyplývajúcich z tejto straty na dotknuté osoby z hľa-
diska práva Únie.15 Príslušné vnútroštátne orgány a súdy teda musia mať 
možnosť incidenčne preskúmať dôsledky tejto straty štátneho občianstva 
a prípadne zabezpečiť, aby dotknutá osoba opätovne ex tunc nadobudla 
štátne občianstvo v prípade, že táto osoba požiada o vydanie cestovného 
dokladu alebo iného dokumentu osvedčujúceho jej štátnu príslušnosť, na 
základe čoho sa holandský zákonodarca môže domnievať, že táto osoba 
si chce zachovať skutočnú väzbu s Holandským kráľovstvom.16 V rámci 
preskúmania proporcionality príslušným vnútroštátnym orgánom a prí-
padne vnútroštátnym súdom17 prislúcha, aby sa uistili, že takáto strata 
štátneho občianstva je v súlade so základnými právami zaručenými Char-
tou, ktorej dodržiavanie Súdny dvor zaručuje, a konkrétne s právom na 
rešpektovanie rodinného života, ako ho vyjadruje článok 7 Charty, pri-
čom tento článok sa musí vykladať v spojení s povinnosťou zohľadniť 
najlepší záujem dieťaťa uznaný v článku 24 ods. 2 Charty. 

Medzi okolnosti, ktoré by pre účely takéhoto posúdenia mohli byť re-
levantné, zaradil Súdny dvor napríklad skutočnosť, že po strate ho-
landského štátneho občianstva a postavenia občana Únie zo zákona bude 
dotknutá osoba čeliť obmedzeniam vo výkone jej práva na voľný pohyb 
a pobyt na území členských štátov, ktoré môžu prípadne zahŕňať osobitné 
ťažkosti pri ďalších návštevách Holandska alebo iného členského štátu, 
aby si zachovala skutočné a pravidelné väzby s členmi svojej rodiny v 
týchto štátoch či vykonávala svoju profesijnú činnosť. V prípade malole-
tých osôb je podľa Súdneho dvora potrebné zohľadniť prípadnú existen-

                                                      
15 Rozsudok vo veci C-221/17 Tjebbes, už cit., b. 40 a 41.  
16 Ibid., b. 38 a 42.  
17 V Holandsku totiž minister, ako aj príslušné súdy majú podľa vnútroštátneho práva preskúmať 
možnosť ponechania si holandského štátneho občianstva v rámci konania týkajúceho sa žiadostí o 
obnovu cestovného pasu tým, že vykonajú úplne posúdenie z hľadiska zásady proporcionality zakot-
venej v práve Únie. Takéto preskúmanie si vyžaduje posúdenie individuálnej situácie dotknutej 
osoby, ako aj jej rodiny, aby bolo možné určiť, či strata občianstva dotknutého členského štátu, ak 
zahŕňa stratu postavenia občana Únie, vyvoláva dôsledky, ktoré by v porovnaní s cieľom sledovaným 
vnútroštátnym zákonodarcom neprimerane z hľadiska práva Únie narúšali normálny vývoj jej rodin-
ného a profesijného života. Takéto dôsledky nemôžu byť hypotetickej či náhodnej povahy. Pozri b. 
43 a 44 predmetného rozsudku.  
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ciu okolností, z ktorých vyplýva, že strata holandského štátneho občian-
stva u dotknutej maloletej osoby, ktorú vnútroštátny zákonodarca spojil 
so stratou holandského štátneho občianstva u jedného z jej rodičov, aby 
zachoval jednotnosť štátneho občianstva v rámci rodiny, nezodpovedá z 
dôvodu dôsledkov vyplývajúcich z tejto straty na túto maloletú osobu z 
hľadiska práva Únie najlepšiemu záujmu dieťaťa, ako je zakotvený v 
článku 24 Charty.18 

Vo všeobecnosti teda platí, že právu Európskej únie neodporuje situ-
ácia, kedy v dôsledku straty štátneho občianstva členského štátu EÚ jed-
notlivec stratí status občana Európskej únie, prípadne sa navyše súčasne 
stane osobou bez štátnej príslušnosti. Právna úprava, v dôsledku ktorej 
k takejto strate dôjde, však musí rešpektovať právo Európskej únie. Hoci 
sa v uvedených rozhodnutiach spomína zásada proporcionality, ako uvá-
dza Kochenov, je zrejmé, že v obdobných prípadoch by nebolo vylúčené 
ani uplatnenie iných pravidiel práva Európskej únie – príkladom by 
mohla byť zásada lojality.19 Posúdenie súladu vnútroštátneho práva s pra-
vidlami práva Európskej únie je už úlohou vnútroštátnych súdov. Súdny 
dvor však môže – ako to urobil v uvedených rozhodnutiach – príkladmo 
uviesť okolnosti, ktoré je pri takomto posúdení zo strany vnútroštátneho 
súdu potrebné zohľadniť.  

