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Aktuální otázky lidských práv

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
květnový Bulletin je plný zajímavých textů, nicméně
tím nejneobvyklejším je článek o lidskoprávním aktivismu bývalého prezidenta Mezinárodní automobilové federace (FIA) Maxe Mosleyho, který si po provalení svých sexuálních hrátek s prostitutkami stěžoval
u ESLP na Velkou Británii, že neochránila jeho soukromí. I lidskoprávní otázky mají svou bulvární tvář.
Tématem květnového Bulletinu je však kandidatura
soudce Roberta Fremra do Mezinárodního trestního
soudu. Procesu kandidatury, šancím českého kandidáta a zákulisí podpory Roberta Fremra za strany České republiky se věnuje rozhovor Ľubomíra Majerčíka
s Renátou Klečkovou z mezinárodněprávního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR. Kdo jsou konkurenti českého soudce? Jak vlastně probíhá kandidatura na mezinárodního soudce? A co taková práce
po kandidátech vyžaduje? Rozhovor nabízí pohled do
této poměrně skryté součásti české zahraniční politiky. Zdá se, že česká diplomacie se snaží zapomenout

na dlouhý proces ratifikace Římského statutu v ČR
a pokouší se hrát aktivnější roli při etablování této přelomové instituce. ČR navíc dokončuje přístup k Dohodě o výsadách a imunitách ICC a 3. června 2011 se
stane její šedesátou šestou smluvní stranou.
Rád bych na tomto místě také pogratuloval stážistům
Centra pro lidská práva a demokratizaci k jejich úspěchům. Monika Mareková byla vybrána jako mládežnická delegátka Slovenska pro letošní Valné shromáždění OSN v New Yorku a Petr Přibyla bude od příštího
semestru v Benátkách studovat roční magisterský program zaměřený na lidská práva Master‘s Programme
in Human Rights and Democratisation. Gratulujeme.
Příjemné čtení květnového Bulletinu vám přeje
Lukáš Hoder, editor.
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Brno blokovalo
ČR byla zvolena do Rady OSN pro lidská práva

+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech
Evropská unie a arabské revoluce: Kde byla, když hřmělo?
EurActiv.cz, česká verze bruselského serveru www.EurActiv.com, přetiskl článek
Huberta Smekala z dubnového Bulletinu o reakci Evropské unie na právě probíhající revoluce na Blízkém východě.
„V 90. letech se v souvislosti s tragickými událostmi na Balkáně optimisticky nadhazovalo, že přichází hodina Evropy. Skutečnost ovšem pozitivní představy nenásledovala a Evropská unie se prezentovala jako nejednotný a nerozhodný subjekt. Stejný obrázek nabídlo i následující desetiletí a hluboké názorové příkopy mezi členskými státy ohledně intervencí v Afghánistánu a Iráku. ... Vlna arabských revolucí ukázala, že s evropskou shodou a solidaritou to nebude nikterak žhavé. Zejména jižní země bily na poplach, zatímco sever Evropy se tázal, proč by vlastně Unie měla do arabských záležitostí zasahovat.“
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity (IIPS) je nezávislým vědeckým
pracovištěm, které se od svého založení v roce 1990 zaměřuje na studium problematiky
politického, sociálního, ekonomického a právního vývoje společnosti. IIPS se aktivně
podílí na veřejné diskusi pořádáním konferencí, výzkumem či vydáváním publikací.
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Česká želízka v ohni mezinárodního práva
Rozhovor s Renátou Klečkovou z mezinárodněprávního odboru Ministerstva zahraničních věcí ČR
o zákulisí voleb do mezinárodních organizací
Ľubomír Majerčík

Renáta Klečková na revizní konferenci Římského statutu v Kampale, foto: archiv.

JUDr. Renáta Klečková, Ph.D. před čtyřmi lety přešla
ze svého působení na katedře mezinárodního a evropského
práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity do české diplomacie. V současnosti mimo jiné zastupuje ČR na jednáních shromáždění smluvních stran Římského statutu Mezinárodního trestního soudu a na pracovní skupině Rady EU
pro Mezinárodní trestní soud.
Centrum: Mezinárodněprávní odbor Ministerstva zahraničních
věcí napomáhá českým kandidátům uspět v prestižních volbách
do mezinárodních organizací. Jakým kampaním se věnujete letos?
R.K.: Letos máme na starost dvě kandidatury: jedna je do Komise OSN pro mezinárodní právo, kde kandiduje profesor Pavel Šturma – volby proběhnou začátkem listopadu v rámci
Valného shromáždění OSN. Naše druhá kandidatura se týká
soudce Roberta Fremra do Mezinárodního trestního soudu (ICC) a tyto volby proběhnou v polovině prosince v rámci smluvních stran Římského statutu ICC, tj. hlas má zatím
114 států. Věnujeme se tedy dvěma volebním kampaním zároveň, i tak je to ale jen určitý výsek kandidatur vedených MZV.
Jak vznikl nápad na navržení českého soudce?
Poté, co se nám zdárně podařila dotáhnout do konce ratifikace Římského statutu ICC, jsme uvažovali, jak bychom mohli dál přispět k rozvoji mezinárodní trestní justice v ČR. Částečně jsme naskakovali již do dost rozjetého vlaku, protože naše ratifikace přišla relativně pozdě,
až v roce 2009. Určitě nám pomohlo, že o tuto instituci
projevoval zájem sám tehdejší ministr zahraničních věcí
Karel Schwarzenberg, který i kandidaturu soudce Fremra
jako staronový ministr na svých zahraničních cestách aktivně propaguje. Ale od začátku. Nejprve jsme začali přípravou transparentních vládních pravidel pro výběr kandidáta, což byla jak v našich podmínkách, tak ve srovnání se zahraničním poměrně novinka. Výzvu na nominace jsme rozeslali na jaře 2010 na všechny relevantní instituce. V závěrečné fázi v září komise složená ze špiček naší
justice vybrala soudce Fremra, jehož kandidaturu následně v listopadu vláda schválila.
Čímž prakticky začala „volební kampaň“. Byla něčím
komplikovaná?
Ano, začala a celá bude trvat přes rok. Hned v jejím počátku byl ale pan soudce vyžádán prezidentem Byronem,

aby se vrátil k Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro
Rwandu (ICTR), kde působil již v minulosti. Na své působiště v Arushi nastoupil v říjnu 2010. Od začátku jsme tak
v otázkách strategie odkázáni hlavně na komunikaci po
mailu, ale i přes tuto značnou vzdálenost se myslím celkem pravidelně vídáme. Komunikace zatím funguje velmi dobře, jak s panem soudcem, tak s našimi zastupitelskými úřady po světě, s nimiž se snažíme vše koordinovat.
Díky této spolupráci se mohl dr. Fremr už jako kandidát
ČR představit v prosinci 2010 na zasedání Shromáždění
smluvních stran ICC v New Yorku. Zde probíhaly ve spolupráci se Stálou misí u OSN desítky bilaterálních setkání
a dr. Fremr vystoupil s přednáškou. Obdobné týdenní setkání proběhlo v dubnu v Haagu.
Jaké máme vlastně šance, víme už, kdo bude stát při volbách
proti nám?
Volby do ICC jsou vzhledem k relativní mladosti této instituce propracovanější než volby do jiných mezinárodních organizací. Volební formule je složitý mix kritérií
genderu, odbornosti a klasického dělení států do pěti regionálních skupin. Ve svém výsledku jsou volby značně
soutěživé. Letos se bude volit celkem šest soudců, minimálně 2 mají být muži, minimálně 3 soudci praktici (vedle toho existuje určitý počet míst vyhrazený pro akademiky), minimálně 1 by měl být za východoevropskou regionální skupinu, kam náležíme i my.
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A ty šance?
Oficiální nominační doba proběhne až během léta, takže
teď nemáme k dispozici ucelený obrázek kandidátů. Kandidaturu zatím nahlásilo Polsko, Nigérie a ČR. Dále víme
o Britech a Francouzích, kteří ji zvažují. Velmi zjednodušeně lze však říci, že naším nejbližším konkurentem bude
polský kandidát, profesor mezinárodního práva Czaplinski. Jsme v poločase utkání a šance jsou vyrovnané.
Při volbách do do Rady OSN pro lidská práva dochází k častému nešvaru, kdy kandiduje přesný počet zemí,
jaký má být v rámci jedné regionální skupiny zvolen. Tím
se vyloučí jakákoli soutěž, nehrozí něco podobného tady?
Při volbách do Rady se rovněž dělí země na ty, které volí
principiálně – podle kvality kandidátů, a země, jež se snaží kupčit systémem “něco za něco”. Nastává zde podobná
situace a jak se v ní orientujeme?
Tak za prvé: systém je důmyslný i v tom, že regionální
skupiny musí nominovat alespoň o jednoho kandidáta
více, než na kolik „mají nárok“. Jestliže se jim to nepodaří, potom se jejich privilegium rozpustí mezi ostatní skupiny. Za druhé: my jsme zde v trochu nevýhodném postavení, protože na rozdíl od jiných zemí nemáme s kampaněmi do ICC žádné zkušenosti. Z předchozích voleb
do soudních orgánů víme, že ne vždy se nám podařilo zajistit právě dostatek výměn hlasů. Ovšem vždy je snazší
vystupovat z pozice známého odborníka, tím se částečně

