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2. október 2002 
 
 
 
 

 

SPOLOČNÉ ZÁVERY 
Prof. U. Bernitze, Prof. J. A. Froweina, lorda Kingslanda Q.C. 

 
 
Dospeli sme k nasledujúcim spoločným záverom: 
 
 
1.  Konfi�kácia na základe Bene�ových dekrétov nevytvára podľa právnych predpisov EÚ 

problém, preto�e právne predpisy EÚ nemajú spätnú účinnosť. 
 
 
2.  Dekréty týkajúce sa občianstva le�ia mimo pôsobnosť EÚ. 
 
 
3.  Český systém re�titúcií, aj keď je v niektorých ohľadoch diskriminačný, ako zistil Výbor 

pre ľudské práva pri OSN, nevytvára problém podľa právnych predpisov EÚ. 
 
 
4.  V priebehu procesu vstupu musí byť vyjasnené, �e po vstupe nemô�u byť na základe 

Bene�ových dekrétov uplatňované trestné rozsudky. 
 
 
5.  Zru�enie zákona č. 115 z roku 1946, ktorý z trestnej zodpovednosti vyníma prípady 

�spravodlivej odplaty�, sa v súvislosti so vstupom nejaví ako povinné. Dôvodom je, �e 
jednotlivci sa na tieto ustanovenia spoliehajú u� viac ako 50 rokov a ako takí majú 
oprávnené očakávanie, �e nebudú za tieto činy teraz  trestne stíhaní. Preto�e sa nám v�ak 
tento zákon javí ako nezlučiteľný s ľudskými právami a v�etkými základnými právnymi 
zásadami, sme toho názoru, �e by Česká republika mala tento fakt oficiálne uznať. 

 
 
6.  Svoje posudky sme zalo�ili na presvedčení, �e od okamihu vstupu budú mať v�etci 

občania EÚ na území Českej republiky rovnaké práva. 
 
 
 

* * * 
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Prof. Frowein 
 
 
 
 

Právny posudok 
 

týkajúci sa Bene�ových dekrétov a s nimi súvisiacich otázok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vypracoval 
 
 

Prof. Dr. Dres. h.c. Jochen A. Frowein 
 
 
 
 

bývalý riaditeľ In�titútu Maxa-Plancka pre porovnávacie verejné právo 
a medzinárodné právo, Heidelberg, Nemecko 

 
 

bývalý podpredseda Európskej komisie pre ľudské práva 
 
 
 

12. september 2002 
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1. Mandát 
 

1) Dostal som mandát, aby som vypracoval �túdiu k otázke, do akej miery mô�u byť 

takzvané �Bene�ove Dekréty� relevantné pre vstup Českej republiky do Európskej únie 

v súvislosti s článkom 49 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ). Mandát formulovaný úradom 

predsedu Európskeho parlamentu znie takto:  

 
�- zamerajte sa na dne�nú platnosť a právne účinky takzvaných �Bene�ových dekrétov� a 

na re�titučné zákony, ktoré s nimi súvisia, a na ich status v súvislosti s ich zhodou s 

právnymi predpismi EÚ, s Kodaňskými kritériami a s medzinárodným právom 

relevantným pre vstup; 

 
- zoberte do úvahy dostupné právne posudky, a to predov�etkým posudky právnych 

slu�ieb Európskych in�titúcií; 

 
- uveďte, či by dotyčné kandidátske krajiny mali s ohľadom na vstup podniknúť nejaké 

kroky.� 

 

2) Nasledovný právny posudok je zalo�ený na starostlivom zhodnotení právnych 

posudkov, ktoré mi poskytol Európsky parlament a právna slu�ba Európskej komisie, ako aj 

ďal�ích podkladov, ktoré som mohol brať do úvahy.1 Neviem čítať dokumenty v českom jazyku 

a preto sa musím opierať o preklady.  

                                                 
1 Dokumenty: Právna slu�ba Európskeho parlamentu, Právny posudok Právneho účinku a niektorých Právnych 
dôsledkov takzvaných �Bene�ových dekrétov�, Brusel, 24. apríla 2002, SJ-0071/02; Právna slu�ba Európskej 
komisia, Takzvané �Bene�ove dekréty� a ich relevantnosť podľa zákonov Spoločenstva, neoficiálna kópia analýzy 
Právnej slu�by Európskej komisie k Bene�ovým dekrétom, dôverné a vyhradené, bez čísla dokumentu. 



 

PE 323.934 6

2. Interpretácia článku 49 ZEÚ 
 

3) Podľa článku 49 ZEÚ �Ktorýkoľvek Európsky �tát, ktorý dodr�uje zásady stanovené 

v čl. 6 odst. 1, mô�e po�iadať o členstvo v Únii ......�. Čl. 6 odst. 1 ZEÚ má toto znenie: �Únia je 

zalo�ená na zásadách slobody, demokracie, dodr�iavania ľudských práv a základných slobôd, a 

tie� na zásade právneho �tátu, na zásadách, ktoré sú pre členské �táty spoločné�. 

 

4) Zásada zhody základnej ústavnej �truktúry členských �tátov Európskej únie, 

zabudovaná do týchto ustanovení odkazuje na súčasné podmienky panujúce v členských �tátoch 

Únie. Zo súvislostí a histórie Európskej integrácie je zrejmé, �e tieto zásady nevylučujú bývalé 

fa�istické alebo komunistické krajiny z prijatia za členov Európskej únie.  

 

5) Rozhodne by sme nemali zabúdať, �e �truktúra integrácie Európy bola prvý krát 

rozvinutá v rámci Európskeho spoločenstva uhlia a ocele, dohodnutého len �esť rokov po druhej 

svetovej vojne medzi �iestimi členskými �tátmi, z ktorých päť bolo v priebehu Druhej svetovej 

vojny prinajmen�om čiastočne okupovaných Nemeckom.1 Obyvatelia dotyčných okupovaných 

krajín v priebehu okupácie hlboko trpeli.  

 

6) Preto nemo�no pochybovať, �e ustanovenia podobné ako články 49 a 6 ZEÚ je 

nevyhnutné vykladať si spôsobom, ktorý je zameraný do budúcnosti, a nie do minulosti. Na 

druhej strane nemo�no vylúčiť, �e skôr prijaté ustanovenia mô�u mať právne účinky, ktoré je 

nevyhnutné posúdiť z hľadiska zlučiteľnosti s článkami 49 a 6 ZEÚ. To je otázka, ktorá pri 

takzvaných �Bene�ových dekrétoch� vznikla. 

 

                                                 
1 Časť Preambule má toto znenie: �[...] Odhodlanie nahradiť odvekú rivalitu zlúčením svojich základných záujmov; 
vytvoriť, zriadením hospodárskeho spoločenstva, základ �ir�ieho a hlb�ieho spoločenstva národov, ktoré boli po 
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7) V tejto súvislosti sú dôle�ité uznesenia Európskeho parlamentu, zo 

dňa 15. apríla 1999 a 5.  septembra 2001. V druhom spomínanom uznesení uvítal Európsky 

parlament �ochotu českej vlády preskúmať zákony a Dekréty Bene�ovej vlády z rokov 1945 a 

1946, ktoré sú naďalej súčasťou zbierok zákonov, aby sa zistilo, či odporujú platným právnym 

predpisom EU a Kodaňským kritériám�.1  

 

 

3. Takzvané �Bene�ove Dekréty� 
 

8) Pojem �Bene�ove Dekréty� sa vzťahuje na rad aktov prezidenta Eduarda Bene�a, 

ktorý vykonával mimoriadne právomoci z Londýna na základe ústavného dekrétu zo dňa 

15. októbra 1940, po tom, čo opustil československé územie. Tieto právomoci vykonával 

prezident Bene� tie� po svojom návrate do Československa.2 Po tom, čo bola dňa 

28. októbra 1945 zákonodarná moc v Československu prevedená na Dočasné Národné 

zhroma�denie, právna platnosť v�etkých Bene�ových dekrétov bola zvlá�tnym ústavným 

zákonom zo dňa 28. marca 19463 so spätnou účinnosťou potvrdená. 

                                                                                                                                                            
dlhé roky rozdelené krvavými konfliktmi; a polo�iť základy in�titúcií, ktoré budú dávať smer osudu od dne�ka 
zdieľanému, rozhodli sa vytvoriť Európske spoločenstvo uhlia a ocele [...]�. 
1 Uznesenie Európskeho parlamentu k �iadosti Českej republiky o členstvo v Európskej únii a stav rokovaní 
(Úradný vestník č. C 72 E zo dňa 21. marca 2002). 
2 Podľa mojich informácií bolo prijatých celkom 143 dekrétov, z toho 98 po návrate prezidenta Bene�a na konci 
druhej svetovej vojny. Porovnaj Právna slu�ba Európskeho parlamentu, ibid., odst. 16; H. Slapnicka, OstEurópa 
Recht 1999, s. 512. Neoficiálny preklad niektorých z najdôle�itej�ích Bene�ových dekrétov do nemčiny, viď.. 
http://www.mittelEurópa.de/benesch-d01.htm. 
3 Ústavný zákon zo dňa 28. marca 1946 (č. 57); nemecký preklad viď. H. Slapnicka, ibid., s. 520. 
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9) V súčasných súvislostiach je relevantný len obmedzený počet uvedených dekrétov 

a zákonov, preto�e mô�u spôsobiť problémy v súvislosti so vstupom Českej republiky do 

Európskej únie. Ide o tieto Dekréty a zákony: 

 

a) Dekrét zo dňa 21. júna 1945 (č. 12) a dekrét zo dňa 20. júla 1945 (č. 28), ktoré sa týkajú 

konfi�kácie majetku bez náhrady, predov�etkým majetku osôb prislúchajúcich  k nemeckej 

alebo maďarskej národnosti. Uvedené konfi�kačné Dekréty boli doplnené dekrétom zo dňa 

25. októbra 1945 (č. 108), podľa ktorého podliehali konfi�kácii v�etky vlastnícke práva osôb 

nemeckej nebo maďarskej národnosti okrem takých osôb, ktoré zachovali loajalitu 

Československé republike.  

 

 

b) Dekrét zo dňa 2. augusta 1945 (č. 33) týkajúci sa československého �tátneho občianstva. 

Týmto dekrétom stratili československé �tátne občianstvo československí �tátni príslu�níci 

nemeckej alebo maďarskej národnosti, ktorí dostali nemecké alebo maďarské občianstvo, so 

spätnou platnosťou od dátumu, kedy uvedené nemecké nebo maďarské občianstvo obdr�ali. 

V�etci ostatní československí �tátni príslu�níci nemeckej nebo maďarskej národnosti stratili 

československé �tátne občianstvo k dátumu vstupu dekrétu do platnosti. Boli vykonané 

výnimky pre osoby, ktoré sa voči Československej republike zachovali loajálne.  

 

c) Zvlá�tne Dekréty, týkajúce sa trestného práva a trestného poriadku, umo�nili viesť proti 

osobám súdne konanie pre neloajalitu voči československému �tátu v priebehu okupácie v ich  

neprítomnosti. Dekrét č. 16/1945 stanovil v niektorých prípadoch trest smrti a tie� tvrdé a 

dlhodobé tresty uväznenia. Aj keď dotyčné ustanovenia u� nie sú v platnosti, nie je celkom 

jasné, do akej miery sú rozsudky vynesené na základe dotyčných dekrétov e�te stále účinné. 
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d) Dňa 8. mája 1946 schválilo Dočasné Národné zhroma�denie právny predpis �o právnosti 

jednaní súvisiacich s bojom o znovunadobudnutie slobody Čechov a Slovákov� (zákon 

č. 115). Článok 1 uvedeného zákona uvádza toto: 

 
�Akékoľvek jednanie, ku ktorému do�lo v dobe od 30. septembra 1938 do 

28. októbra 1945, ktorého cieľom bolo prispieť k boju za slobodu Čechov a Slovákov, 

alebo ktoré predstavovalo prípady spravodlivej odplaty za činy okupačných síl alebo ich  

pomáhačov, nie je protiprávne ani vtedy, ak by takéto činy inak mohli byť podľa zákona 

trestné�.1  

 
Tento právny posudok sa bude venovať rôznym otázkam vzniknutým v súvislosti s dotyčnými 

ustanoveniami.  

 

 

4. Úvodné poznámky 
 

10) Aby sa zabránilo mo�ným nedorozumeniam, je nevyhnutné ujasniť si rozsah tohoto 

právneho posudku v dvoch zále�itostiach. Po prvé, ide o postoj k Slovenskej republike, a po 

druhé o právne postavenie v�etkých občanov Európskej únie po vstupe.  

11) Keď prestal na základe procesu zalo�eného na dohode českej a slovenskej strany 

existovať �tát Československo, vznikli dve nové republiky, Česká republika a Slovenská 

republika.2 V obidvoch republikách zostali Bene�ove Dekréty súčasťou právneho poriadku. Aj 

keď mnoho zále�itostí prejednávaných v nasledujúcom právnom posudku bude platiť aj pre 

                                                 
1 Preklad v: Právna slu�ba Európskeho parlamentu, ibid., odst. 60. Niekedy je namiesto �spravodlivej odplaty� 
pou�ívaný termín �spravodlivá odveta�. 
2 Podrobný popis viď.. Eric Stein, Česko/Slovensko, Národnostný konflikt, Ústavné roz�tiepenie, Dohodnuté 
rozdelenie, 1997. 
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Slovenskú republiku, posudok sa obmedzuje na situáciu v Českej republike. Dôvodom 

obmedzenia je skutočnosť, �e sa dostupné podklady, vrátane posudkov Európskeho parlamentu 

a Európskej komisie, týkajú predov�etkým Českej republiky. Vzhľadom na to, �e sa 

predpokladá skor�í vstup Českej republiky (ako Slovenska), je ospravedlniteľné obmedziť tento 

posudok na situáciu v Českej republike.  

 

12) Neboli mi poskytnuté �iadne zvlá�tne informácie o stave vyjednávania medzi 

Európskou úniou a Českou republikou týkajúce sa vstupu. Predov�etkým nie sú k dispozícii 

�iadne informácie o mo�ných prechodných ustanoveniach, ktoré by mohli byť dohodnuté 

ohľadom nadobúdania majetku občanmi Európskej únie na území Českej republiky. Otázka 

predlo�ená v mandáte formulovanom Európskym parlamentom, �iadnym spôsobom 

nenaznačuje, �e by rokovania o vstupe mohli počítať s  akýmikoľvek rozdielmi medzi občanmi 

Európskej únie po vstupe. Je skutočne nutné zdôrazniť, �e by to bolo zásadné poru�enie tradícií 

Európskej únie a mohlo by to dokonca zadať príčinu k súdnym �alobám, ako diskriminačné 

zmluvné ustanovenie, ktoré nie je v súlade s v�eobecnými ústavnými zásadami, na ktorých 

Európska únia bola, a je zalo�ená.  

 

13) Preto je tento posudok zalo�ený na presvedčení, �e v�etci občania Európskej únie 

budú mať po vstupe rovnaké právo nadobúdať na území Českej republiky majetok. To 

nevylučuje, �e by mohli byť prijaté zvlá�tne prechodné ustanovenia, ani to, �e by mohli byť 

dohodnuté ustanovenia, týkajúce sa vedľaj�ieho bývania. Je dobre známe, �e Protokol č. 16 

z roku 1992 chráni dánske právne predpisy, týkajúce sa nadobúdania vedľaj�ieho bývania,  proti 

�alobám na základe práva Európskej únie. 

 

14) Vzhľadom k nedorozumeniam, ktoré v tejto súvislosti občas panujú, je v�ak potrebné 
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zdôrazniť, �e je vylúčené, aby  bolo v doplňujúcom protokole mo�né stanoviť diskrimináciu 

medzi jednotlivými kategóriami občanov Európskej únie. To znamená, �e Nemci, Maďari alebo 

Rakú�ania, alebo ich predkovia, ktorí boli bývalými obyvateľmi územia Sudety, nemô�u mať 

v rámci systému Európskej únie men�ie práva ako iní občania Európskej únie.  

 

 

5. Otázka konfi�kácií v rokoch 1945/1946 
 

15) Konfi�kácia majetku bývalých československých alebo iných občanov, ktorí boli 

pova�ovaní za príslu�níkov nemeckého a maďarského národa, bez náhrady, je zále�itosť úplne 

ukončená v rokoch 1945 a 1946. Z tohto dôvodu český Ústavný súd vo svojom rozsudku zo dňa 

8. marca 1995 argumentoval, �e dekrét č. 108 zo dňa 25. októbra 1945 by mal byť ako zdroj 

práva, pova�ovaný za �zaniknutý�.1 Je v�ak zrejmé, �e bol dekrét pova�ovaný za právoplatne 

prijatý a majúci v minulosti právny účinok prevodu majetku, ktorý bol pôvodne v dr�aní tých, 

proti ktorým boli prijaté opatrenia konfi�kácie. Preto je v českom právnom poriadku relevantný 

pre súčasný právny �tatút dotyčného majetku. 

 

16) Je mo�né pochybovať, či v rokoch 1945 a 1946 boli konfi�kácie v súvislosti 

s násilným presídlením obyvateľov ospravedlniteľné podľa verejného medzinárodného práva, a 

to aj keď vezmeme do úvahy �pecifický charakter reakcií na nemecké činy v priebehu druhej 

svetovej vojny.2 Nedá sa v�ak pochybovať, �e uvedené konfi�kácie nemajú nič spoločného 

                                                 
1 Výnos českého Ústavného súdu zo dňa 8. marca 1995 - Dreithaler (Pl. ÚS 14/94, Sb. n. u. ÚS 3 (1995 � 
Zväzok I), 73 a ďal�ie); nemecký preklad, viď.. G. Brunner/M. Hofmann/P. Holländer, Verfassungsgerichtsbarkeit 
in der Tschechischen Republik, 2001, s. 151 a ďal�ie. 
2 Táto otázka by nemohla byť skúmaná s obmedzením na konanie Československa, ale bolo by nutné vysporiadať 
sa s rozhodnutiami prijatými spojeneckými silami na Postupimskej konferencii v roku 1945. Podľa protokolu 
uvedenej konferencie: �Bude nutné podniknúť presídlenie nemeckého obyvateľstva, ktoré zotrváva v Poľsku, 
Československu a Maďarsku � alebo jeho častí � do Nemecka.� bolo dodané, �e presídľovanie �by malo byť 
vykonávané usporiadaným a humánnym spôsobom�. Je v�eobecne známe, �e táto podmienka bola pred i po 
Postupimskej konferencii rozsiahle ignorovaná. Týmto rozhodnutím spojeneckých síl boli konfi�kácie  majetku, 
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s predpismi obsiahnutými v článkoch 49 a 6 ZEÚ. �iadny z týchto článkov sa nevzťahuje na 

minulosť a v právnom systéme pristupujúcej krajiny nemô�e znovu otvoriť otázky konfi�kácií 

ukončených v dávnej dobe.  

 

17) Článok 295 Zmluvy o Európskom spoločenstve (ZES) potvrdzuje, �e zmluva nemá 

vplyv na právne predpisy, ktorými sa riadi systém vlastníctva majetku vo v�etkých členských 

�tátoch. Toto pravidlo platí pre v�etok majetok, vrátane majetku získaného prostredníctvom 

konfi�kácií, alebo po konfi�káciách, ktoré sú zákonné podľa právneho poriadku dotyčného 

členského �tátu, získaného dávno pred vstupom. Je pravda, �e Európsky súdny dvor (ESD) 

objasnil, �e Článok 295 nemô�e obmedzovať slobody obsiahnuté v Zmluve.1 Tieto slobody sa 

v�ak na základe Zmluvy nijako nevzťahujú na konfi�kácie v rokoch 1945/46.  

 

18) Tie� je nevyhnutné zobrať do úvahy, �e ZES nestanovuje priamo podmienky pre 

vyvlastnenie. V tejto súvislosti musí určite byť Článok 6 ZEÚ vykladaný tak, �e sa odvoláva na 

po�iadavky Európskeho dohovoru o ľudských právach. Tým sa v práve Európskej únie 

uplatňuje Článok 1 Prvého protokolu dohovoru, ktorý v zásade po�aduje náhradu za 

vyvlastnenie.2 Tento predpis v�ak nemá spätnú účinnosť a neupravuje konfi�kácie v rokoch 

1945/46.  