Napriek pomerne jednoduchému zovšeobecneniu je však v otázke na-
dobúdania a straty štátneho občianstva členských štátov EÚ s dôsledkom 
zániku statusu občana Únie aj naďalej množstvo nejasností, ktorým sa 
venuje odborná literatúra a nie je vylúčené, že sa nimi v budúcnosti bude 
zaoberať aj Súdny dvor EÚ.20  

                                                      
18 Pozri b. 46 a 47 rozsudku.  
19 Pozri KOCHENOV, D. Case C-135/08, Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, Judgment of the Court 
(Grand Chamber) of 2 March 2010, už cit.  
20 Niektoré otázky už pred Súdnym dvorom nastolené boli a ich zodpovedanie sa očakáva v najbliž-
šom období. Pozri napr. návrhy generálneho advokáta z 1. júla 2021, JY, C-118/20, 
ECLI:EU:C:2021:530. 
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3 Aktuálne otázky a problémy nadobúdania a straty štátneho 
občianstva podľa práva Európskej únie 

Otázku straty statusu občana Únie v dôsledku vydania individuálneho 
rozhodnutia ako aj na základe zákona síce Súdny dvor zodpovedal, v ob-
lasti straty práv vyplývajúcich zo statusu občana EÚ však momentálne 
stojí pred ďalšou otázkou – čo v prípade, že sa jednotlivec dobrovoľne 
vzdal tohto statusu očakávajúc nadobudnutie štátneho občianstva iného 
členského štátu z dôvodu prísľubu tohto štátu, že mu takéto občianstvo 
bude udelené, pokiaľ sa vzdá svojho pôvodného občianstva, pričom bol 
tento prísľub následne odvolaný? Otázku, či takáto situácia patrí do pô-
sobnosti práva Únie, predložil Súdnemu dvoru rakúsky Najvyšší správny 
súd, ktorý sa súčasne opýtal, či príslušné vnútroštátne správne orgány 
alebo aj vnútroštátne súdy musia v rámci rozhodnutia o odvolaní prísľubu 
udelenia štátneho občianstva členského štátu preskúmať, či je odvolanie 
prísľubu, ktorým zaniká možnosť znovunadobudnutia občianstva Únie, s 
ohľadom na jeho dôsledky na situáciu dotknutej osoby z hľadiska práva 
Únie zlučiteľné so zásadou proporcionality.21  

Uvedená situácia bola dôsledkom rakúskej právnej úpravy, podľa kto-
rej sa cudzincovi najprv poskytne prísľub udelenia štátneho občianstva 
pre prípad, že v lehote dvoch rokov preukáže, že bol prepustený zo štát-
neho zväzku štátu, ktorého občanom bol doteraz. Následne sa štátne ob-
čianstvo, ktorého udelenie bolo prisľúbené, sa udelí hneď po tom, čo je 
cudzinec prepustený zo štátneho zväzku štátu, ktorého občanom bol do-
teraz. Súčasne však podľa rakúskeho zákona o štátnom občianstve ne-
možno udeliť štátne občianstvo cudzincovi, ktorý bol právoplatne odsú-
dený za závažný správny delikt s obzvlášť závažným stupňom nebezpe-
čenstva.22 

V predmetnej veci sa bez štátneho občianstva členského štátu EÚ 
ocitla JY, pôvodne estónska občianka, ktorá v snahe získať rakúske štátne 
občianstvo – pre získanie ktorého jej bol zo strany Rakúska udelený prí-
sľub – požiadala Estónsku republiku o prepustenie zo štátneho zväzku. 

                                                      
21 Ibid. 
22 Ibid., b. 16 a 17. 
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Keďže však JY po obdržaní prísľubu udelenia rakúskeho štátneho občian-
stva spáchala dva závažné správne delikty spočívajúce v neumiestnení 
nálepky technickej kontroly na vozidlo a vedení motorového vozidla pod 
vplyvom alkoholu a ešte pred obdržaním uvedeného prísľubu sa dopustila 
ďalších ôsmich správnych deliktov, vláda spolkovej krajiny Viedeň, ktorá 
sa neskôr stala príslušnou na posúdenie žiadosti o udelenie štátneho ob-
čianstva JY, zrušila rozhodnutie spolkovej krajiny Dolné Rakúsko o po-
skytnutí prísľubu, že JY bude udelené rakúske štátne občianstvo a za-
mietla jej žiadosť o udelenie rakúskeho štátneho občianstva.  