www.iips.cz

eliminuje nutnost takovýchto výměn. Ne všechny země
ovšem smýšlejí prizmatem odbornosti. My konkrétně
stavíme na zmiňované transparentnosti a volání po kvalitních kandidátech, bez čehož se tak zodpovědný orgán,
jako je ICC, neobejde. Víceméně odmítáme taktiku praktiky kupčení hlasů, byť nás zkušenější kolegové z EU varovali, že se bez výměny hlasů nakonec neobejdeme.
Je takový postoj vůbec udržitelný?
No… uvidíme, to si řekneme v prosinci. Je pravda, že pokud známe kvalitního kandidáta do jiného orgánu, jehož
si vážíme a nemáme o něm pochybnosti, potom s danou
zemí diskutujeme o vzájemných možnostech. Čili spíše se
snažíme informovat, přesvědčit a umožňit setkání s panem soudcem, než bezostyšně „kupčit“. Problém ale nastává u pidizemí či malých zemí. Takových státečků jako
např. Trinidad a Tobago či Svatá Lucie je poměrně dost,
jejich hlas má stejnou váhu jako hlas velké země. O hlasy těchto zemí je zároveň velký zájem a ony, vědomy si
v tomto směru své důležitosti, většinou něco vyžadují na
oplátku. Teď mluvím ze zkušenosti s jinými orgány.
Nemůže nám uškodit, že jsme k ICC přistoupili poměrně nedávno?
Na žádných jednání, jichž jsem se účastnila, nám to do očí
nikdo nevyčetl. Samozřejmě, diplomacie funguje jinak a
svůj názor vám až na výjimky nikdo přímo neřekne. Není

Robert Fremr, kandidát ČR na místo soudce u ICC, na přednášce v New Yorku, foto: MZV ČR.
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vyloučené, že někdo takto konfrontačně svou kampaň postaví, což by nám uškodit mohlo, ale informace v tomto
ohledu nemáme. Co nám může naopak pomoci, je vnímání, že plníme své sliby z minulosti. Konkrétně myslím
náš veřejný slib z revizní konference v Kampale v r. 2010,
že do konce roku 2010 zahájíme přístup k Dohodě o výsadách a imunitách ICC. Tento slib jsme splnili, co více, dne
3. června 2011 se staneme její 66. smluvní stranou.

Co čeká dr. Fremra aktuálně?

A jaký vliv na práci soudce může mít kandidatura až
nyní? Dnešní soudci budou asi více vytížení, než zpočátku, kdy se ICC teprve formoval…

Skloubit kampaň s prací v zahraničí určitě není jednoduché, i když působení u ICTR může dodat našemu kandidátovi kredit.

Kandidatura v dnešní době nám trochu hraje do karet,
neboť dnes si státy zřetelně uvědomují, že doba, kdy se
stavěly základy mezinárodního trestního práva hmotného, jsou už částečně za námi. Proto je větší poptávka po
kandidátech – prakticích, kteří budou mít s procesními
otázkami detailnější zkušenosti než akademici. Soudci
ICC jsou také podstatně limitovanější než soudci ad hoc
tribunálů, kteří měli před sebou pouze statuty a obyčejové právo, čili měli více prostoru pro vlastní normotvorbu.
Bez akademiků se takováto instituce ale stále neobejde,
stanoví to statut sám. Výhodou soudců akademiků je, že
jsou často zdatnějšími lingvisty a ovládají jak angličtinu,
tak francouzštinu, což jsou jednací jazyky ICC a taktéž
při mezinárodních volbách ne zcela zanedbatelný faktor.

Musím říct, že pan soudce je velmi aktivní, vstřícný a plně
spolupracuje. My mu zároveň umožňujeme proniknout do
právní komunity v Haagu nebo diplomatické v New Yorku,
to určitě není špatná životní zkušenost. Proto ať volby dopadnou jakkoli, je kampaň obohacující pro všechny strany.
Doufám, že nakonec bude mít pan soudce možnost vrátit se do české justice; to je otázka, která by měla být nějakým způsobem ošetřená. Zkušenosti z mezinárodněprávního prostředí je potřeba šířit, ty v ČR zatím značně chybí.
Prozatím ale cítím velkou podporu od předsedkyně Nejvyššího soudu.

Momentálně zvažujeme, jak nejlépe oslovit africkou regionální skupinu, která má 31 hlasů a u níž teprve hledáme cesty, jak najít společnou řeč. Nezřídka u ní hrají roli jiné faktory než kvalita kandidáta. Kampaň bude
vrcholit na podzim a před vlastními volbami v prosinci v New Yorku.

Děkujeme za rozhovor a nezbývá, než popřát panu dr.
Fremrovi hodně štěstí.

Renáta Klečková a Petr Válek, právníci MZV ČR, na revizní konferenci Římského statutu v Kampale, foto: archiv.
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1) Mezinárodní trestní spravedlnost
Protiteroristický výbor OSN radí,
jak na stíhání terorismu
Linda Janků

Protiteroristický výbor Rady bezpečnosti OSN1 zveřejnil v dubnu 2011 zprávu z praktického semináře konaného v roce 2010 na téma trestního stíhání terorismu. Seminář měl ukázat, že státy s různými právními systémy jsou
schopny se vypořádat s výzvami, které stíhání terorismu
přináší. Hlavním smyslem setkání pak byla především výměna zkušeností a osvědčených postupů, stejně jako podpora spolupráce a dialogu států s mezinárodními i regionálními organizacemi.
Semináře se zúčastnilo 26 specialistů (především prokurátorů zaměřených na stíhání terorismu) z 22 zemí reprezentujících všechny kontinenty a hlavní právní systémy. Zapojili se také zástupci vybraných orgánů OSN i řady regionálních
organizací, které se zaměřují na spolupráci v boji proti terorismu (včetně jednotky Eurojust a Rady Evropy). Představitelé České republiky na semináři chyběli (nicméně, jak ukazuje nedávné zatčení osob obviněných z podpory terorismu
a napojení na severokavkazské radikální skupiny, které česká policie provedla v dubnu 2011, i pro Českou republiku jsou
problémy spojené se stíháním terorismu aktuálním tématem).
Zpráva výboru prezentuje hlavní témata a otázky, o nichž
účastníci na semináři hovořili. Mezi ně patřila především
mezinárodní spolupráce a vzájemná právní pomoc při vyšetřování a stíhání terorismu, která je pro úspěšný postup v boji
proti terorismu klíčová – s ním spojená trestná činnost totiž často přesahuje hranice několika států. V této souvislosti
byla na semináři s kladnými ohlasy prezentována spolupráce v rámci Eurojustu včetně Společných vyšetřovacích týmů.
Dalšími rozebíranými tématy byla například role prokurátorů při stíhání terorismu a nutnost efektivní spolupráce a výměny informací mezi nimi, otázky přístupu k obětem a svědkům v těchto kauzách či nové výzvy, které pro vyšetřování terorismu představuje využívání nových technologií a elektronických komunikačních prostředků. Pozornost byla věnována také prevenci terorismu, především pak nutnosti efektivního postihu financování terorismu, které je často spojeno s pácháním další organizované trestné činnosti. Stranou
zájmu konečně nezůstalo ani téma nutnosti dodržování lidských práv během vyšetřování a trestního stíhání terorismu.

Podobná setkání, která umožňují výměnu zkušeností a přímé navázání kontaktu mezi předními odborníky jednotlivých států, představují pro postup jednotlivých států i mezinárodního společenství proti terorismu významný přínos.
Shodli se na tom i účastníci pořádaného semináře. S ohledem na to, že trestná činnost týkající se terorismu je zřídkakdy omezena pouze na území jednoho státu, její vyšetření
a získání důkazů pro soud je komplikovaným úkolem, který si žádá specifická opatření a úzkou koordinaci příslušných orgánů všech dotčených zemí. Bez možnosti odbourání překážek pro vzájemné uznávání důkazů, výměnu informací, rychlou komunikaci a spolupráci mezi nimi proto
nemůže být v této oblasti dosaženo výraznějšího pokroku.
Poznámky

1) Protiteroristický výbor OSN byl ustaven v reakci na útoky
z 11. září 2001 na základě rezoluce Rady bezpečnosti č. 1373.
Smyslem jeho existence je přispívat k prevenci terorismu a monitorovat schopnosti členských států OSN v boji proti terorismu.

Zdroje

- Report of the Security Council Committee established pursuant to
resolution 1373 (2001) on the practitioners’ seminar on “Bringing
terrorists to justice”, held at United Nations Headquarters form 1 to
3 December 2010. 18. května 2011 (http://www.un.org/ga/search/
view_doc.asp?symbol=S/2011/240&referer=/english/&Lang=E).

