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Úvod do problematiky diplomatickej ochrany 
 

Štát a jeho občan sú spätí jedinečným a špecifickým putom, na ktorom je 

založené fungovanie ľudskej spoločnosti a organizácia civilizácií. Sveta, ako ho 

poznáme od počiatku dejín. Štát nemôže neexistovať bez občanov a občania nemôžu 

žiť bez svojho štátu. Ide o vzťah a normatívnu štruktúru, ktorá determinuje a určuje 

fungovanie spoločnosti a zabezpečuje podmienky na dôstojné a pokojné prežitie 

jednotlivca.  

Jednou zo základných úloh štátu od nepamäti je starostlivosť o svojich 

občanov. Vytváranie podmienok pre pokojný život, blaho a ich ochranu. Intímny, 

hlboký a komplexný vzťah, tak veľmi spätý s ľudskou prirodzenosťou. Ňou 

ovplyvnený a ňou formovaný. 

Ochrana svojho občana zo strany svojho štátu je jednou z esenciálnych náplní 

vzťahu medzi štátom a občanom. Ochrana jeho ľudských práv, garancia slobody, 

zabezpečenie blahobytu a pokojného života. Ochrana občana je primárne orientovaná 

v rámci jurisdikcie tohto štátu, v rámci ktorej má štát všetky prostriedky na to, aby 

túto úlohu, resp. povinnosť efektívne zabezpečoval. 

V interakcii s inými štátmi a inými jurisdikciami sa dostáva do popredia otázka 

zabezpečenia efektívnej ochrany občana, ktorý sa dostal do jurisdikcie iného štátu. 

Občan, ktorý sa nachádza pod jurisdikciou iného štátu, sa dostáva do iného režimu 

z hľadiska ochrany svojich práv a zabezpečovania svojich životných potrieb. Občan sa 

dostáva do postavenia cudzinca a vytvára sa kvalitatívne iný vzťah medzi 

hostiteľským štátom a osobou v postavení cudzinca. Na tohto cudzinca sa aplikuje 

osobitný druh právnych noriem označovaný aj ako cudzinecké právo. Je v zásade 

diskrečným právom každého štátu upraviť si postavenie a režim, ktorý sa aplikuje na 

cudzincov nachádzajúcich sa pod jeho jurisdikciou. Jediným limitom, ktorý 

obmedzuje štát vo vzťahu k cudzincovi stanovuje medzinárodné právo. Medzinárodné 

právo určuje limity a minimálne štandardy, ktoré vnútroštátny právny poriadok musí 

stanoviť vo vzťahu k cudzincom. Štát teda pri svojom správaní sa voči cudzincovi je 
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viazaný ustanoveniami medzinárodného práva a tento minimálny štandard cudzincovi 

garantovať.  

Štát nemôže efektívne vo vzťahu k inému štátu vyžadovať väčší a širší rozsah 

práv, ako je garantovaný medzinárodným právom.  

Inštitút diplomatickej ochrany nastupuje vtedy, keď hostiteľský štát poruší 

tento, tzv. minimálny štandard pri vzťahu k cudzincovi pod jeho jurisdikciou. 

Porušenie tohto štandardu je ipso facto aj porušením pravidiel medzinárodného práva. 

Inštitút diplomatickej ochrany v tomto zmysle preto stanovuje práva štátu domáhať sa 

ochrany svojho občana voči štátu hostiteľovi, ktorý medzinárodné právo porušil vo 

vzťahu k cudzincovi, občanovi iného štátu. Diplomatická ochrana nie je súborom 

noriem primárneho práva. Neurčuje, aký je minimálny štandard práv voči cudzincovi. 

Je to súbor sekundárnych noriem určujúci podmienky a postup, na základe ktorých 

a v rámci ktorých je štát oprávnený diplomatickú ochranu uplatniť voči inému štátu.  

Diplomatická ochrana spočíva v konkrétnych krokoch štátu, ako subjektu 

medzinárodného práva, voči inému štátu, ktorý v mene svojho štátneho príslušníka, 

ktorý v rozpore s medzinárodným právom utrpel ujmu zo strany tohto druhého štátu, 

uplatňuje poškodené právo s cieľom získať primeranú satisfakciu a zabezpečiť 

rešpektovanie noriem medzinárodného práva. Domovský štát prevezme nárok na 

nápravu ujmy svojho príslušníka a uplatňuje si tento nárok voči povinnému štátu ako 

svoj vlastný1. Medzinárodné právo nešpecifikuje, aké konkrétne kroky má štát 

k dispozícii. V tejto časti sa diplomatická ochrana úzko dotýka pravidiel 

o zodpovednosti štátov a pri výbere prostriedku musí štát dodržiavať podmienky 

medzinárodnej zákonnosti, teda zabezpečiť rešpekt noriem medzinárodného práva. 

Diplomatická ochrana môže preto zahŕňať použitie diplomatického protestu, 

rokovanie, sprostredkovanie – mediáciu, rozhodcovské konanie, súdne konanie, 

donútenie (represálie), retorziu či zhoršenie diplomatických vzťahov, ekonomický 

nátlak a dokonca, ako posledná možnosť sa nevylučuje ani použitie sily2. Niektorí 

                                                           
1 Porov. Potočný – Ondřej, Mezinárodní právo veřejné, Zvláštní čásť, 3. vyd., C.H. Beck, Praha 1999, para. 85, 
s. 57 
2 Viď Amerasinghe, Ch. F., Diplomatic Protection, Oxford University Press, New York, 2008, s. 27 
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autori na druhej strane vylučujú použitie sily ako legálneho prostriedku3. Podľa M. 

Bennounu si v zásade štát ponecháva právo výberu kroku na uplatnenie diplomatickej 

ochrany pri ochrane práv svojich príslušníkov, avšak musí rešpektovať svoje 

medzinárodné záväzky a kogentné normy medzinárodného práva. Najmä sa nemôže 

uchýliť k hrozbe alebo použitiu sily pri výkone diplomatickej ochrany.  

Od svojich počiatkov, je základom právnej konštrukcie diplomatickej ochrany 

právna fikcia4. Právna fikcia sa v teórii práva považuje za dôležitý, legitímny 

a užitočný prostriedok posilňujúci právnu istotu5. Právna fikcia, ktorá je podstatou 

diplomatickej ochrany, tvorí jednu z hlavných častí teoretickej analýzy obsahu 

inštitútu diplomatickej ochrany. Práve táto fikcia netvorí len chrbtovú kosť 

diplomatickej ochrany, ale je aj živo diskutovaným elementom, a to jednak v náuke 

medzinárodného práva, ako aj v judikatúre medzinárodných orgánov. Práve 

skutočnosť, že fikcia, rozpracovaná Emerichom Vattelom a následne uvedená do 

života arbitrážnymi tribunálmi koncom 19. a začiatkom 20. storočia, dáva základ 

diplomatickej ochrany môže u niektorých teoretikov dokonca spôsobovať určité 

pochybnosti o samotnom inštitúte diplomatickej ochrany. Právna fikcia je však 

nenahraditeľným nástrojom právneho systému, medzinárodné právo nevynímajúc. 

Práve použitie fikcie, že ujma spôsobená štátnemu príslušníkovi zo strany iného štátu 

je ujmou spôsobenou samotnému domovskému štátu, bolo a je nevyhnutným 

východiskom na poskytnutie ochrany práv jednotlivcov a ich majetku v rámci systému 

medzinárodného práva.  

Vzhľadom na svoju podstatu je použitie diplomatickej ochrany podmienené 

dvoma základnými kondicionalitami: štátnou príslušnosťou (nationality) nároku 

a vyčerpaním vnútroštátnych opravných prostriedkov. Kým pri otázke príslušnosti 

nároku sa skúma existencia vzťahu – puta medzi štátom a jednotlivcom, tzv. otázka 

genuine link (skutočného puta), a to vo vzťahu k fyzickej aj právnickej osobe, pri 

otázke vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov sa ako podmienka na 

                                                           
3 Predbežná správa osobitného spravodajcu o diplomatickej ochrane (M. Bennouna), dokument OSN 
A/CN.4/484, ods. 11 
4 Právna fikcia je právne pravidlo, na základe ktorej sa za pravdivé považuje zjavne nepravdivá skutočnosť.  
5 Porov. Knapp, V.: Teorie práva, 1. vydání, C.H. Beck, Praha, 1995, s. 206 
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použitie diplomatickej ochrany na medzinárodnej úrovni kladie absolvovanie 

a faktické vyčerpanie dostupných opravných prostriedkov, ktoré jednotlivcovi na 

vnútroštátnej úrovni garantuje štát zodpovedný za spôsobenie prvotnej ujmy 

jednotlivcovi.  

Komisia OSN pre medzinárodné právo (KMP), orgán svetovej organizácie 

zodpovedný za kodifikáciu a progresívny rozvoj medzinárodného práva, prijala na 

svojom 58. zasadnutí v lete v roku 2006 návrh článkov o diplomatickej ochrany 

s komentárom a vo svojej správe odporučila Valnému zhromaždeniu OSN prípravu 

a následné prijatie medzinárodného dohovoru na základe týchto článkov. Komisia tak 

ukončila svoju desaťročnú kodifikačnú prácu na tejto problematike. 

Predmetom tejto práce je práve táto recentná kodifikácia tohto dôležitého 

inštitútu medzinárodného práva verejného. Východiskom práce je konkrétny proces 

kodifikácie diplomatickej ochrany na pôde Organizácie Spojených národov, 

a konkrétne na pôde Komisie OSN pre medzinárodné právo. Práca sa komplexne 

zaoberá základnými princípmi inštitútu diplomatickej ochrany, jeho historickým 

vývojom, sleduje vývoj judikatúry hlavných medzinárodných súdnych orgánov 

v rozhodnutiach, ktoré sa dotýkajú inštitútu diplomatickej ochrany, hodnotí postavenie 

inštitútu v širšom systéme medzinárodného práva a prináša pohľad na jeho aktuálnosť 

a perspektívu ďalšieho rozvoja.  

Diplomatická ochrana, ako už bolo naznačené, patrí do širšieho systému 

medzinárodného cudzineckého práva6, ktorý upravuje pravidlá správania sa štátov pri 

zaobchádzaní s cudzincami a ich majetkom na území iného štátu a ich ochranu. 

Diplomatická ochrana patrí medzi mladšie medzinárodnoprávne inštitúty. Jeho vznik 

a následný rozvoj sa datuje dávno po Vestfálskom mieri, ktorý položil základy 

moderného medzinárodného práva. Teoretické počiatky definície a prvotného 

vymedzenia konceptu diplomatickej ochrany siahajú až do polovice 18. storočia, keď 

diplomatickú ochranu prvýkrát formuloval Emmerich de Vattel (1714 – 1767), 

švajčiarsky filozof, diplomat a medzinárodnoprávny teoretik vo svojom diele 

Medzinárodné právo (Le droit de gens), a to ako tézu o  výlučnom práve každého štátu 
                                                           
6 Porov. Čepelka – Šturma, Mezinárodní právo veřejné, Eurolex Bohemia, Praha, 2003, § 24, s. 341 a nasl. 
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uplatniť diplomatickú ochranu vo vlastnom mene, keďže ujma spôsobená jeho 

občanovi sa považuje za ujmu spôsobenú samotnému štátu (tzv. Vattelova fikcia)7.  

Za skutočnú „kolísku“ inštitútu sa však považujú bývalé európske (španielske) 

kolónie v Latinskej Amerike, keď sa v praxi vo vzťahoch s týmito štátnymi celkami 

po nadobudnutí ich nezávislosti začiatkom 19. storočia začal rozmach praktického 

výkonu diplomatickej ochrany. Diplomatická ochrana sa vyvinula v systéme 

medzinárodného práva v čase, keď jednotlivec nemal postavenie ani práva na 

medzinárodnoprávnej úrovni. Jediným spôsobom ako ochrániť svojho občana pred 

svojvôľou iného štátu, bolo použitie spomenutej fikcie a prevzatie ujmy, ktorú 

jednotlivec utrpel, domovským štátom. A to práve fikcie, že ujma spôsobená štátnemu 

príslušníkovi iným štátom, je ujma spôsobená štátu samotnému.  

Až od druhej polovice minulého storočia dochádza k výraznejšiemu 

posilňovaniu postavenia jednotlivca v medzinárodnoprávnom systéme. Dôležité právo 

osobne a priamo sa domáhať nápravy ujmy voči štátu začínajú priznávať nielen 

ľudskoprávne zmluvné mechanizmy, ale aj (najmä) bilaterálne zmluvy na ochranu 

investícií. 

Konkrétne právno-teoretické kontúry dostal inštitút diplomatickej ochrany 

v kľúčovom rozsudku Stáleho dvora medzinárodnej spravodlivosti (SDMS) v spore 

medzi Gréckom a Britániou Palestínske koncesie Mavrommatis z roku 1925. 

Rozsudok SDMS označuje diplomatickú ochranu ako základný princíp 

medzinárodného práva, na základe ktorého je štát oprávnený chrániť svojich štátnych 

príslušníkov, ak sú poškodení činmi, ktoré sú spáchané iným štátom v rozpore 

s medzinárodným právom a od ktorého neboli schopné získať satisfakciu bežnými 

prostriedkami. Tým, že štát prevezme prípad svojho príslušníka a uchýli sa 

k diplomatickému kroku alebo medzinárodnému súdnemu konaniu v jeho mene, štát 

v skutočnosti uplatňuje svoje vlastné právo – právo zabezpečiť, namiesto svojich 

príslušníkov, dodržiavanie noriem medzinárodného práva.  