Situácia v predmetnej veci sa od situácií vo veciach Rottmann a Tje-
bbes líši hneď v niekoľkých aspektoch – sporným rozhodnutím vo veci 
primárne nebolo rozhodnutie o odňatí štátneho občianstva, ale o jeho ne-
udelení. V čase, kedy bolo toto sporné rozhodnutie vydané, už JY nebola 
občiankou Únie, a to dokonca v dôsledku dobrovoľného vzdania sa sta-
tusu občana Únie.23 Navyše sa – napriek strate statusu občana Únie práve 
z iniciatívy JY – možno pozastaviť nad tým, či v predmetnej veci treba 
vo svetle práva EÚ skúmať estónsku právnu úpravu a rozhodnutie, kto-
rým bolo štátne občianstvo JY odňaté, alebo rakúsku právnu úpravu 
a rozhodnutia o odvolaní prísľubu udeliť štátne občianstvo a zamietnutí 
žiadosti o štátne občianstvo, prípadne obe tieto právne úpravy a na nich 
založené rozhodnutia.  

Stotožňujeme sa s názorom generálneho advokáta, podľa ktorého aj 
napriek skutočnosti, že v čase vydania rozhodnutia o zamietnutí žiadosti 
o udelenie rakúskeho štátneho občianstva už JY nebola estónskou občian-
kou a teda ani občiankou Únie, uvedená situácia spadá do pôsobnosti 
práva EÚ, pretože „odvolanie prísľubu udelenia štátneho občianstva 
osobe, ktorá je ku dňu takéhoto prísľubu osobou bez štátneho občianstva, 
treba posudzovať nie samostatne, ale so zreteľom na skutočnosť, že táto 
osoba bola štátnym príslušníkom iného členského štátu, a teda mala po-
stavenie občana Únie. V tomto štádiu sa teda strata postavenia občianky 
Únie v prípade JY musí [podľa generálneho advokáta] posudzovať so 

                                                      
23 Hoci, ako poukázal generálny advokát, je na mieste zamyslieť sa nad dobrovoľnosťou vzdania sa 
štátneho občianstva v takej situácii, v akej sa v dôsledku rakúskej právnej úpravy ocitla JY.  
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zreteľom nielen na rozhodnutie estónskych orgánov, ale aj na proces ude-
ľovania rakúskeho štátneho občianstva ako celok.“24Podľa generálneho 
advokáta je dokonca odvolanie prísľubu udelenia štátneho občianstva po 
prepustení zo štátneho zväzku členského štátu pôvodu v spojení so za-
mietnutím žiadosti o udelenie štátneho občianstva vzhľadom na jeho dô-
sledky porovnateľné s rozhodnutím o odňatí štátneho občianstva.25 

Súčasne podľa neho nemožno estónskej vláde vytýkať, že vyhovela 
žiadosti JY o vzdanie sa štátneho občianstva, keďže toto vzdanie sa ob-
čianstva je podmienkou sine qua non, ktorú vyžaduje proces nadobúdania 
rakúskeho štátneho občianstva v rámci prísľubu poskytnutého rakúskymi 
orgánmi. Tento prísľub totiž vyvolal nielen legitímne očakávania JY, ale 
aj legitímnu dôveru estónskych orgánov, ktorá je chránená zásadou vzá-
jomnej dôvery. Estónska republika na pojednávaní uviedla, že vychádzala 
z prísľubu udelenia štátneho občianstva a domnievala sa, že môže mať 
legitímnu dôveru v to, že rakúske orgány následne splnia prísľub udelenia 
štátneho občianstva. Podľa generálneho advokáta sú teda predmetné es-
tónske právne predpisy v súlade s právom Únie.26 

V nadväznosti na skúmanie všeobecného záujmu sledovaného pred-
metnou rakúskou právnou úpravou, generálny advokát pripomenul, že 
právomoc v oblasti nadobúdania a straty štátneho občianstva sa musí vy-
konávať nielen v súlade s právom Únie, ale aj v súlade s medzinárodným 
právom.  V tejto súvislosti uviedol, že je legitímne, aby členský štát za-
bezpečil právo na udelenie štátneho občianstva, ktoré je podmienené iba 
predložením dôkazu o prepustení zo štátneho zväzku iného členského 
štátu alebo tretieho štátu, čo potvrdzuje najmä článok 1 Dohovoru o zni-
žovaní počtu prípadov viacnásobnej štátnej príslušnosti a znenie článku 7 
ods. 2 Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej príslušnosti. Rov-
nako tak podľa neho sleduje legitímny cieľ aj odvolanie prísľubu udelenia 
štátneho občianstva. Zároveň však poukázal na závery zasadnutia odbor-

