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Aktuální otázky lidských práv

Vážené dámy a pánové,
v předvánočním Bulletinu vám opět přinášíme nadílku
v podobě článků a reportáží z aktuálního dění v oblasti
ochrany lidských práv. Začneme konferencí o zločinu
agrese v mezinárodním právu, kterou Centrum uspořádalo a na které vystoupil mimo jiné i český soudce
Mezinárodního trestního soudu v Haagu Robert Fremr.
Začíst se dále můžete do postřehů Moniky Marekové
z letošní výroční konference mezinárodní sítě lidskoprávních center AHRI, jíž je Centrum členem.
Rovněž je namístě vyzdvihnout, že Právnickou fakultu
Masarykovy univerzity navštívila soudkyně Zvláštního
tribunálu pro Libanon Ivana Hrdličková. V Bulletinu
vám přinášíme reportáž ze dvou workshopů, které zde
vedla. První se věnoval problematice praní špinavých
peněz a ﬁnancování terorismu, druhý se týkal fungování Zvláštního tribunálu pro Libanon.
V rámci evropské sekce vám přiblížíme tři případy,
které minulý měsíc zaměstnávaly Evropský soud pro

lidská práva. Jeden se týká aplikace kontroverzního
dublinského systému ve vztahu k současné situaci žadatelů o mezinárodní ochranu v Itálii a dva se týkají
svobody projevu, avšak z velmi odlišných pohledů –
lustrací a nahoty.
Mezi příspěvky z mezinárodního dění se zaměřujeme
na aktuální problém tzv. nuceného zmizení čtyř desítek studentů v Mexiku, které se odehrálo v září tohoto roku. Vzhledem k nedostatku vůle státních úřadů
uvedený incident řádně prošetřit rezonují dané události
mexickou společností, která tak vyšla do ulic.
V rámci domácího prostředí věnuje Adam Blisa pozornost dozvukům říjnových voleb v souvislosti s kupčením s hlasy a poukazuje na nutnost pečlivě posuzovat
metody předvolebního přesvědčování.
S přáním zajímavého počtení
za Centrum pro lidská práva a demokratizaci
Jan Lhotský

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Obsah
Konference ke zločinu agrese – hledání rovnováhy mezi euforií a realismem
Henry Dunant a drony: 150 let mezinárodního humanitárního práva
Lidská práva pod tlakem: prozkoumání pravidel, institucí a přístupů
1) Mezinárodní trestní spravedlnost

| 10

I při praní špinavých peněz si člověk může ušpinit ruce
Činnost Zvláštního tribunálu pro Libanon
Bangladéšsky trestný tribunál pre medzinárodné zločiny pod paľbou kritiky
KLDR před Mezinárodním trestním soudem – cesta tam, anebo stále zpátky?
2) Evropský systém ochrany lidských práv

| 17

Uprchlíci, lustrace a jeden „znuděný nudista“ aneb co zaměstnávalo Evropský soud pro lidská
práva v listopadu
Lidská práva na letištích v EU
3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva

| 24

Když selhává stát: Nucená zmizení v Mexiku
Konﬂikt o Náhorní Karabach se opět probouzí
Návštěva Baracka Obamy v Číně – lidskoprávní otázka na pozadí globální politiky

4) Česká republika a lidská práva

| 28

Co nového ve Štrasburku
Další případ kupčení s hlasy a neplatnost voleb
+ Monitoring lidskoprávních publikací: Přehled aktuálních článků o lidských právech

Servis pro zájemce o lidská práva na webu Centra
Pokud se zajímáte o lidská práva, na webu Centra najdete několik zajímavých stránek, které by vám mohly usnadnit práci. Je tam například seznam letních škol, které
můžete letos navštívit, včetně deadlinů, školného a odkazů.
Na webu je i beta verze našeho Manuálu k výzkumu lidských práv s řadou odkazů na užitečné zdroje včetně výzkumných mezinárodněprávních a lidskoprávních
manuálů amerických univerzit nebo lidskoprávních blogů.

Více na www.centrumlidskaprava.cz.
Fotograﬁe na titulní straně: Soudce Robert Fremr, zdroj: Mencmi, Wikimedia Commons, CC-BY-SA-3.0
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Konference ke zločinu agrese - hledání
rovnováhy mezi euforií a realismem
Petra Lehotská
Na sklonku 11. června 2010 byly v ugandské Kampale
smluvními stranami Římského statutu Mezinárodního
trestního soudu (MTS) přijaty tzv. kampalské dodatky k Římskému statutu, které přinesly kromě jiného
i dlouho očekávanou deﬁ nici zločinu agrese a vymezení jurisdikce MTS vůči němu.
A právě tohoto tématu se týkala i Konference
ke zločinu agrese, která se konala 22. října 2014 na
Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. S potěšením mohu konstatovat, že panely byly sestaveny
z uznávaných odborníků a že aula FSS byla naplněna
návštěvníky z nejrůznějších oborů. Diváci si poslechli příspěvek soudce Mezinárodního trestního soudu
Roberta Fremra, podívali se na zločin agrese z pohledu
přímého účastníka konference v Kampale Petra Válka
nebo se obeznámili s fundovanými názory akademiků.
Soudce Robert Fremr hned v úvodu předeslal, že jeho
příspěvek na téma Zločin agrese - nadějné vyhlídky
nebo přehnaná očekávání? bude “mírně pesimistický”. Ať byl příspěvek pesimistický nebo ne, byl především obsahově bohatý. Jako první byla vznesena otázka vstupu kampalských dodatků v účinnost. Ta závisí
na splnění dvou podmínek - uplynutí roční lhůty od
ratiﬁkace těchto dodatků minimálně třiceti smluvními
stranami Římského statutu (čl. 15 bis odst. 2) a zároveň jejich schválení Shromážděním smluvních stran
MTS po 1. lednu 2017 (čl. 15 bis odst. 3). Soudce Fremr
vnímá obě podmínky jako dosažitelné. Za alarmující
ale považuje, že Botswana je zatím jediným africkým
státem, který deﬁ nici zločinu agrese ratiﬁ koval.

Významná část pozornosti byla věnována i interpretačním problémům. Čl. 8 bis odst. 1 deﬁ nuje zločin agrese jako „plánování, přípravu, zahájení nebo provedení aktu agrese, který svým charakterem, závažností
a rozsahem zakládá zjevné porušení Charty OSN, a to
osobou v postavení, které jí umožňuje efektivně vykonávat kontrolu nad státem nebo řídit jeho politické či
vojenské akce.“ [1]. Jak soudce Fremr taktně připomenul, přijatá deﬁ nice zločinu agrese vzbuzuje mnoho
otázek, na které neexistují jasné odpovědi. Problematickou je například asymetričnost aplikace zločinu agrese, jež spočívá primárně ve velice úzkém vymezení
toho, kdy je možné stíhat jednotlivce za spáchaní tohoto zločinu (zločin musí být spáchán na území smluvní
strany a současně občanem smluvní strany).
Možné budoucí reálné problémy lze spatřovat také
ve skutečnosti, že u některých “podprahových” případů použití ozbrojené síly nebude trestní postih jednotlivce přípustný. Tyto “podprahové” případy jsou
vymezeny kvaliﬁ kátorem zjevného porušení Charty
OSN a kvaliﬁ kátorem rozsahu, závažnosti a charakteru použití ozbrojené síly. Největší potenciál způsobovat
potíže při interpretaci má podle názoru soudce Fremra
právě požadavek speciﬁckého charakteru použití síly.
Přípravné práce naznačují, že zakotvení tohoto požadavku mělo za cíl vyloučit stíhání “omluvitelných”
případů použití síly (např. humanitární intervence,
kontroverzní preemptivní sebeobrana, ozbrojené zásahy proti tzv. bezpečným přístavům teroristů a pirátů
apod.). Soud tak bude nucen posuzovat při svém rozhodování silně politickou otázku omluvitelnosti zmíněných případů použití ozbrojené síly.
Na závěr je nutno zmínit, že účastníci konference neměli příležitost vyslechnout si osobní názor soudce

3

Bulletin Centra pro lidská práva a demokratizaci

Fremra na nejpalčivější otázky současného dění nejen
na Ukrajině, ale i v zemích Blízkého východu nebo
Afriky. Důvod byl však zcela prozaický - mandát
Roberta Fremra končí až v roce 2021 a za tu dobu se
může klidně stát, že některý z těchto případů “skončí
na jeho stole”.
Dalším hostem byl Milan Lipovský, jehož příspěvek nesl název Co si myslí pachatel zločinu agrese?.
Samotné pojmenování může svádět k představě, že se
jednalo o exkurz do mysli pachatele zločinu agrese.
Ve skutečnosti pojednával daný příspěvek o mimořádně komplikované problematice subjektivní stránky
zločinu agrese. Za zmínku stojí, že dle přijaté úpravy
se pachatelé zločinu agrese nebudou moci zbavit své
odpovědnosti poukázáním na to, že nesprávně právně vyhodnotili možnost porušení Charty OSN a/nebo
zjevnost tohoto porušení. Důraz je totiž jasně kladen
na vědomost (awareness) pachatele o faktických okolnostech, které zjevné porušení Charty OSN zakládají.
Jan Lhotský představil nejen svých Devět praktických
poznámek k deﬁnici zločinu agrese, ale vnesl do probíhající konference i trochu optimismu ohledně kampalských dodatků. K optimističtějšímu náhledu na přijaté dodatky podstatně dopomohlo jejich zasazení do
širšího kontextu vyjednávání, které předcházelo jejich
přijetí. Co se týče možnosti Rady bezpečnosti OSN dát
soudu podnět k vyšetřování zločinu agrese, je namístě
si uvědomit, že jednou z navrhovaných alternativ byla
možnost zahájit stíhání zločinu agrese výlučně na základě podnětu Rady bezpečnosti OSN. Ta však byla
naštěstí zamítnuta. Při pohledu z této perspektivy se
přijaté řešení (tj. modiﬁ kované umožnění všech tří způsobů zahájení řízení)
jeví jako rozumný kompromis. Obdobně to platí např. i pro pravomoc Rady
bezpečnosti OSN odložit vyšetřování
nebo stíhání zločinu agrese (čl. 16).

kud překvapivě – indiferentní v otázce deﬁ nice zločinu agrese. Bouřlivou reakci naopak vyvolalo rozšíření
deﬁ nice válečných zločinů o zákaz použití určitých
bojových prostředků ve vnitrostátních konﬂ iktech.
Petr Válek vtipně poznamenal, že jeden ze zakázaných
typů munice se používá také při lovu zvěře, takže
potenciální zákaz jejího používání neušel pozornosti
“myslivecké lobby” v obou komorách Parlamentu.
Jako poslední se posluchačům představil Ondřej
Svaček, který se ve svém příspěvku zaměřil na problematiku vnitrostátního postihu zločinu agrese a jeho
možných úskalí. Státy se v rámci vyjednávání shodly, že princip komplementarity (čl. 17) se má uplatnit
i u zločinu agrese. Vnitrostátní stíhání zločinu agrese
v duchu tohoto principu však obnáší řadu problémů
a rizik. Při každém stíhání zločinu agrese je nutné nejdříve určit, zda byl spáchán akt agrese. Vnitrostátní
stíhání pachatelů, kteří jsou příslušníky cizího státu,
proto může narazit na jeden ze základních principů
mezinárodního práva, na princip svrchované rovnosti
států, a rovněž na institut personální imunity vrcholných představitelů států podle mezinárodního práva.

Poznámky:
[1] Článek 8 bis v originálním anglickém znění: „For the
purpose of this Statute, ‘crime of aggression‘ means the
planning, preparation, initiation or execution, by a person
in a position effectively to exercise control over or to direct
the political or military action of a State, of an act of aggression which, by its character, gravity and scale, constitutes
a manifest violation of the Charter of the United Nations.“

Druhou část konference zahájil Petr
Válek svým příspěvkem o ratiﬁkačním
procesu kampalských změn Římského
statutu v České republice. Úsměvnou
skutečností je, že příspěvek měl být původně ohlédnutím za ratiﬁkačním procesem, avšak z důvodu přetrvávající neukončenosti byl spíše “pohledem zpět
do budoucnosti.” Ratiﬁkační proces
s sebou přinesl i jednu kuriozitu. Parlamentu byly totiž k ratiﬁkaci předloženy
dvě změny Římského statutu; první se
týkala zmíněné deﬁnice agrese, druhá
rozšíření deﬁ nice válečných zločinů.
Obě komory Parlamentu byly – poně4
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Henry Dunant a drony: 150 let
mezinárodního humanitárního práva
Jan Lhotský
Výzkumné centrum pro lidská práva (UNCE) na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze uspořádalo
dne 7. listopadu 2014 na půdě fakulty konferenci o mezinárodním humanitárním právu, a to na počest výročí
150 let přijetí první Ženevské úmluvy o zlepšení osudu
raněných příslušníků ozbrojených sil v poli v roce 1864.
Tato událost odstartovala vývoj v oblasti mezinárodního práva ozbrojených konﬂiktů, které je v současné
terminologii nazýváno mezinárodním humanitárním
právem (MHP), a dnes jej tvoří dvě oblasti. Tzv. ženevské právo se zabývá ochranou osob, které se nepodílejí
na bojích, jako jsou ranění, nemocní, váleční zajatci
nebo civilisté. Tzv. haagské právo upravuje zakázané
prostředky vedení boje.
Konference byla tematicky rozdělena na čtyři panely, z nichž první se věnoval historické perspektivě.
Po úvodním slovu prof. Pavla Šturmy prezentovala doc.
Veronika Bílková příspěvek, který ve svém počátku vysvětlil okolnosti vzniku první ženevské úmluvy. Kořeny
mezinárodního humanitárního práva zasadil svým lidským a pokrokovým přístupem vlivný švýcarský kupec
Henry Dunant. Poté, co se stal v roce 1859 svědkem
utrpení raněných vojáků po Bitvě u Solferina, inicioval
vznik Mezinárodního výboru Červeného kříže a potažmo první ženevské úmluvy na ochranu raněných.
Příspěvek doc. Bílkové vysvětlil i následující vývoj
ženevského a haagského práva, a ve své druhé části se
věnoval přístupům k MHP v současné právní doktríně.
Následoval příspěvek prezidenta Českého červeného
kříže doc. Marka Jukla, který posluchačům přiblížil
fungování Mezinárodního výboru Červeného kříže.
Velmi zajímavým byl rovněž praktický náhled dalšího
řečníka, kterým byl pplk. Otakar Foltýn z Generálního
štábu Armády ČR, jenž popsal historický vývoj ozbrojených konﬂiktů od zmasovění armád za napoleonských
válek, přes zvyšování palebné síly a růst komplikovanosti konﬂiktů, až po současné digitální bojiště. Podplukovník Foltýn ozřejmil, jaký vztah měly jednotlivé fáze
vývoje ozbrojených konﬂiktů k potřebě přijetí právní
úpravy ochrany civilního obyvatelstva a jiných nekombatantů (např. ranění, nemocní, váleční zajatci), a vyjádřil své přesvědčení, že i na ty nejmodernější způsoby
boje lze aplikovat současně platná pravidla MHP.
Druhý panel byl tematicky zaměřený na interakci MHP
s jinými odvětvími mezinárodního práva. Ve svých
příspěvcích se řečníci zaměřili na oblast ochrany vá-

lečných uprchlíků, dětské vojáky, a v neposlední řadě
na velmi zajímavé téma vztahu mezinárodních organizací k MHP a odpovědnosti mezinárodních organizací
v ozbrojených konﬂiktech.
Třetí panel věnoval svoji pozornost MHP ve vztahu
k novým technologiím, jako je současný růst využívání
dronů (bezpilotních letadel) v ozbrojených konﬂiktech
a možnost aplikace MHP na kybernetické útoky. Tématem závěrečného panelu bylo stíhání válečných zločinů,
čili sankce za porušování MHP. Kromě východisek stíhání nacistických zločinců a otázek legality a legitimity
Norimberského procesu se jednotliví řečníci věnovali
také vývoji stíhání válečných zločinů v obecné rovině
nebo velmi konkrétní problematice příkazu nadřízeného jako okolnosti vylučující odpovědnost za spáchání
válečných zločinů.
Organizátoři plánují, že v roce 2015 vyjde z konference
kolektivní monograﬁe, která bude výše naznačené příspěvky obsahovat v písemné formě.
Závěrem je vhodné vzpomenout, že čtyři Ženevské
úmluvy z roku 1949 (a obdobně jejich protokoly z roku
1977) obsahují ustanovení, podle kterého se „vysoké
smluvní strany zavazují, že rozšíří co možná nejvíce,
v míru i ve válce, text této úmluvy ve svých zemích a zejména že zařadí její studium do vojenských a, možno-li,
i civilních studijních programů, tak, aby její zásady byly
uvedeny ve známost všeho obyvatelstva…“.
Nutno tedy Výzkumnému centru pro lidská práva na
Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze složit
dík za uspořádání velmi zajímavé konference k odvětví
mezinárodního práva, jehož vývoj za minulých 150 let
významným způsobem přispěl k humanizaci společnosti, avšak jehož dodržování v realitě zůstává trvalou
výzvou.
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Lidská práva pod tlakem: prozkoumání
pravidel, institucí a přístupů
Reportáž z konference Asociace lidskoprávních
institutů (AHRI) 2014
Monika Mareková
Letošní výroční konference Asociace lidskoprávních
institutů („AHRI“), které je Centrum členem od roku
2012 [1], byla organizována Dánským institutem pro
lidská práva na sklonku září v Kodani. Oproti loňskému
roku, kdy šlo spíše o interní konferenci lidskoprávních
center zainteresovaných do sítě AHRI, zorganizoval
Dánský institut letos výzkumnou konferenci velkého
formátu.