                                                           
7 Vattel, E. de, Le droit de gens, Londýn, 1758, The Online Library of Liberty (A project of Liberty Fund, Inc.), 
liv. II, chap. VI. „... Quiconque maltraite un Citoyen offense indirectement l’Etat, qui doit protéger ce Citoyen. 
Le Souverain de celui-ci doit venger son injure, obliger, s’il le peut, l’aggresseur à une entière réparation, ou le 
punir; puisqu’autrement le Citoyen n’obtiendroit point la grande fin de l’association Civile, qui est la fûreté...“ 
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Diplomatická ochrana osôb a ich majetku je pevným inštitútom 

medzinárodného práva. Svoj najväčší rozmach síce zaznamenala v nadväznosti na pád 

koloniálnych režimov v 19. a 20. storočí, napriek tomu sa však jasne vymedzené 

právne normy diplomatickej ochrany prejavujú ako životaschopné aj v súčasnom 

medzinárodnom práve. Posledné desaťročia boli poznamenané rastúcim posilňovaním 

postavenia jednotlivcov na medzinárodnoprávnom poli. Jednotlivcom je v mnohých 

oblastiach garantovaný priamy prístup k spravodlivosti voči štátom ako subjektom 

medzinárodného práva. Ako už bolo spomenuté, ide najmä o oblasť ochrany ľudských 

práv alebo ochrany investícií. Práve tieto nové, najmä zmluvnoprávne nástroje, 

garantujú rozsiahle práva jednotlivcom, fyzickým aj právnickým osobám, pri ochrane 

svojich práv pri ich porušení zo strany cudzieho štátu a na získanie nápravy ujmy 

a odškodnenia. Napriek tomu, že sa v teórii ozývajú tvrdenia rôzneho druhu, nie je 

možné stotožniť sa s argumentom, že diplomatická ochrana je do istej miery obsolétna 

z dôvodu, že medzinárodné dohovory garantujú prístup jednotlivcov k medzinárodnej 

spravodlivosti, resp. kvôli faktu, že je založená na, do istej miery obskúrnej fikcii 

obsahujúcej vnútorné rozpory. Aj najnovšia aplikácia noriem diplomatickej ochrany 

v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v spore medzi Guineou a Konžskou 

demokratickou republikou v prípade Diallo spolu s takmer každodennou praxou štátov 

pri ochrane poškodených záujmov svojich občanov a právnických osôb mimo rámca 

konzulárnej ochrany naznačujú stálu životaschopnosť posudzovaného inštitútu. Toto 

potvrdzuje aj vnútroštátna právna úprava niektorých štátov, ktoré majú právo občanov 

na diplomatickú ochranu garantovanú vo svojich ústavách. Diplomatická ochrana 

ostáva byť dôležitým a užitočným nástrojom na ochranu práv jednotlivcov, ktorý 

doplňuje vyššie uvedené moderné partikulárne nástroje ochrany.  

Veľkým otáznikom okolo budúcnosti inštitútu diplomatickej ochrany je 

možnosť alebo skôr pravdepodobnosť prijatia medzinárodného dohovoru 

o diplomatickej ochrane; teda „zavŕšenie“ kodifikácie do právne záväzného 

medzinárodného dokumentu. Klasické nazeranie na kodifikáciu medzinárodného 

práva očakáva, že kodifikácia komplexnejšieho inštitútu medzinárodného práva by 

mala byť uzavretá vo forme medzinárodného dohovoru, pokiaľ ju chceme označiť za 

úspešnú. Takýto pohľad však začína byť posledné desaťročie značne relativizovaný. 
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Ide najmä o ovplyvnenie mnohých štátov prístupom, ktorý doposiaľ OSN má k návrhu 

článkov o zodpovednosti štátov za činy v rozpore s medzinárodným právom. Táto 

„kodifikácia – nekodifikácia“, ktorá je ukončená len identifikovaním, spísaním 

a okomentovaním základných pravidiel inštitútu, sa ukazuje ako správny a hlavne 

udržateľný krok. Práve tento prístup zabezpečuje, že články sa nerozmetajú 

a nezdeformujú v „draftovacom“ cvičení ovplyvnenom rôznymi, najmú politickými 

záujmami. Takýto zdeformovaný dohovor by potom mohol mať pochybné šance stať 

sa životaschopným medzinárodnoprávnym nástrojom. Ukazuje sa to aj na príklade 

poslednej klasickej kodifikácii z dielne KMP – Dohovoru o jurisdikčných imunitách 

štátov a ich majetku, ktorý sa po ukončení schválenia dohovoru nedočkal primeraného 

nadšenia štátov smerom k rýchlej ratifikácii. Perspektívny blízkeho nadobudnutia 

platnosti dohovoru sú v súčasnosti veľmi neisté. Články KMP o diplomatickej 

ochrane sú úspešným kodifikačným dielom a korektne sa opierajú o správne 

identifikovaný stav obyčajového práva. I keď komisia odporučila prijatie 

medzinárodného dohovoru, členské štáty OSN nie sú zatiaľ stotožnené s uvedeným 

odporúčaním8. V rámci toho sa javí rozumné prijať podobný prístup k článkom 

o diplomatickej ochrane ako k článkom o zodpovednosti štátov za činy v rozpore 

s medzinárodným právom. Čas a najmä judikatúra a aplikačná prax môže preveriť 

a otestovať články komisie, a takto dať v priebehu niekoľkých rokov jasnejšiu 

odpoveď na otázku, či je potrebné a vhodné prijať medzinárodný dohovor 

o diplomatickej ochrane. 

Hlavným cieľom tejto práce je priblížiť proces kodifikácie inštitútu 

diplomatickej ochrany, teda procesu, ktorý prebiehal na pôde KMP a stále prebieha 

v rámci Valného zhromaždenia OSN. V centre pozornosti sú články KMP 

o diplomatickej ochrane, ktoré sú najucelenejším kodifikačným dielom upravujúcim 

tento inštitút. Nie je to však jediný záber tejto práce. Venuje sa diplomatickej ochrane 

z komplexnejšieho pohľadu. Prináša historický exkurz do problematiky, prezentuje 

pôvod a význam inštitútu. Nevyhýba sa ani kritickému pohľadu a snaží sa popasovať 

aj s perspektívami vo vzťahu k životaschopnosti tohto inštitútu v rámci systému 

                                                           
8 Rezolúcia VZ OSN A/RES/62/67 
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moderného medzinárodného práva. Okrem toho preskúmava aj prienik inštitútu do 

vnútroštátnych právnych systémov jednotlivých štátov.  

Diplomatická ochrana nie je úplne nekontroverzným inštitútom. Bohatá 

judikatúra a viaceré kontroverznosti v rozhodnutiach medzinárodných jurisdikcií 

v tejto súvislosti ukazujú, že inštitút samotný prechádzal zložitým vývojom definícií 

jej jednotlivých pilierov. K tomu všetkému sa pridáva aj charakter samotného 

označenia diplomatickej ochrany. Ten u viacerých laikov, ale aj u nie celkom znalých 

odborníkov z právnej oblasti, vyvoláva nepresné a klamné predstavy o jeho 

skutočnom obsahu. Veď je až zarážajúce čeliť v súčasnosti predstavám, že za 

inštitútom diplomatickej ochrany sa skrýva súbor noriem upravujúcich obranu 

diplomatov a diplomatického zboru. K neutešenej situácii v povedomí diplomatickej 

ochrany neprispieva ani nedostatok odbornej slovenskej, ale i českej literatúry k tejto 

špecifickej otázke medzinárodného práva. Je očakávaním autora, že táto práca prispeje 

aj rozšíreniu vedomostí o diplomatickej ochrane, najmä medzi širšou slovenskou 

a českou právnickou obcou. 
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1. Všeobecné vymedzenie diplomatickej ochrany 
 

Diplomatická ochrana je súčasťou medzinárodnoprávnych pravidiel 

upravujúcich postavenie ochranu cudzincov a ich majetku zo strany domovského 

štátu. Ide o súbor sekundárnych pravidiel, teda pravidiel upravujúcich postup štátov 

pri uplatnení zodpovednosti štátov, pričom primárne pravidlá týkajúce sa podmienok 

výkonu diplomatickej ochrany sú súčasťou medzinárodných pravidiel upravujúcich 

postavenie cudzincov – tzv. zaobchádzanie s cudzincami (treatment of aliens), a to 

ako osobami fyzickými alebo právnickými, ako aj zaobchádzanie s majetkom týchto 

osôb. Porušenie týchto primárnych pravidiel medzinárodného práva vyvoláva 

zodpovednosť štátov a aktivizuje súbor sekundárnych pravidiel, t.j. právo na 

uplatnenie diplomatickej ochrany. Na základe tejto skutočnosti majú potom pravidlá 

diplomatickej ochrany prevažne charakter noriem riešiacich prípustnosť 

(admissibility) nároku štátu. Upravuje teda podmienky, za ktorých môže štát siahnuť 

k diplomatickej ochrane voči inému štátu a uplatniť si „na medzinárodnej úrovni“ 

tento svoj nárok voči inému štátu.  

V zmysle definície ide o diplomatickú ochranu, ak si štát uplatní zodpovednosť 

iného štátu prostredníctvom diplomatickej akcie alebo iného spôsobu mierového 

riešenia sporov za ujmu spôsobenú porušením medzinárodného práva fyzickej alebo 

právnickej osobe, ktorá má štátnu príslušnosť prvého štátu s cieľom implementovať 

takúto zodpovednosť9. 

 

1.1 Diplomatická ochrana ako samostatný medzinárodnoprávny inštitút 
 

Napriek tomu, že diplomatická ochrana patrí medzi mladšie inštitúty v systéme 

medzinárodného práva, takmer od svojich počiatkov si v rámci neho vymedzuje 

samostatné postavenie. Normy upravujúce diplomatickú ochranu totiž vytvárajú jasne 

vymedzený celok, ktorý je schopný upravovať politický a sociálny život subjektov 

                                                           
9 Článok 1, Návrh článkov KMP o diplomatickej ochrane  
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medzinárodného práva, konkrétne štátov, týkajúcich sa uplatnenia zodpovednosti za 

ujmu spôsobenú cudzincovi alebo na jeho majetku zo strany štátu. V zmysle toho 

diplomatická ochrana spĺňa predpoklady na to, aby bola charakterizovaná ako 

samostatný medzinárodnoprávny inštitút.  

Diplomatická ochrana je vnímaná aj ako účinný nástroj na ochranu ľudských 

práv. Moderné medzinárodné právo ľudských práv, tvorené zväčšia medzinárodnými 

normami zakotvenými v základných medzinárodných dohovoroch, garantujú rozsiahle 

práve pre ľudské bytosti, zväčša bez ohľadu na ich cudzinecký status, t.j. či sú 

občanmi štátu, na ktorého území sa nachádzajú, alebo sú cudzincami. Samozrejme, 

medzinárodné právo ľudských práv má okrem zmluvných právnych noriem svoje 

pramene aj v obyčajovom práve. Ľudskoprávne inštrumenty stanovujú, v priamom 

protiklade s tradičným chápaním medzinárodného práva rozsiahle priame práva. 

Mnohé z týchto inštrumentov vytvárajú aj systém právnej ochrany, v rámci ktorého sa 

jednotlivci môžu domáhať svojich práv priamo voči príslušnému štátu v rámci 

stanovených mechanizmov10. Práve v tejto oblasti prešlo medzinárodné právo 

najprogresívnejším vývojom, a to nielen v oblasti rozvoja rozsahu garantovaných práv 

jednotlivca, ale aj vytváraním priamych možností domáhať sa voči štátom uplatnenia 

práv v prípade ich porušení11. Okrem ľudskoprávneho systému sa v rámci 

zmluvnoprávneho inštitútu ochrany medzinárodných investícií vytvorili mechanizmy 

priameho domáhania sa ochrany jednotlivca – investora na stálych alebo ad hoc 

vytvorených medzinárodných orgánov voči štátu12. Aj napriek tomuto rozvíjajúcemu 

sa systému medzinárodné právo neposkytuje všeobecne uplatniteľný mechanizmus 

pre cudzinca domáhať sa priamo svojich práv voči prijímajúcemu štátu. V takýchto 

situáciách je diplomatická ochrana cudzinca komplementárnym inštitútom, 

prostredníctvom ktorého sa, namiesto jednotlivca, môže domovský štát domáhať 

porušenia práv svojho štátneho príslušníka. V takomto zmysle je diplomatická 

                                                           
10 Univerzálne a regionálne medzinárodné zmluvy ľudskoprávneho charakteru obsahujú procesné možnosti pre 
jednotlivcov obrátiť sa v prípade ujmy na svojich ľudských právach na príslušné kvázisúdne alebo súdne 
orgány. Snáď najkomplexnejší mechanizmu ochrany ľudských práv pre jednotlivcov vytvára Európsky dohovor 
ochrane ľudských práv a základných slobôd z roku 1950, č. 209/1992 Zb.  
11 K čiastkovej subjektivite jednotlivca v rámci ľudskoprávneho systému ochrany ľudských práv porov. 
Čepelka, Č. – Šturma, P., op. cit. sub. 6, s. 116 a nasl.  
12 Bližšie viď nižšie – Kapitola 8.3., resp. 9.1. 
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ochrana významným doplnkom moderného ľudskoprávneho systému,13 resp. ďalších 

partikulárnych odvetví medzinárodného práva.   