                                                                                                                                                            
ktorý zostal v krajinách, odkiaľ boli ľudia presídľovaní, očividne akceptované ako dôsledok. Nedávna česká 
publikácia zahŕňa prehlásenie veľvyslancov Ruska, Spojených �tátov a Spojeného kráľovstva v Prahe, ktoré 
potvrdzuje postupimské rozhodnutie. Tieto prehlásenia ukazujú, �e akákoľvek diskusia o presídlení nemeckých 
obyvateľov z územia Československa a konfi�kácia majetku, ktorý tam zostal, by sa týkala veľmocí, ktoré sa 
podieľali na postupimskom rozhodnutí. Česká publikácia sa volá: �Právne aspekty odsunu sudetských Nemcov�, 
1996, s. 103. Pokiaľ ide o diskusiu o Postupimskej konferencii viď.. J. A. Frowein, Postupimské dohody o 
Nemecku, Encyklopédia medzinárodného verejného práva (vydal R. Bernhardt), Zväzok III, 1997, s. 1087-1092. 
Pokiaľ ide o kritickú diskusiu zvlá�ť o presídlenie, C. Tomuschat, Die Vertreibung der Sudetendeutschen � Zur 
Frage des Bestehens von Rechtsansprüchen nach Völkerrecht und deutschem Recht, Zeitschrift für ausländisches 
öffentliches Recht und Völkerrecht 56 (1996), s. 1-69. V tejto súvislosti je tie� nevyhnutné nezabúdať, �e to bolo 
Nemecko, kto začal s násilným presídľovaním obyvateľstva. To nebolo obmedzené na �idov, ale týkalo sa to tie� 
Poliakov a iných. Porovnaj G. Aly, Endlösung, 1998. 
1 Vec C-350/92 �panielsko/Rada, ESD 1995 I, 1985. 
2 Zrovnaj J. A. Frowein/W. Peukert, EMRK-Kommentar, druhé vydanie. 1996, 809-817; zásada náhrady bola 
zriadená rozsudkami James a Lithgow v roku 1986, Európsky dohovor o ľudských právach 98, 66 a ďal�ie; 102, 89 
a ďal�ie. 
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19) Názor, �e voči konfi�káciám v rokoch 1945/46 nemo�no vzná�ať námietky na 

základe právnych predpisov EÚ, je správne vyjadrený v analýze právnej slu�by Európskej 

komisie1, ako aj v stanovisku Parlamentu2. Taký je i postoj autorov, ktorí k uvedenej zále�itosti 

vyjadrili svoje stanovisko.3 V česko-nemeckej deklarácii z roku 1997, česká strana ľutuje, �e 

uvedené konfi�kácie spôsobili bezprávie nevinným ľudom, ale nie sú z toho vyvodené �iadne  

dôsledky.1  

 

20) V tejto súvislosti je tie� potrebné zmieniť sa, �e Nemecko po zjednotení nevykonalo 

re�titúcie majetku skonfi�kovaného v období 1945 a� 1949 na základe sovietskych rozhodnutí. 

Nemecký Federálny ústavný súd v niekoľkých rozsudkoch potvrdil, �e dotyčná prax neporu�uje 

ústavnú záruku majetku.2 Uvedený príklad ukazuje, �e členský �tát Európskej únie nevykonal 

re�titúciu majetku konfi�kovaného za veľmi �pecifických okolností po druhej svetovej vojne. 

 

21) Z týchto dôvodov som dospel k záveru, �e konfi�kácie na základe takzvaných 

�Bene�ových dekrétov�  nespôsobujú vznik problému v súvislosti so vstupom Českej republiky 

do Európskej únie.  

 

 

6. Rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci predlo�enej knie�aťom 
Lichten�tajnským 

 

                                                 
1 Právna slu�ba Európskej komisie, ibid., s. 4. 
2 Právna slu�ba Európskeho parlamentu, ibid., odstavec 165 a ďal�ie, s. 24 s. Stanovisko Parlamentu sa odvoláva 
na rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva zo dňa 12. júla 2001 vo veci �Knie�a Hans-Adam II 
Lichten�tajnský�. V tomto rozsudku sa v�ak Súd nezaoberá otázkou konfi�kácie v dotyčných súvislostiach. (Viď. 
s. 10).  
3 C. Tomuschat, in: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, Európska integrácia a medzinárodná spolupráca, 2002, 
s. 451. 
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22) Rozsudok vynesený Európskym súdom pre ľudské práva dňa 12. júla 2001 na �iadosť 

podanú knie�aťom Lichten�tajnským3 cituje právny posudok Parlamentu.4  

 

23) Európsky súd pre ľudské práva musel rozhodnúť, či z odmietnutia nemeckých súdov 

rozhodnúť o zlučiteľnosti československých konfi�kácií, zalo�ených na Bene�ových dekrétoch 

s medzinárodným právom, vyplývalo poru�enie Európskeho dohovoru o ľudských právach. 

Knie�a Lichten�tajnský argumentoval, �e dotyčné odmietnutie bolo podľa Dohovoru poru�ením 

jeho práv. Európsky súd pre ľudské práva sa domnieval, �e keď nemecké súdy uplatnili 

medzinárodnú zmluvu, ktorá  im zabraňuje hodnotiť akékoľvek konfi�kačné opatrenia po druhej 

svetovej vojne, bolo to úplne zlučiteľné s Európskym dohovorom o ľudských právach. To 

ukazuje, �e súd o konfi�kačných opatreniach �iadnym spôsobom nerozhodol. 

 

24) Pokiaľ ide o tvrdenie o poru�ení práva na majetok podľa článku 1 Prvého protokolu 

Európskeho dohovoru o ľudských právach, Súd urobil záver, �e k poru�eniu nedo�lo. Knie�a 

Lichten�tajnský tvrdil, �e je naďalej vlastníkom dotyčného obrazu a �e konfi�kácia, ktorá bola 

v rozpore s medzinárodným verejným právom, mala zostať neúčinnou. Súd dospel k záveru, �e 

�iadateľ nemá �iadnu �dr�bu� v zmysle článku 1. Súd rozhodol takto: 

 

�85. Pokiaľ ide o túto predbe�nú otázku, Súd zaznamenal, �e vyvlastnenie bolo vykonané 

orgánmi bývalého Československa v roku 1946, ako potvrdzuje bratislavský Správny súd 

v roku 1951, to jest pred 3. septembrom 1953, kedy nadobudol platnosť Dohovor, a pred 

18. májom 1954, kedy nadobudol platnosť protokol č. 1. Vzhľadom k tomu neprislúcha 

                                                                                                                                                            
1 Viď. Príloha, Deklarácia, oddiel III. 
2 Bundesverfassungsgericht, BVerfGE 84, 90, 122-128; 94, 12. 
3 Európsky dohovor o ľudských právach, rozsudok zo dňa 12. júla 2001, Knie�a Hans-Adam II Lichten�tajnský v. 
Nemecko, �iadosť č. 42527/98.  
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Súdu ratione temporis skúmať okolnosti vyvlastnia alebo pokračujúce účinky, ktoré toto 

vyvlastnenie spôsobilo do dne�ného dátumu (viď. Malhús v. Česká republika 

(rozhodnutie), citované vy��ie, a judikatúra Komisie, napr. Mayer a ďal�í v. Nemecko, 

�iadosti č. 18890/91, 19048/91, 19342/92 a 19549/92, rozhodnutie Komisie zo dňa 

4. marca 1996, rozhodnutia a správy 85, s. 5-20).  

Súd dodal, �e za uvedených okolností neexistuje otázka pokračujúceho poru�ovania 

Dohovoru, ktoré by mohlo byť kladené za vinu Spolkovej republike Nemecko, a ktoré by 

mohlo mať účinky na časové obmedzenie príslu�nosti Súdu (viď a contrario, rozsudok 

Loizidú v. Turecko (skutková podstata), citované vy��ie, s. 2230, odstavec 41). 

Následkom uvedeného opatrenia nemohol otec �iadateľa ani sám �iadateľ vykonávať 

vlastnícke práva k dotyčnému obrazu, ktorý bol dr�aný brnenským pamiatkovým ústavom 

v Českej republike. 

Za uvedených okolností nemohol byť �iadateľ, ako dedič svojho otca, pre účel článku 1 

Protokolu č. 1, pova�ovaný za podr�iavajúceho si zákonný nárok na dotyčný majetok, ani 

nárok na re�titúciu voči Spolkovej republike Nemecko, ktorý by bolo mo�né pova�ovať za 

�oprávnené očakávanie� v zmysle judikatúry Súdu. 

86. Za uvedených okolností nemo�no rozhodnutie nemeckého súdu a následné vrátenie 

obrazu do Českej republiky pova�ovať za zasahovanie do �dr�by� �iadateľa v zmysle 

článku 1 Protokolu č. 1 (viď. odstavec 78 hore). 

87. Preto Súd dochádza k záveru, �e nedo�lo k �iadnemu poru�eniu článku 1 

Protokolu č. 1.� 

                                                                                                                                                            
4 Právna slu�ba Európskeho parlamentu, ibid., odstavce 81-86, s. 12/13, a odstavce 166-169, s. 24/25. 
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25) Zatiaľ čo je v tejto časti rozsudku mo�né vidieť potvrdenie  platnosti konfi�kačných 

opatrení v medzinárodnom právnom poriadku, Súd zdôraznil, �e nemô�e, ratione temporis, 

hodnotiť konfi�kácie v rokoch 1945/1946. Dotyčný rozsudok v�ak jednoznačne potvrdzuje 

názor tu vyjadrený, �e konfi�kácie v rokoch 1945/46 nedávajú podnet na vznik problému podľa 

Európskeho dohovoru o ľudských právach. 

 

7. Mo�ná diskriminácia v rámci re�titúcií  
 

26) Podľa zákona č. 243/1992 zo dňa 15. apríla 1992 bola zavedená mo�nosť re�titúcie 

pre niektoré osoby, ktoré pri�li o svoj majetok na základe Bene�ových konfi�kačných dekrétov. 

Uvedená re�titúcia bola obmedzená na občanov Českej republiky, podľa článku 11 a) § 3 

zákona 243/1992 �nároky na re�titúciu nehnuteľného majetok na základe tohoto zákona mô�e 

osoba oprávnená na základe čl. 2 odst. 2 uplatniť do 30. júna 2001�. To znamená, �e konečný 

termín pre re�titučné nároky uplynul dávno pred tým, ako mô�e byť ukončený proces vstupu. 

 

27) Vzniká otázka, či by re�titučné konanie,  o ktoré je mo�né za�iadať len pred vstupom 

Českej republiky do Európskej únie, mohlo spôsobiť problém podľa ustanovenia o diskriminácii 

článku 12 Zmluvy o Európskom spoločenstve, ktorý zakazuje diskrimináciu medzi občanmi 

Európskej únie, zalo�enú na národnosti.  

 

28) Zákaz diskriminácie, ako v�etky právne predpisy Európskej únie, mô�e byť účinný 

len od moment vstupu do Európskej únie. Toto potvrdzuje judikatúra Európskeho súdneho  
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dvora (ESD).1 Z toho vyplýva, �e re�titučný postup ukončený pred vstupom nemo�no na 

základe ustanovenia Zmluvy o diskriminácii spochybniť. Právne dôsledky re�titučného konania 

ukončeného pred vstupom nemo�no po vstupe znova otvoriť na základe článku 12 ZES.2 

Dokonca, ani pokiaľ by re�titučný postup e�te prebiehal, nemal by vstup za následok nové 

otvorenie konečného termínu pre re�titúcie. 

 

29) Tie� je v�ak nevyhnutné vziať do úvahy, �e výbor zriadený v rámci Dohovoru o 

občianskych a politických právach (Covenant on Civil and Political Rights) OSN dospel 

v niekoľkých veciach, ktoré mu boli podané, k záveru, �e re�titučný postup, tak, ako je Českou 

republikou vykonávaný, poru�uje Článok 26 Dohovoru o občianskych a politických právach, 

ktorý chráni rovnosť tie� v oblasti právnych predpisov.3 Za týchto okolností by malo byť 

prejednané, či by diskriminácia obsiahnutá v re�titučnom zákone, ktorú potvrdil príslu�ný orgán 

pre ľudské práva, mohla mať nejaký dopad na proces vstupu, aj keď o samotnú re�titúciu bolo 

mo�né �iadať len v čase, keď k vstupu e�te nedo�lo. Je mo�né predstaviť si napríklad nové 

otvorenie časového obmedzenia, na základe jednania o vstupe. Je preto dôle�ité venovať sa 

stanoviskám Výboru pre ľudské práva OSN.  

 

30) Výbor pre ľudské práva najprv v niekoľkých prípadoch rozhodol, �e re�titučný postup 

prijatý Českou republikou pre osoby, ktoré pri�li o svoj majetok v dôsledku komunistických 

konfi�kačných opatrení, bol diskriminačný, preto�e bol zalo�ený na dvojitej po�iadavke, t.j. na 

po�iadavke československého občianstva a na po�iadavke trvalého pobytu na území �tátu. 

                                                 
1 Viď. napr. Vec C-464/98 Friedrich Stefan, ESD 2001 I, 173. 
2 To je pravdepodobne názor, o ktorý sa opiera formulácia v Posudku Právnej slu�by Európskeho parlamentu: 
�Existujú pochybnosti, či by dotyčné zákony mohli po vstupe naďalej vytvárať nové práva a záväzky.� Závery, 
odstavec 171b, s. 26. Re�titučné predpisy, ktorých časový limit skončil u� pred vstupom, nemô�u vytvárať nové 
práva a záväzky po vstupe.  
3 Článok 26 znie: �V�etci ľudia sú si rovní pred zákonom a majú právo na rovnakú zákonnú ochranu bez 
akejkoľvek diskriminácie. V tomto ohľade zakazuje zákon akúkoľvek diskrimináciu a zaručuje v�etkým ľuďom 
rovnakú a účinnú ochranu proti diskriminácii z akýchkoľvek dôvodov, ako sú rasa, farba pleti, pohlavie, jazyk, 
nábo�enstvo, politické alebo iné presvedčenie, �tátny nebo sociálny pôvod, majetok, narodenie nebo iný �tatút.� 
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Výbor pre ľudské práva do�iel k záveru, �e túto dvojitú po�iadavku je nutné pova�ovať za 

svojvoľnú, preto�e dotyčné po�iadavky nemajú �iadnu spojitosť s pôvodnými vlastníckymi 

právami, a naviac si odporujú, preto�e sám bývalý československý �tát vyhnal autorov 

oznámenia z krajiny pomocou perzekučných opatrení.1  

 

31) V niekoľkých prípadoch, týkajúcich sa majetku bývalých sudetských Nemcov, výbor 

rozhodol, �e nebolo svojvoľné a diskriminačné obmedziť re�titúcie na konfi�kácie vykonané 

komunistickým re�imom a neroz�irovať ich na konfi�káciu podľa takzvaných �Bene�ových 

dekrétov�.2 

 

32) V roku 2001 sa Výbor musel zaoberať re�titúciou podľa zákona č. 243/1992 

týkajúceho sa konfi�kácií podľa Bene�ových dekrétov. Prípad De Fours Walderode3 je 

charakteristický veľmi neobvyklými skutočnosťami. Autor oznámenia, K. De Fours Walderode, 

bol občanom novovytvoreného československého �tátu od roku 1918. Jeho pozemky boli 

konfi�kované v roku 1945, av�ak vzhľadom k jeho preukázanej loajalite k Československu 

počas okupácie, mu bolo ponechané československé občianstvo. 

 

                                                 
1 Výbor pre ľudské práva OSN, Oznámenie č. 516/1992, Simunek et al. v. Česká republika, záverečné stanoviská, 
19. júla 1995, Správa Výboru pre ľudské práva OSN, Zväzok II, Úradné správy GA, 50. zasadanie, Dodatok č. 40 
(A/50/40); Správa č. 586/1994, Adam v. Česká republika, záverečné stanoviská, 23. júla 1996, Správa Výboru pre 
ľudské práva OSN, Zväzok II, Úradné správy GA, 51. zasadanie , Dodatok č. 40 (A/51/40); Oznámenie 
č. 857/1999, Blazek et al. v. Česká republika, záverečné stanoviská, 12. júla 2001, Správa Výboru pre ľudské práva 
OSN, Zväzok II, Úradné správy GA, 56. zasadanie , Dodatok č. 40 (A/56/40). Je nutné zdôrazniť, �e mandát tohoto 
Právneho posudku sa obmedzuje na re�titúcie týkajúce sa konfi�kácií podľa Bene�ových dekrétov. 
2 Výbor pre ľudské práva OSN, Oznámenie č. 643/1994, Drobek v. Slovensko, záverečné stanoviská, 14. júla 1997, 
Správa Výboru pre ľudské práva OSN, Zväzok II, Úradné správy GA, 52. zasadanie , Dodatok č. 40 (A/52/40); 
Oznámenie č. 669/1995, Malik v. Česká republika, záverečné stanoviská, 21. oktobra1998, a Správa č. 670/1995; 
Schlosser v. Česká republika, záverečné stanoviská, 21. oktobra1998, Správa Výboru pre ľudské práva OSN, 
Zväzok II, Úradné správy GA, 54. zasadanie , Dodatok č. 40 (A/54/40); Oznámenie č. 807/1998, Koutny v. Česká 
republika, záverečné stanoviská, 20. marca 2000, Správa Výboru pre ľudské práva OSN, Zväzok II, Úradné správy 
GA, 55. zasadanie , Dodatok č. 40 (A/55/40).  
3 Výbor pre ľudské práva OSN, Oznámenie č. 747/1997, De Fours Walderode v. Česká republika, záverečné 
stanoviská, 30. októbra 2001, Dok. OSN CCPR/C/73/D/747/1997. 
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33) V roku 1992 zaujímali české orgány stanovisko, �e stratil československé občianstvo 

v roku 1949, kedy krajinu opustil. V roku 1996 bola podmienka nepreru�eného občianstva 

uvedená v zákone č. 243/1992, ako po�iadavka pre re�titúciu. Výbor zastával názor, �e je 

diskriminačné po�adovať nepreru�ené československé a české občianstvo u niekoho, kto má 

inak podľa zákona č. 243/1992 právo �iadať o re�titúciu majetku konfi�kovaného na základe 

dekrétov, namierených proti nemeckým a maďarským občanom.  

 

34) Vzniká otázka, či sú podľa názoru Výboru pre ľudské práva české re�titučné predpisy 

týkajúce sa konfi�kácií podľa Bene�ových dekrétov, celkovo diskriminačné, a či by mali byť 

pred vstupom zmenené, preto�e neumo�ňujú re�titúciu osobám, ktoré dnes majú nemecké, 

maďarské alebo akékoľvek iné občianstvo. 

 

35) Proti takémuto názoru existujú preukázateľné argumenty. Nikto zatiaľ netvrdil, �e by 

Česká republika mala vykonať re�titúciu v�etkého majetku skonfi�kovaného podľa Bene�ových 

dekrétov pôvodným vlastníkom. Je nepochybené, �e by to presahovalo finančné a právne 

mo�nosti akéhokoľvek �tátu v porovnateľnej situácii. Ale tie� by to vytváralo problém 

z hľadiska pozadia konfi�kácií, t.j. odsunu nemeckého a maďarského obyvateľstva, potvrdeného 

Postupimskou konferenciou.1 Ako u� bolo uvedené, dotyčné rozhodnutie bolo nedávno 

potvrdené mocnosťami, ktoré boli stranami Postupimských dohôd.2  

 

36) Výbor pre ľudské práva sa výslovne nevenoval otázke, či sú české právne predpisy 

ospravedlniteľné, pokiaľ obmedzujú re�titúciu na osoby, ktoré preukázali loajalitu voči 

Československu. Vo veci, ktorú výbor rozhodoval, nebolo predmetom sporu, či osoba 

preukázala loajalitu. Zdá sa teda zrejmé, �e výbor zalo�il svoju analýzu na tomto preukázanom 

                                                 
1 Viď. hore s. 8, poznámka pod čiarou 9.  
2 Porovnaj s. 8, poznámka pod čiarou 9. 
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fakte. Pova�oval zavedenie po�iadavky nepretr�itého občianstva pre niekoho, kto preukázal 

uvedenú loajalitu, za diskriminačné. Zo stanoviska výboru nemo�no vyvodzovať, �e v�etci 

ostatní � ktorí nespĺňajú po�iadavku loajality � musia mať právo na re�titúciu.  

 

37) To ukazuje, �e správna analýza stanoviska, týkajúceho sa prípadu De Fours 

Walderode vyjadreného Výborom OSN nespochybňuje celkový systém re�titúcií, ako je 

uplatňovaný Českou republikou na základe zákona č. 243/92. Preto neexistuje dôvod 

spochybňovať zlučiteľnosť dotyčného postupu so zásadou zákazu diskriminácie v súvislosti 

s procesom vstupu. Správne analyzovaný je rozdiel, ktorý pou�ívajú české re�titučné predpisy 

v zákone č. 243/92, rozdiel medzi osobou, ktorá preukázala loajalitu k �tátu Československa v 

priebehu okupácie, a ostatnými. Nie je správne vyvodzovať z názoru výboru výklad, �e by mal 

byť zavedený v�eobecný nárok na re�titúciu pre v�etky osoby príslu�né k nemeckej a maďarskej 

národnosti, ktoré utrpeli konfi�kácie v roku 1945 a neskôr. Skôr musí byť robený rozdiel 

pova�ovaný za primeraný. 