                                                      
24 Návrhy generálneho advokáta vo veci C-118/20 JY, už cit.,, b. 56.  
25 Ibid., b. 65.  
26 Ibid., b. 82 a 83.  
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níkov k výkladu Dohovoru o redukovaní počtu osôb bez štátnej prísluš-
nosti, uverejnených Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov, 
ktoré sa týkajú článku 7 ods. 2 tohto Dohovoru, podľa ktorých je možnosť 
straty štátnej príslušnosti prijateľná, len ak je prísľub bezpodmienečný. V 
súlade s týmito závermi tak existuje implicitná povinnosť na základe Do-
hovoru z roku 1961, v zmysle ktorej prísľuby nemožno po ich vydaní 
odvolať len preto, že nie sú splnené podmienky pre udelenie občianstva, 
v dôsledku čoho by osoba ostala bez štátnej príslušnosti. Prihliadnuc na 
tieto skutočnosti tak generálny advokát vyslovil pochybnosti o legitím-
nosti predmetnej rakúskej úpravy umožňujúcej odvolať prísľub udelenia 
štátneho občianstva.27 

Pokiaľ ide o skúmanie súladu sporného rozhodnutia so zásadou pro-
porcionality, generálny advokát zhodnotil situáciu JY ako aj primeranosť 
sporného rozhodnutia s ohľadom na závažnosť porušenia, ktorého sa do-
pustila, čas uplynutý medzi rozhodnutím o vydaní prísľubu udelenia štát-
neho občianstva a rozhodnutím o jeho odvolaní, obmedzenia výkonu 
práva na pohyb a pobyt na celom území Únie, jej možnosť nadobudnúť 
späť svoje štátne občianstvo ako aj normálny rozvoj jej rodinného a pra-
covného života. Po posúdení uvedených okolností generálny advokát do-
spel k záveru, že rozhodnutie o odvolaní prísľubu udelenia štátneho ob-
čianstva nie je v súlade so zásadou proporcionality podľa práva Únie.28 

Hoci je pravdepodobné, že rozhodnutie Súdneho dvora vo veci JY sa 
bude uberať smerom k analýze situácií, pri ktorých dochádza k strate ob-
čianstva Únie, resp. statusu občana Únie, nie je vylúčené, že otvorí pries-
tor aj diskusiám týkajúcim sa nadobúdania tohto statusu. V odbornej lite-
ratúre možno nájsť názory volajúce po dôslednejšom uplatnení testu pro-
porcionality aj v otázkach nadobúdania občianstva členského štátu EÚ, 
prípadne súdnej kontroly rozhodnutí vnútroštátnych súdov vykonávajú-
cich tento test zo strany Súdneho dvora EÚ.29 

                                                      
27 Ibid., b. 92 – 95. 
28 Pozri b. 102 a nasl.  
29 POLESHCHUK, V.: Statelessness, Proportionality and Access to (EU) Citizenship. EUI. Global 
Citizenship Observatory. 15. jún 2021. Online: https://globalcit.eu/statelessness-proportionality-and-
access-to-eu-citizenship/(cit. 02.07.2021). 



Liber Amicorum Ján Klučka 

495 

Ďalšou otázkou, na potrebu riešenia ktorej poukazuje odborná litera-
túra, je otázka rozlišovania medzi osobami, ktoré majú štátne občianstvo 
jedného členského štátu EÚ a osobami majúcimi štátne občianstvo viace-
rých členských štátov EÚ. Po rozhodnutí Súdneho dvora vo veci C-
165/16 Lounes totiž osoby majúce občianstvo viacerých členských štátov 
EÚ, ktoré sa vrátia alebo presťahujú do jedného zo štátov, ktorého ob-
čianstvo majú, majú nielen tie práva, ktoré mali už pred uplatnením práva 
voľného pohybu v rámci EÚ, ale aj akékoľvek nové práva vyplývajúce 
z právneho rámca EÚ upravujúceho jej občianstvo. Na druhej strane, 
osoby, ktoré majú občianstvo len jedného členského štátu EÚ, môžu vy-
užívať len tie práva, ktoré im prislúchali pred ich návratom, zatiaľ čo sa 
zdržiavali v inom členskom štáte EÚ.30 V tejto súvislosti je preto podľa 
de Groota nemožné vyhnúť sa obrátenej diskriminácii v prípadoch, kedy 
sa na osoby, ktoré nadobudli občianstvo EÚ naturalizáciou a ktoré stratili 
svoje pôvodné občianstvo, uplatnia závery vyplývajúce z rozhodnutia C-
165/16 Lounes. Súdny dvor by tak mal podľa neho prehodnotiť situácie, 
v akej sa ocitla JY, kedy sa má občan členského štátu EÚ vzdať svojho 
občianstva alebo ho automaticky stratiť v snahe nadobudnúť občianstvo 
naturalizáciou v inom členskom štáte EÚ.31 