Členové Centra vystoupili na konferencích
Hubert Smekal, v současné době Fulbrightův stipendista na UC Berkeley v americké Kalifornii, vystoupil v dubnu na konferenci Harmony and Dissonance in International Law v San Franciscu, kde
prezentoval příspěvek s názvem „Non-Majoritarian Difficulty Squared“, který diskutuje demokratickou legitimitu mezinárodních lidskoprávních soudů. Hubert Smekal také publikoval recenzi na knihu
Promoting Democracy and the Rule of Law (eds A.
Magen et al) v novém čísle časopisu Democratization
(č. 3/2011) z nakladatelství Routledge.
Ladislav Vyhnánek vystoupil na konferenci v Senátu
Parlamentu ČR s příspěvkem o pravomocích prezidenta a na stejné téma publikoval článek v poslední květnové pondělní příloze Lidových novin Právo & Justice.
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Procesy so zločincami nacizmu sa chýlia ku koncu
Katarína Šipulová

„Je to dôležité víťazstvo spravodlivosti“. Takými slovami komentovali predstavitelia Svetového židovského kongresu
a Simon Wiesenthal Center výsledok viac ako rok trvajúceho procesu s jedným z posledných nacistických zločincov. Bývalý dozorca, 91ročný John Demjanjuk, o ktorom
sme písali už v Bulletine 3/2010, bol 12. mája 2011 odsúdený mníchovským súdom na 5 rokov väzenia za účasť na
zločinoch spáchaných v ukrajinskom tábore smrti Sobibor.
Demjanjuk počas druhej svetovej vojny bojoval na strane
Červenej armády, v roku 1942 bol však zajatý Nemcami a podľa tvrdení obžaloby sa nechal naverbovať medzi
jednotky SS. V rámci nich potom od 27. marca do polovice septembra 1943 pôsobil ako dozorca v sobiborskom koncentračnom tábore, v ktorého plynových komorách zahynulo približne 250 tisíc osôb. Demjanjuk bol ako jeden z dozorcov obžalovaný a uznaný vinným z podielu na vražde 28 060
Židov, ktorých popravili počas jeho výkonu služby. Obžalobe z vojnových zločinov pritom nečelil po prvýkrát. V roku
1986 bol na žiadosť Izraela vydaný zo Spojených štátov, kde
emigroval tesne po skončení vojny, a stíhaný na základe zákona o potrestaní nacistických kolaborantov. Demjanjuk bol
mylne identifikovaný ako dozorca vo vyhladzovacom tábore Treblinka, pre kruté metódy známy pod prezývkou „Ivan
Hrozný“, a odsúdený na trest smrti. V roku 1993 bol na základe spochybnenia predložených dôkazov oslobodený.
O deväť rokov neskôr bol však kvôli obnovenému podozreniu zo spolupráce s nacistickými jednotkami zbavený amerického občianstva a napokon vydaný do Nemecka.
Demjanjukovi obhajcovia sa proti rozsudku odvolali
a mníchovský súd hneď po jeho vynesení nariadil prepustenie Demjanjuka, u ktorého podľa neho z dôvodu veku a
zdravotného stavu nehrozí útek.
Nemeckí vyšetrovatelia nacistických vojnových zločinov
dúfajú, že tento proces bude predstavovať precedens pre
ďalšie prípady (v súčasnosti vedú 18 ďalších vyšetrovaní týkajúcich sa zločinov spáchaných nielen jednotkami SS, ale
aj vojakmi nemeckej armády priamo na vojnovom poli).
Za neexistencie žiadneho žijúceho priameho svedka bol totiž Demjanjuk odsúdený len na základe dokumentov, predovšetkým preukazu príslušnosti k jednotkám SS. To bolo
pochopiteľne aj zdrojom rozsiahlej kritiky: hoci sa podarilo
potvrdiť autentickosť dokladu, mnohí vojnoví väzni museli
medzi jednotky SS vstupovať pod hrozbou smrti.
Proces s Demjanjukom nepochybne patrí medzi posledné procesy s príslušníkmi nacistických jednotiek. Nemecko
síce nemá v právnej úprave premlčaciu lehotu na zločin vraždy alebo účasti na vražde, najmladší vojnoví páchatelia však
dnes majú okolo 85 rokov. V novembri minulého roku zom-
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rel vo veku 89 rokov Samuel Kunz, jeden z najhľadanejších
nacistov, ktorý mal byť postavený pred súd za asistenciu pri
zabití viac než 430 tisíc Židov počas holokaustu. V polovici mája 2011 bol v Budapešti obnovený proces s 97ročným
Sandorom Képíróm, ktorý sa údajne počas druhej svetovej
vojny podieľal na popravách viac ako tisícky Židov, Rómov
a Srbov v srbskom meste Novi Sad. Képíró bol odsúdený za
vojnové zločiny už dvakrát – v rokoch 1944 a 1946. Vďaka
nástupu fašistickej vlády v Maďarsku a neskôr úteku do Argentíny však trestom unikol. Súd by mal vyniesť verdikt
3. júna. Procesy s jednotlivými aktérmi nacistických zločinov sa tak pomaly ale isto chýlia ku koncu. Dnes už v sebe
nesú predovšetkým symbolickú rovinu potláčania kultúry
beztrestnosti a hľadania spravodlivosti a pravdy o zločinoch,
ktoré sa odohrali počas druhej svetovej vojny.
Zdroje

- Hungary Nazi trial resumed after test of mental capabilities.
Jurist – Legal News and Research, 19. May 2011 (http://jurist.
org/paperchase/2011/05/hungary-nazi-trial-adjourned-fortest-of-mental-capabilities.php).
- German prosecutors appeal John Demjanjuk release. Reuters,
16. May 2011 (http://ca.reuters.com/article/topNews/idCATRE74F49Y20110516?pageNumber=1&virtualBrandChannel=0).

Tři vysoce postavení velitelé rwandské armády
odsouzeni za genocidu a další zločiny
Ľubomír Majerčík

Téměř devět let si musel Augustin Bizimungu počkat ve vazbě na vynesení rozsudku Mezinárodním trestním tribunálem
pro Rwandu. Rozsudkem z května byl odsouzený za spáchání genocidy, zločinů proti lidskosti a porušení čl. 3 společného
Ženevským úmluvám. Na lavici obžalovaných vedle něj seděly další tři vysoce postavené osoby z vrchních příček rwandské
vojenské hierarchie – Ndindiliyimana, Nzuwonemeye a Sagahutu (tento případ se taky souhrnně nazýval Military II).
Účast na genocidě vynesla Bizimungovi 30 let odnětí svobody. Ty si vysloužil za svou roli náčelníka štábu rwandské
armády, kde působil od dubna do července 1994. Z této pozice nejen sám nařizoval útoky na Tutsie, ale také nesl odpovědnost velitele za jednání svých podřízených dopouštějících se masakrů a znásilnění.
Po konci genocidy Bizimungu z Rwandy uprchl a USA
na jeho hlavu vypsaly odměnu 5 milionů dolarů. Zadržený byl až v roce 2002 v Angole, kde spolupracoval s rebelským hnutím UNITA. Jeho spoluobžalovaní byli zadrženi
v roce 2000 v Belgii, ve Francii a v Dánsku. Nzuwoneymeye a Sagahutu si odnesli odnětí svobody v délce 20 let, Ndindiliyimana byl odsouzený k odnětí svobody v délce trvání vazby. Dalších deset podezřelých ze zločinů spáchaných
v souvislosti s rwandskou genocidou stále uniká zadržení.
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Zabití Usámy bin Ládina z pohledu mezinárodního práva
Lenka Popovičová

Počátkem května obletěla svět zpráva o zabití symbolu světového terorismu, Usámy bin Ládina. Představitelé států přijali tuto
zprávu s radostí či úlevou, bez hlubšího zamyšlení nad legalitou celé akce.1 Otázka legality zásahu v Abbottabadu zůstala spíš
předmětem diskuse v akademických kruzích. V tomto článku
nastíním možné právní posouzení zabití bin Ládina. Nekladu si
přitom za cíl přinést jednoznačnou odpověď na otázku, jestli se
jednalo o čin legální. To není dost dobře možné hned z několika
důvodů – přesné okolnosti operace zůstanou asi navždy dobře
střeženým tajemstvím americké vlády a relevantní mezinárodní
právo dává víc otázek než odpovědí (a konečný výsledek závisí
zejména na tom, kdo podává jeho výklad).
První sporná otázka zní – jaké pravidla bychom měli aplikovat
při posuzování souladu americké akce s mezinárodním právem?
Je možné uvažovat o dvou možnostech: buď se akce odehrála
v kontextu ozbrojeného konfliktu a její legalitu je potřeba hodnotit z pohledu humanitárního práva, nebo šlo o donucovací akci
(enforcement action) v době míru, kterou je nutné posuzovat
z hlediska práva lidských práv (resp. vnitrostátního práva).
Z vyjádření právního poradce Ministerstva zahraničních
věcí USA Harolda Koha je patrné, že dle samotných Spoje-
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ných států se jednalo o operaci v rámci ozbrojeného konfliktu proti Al-Káidě, regulovanou právem humanitárním.2 Koh
nespecifikoval, jestli se dle USA jedná o konflikt mezinárodní nebo vnitrostátní, Obamova administrativa však konflikt
proti Al-Káidě charakterizuje jako nemezinárodní, a proto
budu vycházet z tohoto hodnocení.3 Podmínky, za kterých
by bylo zabití bin Ládina v souladu s humanitárním právem,
jsou následující: bin Ládin by musel být zabit v rámci ozbrojeného konfliktu, musel by být legitimním vojenským cílem4
a rovněž by musela být dodržena pravidla humanitárního
práva (zejména zásady rozlišování a proporcionality útoku).
Vnitrostátní ozbrojený konflikt je v mezinárodním právu definován jako konflikt mezi státem a organizovanou ozbrojenou
skupinou, jenž dosahuje dostatečné intenzity.5 Domnívám se, že
Al-Káida působící v rámci konfliktu v Afghánistánu, by mohla naplňovat znaky organizované ozbrojené skupiny ve smyslu výše uvedené definice, jelikož má přístup ke zbraním, společné velení, zajišťuje vojenský výcvik rekrutů a účastní se bojů
po boku Tálibánu, což jsou faktory svědčící o organizovanosti skupiny.6 Problematický je však dosah afghánského konfliktu – je možné akci v pákistánském Abbottabadu považovat za
jeho součást, či snad existuje samostatný ozbrojený konflikt na
území Pákistánu? Na tyto otázky neexistuje jednoznačná odpověď. Osobně se přikláním k názoru, že vnitrostátní konflikt
může přesahovat hranice státu (v tomto případě Afghánistánu)
v případě, že bojující strana plánuje a provádí útoky ze zahrani-