 

38) To ma privádza k záveru, �e ani roz�írený pohľad na pravidlo zákazu diskriminácie 

v článku 12 ZES a v článku 6 ZEÚ neumo�ňuje spochybniť postup stanovený v českých 

re�titučných predpisoch, ktoré v dobe vstupu nebudú vzhľadom k časovému limitu 

30. júna 2001 u� uplatniteľné. Preto nevytvára obmedzený systém re�titúcií, tykajúcich sa 

konfi�kácií podľa Bene�ových dekrétov v súvislosti so vstupom, problém. 
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8. Otázky občianstva 
 

39) Na základe dekrétu týkajúceho sa občianstva (č. 33/1945) stratilo mnoho bývalých 

československých �tátnych príslu�níkov, ktorí boli pova�ovaní za príslu�níkov nemeckej alebo 

maďarskej národnosti, svoje československé �tátne občianstvo. U tých, ktorí získali nemecké 

alebo maďarské občianstvo na základe rôznych zmlúv alebo nariadení, bolo rozhodnuté, �e k 

tejto strate dôjde so spätnou platnosťou. Je zrejmé, �e účinnosť dotyčných ustanovení bola 

obmedzená na príslu�né obdobie. Podľa dotyčného dekrétu nemô�u vzniknúť �iadne ďal�ie 

prípady. Aj keď postupy dotyčného druhu by spôsobili podľa súčasných predpisov 

medzinárodného práva problémy, zále�itosti z rokov 1945/46 sa týmito predpismi neriadia. Tu 

je potrebné dodať, �e strata občianstva osôb, ktoré boli násilne presídlené, vyplývala zo 

zrozumiteľnej logiky. Pokiaľ by neboli zbavené občianstva �tátu, z územia ktorého boli 

presídlené, mohli by sa � prinajmen�om teoreticky � do�adovať návratu.  

 

40) Spolková republika Nemecko bola pri vyjednávaní pra�skej Zmluvy zo dňa 

11. decembra 19731 veľmi opatrná, aby nespochybnila nemecké občianstvo tých sudetských 

Nemcov, ktorí ho získali na základe Mníchovskej dohody.2 Prehlásenie o neplatnosti 

mníchovskej dohody v pra�skej zmluve je podmienené tak, aby neumo�ňovalo �iadny dôsledok 

pre národnosť, termín, ktorý sa tu pou�íva v zmysle občianstva.3 To je tie� nutné v teraj�ích 

súvislostiach vziať do úvahy. Ukazuje to, �e československé opatrenia, pokiaľ sa týkajú 

uvedených osôb, boli � bohu�iaľ � dôsledkom historických udalostí.  

 

                                                 
1 Bundesgesetzblatt 1974 II, 990; anglický preklad: Medzinárodné právne dokumenty 13 (1974), 19. 
2 Reichsgesetzblatt 1938 II, 853; anglický preklad: Britské a zahraničné dokumenty 142 (1938), 438. 
3 Čl. II odst. 2 uvádzal: �Táto zmluva neovplyvní národnosť �ivých alebo zosnulých osôb vyplývajúcu z Právneho 
systému ktorejkoľvek z obidvoch zmluvných strán.� 
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41) V súvislosti so vstupom je v�ak najdôle�itej�ia jednoznačná kompetencia príslu�ného 

�tátu v zále�itostiach občianstva a národnosti. Ako ukazuje Článok 17 ZES, národnosť a 

občianstvo v členských �tátoch je zále�itosť, ktorú riadi len dotyčný �tát. Preto nie je otázka 

občianstva otázkou, ktorá by spôsobovala akékoľvek problémy v súvislosti s procesom vstupu. 

 

 

9. Dekréty týkajúce sa trestného práva a trestného poriadku 
 

42) Spravidla Dekréty č. 16 a 137 z roku 1945 stanovili trestné postihy proti osobám, 

ktoré kolaborovali s okupačnými orgánmi, alebo za podobné chovanie. Boli zriadené 

mimoriadne tribunály, ktoré súdili osoby v skrátenom konaní, často za ich neprítomnosti. Zdá 

sa, �e takými tribunálmi bol odsúdený značný počet ľudí, ktorí u�li alebo boli vyhnaní 

z československého územia. Nie je jasné, do aké miery sú rozsudky uvedených tribunálov stále 

platné a vykonateľné v českom právnom poriadku.1 Dekréty boli zru�ené na začiatku roku 

1948.2  

 

43) Za predpokladu, �e by takéto rozsudky mohli byť doposiaľ vykonané, vytváralo by to 

problém na základe článkov 45 a 6 ZEÚ. Prípadné zatknutie a väznenie osôb, ktoré vstúpia do 

Českej republiky, na základe odsúdenia v neprítomnosti v skrátenom konaní v rokoch 1945 

alebo 1946, by odporovalo základným právam a zárukám právneho �tátu, ktoré musia platiť od 

dátumu vstupu. Európsky súd pre ľudské práva rozhodol, �e trestné konania v neprítomnosti 

                                                 
1 Názor českého právnika vychádza z týchto záverov: �Rozsudky ulo�ené podľa Veľkého retribučného dekrétu 
č. 16/1945 nie sú dnes vykonateľné z Právnych a vecných dôvodov. Dekrét sám bol zru�ený a nemô�e byť 
v rozpore s acquis communautaire.� 
2 Posudok Právnej slu�by Európskeho parlamentu, Závery, odstavec 171k, s. 27. 



 

        23      PE 323.934 

 
v zásade poru�ujú základné ľudské práva podľa článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských 

právach.1  

 

44) Preto je dôle�ité overiť, či je vykonanie dotyčných rozsudkov vylúčené predpisom 

podľa ustanovenia platného českého trestného zákonníka, alebo na základe akýchkoľvek iných 

právnych predpisov. To musí byť vyjasnené v priebehu procesu vstupu.2 Právna istota vy�aduje, 

aby nikto nemal v tomto smere �iadne pochybnosti. Česká vláda musí zaujať jednoznačné 

stanovisko. V prípade, �e to bude nutné, musia byť uzákonené nové právne predpisy. 

 

 

10. Vylúčenie trestnej zodpovednosti na základe zákona č. 115 zo dňa 8. mája 1946 
 

45) Zákon č. 115 z roku 1946 stanovuje: �Akékoľvek konanie, ku ktorému do�lo v dobe 

od 30. septembra 1938 do 28. októbra 1945, ktorého cieľom bolo prispieť k boju za slobodu 

Čechov a Slovákov, alebo ktoré predstavovalo prípady spravodlivej odplaty za činy okupačných 

síl alebo ich  pomáhačov, nie je protiprávne ani vtedy, ak by takéto činy mohli byť inak podľa 

zákona trestné.�1 Tento predpis má doteraz právne účinky. Vylučuje mo�né trestné 

vy�etrovania, �aloby a rozsudky proti osobám, ktoré v definovanom období konali spôsobom 

vymedzeným v predpise.  

 

46) Zatiaľ, čo sa zdá jednoduché pochopiť, �e jednanie smerujúce k prispeniu k boju za 

slobodu Čechov a Slovákov, bolo vyňaté z akýchkoľvek mo�ných postihov, je ťa��ie to 

                                                 
1 Rozsudok zo dňa 12. februára 1985, Colozza v. Itálie, Sada A, č. 89; Rozsudok zo dňa 13. februára 2001, 
Krombach v. Francie, �iadosť č. 29731/96; Európsky dohovor o ľudských právach, Rozsudok zo dňa 11. júla 2002, 
Osu v. Taliansko, �iadosť č. 36534/97.  
2 Právny posudok Parlamentu dochádza k záveru, �e �by bolo u�itočné overiť, či je právo na vykonanie rozsudkov 
vylúčené predpisom podľa ustanovenia platného českého trestného zákonníka�, (odstavec 171k, s. 27). To musí byť 
pova�ované za podmienku vstupu.  
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pochopiť u druhej kategórie. Dotyčná druhá kategória sa vzťahuje na �prípady spravodlivej 

odplaty za činy okupačných síl alebo ich  pomáhačov�. Nie je pochýb, �e v priebehu  núteného 

presídľovania (Vertreibung) veľkých počtov Nemcov a Maďarov, stratilo mnoho ľudí �ivot na 

základe svojvoľného konania strá�cov, domobrany alebo násilníkov z radov civilného 

obyvateľstva.2 Zákon č. 115 bol a je pou�ívaný na zbavenie trestných postihov činov, ktoré 

poru�ovali elementárne humanitárne zásady, ako uznáva česko-nemecká deklarácia z roku 

1997.3 Taký právny predpis je pri uplatnení �tandardov článku 6 ZEÚ krikľavým poru�ením 

záruky ľudských práv, právneho �tátu a povinností �tátu chrániť v�etkých jednotlivcov na 

svojom území proti násiliu. 

 

47) Je samozrejme nutné okam�ite dodať, �e uvedený predpis bol prijatý po dlhom 

období krutej okupácie, v priebehu ktorej bolo brutálne zavra�dených alebo zranených mnoho 

civilných osôb. Mnoho, pokiaľ nie väč�ina, činov Nemcov v priebehu okupácie nebolo nikdy 

vy�etrovaných prokurátormi alebo súdmi. Nedá sa zistiť, či � aby som uviedol jeden z najviac 

neslávne známych príkladov � niekedy do�lo k akýmkoľvek nemeckým súdnym konaniam 

týkajúcim sa príslu�níkov nemeckej armády, ktorí sa zúčastnili vra�denia v Lidiciach, 

spáchaného ako odveta po útoku na Heydricha, najvy��ieho nemeckého funkcionára na 

okupovanom území Československa (Reichsprotektorat Böhmen und Mähren).4 Podľa správ 

bolo v Lidiciach na mieste zabitých 199 mu�ských obyvateľov, 184 �ien bolo deportovaných do 

koncentračného tábora v Ravensbrücku, kde 52 z nich zomrelo, a viac ako 80 detí bolo zabitých 

v plynových komorách v Chelmne.5 

 

                                                                                                                                                            
1 Preklad v Posudku Právna slu�ba Európskeho parlamentu, odstavec 60, s. 9.  
2 Viď. citát v C. Tomuschat, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht (1996), s. 1, 5. 
3 Viď. oddiel III deklarácie v prílohe. 
4 V publikácii C. F. Rüter/D. W. De Mildt, Die westdeutschen Strafverfahren wegen nationalsozialistischer 
Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998 nie sú zaznamenané �iadne súdne konania týkajúce sa Lidíc. 
5 Viď.. M. Kárný, v: L. Droulia/H. Fleischer, Von Lidice bis Kalavryta, 1999, s. 61. 
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48) Ako sa dalo zistiť, neexistovali v Európskych �tátoch okupovaných Nemcami �iadne  

iné zákony, ktoré by pripomínali zákon z roku 1946. Francúzsky zákon 46/729 zo dňa 

16. apríla 1946 poskytoval amnestiu týkajúcu sa v�etkých takých trestných činov, ktorých  

cieľom bolo oslobodenie Francúzska.1 To je mo�né interpretovať obdobne ako zákon č. 115. 

Av�ak formálne vylúčenie trestných postihov činov, ktoré predstavovali �prípady spravodlivej 

odplaty za činy okupačných síl a ich pomáhačov�, sa zdá byť ojedinelé.  

 

49) Nie je v�eobecne známe, �e zákon č. 115 zo dňa 8. mája 1946 bol očividne 

ovplyvnený dekrétom Hitlera zo dňa 7. júna 1939, ktorý vynímal z trestnej zodpovednosti 

v�etkých tých, ktorí spáchali zločiny v boji za �zachovanie nemeckého elementu v sudetských 

nemeckých územiach, alebo za návrat uvedených území späť do Rí�e pred 

1. decembrom 1938.�2 Českí autori vysvetľujú, �e zákon č. 115 bol v skutočnosti vypracovaný 

podľa modelu nemeckého dekrétu zo dňa 7. júna 1939. Uvádza tie�, �e sa zákon č. 115 v praxi 

neuplatňoval v prípadoch, v ktorých existovali len osobné motívy, ako napríklad pri lúpe�i. To 

bolo očividne potvrdené rozhodnutiami Najvy��ieho súdu Československa v rokoch 1947 a 

1949.3 Najmenej dvaja autori tie� uvádzajú, �e by sa zákon neuplatnil na zločiny proti 

ľudskosti.4 Ale evidentne neboli vznesené �iadne �aloby.  

 

                                                 
1 Jeho znenie je nasledovné: �Článok 6. � Pendant un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente 
loi pourront demander à être admises, par décret, au bénéfice de l�amnistie, les personnes poursuivies ou 
condamnées pour toutes infractions pénales, quelle qu�en soit la juridiction appelée à en connaître, civile ou 
militaire, commises antérieurement au 8 mai 1945 pour l�ensemble du territoire, ou à la date du 18 août 1945 pour 
les départements du Haut-Rhin, Bas-Rhin et Moselle, à condition que les actes reprochés aient été accomplis avec 
l�esprit de servir la cause de la libération définitive de la France.� 
2 Reichsgesetzblatt 1939 I, 1023. Nemecké znenie je nasledovné: �Darüber hinaus gewähre ich für Straftaten und 
Verwaltungsübertretungen, die im Kampfe für die Erhaltung des Deutschtums in den sudetendeutschen Gebieten 
oder für ihre Heimkehr ins Reich vor dem 1. Dezember 1938 begangen wurden, Straffreiheit mit folgender 
Maßgabe: Straftaten, die beim Inkrafttreten dieses Erlasses rechtskräftig erkannt und noch nicht vollstreckt sind, 
werden ohne Rücksicht auf ihre Höhe erlassen. Anhängige Verfahren werden eingestellt, neue Verfahren werden 
nicht eingeleitet.� 
3 V. Pavlicek, in: Právne aspekty odsunu sudetských Nemcov, 1996, s. 69 a ďal�ie. 
4 J. Hon/J. �itler, Zákon č. 115/46 zo dňa 8. mája 1946, genéza, vykonávanie a kritika. Podľa znenia, ktoré mi bolo 
odovzdané bol rukopis vydaný v roku 1996 a redigovaný v roku 2002. Autori podrobne vysvetľujú diskusie 
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50) Christian Tomuschat, bývalý člen výboru OSN v rámci Dohovoru o občianskych a 

politických právach, navrhol, �e Česká republika bude musieť zru�iť uvedený predpis, aby sa 

umo�nili trestné vy�etrovania.1 Tomuschat argumentuje na základe rozhodnutia Európskeho 

súdu pre ľudské práva, stanovísk Výboru pre ľudské práva pri OSN a niekoľkých ďal�ích 

medzinárodných udalostí, ktoré ukazujú, �e je v zásade nutné páchateľov trestných činov 

postaviť pred súd.2 Nezoberá sa podrobne diskusiou, aké mo�né dôvody by mohli svedčiť proti 

zru�eniu zákona po viac ako 50 rokoch s následkom, �e by dotyčné osoby boli postavené pred 

súd v súčasnosti.  

 

51) Je mo�né pochybovať o tom, či by odstránenie  zákonnej preká�ky vy�etrovania a 

mo�ného súdneho konania neodporovalo článku 7 Európskeho dohovoru o ľudských právach, 

podľa ktorého nie je mo�né nikoho obviniť z akéhokoľvek trestného činu v dôsledku 

akéhokoľvek konania, ktoré nezakladalo trestný čin podľa národného alebo medzinárodného 

práva v dobe, kedy bolo dotyčné konanie spáchané.1 Vzhľadom k tomu, �e bol zákon zo dňa 

8. mája 1946 retroaktívny a obmedzoval vylúčenie trestného postihu dátumom 

28. októbra 1945, je mo�né tvrdiť, �e Článok 7 Európskeho dohovoru o ľudských právach, nie 

je mo�né uplatniť, prinajmen�om nie priamo. Zru�ením by do�lo k odstráneniu  normatívneho 

vylúčenia trestnej zodpovednosti.  

 

52) Taký argument v�ak v skutočnosti ignoruje osud osôb, ktorých by sa také zru�enie 

týkalo. Nie je mo�né prehliadať, �e trestné vy�etrovania a stíhania po viac ako 50 rokoch 

vyvolávajú veľmi obtia�ne problémy. Podľa informácií poskytnutých českými právnikmi spadá 

                                                                                                                                                            
týkajúce sa zákona č. 115, vrátane kritiky vyjadrenej v čase jeho vypracovania československými politikmi a 
ďal�ími občanmi. Popisujú niekoľko prípadov, kedy nebol zákon uplatnený na konaní nazývanom �gestapismus�.  
1 C. Tomuschat, v: A. von Bogdandy/P. Mavroidis/Y. Mény, Európska integrácia a medzinárodná spolupráca, 2002, 
s. 451, 470 a ďal�ie. 
2 C. Tomuschat, ibid., s. 471 a ďal�ie. 
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väč�ina trestných činov pod predpisy o premlčaní a nemô�u teda u� byť trestne stíhané.2  Aj 

keby sa v�ak premlčanie vylúčilo, je veľmi pochybné, či by bolo mo�né tvrdiť, �e je podľa 

základných zásad platných pre Úniu nevyhnutné, aby boli postavení pred súd ľudia, ktorí 

spáchali trestné činy pred viac ako 50 rokmi, po tom, čo mali po celý svoj �ivot dôveru, �e za 

takéto trestné činy nemô�u byť trestne stíhaní.  

 

53) Christian Tomuschat sa správne zmieňuje, �e v Nemecku sú ľudia stavaní pred súd za 

vojnové zločiny, ktoré spáchali počas druhej svetovej vojny, aj ak boli odhalené veľmi neskoro.3 

Nebolo by v�ak správne posudzovať rovnakými �tandardami tento vývoj v Nemecku a to, o čo 

ide tu. Po 8. máji 1945 a okupácii Nemecka nebolo pochybností, �e Nemci budú musieť prijať 

zodpovednosť za mnoho hrozných zločinov, ktoré spáchali počas obdobia národného socializmu 

a predov�etkým v rozmedzí rokov 1939 a� 1945. Ne�lo len o prístup zavedený spojeneckými 

okupačnými orgánmi, ale tie� veľmi rýchlo úplne prijatý nemeckým súdnym systémom, aj keď 

nie v�dy realizovaný s nále�itým nad�ením. Nikto sa v Nemecku nemohol spoliehať na 

akúkoľvek zásadu oprávneného očakávania, �e sa nebude musieť postaviť pred súd, ak budú 

odhalené jeho zločiny v tejto oblasti.4  

 

54) V Československu, a v Českej republike do tohto momentu, to bolo celkom inak. Je 

mo�né argumentovať, �e nie je presvedčivé zaobchádzať s osobami, ktoré spáchali ťa�ké trestné 

činy, za daných okolností, rozdielne. V tomto ohľade v�ak musí platiť úvaha, ktorá bola 

spomínaná u� skôr. Konania, na ktoré sa vzťahuje československý predpis zo dňa 8. mája 1946, 

boli konania v reakcii na to, čo robili československému obyvateľstvu Nemci v rokoch 1938 a� 

                                                                                                                                                            
1 Podrobnosti dotyčného ustanovenia J. A. Frowein, v: J. A. Frowein/W. Peukert, Európäische 
Menschenrechtskonvention, druhé vydanie, 1996, článok 7, s. 321 a ďal�ie.  
2 J. Hon/J. �itler, viď. poznámka pod čiarou 42.  
3 V roku 2002 bol bývalý dôstojník vo veku 93 rokov odsúdený za zabíjanie rukojemníkov v Taliansku. 
4 V�eobecný popis nemeckých súdnych konaní nájdete v: C. F. Rüter/D. W. de Mildt, Die westdeutschen 
Strafverfahren wegen nationalsozialistischer Tötungsverbrechen 1945-1997, 1998. 
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1945. Aj keď väč�ina obetí bola nevinných, nie je mo�né prehliadnuť, �e násilie spáchané na 

Nemcoch v danej dobe, bolo predov�etkým reakciou na to, čo sa stalo počas nemeckej okupácie.  