Rovnako tak volá odborná literatúra aj po tom, aby Európska únia za-
ujala jasnejšie stanovisko voči bezdomovectvu. Podľa niektorých autorov 
by totiž bolo žiaduce, aby bolo bezdomovectvo vylúčené ako jeden z dô-
sledkov rozličných právnych úprav členských štátov EÚ týkajúcich sa na-
dobúdania a straty občianstva.32   

                                                      
30 Bližšie k tomuto problému pozri DE GROOT, D.: CJEU asked to rule on acquisition of nationality 
in light of EU citizenship: The fundamental status on the horizon? EUI. Global Citizenship Observa-
tory. 16. jún 2020. Online: https://globalcit.eu/cjeu-asked-to-rule-on-acquisition-of-nationality-in-
light-of-eu-citizenship-the-fundamental-status-on-the-horizon-c-118-20-jy-v-wiener-landesregie-
rung/ (cit. 05.07.2021). 
31 Ibid.  
32 KOCHENOV, D. Case C-135/08, Janko Rottmann v. Freistaat Bayern, Judgment of the Court 
(Grand Chamber) of 2 March 2010, už cit.. Hoci sa Kochenov v uvedenom zdroji zaoberá rozhodnu-
tím vo veci Rottmann, je potrebné dodať, že judikatúra Súdneho dvora EÚ vo veciach nadobúdania 
a straty občianstva v základných rysoch – predovšetkým vo veci uplatňovania zásady proporcionality 
– zostáva rovnaká. Ako však uvádza, hoci sa únijný rámec upravujúci základné práva zdá dostaču-
júci, treba rozlišovať dostatočnú úroveň ochrany základných práv v EÚ a možnosť nadobudnúť, resp. 
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Záver 

Status občana Európskej únie so sebou nepochybne prináša množstvo 
výhod, rozličná úprava jeho nadobúdania a straty naprieč členskými 
štátmi EÚ však môže spôsobiť to, že sa pôvodne občan EÚ stane bezdo-
movcom. Vzhľadom na skutočnosť, že uvedená oblasť aj naďalej patrí do 
výlučnej právomoci členských štátov EÚ, je akákoľvek priama regulácia 
týchto otázok zo strany zákonodarcu Únie vylúčená. Nemožno však za-
búdať na to, že vzhľadom na tzv. funkčnú stránku právomocí Európskej 
únie sú jej možnosti nepriamo zasiahnuť do oblastí výlučných právomocí 
členských štátov pomerne často vyskytujúcim sa javom. 33 Naskytá sa 
preto priestor na ďalšie úvahy o vhodnosti regulácie určitých oblastí, 
ktoré v zmysle primárneho práva EÚ patria do výlučnej právomoci jej 
členských štátov.  

V oblasti straty štátneho občianstva možno v judikatúre Súdneho 
dvora EÚ pozorovať, že medzinárodné právo má v tejto súvislosti dôle-
žité postavenie. Napriek tomu, že z hľadiska práva Európskej únie je roz-
hodujúca skutočnosť, či jednotlivec prišiel o status občana EÚ, Súdny 
dvor vo svojich rozhodnutiach ako aj generáli advokáti vo svojich návr-
hoch odkazujú aj na pravidlá medzinárodného práva týkajúce sa bezdo-
movectva. Aj z tohto hľadiska by skutočne mohlo byť prínosom jasnejšie 
stanovisko EÚ voči bezdomovectvu ako uvádza Kochenov. Na druhej 
strane je však vzhľadom na to, že uvedená  oblasť patrí do výlučnej prá-
vomoci členských štátov, zdržanlivosť EÚ pochopiteľná. V dohľadnej 
dobe tak zrejme prelomové zmeny v tejto oblasti očakávať nemožno, av-
šak nemožno vylúčiť doposiaľ neformulované závery zo strany Súdneho 
dvora. Tých sa možno dočkáme práve v už spomínanej veci JY.  
  

                                                      
zachovať si štátne občianstvo členského štátu EÚ a status občana EÚ ako nevyhnutný predpoklad 
uplatňovania práv z neho vyplývajúcich.  
33 Ibid. 
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