Členové Obamovy administrativy sledují zásah proti UBL, foto: White House.
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Členové Al-Káidy působící v afghánském konfliktu mohou být
legitimním cílem za podmínky, že se podílí na přípravě nebo
provádění útoků (vykonávají tzv. pokračující bojovou funkci).9
Byl-li bin Ládin aktivně zapojen do činnosti Al-Káidy v Afghánistánu a přijmeme-li teorii o geografické neomezenosti konfliktu, dospějeme k závěru, že mohl být legitimním cílem útoku.10
Pokud se týče podmínky rozlišování a proporcionality,11
s ohledem na způsob provedení akce (cílená pozemní operace), byly s největší pravděpodobnosti dodrženy. Podle některých odborníků nebyla při akci v Abbottabádu dána souvislost s ozbrojeným konfliktem, a proto není humanitární právo
vůbec aplikovatelné. Dle profesorky Mary O´Connell z Univerzity v Notre Dame neprobíhaly v době zásahu v Pákistánu
žádné boje a není tedy možné mluvit o ozbrojeném konfliktu.
Operaci proto hodnotí jako donucovací akci v době míru, která musí naplňovat „lidskoprávní“ podmínku proporcionality
zásahu. V souladu s tímto principem je omluvitelné jen takové
zbavení života, které bylo za dané situace nevyhnutelné, protože neexistovaly šetrnější způsoby, např. zatčení podezřelého.12
Konečně, někteří komentátoři obhajují legalitu zabití bin Ládina
s poukazem na to, že šlo o výkon práva na sebeobranu podle
čl. 51 Charty OSN.13 Tento článek však obsahuje výjimku ze zákazu použití síly v mezinárodních vztazích, může proto ospravedlnit toliko zásah do suverenity státu; i kdyby USA jednaly
v souladu s čl. 51 (jus ad bellum), nic to nevypovídá o tom, jestli
bylo zabití bin Ládina v souladu s humanitárním právem (jus in
bello – je-li aplikovatelné) nebo právem lidských práv.
Z uvedeného plyne, že zabití Usámy bin Ládina by za určitých okolností bylo možné považovat za legální, ať už z pohledu práva ozbrojených konfliktů, či práva lidských práv.
Určité právní pochybnosti, týkající se zejména možnosti a rozsahu aplikace humanitárního práva, však přetrvávají.

Bulletin přímo na mail
Pokud si přejete pravidelně dostávat bulletin Centra
pro lidská práva a demokratizaci na mail, napište
na adresu lidskaprava@iips.cz.
V předmětu zprávy prosím uveďte „Bulletin“.

Plán domu UBL v Pákistánu, foto: www.msnbc.msn.com.

čí – jsou-li vzájemné střety mezi bojujícími stranami dostatečně
intenzivní (např. v pohraničních provinciích Afghánistánu a Pákistánu – FATA).7 Bin Ládin byl však zabit v odlišné části Pákistánu, kde boje nikdy neprobíhaly – aplikuje se i v tomto případě
právo ozbrojených konfliktů? I tady se názory různí; někteří odborníci odmítají geografickou limitaci konfliktu a konflikt se dle
nich odehrává všude tam, kde se nacházejí jeho účastnící. Dle jiných je naopak zabíjení osob nacházejících se mimo „aktuální
bojiště“ zapovězeno, protože se tam humanitární právo neaplikuje.8 Přijmeme-li první interpretaci, bude zabití bin Ládina
v Abbottabadu legální, ve druhém případě nikoli.
Poznámky

1) Osama Bin Laden‘s death: Political reaction in quote. BBC News.
3. květen 2011. (http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-13256956).
2) Koh., H. The Lawfulness of the U.S. Operation Against Osama bin
Laden. 18. květen 2011. (http://opiniojuris.org/2011/05/19/the-lawfulness-of-the-us-operation-against-osama-bin-laden/)
3) Human Rights Institute, Columbia Law School. Targeting Operations with Drone Technology: Humanitrian Law Implications. Background Note For the American Society of International Law Annual
Meeting. 25. březen 2011. (http://www.law.columbia.edu/ipimages/
Human_Rights_Institute/BackgroundNoteASILColumbia.pdf),
s. 5, (dále jen „Columbia Background Paper“).
4) Osobami, na které je ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu možné útočit (legitimními vojenskými cíli), jsou příslušníci ozbrojených
sil státu a organizovaných ozbrojených skupin. Pokud se týče členů
organizovaných ozbrojených skupin, je sporné, za jakých podmínek
je ně možné útočit (kdykoliv během konfliktu nebo jenom jenom
v okamžiku jejich přímé účasti na nepřátelských aktivitách {direct participation in hostilities} – osobně se přikláním k prvnímu výkladu).
5) ICTY. Prosecutor v Dusko Tadić. Decision on the defence motion for interlocutory appeal on jurisdiction. 2-10-1995. Case No. IT-94-1-AR72. Odst. 70.
6) Naopak „celosvětový hon na Al-Káidu“, v rámci kterého by bylo
možné zabíjet její členy kdekoliv a kdykoliv, bez souvislosti s nějakým konkrétním ozbrojeným konfliktem (jako je např. konflikt
v Afghánistánu), nemá v mezinárodním právu oporu.
7) K možným klasifikacím a přesahům konfliktu proti Tálibánu
a Al-Káidě viz např. Columbia Background Paper, str. 9-15.
8) K tomu viz Popovičová, L. (Ne)zákonnost cíleného zabíjení občanů USA v zahraničí. Co na to akademici? Bulletin Centra pro lidská
práva a demokratizaci, 9. číslo, II. ročník, září 2010, str. 6-7.
9) Popovičová, L. Legalita používání bezpilotních letadel pro účely
cíleného zabíjeni (targeted killings). Masarykova Univerzita. Právnícká fakulta. Diplomová práce. str. 32-40.
10) Nestačí však např. údajná příprava útoků na americké železnice,
protože tam není dán vztah s konfliktem v Afghánistánu.
11) Příkaz k rozlišování zavazuje strany konfliktu, aby útoky směrovaly výlučně proti vojenským cílům. Princip proporcionality zakazuje provádět útoky, které mohou způsobit nadměrné vedlejší ztráty
(na životech civilistů nebo civilních objektech).
12) Např. rozhonutí ESLP ve věci McCann and others proti Spojenému království ze dne 27. záři 1995. Stížnost č. 18984/91.
13) Cílené zabití je v právu přípustné, říká soudce Fremr. Lidové noviny. 9. května 2011, http://www.lidovky.cz/cilene-zabiti-je-v-pravu-pripustne-rika-soudce-fremr-f9n-/ln_domov.
asp?c=A110509_102929_ln_domov_hs.
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2) Evropský systém ochrany lidských práv
Izmirská deklarace

Kam kráčí Evropský soud pro lidská práva?
Hubert Smekal

Koncem dubna se v tureckém Izmiru uskutečnila konference na
vysoké úrovni, která probírala fungování a budoucnost Evropského soudu pro lidská práva. Ze setkání zástupců členských států Rady Evropy vzešla Izmirská deklarace, která navazuje na čtrnáct měsíců staré výsledky obdobného zasedání v Interlakenu.
Izmirská deklarace je docela upřímné čtení – zástupci států jasně dávají najevo, že změny zavedené 14. protokolem k Evropské
úmluvě o lidských právech nepostačují a je třeba dalších reforem. Zároveň vyjadřují nelibost nad vzrůstajícím počtem předběžných opatření, která Soud vydává zejména v azylových věcech. V Radě Evropy se navíc stále přetřásá otázka zavedení poplatků pro „štrasburské“ stěžovatele a případných dalších kritérií. Na poznámky států odpovídá Rada Evropy ústy komisaře
pro lidská práva Thomase Hammarberga zřetelně – hlavně si
udělejte pořádek doma, pak nebude Soud zahlcen. Poplatky pro
řízení před lidskoprávním orgánem odmítáme – v tom si Rada
Evropy notuje s prohlášením nevládních organizací.
Izmirská deklarace dále upozorňuje, že některé členské
státy by přivítaly, aby ESLP vydával poradní stanoviska,
která by si mohly dožádat nejvyšší soudy ohledně výkladu a aplikace Evropské úmluvy. Rovněž se debatuje o mechanismu, který by umožnil pružnější změny ve fungování Soudu bez nutnosti měnit samotnou Evropskou úmluvu, což je proces zdlouhavý, jak ukázalo ruské oddalování

ratifikace 14. protokolu. Žádné zásadní rozhodnutí však
v Izmiru nepadlo, vše se bude probírat i nadále.
Za Českou republiku promluvil zástupce ministra spravedlnosti Marek Ženíšek, jenž vyjádřil rozčarování nad nedostatkem reformního zápalu pro nápravu zasekávajícího
se systému a podpořil poplatky pro stěžovatele do Štrasburku. Česká republika schvaluje nedávné zavedení pravidla de minimis a poukazuje, že mezinárodní soud by
se neměl zabývat drobnými kauzami.
Uvidíme, zda se příští rok objeví další deklarace s obdobným
zněním, nebo se skutečně nastartuje další kolo reforem zavaleného Soudu. Zatím se zdá, že státy by si přály, aby štrasburské síto propustilo díky přísnějším kritériím méně případů
a ESLP se zaměřil na nejdůležitější případy, díky čemuž by se
zřejmě nemusel příliš navyšovat rozpočet. Na druhé straně zástupci Rady Evropy si zjevně přejí, aby Soud fungoval i nadále
jako garant individuální spravedlnosti, což při stále narůstajícím počtu případů vyvolává nutnost výrazné finanční injekce.
Zdroje