 

1.2 Obyčajový charakter noriem diplomatickej ochrany 
 

Pre pochopenie vývoja a obsahu inštitútu diplomatickej ochrany je dôležité 

zamyslieť sa nad charakterom jeho prameňov práva. Všeobecne sa za pramene 

medzinárodného práva považujú medzinárodné zmluvy, medzinárodná obyčaj, 

všeobecné právne princípy, ako aj súdne rozhodnutia a právna náuka14.  

Diplomatická ochrana je inštitút, ktorý nie je predmetom úplnej kodifikácie. 

Základné pravidlá nie sú zakotvené v medzinárodnej zmluve. Hlavné princípy 

a pravidlá inštitútu sú regulované obyčajovými medzinárodnoprávnymi normami. 

Obyčajový charakter jeho pravidiel preto ovplyvňuje aj charakter inštitútu ako takého. 

Diplomatická ochrana sa teda vyvinula zo správania sa štátov vo vzájomných 

vzťahoch v rámci medzinárodných vzťahov. V zmysle teórie medzinárodného práva 

sú pre záväznosť obyčajovej normy nevyhnutné dva elementy: ustálená prax štátov 

(usus) a presvedčenie o právnej povinnosti, resp. záväznosti (opinio iuris sive 

necessitatis). Práve presvedčením o právnej záväznosti sa medzinárodná obyčaj líši od 

iných (nezáväzných) foriem ustálenej praxe štátov, napr. medzinárodnej zvyklosti. 

Článok 38 Štatútu Medzinárodného súdneho dvora definuje medzinárodnú obyčaj ako 

dôkaz, resp. vyjadrenie všeobecnej praxe štátov uznanej ako právo15. Preto pre 

platnosť medzinárodnej obyčaje vo vzťahoch medzi štátmi musí byť prax štátov 

ustálená do tej miery, že sa táto prax stala právnou normou viažucou dotknuté štáty16. 

Keďže je diplomatická ochrana tvorená v hlavných rámcoch výlučne 

obyčajovými normami, je aj charakter výskumu tohto inštitútu viazaný na analýzu 

obyčajových noriem. Tieto obyčajové normy sa nenachádzajú v kodifikovanej forme 

                                                           
13 Prvá správa osobitného spravodajcu KMP, článok 32 
14 Porov. článok 38 odsek 1 Štatútu MSD 
15 Článok 38 odsek 1 písm. b) Štatútu MSD 
16 Porov. rozhodnutie MSD v prípade Asylum - Azyl (Kolumbia/Peru), Správy MSD 1950, s. 14 
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zakotvenej v medzinárodnej zmluve alebo medzinárodných zmluvách. Pri ich 

výskume alebo hodnotení je potrebné opierať sa o rozhodnutia medzinárodných 

súdnych alebo rozhodcovských orgánov alebo posudzovať právnu literatúru, právnu 

doktrínu.  

Významným špecifikom štúdia diplomatickej ochrany je kodifikačná práca 

Komisie pre medzinárodné právo, ktorú tento orgán vykonal pri identifikácii 

obyčajových noriem upravujúcich diplomatickú ochranu. Je to teda jedinečná 

pomôcka a rukoväť pri analýze normatívneho obsahu diplomatickej ochrany. 

Kodifikačné dielo Komisie sa síce zatiaľ nedočkalo svojho pretvorenia do záväznej 

formy do medzinárodného dohovoru, aj tak však zastáva významné miesto medzi 

kodifikačnými inštrumentmi. Články Komisie pre medzinárodné právo 

o diplomatickej ochrane tvoria ucelený súpis obyčajových pravidiel identifikovaných 

ako upravujúcich inštitút diplomatickej ochrany. Tieto články je preto možné 

považovať za akúsi normatívnu reflexiu bez priamej právnej záväznosti, ale s vysokou 

mierou právnej prestíže a hodnovernosti.  

Ďalšou významnou skutočnosťou vyplývajúcou z obyčajového charakteru 

právneho inštitútu je to, že pri aplikácii noriem je potrebné vždy posudzovať záväzný 

charakter konkrétnej obyčaje, t.j. ako na konkrétnu normu vplýva vývoj praxe štátov, 

resp. či a do akej miery sa vyvinulo opinio iuris tejto normy. Najmä súdne 

a rozhodcovské orgány posudzujú pri aplikácii noriem jej aktuálnosť, čim opakovane 

testujú, či norma spĺňa podmienky záväznej medzinárodnej obyčaje. Ani súpis určitej 

normy v diele KMP alebo jej predchádzajúci odkaz v rozhodnutí medzinárodného 

orgánu neznamená, vzhľadom na charakter medzinárodnej obyčaje, jej absolútnu 

záväznosť do budúcnosti. Záväznosť takejto normy môže zaniknúť, resp. norma môže 

byť v čase modifikovaná vzhľadom na zmenenú prax štátov.  
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1.3 Postavenie cudzincov a ich ochrana zo strany domovského štátu 
 

 Od doby vzniku moderných štátov a inštitútu príslušnosti – občianstva, ako 

právneho vzťahu medzi štátom a jeho podriadenými fyzickými osobami, sa 

v medzinárodných vzťahoch objavujú otázky postavenia a vzťahu cudzieho štátneho 

príslušníka a štátu, na území ktorého sa táto osoba ocitla. Kým vzťah medzi občanom 

a štátom vyplýva z politických a sociologických väzieb reflektovaných vo 

vnútroštátnom právnom poriadku každého štátu, vzťah medzi cudzincom a štátom 

nemusí byť v právnom poriadku štátu nijako reflektovaný (môže isť až o prípady de 

facto bezprávneho postavenia cudzinca na území, resp. pod jurisdikciou iného štátu). 

Vstupom cudzinca na územie cudzieho štátu sa tento (dobrovoľne) podriaďuje 

jurisdikcii tohto cudzieho štátu a jeho právnemu poriadku. Je nesporné, že sa musí 

tomuto poriadku podriadiť a riadiť sa z neho vyplývajúcimi právnymi záväzkami. 

Cudzinci sa môžu vyskytnúť na území iného štátu v rôznych životných situáciách 

a v tejto súvislosti aj v inom postavení. Môžu byť krátkodobí turisti, môžu na území 

krátkodobo pracovať, môžu mať dlhodobý pobyt alebo sa môžu ako cudzinci v inom 

štáte natrvalo usadiť. Rovnako ich cieľ pobytu môže mať z pohľadu prijímajúceho 

štátu rôznu hodnotu: môže ísť o vítaných investorov alebo naopak o „nevítaných“ 

sociálne odkázaných migrantov. Podľa toho sa odvíja garantovaný rozsah práv, ktoré 

sa týmto osobám poskytuje. Osobitne sú upravené najmä práva tých osôb, ktoré na 

území iného štátu usadili, t.j. zdržujú sa, pracujú a podieľajú na sociálnom živote tejto 

krajiny dlhodobo. S takýmto usadením sa spája množstvo nových povinností – 

povinnosť registrácie, povinnosť platiť dane, povinnosť účasti na zdravotnom 

a sociálnom poistení, a pod, resp. aj tomu zodpovedajúcich práv17. 

 Úprava podmienok vstupu, výstupu a postavenia cudzincov na územie, 

z územia a na území štátu patrí do výlučnej kompetencie konkrétneho štátu v rámci 

svojho vnútroštátneho právneho poriadku18. Avšak táto právomoc štátu nie je 

absolútna a už v tradičnom medzinárodnom práve, t.j. ešte pred moderným 

                                                           
17 Najmä v rámci EÚ je rozsah práv unijného občana pomerne široký, zahrňujúci dokonca aj viaceré politické 
práva – napr. právo voliť do miestnych samospráv alebo vo voľbách do Európskeho parlamentu.  
18 Čepelka, Č. – Šturma, P., op. cit. sub 6, s. 341 a n. 
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rozmachom ľudských práv, existovali limity zaobchádzania s cudzincami, ktoré 

medzinárodné právo kládlo na vnútroštátny právny poriadok štátu, resp. na konanie 

štátov voči cudzincom a ich majetku. Bolo to aj vďaka rozvíjajúcemu sa inštitútu 

diplomatickej ochrany v priebehu 19. storočia, v rámci ktorej cudzinci požívali 

nepriamu ochranu zo strany svojho domovského štátu – štátu príslušnosti – 

(diplomatickou) akciou donútiť štát zodpovedný za ujmu svojho občana k primeranej 

náprave. V koncepte tradičného medzinárodného práva sa vyvinul koncept tzv. 

minimálneho štandardu pre zaobchádzanie s cudzincami (minimum standard of 

treatment), ktorý vo veľmi všeobecnej miere definuje obmedzenia – limity, ktoré 

medzinárodné právo kladie štátom na zaobchádzanie s cudzincami v ich jurisdikcii19. 

V zmysle definície minimálneho štandardu protiprávne zaobchádzanie s cudzincami 

nastáva vtedy, ak nastane zjavný a na prvý pohľad rozpoznateľný nesúlad aktu štátu 

voči cudzincovi s medzinárodnými štandardami. Ide o konanie použitím násilia, 

konanie v zlom úmysle, úmyselné zanedbanie povinností alebo nedostatočné konanie 

zo strany vládnych orgánov. Je pritom bezpredmetné, či ide o nedostatočnú aplikáciu 

z pohľadu medzinárodného štandardu dostatočnej legislatívy alebo o prípad, keď 

vnútroštátny právny poriadok nedostatočne inkorporuje tento medzinárodný štandard. 

Predmetom ochrany zo strany minimálneho štandardu pritom nie je len osoba 

cudzinca, ale aj jeho majetok. Napriek relatívne širokej a bohatej judikatúre najmä na 

prelome 19. a 20. storočia sa nepodarilo kodifikovať obsahovú stránku noriem 

upravujúcich zaobchádzanie s cudzincami. Snáď najvýraznejší pokus sa uskutočnil na 

pôde Spoločnosti národov v roku 1929, keď sa v Paríži uskutočnila Medzinárodná 

konferencia o zaobchádzaní s cudzincami. Základom diskusie bol návrh Dohovoru 

o zaobchádzaní s cudzincami pripravený Hospodárskym výborom Spoločnosti 

národov20. Konferencia však nepriniesla dohodu o texte dohovoru.  

                                                           
19 Porov. rozhodnutie rozhodcovskej komisie v prípade Neer (USA vs. Mexiko), 4 UNRIAA, s. 61: „.. the 
treatment of an alien, in order to constitute an international delinquency, should amount to an outrage, to bad 
faith, to wilful necgelect of duty, or to an insufficiency of governmental action so far short of international 
standards that every reasonable and impartial man would readily recognize its insufficiency. Whether the 
insufficiency proceeds from deficient execution of an inteligent law or from the fact that the laws of the country 
do not empower the authorities to measure up to international standards is immaterial.“ 
20 League of Nations publication, II. Economic and Financial, 1928.II.12 (documet C.174.M.53.1928.II), s . 11 
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Najmä v období po druhej svetovej vojne, v súvislosti s masívnym rozvojom 

ľudskoprávneho systému, sa minimálny štandard ako obmedzenie stanovené 

medzinárodným právom vo vzťahu k štátom pri zaobchádzaní s cudzincami postupne 

nahrádzal normami ľudských práv. Na cudzinca sa totiž ako na každú ľudskú bytosť 

vzťahuje katalóg jasne vymedzených ľudských práv. Ide o kompletnú paletu ľudských 

práv vzťahujúcich sa na osobu ako človeka. Teda ako kogentné ľudské práva, tak 

ľudské práva vyplývajúce zo zmluvnoprávnej úpravy v rámci univerzálneho alebo 

regionálneho systému. V súčasnosti sa dá už konštatovať, že ľudskoprávny systém 

plne nahradil minimálny štandard pri substantívnej úprave práv cudzincov. Tento 

systém vytvára nový medzinárodný štandard, ktorý garantuje štátnym príslušníkom 

a cudzincom rovnaké zaobchádzanie, ktorý vychádza z kľúčových ustanovení 

Všeobecnej deklarácie ľudských práv21. Potvrdzuje to aj jeden z posledných 

rozsudkov MSD – prípad Ahmadou Sadio Diallo (predbežné námietky) z roku 2007. 

MSD konštatuje: „Vďaka substantívnemu rozvoju medzinárodného práva počas 

posledných desaťročí vo vzťahu k právam, ktoré priznáva jedincom, sa rozsah ratione 

materiae diplomatickej ochrany, pôvodne limitovaný len na údajné porušenia 

minimálneho štandardu zaobchádzania s cudzincami, následne rozšíril tak, že zahŕňa 

okrem iného aj medzinárodne garantované ľudské práva“22. MSD to potvrdil aj o tri 

roky neskôr, keď v prípade Diallo aplikoval pri posudzovaní súladu krokov Konžskej 

demokratickej republiky voči A. S. Diallovi s medzinárodným právom dva 

medzinárodné ľudskoprávne dokumenty, konkrétne univerzálny dokument – 

Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach a regionálny ľudskoprávny 

dokument – Africkú chartu práv človeka a národov23.  