zjistit, zda je jazyk lidských práv stejný pro všechny, jak
pro Západ, tak pro Jih. Lidská práva sice byla revoluční
myšlenkou, ale zároveň byla zajata vlivnými silami: státy, společnostmi nebo počítačovou vědou.
Příspěvek spustil vášnivou diskusi, ve které si například Manfred Nowak z Vídeňské univerzity dovolil nesouhlasit s tím, že by problém stagnace lidských práv
tkvěl v jejich nedostatečné univerzalitě. Dle jeho názoru

Za dva dny zaznělo více než devadesát příspěvků světově uznávaných profesorů, výzkumníků i doktorandů
v souběžných panelových diskusích seskupených do
pěti témat: 1) Mezinárodní instituce a jejich nespokojenost; 2) Rozvoj a lidská práva; 3) Evropská unie a lidská
práva; 4) Lidská práva a ten druhý; a 5) Metody a teorie lidských práv. Souběžnost panelů v těchto tématech
tedy nedovolila poslechnout si všechny příspěvky, které
konference nabídla, a občas bylo těžké si mezi nimi vybrat. Pojítkem všech diskusí bylo ústřední téma zašlé
slávy lidských práv, které se v posledním čase octly pod
tlakem, a jejichž výzkum a rozvoj již není tak podporován, jak tomu kdysi bývalo.
Lidská práva jsou agendou „from the west to the rest“
Po krátkém přivítání předsedou AHRI Thomasem Gammeltoft-Hansenem přednesl svůj velmi provokativní
příspěvek klíčový řečník konference profesor Makau
W. Mutua, děkan Buffalské právnické fakulty, jenž
pochází z Keni a během své závratné kariéry působil
na mnoha univerzitách včetně Harvardské právnické
fakulty. Profesor Mutua je známým zastáncem přístupu k mezinárodnímu právu z pohledu třetího světa.
Ve svém příspěvku zdůraznil, že do konce minulého
století byla lidská práva na vzestupu a jejich koncept
dosáhl globálních rozměrů. Lidská práva však nazval
ideologií, protože dle něj jsou právním, morálním
a politickým programem, což má za následek jejich
úpadek.
Dle Mutua je lidskoprávní hnutí kulturním vlastnictvím
Západu a jeho rozvoj se výrazně zpomalil, když narazilo na odlišnou kulturu globálního Jihu. Profesor Mutua
prohlásil, že éra lidských práv dnes skončila a výzvou
pro lidskoprávní výzkumníky nemá být snaha o její
prodloužení, ale o zaplnění nově vzniklého vakua. Je
potřeba si položit otázku, zda je možné na lidská práva
nahlížet bez jejich prolnutí s politikou, a také je potřeba
6
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byla univerzalita lidských práv široce akceptována již
na konci studené války. Profesor Mutua však poukázal
na odlišné chápání lidskoprávních závazků zejména
africkými státy. Dále pokračoval, že Spojené státy jsou
egocentrické a vidí se jako globální lídr, ale ve skutečnosti jsou sporným morálním bojovníkem za lidskoprávní hnutí.
Martin Scheinin z Evropského univerzitního institutu
dále namítal proti tvrzení, že by Západ v současnosti
diktoval podobu lidských práv Jihu. Dle něj již nejsme
jako misionáři, kteří říkali lidem, jakým způsobem mají
vést své životy, ale jenom dáváme doporučení vládám
států, a jde tedy o agendu emancipace. Makau Mutua
tento názor rázně odmítl, protože dle něj nezáleží na
tom, zda ji nazveme agendou emancipace, nebo agendou oprese. Jde jednoduše o agendu, jež je všem diktována Západem. Silná vyjádření profesora Mutua byla
zdrojem mnoha postů na Twitteru i následných diskusí
mezi účastníky v průběhu celé konference.
Lidskoprávní angažování EU v OSN:
není to tak špatné
Po klíčovém příspěvku následovaly souběžné panelové
diskuse. Panel na téma Evropská unie a lidská práva se zabýval lidskoprávním angažováním EU v OSN a předsedal
mu Jan Wouters z Lovaňského centra pro globální vládní
studia. Panelisté prezentovali prvotní výstupy výzkumu,
který provádí v rámci projektu Frame, a hodnotili aktivity
EU, která se sice prezentuje jako silný zastánce lidských
práv, ale bohužel ne vždy tomu tak v OSN reálně je.
Panel se zabýval vztahem lidskoprávní politiky EU
a protiteroristickými opatřeními OSN. Aktivity obou
organizací se částečně prolínají například v podobě speciálního zpravodaje OSN pro otázky terorismu
a lidských práv a Protiteroristického koordinátora EU.
Zatímco však speciální zpravodaj pro otázky terorismu a lidských práv navštěvuje země a vyšetřuje podezření z porušování lidských práv v souvislosti s bojem
proti terorismu, protiteroristický koordinátor EU má
podstatně slabší postavení. Mezi EU a OSN však došlo
i k dlouho očekávané kolizi, a to v případě Kadi, kdy
Soudní dvůr EU zrušil Nařízení implementující sankce proti panu Kadimu, které byly přijaty rozhodnutím
Rady bezpečnosti OSN.

lidských práv v Asii a Africe, zatímco Spojené státy
dávají důraz na jiné státy jako je Irák, Srí Lanka nebo
Sýrie. Odlišují se i jejich styly vyjednávání v Radě OSN
pro lidská práva. Oproti USA, které jsou přímější a nebojí se hlasovat proti návrhům, které se jim nelíbí, se EU
snaží vyjednávat mírněji a dosáhnout konsenzu.
Jan Wouters shrnul panelovou diskusi poměrně pozitivně, když uvedl, že to, co EU dělá v rámci OSN v oblasti
lidských práv, při pohledu ze širší perspektivy není tak
špatné. Její vliv by mohl být větší, ale v porovnání s řadou států se EU na půdě OSN o prosazování lidských
práv skutečně zasazuje. Zároveň však před EU zůstávají
další výzvy a má prostor pro zlepšení.
Nezbytnost procesní spravedlnosti pro legitimitu
rozhodnutí ESLP
V následné řadě přednášek se panel Mezinárodní instituce a jejich nespokojenost, kterému předsedal Martin
Scheinin, zabýval Evropským soudem pro lidská práva (ESLP) a jeho kritikou. V rámci panelu se rozebíral odpor Nizozemska k nedávným rozhodnutím ESLP,
ale také procesní spravedlnost, která by mohla dle Evy
Brems z Ghentské univerzity sloužit ke zvýšení legitimnosti rozhodnutí ESLP. Dle jejího názoru se lidé nezajímají jenom o výsledek jejich soudního sporu, ale také
o způsob, jakým Soud jejich případ projednal. ESLP
často pouze opakuje argumenty ze svých předchozích
rozhodnutí a své závěry neodůvodňuje dostatečně. Při
pečlivějším odůvodnění by i strana, která případ před
ESLP prohrála, byla schopna lépe akceptovat negativní
výsledek a nezpochybňovala by legitimitu Soudu.

Panel se dále zabýval tím, zda si země EU stojí lépe
oproti ostatním zemím při Univerzálním periodickém
přezkumu v OSN a zda na sebe navzájem reﬂektují. Dle
výzkumu v této oblasti probíhá jen velmi lehká koordinace mezi členskými státy EU. Komparativní analýza
strategie EU a USA v rámci Rady OSN pro lidská práva
zase ukázala, že státy EU se zaměřují na porušování
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S těmito argumenty nesouhlasila komentátorka Kristin
Henrard z Erasmovy univerzity v Rotterdamu, dle které
procesní spravedlnost nepostačuje pro legitimitu Soudu
a zapotřebí je také substantivní spravedlnost. Odůvodnění Soudu jsou dle ní někdy jako pokrývání cukrovou
polevou, kdy se v průběhu čtení rozsudku zdá, že Soud
rozhodne jedním způsobem, ale pak zvolí opačný závěr.
Eva Brems si však myslí, že navzdory tomu, zda Soud
rozhodne jedním nebo druhým způsobem, bude vždy
jedna ze stran zklamaná. V mnoha případech totiž neexistuje objektivní substantivní spravedlnost, protože je
ovlivněná subjektivními pocity stran. Jedinou možností, jak zabezpečit legitimitu soudu, je tedy dosáhnout
spravedlnosti procesní.
Lidská práva jako součást nových cílů po roce 2015
První den konference byl zakončen plenárním panelem
o rozvoji a lidských právech po roce 2015. Státní tajemník
pro rozvojovou politiku z dánského ministerstva zahraničních věcí Martin Bille Hermann uvedl, že lidská práva nebyla začleněna do miléniových rozvojových cílů, ale měla
by být začleněna do cílů, které se stanoví v roce 2015. Boj
za lidská práva se během posledních let od základů změnil
a je potřeba vytvořit novou strategii pro jejich rozvoj. Dnes
je mnohem těžší se státy vyjednávat nové závazky týkající se lidských práv. Na druhé straně to však znamená, že
státy berou své závazky mnohem vážněji, než tomu bylo
kdysi.
Při navazování nových vztahů je potřeba si uvědomit, že různé země mají odlišný přístup k lidským
právům. Státy mají ještě rok na to, aby se domluvily na cílech, které mají být odsouhlaseny v září 2015,
ale již nyní se formují záměry,
které by měly být postaveny na
lidskoprávním přístupu. Je však
potřeba chápat, že se svět změnil
a stále se mění, a tomu přizpůsobovat i přístup k lidskoprávní
problematice. Následná diskuse se
zabývala tím, jak zabezpečit, aby
lidská práva byla součástí cílů stanovených po roce 2015, jelikož nejsou operativní a těžko se dá měřit
jejich splnění.

používá angličtina, což má za následek rozšířenější komunikaci mezi vědci, širší pole působnosti, rychlejší postup
ve výzkumu, emancipaci a specializaci v rámci lidských
práv. Navzdory rychlejšímu vývoji se ale zdá, že lidskoprávní výzkum naráží. Je však potřeba uvědomit si, že výsledky lidskoprávního výzkumu jsou používané v politickém rámci, a politika již lidským právům není nakloněna
tak jako v minulosti.
Brems uvedla příklad, jak kdysi s kolegy střetla belgického prince v kavárně. Dali se do řeči a po chvíli se ji
zeptal, co vlastně dělá. Když řekla, že je právničkou se
zaměřením na lidská práva, vyslovil s velkým obdivem
a respektem: „Wow, lidská práva!“. Tohoto „wow“ by
se Brems dnes nejspíš již nedočkala, jelikož lidskoprávní právníci se stali pro politiky nepopulární. Následná
diskuse se pokusila o hledání nové cesty pro výzkum
na poli lidských práv ze současné situace.
Role lidských práv v investičním právu
Dopolední panelová diskuse vedená Mortenem
Brobergem z Kodaňské univerzity na téma Rozvoj
a lidská práva se zabývala vztahem investic a lidských
práv. Panelisté rozebírali, jak mohou lidská práva plnohodnotně vstoupit do světa investičního práva. Nepřímý
přístup k ochraně lidských práv mohou v investičním
právu jednotlivci získat přes lidskoprávní systém ochrany hostitelského státu, anebo mohou poskytovat přímou
ochranu investiční smlouvy, což je však méně časté.
Při vyvažování investičních zájmů a ochrany lidských
práv navíc dochází ke střetu práv jednotlivců a zájmů
celé společnosti, přičemž práva jednotlivce mohou být
legálně omezena z důvodu veřejného zájmu.