- HAMMARBERG Thomas. Speech, High Level Conference on the Future
of the European Court of Human Rights, 26. dubna 2011, www.coe.int/izmir.
- Izmir Declaration, 27. dubna 2011, High level Conference on
the future of the European Court of Human Rights, http://www.
coe.int/t/dc/press/news/20110427_declaration_en.asp.
- Joint Statement for the High level Conference on the future of
the European Court of Human Rights, 19. dubna 2011, AI a další.
- ŽENÍŠEK Marek. Speech, High Level Conference on the Future of the
European Court of Human Rights, 26. dubna 2011, www.coe.int/izmir.

Thomas Hammarberg, foto: Rada Evropy.
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Prevedenie európskej smernice o uchovávaní
dát je protiústavné
Monika Mareková

Ústavný súd Českej republiky prehlásil vo svojom náleze Pl.
ÚS 24/10 z 22. marca 2011 časť zákona č. 127/2005 Z. z.,
o elektronických komunikáciách a jeho prevádzaciu vyhlášku č. 485/2005 Z. z., o rozsahu prevádzkových a lokalizačných
údajov za protiústavné. Ich ustanovenia obsahovali povinnosť
prevádzkovateľov elektronických komunikačných služieb
uchovávať dáta o všetkých prebehnutých telefónnych hovoroch a ich pokusoch, poslaných sms a e-mailoch. Minimálna
doba uchovávania dát bola šesť mesiacov, maximálna doba
dvanásť mesiacov. Na vyžiadanie museli byť uchovávané údaje bezodkladne poskytnuté oprávneným orgánom. Táto povinnosť sa zaviedla do českého právneho poriadku na základe tzv. Smernice o data retention - smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/24/ES zo dňa 15. marca 2006, o uchovávaní údajov vytváraných alebo spracovávaných v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných služieb elektronických komunikácii alebo verejných komunikačných sietí. Česká právna úprava bola oproti Smernici o data retention, čo sa
týka rozsahu uchovávaných dát, o niečo širšia. Návrh na zrušenie právnej úpravy prevádzajúcej Smernicu o data retention
dala skupina 51 poslancov zastúpených poslancom Bendou.
Sudkyňou spravodajkyňou bola sudkyňa Wagnerová.

www.iips.cz

noveniach totiž nebolo striktne predne vymedzené, ktoré
orgány a za splnenia akých kritérií sú oprávnené získať dáta
o prebehnutej komunikácii. Tým neboli splnené požiadavky kladené na jasnosť a určitosť z pohľadu právneho štátu.
Taktiež nebol jasne vymedzený účel, za akým boli údaje
oprávneným orgánom poskytované. Hoci Smernica o data
retention definuje svoj účel ako vyšetrovanie, odhaľovanie
a stíhanie závažných trestných činov, česká úprava neobsahovala podmienky pre použitie údajov. Použitie údajov nebolo viazané na dôvodné podozrenie zo spáchania trestného
činu, ani na následné informovanie osoby o sledovaní. Preto
oprávnené orgány nadužívali vyžiadanie si údajov a spôsobovali neproporcionálne zasahovanie do práva na súkromie
sledovaných osôb, čo potvrdzujú aj štatistické údaje.
Napadnutá úprava taktiež neobsahovala pravidlá pre minimálne požiadavky na zabezpečenie uchovávaných údajov pred
prístupom neoprávnených tretích strán. Dotknutí jednotlivci
nedisponujú dostatočnými zárukami proti riziku zneužitia údajov a svojvôle a taktiež kvôli nedostatočne konkrétnej právnej
úprave nemajú možnosť následnej súdnej kontroly.
Ústavný súd teda jednohlasne prehlásil, že ustanovenia prevádzajúce Smernicu o data retention nie sú ústavne konformné, pretože nespĺňajú požiadavky plynúce z princípu právneho štátu a požiadavky na obmedzenie základného práva na
súkromie v podobe práva na informačné sebaurčenie v zmysle čl. 10 ods. 3 a čl. 13 Listiny základných práv a slobôd.

Spoločnosti prevádzkujúce elektronickú komunikáciu neboli
povinné zaznamenávať jej obsah, ale informácie o nej. Išlo najmä o údaje o telefónnych číslach volajúceho a volaného,
o dátume, čase a dĺžke komunikácie, o polohe a pohybe mobilného telefónu atď. Čo sa týka obsahu dát uchovávaných o
internete, išlo najmä o údaje o prístupe k sieti (napr. čas, miesto a dĺžka pripojenia), údaje o užívateľoch a ich užívateľských
účtoch, objem prenesených dát, údaje vzťahujúce sa k prístupu ku schránkam elektronickej pošty a prenosu správ elektronickej pošty, vrátane identifikácie adries, objemu prenesených
dát a iné, a údaje o serverových službách (napr. zadané URL
adresy, údaje o použití chatu a IP telefónie), a to vrátane identifikácie komunikujúcich strán, doby a použitej služby (napr.
prenos súborov či transakcie). Napriek tomu, že nebola stanovená povinnosť uchovávať obsah ukladaných údajov, vďaka
ich veľkému rozsahu bolo možné zostaviť detailnú informáciu
o spoločenskej alebo politickej príslušnosti a osobných záľubách či slabostiach jednotlivých osôb. Zber a uchovávanie lokalizačných a prevádzkových údajov podľa Ústavného súdu
predstavuje významný zásah do práva na súkromie a pod jeho
rozsah je potrebné zahrnúť nielen ochranu vlastného obsahu
správ, ale i zachovávanie lokalizačných údajov o nich.

Ústavný súd Českej republiky nie je jediným súdom členských
štátov EU, ktorý zrušil prevedenie Smernice o data retention pre
jeho protiústavnosť a zásah do základných práv. Nemecký spolkový ústavný súd tak urobil 2. marca 2010, keď dospel k záveru,
že povinnosť preventívneho uchovávania dát je v rozpore s nedotknuteľnosťou listového, poštového a telekomunikačného tajomstva. K obdobným záverom prišiel aj rumunský Ústavný súd
v rozhodnutí z 8. októbra 2009 a Najvyšší súd Cypru v rozhodnutí z 1. februára 2011. V súčasnosti sú ustanovenia implementácie
Smernice o data retention preskúmavané aj v Poľsku a Maďarsku.
Mimo týchto súdnych rozhodnutí sa Smernica od svojho počiatku
stretávala s vlnou kritiky od mnohých členských štátov ako aj od
nevládnych organizácii pre jej neproporcionálny zásah do práva na
súkromie európskych obyvateľov. Čas navyše ukázal, že podľa štatistických údajov plošné ukladanie dát o elektronickej komunikácii neznižuje kriminalitu, a teda nepomáha zlepšovať verejnú bezpečnosť. Rozhodnutie bolo uvítané aj spoločnosťami prevádzkujúcimi elektronickú komunikáciu, keďže sa im znížia náklady, ktoré museli vynakladať na uchovávanie obrovského množstva dát.

Ďalej Ústavný súd preskúmal, či je tento zásah proporcionálny. Keďže ide o plošný preventívny zber dát a tento zásah sa týka nepredvídateľného počtu ľudí, jeho ospravedlnenie by bolo možné iba na základe veľmi prísnych kritérií.
Tie však podľa Súdu naplnené neboli. V napadnutých usta-

- ČTK, ÚS: Preventivní uchovávání údajů o komunikaci je protiústavní, ČeskéNoviny.cz, 1. apríl 2011, (http://www.ceskenoviny.cz/news/zpravy/czech-const-court-cancels-storage-of-data-on-all-e-mails-calls/617125?id=616565).
- Ústavný súd Českej republiky, nález Pl. ÚS 24/10 z 22. marca 2011.