Všeobecné univerzálne a regionálne ľudskoprávne dohovory v základných 

ľudských právach nerozlišujú medzi právami občanov a cudzincov, ale priznávajú 

práva všetkým jednotlivcom – ako ľudským bytostiam v rámci teritória alebo 

                                                           
21 Rezolúcia VZ OSN 217 A (III) z 10. decembra 1948 
22 Prípad Ahmadou Sadio Diallo (Guinea vs. Konžská demokratická republika), rozsudok o predbežných 
námietkach, 2007, odsek 39, zdroj: http://www.icj-cij.org; „Owing to the substantive development of 
international law over recent decades in respect ot the rights it accords to individuals, the scope ratione materiae 
of treatment of aliens, has subsequently widened to include, inter alia, internationally guaranteed human rights.“  
23 Súd v rozsudku o merite veci konštatoval porušenie oboch medzinárodných zmluvných ľudskoprávnych 
dokumentov Konžskou demokratickou republikou pri zaobchádzaní s A. S. Diallom.  
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jurisdikcie príslušného štátu. Preto sú automaticky aplikovateľné aj na cudzincov 

nachádzajúcich sa na území štátu. Výnimkou sú len partikulárne ustanovenia 

v niektorých dohovoroch týkajúce sa len cudzincov vzhľadom na svoj obsah (článok 

13 Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach týkajúci sa podmienok 

vyhostenia cudzinca alebo článok 4 Protokolu 4 k Európskemu dohovoru o ľudských 

právach z roku 1963 týkajúci sa zákazu kolektívneho vyhostenia cudzincov, prípadne 

článok 16 Európskeho dohovoru o ľudských právach umožňujúci obmedzenie 

politickej činnosti cudzincov) alebo na druhej strane ustanovenia o politických 

právach, ktoré sa týkajú len občanov daného štátu (typické je v tomto zmysle volebné 

právo, ktoré svojím charakterom patrí len občanovi a tvorí dôležité obsahové 

naplnenie štátnoobčianskeho vzťahu medzi štátom a občanom)24. 

V rámci cudzineckého práva – teda osobitnej právnej úpravy týkajúcej sa 

postavenia cudzincov – je niekoľko multilaterálnych dokumentov záväzného alebo 

nezáväzného charakteru. Z nezáväzných dokumentov politickej sily je azda 

najvýznamnejším Deklarácia OSN o ľudských právach osôb, ktoré nie sú príslušníkmi 

krajiny, v ktorej žijú, z roku 198525. Deklarácia vychádza z Charty OSN 

a z Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Deklarácia uznáva, že ochrana ľudských 

práv a základných slobôd garantovaný medzinárodnými dokumentmi má byť 

zabezpečená pre osoby, ktoré nie sú príslušníkmi krajiny, v ktorej žijú. Deklarácia 

garantuje cudzincom také základné práva, ako je právo na život, osobnú bezpečnosť, 

garanciu voči svojvoľnému zadržaniu, bezdôvodnému pozbaveniu slobody, 

svojvoľnému alebo protiprávnemu zasahovaniu do súkromného alebo rodinného 

života, alebo napríklad rovnoprávne postavenie pred súdmi, ďalej právo opustiť 

krajinu, právo na slobodu slova, ďalej zákaz mučenia a iného neľudského 

zaobchádzania a podobne. Čo sa týka kodifikovaných záväzných dokumentov 

upravujúcich postavenie cudzincov, je tento proces len veľmi sporadický. Úsilie 

o kodifikáciu celého cudzineckého práva ešte na pôde Spoločnosti národov zlyhalo. 

Ani v partikulárnych oblastiach sa nepodarilo dosiahnuť výraznejší pokrok. Svetlou 

                                                           
24 Hoci v rámci EÚ sa aj volebné právo začína rozširovať aj na cudzincov, konkrétne volebné právo do 
miestnych samospráv alebo v rámci volieb do Európskeho parlamentu, viď aj cit. sub 17.  
25 UN Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They 
Live, prijatá rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 40/44 v roku 1985 
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výnimkou je v tomto smere Medzinárodný dohovor o ochrane práv všetkých 

migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín26 prijatý v roku 1990, ktorý nadobudol 

platnosť po zdĺhavom a pomalom ratifikačnom procese až v roku 2003.  

Okrem multilaterálnej zmluvnej úpravy postavenia cudzincov sa medzi 

vzťahmi štátov upravuje táto otázka aj rozsiahlymi bilaterálnymi úpravami. Ide najmä 

o úpravu majetkových práv cudzích osôb v bilaterálnych medzinárodných zmluvách, 

napríklad zmluvách obchodných, ale aj v zmluvách politických (o priateľstve) alebo 

v konečnom dôsledku zmluvách o ochrane a podpore investícií (BIT). Cieľom tejto 

bilaterálnej úpravy je zrovnoprávniť postavenie cudzinca s postavením štátnych 

príslušníkov – národná doložka (national standard of treatment) alebo doložka 

najvyšších výhod (most-favoured-nation treatment), ktorá nesleduje zrovnoprávnenie 

cudzincov s vlastnými štátnymi príslušníkmi, ale naopak zrovnoprávnenie cudzincov 

na území štátu navzájom27. Osobitnou kategóriou majetkovej ochrany cudzincov sú 

bilaterálne zmluvy o ochrane investícií, ktoré prestavujú jeden z najvyspelejších 

systémov partikulárneho lex specialis v danej oblasti garantujúci priamy prístup týchto 

osôb na medzinárodné fóra proti štátu na zabezpečenie ochrany a nápravy prípadnej 

ujmy zo strany tohto štátu. 

Otázku ochrany cudzinca zo strany domovského štátu možno vnímať v dvoch 

základných rovinách. Tá prvá je rovina vnútroštátna, teda otázka vzťahu medzi 

občanom a štátom v rámcoch vnútroštátnej úpravy ochrany občana v zahraničí. Druhá 

rovina je medzinárodná, zahrňujúca inštitúty medzinárodného práva, ktoré štát má 

k dispozícii, aby chránil občana v zahraničí. Obe roviny sú v tejto práci spracované 

samostatne. Prvá rovina je výlučnou záležitosťou vnútroštátneho práva daného štátu 

a v zásade pri nej možno sledovať dva prístupy – niektoré štáty garantujú právo na 

ochranu občanov v zahraničí s možným vymáhaním si tohto práva vnútroštátne, iné 

štáty nemajú voči svojim občanom takýto záväzok. Druhá rovina je oveľa 

komplexnejšou otázkou a vo veľkej miere je práve predmetom tejto práce. Okrem 

inštitútu diplomatickej ochrany, ktorá je všeobecným a v mnohom komplementárnym 

                                                           
26 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families 
27 Porov. Čepelka, Č. – Šturma, P., op. cit. sub 6, s. 365 



23 
 

inštitútom na právnu ochranu proti ujmám spôsobenými konaním v rozpore 

s medzinárodným právom, má štát ďalšie možnosti ako zasiahnuť na ochranu 

postavenia svojho občana v cudzine. Štát môže použiť mimoprávne prostriedky, 

akými sú intervencia či protest, ktoré priamo na mieste uplatňujú orgány domovského 

štátu, najmä diplomatické a konzulárne orgány v cudzine, v prospech vlastných 

príslušníkov, pokiaľ sa dospeje k názoru, že sa im podľa vnútroštátneho poriadku 

prijímajúceho štátu alebo podľa medzinárodných štandardov a zvyklostí nedostáva 

náležitého a očakávaného zaobchádzania. V takýchto prípadoch nejde spravila zo 

strany prijímajúceho štátu o konanie v rozpore s medzinárodným právom, ale skôr 

o nevľúdne konanie, alebo konanie „málo priateľské“ (peu amical)28        

 

 

  

                                                           
28 Tamže, s. 340  
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2.  História a vývoj inštitútu diplomatickej ochrany 
 

Pre komplexné posúdenie obsahu inštitútu diplomatickej ochrany, základných 

princípov a vzťahov v rámci neho, ako aj na pochopenie procesu jeho kodifikácie, je 

nevyhnutné oboznámiť sa s históriou a vývojom diplomatickej ochrany. Diplomatická 

ochrana je považovaná za mladší inštitút medzinárodného práva, ktorého moderné 

počiatky siahajú na prelom osemnásteho a devätnásteho storočia. Diplomatická 

ochrana a jej vývoj ide ruka v ruke s rozvojom cudzineckého práva, teda podmieňuje 

ho vznik moderných štátov, inštitútu občianstva a zároveň rozmach výskytu 

obyvateľstva a ich ekonomických záujmov za hranicami svojich domovských štátov. 

Zároveň ho ovplyvňuje aj rozvoj komplexných vzťahov medzi jednotlivými štátmi. 

Tento fenomén spúšťa intenzívny rozvoj obchodných kontaktov medzi jednotlivými 

štátmi a z toho vyplývajúcu prirodzenú migráciu osôb, najmä v dôsledku 

socioekonomických pohnútok.  

V histórii medzinárodného práva až od klasickej gréckej a rímskej histórie, 

vrátane ďalšieho obdobia stredoveku možno na medzinárodnej scéne identifikovať len 

veľmi pozvoľný rozvoj pravidiel upravujúcich oblasť, ktorej dnes hovoríme 

cudzinecké právo. Prax silných impérií a neskôr bohatých mestských štátov sa 

sústredila skôr na poskytnutie, cez vojenskú alebo ekonomickú silu, rôznych imunít 

a garancií pre svojich občanov (subjektov) pri ich aktivitách za hranicami štátu, za 

hranicami jeho jurisdikcie. Rímske impérium kládlo mimoriadny význam inštitútu 

občianstva, vrátane jeho relevantnosti aj za hranicami. Už Cicero v roku 70 pred K. 

v známej reči proti sicílskemu guvernérovi Gaiovi Verrovi vyzdvihol význam 

občianskeho zväzku s Rímom za jeho hranicami, ktoré vtesnal do známeho hesla: 

Civis Romanus Sum29. Podobne sa o tomto osobitnom zväzku rímskeho občianstva 

                                                           
29 Pozri Cicero, In Verrem II, Liber Quintus ods.  LXVI: „Homines tenues obscuro loco nati navigant, adeunt ad 
ea loca, quae numquam antea viderunt, ubi neque noti esse iis, quo venerunt, neque semper cum cognitoribus 
esse possunt. Hac una tamen fiducia civitatis non modo apud nostros magistratus, qui et legum et existimationis 
periculo continentur, neque apud cives solum Romanos, qui et sermonis et iuris et multarum rerum societate 
iuncti sunt, fore se tutos arbitrantur, sed, quocumque venerint, hanc sibi rem praesidio sperant [esse] futuram. 
Tolle hanc spem, tolle hoc praesidium civibus Romanis, constitue nihil esse opis in hac voce: 'Civis Romanus 
sum,' posse impune praetorem aut alium quemlibet supplicium, quod velit, in eum constituere, qui se civem 
Romanum esse dicat, quod, qui sit, ignoret: iam omnes provincias, iam omnia regna, iam omnes liberas 
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dočítame aj v Novom zákone – v Skutkoch apoštolov, keď sa Pavol z Tarsu (Apoštol 

Pavol) v Jeruzaleme úspešne dovoláva rovnakou námietkou svojho rímskeho 

občianstva30. Neskôr, v priebehu stredoveku, to boli práve mestské štáty, napríklad 

Janov alebo Benátky, ktoré vytvorili pre svoje obchodné kolónie v ostatnej Európe 

alebo na Blízkom a Ďalekom východe systém zmluvných záruk poskytujúcich imunitu 

a vyňatie spod teritoriálnej jurisdikcie prijímajúceho štátu. Podobne ako to bolo aj v 

prípade systému hanzových miest v Európe31. Avšak počas tejto doby a dokonca ani 

súčasne so vznikom klasického medzinárodného práva v nadväznosti na Vestfálsky 

mier a vznik národných štátov, teda dielom Huga Grotia, sa nestretneme s inštitútom 

diplomatickej ochrany v tradičnom poňatí, teda takými prípadmi, keď sa jeden 

suverén jednoznačne postaví proti inému kvôli ujme spôsobenej jednému z jeho 

poddaných. Stáva sa tak až o takmer stopäťdesiat rokov neskôr, keď Emerich Vattel 

vo svojom diele, ako prvá medzinárodnoprávna autorita, upozorňuje na potrebu 

chrániť svojho občana, ktorý ako cudzinec v inom štáte utrpel ujmu. 

 

2.1  „Od Vattela po Dialla“  
 

E. Vattelovi určite slúžil ako prirodzená inšpirácia kolonizačný a „globalizačný“ 

rozmach, ktorý za obdobie od Grotia zachvátil svet. Otázka ochrany cudzincov pred 

svojvôľou, resp. zlovôľou iných štátov sa prirodzene dostala do pozornosti tohto 

významného medzinárodnoprávneho teoretika a praktika. Práve pre toto obdobie boli 

typické prvé výrazné živelné prípady „diplomatickej ochrany“ prevažne s použitím 

sily alebo hrozby silou. Výrazne sa do histórie zapísali viaceré konflikty v Európe, 

ktoré ako zámienku použili aj prípady ujmy občanom zo strany nepriateľského štátu32. 