Den druhý – vzpomínky na minulost: „Wow, lidská práva!“
Druhý den konference byl otevřen
plenárním panelem o stavu lidskoprávního výzkumu. Eva Brems
v něm barvitě popsala, jak se svět
výzkumu mění. Mnohem hojněji se
8
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Dle Odyssease Repousise z Hongkongské univerzity však
mohou africké regionální investiční smlouvy sloužit jako
prostředek k tamnímu rozšiřování lidských práv. Zatímco některé africké státy nemají lidskoprávní standardy
zakotveny ve svých národních systémech, lidskoprávní
ochranu poskytují některé regionální investiční smlouvy.
Panel se zabýval také pravomocí Národního kontaktního
místa OECD při vyšetřování stížností na porušení pravidel
OECD pro multinárodní podniky transnárodních společností. Dle Juana Ochoa-Sancheze z Univerzity v Oslu není
vůbec jasné, zda národní kontaktní místa mohou provádět
vyšetřování do hloubky a zda mají pravomoc prohlásit,
že společnost pravidla porušila. Zdá se, že národní kontaktní místa OECD v jednotlivých státech v tomto nejsou
jednotná.
„Žít spolu“ není dostatečné odůvodnění
Odpolední panelová diskuse na téma Lidská práva a ten
druhý s předsedkyní Evou Brems se věnovala náboženské svobodě. Petre Comper z Leicesterské univerzity
ve svém příspěvku porovnával práva LGBT skupiny s náboženskou svobodou. V případě Ladele, který byl součástí případu Eweida a jiní proti Velké Británii měla paní
Ladele oddávat jak heterosexuální, tak homosexuální páry.
Z důvodu svého náboženského přesvědčení však odmítla oddávat homosexuální páry, a proto musela svou práci opustit. Případ se dostal až k ESLP, který neshledal
porušení její náboženské svobody. Na tomto případu se
Compter snažil poukázat na to, že rozhodnutí Soudu nepomůžou změnit netolerantní lidi v tolerantní, ale spíš naopak
se jejich smýšlení bude pravděpodobně ještě víc radikalizovat. Je těžké říci, zda jsou v této situaci lidská práva vítězem, protože to, co je potřebné pro urovnání dané situace,
je více negociace a méně litigace.
Ostatní panelisté se zabývali nošením šátků a turbanů
ve veřejných školách a v neposlední řadě burek na veřejných prostranstvích. ESLP v daných oblastech státům
nabízí poměrně širokou mez svého uvážení („margin
of appreciation“), ale mezi panelisty převládala obava
z upřednostňování tzv. státismu, který je jenom další ideologií. Obzvlášť velkou kritiku si vysloužil rozsudek ESLP,
který potvrdil zákaz nošení burek na veřejných prostranstvích ve Francii. Dle Jill Marshall z Leicesterské univerzity Soud přišel se zvláštním termínem „žít spolu“ („living
together“), který má být odůvodněním pro zákaz nošení
burek, ale přitom samotný koncept není žádným z práv zakotvených v Úmluvě. Odůvodnění Soudu v tomto případě
je velice vágní a nedostatečné.
Právo na soukromí a hledání jeho verze 2.0
Závěrečný plenární panel se věnoval právu na soukromí
a předsedala mu Aleksandra Gliszczyńska-Grabias z Po-

znaňského centra pro lidská práva. Dle panelistů je potřeba lépe přezkoumat, jaké následky má ztráta soukromí,
protože o nich stále neexistuje dostatek důkazů. Druhým
důležitým aspektem u práva na soukromí je výzkum různých úrovní sledování a toho, jak fungují. Vzrůstajícím
problémem není pouze sledování státními orgány, ale zejména soukromými společnostmi. Zdá se, že se každý zlobí
na reklamní nabídky kopírující a reagující na pohyb uživatelů na internetu, ale bohužel v současnosti již není cesty
zpět. Zatímco trh se zbraněmi je přísně regulován, nikdo
nereguloval softwarové nástroje, které se užívají na sledování lidí, nebo také drony v jejich různých podobách.
Martin Scheinin zdůraznil, že potřebujeme soukromí verze 2.0. Právo na soukromí není pouze právem být nechán
sám („right to be let alone“), ale také jedním z občanských
práv. Je potřeba znovu promyslet vztah mezi soukromím
a ochranou dat a vytvořit zcela nový systém ochrany soukromí. Rikke Frank Jorgensen z Dánského institutu pro
lidská práva uvedl, že pojmu soukromí nebylo nikdy věnováno tolik pozornosti, jako je tomu dnes. Navzdory tomu
je však pojem soukromí stále dezinterpretován.
Tím, že lidé o sobě zveřejňují informace na sociálních
sítích, se prý sami soukromí vzdávají a jeho hodnota tak
může být oslabena. Ale při sdílení informací na sociálních
sítích lidé sami rozhodují o tom, co zveřejní a co nikoli,
jak informaci zformují a kdo jí uvidí. Mladí lidé jsou náchylní k omezování soukromých práv na svých proﬁlech
na sociálních sítích mnohem více, než tomu bylo kdysi. Na
svém soukromí jim tedy velmi záleží, dokonce sociálnímu soukromí připisují větší váhu než soukromí vůči vládě.
Tyto různé kontexty práva na soukromí tedy vyvolávají mnohé výzvy k dalšímu výzkumu a k jeho ochraně.
Konference byla zakončena živou diskusí o právu na soukromí a jeho aktuálních otázkách.
Závěrem už jen Thomas Gammeltoft-Hansen shrnul,
že lidská práva sice jsou pod tlakem, ale konference byla
úspěšnou příležitostí pro hledání nových cest ve směřování lidskoprávního výzkumu. Byla to konference skutečně
velkého formátu, která dala účastníkům možnost získat
zpětnou vazbu na svůj výzkum, nové podněty i navázat
nové kontakty. Organizace AHRI si dává i do budoucna
ambiciózní cíle a konferenci podobného formátu by chtěla
organizovat každé dva roky.

Poznámky:
[1] Reportáž z AHRI konference z roku 2012 naleznete v Bulletinu Centra pro lidská práva a demokratizaci, 9. číslo, IV.
ročník, září 2012 (http://www.centrumlidskaprava.cz/sites/
centrumlidskaprava.cz/ﬁ les/attachement/bulletin/bulletin-iv-9ﬁ nal.pdf).
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1) Mezinárodní trestní spravedlnost
I při praní špinavých peněz si člověk může
ušpinit ruce
Vojtěch Kyselý
Ve středu 5. listopadu 2014 se na půdě Právnické fakulty Masarykovy univerzity uskutečnil workshop o praní
špinavých peněz a ﬁnancování terorismu se soudkyní
Zvláštního tribunálu pro Libanon a členkou Moneyval [1]
JUDr. Ivanou Hrdličkovou, Ph.D. Listopadový Bulletin
vám z něj přináší exkluzivní reportáž.
Paní doktorka Hrdličková již na první pohled působí dojmem energické a rozhodné dámy, která ví, co chce říct.
Na začátku své přednášky seznamuje posluchače s významem jednotlivých slovních spojení, která bude dále
používat. Dozvídáme se tak, že praní špinavých peněz je
výrazem pro legalizaci výnosů z trestné činnosti, jež se
řadí mezi momentálně nejvíce řešené celosvětové problémy vyžadující velkou míru mezinárodní spolupráce.
Slovní spojení „praní špinavých peněz“ údajně pochází
z dob největší slávy chicagského maﬁána Ala Caponeho,
který nechal ve městě zřídit veřejné prádelny, v nichž se
snažil legalizovat svými nekalými obchody nabyté peníze, vysvětluje Hrdličková hned na začátku workshopu
historii tohoto výrazu. V současnosti pak v této oblasti
nejde většinou o peníze jako takové, oblíbenějšími artikly jsou drahé kameny a nemovitosti, svou roli zde hraje
i mezinárodní obchod s drogami. Zajímavostí je podle
Hrdličkové to, že velké oblibě se nyní těší virtuální měny,
jichž se dá pro legalizaci výnosů z trestné činnosti skvěle
využít [2].
Hrdličková následně přechází na téma rizikových transakcí, jejichž většinu tvoří velké bezhotovostní převody.
Na tyto rizikové transakce mají za úkol upozornit povinné osoby, mezi něž se řadí banky a bankovní ústavy,
bankovní úředníci, notáři a advokáti. Hrdličková poté
upozorňuje na známý problém, a to zda je u posledně
jmenovaných nahlášení praní špinavých peněz nepřiměřeným zásahem do vykonávání jejich advokátní činnosti.
Podle nedávných rozsudků Evropského soudního dvora
(C-305/05 z roku 2007) a Evropského soudu pro lidská
práva (12323/11 z roku 2012) tomu tak není a o nepřiměřený zásah do jejich práce a do průběhu obhajoby se nejedná.
Účastníci workshopu se poté dozvídají, co se děje po upozornění na rizikovou transakci. Těmi se zabývají ﬁnančně-analytické útvary, jež jsou ve státech Evropské unie
buď součástí administrativy, nebo součástí policejních
složek. Český ﬁnančně-analytický útvar je (nejenom)

podle ní v tomto ohledu světovým unikátem, poněvadž
přímo spadá do struktur Ministerstva ﬁnancí České republiky, a to na základě zákona č. 61/1996 Sb.
Dalším tématem, na něž se Hrdličková následně zaměřuje, je problematika důkazního břemene u soudu v rámci
dokazování původu nabytého majetku. To v některých
zemích, například v Nizozemsku, funguje tak, že podezřelý člověk musí sám onen původ dokázat. Oproti tomu
v České republice máme zavedený institut obráceného
důkazního břemene, což znamená, že naopak žalobce
musí u soudu dokázat, že podezřelý nabyl svého majetku
díky trestné činnosti. Problematické jsou podle ní i anonymní akcie, díky nimž nemáme šanci zjistit, kdo je jejich skutečným vlastníkem. V této souvislosti Hrdličková kvituje zavedení pojmu “skutečný vlastník”, čehož se
státy Evropské unie dočkaly díky směrnici Rady Evropy
2005/60/ES. V tomto ohledu jde o zásadní průlom, díky
němuž je velice snadné dohledat původ majetku u fyzických i právnických osob a také tak můžeme zjistit, kdo
se skrývá právě za onou neprůhlednou sítí tvořenou anonymními akciemi.
V závěru své přednášky se Hrdličková věnuje samotné
expertní komisi Moneyval a popisuje i to, jak se stala její
10
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členkou. Stalo se tomu tak v roce 2006 v reakci na rok
předchozí, kdy Moneyval vydal hodnocení České republiky. Hrdličková se poté stala členkou komise, která se
k výsledkům tohoto hodnocení měla vyjádřit, přičemž po
svém vystoupení dostala nabídku práce na postu expertky v této organizaci založené Radou Evropy.
Po přednášce Hrdličková odpovídá na dotazy publika
a dostává se tak k tématům, jako jsou nový občanský
zákoník, nebo ﬁnancování sportu. Mluví i o trestní odpovědnosti právnických osob a o právním a ﬁnančním
povědomí v České republice. Po zodpovězení poslední otázky a rozloučení pak paní doktorku Hrdličkovou
vyprovodil zasloužený potlesk.
Celkově lze workshop o praní špinavých peněz hodnotit
velice pozitivně, poněvadž Hrdličková vysvětlila všechny
základní problémy týkající se tohoto méně známého fenoménu, přičemž se zároveň dokázala věnovat i relativním
drobnostem, kterými svou přednášku více než vhodně doplnila. Probíraná témata zajisté obohatila jak přítomné studenty práv a dotčených oborů sociálních studií (politologie,
mezinárodních vztahů, bezpečnostních studií), tak i odborníky z praxe, kteří se workshopu v hojném počtu účastnili.

Poznámky
[1] Základní informace o činnosti tohoto orgánu Rady Evropy
lze dohledat na webu MF ČR - http://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/spoluprace-s-institucemi/2005/mezinarodni-spoluprace-boj-proti-prani-11642
[2] Virtuální měny nepodléhají de facto žádné kontrole ze strany států a jejich orgánů a navíc je při obchodu s nimi velice jednoduché utajit skutečné identity obchodníků. USA jsou v tomto
směru průkopníkem v oblasti trestního stíhání lidí podezřelých
z praní špinavých peněz uskutečňovaného právě díky virtuálním měnám (hlavně Bitcoinům).

Demokratizace a lidská práva. Středoevropské pohledy
Holzer Jan, Molek Pavel a kol.
Demokracie a lidská práva se zdají být v západním společenskovědním diskursu i politické praxi těsně propojenými pojmy. Je ovšem
jejich blízkost skutečně tak očividná? Základním cílem monograﬁe
je analyzovat význam a důsledky proměn diskursu demokratizace
a lidských práv pro současné sociopolitické procesy, a to s přihlédnutím a důrazem na realitu střední Evropy. Kniha nejprve rozebírá
metodologické výzvy, před nimiž v současnosti stojí výzkum demokratizace a lidských práv, a vymezuje klíčové termíny spjaté
s nedemokratickými režimy a jejich demokratizací, rozebírá jejich
vývoj „po“ demokratizaci, tedy směřování některých demokratizujících se režimů k režimům „hybridním“, včetně jejich poměru
k dodržování lidských práv. V dalších kapitolách pak autoři kladou
základní otázky po smyslu a deﬁnici demokracie, jejích různých
formách a koncepcích, podrobně rozebírají lidská práva, proměny
jejich zdůvodnění v různých obdobích a různých školách politické
ﬁlosoﬁe, a zaměřují se i na otázku konstitucionalismu a jeho propojení s demokracií a lidskými právy. Poslední čtyři kapitoly jsou
zaměřeny na konkrétnější a praktičtější problémy, jako jsou: vztah
voleb a demokratizace, demokratizace a lidská práva pohledem
současných základních teorií mezinárodních vztahů, sekuritizace
lidských práv a demokracie a jejich střetávání v postkonﬂiktních
a rozdělených společnostech. Poslední kapitola se zaměřuje na
otázku, do jaké míry s sebou demokratizace států střední Evropy
přinesla porušování některých lidských práv a jak toto střetávání
posuzovaly ústavní soudy těchto států a Evropský soud pro lidská
práva. Autorský kolektiv tvoří politologové, právníci a političtí
ﬁlozofové působící na Masarykově univerzitě v Brně. Vychází
v koedici s Masarykovou univerzitou.
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Činnost Zvláštního tribunálu pro Libanon
Veronika Bazalová
Dne 4. listopadu 2014 se na půdě Právnické fakulty
Masarykovy univerzity uskutečnil workshop o činnosti
Zvláštního tribunálu pro Libanon (Special Tribunal for
Lebanon, STL) pod vedením JUDr. Ivany Hrdličkové,
Ph.D., české soudkyně u STL. Cílem workshopu bylo
seznámit účastníky s fungováním STL se zaměřením na
speciﬁka soudu a na dosavadní výsledky jeho činnosti.
STL je smíšený trestní tribunál, který vznikl ad hoc
v souvislosti s atentátem na bývalého libanonského
předsedu vlády Rafíka Harírího, k němuž došlo 14. února 2005. Tehdy bylo spolu s Harírím zabito ještě dalších
22 osob a dalších více jak 200 bylo zraněno. Rada bezpečnosti OSN tento čin označila za hrozbu mezinárodnímu míru. S ohledem na libanonskou žádost Rada bezpečnosti svou rezolucí ze dne 30. května 2007 [1] zřídila
speciální soud se sídlem v Leidschendamu v Nizozemí.
STL začal fungovat v březnu 2009. Cílem soudu je vyšetřit atentát na bývalého předsedu vlády a také všechny zločiny, které jsou s atentátem spojené (čl. 1 statutu
STL). Speciﬁ kem soudu je to, že soudní řízení se řídí
libanonským a zároveň mezinárodním právem (čl. 2
statutu STL). Soudní senáty jsou složeny jak z mezinárodních soudců, tak ze soudců libanonských.

Za pět let své dosavadní existence se STL nesmazatelně
zapsal do historie mezinárodního trestního práva. Stalo
se tak především díky deﬁnici terorismu jako samostatného zločinu podle mezinárodního obyčejového práva
(blíže viz Bulletin 2/2011). STL totiž v jednom ze svých
rozhodnutí v rámci přípravného řízení dovodil, že akt
terorismu spáchaný v dobe míru není trestným činem
pouze podle libanonského trestního práva, ale i podle
mezinárodního práva [2]. Do té doby nebyl názor na
tuto problematiku jednoznačný. Dalšími speciﬁky soudu je stíhání v nepřítomnosti obžalovaného (tzv. řízení
in absentia), nebo účast obětí na soudním řízení.
V současné době se před STL vedou tři řízení, z nichž
nejvýznamnějším je řízení proti čtyřem obžalovaným
z atentátu na bývalého předsedu vlády (Prosecutor v.
Ayyash et al.) [3]. Soudní řízení v této věci začalo teprve
nedávno, 16. ledna 2014. Prodlevu od začátku fungování soudu v roce 2009 způsobilo vyšetřování, příprava
obžaloby a řízení před přípravným senátem.
Řízení proti těmto pěti obžalovaným probíhá za jejich
nepřítomnosti. Žádného z pachatelů se do dnešního dne
nepodařilo dopadnout. Libanonský stát totiž není schopen, resp. ochoten podezřelé osoby dopadnout a vydat.
To může souviset se složitou politickou situací v Libanonu. Na jedné straně je prozápadně orientovaná sunnitská Koalice 14. března (March 14 Alliance) Sáda
Harírího, syna zabitého premiéra. Na druhé straně je
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závěrem uvedla, že STL může zvnějšku vypadat jako
neefektivní instituce, ale pokud si má vybrat mezi spravedlivým, nebo rychlým soudním řízením, pak si vybírá to spravedlivé.