Zdroje
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Šéf IAF Mosley neuspel pred ESĽP
Lenka Lakotová

Nestáva sa tak často, že by sa pred Európskym súdom pre ľudské
práva (ďalej ESĽP) riešili kauzy spojené s menom známej osobnosti a bulvárnymi plátkami. Tentoraz sa u ESĽP sťažoval na porušenie
svojich práv zaručených v Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd Max Mosley, ktorého pred tromi rokmi tajne natočili pri sado-masochistických orgiách s piatimi prostitútkami.
Max Mosley, známy najmä z pozície bývalého prezidenta
Medzinárodnej automobilovej federácie, sa neočakávane dostal do povedomia verejnosti v roku 2008, keď britský plátok
News of the World publikoval článok pod názvom „F1 boss
has sick nazi orgy with 5 hookers“. Mosleyho z týchto aktivít
usvedčilo video, ktoré si jedna z účastníčok tajne nahrala, a zábery z neho sa objavili v článku a spolu s časťou videa i na webových stránkach novín. Samotné aktivity neboli pre súdne
konanie pred ESĽP až tak podstatné, to sa vyriešilo už v rámci
vnútroštátneho súdneho konania. Najvyšší súd vo Veľkej Británii zistil, že sexuálne aktivity spojené so sado-maso praktikami nemali, na rozdiel od toho čo tvrdili britské noviny, nacistický podtext, preto neexistoval ani verejný záujem na zverejnení fotografií a došlo k narušeniu súkromia Mosleyho.

www.iips.cz

koľko možností, ako sa brániť proti zásahu do súkromia, a samotná
povinnosť upozornenia by novinám nebránila obísť ju s tvrdením,
že ide o verejný záujem. Preto by sama nutne nemusela zabrániť
zverejneniu citlivých osobných informácií. Právo na slobodu prejavu (článok 10) môže ustúpiť právu na rešpektovanie súkromného
života (článok 8) v prípadoch informácií súkromnej a dôvernej povahy, ale neexistenciou záväzného príkazu včasnej notifikácie Veľká
Británia podľa jednohlasného rozhodnutia ESĽP neporušila právo
na rešpektovanie súkromného a rodinného života.
Hoci má Max Mosley nepochybne pravdu v tom, že žiadne odškodné mu nevráti stratené súkromie a ostáva naďalej obeťou, v jeho
pozícii by mal ale s podobnými následkami svojho počínania počítať, keďže už dávno je všeobecne známe, že bulvár sa v snahe priniesť nové senzácie len tak ľahko právom na súkromie zastaviť nedá.
Zdroje

- Európsky súd pre ľudské práva. 2011. Mosley proti VB. Sťažnosť
č. 48009/08, rozsudok z 10. mája 2011. http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/
portal.asp?sessionId=70905948&skin=hudoc-en&action=request.
- BBC 2008. Mosley wins court case over orgy. 24. júl 2008. http://
news.bbc.co.uk/2/hi/7523034.stm.

Obálka novin News of the World, foto: www.dailymail.co.uk.

Max Mosley sa napriek odškodnému 60 000 libier a náhrady súdnych trov, ktoré sa vyšplhali až do výšky 420 000 britských libier, obrátil ešte aj na Európsky súd pre ľudské práva.
Veľká Británia podľa neho porušila Dohovor tým, že v Británii
neexistuje povinnosť upozorniť objekty zamýšľanej publikácie
včas, aby mohli pomocou súdneho zákazu neželanej publikácii zabrániť. ESĽP musel vyriešiť otázku, či je právne záväzné
pravidlo o včasnom upozornení potrebné k tomu, aby mohol
Mosley nerušene užívať svoje právo na súkromný život.
Podľa ESĽP je však odškodnenie dostatočným opatrením proti porušeniu práva na súkromný život, ku ktorému dochádza publikáciou osobných informácii. Notifikačná povinnosť by ovplyvnila okrem bulvárnych článkov i spravodajstvo politické a serióznu žurnalistiku, takže akékoľvek obmedzenia v tomto smere vyžadujú starostlivé zváženie. Štáty majú priestor pre uváženie v tom, aké opatrenia k ochrane súkromia prijmú. Vo Veľkej Británii existuje nie-

IIPS MU vydal knihu Politická ekonomie mezinárodních vztahů
Předkládaná publikace představuje českému čtenáři výzkumnou tradici studia
politické ekonomie v mezinárodních vztazích, zaměřuje se především na základní pojmy, teoretické koncepty a diskuze v rámci tohoto perspektivního oboru.
Autory jsou Oldřich Krpec, ředitel Mezinárodního politologického ústavu MU
a Vladan Hodulák, který působí na katedře mezinárodních vztahů a evropských
studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.
Knihu lze objednat na www.iips.cz.
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3) Mezinárodní politika a lidská práva
Útisk novinářů a svoboda slova
Petr Přibyla

Rusko: Rozsudek nad vraždou Merkelova a Baburové
Za předloňskou vraždu lidskoprávního advokáta Stanislava Merkelova a známé novinářky Anastasie Baburové si od
moskevského soudu odnesla trest dvojice nacionalistů. Nikita Tichonov, dle soudu odpovědný za spáchání obou vražd,
byl odsouzen na doživotí a spolupachatelce Jevgenija Chasisové byl vyměřen trest 18 let za mřížemi. Merkelov a Baburova byli zastřeleni za bílého dne na moskevské ulici 19. ledna
2009, když společné odcházeli z tiskové konference.
Případ si zaslouží pozornost nejenom kvůli výši rozsudku,
který je na ruské poměry v podobných případech nezvykle
vysoký, ale i za dotažení tři roky staré vraždy až k finálnímu
odsouzení pachatelů, což také nebývá pravidlem. Jméno Stanislava Merkelova je nejčastěji spojováno s odhalováním zločinů ruské armády v Čečensku. Poté, co v roce 2000 ruský vojenský plukovník Jurij Budanov znásilnil a zavraždil osmnáctiletou čečenskou dívku, to byl právě Merkelov, kdo u soudu zastupoval rodinu zavražděné dívky. V posledních letech se věnoval stále citlivějšímu tématu ruských nacionalistických
a neo-nacistických skupin a na mnohých případech úzce spolupracoval právě s Anastasiou Baburovou, toho času novinářkou listu Novaya Gazeta. Odsouzená dvojice Tichonov a Chasisová patřila právě k jedné z radikálních skupin, konkrétně
k ultrapravicové skupině Russky Obraz.
Baburová je celkově čtvrtá zavražděná novinářka svého deníku. V roce 2000 byl reportér Igor Dominikov zmlácen
před svým domovem a po dvou měsících v kómatu zemřel.
O tři roky později byl otráven zástupce editora Jurij Ščekočikin a v roce 2006 byla zavražděna Anna Politkovská, doposud nejznámější oběť mezi ruskými novináři. Investigativní žurnalistika je v Rusku stále riskantní řemeslo. Podle organizace International Federation of Journalists došlo
mezi lety 1993 až 1999 k více než 300 vraždám novinářů a dle organizace Committee to Protect Journalists se dokonce Rusko umisťuje na třetím místě v žebříčku zemí, kde
je nejvíce vražd novinářů v poměru k jejich počtu.
Zdroje

- Journalist, human rights lawyer shot dead in Moscow, 20 January
2009, Committee to Protect Journalists, http://www.cpj.org/2009/01/
journalist-and-human-rights-lawyer-shot-dead-in-mo.php.
- Parital Justice: An inquiry into the deaths of journalists in Russia,
1993 – 2009, International Federation of Journalists. 2009. http://www.
ifex.org/russia/2009/06/23/ifj_partial_justice_report.pdf.
- Torochesnikova, M. 2009. Who Killed Merkelov and Baburova?, Open democracy, 20. January 2009. http://www.opendemocracy.net/article/email/who-killed-markelov-baburova.

Turecko: novináři za mřížemi
Zpráva OBSE z května 2011 kritizuje tureckou vládu za
věznění sedmapadesáti novinářů a obvinění dalších jedenácti. Neoficiální odhady nicméně hovoří o sedmi stech
až tisíci dalších probíhajících procesech. Turecko se tímto
počtem zařadilo na úroveň Íránu a Číny v množství zadržovaných novinářů.
Dle zprávy OBSE čelí většina zadržených novinářů obžalobě dle nově přijatého protiteroristického zákona, který
umožňuje odsoudit k odnětí svobody jak za pomoc teroristickým organizacím, tak i za šíření informací o těchto
skupinách. Například v březnu 2011 bylo v Turecku zadrženo sedm novinářů obviněných ze spiknutí proti vládě. Dle obvinění patřila skupina novinářů do tzv. sítě Ergenekon a snažila se vyvolat v Turecku chaos a připravit
tak půdu pro státní převrat. Jeden z odsouzených je investigativní novinář Nedim Şener z deníku Milliyet’s, který
za publikování reportáží o zapojení bezpečnostních složek země v případu vraždy turecko-arménského novináře
Hranta Dinka získal od International Press Institute prestižní cenu World Press Freedom Hero za rok 2010.
Mnoho odsouzených novinářů v zemi čelí doživotnímu
žaláři. Dva novináři deníku Azadiya Welat byli odsouzení k 166 a 138 letům odnětí svobody a dva další novináři
deníku Atilim byli dokonce odsouzeni k celkovému počtu
3000 let za mřížemi. Souběžně čelí často několika žalobám
zároveň. Počet žalob na reportéra deníku Halit Yürüyüş se
dokonce vyšplhal k číslu sto padesát. Soudy navíc principiálně odmítají zvěřejňovat důkazy obžaloby a drží je
v tajnosti jak před veřejností, tak mnohdy před samotnými obžalovanými. Pro ilustraci lze uvést, že ve zmiňovaném případě Ergenekon istanbulská prokuratura uvedla, že odsouzení novináři nebyli obviněni kvůli svým článkům nebo názorům, ale kvůli „důkazům, které nemohou
být zveřejněny“.
OBSE Turecko vyzvala, aby reformovalo mediální zákon, chránilo nezávislost a svobodu svých vlastních novinářů a svobodu médií neobětovalo ochraně národní
bezpečnosti.
Zdroje