Ako sa v tejto práci často spomína, Vattel je považovaný za duchovného otca 

diplomatickej ochrany, keďže bol to práve on, ktorý vo svojom diele z roku 1758 

                                                                                                                                                                                     

civitates, iam omnem orbem terrarum, qui semper nostris hominibus maxime patuit, civibus Romanis ista 
defensione praecluseris. 
30 Skutky Apoštolov 22, 22 a nasl. 
31 Pozri bližšie Lillich, R. B., The Human Rights of Aliens in Contemporary International Law, Manchester 
University Press, Manchester, 1984, s. 8 a nasl.  
32 Napríklad ozbrojený konflikt medzi Veľkou Britániou a Španielskom 1739 – 1748 prezívaný aj Vojnou 
Jenkinsovho ucha 
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nazvanom Medzinárodné právo alebo princípy prirodzeného práva33 prvýkrát 

prostredníctvom konštrukcie fikcie zadefinoval kontúry tohto medzinárodnoprávneho 

inštitútu. Doslovne napísal: „Ktokoľvek34 zle zaobchádza s cudzincom, nepriamo 

poškodzuje štát, ktorý musí chrániť tohto občana. Suverén poškodeného občana musí 

odplatiť skutok a, pokiaľ je to možné, prinútiť agresora poskytnúť primeranú 

satisfakciu alebo ho potrestať, keďže inak občan nedosiahne hlavný cieľ občianskej 

spoločnosti – ktorou je ochrana.“35 Vattel mal vo svojom diele na mysli homogénne 

medzinárodné spoločenstvo európskych kresťanských štátov zdieľajúcich spoločnú 

civilizáciu a spoločný morálny kódex. Pravdepodobne nepovažoval za potrebné 

zadefinovať skutočnosť, že niektoré formy zaobchádzania s cudzincami by mali byť 

považované za protiprávne a škodlivé. Zrejme sa mohol úspešne domnievať, že bude 

možné v pohode dosiahnuť všeobecnú zhodu v spoločnosti o tejto otázke. Jeho 

hlavným zámerom teda bolo hlavne definovať protiprávne skutky, ktoré patria do 

domény práva národov36. Napriek tomu, že sa vo svojom diele zameral primárne na 

vzťahy suverénov v rámci definovania ich výhradnej teritoriálnej jurisdikcie, bol to 

práve on, kto naznačil, že suverén, t.j. štát má určitú mieru zodpovednosti voči 

cudzincom, ktorých vpustil na svoje územie. Vattel vo svojom diele konštatuje: „Tým, 

že suverén dovolí cudzincom prísť na svoje územie, súhlasí, že ich bude ochraňovať 

ako svojich vlastných poddaných a pripúšťa, že majú zabezpečenú úplnú bezpečnosť 

do tej miery, do ktorej to závisí od neho37. Vattel vo svojom diele nerozvinul základné 

princípy inštitútu, ktorý teraz nazývame diplomatická ochrana, teda nedefinoval 

elementy akcie v prípade porušenia práv cudzinca zo strany iného štátu, skôr sa 

zameral na definíciu takéhoto práva a vzťahu štátu a cudzinca. Nie je zrejmé, či 

nadväzoval na istú konkrétnu prax štátov, keď nie je bližšie zdokumentovaná, alebo 

skôr vychádzal z vlastných postulátov s prirodzenoprávnym základom.  

                                                           
33 Le Droit des Gens ou Principes de la loi naturelle. 
34 Rozumej suveréna, t.j. štát, resp. predstaviteľa štátnej moci. 
35 Vattel, E., op. cit. sub 7, Liv. II, chap. VI. „... Quiconque maltraite un Citoyen offense indirectement l’Etat, 
qui doit protéger ce Citoyen. Le Souverain de celui-ci doit venger son injure, obliger, s’il le peut, l’aggresseur à 
une entière réparation, ou le punir; puisqu’autrement le Citoyen n’obtiendroit point la grande fin de l’association 
Civile, qui est la sûreté...“ 
36 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 11 
37 Vattel, E., op. cit. sub 7, Liv. II, chap. VIII. ,“Le Souverain ne peut accorder l’entrée de ses Etats pour faire 
tomber les étrangeres dans un piége: Dès qu’il les reçoit, il s’engage à les protéger comme ses propres sujets, à 
les faire jouir, autant qu’il dépend de lui, d’une entière sûreté.” 
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Zaujímavým míľnikom vývoja inštitútu diplomatickej ochrany, ktorý istým 

spôsobom prekročil protoformu Vattelovho diela, bola tzv. Jayova zmluva 

pomenovaná po americkom štátnikovi, právnikovi a diplomatovi Johnovi Jayovi38. Ide 

o zmluvu z roku 1794 medzi Veľkou Britániou a USA, ktorá položila základy 

rozhodcovského (arbitrážneho) konania medzi štátmi v modernom ponímaní39. 

Zmluva vytvorila zmiešanú rozhodcovskú komisiu, ktorá posudzovala nároky 

britských subjektov proti USA a naopak, amerických subjektov voči Veľkej Británii. 

Okrem prvého praktického výkonu diplomatickej ochrany, je signifikantná táto 

zmluva aj z pohľadu zakotvenia práv jednotlivcov na prístup k medzinárodnému 

súdnemu orgánu – rozhodcovskej komisii, čim bolo jednotlivcom priznané právo 

vzniesť priamo svoj nárok (locus standi). 

Naozajstný rozmach využitia inštitútu diplomatickej ochrany, a dá sa povedať 

celkové dozretie inštitútu, sa zaznamenáva v priebehu 19. storočia, najmä vďaka 

bohatej aplikačnej praxi v rámci medzinárodných vzťahov zahrňujúcich hlavne 

Spojené štáty americké, v tom čase významného podporovateľa rozhodcovského 

konania ako prostriedku riešenia medzinárodných sporov, ako aj vo výraznej miere 

novovzniknuté latinskoamerické štáty (pozri nižšie). Práve začiatkom 19. storočia 

začala priemyselná industrializácia a rozmach obchodu. Vzdialenosti medzi 

jednotlivými štátmi sa skracovali. Jednotlivci sa čoraz častejšie a jednoduchšie 

dostávali za hranice svojich domovských štátov. Odchádzali na nové miesta, hlavne 

na západnú pologuľu, za surovinami, vytvárali manufaktúrne výroby, zakladali 

obchodné strediská. Čoraz častejšie sa umiestňovali veľké hodnoty zahraničného 

kapitálu a investícií v novovznikajúcich krajinách mimo tradičného európskeho 

hodnotového a právneho priestoru. Veľmoci sa ešte stále častokrát uchyľovali 

k hrozbe alebo použitiu sily na ochranu ekonomických záujmov svojich občanov 

v zahraničí. Zaujímavým z tohto obdobia je prípad  Don Pacifico - spor medzi Veľkou 

Británou a Gréckom, ktorý vyvrcholil v roku 1850 vyslaním britských námorných síl 

do gréckych teritoriálnych vôd. Britský minister zahraničných vecí vikomt Palmerston 

                                                           
38 1745 – 1829  
39 Porov. aj Čepelka, Č. – Šturma, P., op. cit. sub 6, s. 49 
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obhajoval výkon ochrany nad Donom Pacifcom aj parafrázou hore zmienehého, 

klasicky rímskeho – Civis Romanus Sum40.  

Až vytvorenie metódy rozhodcovského konania prinieslo významný 

kvalitatívny posun vpred. V rozhodcovských zmiešaných komisiách zasadli uznávaní 

odborníci – právnici, ktorí presvedčivosťou svojich právnych argumentov a názorov 

zabezpečovali autoritu rozhodcovských nálezov prijímaných spravidla päťčlennými 

rozhodcovskými komisiami. Arbitrážne komisie boli nútené vyrovnať sa 

s nedostatkom pozitívnoprávnych predpisov aplikovateľných pri riešení sporov 

z výkonu diplomatickej ochrany. Medzinárodnoprávna normativita týkajúca sa 

právneho postavenia cudzincov práve chýbala, keďže ako nadstavbový reflex sa 

oneskorovala za búrlivo sa rozvíjajúcou internacionalizáciou nových spoločenských 

vzťahov41.  

Viac ako inde vo svete vznikali problémy stretu cudzích záujmov na 

latinskoamerickom kontinente. Novovzniknuté štáty Latinskej Ameriky (bývalé 

španielske, resp. portugalské kolónie)42 stavali svoje právne a ústavné systémy na 

svojich európskych koloniálnych základoch. Napriek jasnej hodnotovej blízkosti 

s kontinentálnou Európou, právny systém nebol ani zďaleka taký vyspelý a moderný 

a prakticky sa tieto štáty dlhodobo v priebehu 19. storočia nachádzali na pokraji 

politickej a právnej anarchie. Až príliš často dochádzalo k zneužívaniu štátnej moci 

proti významným zahraničných investíciám, za ktorými však stáli mocné štáty 

Európy. Aj v rámci Európy však možno badať  

Pokračujúci stav politického neusporiadania vo viacerých latinskoamerických 

štátoch spôsobil nárast trvalého prúdu žalôb cudzincov kvôli spôsobenej ujme 

a niekedy aj uchýlenie sa k ozbrojenej intervencii s cieľom vynútiť si požiadavku na 

                                                           
40 „ ... whether the principles on which the foreign policy of Her Majesty's Government has been conducted, and 
the sense of duty which has led us to think ourselves bound to afford protection to our fellow subjects abroad, 
are proper and fitting guides for those who are charged with the Government of England; and whether, as the 
Roman, in days of old, held himself free from indignity, when he could say Civis Romanus sum; so also a 
British subject, in whatever land he may be, shall feel confident that the watchful eye and the strong arm of 
England, will protect him against injustice and wrong.“, prejav Henryho J. Templa Palmerstona, 1850, zdroj: 
en.wikisource.org/wiki/Don_Pacifico_Speech   
41 Čepelka, Č. – Šturma, P., op. cit. sub 6, s. 49 - 50 
42 Mexiko 1810, Kolumbia 1810, Argentína 1816, Chile 1818, Brazília 1820, atď.  
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náhradu škôd. Opakovaná neschopnosť miestnych vládnych inštitúcií fungovať 

očakávaným spôsobom viedla k všeobecnej strate dôvery v tieto inštitúcie v radoch 

cudzincov a k zvýšenému odhodlaniu uchýliť sa k diplomatickej ochrane. V každom 

prípade, požiadavky a nároky, ktoré uplatnili iné štáty voči latinskoamerickým štátom, 

ďaleko prekračovali nároky, ktoré tieto štáty mali voči iným krajinám. Čoskoro sa 

v Latinskej Amerike rozšíril dojem, že diplomatická ochrana je procedúra, ktorú silné 

štáty využívajú proti slabším a nikdy nie vzájomne jeden proti druhému. Zdá sa, že 

z tohto sa vyvodzovala horšia pozícia štátov, voči ktorým boli pravidelne vznášané 

požiadavky. Navyše, 19. storočie bolo érou expanzionizmu mocností a medzi menšími 

štátmi prirodzene existoval trvalý strach, že žaloby týkajúce sa nedostatku ochrany 

zahraničných záujmov budú použité ako zdôvodnenie územných nárokov. Tieto 

záležitosti viedli k zrodu názorovej školy v Latinskej Amerike, ktorá energicky 

oponovala rozšíreniu praxe diplomatickej ochrany a požadovala jej obmedzenie 

v najužších možných hraniciach43. Výraznou osobnosťou tejto školy bol Carlos Calvo, 

argentínsky právnik a diplomat,44 ktorý sa výrazne postavil proti intervencii zo strany 

štátov v mene svojich občanov a ich majetkovým záujmom v zahraničí. Vychádzajúc 

zo zvrchovanej rovnosti štátov vyvodzoval záver, že cudzinci sú oprávnení na rovnaké 

zaobchádzanie ako domáce obyvateľstvo a nie na lepšie, a pokiaľ sú im miestne súdne 

inštitúcie prístupné na rovnakom základe ako pre domáce obyvateľstvo, neexistuje 

základ pre medzinárodné žaloby. Osobitne sa Calvovej doktríne, resp. Calvovej 

klauzule, ktorá sa vyvinula v nadväznosti na dielo C. Calva, venuje samostatná časť 

tejto práce. Avšak napriek uplatňovanej Calvovej doktríne latinskoamerickými štátmi 

mala diplomatická ochrana v 19. a na začiatku 20. storočia významné miesto vo 

vzťahoch medzi štátmi vo svete, a najmä vo vzťahoch medzi mocnosťami a menšími 

štátmi. Nároky peňažného charakteru spočívajúce v majetkovej ujme sa postupne 

hromadili najmä proti viacerým latinskoamerickým štátom. Častokrát boli tieto nároky 

veľmocí zneužité na vojenskú intervenciu v danom období. Napríklad francúzska 

intervencia do Mexika v roku 1838 a 1861, intervencia Nemecka, Veľkej Británie 

a Talianska do Venezuely v rokoch 1902 – 1903 a americká intervencia na Santo 

                                                           
43 Dunn, F.S.: The Protection of Nationals: A Study in the Application of International Law, The Johns Hopkins 
Press, Baltimore 1932, s. 55 - 56 
44 Autor diela Derecho internacional teórico y práctico de Europa y América, Paríž 1868 
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Domingo v roku 1904 a Haiti v roku 1915. I keď diplomatická ochrana má tieto čierne 

míľniky svojej histórie, je dôležité zdôrazniť, že využívanie tohto inštitútu v jeho 

mierovej podobe malo mimoriadne veľký význam pre ďalší rozvoj medzinárodného 

práva, a to nielen v oblasti diplomatickej ochrany. Napriek tomu, že využitie 

diplomatickej ochrany prinášalo vysoké kompenzácie, ktoré boli vynútené zo strany 

štátov, tieto v množstve prípadov fakticky zabránili ozbrojenému riešeniu problémov. 