Hizballáh, šíitská náboženská, politická a vojenská organizace, která má podporu Sýrie a Íránu. Podezřelé
osoby se údajně mohou schovávat na území, které ovládá Hizballáh.
Řízení in absentia před STL je vůbec prvním takovým
řízením u mezinárodního trestního soudu. Trestní řízení
za nepřítomnosti obžalovaného je kontroverzní záležitost. V common law, angloamerickém právním systému,
není obecně tento postup možný. Oproti tomu kontinentální právní systémy trestní řízení in absentia znají [4].
Problémem v těchto případech může být ovšem situace,
kdy obžalovaná osoba bude v nepřítomnosti odsouzena, soud ukončí svou činnost a například za deset let po
vynesení rozsudku se odsouzená osoba objeví a bude
požadovat obnovu řízení. JUDr. Hrdličková v této souvislosti na workshopu uvedla, že v takovém případě se
předpokládá, že by soud znovu začal částečně fungovat,
aby nebylo porušeno právo odsouzeného na spravedlivý
proces.

Poznámky:
[1] Dostupné z http://www.stl-tsl.org/en/documents/un-documents/un-security-council-resolutions/security-council-resolution-1757.
[2] „As we shall see, a number of treaties, UN resolutions,
and the legislative and judicial practice of States evince the
formation of a general opinio juris in the international community, accompanied by a practice consistent with such
opinio, to the effect that a customary rule of international
law regarding the international crime of terrorism, at least in
time of peace, has indeed emerged.” (Interlocutory Decision
on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide,
Perpetration, Cumulative Charging, odst. 85)
[3] Obžalovanými jsou libanonští občané Salim Jamil Ayyash, Mustafa Amine Badreddine, Hussein Hassan Oneissi
a Assad Hassan Sabra, všichni členové hnutí Hizballáh.
[4] Český právní řád upravuje řízení proti uprchlému. Tedy
proti takové osobě, která se trestnímu řízení vyhýbá pobytem v cizině, nebo se skrývá [§ 302 a násl. zákona č. 141/1961
Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)].
Zdroje:
Resolution 1757 (2007), UN Security Council, 30. května
2007, S/RES/1757 (2007).
Special Tribunal for Lebanon, Interlocutory Decision on
the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, Homicide, Perpetration, Cumulative Charging, 16. února 2011, STL-1101/1, (http://www.refworld.org/docid/4d6280162.html).
van der Voort, K. Trials and Tribulations at the special
Tribunal for Lebanon, 28. ledna 2014, Justice in Conﬂ ict,
(http://justiceinconﬂ ict.org/2014/01/28/trials-and-tribulations-at-the-special-tribunal-for-lebanon/).

Je nutné se také zamyslet nad efektivitou soudu. Celých
pět let od začátku fungování soudu a devět let po atentátu trvalo, než STL zahájil první řízení. Velká časová
prodleva znesnadňuje práci vyšetřovatelů. Shromažďování důkazů je s postupem času čím dál obtížnější.
Činnost soudu je také dost nákladná. Z poloviny soud
ﬁ nancuje libanonský stát, z druhé je ﬁnancován z dobrovolných příspěvků od států. Negativa STL jsou ovšem
do jisté míry vyvážena jeho pozitivy. Tím největším
je možnost účasti obětí na soudním řízení. V současné době se jich na řízení účastní 68. JUDr. Hrdličková
13
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Bangladéšsky trestný tribunál pre
medzinárodné zločiny pod paľbou kritiky
Katarína Hukelová
Jednou z najväčších humanitárnych kríz minulého storočia bola nepochybne občianska vojna za nezávislosť,
prebiehajúca od marca do decembra roku 1971 na území Islamskej republiky Pakistan. Táto je známa aj ako
Západný a Východný Pakistan, krajina už od svojho
vzniku rozdelená viac než 2 tisíc kilometrovou indickou
hranicou. V marci 1971 po tom, čo Západný Pakistan
neuznal volebné víťazstvo východopakistanskej Awami
League na čele so Sheikom Mujiburom Rahmanom,
„otcom národa“, vyhlásil Východný Pakistan nezávislosť
a vznikol štát Bangladéš.
Následkom bolo vraždenie, mučenie, znásilnenia a násilné vysídľovanie, čo možno klasiﬁkovať ako zločiny proti
ľudskosti, vojnové zločiny, či dokonca genocídu. Zdroje
uvádzajú až 3 milióny zabitých a utýraných osôb, viac
než 200 tisíc znásilnených žien. Počas ani nie rok trvajúcej vojny za nezávislosť utieklo z Bangladéša do susednej
Indie viac než 10 miliónov ľudí (viz Bulletin 9/2011).
Zmena politickej situácie v roku 2010 umožnila zriadenie bangladéšskeho Tribunálu pre medzinárodné zločiny
(International Crimes Tribunal, ICT), cieľom ktorého je
práve prešetrenie udalostí z roku 1971 a potrestanie ich
páchateľov. Právnym základom pre vznik ICT je Zákon
o ICT z roku 1973 (The International Crimes Tribunals
Act, 1973), pričom ICT je vnútroštátny súd stíhajúci zločiny podľa medzinárodného práva, a to predovšetkým
vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a genocídu. ICT
je od počiatku svojho vzniku vystavený kritike medzinárodného spoločenstva a mnohých ľudskoprávnych organizácii a to predovšetkým z dôvodu obáv z nedostatočnej
garancie práva na spravodlivý súdny proces.

prijatia je iný. Vo februári 2013 bol totiž vydaný rozsudok doživotného väzenia nad Abdulom Quaderom
Mollom, jedným z predných predstaviteľov Islamskej
strany Jamaat-e-Islami, za spáchanie zločinov proti ľudskosti. Trest doživotného väzenia bol však považovaný za
veľmi mierny, keďže v Bangladéši je možné uložiť aj trest
smrti, a vyvolal rozsiahle protesty. Parlament teda prijal
ďalší dodatok, ktorý umožnil odvolať sa voči verdiktu
ICT. Úrad prokurátora sa následne odvolal voči rozsudku
ICT, ktorým bol uložený obžalovanému doživotný trest
a Najvyšší súd v septembri 2013 uložil Abdulovi Quaderovi Mollovi trest smrti.
ICT si vyslúžil kritiku aj za deﬁníciu zločinov proti ľudskosti zakotvenú v Zákone o ICT z roku 2009, ktorá je
deﬁnovaná rozdielne od deﬁnície zločinov proti ľudskosti zakotvenej v medzinárodnom obyčajovom práve ako
aj v Rímskom štatúte Medzinárodného trestného súdu.
Nakoľko Bangladéš je viazaný medzinárodným obyčajovým právom a taktiež prijal Rímsky štatút, deﬁnícia
zločinov proti ľudskosti by mala byť totožná s medzinárodným štandardom.
Podľa Rímskeho štatútu je obligatórnym znakom zločinov proti ľudskosti rozsiahle alebo systematické páchanie
vrážd, vyhladzovania, zotročenia, deportácii, mučenia,
znásilňovania. Zákon ICT z roku 2009 považuje za zločiny proti ľudskosti vraždu, znásilnenie alebo mučenie, avšak bez podmienky systematického alebo rozsiahleho páchania týchto činov. Z toho následne možno vyvodiť, že
podľa zákona ICT z roku 2009 je jednotlivá vražda alebo
znásilnenie zločinom podľa medzinárodného práva, čo
však vôbec nekorešponduje s medzinárodným obyčajovým právom a Rímskym štatútom, ktoré sú záväzné aj
pre Bangladéš.

Prvou kontroverznou udalosťou bola zmena ústavy súvisiaca s prijatím už spomínaného Zákona z roku 1973, nakoľko bol do ústavy zakomponovaný článok 47A, ktorý
odňal obžalovanému právo odvolať sa na súd vyššej inštancie. Cieľom bola práve ochrana rozsudkov ICT pred
podaním odvolania zo strany obžalovaného a to i v prípade, ak by boli porušené jeho ústavné práva, ako napr.
ochrana pred retroaktívnym pôsobením zákonov, právo
na primeranú dĺžku konania a zásada verejnosti súdneho
pojednávania.
Vo februári 2013 parlament v Dhake prijal nový dodatok, ktorý umožňuje podanie odvolania úradu prokurátora ako aj obžalovanému na bangladéšsky Najvyšší
súd. Mohlo by sa zdať, že za prijatím takéhoto dodatku
je tlak medzinárodného spoločenstva, avšak dôvod jeho
14
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Ďalšou kontroverznou časťou Zákona o ICT z roku 2009
je časť 6, ktorá sa týka zloženia senátu ICT. Sekcia
6 ustanovuje, že voči predsedovi senátu alebo členovi
senátu nemôže byť vznesená námietka zaujatosti alebo
konﬂiktu záujmov, a teda členovia senátu sú neodvolateľní. Takéto ustanovenie je porušením článku 14 Medzinárodného dohovoru o občianskych a politických právach,
ktorý zakotvuje právo na spravodlivý súdny proces.
Hoci trest smrti nezakazuje medzinárodné obyčajové
právo ani Medzinárodný dohovor o občianskych a politických právach [1], moderné medzinárodné trestné právo
sa k nemu neprikláňa. Medzinárodný trestný súd a ani
ad hoc tribunály z 90. rokov vo svojich štatútoch nemajú ustanovenia o treste smrti. Na rozdiel od nich Zákon
z roku 2009 umožňuje ICT trest smrti uložiť.
Doposiaľ bolo obvinených 14 osôb, pričom dvanástim
z nich bol udelený trest smrti. Jeden obvinený zomrel
vo väzení počas procesu a v jednom prípade bol uložený
trest odňatia slobody na 90 rokov.
Nakoľko všetky obvinené osoby boli členmi opozičných
strán Jamaat-e-Islami a Národnej strany Bangladéša,
objavujú sa názory, že vládna strana Awami League sa
prostredníctvom ICT zbavuje svojich politických oponentov. Súdne konanie pred ICT je tak skôr vnímané
ako nástroj politickej vendetty než ako snaha vyrovnať
sa s udalosťami vojny za nezávislosť v súlade s medzinárodným právom.
Poznámky:
[1] Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o občianskych a politických právach trest smrti zakazuje, avšak Bangladéš nie je zmluvnou stranou tohto protokolu.
Zdroje:
Rahman, Mustakimur, 2013. Domestic Criminal Prosecution
System and International Criminal Justice: a case study on
ICT (Bangladesh) Amended Act 2009 in compare to other International Crimes Tribunals, such as: ICTY, ICTR and STL.
Dissertation, Nottingham Trent University, Nottingham Law
School. www.academia.edu.
Van Schaack, Beth.2014, „The Bangladesh International
Crimes Tribunal (BICT): Complementarity Gone Bad“.
IntLawGrrls. 8 October 2014, (http://ilg2.org/2014/10/08/the-bangladesh-international-crimes-tribunal-bict-complementarity-gone-bad/).
Van Schaack, Beth.2014, „Precipitating Politics Around The
Revival of Prosecutions in Bangladesh“. IntLawGrrls. 8 October 2014,(http://ilg2.org/2014/10/10/precipitating-politics-around-the-revival-of-prosecutions-in-bangladesh/).
Van Schaack, Beth.2014, „The BICT: Great Expectations
Gone Awry“. IntLawGrrls. 9 October 2014, (http://ilg2.
org/2014/10/09/the-bict-great-expectations-gone-awry/).

KLDR před Mezinárodním trestním
soudem – cesta tam, anebo stále zpátky?
Kateřina Studecká
Situaci v Korejské lidově demokratické republice
(KLDR) Centrum pro lidská práva a demokratizaci dlouhodobě sleduje. V minulosti jsme se vyjadřovali např.
k otázce existence pracovních táborů v KLDR, ke zprávě
vyšetřovací komise OSN pro lidská práva v KLDR nebo
k možnosti postoupit situaci v KLDR Mezinárodnímu
trestnímu soudu (MTS), která byla nejen touto vyšetřovací komisí navržena [1]. V minulém čísle (10/2014)
byl potom zmíněn návrh rezoluce Valného shromáždění OSN o lidských právech v KLDR vypracovaný EU
a Japonskem, který byl podán i přes severokorejské snahy tomu zabránit.
Návrh rezoluce obsahuje mimo jiné podporu postoupení situace v KLDR Mezinárodnímu trestnímu soudu.
Zajímavé jsou kroky, které KLDR podnikla ve snaze zabránit tomu, aby se výrazy jako Severní Korea a Mezinárodní trestní soud objevily ve stejné větě. KLDR navrhla,
aby představitelé OSN a popř. EU a Japonska navštívili
Pchjongjang a přesvědčili se na vlastní oči o stavu lidských práv v Severní Koreji. To je sice bezprecedentní
krok (např. výše zmíněná zpráva vyšetřovací komise
OSN pro lidská práva v KLDR musela být zpracována
bez možnosti vstoupit na území KLDR), ale na oplátku
Severní Korea vyžadovala, aby byla zmínka o postoupení KLDR Mezinárodnímu trestnímu soudu z rezoluce
odstraněna.
Tento požadavek se nám může zdát přinejmenším zvláštní. Pokud by se mělo jednat o skutečný projev dobré vůle
ze strany KLDR, pak by neměla požadovat vyškrtnutí předmětné věty z návrhu rezoluce dopředu, ale právě
až po návratu představitelů z návštěvy Severní Koreje.
Nesmyslnost severokorejského návrhu si samozřejmě uvědomili i představitelé OSN a dalších států, kteří jej zřetelně
odmítli s tím, že jednání o lidských právech v KLDR nemůže být koncipováno jako obchodní vyjednávání.
Po odmítnutí severokorejského návrhu pozastavila KLDR
diplomatická jednání v této věci. Byť je velká škoda,
že k navrhované návštěvě nakonec nedojde, je otázkou, kolik by toho představitelům OSN, EU či Japonska
bylo ze skutečné KLDR umožněno vidět. Z toho mála,
co o opravdových poměrech v KLDR víme, se nelze
ubránit dojmu, že v Severní Koreji se v rámci příprav
na tuto návštěvu už začaly stavět Potěmkinovy vesnice.
Tímto jednáním však dává Severní Korea najevo, že si
přece jen uvědomuje existenci instituce, jako je MTS,
a diskuse probíhající nejen na platformě OSN o možném
15
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postoupení situace v KLDR Mezinárodnímu trestnímu
soudu jí není lhostejná. Což posiluje význam výzvy k tomuto postoupení obsažené ve zprávě vyšetřovací komise
pro lidská práva v KLDR, který se mohl v době jejího
vydání zdát jako spíše symbolický. I kdyby však byl přijat Valným shromážděním OSN návrh rezoluce, která má
v současnosti přes padesát podporovatelů, její praktický
dopad by byl pravděpodobně velmi limitovaný. Pokud by
totiž její přijetí vedlo k hlasování Rady bezpečnosti OSN
o postoupení situace v KLDR Mezinárodnímu trestnímu
soudu, neodpadá silná obava, že Čína by využila svého
práva a návrh vetovala.
Jan Lhotský v jednom z minulých Bulletinů polemizoval
nad tím, zda se jako pravděpodobnější a vhodnější jeví
varianta postoupení situace v KLDR Mezinárodnímu
trestnímu soudu, anebo bychom mohli očekávat vytvoření samostatného ad hoc tribunálu. Byť by pravděpodobně
bylo jednodušší naplnit snahy o potrestání představitelů
severokorejského režimu před tribunálem vytvořeným
zvláště pro zločiny spáchané v KLDR [2], zdá se, že reálně tato možnost zatím na poli OSN zvažována není. To je
ale také pochopitelné s ohledem na nemalé ﬁnanční prostředky, které s sebou vytvoření specializovaných tribunálů nese, na nejisté budoucí výsledky činnosti takového
tribunálu a možný odpor veřejnosti, který by předchozí dva problémy vůči existenci ad hoc tribunálu mohly
podnítit.
Bude velmi zajímavé sledovat průběh hlasování o návrhu
rezoluce Valného shromáždění OSN i to, jaký bude mít