Aby som citoval Iana Kershawa z jeho nedávneho �ivotopisu Hitlera:1 

 

�Surová brutalita, s ktorou sa Nemci chovali k tým, ktorých krajiny hlavne vo Východnej 

Európe okupovali, sa teraz obrátila proti celému nemeckému národu. Počas posledných 

mesiacov vojny �ali Nemci búrku neobmedzeného barbarstva, ktorú zasial Hitlerov 

re�im.� 

 

55) Aj keď sa tento posudok vzťahuje k otázke, či je nutné v súvislosti so vstupom Českej 

republiky do Európskej únie urobiť nejaké kroky, zdá sa byť pre túto otázku tie� zvlá�ť dôle�ité 

zobrať do úvahy vývoj česko-nemeckých vzťahov. Česko-nemecká deklarácia z roku 1997 sa 

priamo venuje komlikovanej histórii česko-nemeckých vzťahov na konci druhej svetovej vojny 

a po nej. V bode III dotyčnej deklarácie ľutuje česká strana utrpenie a bezprávie spôsobené 

nevinným ľuďom násilným vysídlením sudetských Nemcov a konfi�káciou ich majetku. Česká 

strana ľutuje excesy, ktoré boli v rozpore s elementárnymi humanitárnymi zásadami a 

s právnymi normami. Okrem toho česká strana oficiálne ľutuje, �e na základe zákona č. 115 zo 

dňa 8. mája 1946 neboli tieto excesy pova�ované za nezákonné a �e neboli potrestané. 

V oddieli III deklarácia uvádza:2  

 

�Česká strana ľutuje, �e povojnovým vyháňaním, ako aj núteným vysídľovaním 

sudetských Nemcov z vtedaj�ieho Československa, vyvlastňovaním a odoberaním 

občianstva, bolo spôsobeného mnoho utrpenia a krívd nevinným ľuďom, a to aj s ohľadom 

na kolektívny charakter prisudzovania viny. Predov�etkým ľutuje excesy, ktoré boli v 

                                                 
1 I. Kershaw, Hitler 1936-1945, 2000, s. 986, (Nemecké vydanie). 
2 Viď. príloha. 
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rozpore s elementárnymi humanitárnymi zásadami s aj vtedy platnými právnymi normami, 

a naviac ľutuje, �e bolo na základe zákona č. 115 z 8. mája 1946 umo�nené nepozerať na 

tieto excesy ako na bezprávne, a �e následkom toho neboli tieto činy potrestané.� 

 

56) Toto prehlásenie českej strany a skutočnosť, �e ho Nemecko prijalo, sú v na�ej 

súvislosti dôle�ité. Je nutné v tom vidieť jasné vyjadrenia nemeckého postoja, podľa ktorého 

Nemecko nebude �iadať potrestanie tých, ktorí spadajú pod zákon č. 115. Inak by týmto slovám 

nebolo mo�né rozumieť a rovnová�nosť deklarácie by bola naru�ená. V oddieli II obsahuje 

deklarácia prehlásenie, podľa ktorého Nemecko prijíma zodpovednosť za vývoj od roku 1938 

ďalej.1 Ale opäť sa nepredpokladajú �iadne  právne dôsledky.  

 

57) To tie� ukazuje, �e by bolo zlo�ité po�adovať v rámci procesu vstupu zru�enie 

dotyčného právneho predpisu, lebo Nemecko - krajina, ktorej sa tento vývoj dotýka 

najpriamej�ie - netrvalo pri rokovaní, ktoré viedlo k deklarácii z roku 1997 na tom, �e zákon 

č. 115 musí byť čiastočne zru�ený. Deklarácia nie je zmluva, ale ide o dôkladne formulovaný a 

podrobne dojednaný text, ktorý, na základe zásady dobrej viery a preká�ky uplatnenia  

�alobného nároku v medzinárodnom práve, je pre česko-nemecké vzťahy relevantný. 

 

58) Zo v�etkých vy��ie uvedených dôvodov, ale predov�etkým vzhľadom k účinku, ktorý by 

malo zru�enie na jednotlivcov, dochádzam k záveru, �e nie je mo�né po�adovať zru�enie zákona 

č. 115. Malo by byť výslovne zaznamenané, �e Česká republika ľutuje dôsledky zákona, pokiaľ 

ide o excesy odporujúce elementárnym humanitárnym zásadám aj právnym normám. Bolo by 

                                                 
1 �Nemecká strana priznáva zodpovednosť Nemecka za jeho úlohu v historickom vývoji, ktorý viedol k 
Mníchovskej dohode z roku 1938, k úteku a vyháňaní ľudí z československého pohraničia, ako aj k rozbitiu a 
obsadeniu Československej republiky. Ľutuje utrpenie a krivdy, ktoré Nemci spôsobili českému ľudu nacionálne 
socialistickými zločinmi. Nemecká strana vzdáva česť obetiam nacionálne socialistickej vlády, násilia a tým, ktorí 
tejto vláde násilia kládli odpor. Nemecká strana si je taktie� vedomá, �e nacionálne socialistická politika násilia 
voči českému ľudu prispela k vytvoreniu pôdy pre povojnový útek, vyháňanie a nútené vysídlenie.� 
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vhodné, aby bol počas procesu vstupu tento prístup potvrdený. Iná otázka v�ak je, či by názor 

vyjadrený českými právnikmi, podľa ktorého sa ustanovenia dotyčného zákona nikdy netýkali 

zločinov proti ľudskosti, nemal viesť vo zvlá�ť záva�ných prípadoch k činnosti príslu�ných 

českých orgánov.1  

 

11. Ochrana men�ín 
 
59) V júni 1993 stanovila Európska rada v Kodani niektoré normy, ktoré je nutné 

dodr�iavať v súvislosti s článkami 6 a 49 ZEÚ. V tejto súvislosti je výslovne uvedené 

�re�pektovanie a ochrana men�ín�.2  

 

60) Česká republika je účastníkom Rámcového dohovoru Rady Európy o ochrane 

men�ín.3 Česká republika oficiálne uznáva existenciu nemeckej men�iny o veľkosti zhruba 

38 000 osôb.4 Česká republika je tie� viazaná zmluvou s Nemeckom, ktorá sa týka práv 

nemeckej men�iny. Podľa článku 20 Zmluvy zo dňa 27. februára 1992 uzatvorenej s Českou a 

Slovenskou Federatívnou Republikou, ktorú v�ak prevzala Česká republika, majú príslu�níci  

                                                 
1 Porovnaj s. 24, poznámka pod čiarou 46. 
2 �Členstvo vy�aduje, aby kandidátska krajina dosiahla stabilitu in�titúcií, ktoré sú zárukou demokracie, právneho 
�tátu, ľudských práv a re�pektovania a ochrany men�ín, existencie fungujúceho trhového hospodárstva, a tie� 
schopnosť vyrovnať sa s konkurenčným tlakom a trhovými silami v rámci Únie. Členstvo predpokladá schopnosť 
kandidáta prijať záväzky členstva, vrátane dodr�iavania cieľov politickej, hospodárskej a monetárnej únie.� 
(Kodaňská Európska rada, 21.-22. júna 1993, závery predsedníctva). 
3 Medzinárodné právne dokumenty 34 (1995), s. 353. 
4 V českom sčítaní ľudu v marci 2001 sa k nemeckej národnosti prihlásilo 38 000 českých občanov, čo je skoro pol 
percenta obyvateľstva. Výsledky sčítania ľudu viď. http://www.czso.cz/cz/sldb/2001/pvysled/text.htm.  
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nemeckej men�iny plné práva na vlastnú identitu a vyjadrenie svojich tradícií. Nesmú byť 

diskriminovaní na základe svojej príslu�nosti k dotyčnej men�ine.1  

61) Nebolo povedané, �e Česká republika neplní svoje existujúce záväzky, týkajúce sa 

ochrany men�ín. V tomto ohľade je nutné predpokladať, �e normy, ktoré sú tie� obsiahnuté 

v článkoch 49 a 6 ZEÚ, sú dodr�iavané. 

 

                                                 
1 Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Tschechischen und Slowakischen Föderativen 
Republik über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit, Bundesgesetzblatt 1992 II, 463. 
Neoficiálny preklad do angličtiny viď. de Varennes, Jazyk, men�iny a ľudské práva, 1996, s. 368. Čiastočné znenie 
článku 20 je: �[...] (2) Preto príslu�níci nemeckej men�iny v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, to 
znamená osoby majúce československé �tátne občianstvo, ktorí majú nemecký pôvod alebo sa hlásia k nemeckému 
jazyku, kultúre alebo tradícii, majú predov�etkým právo - jednotlivo alebo v spoločenstve s inými členmi svojej 
skupiny - na slobodu prejavu, zachovania a rozvíjania svojej etnickej, kultúrnej, jazykovej a nábo�enskej 
svojbytnosti bez akýchkoľvek pokusov o asimiláciu proti ich vôli. Majú právo vykonávať svoje ľudské práva a 
základné slobody plne a účinne bez akejkoľvek diskriminácie a v plnej rovnosti pred zákonom. (3) Príslu�nosť 
k nemeckej men�ine v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike je zále�itosťou osobného rozhodnutia ka�dého 
človeka, ktoré so sebou pre neho nesmie priniesť �iadne znevýhodnenia. [...]�. 
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12. Závery 
 

1) Konfi�kácia majetku osôb pova�ovaných za Nemcov a Maďarov v rokoch 1945/46 

nezakladá �iadny problém v súvislosti so vstupom, preto�e podmienky vstupu v Zmluve o 

Európskej únii sa nevzťahujú na minulosť. 

 

2) Obmedzené české predpisy týkajúce sa re�titúcie majetku skonfi�kovaného podľa 

Bene�ových dekrétov, nie je mo�né spochybniť na základe právnych predpisov Európskej únie, 

preto�e �iadosť o re�titúciu v súčasnosti u� nie je mo�ná a právne predpisy Európskej únie sa 

uplatnia a� od dátumu vstupu.  

 

3) Aj keď vezmeme do úvahy stanoviská vyjadrené Výborom pre ľudské práva OSN, české 

právne normy, ktoré v otázke re�titúcií rozli�ujú medzi tými, ktorí preukázali loajalitu 

k Československu a preto im bolo ponechané občianstvo, a ostatnými, nie je mo�né spochybniť 

na základe právnych predpisov Európskej únie, preto�e sa uvedený rozdiel zakladá na 

primeraných dôvodoch.  

 

4) Predpisy z rokov 1945/46 týkajúce sa občianstva nezakladajú v súvislosti so vstupom �iadny 

problém, preto�e zále�itosti �tátneho občianstva le�ia v�eobecne mimo právnych predpisov 

Európskej únie. 

 

5) Musí byť zaručené, �e rozsudky vynesené v neprítomnosti na základe zvlá�tnych dekrétov 

prijatých v roku 1945 a neskôr,  nemô�u byť uplatnené proti osobám, ktoré vstúpia do Českej 

republiky po vstupe. Ak to bude nutné, musia byť v tejto súvislosti prijaté právne normy. 
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6) Zákon č. 115 z roku 1946 je naďalej v platnosti a zabraňuje trestným konaniam proti 

osobám, ktoré vykonali �spravodlivú odplatu� za činy v priebehu okupácie. I keď toto zahŕňa 

zločiny proti nevinným ľuďom počas núteného vysídlenia, zru�enie zákona sa nezdá byť 

v súvislosti so vstupom, povinným. Dôvodom je, �e zru�enie by poru�ilo očakávania, ktoré 

mohli mať ľudia po viac ako 50 rokov. Je právne relevantné, �e Nemecko, krajina najviac 

priamo postihnutá, netrvalo na zru�ení pri dojednávaní Česko-nemeckej deklarácie z roku 1997. 

Bolo by vhodné, aby Česká republika potvrdila, �e ľutuje konkrétne dôsledky zákona č. 115, 

ako je to uvedené v Česko-nemeckej deklarácii z roku 1997. 

 

7) Pokiaľ ide o nemeckú men�inu zostávajúcu v Českej republike, Európske normy týkajúce sa 

ochrany men�ín sú jednoznačne stanovené mnohostrannými a dvojstrannými zmluvami. Je 

nutné predpokladať, �e uvedené normy sú dodr�ované. 

 

8) Český vstup do Európskej únie nevy�aduje zru�enie Bene�ových dekrétov alebo iných 

právnych noriem uvádzaných v tejto súvislosti. Tento posudok je v�ak zalo�ený na predpoklade, 

�e od momentu vstupu budú mať v�etci občania Európskej únie na území Českej republiky 

rovnaké práva.  

 

Heidelberg, 12. september 2002      J. A. Frowein 
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PRÍLOHA: ČESKO-NEMECKÁ DEKLARÁCIA O VZÁJOMNÝCH VZŤAHOCH 
A ICH  BUDÚCOM ROZVOJI 
 
 

Vlády Českej republiky a Spolkovej republiky Nemecko, 

majúc na pamäti Zmluvu medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Spolkovou republikou Nemecko 
o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci zo dňa 27. februára 1992, ktorou si Česi a Nemci podali ruku, 

oceňujúce dlhé dejiny plodného a pokojného sú�itia Čechov a Nemcov, počas ktorého bolo vytvorené bohaté 
kultúrne dedičstvo pôsobiace a� dodnes,  

presvedčené, �e spáchané krivdy nemo�no odčiniť, ale nanajvý� zmierniť, a �e pri tom nesmie dochádzať k novým 
krivdám,  

vedomé si, �e Spolková republika Nemecko úplne podporuje prijatie Českej republiky do Európskej únie a do 
Severoatlantickej aliancie v presvedčení, �e to je v spoločnom záujme,  

prihlasujúce sa k dôvere a otvorenosti vo vzájomných vzťahoch, ako predpokladu pre trvalé a do budúcnosti 
zamerané uzmierenie  

spoločne prehlasujú:  

 

I 

 
Obidve strany sú si vedomé svojho záväzku a zodpovednosti ďalej rozvíjať česko-nemecké vzťahy v duchu 
dobrého susedstva a partnerstva a prispievať tým k utváraniu zjednocujúcej sa Európy.  

Česká republika a Spolková republika Nemecko dnes zdieľajú spoločné demokratické hodnoty, re�pektujú ľudské 
práva, základné slobody a normy medzinárodného práva a sú oddané zásadám právneho �tátu a politike mieru. Na 
tomto základe sú odhodlané priateľsky a úzko spolupracovať vo v�etkých oblastiach dôle�itých pre vzájomné 
vzťahy.  

Obidve strany sú si zároveň vedomé, �e spoločná cesta do budúcnosti vy�aduje jasné slovo o minulosti, pričom 
príčina a následok v slede udalostí nesmú byť opomínané.  

 

II 

 
Nemecká strana priznáva zodpovednosť Nemecka za jeho úlohu v historickom vývoji, ktorý viedol k Mníchovskej 
dohode z roku 1938, k úteku a vyháňaniu  ľudí z československého pohraničia, ako aj k rozbitiu a obsadeniu 
Československej republiky.  

Ľutuje utrpenie a krivdy, ktoré Nemci spôsobili českému ľudu nacionálne socialistickými zločinmi. Nemecká strana 
vzdáva česť obetiam nacionálne socialistickej vlády násilia a tým, ktorí tejto vláde násilia kládli odpor.  

Nemecká strana si je rovnako vedomá, �e nacionálne socialistická politika násilia voči českému ľudu prispela k 
vytvoreniu pôdy pre povojnový útek, vyháňanie  a nútené vysídlenie.  
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III 
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Česká strana ľutuje, �e povojnovým vyháňaním, ako aj  núteným vysídlením sudetských Nemcov z vtedaj�ieho 
Československa, vyvlastňovaním a odoberaním občianstva bolo spôsobené mnoho utrpenia a krívd nevinným 
ľuďom, a to i s ohľadom na kolektívny charakter prisudzovania viny. Predov�etkým ľutuje excesy, ktoré boli v 
rozpore s elementárnymi humanitárnymi zásadami a s vtedy platnými právnymi normami, a nad to ľutuje, �e bolo 
na základe zákona č. 115 z 8. mája 1946 umo�nené nepozerať na tieto excesy ako na bezprávne a �e následkom 
toho neboli tieto činy potrestané.  

 

IV 

 
Obidve strany sa zhodujú v tom, �e spáchané krivdy nále�ia minulosti, a �e teda zamerajú svoje vzťahy do 
budúcnosti. Práve preto, �e si zostávajú vedomé tragických kapitol svojich dejín, sú rozhodnuté naďalej dávať pri 
utváraní svojich vzťahov prednosť dorozumeniu a vzájomnej zhode, pričom ka�dá strana zostáva viazaná svojím 
právnym poriadkom a re�pektuje, �e druhá strana má iný právny názor. Obidve strany preto prehlasujú, �e nebudú 
zaťa�ovať svoje vzťahy politickými a právnymi otázkami pochádzajúcimi z minulosti.  

 

V 

 
Obidve strany potvrdzujú svoje záväzky z článkov 20 a 21 Zmluvy o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci zo 
dňa 27. februára 1992, v ktorých sú zakotvené práva príslu�níkov nemeckej men�iny v Českej republike a osôb 
českého pôvodu v Spolkovej republike Nemecko.  

Obidve strany sú si vedomé, �e táto men�ina a tieto osoby hrajú dôle�itú úlohu vo vzájomných vzťahoch, a 
kon�tatujú, �e ich  podpora je aj naďalej v obojstrannom záujme.  

 

VI 

 
Obidve strany sú presvedčené, �e vstup Českej republiky do Európskej únie a volný pohyb v tomto priestore ďalej 
uľahčí spolu�itie Čechov a Nemcov.  

V tejto súvislosti vyjadrujú zadosťučinenie, �e na základe Európskej dohody o pridru�ení medzi Českou republikou 
a Európskymi spoločenstvami a ich členskými �tátmi, bol dosiahnutý značný pokrok v oblasti hospodárskej 
spolupráce vrátane mo�ností samostatne zárobkovej a podnikateľskej činnosti podľa článku 45 tejto Dohody.  

Obidve strany sú pripravené v rámci svojich platných právnych predpisov brať pri posudzovaní �iadostí o pobyt a 
prístup na trh práce zvlá�tny ohľad na humanitárne a iné dôvody, predov�etkým na príbuzenské vzťahy, rodinné a 
ďal�ie väzby.  

 

VII 

 
Obidve strany zriadia česko-nemecký fond budúcnosti. Nemecká strana prehlasuje, �e je pripravená vlo�iť do fondu 
140 miliónov DM. Česká strana prehlasuje, �e je pripravená vlo�iť do fondu 440 miliónov Kč. Obidve strany 
uzavrú zvlá�tnu dohodu o spoločnej správe fondu.  

Tento spoločný fond bude slú�iť k financovaniu projektov spoločného záujmu (ako sú stretnutia mláde�e, 
starostlivosť o starých ľudí, výstavba a prevádzka liečebných ústavov, starostlivosť o stavebné pamiatky a hroby a 
ich  obnova, podpora men�ín, partnerské projekty, česko-nemecké diskusné fóra, spoločné vedecké a ekologické 
projekty, jazyková výuka, cezhraničná spolupráca).  
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Nemecká strana sa hlási k svojmu záväzku a zodpovednosti voči v�etkým, ktorí sa stali obeťami nacionálne 
socialistického násilia. Preto majú byť projekty, u ktorých je to vhodné, k prospechu predov�etkým obetiam 
nacionálne socialistického násilia.  
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VIII 

Obidve strany sa zhodujú v tom, �e historický vývoj vzťahov medzi Čechmi a Nemcami predov�etkým v prvej 
polovici 20. storočia vy�aduje spoločné skúmanie, a preto sa zasadzujú za pokračovanie doteraj�ej úspe�nej práce 
česko-nemeckej komisie historikov. 

Obidve strany zároveň pova�ujú udr�iavanie a starostlivosť o kultúrne dedičstvo, ktoré spája Čechov a Nemcov, za 
dôle�itý príspevok k budovaniu mostov do budúcnosti. 

Obidve strany dohodnú zriadenie česko-nemeckého diskusného fóra, ktoré bude podporované predov�etkým z 
prostriedkov česko-nemeckého fondu budúcnosti, a na ktorom sa bude pod zá�titou obidvoch vlád a za účasti 
v�etkých kruhov, majúcich záujem na úzkom a dobrom česko-nemeckom partnerstve, pestovať česko-nemecký 
dialóg. 