Tam, kde zlyhali prvotné rokovania, sa podarilo dotknutým štátom vytvoriť arbitrážne 

komisie (komisie pre nároky) – claims commissions, ktoré pôsobili ako súdne orgány 

a ich práce sa zúčastňovali významní internacionalisti. Práca týchto komisií bola 

zdrojom množstva veľmi cennej judikatúry, ktorá prirodzeným spôsobom formovala 

a modelovala tvár inštitútu diplomatickej ochrany na prelome 19. a 20. storočia. Táto 

prax fakticky začala spomínanou Jayovou zmluvou medzi USA a Veľkou Britániou, 

ktorá vytvorila rozhodcovskú komisiu na posúdenie individuálnych nárokov. Táto 

komisia potom bola nasledovaná sériou komisií v priebehu nasledujúceho storočia 

medzi mocnosťami a latinskoamerickými štátmi. Medzi najvýznamnejšie zmiešané 

komisie patria americko-mexické komisie na základe zmlúv z rokov 1839, 1848, 1868 

a 1923. komisia venezuelská z roku 1903 týkajúca sa nárokov až desiatich štátov voči 

Venezuele, alebo arbitráže medzi USA a Veľkou Britániou z rokov 1853, 1871 a 1908 

alebo americko-španielska arbitráž 1871, americko-francúzska 1880, americko-

kolumbijská 1864 a 1874, atď. Výpočet praxe štátov v oblasti diplomatickej ochrany 

z tohto obdobia je naozaj bohatý jednak na rozhodcovské konania, ale samozrejme aj 

na bohatú judikatúru, ktorú činnosť takýchto orgánov prirodzene prinieslo. To 

následne spôsobilo aj rozmach právnej teórie a doktríny45, tak v oblasti diplomatickej 

ochrany, ako aj zodpovednosti štátov za činy v rozpore s medzinárodným právom, či 

postavenia cudzincov a ich majetku. 

                                                           
45 Heilborn: Das System des Völkerrechts entwickelt aus der vöklerrechtlichen Begriffin (1896); Triepel: 
Völkerrecht und Landesrecht (1899); Tcharnoff: Le droit de protection exercé par un état à l’égard des ses 
nationaux résidant à l’étranger (1898); Anzilotti: Teoria generale della responsabilita dello Stato nel diritto 
internazionale (1902); Moore: International Law Digest (1906); Borchard: Diplomatic Protection of Citizens 
Abroad (1915); Eagleton: The Responsibility of States in International Law (1928); Decencière-Ferrandière: La 
responsabilité international des Etats à raison des dommages subis par des étrangers (1925); Dunn: The 
Protection of Nationals (1932); Dunn: The Diplomatic Protection of Americans in Mexico (1933) 
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V rámci rozvoja rozhodcovského – arbitrážneho konania, a teda nevyhnutne aj 

v inštitúte diplomatickej ochrany, bolo významným zlomovým momentom vytvorenie 

Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu (Permanent Court of Arbitration / Cour 

permanente d’arbitrage) v roku 1899. Väčšina sporov, ktoré súd v období začiatku 

20. storočia posudzoval, sa týkal výkonu diplomatickej ochrany. Napríklad Russian 

Claim for Interest on Indemnities z roku 1912 medzi Ruskom a Tureckom, alebo 

Canevaro Claim z roku 1912 medzi Talianskom a Peru alebo The Orinoco Steamship 

Company Case z roku 1910 medzi USA a Venezuelou. V ďalšom období existencie 

SAD tvorili významnú časť jeho judikatúry prípady najmä majetkovej ujmy 

cudzincov, jednotlivcov a spoločností v zahraničí. Týmto zohral aj tento stály 

rozhodcovský orgán významnú úlohu pri formovaní a vývoji inštitútu diplomatickej 

ochrany.   

Za ďalší zlom vo vývoji diplomatickej ochrany, podobne ako pri iných 

odvetviach medzinárodné práva, sa považuje obdobie po prvej svetovej vojne a to 

najmä v súvislosti so vznikom Spoločnosti národov a Stáleho dvora medzinárodnej 

spravodlivosti. Bol prvýkrát vytvorený stály medzinárodný súdny orgán príslušný 

riešiť právne spory medzi štátmi a v konaní vyniesť rozsudok záväzný pre strany 

sporu. Dôležitým faktom je, že na rozdiel od predchádzajúcich ad hoc súdnych alebo 

kvázisúdnych inštitúcií má SDMS ustálenú judikatúru, a teda sa jeho rozhodnutia 

tešili a stále tešia vysokej miery rešpektu. Súd bol aj personálne aj materiálne dobre 

vybavený a v rámci neho pôsobili významné právnické kapacity toho obdobia 

z rôznych kútov sveta. SDMS sa vo viacerých prípadoch zaoberal spormi, ktorých 

predmet sa týkal diplomatickej ochrany, teda svojou podstatou sa týkal zaobchádzania 

s cudzincami a ich majetkom, resp. porušením medzinárodného práva v tejto 

súvislosti. Asi najvýraznejším rozhodnutím SDMS z tohto obdobia bol rozsudok 

v prípade Mavrommatis46 medzi Gréckom a Veľkou Britániou alebo prípad Case 

concerning certain German interests in Polish Upper Slesia47 medzi Nemeckom 

a Poľskom. Vo viacerých prípadoch posudzovaných SDMS nároky, ktoré tvorili 

predmet návrhu, vznikli priamo alebo nepriamo ako dôsledok udalostí, resp. 

                                                           
46 Mavrommatis Palestine Concessions Case (1924), PCIJ Series A No. 2  
47 German Interests in Polish Upper Slesia (1925), PCIJ Series A No. 6 
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geopolitických zmien v príčinnej súvislosti s prvou svetovou vojnou. Väčšina 

prípadov z tohto obdobia, ako aj obdobia nasledujúceho má majetkovú podstatu. Je 

teda hodné samostatného zamyslenia sa nad významom majetkovej ujmy ako 

determinantom vôle štátu pristúpiť na ochranu práva svojho občana k diplomatickej 

ochrane. V tomto období je už diplomatická ochrana ustáleným inštitútom 

medzinárodného práva a v rámci doktríny sa neobjavujú stanoviská spochybňujúce 

inštitút a jeho použitie ako také. Pretrvávajúce diskusie sa týkajú niektorých aspektov 

výkonu diplomatickej ochrany, ako napríklad princípu vyčerpania vnútroštátnych 

opravných podmienok, alebo „večnému“ problému substantívneho obsahu pravidiel 

upravujúcich zaobchádzanie s cudzincami, teda tomu súboru medzinárodnoprávnych 

noriem zaväzujúcich hostiteľský štát, ktorých porušenie dáva za vznik 

medzinárodnoprávnej zodpovednosti, resp. otvára právnu možnosť na uplatnenie 

diplomatickej ochrany. Právna doktrína, ako aj judikatúra po druhej svetovej vojne 

kladie do popredia z tohto obdobia najmä rozsudok SDMS v prípade Mavrommatis, 

ktorý má význam najmä z koncepčného a doktrinálneho hľadiska, keďže potvrdzuje, 

resp. znovu nastoľuje vatteliánsku fikciu a definuje diplomatickú ochranu ako ustálené 

pravidlo medzinárodného obyčajového práva. 

Podobne ako prvá svetová vojna, priniesla aj druhá svetová vojna významné 

geopolitické zmeny. Ako každé geopolitické zmeny, aj táto nemohla neovplyvniť 

práva a majetkové záujmy cudzincov v zahraničí. A to nielen priame dôsledky druhej 

svetovej vojny, ale najmä súvisiace či následné právne a politické opatrenia vlád voči 

cudzincom. Ako dôsledok druhej svetovej vojny nastala niekoľkoročná okupácia 

viacerých krajín, nútená správa, ako aj zmeny doterajších hraníc, či vysťahovanie 

obyvateľstva v rámci Európy. Nemožno nespomenúť ani vznik nedemokratických 

komunistických režimov vo východnej Európe, ktoré spôsobili masívne 

znárodňovanie, vyvlastňovanie súkromného vlastníctva, vrátane zahraničného 

kapitálu, teda majetku cudzincov. Podobne tomu bolo aj v prípade Československa, 

ktoré sa najmä po roku 1948 dostalo do sporu o výkon diplomatickej ochrany 

s viacerými európskymi a svetovými západnými veľmocami. Tieto viedli 

s Československom zdĺhavé rokovania, ktorých výsledkom bolo uzavretie dohody 

o urovnaní. Jedným z dobrých príkladov takéhoto urovnania je Dohoda medzi vládou 
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Československej socialistickej republiky a vládou Spojených štátov amerických 

o vysporiadaní určitých otvorených nárokov a finančných otázok, podpísaná v Prahe 

29. januára 1982, alebo obdobná dohoda uzavretá medzi Československom a Veľkou 

Britániou v rovnaký deň, prípadne Dohoda medzi Československou republikou 

a Francúzskou republikou o uspokojení niektorých francúzskych záujmov 

v Československu, podpísaná v Prahe 2. júla 1950. V rámci týchto dohôd boli 

dosiahnuté vzájomné urovnania a vyplatenia paušálnych súm ako náhrady. Vzhľadom 

na rozdielny ideologický pohľad na arbitráž a celkový kontext studenej vojny, 

vytvorenie nezávislých zmiešaných komisií (mixed claims commissions) bolo na ten 

čas nereálne.  

Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov spolu s praxou štátov po druhej 

svetovej vojne prispela k ďalšiemu spevneniu ukotvenia inštitútu diplomatickej 

ochrany v systéme medzinárodné práva. Diskusie podobne ako medzi dvoma vojnami 

neboli o inštitúte ako takom, ale skôr o vedľajších otázkach vplývajúcich na výkon 

práva diplomatickej ochrany – vyčerpanie opravných prostriedkov, otázka príslušnosti 

a pod. Otvorenou otázkou toho času, ktorá však pretrváva až do dnes, je obsah 

pravidiel upravujúcich postavenie cudzincov a medzinárodné normy upravujúce 

zaobchádzanie s cudzincami, teda obsah primárneho práva, ktorý determinuje 

diplomatickú ochranu ako súbor sekundárnych noriem. Významným elementom 

stabilizácie inštitútu tohto povojnového obdobia pretrvávajúceho až do súčasnosti je 

judikatúra najvyššej súdnej inštancie Organizácie Spojených národov – 

Medzinárodného súdneho dvora v Haagu. MSD sa zaoberal štyrmi kľúčovými 

kauzami, ktoré majú najvýznamnejší vplyv na neskoršiu kodifikáciu inštitútu v rámci 

Komisie pre medzinárodné právo. Práve táto štvorica súdnych rozhodnutí patrí medzi 

najcitovanejšie v rámci Článkov KMP o diplomatickej ochrane z roku 2006, ako aj 

v príslušnej doktríne definujúcej elementy inštitútu diplomatickej ochrany. Ide 

o prípad Nottebohm z roku 1953, Barcelona Traction z roku 1964, resp. 1970, prípad 

Elettronica Sicula (ELSI) z roku 1989 a nakoniec najnovší rozsudok v prípade Diallo 

z roku 2007, resp. 2010. Okrem týchto súdnych konaní pred MSD pokračovali, i keď 

už v menšej miere aj tradičné rozhodcovské spory. Snáď najvýraznejším z tejto 
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nedávnej histórie je Iránsko-americký tribunál pre nároky (Iran-USA Claims 

Tribunal)48. 

Za istým ústupkom tradičného rozhodcovského konania v prípadoch 

diplomatickej ochrany stojí nový vývoj medzinárodného práva po druhej svetovej 

vojne v špecifickej oblasti ochrany medzinárodných investícií. Tradičná diplomatická 

ochrana totiž neposkytovala dostatočné záruky a právne istoty pre samotných 

investorov a v rapídne sa rozvíjajúcom a globalizujúcom sa svete bola otázka garancií 

medzinárodnej investície postavená do popredia. Teda podobne ako rozvoj ľudských 

práv, aj rozvoj práva upravujúceho ochranu medzinárodných investícií predčil 

kodifikáciu pravidiel tradičných medzinárodnoprávnych inštitútov. V roku 1965 bol 

prijatý Dohovor o riešení investičných sporov medzi štátmi a občanmi iných štátov 

(tzv. ICSID dohovor)49. Tento dohovor vytvoril Stredisko na riešenie sporov 

z investícií so sídlom vo Washingtone (International Center for Settlement of 

Investment Disputes - ICSID). Článok 27 tohto dohovoru stanovuje, že žiadna zo 

zmluvných strán sa neuchýli k diplomatickej ochrane v prípadoch, že jej občan spolu 

s iným štátom prejavili súhlas s riešením investičného sporu podľa Dohovoru. Teda 

priamo v týchto prípadoch vylučuje použitie všeobecného inštitútu diplomatickej 

ochrany. 