Ellis, M.S., 2011, OSCE Report Finds Turkey Is Holding 57 Journalists in Prison, Center for International Media Assistance, 04
April 2011http://cima.ned.org/osce-report-finds-turkey-holding-57-journalists-prison.
Mckezie, A. B. and Ellis, M. S. 2011, Turkey: Journalism behind bars. Independent World Report, 19 May 2011, http://
www.independentworldreport.com/2011/05/turkey-journalism-behind-bars/.
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Protivládní protesty v Sýrii pokračují
Kristina Horňáčková

Protivládní demonstrace se za posledních sedm týdnů
rozšířily takřka do všech velkých měst v Sýrii. Po vlně represe ze strany státu vyjádřili protestujícím podporu někteří z příslušníků armády a policie. Přidali se tak
k nesouhlasu s postupem prezidenta Bašára Asada, který
nařídil obsazení centra protestů na jihu země ve městě
Dará a schválil brutální zásah proti demonstrantům pomocí ostré munice.
Protesty se radikalizovaly od dubna tohoto roku, kdy syrské ozbrojené síly dav začaly rozhánět i s použitím ostrých střel. Poté se pozornost upřela na město Dará, které
armáda 25. dubna obklíčila a město izolovala od elektřiny, telefonního spojení či internetu, a do města se nemohli
dostat ani zdravotníci. Syrské jednotky později uvedly, že
vojáci ve městě zabili desítku teroristů a další stovky zadrželi. Po tomto vojenském zásahu údajně místní obyvatelé
v jeho blízkosti objevili masové hroby obětí, mezi kterými jsou prý i ženy a děti. Vláda zahájila další rozsáhlá zatýkání oponentů režimu, přičemž se často jedná pouze o příbuzné či sousedy kritiků oficiální garnitury. Nedostatek informací o situaci v zemi je způsoben také omezeným počtem zahraničních novinářů, kteří se do země nemohou dostat. Sankce proti oficiálním představitelům režimu už přijaly jak Spojené státy, tak Evropská unie.
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Svědectví o severokorejských věznicích přinesly
satelitní snímky
Kristina Horňáčková

Nedávno se pozornost opět upřela na porušování práv vězněných osob v Severní Koreji. Nevládní organizace Amnesty International přinesla nové satelitní snímky, jež dokazují zvětšování pracovních táborů na severokorejském území.
Ve své zprávě však AI uvedla také přímá svědectví bývalých
politických vězňů i dozorců, kteří popisují nelidské podmínky v pracovních táborech. Zpráva potvrzuje enormní rozšíření těchto zařízení a nesnesitelné podmínky ve kterých přežívá 200 tisíc zadržovaných politických vězňů, kteří často ani
neznají důvod svého zadržení. Někteří z nich se provinili svými politickými či ideologickými názory, nebo prostě jen tím,
že neprokázali režimu patřičnou loajalitu.
Zdroje

- McDonald, Mark, North Korean Prison Camps Massive and
Growing, The New York Times, 4. 5. 2011 (http://www.nytimes.
com/2011/05/05/world/asia/05korea.html?_r=2).
- Images Reveal Scale of North Korean Political Prison Camps, 3. 5.
2011 (http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/images-reveal-scale-north-korean-political-prison-camps-2011-05-03).

I přes údajné vyjádření podpory demonstrantům zůstává
armáda oddanou složkou prezidenta Asada. Ostatně čelní syrští generálové byli dosazeni prezidentem Asadem
z řad loajálních spojenců. Potenicálně vlivnou silou se
však mohou stát nižší důstojníci, kteří pocházejí z majoritního sunnitského obyvatelstva Sýrie.
Zdroje

Severokorejské tábory, foto: Amnesty International.

- Malas, Nour, Syria Protests Gain New Supporters, The Wall Street
Journal, 7. 5. 2011 (http://online.wsj.com/article/SB100014240527
48703992704576306800650653220.html)
- Syria: Lift the Siege of Daraa, 5. 5. 2011 (http://www.hrw.org/en/
news/2011/05/05/syria-lift-siege-daraa).
- Syria: Targeted Arrests of Activists Across Country, 15. 5. 2011
(http://www.hrw.org/en/news/2011/05/15/syria-targeted-arrests-activists-across-country).

Centrum pro lidská práva na Facebooku
Připojte se k facebookové skupině
Centra pro lidská práva a demokratizaci a zapojte se do debat
o lidských právech nejen v České republice.
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Recenze
Moral Dilemmas of Modern War
Kristina Horňáčková

Michael L.Gross: Moral Dilemmas of Modern War: Torture,
Assassination, and Blackmail in an Age of Asymmetric Conflict. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2009. 336
stran. Cena: £50.
Současné ozbrojené konflikty proměňují povahu používaných metod, které jednotlivé strany využívají jako prostředků boje. Účastníci konflikitů se snaží své síly vyrovnat tím, že se uchýlí k zabíjení, mučení, vydírání, cíleným
útokům na civilisty, používání chemických zbraní a dalším, mezinárodními konvencemi zakázaným, praktikám
boje. V knize Morální dilemata moderní války představuje Michael L. Gross, profesor politologie a vedoucí katedry mezinárodních vztahů na univerzitě v Haifě, své pojetí asymetrického konfliktu na prahu nového tisíciletí.
Jak sám autor uvádí, kniha zodpovídá dilema vyjádřené v
otázce: Co můžeme bombardovat, když vojenské cíle neexistují?, kterou vnímá jeho parafrázi na úvahy teroristických skupin. Ty se ptají: Co můžeme bombardovat, když
vojenské cíle jsou pro nás nedosažitelné?
Autor si klade otázku, nakolik je v dnešních asymetrických
konfliktech důvodné ohlížet se na pravidla války a zda-li nejsou tyto normy porušovány natolik, že již zastaraly a neplatí. Z bezprostřední blízkosti zde Gross popisuje zejména válku v Gaze na přelomu let 2008 a 2009, ale zabývá se i aktuálními konflikty v Afghánistánu či Iráku. K aktuálnosti knihy
přispívá i rozbor jednotlivých metod boje jako je cílené zabíjení, útoky na civilisty, vzdušné operace a humanitární intervence. První část knihy je tak věnována právě prostředkům,
jež užívají bojující strany ve válečném konfliktu.
Z lidskoprávního pohledu je zajímavější druhá část knihy
obsahující kapitoly věnující se roli civilistů a neválčících
stran v současných bojích. Grossovo vymezení civilistů je
stěžejní částí textu a směřují na něj i kritiky tohoto díla.
Autor se domnívá, že ve válce s terorismem je za určitých podmínek možné rozšiřit legtimní cíle i na civilní obyvatele. Civilisté čím dál tím více spolupracují s bojovníky, čímž přebírají část zodpovědnosti. Navíc v případě boje s teroristy či povstaleckými skupinami, které nepoužívají uniformy, nelze přesně civilisty a vojáky rozlišit.
Dle Grosse jsou opatření ochraňující civilisty během konfliktu příliš svazující a neumožňují státům zasáhnout proti všem, kteří se přímo i nepřímo účastní boje. K ochraně civilistů během války navrhuje omezit svobodu jejich
pohybu například prostřednictvím zákazu vycházení, což
je řešení směřující opět pouze na spolupracující civilisty.

S tématem ochrany civilistů ve válečných konfliktech souvisí i problematika humanitární intervence a koncept Responsibility to Protect. Dilema intervence spočívá zejména v uvážení, nakolik je zásah do suverenity jednoho státu a vystavení vlastních vojáků ohrožení vyvážen zájmem
ochránit civilní obyvatele jiného státu. Gross říká, že by
vyspělé státy měly dostát mezinárodněprávním závazkům
i za cenu životů svých vojáků.
Domnívám se, že kniha Morální dilemata moderní války
je pro odbornou veřejnost přínosná. Hodnocení současných metod boje proti terorismu optikou politických trendů však autora vede k mylnému závěru, že pravidla války
se změnila. Zabíjení, mučení či používání civilistů jako lidských štítů je i dnes porušením válečných konvencí i humanitárního práva a Grossova hypotéza, že vznikají nová
pravidla asymetrického boje není přesvědčivá. Dnešní konflikty naopak potvrzují nutnost dodržování daných pravidel války a stíhání jejich porušení. Ochrana civilního obyvatelstva by měla zůstat primárně chráněným zájmem.

15

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

www.iips.cz

4) Česká republika a lidská práva
Brno blokovalo
Ivan Prouza

První máj se rozhodli oslavit příznivci extrémní pravice pochodem přes centrum Brna. Ostatně nejednalo se o první
akci podobného charakteru. V roce 2007 takovéto setkání
neonacistů vyústilo v masový násilný střet s policií poté, co
bylo shromáždění veřejnou mocí rozpuštěno. Při následném přezkumu NSS mimochodem shledal1 rozpuštění za
opodstatněné především s ohledem na šíření rasistických
myšlenek. Krom jiného poznamenal, že: „Projevy rasismu
jsou zlem, jsou emoční přípravou budoucího násilí.“ Historie
se opakovala o dva roky později, kdy do Brna znovu zamířili radikálové a tentokráte měly aktivity zúčastněných řečníků dohru ve formě trestního řízení z důvodu šíření xenofobních myšlenek. Tomáš Vandas, předseda zrušené Dělnické strany, nyní nahrazené Dělnickou stranou sociální
spravedlnosti, byl spolu s několika dalšími řečníky odsouzen, zatím stále nepravomocně, k podmínečným trestům
odnětí svobody a peněžitým pokutám.
Letošní mítink řádně nahlásila mládežnická organizace
DSSS a zúčastnilo se jí přibližně 400 osob. Reakci na setkání radikálů představovala protestní blokáda, jež pochod
zkomplikovala a v konečném důsledku vyklonila z původní naplánované trasy. Více jak tisíc lidí přišlo dát najevo nesouhlas s aktivitami pravicových radikálů v centru Brna.