 
 
 
 
Praha, január 1997 
 
Za vládu Spolkovej republiky Nemecko 
Dr. Helmut Kohl 
Dr. Klaus Kinkel 
 
Za vládu Českej republiky 
Prof. Václav Klaus 
Josef Zieleniec 
 
 
 
Neoficiálny preklad poskytlo tlačové oddelenie veľvyslanectva Spolkovej republiky Nemecko, Washington, D.C. 
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Prof. Bernitz 
 

 

 

 
PRÁVNY POSUDOK 
 

�túdie vypracovanej pánom profesorom Dr. Jochenom A. Froweinom, v Heidelbergu zo dňa 

12. septembra 2002 

nazvanej �PRÁVNY POSUDOK� a týkajúcej sa  

 

Bene�ových dekrétov a súvisiacich otázok 
 

Vypracoval  

 

Profesor Dr. Ulf Bernitz 
 

Profesor Európskeho práva na �tokholmskej univerzite 

Samostatný odborný asistent, Balliol College, Oxford 

 

30. septembra 2002 
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1. Mandát 
 

Generálne riaditeľstvo pre výskum Európskeho parlamentu mi poskytlo mandát k predlo�eniu 

môjho právneho posudku o súlade niektorých aspektov práva Českej republiky s acquis 

communautaire. 

 

Parlament zadal profesorovi Dr. Jochenovi Abr. Froweinovi z In�titútu Maxa Plancka pre 

zahraničné verejné právo a medzinárodné právo v Heidelbergu úlohu, aby vypracoval východziu 

�túdiu k dotyčnej zále�itosti. Po�iadali ma, aby som predlo�il svoj posudok dotyčnej �túdie. 

Ďal�ia osoba, lord Kingsland, z Londýna, dostal obdobnú úlohu. 

 

Mandát �túdie pána profesora Froweina a môjho posudku je definovaný takto: 

 

- zamerajte sa na dne�nú platnosť a právne účinky takzvaných �Bene�ových dekrétov� a na 

re�titučné zákony, ktoré s nimi súvisia, a na ich status v súvislosti so súladom  so zákonmi 

EÚ, s Kodaňskými kritériami a s medzinárodným právom relevantným pre vstup; 

- vezmite do úvahy dostupné právne posudky, a to predov�etkým posudky právnych slu�ieb 

európskych in�titúcií; 

- uveďte, či by dotyčné kandidátske krajiny mali s ohľadom na vstup podniknúť nejaké 

kroky.� 

 

Koncom augusta 2002 som obdr�al koncept �túdie pána profesora Froweina. V dopise, ktorý 

som mu zaslal na začiatku septembra, som upozornil na niekoľko dôle�itých bodov. Uvedené 

body sme si s pánom profesorom Froweinom vyjasnili telefonicky a pomocou elektronickej 

po�ty. Tieto body sú zapracované do konečnej verzie �túdie pána profesora Froweina. 

 

 

2. Rozsah a obmedzenia posudku 
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Úlohou, o ktorú som bol po�iadaný, bolo predlo�iť svoj posudok �túdie, ktorú vypracoval 

profesor Frowein. Táto �túdia je teda podkladom môjho posudku a ja som zalo�il svoje závery 

na dokumentácii, ktorá je v �túdii predlo�ená. 

 

V priebehu predchádzajúcich mesiacov mi rôzni ľudia a organizácie, predov�etkým z Nemecka 

a Maďarska, z ktorých som pred tým nikoho nepoznal, zasielali dopisy a dokumenty, ktoré sa 

týkajú Bene�ových dekrétov a ich uplatnenia. Rozhodol som sa v�ak nekontaktovať nikoho 

z týchto ľudí alebo organizácií, kým nepredlo�ím svoj posudok Parlamentu. 

 

Rovnako, ako pán profesor Frowein, si myslím, �e sa rozsah zále�itosti, o ktorých  preskúmanie 

sme boli po�iadaní, obmedzuje na problémy, týkajúce sa blí�iaceho sa vstupu Českej republiky 

do EÚ. Preto sú ponechané bokom problémy, ktoré sa týkajú Slovenskej republiky a ktoré sa 

vzťahujú predov�etkým na vzťahy k Maďarom. Tieto problémy sa v�ak do značnej miery zdajú 

byť veľmi podobnej povahy. Zdalo by sa teda, �e väč�ina polemiky a záverov �túdie pána 

profesora Froweina by bola s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach uplatniteľná na 

slovensko-maďarskú situáciu. To sa v�ak prirodzene netýka zvlá�tnych česko-nemeckých 

dohôd. 

 

Rád by som upozornil e�te na iné obmedzenia. Zdá sa, �e Európska dohoda medzi EÚ a Českou 

republikou, ktorá je teraz v platnosti, nespadá do mandátu tejto �túdie a � nech je to akokoľvek � 

pán profesor Frowein sa jej vo svojej �túdii vôbec nevenoval. Nebudem teda hovoriť o situácii 

pri platnosti Európskej dohody. V krátkosti by som sa v�ak rád zmienil, �e Európsky súdny dvor 

(ESD) zistil, �e niektoré ustanovenia Európskych dohôd majú v rámci EÚ priamu účinnosť, a �e 

sa ich následkom tejto skutočnosti mô�u dovolávať súkromné osoby a podniky v súdnych 

konaniach v členských �tátoch. Dotyčné ustanovenia s priamou účinnosťou sa týkajú okrem 

iného slobody usadzovania a voľného pohybu pracovných síl.1 Či Česká republika uplatňuje 

Európsku dohodu obdobne, a teda dovoľuje jednotlivcom a firmám dovolávať sa dohody 

u českých súdom, mi nie je celkom známe. Táto otázka sa týka v�eobecného statusu 

medzinárodných zmlúv v českom vnútro�tátnom práve. Av�ak by tu u� dnes mala byť mo�nosť 

� v miere, v ktorej je taká priama účinnosť uznávaná českými súdmi � aby napríklad Nemci so 

                                                 
1 Vec C-63/99, Gloszczuk, [2001] ESD I-6369 (uznanie práva poľského zmluvného dodávateľa obchodovať v 
Spojenom kráľovstve), Vec C-268/99, A. M. Jany et al v. Staatssecretaris van Justitie, [2001] ESD I-8615 (uznanie 
práva českej prostitútky pracovať profesionálne v Amsterdame).  
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sudetským pôvodom nechali na základe ustanovení Európskej dohody svoje zále�itosti týkajúce 

sa hospodárskych a osobných záujmov v Českej republike prejednávať českými súdmi. 

 

 

3. Základné právne predpisy EÚ týkajúce sa občianstva, diskriminácie a men�ín 
 

Kým sa vyjadrím ku konkrétnym bodom, pova�ujem za dôle�ité pripomenúť základné právne 

predpisy EÚ týkajúce sa občianstva, diskriminácie a men�ín. Tieto zásady by mali tvoriť 

elementárnu základňu pre hodnotenie prejednávaných problémov. 

 

Pri skúmaní problémov a diskusií týkajúcich sa zále�itosti Bene�ových dekrétov je zrejmé, �e 

táto téma je stále e�te značne citlivá, ak vezmeme do úvahy, �e k udalostiam do�lo pred viac ako 

55 rokmi. Samozrejme by sme nemali zabúdať na ukrutnosti doby nacizmu a rozhodne by sme 

ich nemali ospravedlňovať, ale � na druhej strane � u� mnoho rokov budujeme mierovú 

budúcnosť Európy a najdôle�itej�ie je, aby vstup nových členských �tátov prebehol v atmosfére 

uzmierenia a dôvery. 

 

Je potrebné pripomenúť, �e najzákladnej�ím cieľom Európskej únie je podľa článku 1 Zmluvy o 

ES vytvoriť čo najtesnej�iu úniu medzi národmi Európy. Naviac ka�dý človek, ktorý má 

občianstvo niektorého členského �tátu, je občanom Únie, Európskym občanom. V zásade bolo 

podľa článku 18 Zmluvy o ES ka�dému Európskemu občanovi priznané právo voľne sa 

pohybovať a usídľovať sa v rámci územia v�etkých členských �tátov. Vo svojom nedávnom 

historickom rozhodnutí vo veci Baumbast1 Európsky súdny dvor (ESD) jednoznačne prehlásil, 

�e článok 18 má priamu účinnosť. Jednotlivec teda mô�e zakladať svoje individuálne práva 

priamo na svojom Európskom občianstve.  

 

Naviac, ako objasňuje pán profesor Frowein vo svojej  �túdii, článok 12 Zmluvy o ES obsahuje 

v�eobecný zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe národnosti, ktorý je ústavnej povahy. Vo 

svojej judikatúre rozvinul Európsky súdny dvor (ESD) túto zásadu zákazu diskriminácie na 

v�eobecnú zásadu rovného zaobchádzania a uplatnil ju na veľmi rozmanité opatrenia, ktoré mali 

nepriame diskriminačné účinky. Nedávno pou�ila Rada, po konzultácii s Parlamentom, svoje  

právomoci podľa článku 13 Zmluvy o ES, aby podnikla príslu�né kroky okrem iného, proti 

                                                 
1 Vec C-413/99, Baumbast a R, rozhodnutie, 17. september 2002. 
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diskriminácii zalo�enej na národnostnom pôvode tým, �e vydala zvlá�tne smernice pre rovné 

zaobchádzanie.1 

 

Uvedené zásady sú tie� zabudované do novej Charty základných práv občanov EÚ. Menovite 

článok 21 dotyčnej Charty stanovuje: �Diskriminácia zalo�ená na akýchkoľvek  dôvodoch ako 

� etnický alebo sociálny pôvod,� jazyk,� príslu�nosť k národnostnej men�ine,� sa 

zakazuje�. 

 

Krátko povedané, Európska únia nie je len únia národných �tátov, je to tie� únia v�etkých 

rôznych národov v Únii �ijúcich, vrátane etnických a jazykových men�ín, ktorá ponúka 

ka�dému jednotlivcovi, ktorý je občanom členského �tátu, zvlá�tny status európskeho občana.  

 

Únia je teda zalo�ená na základných hodnotách, ktoré sú celkom odli�né od nacionalistických 

ideológií Európy minulosti. Je nesmierne dôle�ité, aby tieto základné hodnoty boli úplne 

re�pektované v nových zmluvách o vstupe, okrem iného s Českou republikou, hoci na 

obmedzenú dobu mô�u byť prechodné ustanovenia nevyhnutné. Ani takéto prechodné 

ustanovenia by v�ak nemali mať diskriminačné účinky na men�iny alebo iné zvlá�tne skupiny 

európskych občanov. 

 

 

4. Celkové hodnotenie �túdie 
 

V�eobecne povedané, pokladám �túdiu pána profesora Froweina za obdivuhodne zrozumiteľnú 

a veľmi dobre napísanú. Jeho zaobchádzanie s príslu�nými českými právnymi normami 

(Bene�ovými dekrétmi) je v�ak veľmi obozretné, mo�no a� príli� taktné. Z hľadiska súčasných 

�tandardov humanitárneho práva si zaslú�ia uvedené právne normy a ich uplatnenia tvrdú 

kritiku. 

 

Na �túdii pána profesora Froweina oceňujem, s ohľadom na ťa�kosti s tým spojené, úsilie 

o dosiahnutie spoľahlivých záverov. Vo väč�ine otázok pova�ujem jeho úvahy a závery za 

presvedčivé. 

 

                                                 
1 Smernice 2000/43/ES, Úr. vest. 2000 L 180/22 a smernice 2000/78/ES, Úr. vest. 2000 L 303/16. 
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V niektorých bodoch v�ak pova�ujem za správne urobiť niekoľko poznámok a výhrad.  

 

 

5. Právnosť Bene�ových dekrétov 
 

�túdia pána profesora Froweina jasne ukazuje dobre známu skutočnosť, �e existuje veľmi úzke 

prepojenie medzi vývojom v Československu a jeho okolím, tesne pred druhou svetovou vojnou 

a počas nej, Bene�ovými dekrétmi a vyhnaním sudetských Nemcov v rokoch 1945-1946. Ako 

pán profesor Frowein zdôraznil, vyhnanie akceptovali okupačné sily v Nemecku a v zásade to 

bolo vtedy pova�ované za dôsledok toho, k čomu do�lo pred ním. Konfi�kácie boli s vyhnaním 

úzko prepojené. 

 

Av�ak spôsoby, ktorými sa konfi�kácie a fyzické vyhnanie obyvateľov vykonávali, boli � zdá sa 

� v mnohých prípadoch veľmi kruté a radikálne. Vykonané opatrenia vykazujú znaky 

kolektívneho trestu. Pravdepodobne postihli mnoho jednotlivcov, ktorí boli nevinní. Nie je jasné 

do akej miery, ak vôbec, bola jednotlivcom poskytnutá mo�nosť obhajovať svoj konkrétny 

prípad a mo�nosť, aby bol ich prípad nestranne pre�etrený, najlep�ie súdne. 

 

Vo svojej �túdii sa pán profesor Frowein vyjadruje k právnosti Bene�ových dekrétov podľa 

vtedaj�ieho medzinárodného práva (odstavec 16 a poznámka pod čiarou 9). Ja osobne mám 

v tomto bode značné pochybnosti. Je pravda, �e počas druhej svetovej vojny bolo mnoho 

najzákladnej�ích zásad medzinárodného práva evidentne opomínaných. Na druhej strane, Charta 

OSN, ktorá vo svojom prvom článku o základných cieľoch a zásadách vyhlasovala mnoho 

veľmi dôle�itých zásad medzinárodného humanitárneho práva, vstúpila do platnosti 24. októbra 

1945, t.j. pred plným vykonaním dekrétov. Ustanovenia tejto Charty boli výrazom obrody a 

skoro v�eobecného uznania medzinárodného práva, ku ktorému do�lo u� bezprostredne po 

vojne. 

 

Vo vzťahu k prejednávanej otázke vstupu do EÚ je v�ak nevyhnutné akceptovať východisko 

pána profesora Froweina, �e sa musíme venovať súčasnej existujúcej situácii. V tejto súvislosti 

je mo�né Bene�ove dekréty, hodnotené ako historická udalosť, ponechať bokom. K otázke 

mo�ných pretrvávajúcich účinkov dekrétov sa vrátim neskôr. Pre Európsku úniu, ktorá bola 

zalo�ená a postupne pretvorená neskor�ie, patrí vývoj �tyridsiatych rokov k historickému 
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zázemiu Európy, ktoré EÚ nikdy nemohla ovplyvniť a za ktoré nenesie �iadnu zodpovednosť. 

Nebol dohodnutý ani Európsky dohovor o ľudských právach a účinnosť nadobudol a� neskôr. 

 

Preto je mo�né prijať stanovisko pána profesora Froweina, �e články 49 a 6 Zmluvy o EÚ je 

nevyhnutné vykladať spôsobom, ktorý hľadí do budúcnosti, a nie do minulosti (odstavce 6 a 

16). Podporujem tie� záver č. 1 pána profesora Froweina, �e české konfi�kácie v rokoch 

1945/46 nemo�no spochybniť na základe existujúceho práva EÚ.  

 

 

6. Re�triktívne pravidlá re�titúcií v Českej republike 
 

Po páde komunistického systému bola v roku 1992 zavedená mo�nosť re�titúcie nehnuteľného  

majetku, predov�etkým pozemkov, pre niektoré osoby, ktoré pri�li o svoj majetok na základe 

konfi�kačných dekrétov prezidenta Bene�a (odstavec 26 Froweinovej �túdie). Tieto re�titúcie 

v�ak boli obmedzené na občanov Českej republiky a konečný termín re�titučných nárokov 

uplynul 30. júna 2001. V roku 1996 boli dotyčné právne predpisy so spätnou platnosťou 

zmenené tak, �e ako podmienku re�titúcie vy�adujú nepreru�ené občianstvo. Tak�e sa zdá, �e 

mnoho ľudom, ktorí zachovali počas vojny loajalitu �tátu Československa, ale u�li do cudziny 

v priebehu vojny alebo v dôsledku udalostí prvých povojnových rokov rýchlo po tom, bolo 

odoprené ich právo na re�titúciu. Ako pán profesor Frowein upozornil (odstavec 29 a 

nasledujúce), re�triktívne české právne predpisy týkajúce sa re�titúcií, boli v mnohých 

prípadoch prísne kritizované Výborom OSN pre ľudské práva. Na podivv sa zdá, �e Česká 

republika nere�pektovala názory Výboru OSN pre ľudské práva a svoje právne predpisy 

nezmenila. 

 

Je dobre známe, �e iné postkomunistické krajiny zaujali k otázke re�titúcií pozemkového 

vlastníctva odli�ný prístup. Je mo�né napríklad urobiť porovnanie so situáciou v Estónsku a 

Litve, v dvoch krajinách, odkiaľ u�lo počas vojny a bezprostredne po nej mnoho občanov. Po 

páde komunistického systému bola ambícia dotyčných krajín vrátiť situáciu v pozemkovom 

vlastníctve do roku 1939, ako súčasť obnovenia spoločnosti zalo�enej na systéme trhového 

hospodárstva. Tak�e Estóncom a Litovčanom, ktorí �ili v iných krajinách (napr. v Kanade alebo 

vo �védsku) od polovice �tyridsiatych rokov, a ich potomkom bolo ponúknuté právo �iadať o 
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navrátenie svojho majetku. Zdá sa, �e toto právo bolo v praxi vyu�ité hojne. Rozdiel 

v porovnaní s českou situáciou je do očí bijúci. 

 

Vo svojej analýze stanovísk prijatých Výborom OSN pre ľudské práva, predov�etkým vo veci 

De Fours Walderode, pán profesor Frowein zisťuje, �e je mo�né rozli�ovať medzi osobami, 

ktoré preukázali loajalitu �tátu Československa počas okupácie, a ostatnými. Nejaví sa mu 

správnym, vyvodzovať zo stanoviska výboru, �e by mal existovať v�eobecný nárok na re�titúcie 

pre druhú skupinu, v skutočnosti Nemcov a Maďarov, ktorí boli odsunutí v rokoch 1945-46 

(odstavec 37). Je zrejmé, �e odli�né stanovisko v tomto bode by malo ďalekosiahle dôsledky. 

 

Vo svojom závere č. 3 pán profesor Frowein uvádza:  

 

�Aj keď vezmeme do úvahy stanoviská vyjadrené Výborom OSN pre ľudské práva, české 

právne normy, ktoré v otázke re�titúcií rozli�ujú medzi tými, ktorí preukázali loajalitu 

k Československu, a preto im bolo ponechané občianstvo, a ostatnými, nemo�no spochybniť na 

základe zákonov Európskej únie, preto�e uvedený rozdiel sa zakladá na primeraných 

dôvodoch.� 

 

Podľa môjho názoru by k tomuto záveru malo byť doplnených niekoľko bodov. Po prvé, 

prípady českých re�titučných zále�itostí, ktorými sa zaoberali medzinárodné orgány, napr. 

Výbor OSN pre ľudské práva a Európsky súd pre ľudské práva, sú celkom nedávne a 

nevyjasňujú v�etky relevantné otázky. Zdá sa veľmi pravdepodobné, �e sa v budúcnosti vynoria 

ďal�ie prípady, pravdepodobne aj na českých súdoch, čo prispeje k ďal�iemu vyjasneniu 

dotyčných otázok. Preto nepova�ujem za nevyhnutné, dokonca ani za odporučiteľné, aby 

politické in�titúcie EÚ prijímali akékoľvek pevné stanovisko o primeranosti českých 

re�titučných právnych predpisov.  

 

Po druhé, by som rád upozornil na jednu skutočnosť. Aj keď prijmeme rozlí�enie medzi tými, 

ktorí preukázali loajalitu k československému �tátu počas vojny a ostatnými, ako platné vo 

vzťahu k re�titučným nárokom, zostáva otázka, či je mo�né podľa platných zákonov o ľudských 

právach akceptovať skrátené súdne konania, vykonávané v Československu v roku 1945 za 

v�etkých okolností, ako posledné slovo. Ako som uviedol vy��ie v oddieli 5 môjho posudku, 

kruté a radikálne vykonávanie Bene�ových dekrétov priná�a veľkú pravdepodobnosť, �e osoby, 

ktoré nespĺňali po�iadavky zahrnuté v dekrétoch, boli tie� postihnuté konfi�káciami a vyhnaním.  
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Práva EÚ, ako zdôrazňuje oddiel 3 vy��ie, sú zalo�ené na právnom �táte a úcte k jednotlivcovi a 

jeho právam, a na prístupe k súdom. V aktuálnej súvislosti nie je jasné, či a pokiaľ áno, do akej 

miery, sú alebo boli v Českej republike vytvorené primerané mo�nosti pre jednotlivcov, ktorí 

tvrdia, �e Bene�ove dekréty nemali byť na ich situáciu uplatnené, aby bol ich prípad nestranne 

preskúmaný, najlep�ie súdne. V�eobecné informácie o českých re�titučných právnych 

predpisoch deväťdesiatych rokov, ktoré mám k dispozícii, v�ak, zdá sa ukazujú, �e �iadne také 

postupy neboli zriadené. Skôr sa zdá, �e cieľom bolo zachovať úplné účinky vykonania 

dotyčných dekrétov. Túto situáciu pova�ujem za neuspokojivú. 