Aj tento dohovor dal impulz proliferácii bilaterálnych dohôd medzi štátmi, 

v ktorých sa upravovala osobitná jurisdikcia rozhodcovského orgánu s vylúčením 

diplomatickej ochrany v prípadoch vzniku sporu z investícií medzi štátom a občanom 

iného štátu. Tieto bilaterálne dohody sa nazývajú spoločným menom ako dohody 

o ochrane a podpore investícií – skrátene bilaterálne investičné dohody (Bilateral 

Investment Treaties – BITs). Hlavne od 90. rokov minulého storočia sa tieto dohody 

začali vnímať v bývalých socialistických krajinách, ako aj krajinách rozvojového 

sveta ako nevyhnutný predpoklad pre bezproblémový prílev potrebného zahraničného 

kapitálu. Aj preto celkový počet uzavretých BITs na začiatku 21. storočia dosiahol 

                                                           
48 Stále pôsobiaci rozhodcovský tribunál vytvorený v roku 1981 Iránom a USA na vyriešenie niektorých 
nárokov občanov jednej zo strán voči druhej strane, ako aj niektoré nároky medzi štátmi navzájom. Doteraz 
tribunál rozhodol vyše 3900 prípadov. Tribunál sídli v Haagu. Info: www.iusct.org  
49 Convention on Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States, pre text pozri 
č. 420/1992 Zb. 
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počet 200050. Ďalším fenoménom týkajúcim sa investičných sporov sú rozhodcovské 

doložky zakotvené priamo v investičných zmluvách medzi investorom – cudzincom – 

fyzickou alebo právnickou osobou a štátom pri príležitostí uzavretí dohody o založení 

investície. Takéto klauzuly potom nahrádzajú, resp. majú prednosť pred konaním pred 

vnútroštátnymi súdnymi orgánmi prijímajúceho štátu a teda zabezpečujú dostatočné 

a nezávislé rozhodnutie o nároku cudzinca v prípade ujmy na jeho investícii. Takéto 

doložky, resp. takéto konanie sa uzavierajú v doméne súkromného práva a stoja mimo 

záujmu a pôsobnosti medzinárodného práva. Vzhľadom na aplikovateľné pravidlo 

vyčerpania opravných prostriedkov teda bez zapojenia domovského štátu vylučujú 

použitie diplomatickej ochrany na tieto prípady investičných sporov51.  

Zaujímavým prípadom kvázidiplomatickej ochrany v priebehu 20. storočia 

bolo vytvorenie osobitnej Kompenzačnej komisie OSN United Nations Compensation 

Commission so sídlom v Ženeve, ako subsidiárneho orgánu Bezpečnostnej rady OSN. 

Komisia pôsobila v rokoch 1991 – 2007 a bola oprávnená rozhodovať 

o kompenzáciách za ujmy spôsobené jednotlivcom nelegálnou inváziou Iraku do 

Kuvajtu v roku 1990. Princíp prípadov posudzovaných Kompenzačnou komisiou 

vyplýva zo vzniknutej ujmy spôsobenej cudzincom v dôsledku porušenia 

medzinárodného práva zo strany Iraku. Samotné posúdenie nárokov však bolo zverené 

Bezpečnostnej rade OSN, resp. tá sa zhostila výkonu spravodlivosti prostredníctvom 

vytvoreného subsidiárneho orgánu. Tento prípad sa tak zvláštnym spôsobom zapísal 

do dejín diplomatickej ochrany, a to vzhľadom na osobitné posúdenie samotnej 

invázie Iraku do Kuvajtu, ako aj následný dejinný vývoj52. Rovnako to zapadá do 

konceptu postupného posilňovania kompetencií Bezpečnostnej rady OSN po skončení 

studenej vojny a vzniku nových výziev medzinárodného spoločenstva.  

                                                           
50 Šturma, P.: Mezinárodní dohody o ochraně investic a řešení sporů, 2. doplněné vydání, Linde Praha, 2008, s. 
17 
51 Podobný postup uplatnila Slovenská republika v prípade príchodu taiwanského investora AUO na Slovensko. 
Vzhľadom na právne neuznanie Taiwanu ako subjektu medzinárodného práva neexistuje príslušná BIT medzi 
SR a Taiwanom. Preto rozhodcovská klauzula vo vzťahu k tejto investícii bola plánovaná v samostatnej dohode 
medzi štátom a investorom.  
52 Viď napr. Ondřej, J., Šturma, P., Bílková, V., Jílek, D. a kol.: Mezinárodní humanitární právo, C.H. Beck, 
Praha 2010 
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Vrcholným medzníkom vývoja inštitútu diplomatickej ochrany na začiatku 21. 

storočia bolo úspešné ukončenie kodifikačný prác na pôde Komisie OSN pre 

medzinárodné právo, ktorá v roku 2006 schválila články o diplomatickej ochrane. 

Obyčajové pravidlá diplomatickej ochrany teda dostali samostatnú a ucelenú „písanú“ 

podobu z dielne kodifikačnej autority Organizácie Spojených národov. Pri 

posudzovaní historického vývoja diplomatickej ochrany až do súčasnosti možno 

s čistým svedomím konštatovať, že tento inštitút preukázal svoju životaschopnosť 

a zotrval na pevných základoch v rámci systému medzinárodného práva verejného. 

Napriek tomu, že naďalej ostáva v nekodifikovanej podobe opierajúci sa o obyčajové 

normy medzinárodného práva a napriek rozmachu „konkurenčného“ odvetvia práva 

ochrany investícií, predstavuje diplomatická ochrana dôležitý komplementárny prvok 

pri práv cudzincov a ich majetku. Rozsudok MSD v poslednom spore týkajúcom sa 

tohto inštitútu len potvrdzuje predchádzajúcu vetu. MSD navyše v aplikačnej praxi 

potvrdil závery Komisie pre medzinárodné právo53. Dodal im teda dôležitú pečať 

dôveryhodnosti z titulu svojej významnej autority.  

 

2.2  Diplomatická ochrana v judikatúre medzinárodných súdnych orgánov 
 

Medzinárodné súdne orgány ako najvyššie súdne a právne inštancie 

medzinárodného spoločenstva štátov najvýznamnejšie prispievajú k formovaniu 

medzinárodnoprávnych inštitútov. Ich rozhodnutia sú charakterizované vysokou 

mierou právnej autority, ako aj dôslednou právnou elaboráciou argumentov 

a výskumom praxe štátov. Preto sú jedným z najdôležitejších zdrojov pri posudzovaní 

otázok medzinárodného práva, a najmä pri tých inštitútoch medzinárodného práva, 

ktoré sú ukotvené na obyčajových normách. Judikatúra medzinárodných súdnych 

orgánov je zároveň dôležitou rukoväťou pri kodifikačnej práci KMP, prípadne pri 

diskusii prebiehajúcej k danej otázke medzi štátmi na pôde OSN. Otázky týkajúce sa 

diplomatickej ochrany riešil tak Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti, ako aj 

Medzinárodný súdny dvor v niekoľkých významných prípadoch. Každý bol istým 

                                                           
53 Rozsudok MSD v prípade Ahmadou Sadio Diallo (predbežné námietky), 2007, odsek 39 



37 
 

spôsobom osobitý a každý mal vplyv na rozvoj určitého aspektu diplomatickej 

ochrany. Z prípadov SDMS a MSD ovplyvňujúcich inštitút diplomatickej ochrany 

stojí za potrebné v tejto časti priblížiť tie najvýznamnejšie. 

Mavrommatis 

Prípad Mavrommatisovych palestínskych koncesií je sporom medzi Gréckom 

a Veľkou Britániou, ktorým sa zaoberal SDMS až v troch inštanciách v rokoch 1924, 

1925 a 192754. Euripides Mavrommatis bol grécky občan, ktorý v roku 1914 získal 

koncesie od osmanských úradov na výkon istých verejných prác na území, ktoré sa 

neskôr stalo britským mandátnym územím v Palestíne. Grécko v spore tvrdilo, že 

Veľká Británia prostredníctvom palestínskej vlády plne neuznala koncesie 

v Jeruzaleme a Jaffe, keďže pridelila prekrývajúce sa koncesie inému záujemcovi – 

istému Ruthenbergovi, a teda žiadalo v mene Mavrommatisa príslušné kompenzácie. 

Článok 26 Mandátu určoval jurisdikciu SDMS na spory týkajúce sa interpretácie 

alebo aplikácie ustanovení Mandátu medzi Veľkou Britániou a iným členským štátom 

Spoločnosti národov, ktoré nie je možné vyriešiť rokovaním. Na základe predbežnej 

námietky zo strany Veľkej Británie SDMS rozhodol v rozsudku z 30. augusta 1924, že 

je príslušný vo vzťahu k jeruzalemským koncesiám, ale nie koncesiám v Jaffe. Okrem 

toho súd sa meritórne vyjadril aj k otázke práva na diplomatickú ochranu. 

V nadväznosti na Vattelovu fikciu konštatoval: „Je elementárnym princípom 

medzinárodného práva, že štát je oprávnený chrániť svoje subjekty, keď utrpia ujmu 

skutkom v rozpore s medzinárodným právom spáchaným iným štátom, od ktorého 

nebolo možné získať satisfakciu bežnými prostriedkami. Prevzatím kauzy jedného zo 

svojich subjektov a uplatnením diplomatickej ochrany alebo medzinárodného súdneho 

konania v jeho mene štát v skutočnosti uplatňuje svoje vlastné právo – právo 

zabezpečiť v mene svojich subjektov rešpektovanie pravidiel medzinárodného práva. 

Preto otázka, či súčasný spor má pôvod v ujme na súkromnom záujme, čo fakticky 

vzaté je prípadom množstva medzinárodných sporov, je irelevantné z tohto pohľadu. 

Ak raz štát prevezme kauzu v mene jedného zo svojich subjektov pred medzinárodný 

                                                           
54 Mavrommatis Palestine Concession Case (Grécko v. Veľká Británia), 1924, 1925, 1927, PCIJ Ser. A, Nos. 2, 
5 a 11. 
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tribunál, je z pohľadu tohto tribunálu jediný žalobca“55. Súd v tomto rozsudku prišiel 

k viacerým dôležitým záverom, ktoré ovplyvnili ďalší vývoj inštitútu diplomatickej 

ochrany. V prvom rade konštatoval, že diplomatická ochrana je založená na 

elementárnom princípe medzinárodné práva (elementary principle of international 

law), teda jasnou a pevnou súčasťou systému medzinárodného práva. Ďalej 

z rozsudku vyplýva, že súd potvrdil samotný koncept diplomatickej ochrany 

spočívajúci v ochrane svojho štátneho príslušníka, ktorý utrpel ujmu zo strany iného 

štátu ako dôsledok porušenia medzinárodného práva. Súd prišiel aj k tomu záveru, že 

v prípade, ak štát prevezme takúto ujmu a uplatní si diplomatickú ochranu, uplatňuje 

si svoje vlastné právo – zabezpečiť v mene svojich príslušníkov rešpekt / dodržiavanie 

noriem medzinárodného práva (respect for the rules of international law). Tu ide 

o istý kvalitatívny posun od Vattela. Kým on považuje ujmu spôsobenú občanovi za 

nepriamu ujmu štátu samotnému, SDMS v Mavrommatisovi koncept rozvíja 

a dochádza k záveru, že právo štátu síce pramení zo samotnej ujmy občanovi 

v rozpore s medzinárodným právom, ale jeho raison d’être spočíva v potrebe 

zabezpečiť dodržiavanie noriem medzinárodného práva, aj keď poškodeným je 

jednotlivec, teda subjekt (konzervatívne – objekt) bez medzinárodnoprávnej 

subjektivity. Dôležitým záverom súdu je aj to, že medzinárodnoprávne spory majú 

často pôvod v poškodení súkromného záujmu a teda z pohľadu súdu a jeho jurisdikcie 

táto otázka nie je relevantná, keďže pred súdom stojí žalujúci štát ako jediný subjekt. 

Čo sa týka merita sporu, SDMS nakoniec v rozsudku v roku 1925 rozhodol, že 

Mavrommatisove jeruzalemské koncesie sú naďalej platné a zamietol nárok Grécka na 

odškodnenie zo strany Veľkej Británie, keďže z jej konania nevznikla žiada 

materiálna ujma.  

Nemecké záujmy v poľskom Hornom Sliezsku a Továreň Chorzów 

Išlo o sériu dvoch komplikovaných sporov medzi Nemeckom a Poľskom. Prvý 

sa týkal vyvlastnenia továrne na dusičnany v meste Chorzów v Poľsku, ktorá bola 

vybudovaná a vlastnená nemeckým kapitálom56, druhý vyvlastnenia rozsiahlych 

                                                           
55 PCIJ Series A, No. 2, s. 12 
56 Factory at Chorzów (Nemecko v. Poľsko), 1927, PCIJ Ser. A, No. 9 a 12 
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pozemkov nemeckých občanov na bývalom území Nemecka, ktoré pripadlo po prvej 

svetovej vojne Poľsku57. Súd rozhodoval o predbežnej námietke Poľska, ako aj 

o merite veci. Z pohľadu kodifikácie pravidiel diplomatickej ochrany je najdôležitejší 

prínos tohto rozsudku pri posudzovaní podmienky vyčerpania vnútroštátnych 

opravných prostriedkov. Poľsko v konaní pred SDMS argumentovalo posudzovaním 

nárokov Nemecka v rámci Zmiešaného nemecko-poľského arbitrážneho tribunálu 

vytvoreného na základe článku 19 Ženevského dohovoru týkajúceho sa Horného 

Sliezska z roku 1922. Ďalší prínos s dosahom na zodpovednostné vzťahy pri porušení 

medzinárodného práva predstavuje rozsudok v prípade Továrne Chorzów, a to vo 

vzťahu k poskytnutiu primeranej náhrady v prípadoch vzniku medzinárodnoprávnej 

zodpovednosti štátu. Spor bol v dvoch samostatných konaniach rozhodnutý výrazne 

v neprospech Poľska, ktoré zaviazalo ku kompenzáciám ujmy spôsobenej nemeckým 

subjektom.  