Organizátoři této iniciativy nazvané příznačně „Brno blokuje“ dle svých slov shledali blokádu za adekvátní reakci
veřejnosti na situaci, kdy veřejná moc „není schopna nebo
ochotna čelit nenávistným pochodům jako je tento.“ Hlavním argumentem blokujích byl fakt, že trasa plánovaného
pochodu byla údajně vybrána cíleně ulicemi obydlenými
převážně Romy a přistěhovalci, v nichž měla vzbudit strach.
Policie na prvního máje zakročila velmi mírně, pouze oddělila obě skupiny a zadržela 15 agresivních osob (13 z nich byli
pravicoví radikálové). Změnu ve svém přístupu zvolila Policie zřejmě v důsledku nedávných obdobných událostí, jež
sklidily společenskou kritiku. Konkrétně se jednalo o zásahy policie v Novém Bydžově (12. 3. 2011) a v Krupce (9. 4.
2011), kdy oba pokusy o blokádu extrémistických pochodů
skončily rozehnáním za pomoci těžkooděnců a koní.
V rámci blokády zaznělo mnoho proslovů, mezi nimiž vynikl především příspěvek Ondřeje Lišky, podporu iniciativě vyjádřila též řada známých osobností, pro představu například i
Václav Havel, Erazim Kohák, Tomáš Halík, mohutný potlesk
následoval též po přečtení dopisu Petra Fialy, rektora Masarykovy univerzity. Organizátoři označili akci za vydařenou,
splnila svůj podle nich svůj účel, kdy symbolicky a nenásilně
dalo množství lidí najevo, že s aktivitami krajní pravice nesouhlasí. Negativně však zhodnotili činnost některých médií,
jež podle nich neposkytla vyvážené a objektivní informace.

Brno blokuje, foto: Marek Čejka.

16

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci
Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity

Po shlédnutí některých reportáží a přečtení několika novinových článků musím uznat, že nezúčastněná osoba může
získat poměrně zkreslenou představu jak o průběhu, tak
o blokujících samotných. To se však rozhodně netýká všech
zdrojů. Role médií každopádně vystupuje do popředí a
v dnešních dnech už není otázkou svoboda šíření nebo přijímání informací, ale především jejich obsah. Jak shledal v
mnoha případech i štrasburský soud, média hrají v naší
společnosti nezastupitelnou roli. Dokonce jsou často označována za „hlídacího psa demokracie“. Vedle kontroly a šíření informací se též podílejí na formování hodnot ve společnosti. A v tomto směru je nutné zdůraznit, jaký význam
má požadavek vyváženého a objektivního zpravodajství.
Osobně jsem v médiích například nepostřehl ani zmínku o
násilí ze strany pravicových extrémistů v předvečer pochodu v ulicích Brna, případně ani to, že v důsledku negativních zkušeností z minulých let se množství restaurací
v centru města rozhodlo neotevírat. Čtenář novin tak může
nabýt mylného přesvědčení, že pochod provázel mír a klid,
případně že shromáždění propagující netoleranci či rasismus do civilizované demokratické společnosti patří. Toto
však spíše než do oblasti práva spadá pod profesní etiku,
tedy problematiku popření senzacechtivosti a předpojatosti ve prospěch vyváženého a objektivního šíření informací.
Poznámky

1) Rozsudek NSS ze dne dne 25. února 2010, č. j. 5 As 25/2009 - 95.
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ČR byla zvolena do Rady OSN pro lidská práva
Ladislav Vyhnánek

Ve volbách do Rady OSN pro lidská práva, které se konaly v pátek 20. května, získala Česká republika již v prvním kole
148 hlasů. Ministr zahraničí Karel Schwarzenberg hladké zvolení přičetl tomu, že se Česká republika ve své zahraniční politice problematice lidských práv důsledně věnuje. Uvedl rovněž,
že členství České republiky v radě by mělo přispět k přechodu
od „plamenných proslovů, které ničemu neslouží, ke konkrétní
práci na vylepšení stavu lidských práv v různých krajích světa“.
V reakci na zvolení však někteří komentátoři vyzdvihovanou důslednost České republiky při prosazování lidských
práv zpochybnili. Ondřej Horký například poukázal na
váhavý postoj české diplomacie k situaci v Libyi.1
Na to, jakou roli bude Česká republika v radě hrát, si budeme
muset ještě počkat. Sluší se však zmínit, že činnost Rady OSN
pro lidská práva není vnímána jednoznačně. Ačkoliv jde o instituci relativně novou, byla její činnost již mnohokrát kritizována. Kritici jí vytýkají zejména skutečnost, že byť by jejím cílem
mělo být prosazování lidských práv ve světě a řešení případů jejich porušování, často v ní zasedají státy, od nichž naplňování takové role očekávat nelze. Členem rady tak již byla např. Čína, Libye či Kuba. Na druhé straně by však bylo naivní očekávat, že těleso, jehož členové jsou voleni členy mezinárodního společenství na základě geografického principu (např. východní Evropa
má rezervováno šest míst), by mohlo být složeno pouze z lidskoprávních premiantů. Pokud by rada měla být složena pouze
ze států, jež nemají s dodržováním lidských práv citelné problémy, nemohly být některé regiony zastoupeny takřka vůbec a státy z těchto regionů by pak nepochybně její činnost vnímaly jako
vměšování Západu do jejich vnitřních záležitostí.
Poznámky

1) Viz Czech Republic elected to UN Human Rights Council.
Dostupné na <http://www.radio.cz/en/section/curraffrs/czechrepublic-elected-to-un-human-rights-council>.

Nic víc, foto: Marek Čejka.

Právo na soukromí
Monika Mareková, stážistka Centra pro lidská
práva, přispěla svým textem do sborníku Právo
na soukromí, který vydal
IIPS MU. Sborník editoval Doc. Vojtěch Šimíček.
Knihu lze objednat na
www.iips.cz.
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Monitoring lidskoprávních publikací
Přehled aktuálních odborných článků
o lidských právech
redakce

V květnovém čísle Bulletinu pokračujeme s přehledem
domácích odborných článků, které se týkají lidských práv.
V přehledu jsou texty z právnických i dalších periodik
a krátký přehled aktuální judikatury ESLP.
• Čapek, J.: Právní pomoc osobě zadržované policií
ve světle recentní judikatury ESPL, Trestní právo 5/2011.
• Kučera, P.: Špiclování ve veřejném zájmu, Trestní právo 5/2011.
• Kuděla, J.: „Rozsudky tribunálu pro bývalou Jugoslávii
mají sílu katarze, a to je důležité“, Mezinárodní politika
5/2011.
• Mates, P., Vaníček, Z. Ochrana soukromí v nálezu Ústavního soudu, Právní rozhledy 8/2011.
• Michalík, V.: Největším problémem Číny není nedostatek demokracie, ale nedostatek vlády zákona, Mezinárodní politika 5/2011.
• Nagy, P. Postavení a činnost maďarského Úřadu pro rovné zacházení (equality body), Právní rozhledy 8/2011.
• Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva
- MGN limited proti Spojenému království (Právo na ochranu důvěrnosti a soukromí a svoboda projevu) - překlad.
- Jakóbski proti Polsku (Povinnost věznice zajistit odsouzenému přístup k nábožensky nezávadné stravě).
- Serife Yigit proti Turecku (Civilní v. církevní sňatek - nárok na vdovský důchod a dávky sociálního
zabezpečení).
- Andrle proti České republice (Diskriminace na základě pohlaví; odlišný důchodový věk pro může
a ženy) - komentář.

Vzdělávací program Základy mezinárodního humanitárního práva
Český červený kříž zve na vzdělávací program,
který je určen pedagogickým pracovníkům (především učitelům základních a středních škol).
Zúčastnit se ale mohou stejně tak novináři,
zdravotníci a další. Školení v celkovém rozsahu
20 hodin výuky je složeno z 13 hodin teoretické
přípravy (přednášek) a 7 hodin praktického nácviku (řešení modelových situací). Těžištěm výuky je poznat a pochopit příslušné mechanizmy
zajištění mezinárodněprávní ochrany obětí ozbrojených konfliktů. Součástí výuky jsou rovněž
základní poznatky o Mezinárodním hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce, zejména
ve vztahu k ochraně lidských práv za ozbrojeného konfliktu.
Přihlášky přijímá a bližší informace poskytne:
Úřad ČČK Praha, Thunovská 18, 118 04 Praha 1
e-mail: sochorova.linda@cervenykriz.eu
tel. 251 104 203, fax: 251 104 271
Další informace najdete na webu http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp/pozv_mhp_11.pdf.

• Vantuch, P.: Kdy nemůže soud užít odposlech a záznam
telekomunikačního provozu, Trestní právo 5/2011.
• Vlasák, M.: Zánik práva na zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou průtahy v řízení, Právní fórum
4/2011.
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