její případné přijetí další vliv na aktivity KLDR. Jak již
bylo řečeno výše, je nepravděpodobné, že by se představitelé severokorejského režimu díky Číně museli reálně
obávat trestního stíhání před MTS, avšak i Severní Korea má z politických důvodů zjevně zájem na tom, aby
její jméno nebylo na dlouhá léta spojeno s mezinárodní
trestněprávní institucí zabývající se zločiny páchanými
na jejím území.
Poznámky:
[1] Bulletin č. 10/2014, 2/2014 a 6/2013.
[2] Jak uvedl Jan Lhotský v Bulletinu č. 2/2014, jednou z výhod ad hoc tribunálu, který by byl založen podle kapitoly VII
Charty OSN, by byla možnost stíhat i zločiny, jež byly spáchány v delším časovém horizontu. MTS se může podle čl. 11
Římského statutu zabývat pouze takovými zločiny, které byly
spáchány po vstupu tohoto statutu v platnost, tj. od 1. července
2002.
Zdroje:
Cuba Wants to Weaken UN Resolution on North Korea, ABC
News, 12. listopadu 2014, (http://abcnews.go.com/US/wireStory/cuba-weaken-resolution-north-korea-26864889).
Mark Kersten. Swiss Cheese and Justice: Why North Korea
Cares A Lot About the ICC, Justice in Conﬂict, 11. listopadu 2014, (http://justiceinconﬂict.org/2014/11/11/north-korea-cares-a-lot-about-the-icc/).
North Korea suspends human rights charm offensive, The
Guardian, 11. listopadu 2014, (http://www.theguardian.com/
world/2014/nov/11/north-korea-suspends-human-rights-talks).
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2) Evropský systém ochrany lidských práv
Uprchlíci, lustrace a jeden „znuděný
nudista“ aneb co zaměstnávalo Evropský
soud pro lidská práva v listopadu
Veronika Helferová, Jana Jeřábková,
Lucia Krajčovicová
V následujících řádcích na Vás čeká krátký přehled toho
nejdůležitějšího, co se minulý měsíc odehrálo na půdě
Evropského soudu pro lidská práva (dále také „ESLP“).
Velký senát ESLP se znova vyjádřil k aplikaci unijního
Dublinského systému, tentokrát ve vztahu k současné
situaci v Itálii. Dále se objevil rozsudek týkající se práva
na svobodu projevu v kontextu lustrací a veřejného vyjadřování se o úlohách některých osob v dobách komunistického režimu. A na závěr Vás seznámíme s poněkud kuriózním rozhodnutím, které se také týká svobody
projevu a práva na soukromý život, nicméně předmětem
tohoto sporu byla nahota a to přímo v soudní síni.
Deportace uprchlíků do Itálie pouze s výslovnou
zárukou
Evropský soud pro lidská práva vydal nové rozhodnutí
týkající se souladnosti tzv. Dublinského systému s Evropskou úmluvou o lidských právech (dále také „Evropská úmluva). Dublinský systém označuje mechanismus,
kterým je v rámci členských států Evropské unie,
Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska
určován jediný stát, který projedná žádost cizince o mezinárodní ochranu
a ve věci rozhodne, ať je
tato žádost podána kdekoliv na území těchto států.
Tento systému si klade za
cíl eliminovat tzv. „asylum shopping“, tedy situaci, kdy je řízení o žádosti
cizince vedeno současně
nebo postupně několika
smluvními státy. Současně se má předejít situaci
označované jako „refugee
in orbit“, kdy se naopak
žádný stát nepokládá za
příslušný k posouzení
žádosti o mezinárodní
ochranu.

Pro žadatele o mezinárodní ochranu Dublinský systém
tedy přináší právo na meritorní posouzení žádosti pouze v jednom ze smluvních států. Tento stát je určován na
základě kritérií, která stanovilo Nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června
2013 (tzv. Nařízení Dublin III.). Kritéria se dělí do několika skupin a aplikují se v pořadí, v jakém jsou v nařízení uvedena. [1] Nařízení obsahuje také humanitární
doložku, na základě které stát, byť není příslušný podle
výše uvedených kritérií, na sebe může vzít odpovědnost
a o žádosti rozhodnout. Nicméně využití této možnosti
je plně na uvážení státu.
Záhy se však ukázal negativní dopad aplikace Dublinského
systému, zejména nadměrné zatížení smluvních států na
vnějších hranicích, jež tvoří Řecko či Malta, které situaci
nezvládaly. ESLP v této souvislosti vydal v minulosti již
řadu rozsudků, v nichž posoudil předání žadatele do státu
příslušného rozhodnout o jeho žádosti podle Dublinského
systému jako rozporné s Evropskou úmluvou, zejména
s ohledem na princip non-refoulement [2].
Průlomovým rozsudkem v této oblasti byl rozsudek M.
S. S. proti Belgii [3] z ledna roku 2011, v němž ESLP
shledal porušení Evropské úmluvy ze strany Řecka
i Belgie. Belgie tehdy žadatele o azyl, pana M. S. S.,
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deportovala podle pravidel Dublinské systému do Řecka coby smluvního státu, jehož hranici překročil jako
první. Jenže s ohledem na tehdejší neutěšenou situaci
v Řecku spojenou se značným množstvím uprchlíků
v zemi a neschopností řecké vlády se o ně adekvátně postarat, bylo s panem M. S. S. zacházeno způsobem zcela
nesouladným s čl. 3 Evropské úmluvy, tedy se zákazem mučení a nelidského zacházení. ESLP v rozsudku
poukázal, že si Belgie měla být vědoma situace v Řecku, na kterou upozorňovaly zejména různé dokumenty
UNHCR (Úřad Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky) a neměla spoléhat na záruky dané řeckou vládou. Tento rozsudek následně vedl
k plošnému pozastavení deportací podle Dublinského
systému do Řecka.

uprchlíky, kteří často končí bez střechy nad hlavou, případně v přeplněných ubytovnách. Za tohoto stavu by
tak zvláště deportace zranitelnějších skupin osob, jako
jsou děti a rodiny s dětmi, mohla vyvolat rozpor s čl. 3
Úmluvy, v případě, že k ní dojde bez předchozího závazku Itálie zajistit pro uprchlíky vhodné podmínky,
včetně záruky, že nedojde k rozdělení rodiny. ESLP
došel k závěru, že Švýcarsko takové záruky od italské
vlády neobdrželo, a tak došlo k porušení čl. 3 Evropské
úmluvy.
Střet svobody projevu s ochranou dobrého jména
v diskuzi o polském lustračním zákoně

Nejnovějším rozsudkem v dané oblasti je rozsudek, který ESLP vydal 4. listopadu ve věci Tarakhel proti Švýcarsku [4]. Jedná se zde o pana G. Tarakhela, jeho ženu
a dítě, uprchlíky afghánské národnosti, kteří v červenci
roku 2011 vstoupili na území Itálie, odkud se přesunuli do Rakouska a dále do Švýcarska, kde podali žádost
o azyl. Švýcarsko v souladu s Dublinským systémem
požádalo o přesun uprchlíků do Itálie, která s jejich
převzetím souhlasila. Toto rozhodnutí napadl pan Tarakhel před švýcarskými soudy a následně podal stížnost k ESLP.

Stejně jako Česká republika i jiné postkomunistické státy se stále snaží různými způsoby vypořádat se svou komunistickou minulostí. Tato snaha se přirozeně odrazila v právních řádech těchto států, např. přijímáním tzv.
lustračních zákonů. O tom, zda mají být někteří jedinci
v důsledku své úzké provázanosti s komunistickým režimem vyloučeni z možnosti vykonávat některé profese
ve státní správě, samosprávě či ozbrojených složkách
státu, se dodnes vedou debaty. Z jedné z takových debat, která se uskutečnila na regionální rádiové stanici
Polské radio Wroclaw, vyvstal případ, jenž se dostal až
k Evropskému soudu pro lidská práva. O případu nás
blíže informuje nedávný rozsudek ESLP ve věci Braun
proti Polsku.[5]

ESLP se ve svém rozsudku vyjádřil k situaci v Itálii
a došel k závěru, že není srovnatelná se situací v Řecku
v době vydání rozhodnutí M. S. S. proti Belgii, tudíž
pozastavení deportací do Itálie by nebylo na místě. Nicméně i přesto situaci hodnotil jako závažnou, zejména
z důvodu nedostatečného zabezpečení ubytování pro

Stěžovatel, pan Grzegorz Michal Braun, se v roce 2007
zúčastnil v rádiu diskuze týkající se právě lustrací.
Do diskuze byl přizván, aby z pozice historika, ﬁlmového režiséra a autora článků představil svůj zasvěcený
názor na danou problematiku. Jablkem sváru se stalo
jeho prohlášení na adresu jistého uznávaného profesora
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J. M. z Wroclawské univerzity, které pronesl uprostřed
debaty. V tomto prohlášení označil zmíněného profesora za informátora tajné politické policie za komunistické éry, čímž vysvětloval profesorův nesouhlasný postoj
vůči lustracím. Veřejné obvinění tohoto typu představovalo samozřejmě pro slovutného profesora nepřijatelný
zásah do jeho osobnostních práv, zejména pak do práva
na ochranu dobrého jména. Označení za komunistického kolaboranta mohlo značně ohrozit jeho prestižní
postavení ve společnosti, znehodnotit jeho dosavadní
odbornou práci na univerzitě a zbavit ho role uznávané autority. Profesor obvinění pronesená na svou adresu
panem Braunem rezolutně popřel a rozhodl se hájit svá
práva soudní cestou.
Před polskými soudy bylo nutné vyřešit zejména pravdivost obviňujícího tvrzení. Jméno pana profesora sice
uvedeno na seznamu spolupracovníku s tajnou policií
bylo, podle soudu se však nejednalo o přesvědčivý důkaz o tom, že by profesor J. M. záměrně a podloudně
donášel tajné policii informace. Tvrzení pana Brauna
bylo vyhodnoceno jako nepravdivé, a tudíž jako neoprávněný zásah do osobnostního práva J. M. K tíži panu
Braunovi bylo přičteno rovněž to, že z pozice řadového občana neměl právo takto závažné obvinění vznést
bez schopnosti prokázat jeho pravdivost. Pakliže by šlo
o žurnalistu, byly by pravděpodobně jeho argumenty
týkající se jeho dobré víry a pocitu povinnosti informovat veřejnost o společensky významné skutečnosti brány v potaz. V tomto případě však bylo tvrzení vnímáno
jako čistě soukromé povahy. Panu Braunovi byla vnitrostátními soudy za poškození dobrého jména nařízena
jak veřejná omluva, tak peněžitá náhrada újmy.
Pan Braun se však ze svého pohledu nedopustil ničeho
nezákonného. Pouze využil svého práva na svobodu projevu a sdělil veřejnosti informace o veřejně činné osobě,
což cítil jak svou povinnost. Obrátil se tedy na ESLP se
stížností na porušení práva na svobodu projevu (čl. 10
Úmluvy), kterého se polský stát dopustil. Štrasburský
soud nepochyboval o tom, že vnitrostátní soudy čelily
nelehkému úkolu při poměřování hodnot, jakými jsou
svoboda projevu a právo na ochranu dobrého jména.
V rámci zkoumání způsobu, jakým se polské soudy
s případem vypořádaly, se ESLP pozastavil nad dvojím
měřítkem pro posuzování povinnosti dokazovat pravdivost tvrzení, které polské soudy aplikovaly. Podle ESLP
by měli mít všichni účastníci veřejné debaty stejnou
míru ochrany svobody projevu, bez ohledu na to, zda
vykonávají profesi žurnalisty či nikoliv. Ve veřejné debatě se předpokládá účast osob povolaných k tomu, aby
se k tématu debaty vyjadřovaly. Účastníci těchto veřejných diskuzí jsou vnímáni jako žurnalisté právě proto,
aby mohli sdělovat kvalitní informace týkající se veřej-

ného zájmu v dobré víře a na základě pečlivého uvážení
a nebyl přitom u nich vyžadován žádný vyšší standard
důkazu tvrzení. Pan Braun tudíž využil své právo vyjádřit v debatě svá stanoviska a informovat společnost
o tom, co považoval za zásadní. Svoboda jeho projevu
by tak měla požívat stejné ochrany jako svoboda projevu jakéhokoliv jiného účastníka diskuze.
Veřejnou debatu o politických otázkách označil ESLP
za nezbytnou součást demokratické společnosti. Projevem demokratičnosti je pak také skutečnost, že ve veřejné debatě mohou zaznít nejen neutrální, ale také útočné,
šokující a pobuřující informace a názory. ESLP považuje tuto možnost plurality názorů, toleranci a velkorysost za zcela zásadní požadavky, které musí být splněny,
aby mohla být společnost považována za demokratickou.
Z těchto důvodů dospěl ESLP ve věci Braun proti Polsku k názoru, že polský stát doslova „vyšachoval“ pana
Brauna z možnosti, aby byla chráněna jeho svoboda
projevu ve veřejné diskuzi. Soud jednomyslně prohlásil,
že došlo k porušení práva na svobodu projevu a přiznal
stěžovateli spravedlivé ﬁnanční odškodnění v celkové
výši 14 000 euro.
Znudený nudista, nenapraviteľný exhibicionista,
alebo bojovník za slobodu?
Ústrednou postavou prípadu Gough proti Spojenému kráľovstvu je 54ročný Stephen Gough z Eastleigh.
Po tom, ako istý čas pracoval v námorníctve, strávil 20
rokov na rodnej hrude, kde sa živil ako vodič kamiónu a zapájal sa do činnosti environmentálnych spolkov
a do komunitného života. Neskôr sa so ženou a dvoma
deťmi presťahoval do Kanady, kde ho počas prechádzky
„osvietilo“ a uvedomil si, že on, rovnako ako všetci ľudia, je dobrý a tejto časti svojho ja môže veriť. [6] Na
základe tohto krátkeho okamihu sebauvedomenia sa
rozhodol, že bude na verejnosti chodiť nahý; ak je dobrý
on, je dobré aj jeho telo. Keďže rodina s ním tento názor
nezdieľala, po návrate do Veľkej Británie od neho jeho
žena odišla. On začal žiť s matkou a v súlade s novým
životným štýlom sa na policajnej stanici v Eastleigh
snažil zistiť, či je chodenie na verejnosti bez šiat protizákonné, ale policajti mu neboli schopní odpovedať.
A tak začala séria zatknutí. V roku 2003 sa rozhodol,
že podnikne cestu z Land‘s End v Anglicku do John
O‘Groats v Škótsku, za čo si vyslúžil prezývku nahý
tramp (the naked rambler). Od mája 2006 do júla 2011
strávil vo väzení presne päť rokov a tri mesiace, čo je
súčet šiestich krátkych trestov za to, že sa odmietal obliecť. Najskôr sa v máji 2006 po ohlásení pristátia jeho
letu zo Southamptonu do Edinburghu na toalete vyzliekol a posadil späť na sedadlo nahý. Síce to na palube
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lietadla nevyvolalo paniku, ale keď vystúpil, zatkla ho
polícia a dostal štvormesačný trest.
Po jeho odpykaní ho na ceste z väzenie HMP Perth
stretli dvaja policajti, a keďže sa odmietol obliecť, opäť
skončil pred súdom. Tam sa rovnako objavil nahý a sudca došiel k záveru, že jeho činy sú hrozbou pre spoluobčanov, verejný poriadok a sú znepokojujúce pre každého rozumného jedinca. Sudca jeho nahotu vyhodnotil
ako opovrhovanie, za čo ho odsúdil na 90 dní a k tomu
dostal trest na 330 dní za rušenie pokoja. A nakoniec
ho súd vo Winchestri poslal v januári 2014 na 16 mesiacov za mreže pre porušenie anti-social behaviour
order (ASBO), čo je civilné nariadenie namierené proti osobám správajúcim sa protispoločensky, ktoré býva
aplikované v prípadoch menej závažných priestupkov,
kedy ešte nie je možné zahájiť trestné stíhanie.
Po tomto zhrnutí všetkých prečinov čitateľovi asi prirodzene napadajú otázky, čo je vlastne Stephen Gough
zač a aké sú jeho skutočné úmysly. Nie je ten človek duševne chorý? Je to len skrachovaná existencia snažiaca
sa zaujať svojim exhibicionistickým správaním? Alebo
skutočne našiel sám v sebe istý druh pokoja a zmierenia so sebou samým, ktoré takýmto spôsobom potrebuje
dávať najavo a šíriť ako osvetu? Či je to len neúnavný
bojovník za osobnú slobodu, ktorý sa usiluje prelomiť
spoločenské konvencie?
On sám o sebe vyhlasuje, že nie je naturista a jeho
nahé pochody sú protestom proti netolerancii a neslo-