 

Vo svojom závere č. 2 pán profesor Frowein uvádza:  

 

�Obmedzené české predpisy týkajúce sa re�titúcie majetku skonfi�kovaného podľa Bene�ových 

dekrétov, nemo�no spochybniť na základe právnych predpisov Európskej únie, preto�e �iadosť 

o re�titúciu v súčasnosti u� nie je mo�ná a právne predpisy Európskej únie sa uplatnia a� od 

dátumu vstupu.� 

 

Podľa môjho názoru by tento záver potreboval určité upresnenie. Iste, v súlade s predo�lými 

zmluvami o vstupe neposkytne Zmluva o vstupe s Českou republikou Zmluvám o EÚ a 

druhotnému acquis communautaire spätnú účinnosť. Európsky dohovor o ľudských právach je 

v�ak u� dnes úplne uplatniteľný na EÚ a jej členské �táty, ako aj na Českú republiku. Naviac je 

základné humanitárne právo začlenené aj v systéme OSN (ako ukazujú prípady u� prejednávané 

Výborom OSN pre ľudské práva, uvedené vy��ie) a v spoločnom právnom dedičstve 

európskych �tátov. Preto si nemô�em predstaviť, �e by blí�iaca sa Zmluva o vstupe vylúčila 

mo�nosti podávania re�titučných �alôb, zalo�ených na zásadách ľudských práv.  

 

Záverom, podľa môjho názoru nie je potrebné spájať blí�iacu sa Zmluvu o vstupe so 

zále�itosťami re�titúcií ako s podmienkou. Odporúčam, aby Zmluva ani nevylučovala, ani 

nepotvrdzovala existenciu zostávajúcich re�titučných nárokov. 
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7. Dekréty týkajúce sa trestného práva a trestného poriadku 
 

Na základe argumentácie v odstavcoch 42 a� 44 svojej �túdie, dochádza pán profesor Frowein 

k záveru č. 5, �e: 

 

�Musí byť zaručené, �e rozsudky vynesené v neprítomnosti na základe zvlá�tnych dekrétov, 

prijatých v roku 1945 a neskôr, nemô�u byť uplatnené proti osobám, ktoré vstúpia do Českej 

republiky po vstupe. Ak to bude nevyhnutné, musia byť v tejto súvislosti prijaté právne normy.� 

 

Z uvedených dôvodov úplne podporujem tento názor. Okrem zrejmých problémov v oblasti 

základných práv je mo�né poukázať aj na skutočnosť, �e dotyčné predpisy vytvárajú preká�ku 

voľného pohybu osôb. Naviac im chýba primeranosť.1 

 

 

8. Vylúčenie trestnej zodpovednosti na základe zákona z roku 1946  
 

V Českej republike naďalej platí zákon z roku 1946, ktorý zabraňuje zahájeniu trestného 

konania proti osobám, ktoré vykonali �spravodlivú odplatu� za činy v priebehu okupácie. Po 

dôkladnom zvá�ení dochádza pán profesor Frowein k záveru, �e nebude nevyhnutné, aby EÚ 

po�adovalo zru�enie zákona ako podmienku vstupu (záver č. 6). 

 

Podľa �túdie sa zdá, �e sa v českých právnych kruhoch diskutuje, či zákon pokrýval zločiny 

proti ľudskosti, napr. zvlá�ť brutálne delikty. Pokiaľ to v�ak mô�em zistiť z dostupných 

informácií, neexistujú správy o prípadoch súdneho stíhania takých deliktov.  

 

Samotná existencia takého zákona v zbierke zákonov v dne�nej dobe dokladá rovnaké váhanie 

pri očistení minulosti, ako niektoré aspekty re�titučných právnych predpisov z deväťdesiatych 

rokov. To robí situáciu zbytočne bolestivou. Som v�ak ochotný akceptovať argumentáciu pána 

                                                 
1 Vo veci C-348/96, Donatella Calfa, [1999] ESD I-11, ESD  na�iel neprijateľnými grécke právne predpisy, podľa 
ktorých z odsúdenia cudzieho �tátneho príslu�níka za trestný čin súvisiaci s drogami, automaticky vyplývalo 
do�ivotné vyhnanie (pokiaľ tu neexistovali záva�né rodinné dôvody), aj keby bol braný akýkoľvek zreteľ na osobné 
pomery, alebo mo�né nebezpečie páchateľa, pre verejný poriadok. 
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profesora Froweina, �e nebude nevyhnutné, po 56 rokoch, podmieňovať Zmluvu o vstupe 

neústupnými po�iadavkami na zru�enie zákona. 

 

 

9. Ochrana men�ín 
 

�tandardy ochrany men�ín sú jednoznačne stanovené v právnych predpisoch EÚ a v rôznych 

medzinárodných zmluvách. Ako uvádza pán profesor Frowein vo svojom závere č. 7, Česká 

republika ako člen EÚ musí tieto �tandardy plniť. 

 

Podľa môjho názoru je celkom zrejmé, �e to tak je. Odvolávam sa na to, čo som napísal 

v oddieli 3 vy��iee o základných právnych predpisoch EÚ, týkajúcich sa občianstva, 

diskriminácie a men�ín. 

 

Je potrebné dodať, �e v prípade vstupu Slovenskej republiky do EÚ budú pre túto krajinu platiť 

rovnaké záväzky, napr. vo vzťahu k jej maďarskej men�ine. 

 

 

10. Právo na návrat 
 

Vyhnanie v pravom zmysle zahŕňa nielen povinnosť odísť, ale tie� zákaz sa vrátiť. Vyhnanie v 

rokoch 1945-46 bolo zreteľne zalo�ené na zásade, �e ľudom, ktorí boli donútení odísť, nebude 

povolené sa vrátiť. Krutý spôsob, ktorým bolo vyhnanie vykonané, a nasledujúca premena 

Československa na komunistický �tát, nachádzajúci sa za ��eleznou oponou�, samozrejme 

značne zní�ili záujem vrátiť sa. Za dne�ných podmienok a vzhľadom k blí�iacemu sa vstupu je 

dôle�itou otázkou, či Bene�ove dekréty stále e�te majú pretrvávajúce účinky, ktoré obmedzujú 

mo�nosti jednotlivcov patriacich do príslu�nej skupiny, alebo ich potomkov, vrátiť sa do Českej 

republiky za účelom usídliť sa tam, pracovať tam, nadobúdať nehmotný majetok v krajine, alebo 

vykonávať podnikateľskou činnosť. 

 

V tomto dôle�itom bode neobsahuje �túdia pána profesora Froweina informácie o súčasnej 

situácii. S najväč�ou pravdepodobnosťou ich nemal k dispozícii, preto�e v �túdii uvádza, �e 

nemá prístup k zvlá�tnym informáciám o stave vyjednávania o vstupe (odstavec 12). Ja v�ak 
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pova�ujem za veľmi dôle�ité zdôrazniť, �e táto zále�itosť musí byť úplne pre�etrená pred 

uzatvorením Zmluvy o vstupe. V tejto súvislosti chcem podtrhnúť, �e diskriminačné opatrenia 

nemusia mať formu otvorených zákazov, ale mô�u tie� nachádzať vyjadrenia v rôznych 

prijatých obmedzujúcich opatreniach. Ako je dobre známe, v rámci EÚ existuje úplná sloboda 

pohybu medzi členskými �tátmi, práce, nadobúdania nehnuteľností a podnikateľskej činnosti 

v ostatných členských �tátoch. 

 

V odstavci 12 svojej  �túdie pán profesor Frowein pí�e: 

 

�Otázka predlo�ená v mandáte formulovanom Európskym Parlamentom, �iadnym spôsobom 

nenaznačuje, �e by jednania o vstupe mohli počítať s akýmikoľvek rozdielmi medzi občanmi 

Európskej únie po vstupe. Je vskutku potrebné zdôrazniť, �e by to bolo zásadné poru�enie 

tradícií Európskej únie a mohlo by to dokonca dať príčinu k súdnym �alobám, ako 

diskriminačné zmluvné ustanovenie, ktoré nie je v súlade s obecnými ústavnými zásadami, na 

ktorých Európska únia bola, a je zalo�ená.� 

 

V závere č. 8 pán profesor Frowein uvádza, �e jeho posudok je zalo�ený na predpoklade, �e od 

momentu vstupu budú mať v�etci občania Európskej únie na území Českej republiky rovnaké 

práva. 

 

Stoto�ňujem sa s týmito závermi. Je mo�né súhlasiť s primeranými prechodnými ustanoveniami 

v Zmluve o vstupe, týkajúcimi sa obmedzenia práv občanov EÚ z iných členských �tátov na 

usídlenie sa, prácu, obchodovanie a nadobúdanie nehnuteľného majetku v Českej republike. Je 

v�ak absolútne nevyhnutné, aby dotyčné ustanovenia neboli diskriminačné, napr. nestavali 

akúkoľvek konkrétnu skupinu európskych občanov do zvlá�tneho, nevýhodného postavenia. 
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11. Závery  
 

Vo svojom posudku celkovo hodnotím �túdiu pána profesora Froweina veľmi priaznivo 

(oddiel 4). 

Pripomínam, �e dotyčná �túdia a môj posudok sa nevzťahujú na v súčasnosti platiacu Európsku 

dohodu. 

Pripomínam tie� základné právne predpisy EÚ, týkajúce sa občianstva, diskriminácie a men�ín, 

a ich dôle�itosť v dotyčnej súvislosti (oddiel 3). 

Silno pochybujem o právnosti Bene�ových dekrétov podľa medzinárodného práva, ale 

podporujem základný záver (č. 1) pána profesora Froweina. Viď. oddiel 5. 

Pojednávam o re�triktívnych pravidlách re�titúcií v Českej republike. Robím určité doplnky, 

ktoré pova�ujem za dôle�ité, k záverom č. 2 a 3 pána profesora Froweina. Moje stanoviská sa 

týkajú predov�etkým vzťahu k základnému humanitárnemu právu. Odvolávam sa na oddiel 6 

svojho posudku. Nevidím potrebu spájať blí�iacu sa Zmluvu o vstupe s otázkami re�titúcií, ako 

s podmienkou. Odporúčam, aby Zmluva ani nevylučovala, ani nepotvrdzovala existenciu 

zostávajúcich re�titučných nárokov. 

Podporujem záver č. 5 pána profesora Froweina o dekrétoch týkajúcich sa trestného práva a 

trestného poriadku a jeho záver č. 6 o vylúčení trestnej zodpovednosti na základe zákona z roku 

1946. 

Podporujem jeho záver č. 7 o ochrane men�ín. 

Chcel by som upozorniť zvlá�ť na posledný záver pána profesora Froweina, záver č. 8, a na to, 

čo som k tomuto bodu napísal v oddieli 10 svojho posudku. Ustanovenia blí�iacej sa Zmluvy o 

vstupe nesmú byť diskriminačné, napr. nesmú stavať akúkoľvek konkrétnu skupinu európskych 

občanov do zvlá�tneho, nevýhodného postavenia. 

 

Stockholm, 1. októbra 2002 

 

 

Ulf Bernitz 
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Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIPOMIENKY 
K BENE�OVÝM DEKRÉTOM 

A K VSTUPU ČESKEJ REPUBLIKY 
DO EURÓPSKEJ ÚNIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vypracoval 
 
 
 

Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
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1. Bene�ove dekréty zahŕňajú rad dekrétov, ktoré vydal v priebehu druhej svetovej vojny a 
v období bezprostredne nasledujúcom po oslobodení, vtedaj�í prezident Československa 
Edvard Bene�. 

 
2. Otázka, ktorá má byť zvá�ená, znie, či by Bene�ove dekréty mohli zabrániť vstupu  
Českej republiky do Európskej únie. 

 

Bene�ove dekréty 
 

3. Existuje deväť dekrétov, na ktoré bolo poukázané ako na mo�né preká�ky vstupu  
Českej republiky do EÚ. Sú to: 
 

  Dekréty týkajúce sa majetku a jeho konfi�kácie  
 

a) Dekrét 5/1945 (19.5.45) � o neplatnosti niektorých majetkovo-právnych 
konaniach z doby neslobody 

b) Dekrét 12/1945 (21.6.45) � o konfi�kácii a urýchlenom rozdelení 
poľnohospodárskeho majetku Nemcov, Maďarov, ako aj zradcov a 
nepriateľov českého a slovenského národa 

c) Dekrét 28/1945 (20.7.45)  
d) Dekrét 108/1945 (25.10.45) � o konfi�kácii nepriateľského majetku a 

Fondoch národnej obnovy 
 

  Dekréty týkajúce sa občianstva 
 

e) Dekrét 33/1945 (2.8.45) � o úprave československého �tátneho občianstva 
osôb nemeckej a maďarskej národnosti  

 
  Dekréty týkajúce sa trestného práva a trestného poriadku 
 

f) Dekrét 16/1945 (19.6.45) � �Veľký retribučný dekrét� � o potrestaní 
nacistických zločincov, zradcov a ich pomáhačov a o mimoriadnych 
ľudových súdoch 

g) Dekrét 138/1945 (27.10.45) � �Malý retribučný dekrét� � o trestaní 
niektorých previnení proti národnej cti 

h) Dekrét 71/1945 � o pracovnej povinnosti osôb, ktoré boli zbavené 
československého �tátneho občianstva následkom dekrétu 33/1945 

i) Zákon č. 115/1946 (8.5.46) � �Amnestyčný zákon� � (o právnosti konaní 
súvisiacich s bojom o znovunadobudnutie slobody Čechov a Slovákov), 
vylúčenie trestnej zodpovednosti za činy spáchané ako odplata za činy 
okupantov 

 

Platnosť Bene�ových dekrétov 
 

4. Boli vznesené otázky o platnosti Bene�ových dekrétov. Niektorí kritici argumentovali, 
�e boli vydané výkonným predstaviteľom (prezidentom), ktorého výkon moci bol v 
rozpore s vtedy platnými ústavnými predpismi. 
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5. Mníchovská dohoda z roku 1938 a vpád, s následnou okupáciou Československa v roku 

1939, spôsobili politickú situáciu, ktorú československá Ústava nepredvídala, a teda ani 
právne neupravovala. Po počiatočnom období neistoty od júla 1940 bola československá 
vláda v priebehu júla 1941 uznaná britskou vládou, ako vláda v exile pôsobiaca 
v Londýne pomocou prezidentských dekrétov.1 Aj keď postoj prijatý vtedy britskou 
vládou nie je rozhodujúci pre platnosť dekrétov, je reprezentatívny, ako z hľadiska 
zdravého rozumu, tak z hľadiska spojeneckých síl, pokiaľ ide o zákonnosť 
Československej vlády v exile. 

 
6. Počas vojny vládli hlavy �tátov iných okupovaných území podobnými spôsobmi. 

Príkladom sú holandská kráľovná, nórsky kráľ alebo juhoslovanský kráľ.2 V Poľsku, kde 
ústava poskytovala právomoci vláde v čase vojny, boli vyu�ívané obdobné opatrenia.3 
Ako u� bolo spomenuté, skutočnosť, �e hlavy �tátov iných okupovaných území 
uplatňovali podobný mechanizmus vládnutia, nezakladá právnu platnosť mechanizmu, 
ktorý pou�ilo Československo. Ukazuje v�ak, �e vládnutie pomocou dekrétov je 
pova�ované za uskutočniteľný spôsob vlády, pokiaľ sa hlava �tátu pokú�a vládnuť 
z exilu. 

 
7. Po vojne boli Bene�ove dekréty ratifikované Ústavným zákonom č. 57/1946 zo dňa 

28. marca 1946. 
 

�Dočasné Národné zhroma�denie prijalo tento zákon, aby 
schválilo a prehlásilo za zákon dekréty prezidenta republiky, a 
tak s konečnou platnosťou sankcionovalo dotyčnú ratihabiciu. 
Článok 1 tohoto zákona stanovuje, �e Dočasné Národné 
zhroma�denie schvaľuje a prehlasuje za zákon ústavné 
dekréty a dekréty prezidenta republiky, vydané na základe 
ústavného dekrétu zo dňa 15. októbra 1940 o dočasnom 
výkone zákonodarnej moci, a to vrátane uvedeného ústavného 
dekrétu. V�etky dekréty prezidenta republiky je nutné 
pova�ovať od ich začiatku za zákon, a ústavné dekréty potom 
za zákon ústavný.�4 

 
8. Ďalej je potrebné zaznamenať, �e vláda Českej republiky pova�uje Bene�ove dekréty za 

základ právnych predpisov povojnového Československa: 
 

�S ohľadom na úspe�nú ratihabiciu, diskusie okolo dekrétov, 
ich prípadné prehlásenie za neplatné od samotného začiatku, 
alebo ich novela, alebo zru�enie, v skutočnosti spochybňujú 
samotné základy povojnového československého práva.�5 

 
9. Ústavný súd Českej republiky (�ÚSČR�) je najvy��í, rozhodujúci súd v zále�itostiach 

ústavného práva v Českej republike. Jeho stanovisko je záväzné pre v�etky osoby a 

                                                 
1 Stanovisko k Bene�ovým dekrétom, vypracované českým Ministerstvom zahraničia, s. 10. 
2 Tam tie�, s. 9. 
3 Tam tie�, s. 10. 
4 Tam tie�, s. 9. 
5 Tam tie�, s. 9. 
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orgány v Československu. To je jednoznačne stanovené článkom 89 Ústavy Českej 
republiky: 
 

�Článok 89 
1) Rozhodnutie Ústavného súdu je vykonateľné, akonáhle 

bolo vyhlásené spôsobom stanoveným zákonom, ak 
Ústavný súd o jeho vykonateľnosti nerozhodol inak. 

2) Vykonateľné rozhodnutia Ústavného súdu sú záväzné pre 
v�etky orgány i osoby.� 

 
10. ÚSČR rozhodol, �e Bene�ove dekréty sú platné a ústavné. Vo svojom stanovisku, 

uvedenom v Náleze č. 55/1995 zo dňa 8. marca 1995 prehlásil: 
 
 

�...na dočasné �tátne zriadenie Československej republiky, 
ustanovené vo Veľkej Británii, je nevyhnutné pozerať ako na 
medzinárodne uznávaný legitímny ústavný orgán 
československého �tátu, na ktorého území okupovanom 
rí�skou brannou mocou, bol nepriateľom znemo�nený výkon 
zvrchovanej �tátnej moci československej, prameniaci z 
ústavnej listiny ČSR, uvedenej v ústavnom zákone č. 121/1920 
Zb., ako aj  z celého československého právneho poriadku. V 
dôsledku toho v�etky normatívne akty dočasného �tátneho 
zriadenia ČSR, teda aj dekrét prezidenta republiky č. 
108/1945 Zb. - tie� v dôsledku ich ratihabicie Dočasným 
Národným zhroma�dením (ústavný zákon zo dňa 28. 3. 1946 č. 
57/1946 Zb. ) - sú výrazom legálnej československej (českej) 
zákonodarnej moci, a bolo nimi zavŕ�ené úsilie národov 
Československa za obnovu ústavného a právneho poriadku 
republiky.�1 

 
11. Podľa môjho názoru je v kompetencii Ústavného súdu ČR, aby rozhodol, či Bene�ove 

dekréty boli v dobe svojho vydania platné a aký je ich dne�ný status. Vzhľadom 
na ratifikáciu Bene�ových dekrétov riadne ustanoveným parlamentom krátko po vojne 
a k nálezu ÚSČR, �e dekréty sú platné, pova�ujem dotyčné dekréty za platné a nemyslím 
si, �e by ktorýkoľvek iný členský �tát mal súdnu právomoc k tomu, aby spochybnil alebo 
určil ich platnosť. 