bode a výzvou spoločnosti, ktorá sa mýli.[7] V obhajobe svojho presvedčenia je tak odhodlaný a vytrvalý,
že je ochotný zniesť samotu a izoláciu vo väzení, keďže bežného denného režimu sa zúčastňovať nemôže.
Aj keď nemá žiadnu duševnú chorobu a je na vrchole
svojich mentálnych síl, žije prakticky na samotke. Pritom
trvá len na tom, aby sa mohol vrátiť do Eastleigh nahý.
Vraj potom takto prestane chodiť na verejnosti.
The naked rambler pred Európskym súdom pre
ľudské práva
Stephen Gough sa pred ESĽP sťažoval, že jeho opakované zatknutie, obžalovanie, odsúdenie a uväznenie
porušujú články 3, 5, 7, 8, 9 a 10 Európskeho dohovoru. Súd označil za prípustné len sťažnosti týkajúce sa
článku 8 (sloboda prejavu) a 10 (právo na rešpektovanie
súkromného a rodinného života), ale napokon rozhodol,
že k ich porušeniu nedošlo.
ESĽP teda musel vyriešiť klasickú dilemu, či sa prikloniť na stranu osobnej slobody, alebo verejného záujmu.
Po prevedení testu proporcionality prevážilo to druhé.
ESĽP došiel k záveru, že opatrenia prijaté v Goughovom
prípade boli relevantné a dostatočné vzhľadom k akútnej potrebe reagovať na jeho opakované protispoločenské správanie. Tým, že bol zatknutý a odsúdený síce došlo k narušeniu jeho pravá na rešpektovanie rodinného
a súkromného života, ale tieto opatrenia sledovali legitímny cieľ, konkrétne snahu zabezpečiť rešpekt k právu, a tým predísť zločinu a neporiadku. Podľa ESLP
sa síce Gough môže snažiť iniciovať diskusiu o tom,
nakoľko je nahota na verejnosti akceptovateľná a je vo
verejnom zaujme, aby mu to bolo umožnené, ale takýto
spôsob nie je vhodný. Keďže postoj štátov Dohovoru
nie je k nahote na verejnosti jednotný, ESĽP ponecháva
priestor na voľné uváženie (margin of appreciation).
ESĽP ďalej síce uznáva, že kumulatívny efekt trestov
je závažný, ale Goughova zodpovednosť sa nedá ignorovať. Navyše, pri výkone svojho pravá bol povinný
rešpektovať zákony krajiny a svoju túžbu po legislatívnej a sociálnej zmene mal presadzovať v súlade s nimi.
Článok 10 podľa súdu nedovoľuje jednotlivcom vystavovať ostatných ich nesociálnemu správaniu. Na margo
porušenia článku 8 ESĽP skonštatoval, že vzhľadom
k tomu, že Goughova nahota bola expresívna a jej cieľom
bolo komunikovať odkaz, že na nahom ľudskom tele nie
je nič pohoršujúce, to čo bolo predtým súkromným, stalo
sa verejným a nespadá to viac do rámca článku 8.
Náklady verzus zisky
Záverom je nutne zamyslieť sa, aký ma zmysel tohto “znudeného nudistu“ posielať pravidelne za mreže.
Na jednej strane stojí rešpekt k pravú a jeho recidívne
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správanie, na strane druhej zbytočné vyhadzovanie verejných peňazí na uväznenie prakticky neškodnej osoby.
Nebolo by jednoduchšie nechať ho vykonať posledný
nahý pochod z väzenia v Perthe domov a dozrieť na splnenie sľubu o oblečení sa? V prípade, že by sľub nedodržal, je vždy možné poslať ho späť na samotku.

Zdroje
Agency. 2014. „Naked Rambler loses human rights appeal.“
The Telegraph. 28. októbra 2014, (http://www.telegraph.
co.uk/news/uknews/law-and-order/11192073/Naked-Rambler-loses-human-rights-appeal.html).
Irish Refugee Council. 2014. „ECtHR – Tarakhel v. Switzerland, Application no. 29217/12.“ European Database of Asylum Law. 4. listopadu 2014, (http://www.asylumlawdatabase.
eu/en/content/ecthr-tarakhel-v-switzerland-application-no-2921712#content).
Milanovic, Marko. 2014. The Naked Rambler in the European
Court. EJIL: Talk!. 30. októbra 2014, (http://www.ejiltalk.org/
the-naked-rambler-in-the-european-court/).
Odbor azylové a migrační politiky. 2014. „Dublinský systém.“ MVČR, 22. srpna 2014, (http://www.mvcr.cz/clanek/
dublinsky-system.aspx).
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 28. októbra 2014, Gough proti Spojenému kráľovstvu, sťažnosť
49327/11.
Poznámky:
[1] Kritéria pro určení státu řízení pro žadatele o mezinárodní ochranu: 1. Stát, ve kterém se zdržují rodinní příslušníci
žadatele, 2. Stát, který žadateli vydal povolení k pobytu či
vízum, 3. Stát, jehož státní hranici neoprávněně žadatel překročil přicházeje ze třetího státu, 4. Stát, kam žadatel vstoupil
a je osvobozen od vízové povinnosti, 5. Stát, kde žadatel požádal o mezinárodní ochranu poprvé.
[2] Zásada non-refoulement zapovídá, aby byla osoba vydána
zpět do země, kde jí hrozí závažná újma na základních právech.
[3] Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 21.
ledna 2011, M. S. S. proti Belgii a Řecku, stížnost č. 30696/09
[4] Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ze dne 4. listopadu 2014, Tarakhel proti Švýcarsku, stížnost č. 29217/12.
[5] Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva (čtvrtého
senátu) ze dne 4. listopadu 2014, Braun proti Polsku, stížnost
č. 30162/10
[6] Forsyth, Neil. 2012. „The Naked Rambler: the man prepared to go to prison for nudity.“ The Guardian. 23. marca 2012,
(http://www.theguardian.com/lifeandstyle/2012/mar/23/naked-rambler-prison?newsfeed=true).
[7] Press Association. 2014. „Naked Rambler loses at European court over right to public nudity.“ The Guardian. 28.
októbra 2014, (http://www.theguardian.com/law/2014/oct/28/
naked-rambler-stephen-gough-loses-european-court-nudity).

Lidská práva na letištích v EU
Martin Dominik
Výzkum a zpráva FRA
V listopadu letošního roku vydala Agentura Evropské
unie pro lidská práva (Fundamental Rights Agency, dále
FRA) zprávu hodnotící dodržování lidských práv při
hraničních kontrolách na pěti letištích v Unii. Report
tvoří celek se zprávou o pozemní hranici, taktéž vydanou FRA. Byla vybrána letiště, která patří mezi největší:
Charles de Gaulle, Francie; Fiumicino, Itálie; Frankfurt,
Německo; Schiphol, Nizozemsko; a Manchester, Spojené království, kde bylo původně vybráno Heathrow,
ale spolupráce se nakonec nezdařila. Letiště představují
hlavní vstupní bod do EU, což vypovídá o jejich důležitosti. Zpráva je založena na průzkumu uskutečněném
během roku 2012. Nicméně není považována za úplnou
a zcela přenositelnou na další místa. Má ukázat, s jakými problémy se lze na letištích setkávat a jaká jsou
možná řešení z pohledu lidských práv.
Konkrétně se zpráva zabývá dodržováním lidských práv
při hraniční kontrole osob ze zemí mimo EU. Těmto osobám musí být zaručena jejich lidská práva garantovaná
mimo jiné Listinou základních práv Evropské unie (dále
Listina EU) a nezáleží na tom, že teprve do EU směřují,
či že nejsou nakonec vůbec do členských zemí vpuštěny.
Aspekt se ukazuje i v samotném názvu Listiny, kdy se
jedná o Listinu základních práv EU, a ne o Listinu práv
občanů EU. Práva jsou zaručena bez ohledu na vztah
k Unii či jejím členským státům.
Procedura vstupní kontroly na území EU může být rozdělena do čtyř fází, přičemž všechny se nemusí v daném jednotlivém případě realizovat. První probíhá ještě
před příletem a je založena na informacích povinně dodaných přepravci. Pokud je zjištěno zvýšené riziko výskytu trestné činnosti nebo znemožnění účelu kontroly,
provede se kontrola přímo při výstupu z letadla. Tím se
snaží předejít nelegálnímu vstupu, případně zničení cestovních dokladů. Situaci velice komplikují chybějící doklady, jelikož o osobě se neví žádné informace, včetně
údajů o občanství (tedy kam ji potenciálně vrátit, pokud
jí nebude dovolen vstup do EU).
Poté již přichází přilétající osoba do běžného styku
s úředními osobami daného státu. Kontrolují se doklady
nutné k vpuštění na území a probíhá krátký rozhovor.
Nejsou-li informace dostatečné, pravdivé, důvěryhodné
či vyskytne-li se problém s doklady nebo je třeba jejich
ověření, tak může následovat druhá důkladnější kontrola. Výsledkem celé procedury je vpuštění na území EU,
či naopak odepření vstupu.
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Zpráva si všímá především pěti okruhů ohrožených práv.
Jako první stojí lidská důstojnost zaručená mimo jiné
čl. 1 Listiny EU. Z ní se pak odvozují další konkrétnější práva jako například zákaz ponižujícího zacházení.
Další zkoumanou oblast představuje zákaz diskriminace, ať už při výběru k druhé podrobné kontrole či v jakémkoliv jiném zacházení. Zpráva si všímá také nalézání a péče o osoby, jež potřebují ochranu. Jedná se o děti,
osoby, s nimiž je obchodováno, nebo o možné žadatele
o azyl. Část zprávy se zabývá možností stížností na chování úředních osob a opravnými prostředky proti jejich
rozhodování. Poslední oblastí je ochrana osobních údajů
poskytovaných přilétajícími osobami.
V oblasti letištních kontrol se prolíná snaha o zaručení vysokého standardu ochrany lidských práv a zároveň
o zamezení nelegálnímu vstupu na území EU či vytvoření bezpečnostní hrozby. Přes veškerou snahu však k zásahům do základních práv kontrolovaných osob dochází.
Nicméně každý zásah ještě není porušením práv, je však
třeba se snažit o jeho minimalizaci. Zpráva například
uvádí, že Evropský soud pro lidská práva shledal, že
zadržení na několik hodin na letišti v Baku, po dobu,
kdy úřady ověřovaly dokumenty a formality, není porušením základních práv. Ale naopak zadržení přes noc
v malém zamčeném prostoru na moskevském letišti již
porušením je.

Konkrétní práva
Co se lidské důstojnosti týče, FRA říká, že nejvíce se
do ní zasahuje při osobní prohlídce. Ta by měla být
prováděna profesionálně a tak se i většinou děje. Místnosti, kde osoby čekají na kontrolu, by měly mít přístup
k pitné vodě a toaletám. Zde již na některých letištích
nastávají potíže, čímž dochází k narušení lidské důstojnosti. Zpráva si též všímá, že omezování rozpočtů a snižování nákladů vede ke snižování jazykového vzdělání
úředních osob. Přitom právě jazyková vybavenost může
pomoci vyjasnit případné neshody a zajistit přátelštější prostředí. Navíc by bylo možné předejít zbytečným
dodatečným kontrolám kvůli nejasnostem a zároveň
by se nemusel přivolávat překladatel. V důsledku by se
náklady zřejmě ani nezvýšily. Situaci lze zlepšit také
v prostorách pro děti, jelikož letiště mnohdy nejsou pro
rodiny s dětmi přizpůsobeny a neobsahují „child-friendly“ zóny.
Při výběru osob k dodatečné kontrole nezaznamenala
FRA žádné diskriminační praktiky. Nicméně sami cestující si mysleli, že k nim dochází, a to zejména když zároveň označili chování úředních osob jako špatné. Jako
vysvětlení se nabízí nedostatek komunikace s kontrolovanými osobami. K podrobné kontrole jsou pasažéři
vybíráni na základě informací z různých databází, dle
místa odletu a jistou roli hraje i národnost. Postup se
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celkově zdá býti objektivní, v praxi sice stojí na profesionalitě a zkušenostech zúčastněných osob, ale ve sledovaných případech se jevil funkční a nediskriminační.
Mezery spatřuje FRA v oblasti poskytování ochrany
potřebným osobám, konkrétně žadatelům o azyl, dětem
a obětem obchodování s lidmi. Problém nastává hlavně
u dětí a obětí obchodování s lidmi, které se samy téměř
nikdy nepřihlásí a jejich dokumenty navíc bývají formálně v pořádku. Na problematiku ochrany potřebných
osob se při kontrolách příliš nedbá, kontrolující osoby ani nebývají náležitě proškoleny. Často se spoléhá,
že osoba sama zažádá o ochranu. K tomu ale dochází
teprve poté, co získá potřebné informace. Záslužnou
asistenční roli hrají nevládní organizace, ovšem i stát
samotný by měl tyto osoby aktivně vyhledávat, jelikož
převzal závazek jejich ochrany. Větší důraz je proto
třeba klást na školení kontrolujícího personálu, který ve
srozumitelné formě zajistí dostatečnou informovanost
cestujících.
Kontrolované osoby musí mít možnost dovolat se prověření nesprávného chování či rozhodnutí – a pokud je toto
zjištěno, tak efektivní nápravy. K tomu slouží stížnosti
či případně odvolání proti rozhodnutí o nevpuštění nebo
azylu. Důležitou roli hraje opět informovanost osob,
která je však podle průzkumu velmi nízká. Dotazovaní uváděli, že informaci nedostali nebo jí nerozuměli.
FRA doporučuje informace podávat jednoduchou formou, nikoliv složitým právnickým jazykem. Samotná
opravná procedura má mnoho
právních aspektů, kterým laik
nemusí rozumět. Proto je vhodná právní pomoc. Nicméně,
informace o tom, kde ji získat
a za jakých podmínek, většinou
není zprostředkována, ačkoliv
tuto povinnost stanovuje unijní
právo. Na druhou stranu FRA
vyzdvihuje dobrou praxi na letišti Schiphol, kde se žadatelům
o azyl právník přiděluje automaticky při podání žádosti.

hranici. Zpráva uvažuje nad jejich možnou neproporcionalitou. Pozornost by se měla věnovat i monitorování
telefonních hovorů dočasně zadržených osob, ke kterému někdy dochází, a to hlavně pokud hovoří se svým
právním zástupcem. Dle FRA se opět personálu nedostává dostačujícího vzdělání ohledně ochrany dat. Chybí
pravidelné vzdělávací semináře, díky čemuž personál
nevědomky ohrožuje ochranu osobních údajů. Příkladem může být běžné použití spolucestujícího jako překladatele. To je sice rychlé a ekonomické, avšak musíme
si uvědomit, že se předávají citlivé údaje.
Zhodnocení výsledků
Celkově zpráva neodhalila žádné hrubé porušování lidských práv. Nicméně jistě existuje značný prostor pro
zlepšení. Hlavně při vyhledávání osob potřebujících
ochranu a poskytování informací. FRA upozornila na
obtíže, s nimiž je třeba se na letištích Unie vyrovnat,
a dává pro jejich nápravu vhodné podněty. Ačkoli zpráva
uvádí, že není přímo přenositelná na jiná místa, všechna
letiště se jí mohou inspirovat a její kritiku zohlednit.

Zdroje:
Fundamental rights at airports: border checks at ﬁ ve international airports in the European Union, European Union
Agency for Fundamental Rights, 2014, (http://fra.europa.eu/
sites/default/ﬁ les/fra-2014-third-country-nationals-airport-border-checks_en.pdf).

Pro provedení kontroly osoby
je třeba shromáždit množství
osobních údajů (např. otisky
prstů, fotograﬁe obličeje), s nimiž se musí nakládat opatrně
a v souladu s platnou legislativou. Problematické mohou být
dle FRA trvalé záznamy v databázích, které automaticky
vyvolávají podrobnou kontrolu,
a to při každé cestě přes unijní
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3) Mezinárodní politika, byznys a lidská práva
Když selhává stát: Nucená zmizení
v Mexiku
Andrea Bittnerová
Informace, že se Mexiko již po dlouhou dobu potýká s organizovaným zločinem a drogovými kartely
není žádnou novinkou. Nucená zmizení jsou fenoménem, který tuto středoamerickou zemi také trápí již
delší dobu. Zářijové incidenty, při kterých zmizelo 43
studentů, však celý tento problém eskalovaly a mexické
obyvatelstvo již začíná být unavené z vlády, která není
těmto událostem schopna zabránit a následně je vyřešit.
Co se v září v Mexiku stalo? Mělo se jednat o ničím
nerušenou cestu několika desítek studentů pedagogiky
na protestní akce v hlavním městě Mexico City, které
měly připomenout masakry protestujících z roku 1968.
Místo toho byla na autobusy převážející studenty bez
varování zahájena palba (údajně ze strany policistů),
přičemž bylo zraněno více než patnáct studentů a bylo
zabito šest lidí. Ve stejnou dobu navíc beze stopy zmizelo 43 studentů. Studenti měli být při incidentu zbiti a naloženi do policejních aut, která odjela neznámo
kam. Informace ze začátku listopadu hovoří o nálezu
šesti masových hrobů, které by mohly obsahovat těla
pohřešovaných studentů. Další informace mluví o tom,
že studenti byli prý spáleni, a jejich ostatky hozeny
do řeky. Podle posledních informací se skutečně zdá,
že nalezené ostatky patří pohřešovaným studentům.
Co jsou nucená zmizení?
Nevládní organizace Amnesty International na svých
stránkách deﬁnuje nucená zmizení („enforced disappearances“) jako situaci, kdy jsou osoby zatčeny,
zadrženy či uneseny státními orgány či agenty, kteří
popírají držení osoby a také zatajují jejich případnou
polohu, přičemž tyto osoby se tak dostávají mimo dosah zákona. Tyto osoby tak zcela zmizí a jejich osud je
neznámý. Tento akt je mezinárodním právem shledáván
jako zločin a porušuje některé ze základních lidských
práv jako právo na bezpečnost a důstojnost osoby, právo
nebýt předmětem mučení či právo na rodinný život.
Přelomovým mezníkem v tomto lidskoprávním problému je Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob
před nuceným zmizením, kterou Valné shromáždění
OSN přijalo v prosinci roku 2006. Úmluva má nuceným zmizením předejít, při jejich výskytu odhalit pravdu, potrestat viníky a poskytnout kompenzaci obětem
a rodinám. Paradoxem je, že Mexiko tuto smlouvu jak
podepsalo, tak také ratiﬁ kovalo.

Kdo je na vině?
První oﬁciální zpráva o nuceném zmizení se podle Amnesty International v Mexiku datuje do roku 1969 a od té
doby vlády prý používaly tyto praktiky jako prostředek
ke zbavení se svých oponentů. Situace se v nedávných
letech ještě zhoršila s příchodem bývalého prezidenta
Félipe Calderóna a jeho vyhlášení války proti drogám,
která vedla dle statistik ke vzrůstu vražd, mučení a zneužití bezpečnostními silami. Jen za tento rok již bylo nalezeno 150 těl zmizelých obětí, což svědčí o tom, že ani za
nového prezidenta Enrique Peňa Nieta se situace nelepší. Čísla ukazují, že během posledních osmi let zmizelo
v Mexiku více než 20 000 lidí. To jsou nicméně neoﬁciální čísla, jelikož každé zmizení není zaevidováno.
I přes snahy mnoha mexických lidskoprávních aktivistů
se nešťastnou situaci v zemi stále nedaří úspěšně zlepšit.
Důležitým problémem je, že správní orgány již dlouho
selhávají v řešení této situace; co víc, veřejní činitelé jako
policisté či vojáci se často těchto porušení lidských práv
účastní. Navíc, když už rodinní příslušníci nahlásí zmizení, jejich případy bývají řešeny pomalu nebo vůbec, a policie údajně i „svádí“ vinu na kriminální gangy.
V případu zmizelých studentů už nicméně byli zatčeni
představitelé drogového kartelu Guerreros Unidos, kteří měli unesené převzít od policistů s tím, že se jednalo
o konkurenční drogový gang. Aby toho však nebylo málo,
starosta města, kde se neštěstí odehrálo, a jeho žena, měli
prý navést policii, aby tyto protesty zarazila „za každou
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cenu“ kvůli nadcházející kampani manželky starosty.
Oba prý s kartelem spolupracují. Podle amerického webu
The Hufﬁngton Post sám lídr kartelu uvedl, že právě
manželka starosty je „klíčovou operátorkou“ kriminální
sítě v místě únosu.
Občané jsou „unaveni“ a vyráží do ulic
Nejvyšší státní zástupce Mexika vzbudil rozruch, když
se na tiskové konferenci vyjádřil, „že už je ze všeho
unaven“ („ya me cansé“). Občané si vzali toto heslo za
hlavní slogan a pokusili se vzít situaci do svých rukou.
Na počátku listopadu se odehrálo několik protestů a dá
se předpokládat, že budou i nadále pokračovat. Protestující strhli kovové oplocení kolem ceremoniálního prezidentského paláce a zapálili jeho dveře, zapálili také sídlo
regionální vlády a v neposlední řadě tisíce demonstrantů
blokovaly na několik hodin letiště v Acapulcu.
Někteří mají za to, že protestujícím nejde ani tak o nalezení spravedlnosti pro zmizelé, ale o zneužití protestů
k politickým cílům. Podle profesora z Národní autonomní univerzity Mexiko, Johna Ackermana, lidé požadují celkovou změnu politického systému, a proto vyráží
do ulic. Situace v zemi je již tak dlouho napjatá, že zde
lze zřejmě souhlasit s oběma názory.
Konkrétní praktické problémy ale zůstávají neřešené.
Pokud se například občané dostanou do seznamů či databází zmizelých, často o případech chybí konkrétní data.
Někdy zmizelé osoby nejsou evidovány a někdy jsou
z nějakých důvodů údaje neoprávněně vymazány. Míra
spolupráce policie s místní komunitou a rodinou zmizelého je údajně nízká, což vede k omylům a zdržením,
a tak dále. Přestože je tedy nekvalitní veřejná správa, neobjasněná zmizení a násilí jedním z největších problémů
současného Mexika, důležitými dílky ve snaze o řešení
mohou být relativní drobnosti, technická zlepšení a lepší
administrativní postupy. To však nic nemění na složitosti
prosazení změny k lepšímu.

Konﬂikt o Náhorní Karabach
se opět probouzí
Anna Macíčková
Klidná transformace režimu a bezproblémové dělení
území je pro některé státy nesplněným snem, pro jiné
vyloženě představa z říše fantazie. Na Kavkaze byly
změny vedeny ve velmi emotivním duchu a z přeměn
režimů vznikly teritoriální spory o změny hranic, které
se v nejednom případě přelily ve vleklé války. To platí
i pro konﬂikt o Náhorní Karabach, který se tento rok,
i přes nezájem českých médií, opět začal probouzet.
Válka o Náhorní Karabach dosud nedošla zdárného konce. Relativní klid zbraní na tomto ázerbájdžánském území s většinově arménskou populací, o nějž vedly desítky
let vleklé spory právě ony dva státy, přinesl Biškekský
protokol z května 1994, avšak k úplnému vyřešení konﬂiktu nedošlo. Rok 2014 je pro obyvatele Náhorního Karabachu charakterizován vzrůstajícím napětím, nestabilitou a oživením násilí včetně poměrně vysokého počtu
mrtvých.
Ani předchozí období nicméně nebyla zcela pokojná, obě země totiž porušovaly dohodu o klidu zbraní.
Na konci listopadu 2013 se nicméně po dvouleté pauze sešli arménský prezident Serž Sarkisjan a ázerbájdžánský
prezident Ilham Alijev, dlouho očekávané setkání však
přineslo především vzájemné obviňování z porušování
dohody. Obě země však mají společný cíl; obě si jsou totiž vědomy, že je třeba posunout snahu o řešení konﬂiktu
o Náhorní Karabach o kus dál. Po čtvrt století, kdy má
oblast jednou nohou stále nakročeno k válce, si to zaslouží. Oba státníci tedy alespoň pokračují v setkávání, která
aktivně podporuje také Minská skupina [1] Organizace
pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE).

Zdroje:
Alfred, Charlotte. Mexico Is Looking for 43 Students. What
Has Been Found Is Truly Terrifying. The Hufﬁngton Post. 30.
října 2014, (http://www.hufﬁ ngtonpost.com/2014/10/30/mexico-missing-students_n_6069706.html).
Amnesty International. Enforced Disappearances, (http://
www.amnesty.org/en/enforced-disappearances).
Human Rights Watch. Mexico: Delays, Cover-Up Mar Atrocities Response. 7. listopadu 2014, (http://www.hrw.org/
news/2014/11/07/mexico-delays-cover-mar-atrocities-response).
Tuckman, Jo. Mexico: protests at admission that 43 missing
students were massacred. The Guardian. 9. listopadu 2014,
(http://www.theguardian.com/world/2014/nov/09/mexico-demonstration-43-students-conﬁrmed-massacre).
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Snaha o řešení
V lednu 2014 ale konﬂikt začal opět doutnat, země se
vzájemně obviňovaly kvůli mrtvým na obou stranách
a do jejich vztahu se vrátila nepřátelská rétorika, další
sporadické střety na hranicích se následně odehrávaly
i v únoru. V dalších měsících se pravidelně objevovaly
oběti z řad vojáků i důstojníků na obou stranách a eskalace přišla v létě, když přinesla kromě desítek mrtvých
také mnohé zraněné [2].
I přes napětí spolu úřadující prezidenti obou zemí nepřestali jednat, uskutečnilo se několik setkání, kde řešili současnou situaci třeba s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, s americkým ministrem zahraničních
věcí Johnem Kerrym či v říjnu 2014 také s francouzským prezidentem Françoisem Hollandem.
Právě říjnové setkání arménského a ázerbájdžánského
prezidenta se spolupředsedajícími Minské skupiny přineslo dohodu prezidentů o výměně informací o lidech,
kteří se ztratili během konﬂiktu, na což bude dohlížet
Výbor Červeného kříže, a znovupotvrzení závazku
pokračovat ve zprostředkování hledání mírového řešení konﬂiktu. Spolupředsedající země zároveň volají
po zapojení zemí do konstruktivních jednání, která by
měla vést k postupnému vypracování všeobecné mírové dohody, po omezení napětí, po politickém odhodlání
potřebném k překonání vzájemných odlišností a po přípravě vlastního obyvatelstva na mír.
Podstata sporu a jeho důsledky
To vše samozřejmě vyžaduje velkou dávku vzájemné
důvěry a spolupráce mezi Arménií a Ázerbájdžánem,
a také přistoupení na mnohé kompromisy, jež budou
pro po desetiletí znesvářené země těžko dosažitelné.
Přestože se jedná v podstatě o teritoriální spor, tak jde
spíše o konﬂikt hodnot než o konﬂikt konkrétních zájmů. Oba národy totiž v hornaté oblasti vidí kolébku
své kultury spíše než strategickou oblast. A samozřejmě platí, že čím déle konﬂikt trvá, tím hůře se některé
ze stran bude ustupovat.
Konﬂikt navíc provází obrovské počty vnitřně vysídlených osob. V Ázerbájdžánu, který stále oﬁciálně zahrnuje oblast Náhorního Karabachu, žije přes 609 tisíc
vnitřně vysídlených osob a přes tři a půl tisíce osob bez
státní příslušnosti. Úřad Vysokého komisaře OSN pro
uprchlíky chce jak v Arménii, tak v Ázerbájdžánu posílit národní azylové systémy, avšak statisíce (vnitřních)
uprchlíků jsou doposud neukončeným konﬂiktem dlouhodobě a přímo zasaženi.
Ázerbájdžán je v porovnání s Arménií v mnohem
lepším postavení, má přátelštější vztahy s okolními

státy, na zbrojení vydává o tři miliardy více než Arménie,
v záloze má svého velkého tureckého bratra a především
také nejsilnější trumf současnosti – ropu. Je tedy
otázkou, zda bude skutečně ochotný ke kompromisům.
Smysl diplomatických jednání ale zapřít nelze, pro obě
země mohou být jedinou možností, jak zajistit, aby se
občasné střety nepřelily do skutečné války.
Poznámky:
[1] Minská skupina tvoří fórum pro jednání směřující k mírovému urovnání konﬂiktu, spolupředsedající tvoří velvyslanci
Igor Popov z Ruska, Pierre Andrieu z Francie a James Warlick z USA. Stálí členové skupiny jsou Bělorusko, Německo,
Itálie, Švédsko, Finsko, Turecko a Arménie a Ázerbájdžán.
[2] Ázerbájdžánský prezident se na svém twitterovém účtu
mimo jiné nechal slyšet, že: „Máme mocný vojenský potenciál. Ale naší největší silou je odvaha a vlastenectví našich
vojáků.“ A také: „Obnovíme naší teritoriální integritu buď
mírovou, nebo vojenskou cestou. Jsme připraveni na obě
možnosti.“
Zdroje:
International Crisis Group. 2014. CrisisWatch Database,
(http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch/
crisiswatch-database.aspx?CountryIDs=%7bA0E7BED7-BFDE-4C1A-80A3-1315BD08D09C%7d).
Organization for Security and Co-operation in Europe. 2014.
Statement by Ambassador Maxime Lefebvre, Permanent
Representative of France to the OSCE, at the 1021st Meeting of the OSCE Permanent Council, (http://www.osce.org/
pc/126360?download=true).
The United Nations Refugee Agency. 2014. 2014 UNHCR
regional operations proﬁle - Eastern Europe, (http://www.
unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/page?page=49e48d1e6&submit=GO).
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Návštěva Baracka Obamy v Číně –
lidskoprávní otázka na pozadí
globální politiky
Anna Jordanová
Přímo do Číny prezident Obama přijel poprvé od roku
2009. Návštěva v druhém listopadovém týdnu se nesla
v relativně přátelském duchu, prezident například ocenil
boom kontaktů mezi americkými a čínskými ﬁrmami,
vědci i studenty nebo rozvoj turistické spolupráce. Dále
prohlásil: „Vítáme vzestup Číny, která je stabilní, prosperující, mírumilovná a plní odpovědnou roli ve světě. Nejen
že ten vzestup vítáme, také ho podporujeme,“ uvedl prezident Obama a nepřímo tak poukázal na to, že vzestup Číny
zatím všichni nevnímají jako zcela odpovědný a mírumilovný. Dalším tématem byla jako již tradičně lidská práva.
Během setkání s čínským lídrem Si Ťin-Pchingem prezident Obama neopomněl zdůraznit i témata, v nichž mezi
oběma zeměmi naprostá shoda nepanuje, což vždy nebývá
pravidlem u zahraničních návštěv v Číně. Příkladem takových témat jsou hackerské útoky vedené z Číny proti
Západu, lidská práva obecně nebo v současnosti otázka
protestů v Hongkongu.