 

Kritéria pre vstup  do EÚ 
 

12. Článok 47 Zmluvy o Európskej únii [YEAR] (�ZEÚ�) uvádza kritériá pre vstup do EÚ: 
 

�1. Ka�dý európsky �tát, ktorý re�pektuje zásady uvedené v 
článku 6 odstavec 1, mô�e po�iadať o členstvo v Únii. Svoju 
�iadosť podáva Rade, ktorá sa uzná�a jednomyseľne po 
konzultácii s Komisiou a po súhlase Európskeho parlamentu, 
danom väč�inou v�etkých jeho poslancov.� 

                                                 
1 Tam tie�, s. 3. 
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�2. �podmienky prijatia a úpravy zmlúv, na ktorých je Únia 
zalo�ená, ktoré také prijatie vyvoláva, sú vecou dohody medzi 
členskými �tátmi a �tátom uchádzajúcim sa o členstvo. Táto 
dohoda sa predlo�í k ratifikácii v�etkými zmluvnými �tátmi v 
súlade s ich ústavnými predpismi.� 

 
13. Čl. 6 odst. 1 ZEÚ uvádza: 

 
�Únia je zalo�ená na zásadách slobody, demokracie, 
právneho �tátu a re�pektovania ľudských práv a základných 
slobôd, zásadách, ktoré sú spoločné pre členské �táty.� 

 
14. Ďal�ie po�iadavky pre vstup, známe ako Kodaňské kritériá, stanovila Európska rada 

v Kodani v júni 1993. Tieto stanovujú: 
 

�Členstvo vy�aduje, aby kandidátska krajina dosiahla 
stabilitu in�titúcií, ktoré sú zárukou demokracie, právneho 
�tátu, ľudských práv, re�pektovania a ochrany men�ín ��.1 

 
15. Vo svojom dokumente �Making a success of enlargement� (Úspe�né roz�írenie) [SEC 

(2001) 1744 a� 1753], Európska komisia uvádza na strane 5: 
 

�Podmienky členstva, stanovené Európskou radou v Kodani v 
roku 1993 a ďalej upresnené nasledujúcimi Európskymi 
radami, sú meradlom pre hodnotenie pokroku ka�dého 
z uchádzačov. Tieto podmienky zostávajú v platnosti dnes a 
ich zmena nie je na programe dňa.�2 

 
16. Je preto zrejmé, �e toto sú zásady, podľa ktorých by malo byť rozhodnuté o vstupe. 

 

Dekréty týkajúce sa majetku a jeho konfi�kácie 
 
17. Dekrét 5/1945 anuloval niektoré majetkové transakcie vykonané nacistickým 

Nemeckom počas obdobia okupácie. Stanovil: 
 

�Akékoľvek majetkové prevody a akékoľvek 
majetkovoprávne konania, či u� sa týkajú hnuteľného alebo 
nehnuteľného majetku, verejného či súkromného, sú neplatné, 
ak boli uzatvorené po 29. septembri 1938 pod tlakom 
okupácie, alebo národnej, rasovej alebo politickej 
perzekúcie.�3 
 

 

                                                 
1 Posudok Právne slu�by Euopskeho parlamentu: Harry Tebbens, Antonio Caiola a Gregorio Clariana, s. 7.  
2 Making a success of enlargement (Úspe�né roz�írenie) � Strategický dokument a správa Európskej komisie o pokrokoch jednotlivých 
kandidátskych krajín na ceste ku vstupu [SEC (2001) 1744 a� 1753] /* COM/2001/0700 konečná verzia */, s. 5. 
3 Prezidentské dekréty z roku 1945, ďal�ie informácie o Bene�ových dekrétoch od českého Ministerstva zahraničia, 14/06/2002. 



 

        59      PE 323.934 

 
�Majetok osôb �tátne nespoľahlivých na území 
Československej republiky sa dáva pod národnú správu podľa 
ďal�ích ustanovení tohoto dekrétu.�1 

 
18. Dekrét 12/1945 sa týkal �konfi�kácie a urýchleného rozdelenia poľnohospodárskeho 

majetku Nemcov, Maďarov, ako aj  zradcov a nepriateľov českého a slovenského 
národa�. Stanovil s okam�itou účinnosťou a bez náhrady vyvlastnenie 
poľnohospodárskeho majetku, za účelom pozemkovej reformy. Týkal sa 
poľnohospodárskeho majetku, vrátane � okrem iného � budov a hnuteľného majetku 
nachádzajúceho sa na ňom, vo vlastníctve v�etkých osôb nemeckej a maďarskej 
národnosti bez ohľadu na ich občiansky status.2 

 
19. Dekrét 108/1945 sa týkal konfi�kácie majetku Nemcov, Maďarov, zradcov 

a kolaborantov, a �osôb �tátne nespoľahlivých�. Majetok osôb (vrátane Nemcov a 
Maďarov), ktorí �sa aktívne zúčastnili boja za zachovanie územnej celistvosti a 
oslobodenia Československej republiky�, v�ak nebol konfi�kovaný.3  

 
20. Tieto dekréty boli priamo spojené s retribučnými dekrétmi a bolo nevyhnutné brať ohľad 

na rozhodnutie o zachovaní československého občianstva podľa dekrétu 33/1945.4 
Ďal�ie výnimky z týchto dekrétov sa týkali väč�inou osôb vracajúcich sa 
z koncentračných táborov a osôb, ktoré preukázateľne aktívne podporovali český národ 
v boji proti nacizmu. Dekréty sa uplatňovali len do určitej doby. ÚSČR je toho názoru, 
�e keď�e  táto doba uplynula a nemô�u byť vytvorené �iadne nové právne vzťahy, nie je 
mo�né tieto dekréty revidovať.  

 
21. Menovite o dekréte 108/1945 poznamenáva ÚSČR toto: 

 
�Vzhľadom na to, �e tento normatívny akt u� splnil svoj účel a 
po dobu viac ako �tyri desaťročia u� nezakladá právne 
vzťahy, a nemá teda u� naďalej kon�titutívny charakter, nie je 
mo�né dnes, za uvedenej situácie, skúmať jeho rozpor s 
ústavnými zákonmi, alebo medzinárodnými zmluvami.�5 

 
22. Je dôle�ité uvedomiť si, �e aj keď je ÚSČR toho názoru, �e tento dekrét u� nie je mo�né 

uplatniť pri vzniku právnych vzťahov, nehovorí, �e dekréty u� dnes nie sú účinné. V 
skutočnosti boli tieto dekréty základom, na ktorom boli zriadené nové vlastnícke práva a 
následne sa na ne jednotlivci spoliehali po viac ako 50 rokov. Podľa môjho názoru by 
snaha o zmenu tohoto postoja bola proti zásadám oprávneného očakávania a právnej 
istoty. 

                                                 
1 Posudok Právne slu�by Európskeho parlamentu, s. 9, cit. poznámka pod čiarou 7. 
2 Vec Knie�a Hans-Adam II Lichten�tajnský v. Nemecko, �iadosť č.: 42527/98, 12/07/2001 
3 Stanovisko českého Ministerstva zahraničia k Bene�ovým dekretom, s. 12. 
4 Cit. poznámka pod čiarou 12, s. 12. 
5 Cit. poznámka pod čiarou , s. 5. 
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23. Mo�no je pravda, �e by vyvlastnenie majetku na základe Bene�ových dekrétov, ak by 

bolo vykonané dnes, pravdepodobne znamenalo poru�enie Európskeho dohovoru 
o ľudských právach. ÚSČR v�ak argumentuje takto: 
 

�� to, čo prichádza z minulosti, musí síce aj tvárou v tvár 
prítomnosti v princípe hodnotovo obstáť, toto hodnotenie 
minulého, nemô�e v�ak byť súdom prítomnosti nad 
minulosťou. Inými slovami, poriadok minulosti nemô�e byť 
postavený pred súd poriadku prítomnosti, ktorý je u� poučený 
ďal�ími skúsenosťami, z týchto skúseností čerpá a na mnohé 
javy sa pozerá a hodnotí ich s časovým odstupom.�1 

 
24. Ja s týmto názorom ÚSČR súhlasím. Uvedené dekréty sa mo�no zdajú nacionalistické 

a/alebo diskriminačné, keď na ne pozeráme v rámci súčasných politických pomerov. 
Tieto dekréty musíme v�ak chápať v súvislosti s dôsledkami druhej svetovej vojny. 
Nemali by ovplyvniť vstup, preto�e v súčasnosti nemajú na práva �iadny dopad. 

 
25. Okrem toho bolo vyvlastnenie majetku podľa týchto dekrétov súčasťou medzinárodne 

schváleného plánu. Po prvé, bolo úzko spojené s presídlením nemeckého obyvateľstva 
do Nemecka. Toto presídlenie bolo výslovne stanovené spojencami, ako je to 
dokumentované v Protokole Postupimskej konferencie zo dňa 1. augusta 1945.2 Po 
druhé, bolo v súlade s medzinárodnými dohodami spojencov o reparáciách po vojne. 
Dohoda o reparáciách Nemecka z roku 1946 mala 18 signatárov, vrátane 
Československa a Veľkej Británie. Článok 6 tejto dohody sa týka nemeckého 
zahraničného majetku. Uvádza toto: 
 

�A. Ka�dá signatárna vláda si ponechá, formou, ktorú si sama 
zvolí, nemecký nepriateľský majetok v jej právomoci, alebo 
bude ním disponovať takým spôsobom, aby sa nemohol vrátiť 
do nemeckého vlastníctva alebo pod nemeckú kontrolu, a 
odčíta tento majetok zo svojho podielu na reparáciách �� 

 
�E. Nemecký nepriateľský majetok, ktorý bude započítaný do 
reparačných podielov, bude zahŕňať i majetok, ktorý v 
skutočnosti je nemeckým nepriateľským majetkom, aj keď 
nominálny vlastník takého majetku nie je nepriateľský 
Nemec.�3 

 
26. Podľa článku 6A Dohody, malo Československo na základe medzinárodnej dohody, 

schválenej spojencami, povinnosť vyvlastniť  nemecký nepriateľský majetok v jeho 
právomoci. Podľa článku 1 Dohody má Československo právo na podiely v nemeckej 
reparácii. Československá vláda akceptovala svoje vyvlastnenie nemeckého 
nepriateľského majetku ako náhradu za akékoľvek i reparačné podiely, a tak toto právo 
nikdy nevymáhala. 

 

                                                 
1 Cit. poznámka pod čiarou 12, s. 4. 
2 Berlínska (Postupimská) konferencia, 17.júla  � 2. augusta 1945, a) Protokol jednania, 1. augusta 1945, XII  
3 Dohoda o reparáciách od Nemecka, o zriadení Medzispojeneckého reparačného úradu a o vrátení menového zlata, Parí� 14/01/1946.  
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27. Naviac je nevyhnutné zaznamenať, �e vláda Českej republiky uznáva, �e bezprostredne 

po vojne dochádzalo k výskytu násilia, po�kodzovania a prevodom majetku bez riadneho 
právneho podkladu. Pripú�ťa, �e neexistuje právne ospravedlnenie pre také konanie. To 
bolo kon�tatované nedávno v Česko-nemeckej deklarácii o vzájomných vzťahoch a ich 
budúcom rozvoji dňa 21. januára 1997. Relevantné sú v�ak nasledujúce články: 

 
�Článok II: Nemecká strana si je rovnako vedomá, �e 
nacionálne socialistická politika násilia voči českému ľudu 
prispela k vytvoreniu pôdy pre povojnový útek, vyháňanie a 
nútené vysídlenie.�1 
 
�Článok III: Česká strana ľutuje, �e povojnovým vyháňaním, 
ako aj  núteným vysídlením sudetských Nemcov z vtedaj�ieho 
Československa, vyvlastňovaním a odoberaním občianstva 
bolo spôsobené mnoho utrpenia a krívd nevinným ľudom, a to 
i s ohľadom na kolektívny charakter prisudzovania viny..�2 

 
28. Táto dohoda prinajmen�om implikuje akceptovanie vyvlastnenia majetku podľa 

Bene�ových dekrétov Nemeckom. 
 
29. V ka�dom prípade Článok 295 Zmluvy o Európskom spoločenstve (�ZES�) stanovuje: 

 
�Táto zmluva sa nijako nedotýka úpravy vlastníctva, 
uplatňovanej v členských �tátoch.� 

 
30. To výslovne vylučuje vyvlastnenie majetku z právomoci Európy. Tieto zále�itosti 

zostávajú v právomoci jednotlivých členských �tátov do tej miery, pokiaľ nie sú 
nezlučiteľné s dosiahnutím cieľov ZES, alebo Európskeho dohovoru o ľudských 
právach. 

 
31. Zo v�etkých hore uvedených dôvodov sa nedomnievam, �e by dekréty týkajúce sa 

vyvlastnenia majetku mali byť akoukoľvek preká�kou pre vstup Českej republiky do 
EÚ. 

 
Vec �Kie�a Hans-Adam II Lichten�tajnský versus Nemecko� (12. júla 2002, �iadosť 
č. 42527/98) 
 

32. V tomto prípade inicioval �iadateľ �alobu na re�titúciu majetku, menovite obrazu 
skonfi�kovaného bývalým Československom v roku 1946, na základe dekrétu 12/1945 
jeho otcovi, bývalému vládcovi Lichten�tajnska, u nemeckých súdov. Nemecké súdy 
rozhodili, �e nemajú právomoc prejednávať jeho vec, tak�e sa �iadateľ odvolal 
k Európskemu súdu pre ľudské práva. Uvádzal, �e bol zbavený svojho práva na 
nestranné súdne konanie a svojho práva na prístup k súdu pri stanovení svojich 
vlastníckych práv. Prehlasoval tie�, �e bolo poru�ené jeho právo na majetok. Odvolával 
sa predov�etkým na čl. 6 odst. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach a Článok 1 
prvého protokolu. 

 

                                                 
1 Česko-nemecká deklarácia o vzájomných vzťahoch a ich budúcom rozvoji, 21/01/1997, s. 1. 
2 Tam tie�, s. 2. 
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33. Európsky súd pre ľudské práva zdôraznil, �e právo na prístup k súdom zaručované čl. 6 
odst. 1 nie je  absolútne, ale podlieha obmedzeniam. Aby bolo zlučiteľné s článkom 6 
odst. 1, musí obmedzenie sledovať oprávnený cieľ a byť primerané. Európsky súd pre 
ľudské práva určil, �e � za okolností druhej svetovej vojny a výsledného zvlá�tneho 
statusu Nemecka vo verejnom medzinárodnom práve � má obmedzenie prístupu 
k nemeckým súdom v dôsledku Dohody o vysporiadaní oprávnený cieľ. Európsky súd 
pre ľudské práva teda akceptoval nález nemeckých súdov, �e nie je v ich právomoci 
prejednávať dotyčnú �alobu, a dospel k záveru, �e ne�lo o poru�enie čl. 6 odst. 1 
Európskeho dohovoru o ľudských právach. 

 
34. V náleze Európsky súd pre ľudské práva uviedol, �e: 

 
�66. � Skutočným fórom pre rie�enie sporov, týkajúcich sa 
dotyčných vyvlastňovacích opatrení, boli v minulosti súdy 
bývalého Československa a následne súdy Českej alebo 
Slovenskej republiky. V roku 1951 skutočne vyu�il otec 
�iadateľa mo�nosti vzniesť námietky proti dotyčnému 
vyvlastneniu pred Správnym súdom v Bratislave.�1 

 
35. Európsky súd pre ľudské práva tie� zamietol �iadateľov argument, �e jeho vlastnícke 

práva podľa článku 1 prvého protokolu, boli poru�ené. Európsky súd pre ľudské práva 
uviedol: 
 

�83. �nádejou na uznanie pretrvania starého majetkového 
práva, ktoré u� dávno nemohlo byť účinne vykonávané, ani 
podmienený nárok, ktorý zaniká následkom nesplnenia 
podmienky, nie je mo�né pova�ovať za �dr�bu� v zmysle 
článku 1 protokolu č. 1, (viď. rekapitulácia príslu�ných zásad 
v rozhodnutí Malhous)�2 

 
�85. �Súd zaznamenal, �e vyvlastnenie bolo vykonané 
orgánmi bývalého Československa v roku 1946, ako 
potvrdzuje bratislavský Správny súd v roku 1951, to jest pred 
3. septembrom 1953, kedy nadobudol platnosť dohovor, a 
pred 18. májom 1954, kedy nadobudol platnosť protokol č. 1. 
Vzhľadom k tomu, nie je Súd ratione temporis príslu�ný 
skúmať okolnosti vyvlastnenia, alebo pokračujúce účinky, 
ktoré toto vyvlastnenie spôsobilo do dne�ného dátumu (viď. 
Malhous v. Česká republika (rozhodnutie), č. 33071/96, 
13. decembra 2000, Európsky súd pre ľudské práva 2000-XII, 
a napr. Mayer a ďal�í v. Nemecko, (�iadosti č. 18890/91, 
19048/91, 19342/92 a 19549/92), rozhodnutie Komisie zo dňa 
4. marca 1996, Rozhodnutia a správy 85, s. 5-20).� 

                                                 
1 Cit. poznámka pod čiarou 11, s. 23.  
2 Cit. poznámka pod čiarou 11, s. 27.  
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36. Európsky súd pre ľudské práva teda rozhodol, �e dotyčné vyvlastnenie majetku, ku 
ktorému do�lo na základe Bene�ových dekrétov, nebolo a nemohlo byť v rozpore 
s Európskym dohovorom o ľudských právach. Do�iel k záveru, �e vyvlastnenia 
vykonané rokoch 1945/1946 na základe Bene�ových dekrétov nie je mo�né spochybniť 
na základe čl. 6 odst. 1 Európskeho dohovoru o ľudských právach alebo článku 1 prvého 
protokolu. S ohľadom na toto rozhodnutie sa zdá nepravdepodobné, �e by budúce 
spochybnenia Bene�ových dekrétov, týkajúce sa vyvlastnenia majetku na základe toho, 
�e poru�ujú Európsky dohovor o ľudských právach, boli úspe�né. 

 
37. Bohu�iaľ som nebol schopný vypátrať prípad De Fours Walderode v. Česká republika. 

Ka�dopádne si nemyslím, �e je priamo relevantné, lebo rozhoduje, či sú re�titučné 
opatrenia zlučiteľné s Listinou základných práv a slobôd. Nakoľko  Listina základných 
práv a slobôd nie je začlenená do práva EÚ, a keď�e vo veci knie�a Lichten�tajnský v. 
Nemecko bolo rozhodnuté, �e vyvlastňovacie opatrenia neboli v rozpore s Európskym 
dohovorom o ľudských právach, nedomnievam sa, �e rozhodnutie vo veci De Fours 
Walderode bude mať priamy význam pre vstup Českej republiky do EÚ. 

 

Občianstvo 
 

38. Oddiel 1 odstavec 1 dekrétu 33/1945 stanovuje, �e:  
 

�Československí �tátni občania nemeckej alebo maďarskej 
národnosti, ktorí podľa predpisov cudzej okupačnej moci 
nadobudli nemeckú alebo maďarskú  �tátnu príslu�nosť,  
dňom nadobudnutia takej �tátnej príslu�nosti stratili 
československé �tátne občianstvo.�1 

 
39. Občianstvo si v�ak zachovávajú osoby, ktoré preukázali ��e zostali verné 
Československej republike, nikdy sa neprevinili proti českému a slovenskému národu a 
buď sa činne zúčastnili boja za oslobodenie krajiny, alebo trpeli pod nacistickým alebo 
fa�istickým terorom�.2 Občianstvo si tie� zachovali Nemci a Maďari, ktorí �sa v dobe 
zvý�eného ohrozenia republiky úradne prihlásili za Čechov alebo Slovákov�.3 Ďal�ia 
kategória vytvárala opatrenia pre osoby, ktoré si mohli za�iadať o vrátenie občianstva do 
�iestich mesiacov od dátumu zverejnenia príslu�ného nariadenia ministerstva vnútra. 
Táto skupina zahŕňala nemeckých �oponentov nacizmu a fa�izmu�.4 �iadosti o vrátenie 
československého občianstva sa podávali na okresných národných výboroch od 
10. augusta  1945 do 10. februára 1946.5 

 
40. Dekrét 33/1945 je nevyhnutné chápať v súvislosti s presídlením men�ín nemeckého a 

maďarského obyvateľstva, ku ktorému do�lo po skončení vojny. Prezident Bene� 
nepodpísal dekrét pred uzavretím Postupimskej konferencie, aby zabezpečil, �e bude 
v súlade s rozhodnutím spojencov.6  

                                                 
1 Cit. poznámka pod čiarou 1, s. 5. 
2 Cit. poznámka pod čiarou 10, s. 4 
3 Tam tie� str. 35. 
4 Tam tie�. 
5 Tam tie� s. 36. 
6 Tam tie� s. 33. 
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41. Tento dekrét, rovnako, ako dekréty týkajúce sa vyvlastnenia, má obmedzenú 

pou�iteľnosť. Zbavil určité osoby československého občianstva v určitom čase. Tento 
dekrét nie je mo�né pou�iť na zbavenie občianstva Českej republiky osoby, ktoré 
v súčasnosti toto občianstva majú. Nepredpisuje ani, kto mô�e získať občianstvo alebo 
ako je mo�né získať občianstvo v súčasnej Českej republike. 