Po návštěvě Pekingu čekala Baracka Obamu ještě cesta
do Barmy a Austrálie. V Barmě ho přijal prezident Thein
Sein, který zemi řídí od února 2011, a také opoziční politička Aun Schan Su Ťij. Barmu poprvé po desetiletích,
kdy ji ovládala vojenská junta, čekají příští rok obecné parlamentní volby, které by mohly splňovat alespoň základní
demokratické nároky.

Prezident Obama prohlásil, že lidská práva jsou podle
USA univerzální a mají stejnou váhu v New Yorku i třeba v Hongkongu. „Neočekáváme od Číny, že bude ve
všem následovat americký příklad, ale budeme pokračovat v jednáních o otázce lidských práv,“ řekl. Ve svém
projevu na tiskové konferenci vedle čínského prezidenta
však Obama dodal, že Washington nemá touhu zapojit se
do sporu mezi státními orgány a aktivisty demonstrujícími za svobodu voleb v Hongkongu a rezolutně popřel,
že by USA protesty podporovaly [1]. Řešení je prý pouze
v rukou obyvatel Hongkongu a Číny. Dodal však, že lidé
mají právo svobodně se vyjadřovat, a že volby by měly být
spravedlivé, transparentní a odrážející názory lidí.

Proč vlastně prezident USA míří do Asie? Pro USA by totiž
mělo jít o klíčový region 21. století. Novou koncepci zahraniční politiky, přenášející strategický zájem USA z blízkovýchodní oblasti do paciﬁckého regionu a blízkosti Číny,
zveřejnil Barack Obama již na podzim roku 2011. „Vůdčí
role USA v asijsko-paciﬁckém regionu bude vždy hlavním zájmem mé zahraniční politiky,“ prohlásil. „Jakýkoli
efektivní bezpečnostní řád v Asii však nesmí být založen
na sférách vlivu, na nátlaku a zastrašování malých národů velkými, ale musí být vystavěn na spojenectví vedoucím
k bezpečnosti, dodržování mezinárodních práv a mírovému řešení konﬂiktů,“ dodal. Je nicméně otázkou, jaký názor na tuto proklamaci mají současní vládci v Číně.

Čína považuje demonstrace v Hongkongu za nezákonné
a čínský prezident Si Ťin-pching se vyjádřil podobně jako
jeho americký protějšek ve smyslu, že události v Hongkongu jsou výhradně vnitřní záležitosti Číny a cizí země
by neměly v jakékoli formě zasahovat.
A čeho se demonstrace v Hongkongu týkají? V srpnu
Peking oznámil, že občané Hongkongu v příštích volbách
budou moci hlasovat o svém budoucím vůdci, avšak na
výběr dostanou pouze ze dvou či tří kandidátů. Ti musejí
získat podporu nominačního výboru, v němž většinu tvoří
přívrženci centrální čínské vlády. Podle demonstrantů čínská vláda reformou volebního systému porušuje autonomii
oblasti, k čemuž se zavázala, když Hongkong před sedmnácti lety převzala od Velké Británie.

Poznámky:
[1] Současný Hongkongský vůdce Leung Čchun-Jing prohlásil,
že protesty podporují organizace, které nepochází z Hongkongu. Nepředložil však žádné důkazy a demonstranti pomoc zvenčí popřeli.
Zdroje:
Gander, Kashmira. 2014. President Obama denies US supported
Hong Kong protesters. The Independent. 16. 11. 2014, (http://
www.independent.co.uk/news/world/politics/president-obama-denies-us-supported-hong-kong-protesters-9856808.html).
Moore, Evan. 2014. How Obama Can Finish Strong in Asia. The
foreign policy initiative.16. 11. 2014, (http://www.foreignpolicyi.
org/content/fpi-bulletin-how-obama-can-ﬁnish-strong-asia).
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4) Česká republika a lidská práva
Co nového ve Štrasburku
Lenka Píčová
Počátkem listopadu rozhodl Evropský soud pro lidská
práva další z českých kauz [1] týkající se zacházení
s pacienty v psychiatrických léčebnách. Po případech,
ve kterých štrasburský soud shledal porušení Úmluvy
(například Bureš proti České republice [2]), se však
tentokrát jednalo o úspěch na straně žalovaného českého státu.
Panu Dvořáčkovi bylo v roce 2007 uloženo ústavní
sexuologické ochranné léčení. Současně mu byla
nasazena medikace, která měla snižovat jeho hladinu
testosteronu. Stěžovatel totiž trpí poruchou, jež se
stala i příčinou trestných činů sexuální povahy, které
spáchal. Podmínky pobytu v psychiatrické léčebně
a zvolená léčba (tzv. chemická kastrace) byly však podle něj v rozporu s čl. 3 Úmluvy a byl tak vystaven
nelidskému a ponižujícímu zacházení.
Evropský soud pro lidská práva ve svém rozsudku
zhodnotil zdravotní péči a postup personálu léčebny
jako naprosto adekvátní zdravotnímu stavu a chování stěžovatele. Ačkoliv mohl být pobyt v psychiatrické léčebně pro stěžovatele nepříjemný, všechny jeho
námitky soud shledal
nedůvodnými. Na výhrady stěžovatele se
léčebna snažila vždy
zareagovat a hledala
přijatelné řešení, hospitalizace zahrnovala
mimo jiné i psychoterapii a ergoterapii.
Nejednalo se tak pouze o monotónní léčbu
jen pomocí farmakoterapie a personál se
pokoušel stěžovateli
v jeho požadavcích
vyjít vstříc. Soud proto konstatoval, že zde
byla zřejmá snaha
zdravotníků o zlepšení zdravotního stavu
stěžovatele, léčba byla
z lékařského hlediska
nutná a stěžovatel k ní
nebyl nijak nucen. Nedošlo ani k porušení

procesní stránky čl. 3, jelikož stěžovatel využil vnitrostátní prostředky ochrany svých práv a soudy se při
projednání jeho podání nedopustily pochybení.
Česká republika si tak po kauzách, ve kterých jí ESLP
vytýkal nevyhovující zacházení s pacienty v psychiatrické péči, připsala na konto i vítězství. Nezbývá proto
než doufat, že případů porušování čl. 3 Úmluvy bude
v rámci českého zdravotnictví nadále jen ubývat, přičemž tato kauza je důkazem toho, že se v České republice daří pečovat o psychiatrické pacienty s dostatečnými ohledy na veškerá jejich práva.
Poznámky:
[1] Dvořáček proti České republice, rozsudek ESLP ze dne
6. listopadu 2014, stížnost č. 12927/13.
[2] Bureš proti České republice, rozsudek ESLP ze dne 18.
října 2012, stížnost č. 37679/08.
Zdroje:
Tiskové prohlášení Ministerstva spravedlnosti, 6. 11. 2014.
(http://portal.justice.cz/Justice2/ms/ms.aspx?o=23&j=33&k=2375&d=339124).
Press Release of the European Court of Human Rights, 29.
10. 2014, (http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.
aspx#{%22itemid%22:[%22003-4918469-6018441%22]}).
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Další případ kupčení s hlasy
a neplatnost voleb
Adam Blisa

Volby proběhnuvší 10. a 11. října 2014, zejména ty
komunální, nepřestávají ani s více než měsíčním
odstupem plnit stránky novin. Tématem článků ovšem není pouze utváření koalic a obsazování míst
na radnicích a magistrátech, ale také návrhy na zneplatnění voleb soudem. Ty byly podány na různých
místech v republice a z rozličných důvodů, zvláštní
pozornost si však zasluhuje zejména návrh mířící
proti výsledkům voleb v městské části Brno-sever.
[1] Navrhovatelé totiž namítali, že výsledky voleb
byly ovlivněny v důsledku kupčení s hlasy, a Krajský soud v Brně jim dal za pravdu. [2]
Zákon upravuje v případě voleb do zastupitelstva
obce tři druhy neplatnosti - neplatnost volby kandidáta, neplatnost hlasování a neplatnost voleb. [3]
V případě kupčení s hlasy je nutné podávat z povahy věci návrh na neplatnost voleb, a jedná se tak
o nejvýraznější zásah do volebního procesu. [4]
Při posuzování důvodnosti návrhu na neplatnost
voleb postupují soudy zpravidla ve třech krocích,
ve kterých zkoumají (i) zda došlo k porušení některých ustanovení volebního zákona nebo jiných
předpisů vážících se na volební proces, přičemž právní
úprava neobsahuje taxativní vymezení případů, které
protizákonnost voleb zakládají; (ii) zda existuje pří-

mý vztah mezi nezákonným jednáním a výsledkem
voleb a (iii) zda je nezákonnost dostatečně intenzivní, aby výrazně zpochybnila volební výsledek
(„zatemnění“ volebních výsledků). [5]
Vzhledem k tomu, že případy mají být posuzovány individuálně a s přihlédnutím ke všem okolnostem [6], stěžejní otázkou je, co je vlastně považováno za kupčení s hlasy, které je způsobilé založit
neplatnost voleb. Co se týče vymezení kupčení,
je vhodné začít Ústavním soudem. Ten se v roce
2010 vyjadřoval k neplatnosti voleb do zastupitelstva obce v Krupce, kde byli voliči sváženi do volebních místností a za hlasování jim byla poskytována úplata. Ústavní soud takovou praktiku označil
za „obchodně tržní pojetí voleb“, které je protiprávním excesem a v daném případě „zatemnilo“ volební výsledek. Smyslem voleb má být totiž vyjádření
nezávislé vůle voličů, a vůle voliče, který je korumpován, nezávislá není. [7]

Ze zmíněného nálezu vyšel i soud v případu neplatnosti voleb v městské části Brno-sever. Vzal za prokázané, že byl uspořádán koncert, na který měly
vstup pouze osoby, které se zúčastnily voleb, přičemž organizátor se zaměřil, obdobně jako v Krupce, především na Romy. Těm byly bezprostředně po
odvolení předávány náramky, které je opravňovaly ke
vstupu na zmíněný koncert a na základě kterých měli
rovněž bezplatný přístup k jídlu a pití, přičemž události

se zúčastnily stovky lidí (500 až 600). Při propagaci koncertu bylo zároveň doporučováno volit stávajícího starostu Hakla („jedničku“), přičemž organizátor akce požíval mezi Romy značnou autoritu.
Ze svědeckých výpovědí a množství volebních
lístků, na kterých byl zaškrtnut pouze Hakl (č. 1),
poté vyplynulo, že Romové se doporučením zpravidla
skutečně řídili. Podle soudu byl takový přístup za
hranicí akceptovatelného ovlivňování, a proto shledal
výsledek voleb neplatným, neboť ve volbách hlasovali
voliči, kteří by bez „pobídky“ k volbám pravděpodobně
vůbec nešli. Soud přitom konstatoval, že kdyby byla

voličům slíbena odměna pouze za to, že půjdou
k volbám, anebo pokud by jim byl z autoritativní
pozice toliko doporučován kandidát bez hmotného
prospěchu, o protizákonnost by již nešlo – o tu šlo
pouze v případě kombinace obou.
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Soud se tak pokusil rovněž obecně vymezit, kdy
jde o nakupování hlasů a kdy jde pouze o kampaň,
což je otázka, která se při zkoumání této problematiky nutně nabízí. Vždyť každou volební kampaň provází občerstvení zdarma či za minimální
cenu, rozdávání koblih, případně jiných předmětů. Kde se tedy hranice nachází? Autorovi článku
práci s formulováním odpovědi ulehčil Vojtěch
Šimíček, požívající v oblasti volebního práva nepochybně mnohem větší autoritu a který se touto
otázkou zabýval již ve vztahu k volbám v Krupce.
Podle jeho názoru hranice existuje, a spočívá v respektu principu svobodných voleb a svobodného
rozhodnutí voliče – pokud se tedy může volič při
procházce městem najíst u stánků všech politických
stran a pak se nezávisle rozhodnout, které z nich dá
svůj hlas, o kupčení se nejedná, neboť poskytované
„požitky“ fungují v podstatě na principu reklamy
a nijak voliče nezavazují. [8]
Je zjevné, že soud při posuzování neplatnosti voleb v městské části Brno-sever vycházel z obdobné
úvahy. Přínos jeho rozhodnutí spočívá především
v posunu od případu neplatnosti voleb v Krupce,
kde byl obchod s hlasem naprosto zjevný, kdežto
v posledním případě bylo ovlivnění méně intenzivní – avšak přesto protizákonné. Nyní nezbývá než
počkat na případné posouzení rozhodnutí Ústavním soudem [9], v každém případě je však zřejmé,

že párky s pivem na mítincích a koblihy v metru
zůstávají stále legitimním a neohroženým způsobem předvolební kampaně.
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[2] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 13. 11. 2014,
č. j. 67A 13/2014-113, dostupné například z (http://img.ct24.
cz/multimedia/documents/61/6079/607858.pdf).
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Kluwer. str. 520-521.
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Boj proti terorismu
z pohledu ochrany lidských práv
Veronika Bílková
Je porušování lidských práv jednou z příčin terorismu?
Zasahují teroristické činy do práva lidských práv? A do jaké
míry toto právo ohrožuje boj proti terorismu? Takové otázky si klade tato publikace, která nabízí komplexní pohled
na problematiku ochrany lidských práv v rámci boje proti
terorismu. První část publikace je věnována vysvětlení klíčových konceptů terorismu, boje proti terorismu a lidských
práv. Druhá část představuje čtyři základní dimenze vztahu těchto konceptů (porušování lidských práv jako jedna
z příčin terorismu, porušování lidských práv teroristickými
činy, porušování lidských práv v rámci boje proti terorismu,
ochrana lidských práv obětí teroristických činů). Třetí část
podrobněji rozebírá dopady boje proti terorismu na lidská
práva.
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