 
42. Naviac je dnes poskytovaná výslovná ochrana osobám, ktoré majú české �tátne 

občianstvo, podľa článku 12 ústavy Českej republiky: 
 

�Článok 12 
(1) Spôsoby nadobúdania a straty �tátneho občianstva Českej 

republiky stanovuje  zákon.  
(2) Nikto nemô�e byť zbavený �tátneho občianstva proti svojej 

vôli.� 
 

43. V ka�dom prípade Článok 17 ZES uvádza: 
 

�1. Zavádza sa občianstvo Únie. Ka�dá osoba, ktorá má �tátnu 
príslu�nosť členského �tátu, je občanom Únie. Občianstvo 
Únie �tátnu príslu�nosť členského �tátu nenahrádza, ale  
dopĺňa.� 

 
44. Preto je právom ka�dého jednotlivého členského �tátu rozhodnúť, komu nále�í �tátne 

občianstvo, a ako sa také občianstvo získava. Podľa môjho názoru je dekrét týkajúci sa 
občianstva v súvislosti so vstupom Českej republiky do EÚ irelevantný. 

 

Dekréty týkajúce sa trestných činov a trestného konania 
 

45. Zákon č. 115/1946 stanovuje : 
 

�Akékoľvek konanie, ku ktorému do�lo v dobe od 30. septembra 
1938 do 28. októbra 1945, cieľom ktorého bolo prispieť k boju 
za slobodu Čechov a Slovákov, alebo ktoré predstavovalo 
prípady spravodlivej odplaty za činy okupačných síl, alebo ich 
pomáhačov, nie je protiprávne ani vtedy, ak by inak mohli byť 
takéto činy podľa zákona trestné.�1 

 
46. Tento zákon má v súčasnosti evidentne e�te stále právne účinky, preto�e zabraňuje 

vy�etrovaniu alebo súdnemu konaniu pre niektoré trestné činy, z ktorých mnohé tie� 
mo�no boli nehumánne. Akokoľvek  to mô�e byť ospravedlniteľné a primerané, ak boli 
také činy vykonané v boji za oslobodenie z okupácie, nemyslím si, �e to mô�e byť 
ospravedlniteľné alebo primerané, ak i�lo o činy odplaty. Slovo �spravodlivé� sa mi 
v tejto súvislosti zdá byť svojvoľné a odporujúce zásadám právnej istoty. Av�ak zru�enie 
zákona, ktorý zbavoval osoby trestných dôsledkov po viac ako 50 rokov s následkom, �e 
dotyčné osoby mô�u byť teraz trestne stíhané, by bolo tie� mo�né kritizovať ako 
odporujúce zásadám oprávneného očakávania a právnej istoty. 

                                                 
1 Právne posúdenie Bene�ových dekrétov a vstupe Českej republiky k Európskej únii, vypracované Prof. Dr. Dres h.c. Jochenem A. Froweinem, 
s. 19. 
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47. Zákon č. 115/1945 je pova�ovaný za jeden z kľúčových problémov v súvislosti 

s československými povojnovými právnymi predpismi preká�ajúcimi alebo 
zabraňujúcimi vstupu Českej republiky do EÚ. Hlavný zástanca tohoto stanoviska je 
profesor Christian Tomuschat, bývalý člen Výboru OSN v rámci Dohovoru o 
občianskych a politických právach, ale preto, �e jeho práce sú v nemčine, nemô�em ich 
bezprostredne komentovať. Profesor Tomuschat navrhuje, �e Česká republika bude 
musieť tento zákon zru�iť.1 Zdôrazňuje, �e v Nemecku sú ľudia stavaní pred súd za 
vojnové zločiny, ktoré spáchali počas druhej svetovej vojny, aj keď sú tieto odhalené 
teraz, o mnoho rokov neskôr.2 Profesor Frowein upozorňuje na rozdiel medzi 
Nemeckom, kde nikdy nebolo pochýb, �e Nemci budú musieť niesť zodpovednosť za 
zločiny spáchané počas vojny a kde nemohlo vzniknúť oprávnené očakávanie, �e budú 
zbavení zodpovednosti, a Českou republikou. 

 
48. Česká vláda hovorí, �e v skutočnosti bolo mnoho páchateľov povojnových zločinov proti 

osobám prislúchajúcim k nemeckej men�ine odsúdených, aj keď neboli v�etci páchatelia  
súdení a potrestaní a niektoré rozsudky sa nám dnes nemusia zdať primerané.3 Okrem 
toho bolo v nasledujúcom období zmenených mnoho správnych rozhodnutí a 
v�eobecných právnych noriem následnými právnymi predpismi aj prostredníctvom 
správnych a súdnych konaní, v ktorých mali in�titúcie ako Najvy��í správny súd často 
posledné slovo. Pokyny nabádajúce československé obyvateľstvo, aby �re�pektovalo 
tých nemeckých občanov, ktorí zachovali vernosť republike, aktívne sa zúčastnili boja za 
oslobodenie republiky, alebo trpeli pod nacistickým a fa�istickým terorom�, prijala vláda 
u� 15. júna 1945.4  

 
49. V Česko-nemeckej deklarácii z roku 1997 bola oficiálne vyjadrená ľútosť v súvislosti so 

zákonom 115/1945: 
 

�III. Česká strana ... hlavne ľutuje excesy, ktoré boli v rozpore 
s elementárnymi humanitárnymi zásadami aj s vtedy 
platnými právnymi normami, a naviac ľutuje, �e bolo na 
základe zákona č. 115 z 8. mája 1946 umo�nené nepozerať na 
tieto excesy ako na bezprávne, a �e následkom toho neboli 
tieto činy potrestané.� 

 
50. Táto deklarácia ukazuje, �e Nemecko akceptuje účinky zákona 115/1945 a silne 

implikuje, �e Nemecko nepova�uje jeho zru�enie za nevyhnutné. 
 
51. Posúdiť účinok ostatných dekrétov, 16/1945, 137/1945 a 71/1945, je zlo�itej�ie. Podľa 

názoru Právnej slu�by Európskeho parlamentu, v odstavci 62 boli v�etky tieto tri dekréty 
zru�ené zákonom 33/1948 zo dňa 25. marca 1948, zákonom 87/1950 zo dňa 1. augusta  
1950 a zákonom 65/1966 zo dňa 1. januára 1966 v danom poradí.5 Dekrét 71/1945 u� 
nebude mať �iadny právny účinok, ale v prípade dekrétov 16/1945 a 137/1945 to tak 
nevyhnutne nemusí byť. Profesor Frowein uvádza cennú pripomienku, �e nie je jasné, do 
akej miery budú rozsudky vynesené na základe dotyčných dekrétov v českom právnom 

                                                 
1 Tam tie� s. 23. 
2 Tam tie� s. 24. 
3 Cit. poznámka pod čiarou 1, s. 28.  
4 Tam tie� s. 28. 
5 Cit. poznámka pod čiarou 10, str. 10. 
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poriadku naďalej platné a vykonateľné. Profesor Frowein cituje predbe�né stanovisko 
českého právnika, ktorý uvádza, �e: 

 
�Rozsudky ulo�ené podľa Veľkého retribučného dekrétu 
č. 16/1945 nie sú dnes vykonateľné z právnych a vecných 
dôvodov. Dekrét sám bol zru�ený a nemô�e byť v rozpore 
s acquis communautaire.�1 

 
 

52. Európska komisia odkazuje na radikálnu reformu Trestného zákonníka2, ktorý Česká 
republika prijala. Tento zákonník mô�e obsahovať ustanovenia, ktoré sa tejto zále�itosti 
týkajú. Bohu�iaľ nemám tento zákonník k dispozícii. 

 
53. Listina základných práv a slobôd je začlenená do Ústavy Českej republiky pomocou 

ústavného zákona zo dňa 9. januára 1991 a článku 3 Ústavy, ktorý stanovuje : 
 

�Článok 3 
Súčasťou ústavného poriadku Českej republiky je Listina 
základných práv a slobôd.� 

 
54. Čl. 40 odst. 6 Listiny základných práv a slobôd stanovuje : 
 

�Trestnosť činu sa posudzuje a trest sa ukladá podľa zákona 
účinného v dobe, kedy bol čin spáchaný. Neskor�í zákon sa 
pou�ije, ak je to pre páchateľa priaznivej�ie.� 

 
55. Myslím si, �e na základe čl. 40 odst. 6 Listiny základných práv a slobôd, budú v�etky 

rozsudky zalo�ené na uvedených dekrétoch naďalej platné a vykonateľné, aj keď boli 
dekréty 16/1945 a 137/1945 zru�ené. Preto by k splneniu po�iadaviek EÚ mal byť 
po�adovaný jednoznačný dôkaz, �e rozsudky stanovené podľa dotyčných dekrétov nie sú 
vykonateľné. 

 
56. Podotýkam, �e by články 62 a 87 Ústavy mohli poskytnúť spôsob odstránenia účinnosti 

dotyčných dekrétov: 
 

�Článok 62 
 

Prezident republiky 
g) odpú�ťa a zmierňuje tresty ulo�ené súdom, nariaďuje, aby 

sa trestné konanie nezahajovalo, a ak bolo zahájené, 
aby sa v ňom nepokračovalo, a zahladzuje 
odsúdenie�� 

                                                 
1 Cit. poznámka pod čiarou 28, str. 19. 
2 Cit. poznámka pod čiarou 8, str. 5. 
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1.1.1. �Článok 87 
 

1) Ústavný súd rozhoduje 
b) o zru�ení právnych predpisov alebo ich jednotlivých 

ustanovení, ak sú v rozpore s ústavným zákonom alebo 
s medzinárodnou zmluvou podľa článku 10�� 

 
57. Podľa môjho názoru by prezident mohol pou�iť svoju právomoc podľa článku 62 

k tomu, aby omilostil kohokoľvek odsúdeného podľa príslu�ného Bene�ova dekrétu. 
Prípadnee by akékoľvek také uznanie vinným mohol spochybniť Ústavný súd, ktorý by 
mohol vykonávať svoju právomoc podľa článku 87 na zru�enie príslu�ného dekrétu, ak 
by bol v rozpore s Listinou základných práv a slobôd alebo s Európskym dohovorom o 
ľudských právach . 

 
58. Bez ohľadu na moje poznámky v odstavci 57 vy��ie, by Česká republika mala zaručiť, 

�e existujú zrejmé a jednoznačné prostriedky zabezpečenia, �e akékoľvek chybné 
odsúdenia uskutočnené na základe Bene�ových dekrétov nemô�u byť vykonané. 
 

Nadradenosť práva EÚ 
59. Za pov�imnutie stojí rozhodnutie Európskeho súdneho dvora (ESD) vo veci 

Amministrazione della Finanze dello Stato v Simmental SpA [1978] 3 CMLR 263 
(Vec 106/77), ktoré stanovuje  nadradenosť práva EÚ. Relevantné sú predov�etkým 
nasledujúce odstavce: 
 

�17. Naviac, v súlade so zásadou nadradenosti práva 
Spoločenstva, je vzťah medzi ustanoveniami Zmluvy a 
priamo uplatniteľnými opatreniami in�titúcií na jednej 
strane a vnútro�tátnymi právnymi predpismi členských 
�tátov na strane druhej taký, �e uvedené ustanovenia a 
opatrenia svojím vstupom do platnosti nielen 
automaticky urobia nepou�iteľnými akékoľvek 
ustanovenia súčasných vnútro�tátnych právnych 
predpisov, ktoré sú s nimi v rozpore, �� 

 
�21. Z predchádzajúceho plynie, �e ka�dý súd členského �tátu musí, v prípadoch, ktoré 
sú v jeho právomoci, uplatniť v celom rozsahu právo Spoločenstva a chrániť práva, ktoré 
toto prepo�ičiava jednotlivcom, a v súlade s tým musí zru�iť akékoľvek ustanovenia 
národných právnych predpisov, ktoré mô�u byť s právom Spoločenstva v rozpore, či u� 
predpisu Spoločenstva predchádzajú alebo po ňom nasledujú.� 

 
60. Vychádzajúc z tohoto rozhodnutia a vzhľadom k zavedeným zásadám o nadradenosti 

práva EÚ, aj keby v Českej republike boli dekréty nezlučiteľné s právom EÚ v platnosti, 
stali by sa uplatnením práva EÚ neúčinnými. 

 
61. Článok 10 Ústavy Českej republiky stanovuje : 

 
�Článok 10 
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Ratifikované a vyhlásené medzinárodné zmluvy o ľudských 
právach a základných slobodách, ktorými je Česká republika 
viazaná, sú priamo záväzné predpisy nadradené zákonom.� 

 
62. Na základe článku 10 Ústavy Českej republiky sa pri jej vstupe do Európy (EÚ) stane 

v Českej republike Európsky dohovor o ľudských právach priamo záväzným právnym 
predpisom, a tak akékoľvek s ním nezlučiteľné právne predpisy prestanú byť 
uplatniteľné. 

 

Argument preká�ky uplatnenia �alobného nároku 
 

63. Domnievam sa, �e existuje veľmi silný argument pre to, �e je Nemecku zabránené 
spochybňovať Bene�ove dekréty, ako na verejnom medzinárodnom fóre, tak � čo je 
dôle�itej�ie � vo vzťahu k vstupu do Európy (EÚ). 

 
64. Vo veci Knie�a Lichten�tajnský v Nemecko citovali nemecké súdy kapitolu 6 Článok 3 

Dohovoru o vysporiadaní zále�itostí v dôsledku vojny a okupácie zo dňa 23. októbra  
1954 (�Dohovor o vysporiadaní�). Kapitola 6 Článok 3 stanovuje : 

 
�1. Spolková republika Nemecko nevznenie v budúcnosti 
�iadne námietky proti opatreniam, ktoré boli alebo budú 
vykonané vo vzťahu k nemeckému majetku v zahraničí, alebo 
inému majetku skonfi�kovanému za účelom reparácií alebo 
re�titúcií, alebo následkom vojnového stavu, alebo na 
základe dohôd u� uzavretých tromi mocnosťami s inými 
spojeneckými krajinami, neutrálnymi krajinami, alebo 
bývalými spojencami Nemecka, alebo dohôd, ktoré budú 
nimi takto uzavreté.� 

 
�3. Nebudú prípustné �iadne pohľadávky alebo �aloby proti 
osobám, ktoré získajú, alebo prevedú právo na majetok na 
základe opatrení uvedených v odstavci 1�tohoto článku, 
alebo proti medzinárodným organizáciám, cudzím vládam, 
alebo osobám, ktoré jednali na pokyn týchto vlád.�1 

 
65. Podľa môjho názoru súhlas Nemecka s týmito podmienkami zabraňuje Nemecku 

vzná�ať námietky týkajúce sa Bene�ových dekrétov o vyvlastnení. 
 
66. Česko-nemecká deklarácia z roku 1997 posilňuje argument zalo�ený na preká�ke 

uplatnenia �alobného nároku a roz�iruje tento argument tak, �e zahŕňa ostatné dekréty a 
konania súvisiace s vojnou: 

 
�IV Obidve strany sa zhodujú v tom, �e spáchané krivdy 
patria do minulosti, a �e teda zamerajú svoje vzťahy do 
budúcnosti. Práve preto, �e si zostávajú vedomé tragických 
kapitol svojich dejín, sú rozhodnuté naďalej dávať pri 
utváraní svojich vzťahov prednosť dorozumeniu a vzájomnej   
zhode, pričom ka�dá strana zostáva viazaná svojím právnym 
poriadkom a re�pektuje, �e druhá strana má iný právny 

                                                 
1 Cit. poznámka pod čiarou 20, s. 12. 
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názor. Obidve strany preto prehlasujú, �e nebudú zaťa�ovať 
svoje vzťahy politickými a právnymi otázkami pochá-
dzajúcimi z minulosti.�1 

 
67. Vzhľadom k EÚ je predov�etkým  nevyhnutné mať na pamäti, �e základnou a 

fundamentálnou zásadou EÚ bolo zjednotenie Európy po druhej svetovej vojne. 
Akýkoľvek pokus Nemecka zabrániť Českej republike v členstve, zalo�ený na činoch 
vykonaných v bezprostrednom následku vojny, je jednoznačne v rozpore s celým 
základom, na ktorom bola EÚ zalo�ená, a s jej trvajúcimi cieľmi a záväzkami. 

 
68. Menovite Článok 307 ZEÚ stanovuje : 

 
�Práva a povinnosti vyplývajúce z dohovorov uzatvorených  
pred 1. januárom 1958, alebo pre vstupujúce �táty pred dňom 
ich vstupu medzi jedným alebo niekoľkými členskými �tátmi 
na jednej strane a jedným alebo niekoľkými tretími �tátmi na 
strane druhej, nie sú touto Zmluvou dotknuté.� 

 
Ak sú dohovory nezlučiteľné s touto Zmluvou, pou�ije príslu�ný členský �tát či členské 
�táty, v�etky vhodné prostriedky na odstránenie zistenej nezlučiteľnosti. V prípade 
potreby si členské �táty poskytnú vzájomnú pomoc na dosiahnutie tohto cieľa a záujmu, 
prípadne spoločný postoj. 
 
Pri vykonávaní dohovorov uvedených v prvom odstavci, členské �táty prihliadajú 
k tomu, �e výhody poskytované v tejto zmluve ka�dým z členských �tátov sú 
neoddeliteľnou súčasťou zalo�enia Spoločenstva, a sú preto neoddeliteľne spojené 
s vytvorením spoločných orgánov, so zverením právomocí týmto orgánom a 
s poskytovaním rovnakých výhod v�etkými ostatnými členskými �tátmi.� 

 
69. Česko-nemecká deklarácia z roku 1997 by sa mala interpretovať ako dohoda 

k odstráneniu nezlučiteľností. Nemecku by malo byť zabránené, aby zamedzovalo 
vstupu Českej republiky z dôvodov, ktoré by rovnakým spôsobom mohli byť uplatnené 
proti Nemecku, pokiaľ by boli vznesené pred vstupom Nemecka. 

 

Závery 
 

70. Dekréty týkajúce sa vyvlastnenia majetku a občianstva u� naďalej nemô�u vytvárať nové 
právne vzťahy. Ich účinok bol zriadený pred viac ako päťdesiatimi rokmi, a po celú túto 
dobu na nich boli zalo�ené vlastnícke práva. Bolo vzbudené oprávnené očakávanie, �e 
dotyčné dekréty sú platné právo, a boli zriadené majetkové práva, ktoré by teraz mal 
chrániť Európsky dohovor o ľudských právach. V ka�dom prípade nie sú tieto dekréty 
relevantné v súvislosti so vstupom Českej republiky do EÚ. 

 
71. Dekrét týkajúci sa nútenej práce, nemá dnes �iadny právny účinok, tak�e by nemal 

ovplyvniť vstup Českej republiky do EÚ. 
 

72. Dekréty zamedzujúce zodpovednosť za trestné činy spáchané československými 
občanmi proti Nemcom po vojne ako odplata, sú poľutovaniahodné. Jednotlivci sa v�ak 

                                                 
1 Cit. poznámka pod čiarou 18, str. 2.  
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spoliehali na tieto ustanovenia po viac ako 50 rokov, a ako takí majú oprávnené 
očakávanie, �e nebudú teraz za tieto činy trestne stíhaní. Podľa môjho názoru by tieto 
ustanovenia nemali byť preká�kou vstupu. 

 
73. Dekréty umo�ňujúce svojvoľné súdne konanie alebo súdne konanie v neprítomnosti pri 

trestných činoch spáchaných počas vojny, mô�u mať stále e�te účinok v zmysle, �e 
rozsudky na tomto základe mô�u byť uplatňované i naďalej. Česká republika by mala 
zabezpečiť, �e existuje právne ustanovenie zaručujúce, �e akékoľvek rozsudky vynesené 
na základe uvedených dekrétov nie je mo�né dnes uplatňovať bez riadneho a platného 
súdneho konania, ktoré vyhovuje súčasným zásadám právneho postupu a ľudským 
právam. 

 
74. Akýkoľvek problém nezlučiteľnosti Bene�ových dekrétov so súčasným právom a 

zásadami EÚ by nemal zabrániť vstupu, preto�e akékoľvek nezlučiteľné právne 
ustanovenia sa stanú neuplatniteľnými na základe nadradenosti práva EÚ, akonáhle 
Česká republika do EÚ vstúpi. 

 
75. Existuje silný argument pre to, �e ktorejkoľvek krajine je zabránené vzná�ať námietky 

týkajúce sa právnych predpisov, ktoré vznikli za konkrétnych okolností druhej svetovej 
vojny, a ktoré majú oficiálne uznanie medzinárodných dohôd. Menovite by im malo byť 
zabránené pou�ívať dotyčné problémy k zamedzeniu vstupu do EÚ, lebo to by 
podkopávalo celú základňu, na ktorej je EÚ zalo�ená. 

 
 
 

Rt. Hon. Lord Kingsland Q.C. 
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