Železnica Panevėžys – Saldutiškis  

Spor o Železnicu z Panevėžysu do Saldutiškisu je ďalším sporom, ktorý sa týka 

výkonu diplomatickej ochrany posudzovaným SDMS58. V rámci neho Estónsko 

podalo žalobu voči Litve v roku 1937 v rámci výkonu diplomatickej ochrany v mene 

estónskej spoločnosti Esimene Juurdeveo Raudteede Selts Venamaal, ktorá bola 

vlastníkom a koncesionárom určitých práv vo vzťahu k uvedenej železnici. Estónsko 

v spore tvrdilo, že po tom, čo litovská vláda prevzala železnicu a začala ju 

prevádzkovať, protiprávne odmietla uznať práva estónskej spoločnosti alebo ju 

odškodniť. V rozsudku z 28. februára 1939 v zlúčenom konaní o predbežných 

námietkach a merite veci súd rozhodol, že námietka týkajúca sa nevyčerpania 

opravných prostriedkov podľa vnútroštátneho práva je podložená a nárok 

prezentovaný zo strany Estónska nie je možné uplatniť. Na druhej strane súd 

konštatoval „nie je potrebné sa uchýliť k vnútroštátnym súdom, ak nemajú právomoc 

poskytnúť nápravu“59. Toto sa Estónsku preukázať nepodarilo. Druhú litovskú 

námietku, že Estónsko nedodržalo pravidlo medzinárodného práva, že dotknutý 

                                                           
57 Certain German Interests in Polish Upper Silesia (Nemecko v. Poľsko), 1925, 1926, PCIJ Ser. A, No. 6 a 7 
58 Panevezys – Saldutiskis Railway (Estónsko v. Litva), 1939, PCIJ Series A/B, No. 76 
59 Tamže, s. 18 
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subjekt musí byť nielen občanom dotknutého štátu v čase uplatnenia nároku, ale aj 

v čase vzniku ujmy, súd nemohol posudzovať bez posúdenia veci samej. Konštatoval 

však dôležitý záver aj v zmysle rozsudku v prípade Mavrommatis: „Z pohľadu súdu je 

pravidlo medzinárodného práva, na ktorom je založená prvá litovská námietka, to, že 

prevzatím prípadu jedného zo svojich príslušníkov uplatnením diplomatickej ochrany 

alebo medzinárodného súdneho konania v jeho mene štát v skutočnosti uplatňuje 

svoje vlastné právo, právo zabezpečiť v mene svojich príslušníkov rešpektovanie 

pravidiel medzinárodného práva60. Toto právo je nevyhnutne obmedzené vo vzťahu 

k intervencii v mene svojho príslušníka, keďže v prípade neexistencie osobitnej 

dohody je to puto príslušnosti medzi štátom a jednotlivcom, ktoré samotné dáva štátu 

právo na diplomatickú ochranu a je súčasťou funkcie diplomatickej ochrany, že teba 

počítať s právom prevziať nárok a zabezpečiť rešpektovanie pravidiel 

medzinárodného práva. Keď bola ujma spôsobená príslušníkovi nejakého iného štátu, 

žiadny nárok, ktorý by z takéhoto poškodenia mohol vzísť, nespadá do sféry 

diplomatickej ochrany, ktorú má štát právo poskytnúť, ani nemôže založiť nárok, 

ktorý by bol tento štát oprávnený presadzovať“61. Jasne teda súd vymedzil príslušnosť 

ako základnú podmienku na výkon diplomatickej ochrany zo strany štátu. Otázka 

príslušnosti vo vzťahu k uplatneniu inštitútu diplomatickej ochrany bola neskôr 

podstatne rozvitá nástupcom SDMS – Medzinárodným súdnym dvorom.  

Nottebohm 

Prípad Friedricha Nottebohma pred Medzinárodným súdnom dvorom62 patrí medzi 

najvýraznejšie prípady a rozsudky najvyššej súdnej inštancie Organizácie Spojených 

národov. F. Nottebohm bol nemecký občan narodený v Hamburgu v roku 1881. 

V roku 1905 sa odsťahoval do Guatemaly, kde sa usadil a rozbehol rozsiahle 

podnikateľské aktivity. Nikdy nenadobudol guatemalské občianstvo a ponechal si 

občianstvo nemecké. V októbri 1939, teda mesiac po začatí druhej svetovej vojny, 

počas krátkej návštevy Lichtenštajnska získal lichtenštajnské občianstvo za nemalý 

                                                           
60 Porov. text z Mavrommatisa PCIJ Series A, No. 2, s.12 
61 PCIJ Series A/B, No. 76, s. 16 
62 Prípad Nottebohm (druhá fáza), rozsudok MSD zo 6. apríla 1955, Správy MSD 1955; pozn.: prvá fáza 
ukončená rozsudkom z roku 1953 sa týkala námietky Guatemaly pre nepríslušnosť MSD z dôvodu časového 
obmedzenia vyhlásenia Guatemaly o prijatí obligatórnej jurisdikcie MSD 
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finančný obnos, ktorý zaplatil do štátnej a lokálnej pokladnice. Začiatkom roka 1940 

sa vrátil späť do Guatemaly, kde ho v roku 1943 po zapojení sa USA a Guatemaly do 

druhej svetovej vojny na stane spojencov zadržali a internovali ako príslušníka 

nepriateľského štátu, pričom mu konfiškovali jeho majetok. V roku 1951 iniciovalo 

Lichtenštajnsko pred MSD konanie vo veci diplomatickej ochrany Nottebohma ako 

lichtenštajnského občana proti Guatemale za ujmu spôsobenú v rozpore 

s medzinárodným právom. Na základe námietky zo strany Guatemaly MSD 

posudzoval otázku prípustnosti výkonu diplomatickej ochrany ujmy Nottebohma zo 

strany Lichtenštajnska, konkrétne, či lichtenštajnské občianstvo nadobudnuté 

Nottebohmom v roku 1939 je dostatočné na uplatnenie takejto diplomatickej ochrany. 

Teda neposudzoval formálnu, ale obsahovú stránku štátnoobčianskeho vzťahu medzi 

Nottebohmom a Lichtenštajnskom. MSD posudzoval, či táto príslušnosť napriek jeho 

prípadnému súladu s vnútroštátnymi predpismi Lichtenštajnska je v súlade 

s medzinárodným právom. Súd poukazuje na koncept reálneho a efektívneho 

občianstva, ktorý súdne orgány aplikovali pri posudzovaní postavenia osôb 

s dvojakým občianstvom.63 MSD následne sformuloval princíp nazvaný aj princíp 

Nottebohm (Nottebohm Principle), ktorý definuje jedinečné puto (genuine link) medzi 

štátom a jednotlivcom ako podmienku pre výkon diplomatickej ochrany. „Štát nemôže 

tvrdiť, že pravidlá (týkajúce sa nadobudnutia príslušnosti), ktoré stanovil vo svojom 

vnútroštátnom poriadku, je potrebné uznať zo strany iných štátov, iba ak konal 

v súlade s týmto všeobecným cieľom, ktorým je zosúladenie právnej väzby štátnej 

príslušnosti s jedinečným spojením (putom) jednotlivca so štátom, ktorý prevzal 

ochranu svojho príslušníka prostredníctvom ochrany proti iným štátom. ... V súlade 

s praxou štátov, arbitrážnymi a súdnymi rozhodnutiami, ako aj doktrínou, príslušnosť 

je právny zväzok, ktorý je založený na sociálnom fakte blízkosti, jedinečnom 

existenčnom, záujmovom a sentimentálnom spojení, spolu s existenciou vzájomných 

práv a povinností. Je možné povedať, že tvorí právne vyjadrenie skutočnosti, že 

jednotlivec, ktorému je udelená príslušnosť buď priamo na základe zákona alebo ako 

výsledok konania orgánov, je v skutočnosti bližšie spojený s obyvateľstvom štátu, 

ktorého príslušnosť získal, ako akéhokoľvek iného štátu. Nadobudnutá príslušnosť 
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štátu oprávňuje tento štát na výkon ochrany voči inému štátu, ak predstavuje 

preklopenie spojenia jednotlivca so štátom, ktorý ho spravil príslušníkom, do právnej 

roviny“64. MSD v rozsudku následne konštatoval, že v prípade Nottebohm 

a Lichtenštajnska chýbalo toto puto, keďže jeho získaním Nottebohm nesledoval 

sformalizovanie existujúceho puta, ale čisto sa chcel vyhnúť svojmu statusu občana 

nepriateľského štátu a mal záujem o získanie statusu občana neutrálneho štátu 

v druhej svetovej vojne. Na základe toho MSD potom odmietol nárok Lichtenštajnska 

na výkon diplomatickej ochrany nad Nottebohmom. Rozsudok má významné 

postavenie, keďže vyjasnil viaceré otázky týkajúce sa štátnej príslušnosti a jasne 

zadefinoval princíp obsahovej podmienky pre výkon diplomatickej ochrany. Tento 

rozsudok bol viackrát kritizovaný, okrem iného pre zaujatosť súdu v atmosfére po 

druhej svetovej vojne, ako aj pre viaceré otvorené otázky vyplývajúce z neho. Pri 

analýze dopadov rozsudku je totiž právnym a logickým hlavolamom to, ktorý štát by 

teda bol oprávnený na výkon diplomatickej ochrany Nottebohma? Bolo to Nemecko, 

s ktorým mal Nottebohm rovnako „pevný“ genuine link ako s Lichtenštajnskom, 

keďže tam nežil od roku 1905? Alebo vari je potrebné ho považovať sa „materiálneho 

občana“ Guatemaly, hoci svoje puto nepretavil do formálno-právnej podoby? Dôležité 

je v tejto súvislosti poznamenať aj to, že KMP pri definícii podmienok na uplatnenie 

diplomatickej ochrany pri príprave Článkov o diplomatickej ochrane opustila princíp 

stanovený v rozsudku Nottebohm a priklonila sa k formálnej stránke 

štátnoobčianskeho zväzku ako podmienky na výkon diplomatickej ochrany. Otázka 

efektívnej príslušnosti sa však odrazila v tých častiach, ktoré riešia diplomatickú 

ochranu osôb s dvojakou štátnou príslušnosťou.  

Interhandel 

Interhandel bol švajčiarsky koncern, priemyselný holding, nástupca 

švajčiarskej spoločnosti I.G. Chemie vytvorenej na riadenie zahraničných investícií 

štvrtej najväčšej spoločnosti na svete – nemeckého chemického koncernu I.G. Farben. 

I.G. Chemie vznikla v roku 1928 so sídlom vo švajčiarskej Bazileji. Spoločnosť 

vlastnila celý rad finančných a priemyselných spoločnosti v Európe a vo svete. Okrem 
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iných aj americký koncern GAF – General Aniline & Film. Práve táto spoločnosť bola 

v apríli 1942, teda krátko po vstupe USA do druhej svetovej vojny skonfiškovaná ako 

nemecký nepriateľský majetok. Treba pripomenúť, že I.G. Farben úzko 

spolupracovala s nemeckou nacistickou mašinériou. Masovo využívala ľudských 

otrokov a okrem iného sa podieľala aj na výrobe Cyklónu B. Po viacerých úpravách 

majetkových štruktúr na základe dohôd medzi Švajčiarskom a spojencami spoločnosť 

Interhandel ako nástupca I.G. Chemie bola oprávnená na navrátenie konfiškovaného 

majetku počas druhej svetovej vojny. Keďže sa spoločnosti nepodarilo dosiahnuť 

vrátanie GAF od americkej vlády, v októbri 1957 zažalovalo Švajčiarsko USA pred 

MSD v spore, ktorý nesie názov spoločnosti Interhandel65. USA v rámci neho preložili 

štyri námietky voči jurisdikcii súdu, medzi inými aj námietku nevyčerpania 

vnútroštátnych opravných prostriedkov – non-exhaustion of local remedies. Práve táto 

otázka sa stala kľúčovou v rámci sporu a MSD v rámci rozsudku Interhandel, ktorý 

bol vynesený v roku 1959, významne prispel k formulovaniu definície pravidla 

podmienky vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov. MSD v prípade 

Interhandel konštatoval: „Pravidlo, že vnútroštátne opravné prostriedky musia byť 

vyčerpané pred tým, ako bude iniciované medzinárodné konanie, je dobre ukotvené 

(well-established) pravidlo medzinárodného obyčajového práva; pravidlo sa 

všeobecne dodržiava v prípadoch, v ktorých štát prijme kauzu svojho občana, ktorého 

práva boli údajne ignorované zo strany iného štátu v rozpore s medzinárodným 

právom. Pred obrátením sa na medzinárodný súd v takejto situácii, považuje sa za 

potrebné, aby štát, kde porušenie práva nastalo, mohol dostať príležitosť na nápravu 

svojimi vlastnými prostriedkami v rámci svojho vlastného vnútroštátneho právneho 

systému. A fortiori musí byť toto pravidlo dodržané, keď vnútroštátne konanie 

prebieha...“66. Keďže sa USA podarilo preukázať, že Interhandel má v rámci 

amerického právneho systému stále právne opravné prostriedky k dispozícii, MSD 

zamietol návrh Švajčiarska ako neprípustný kvôli nevyčerpaniu vnútroštátnych 

opravných prostriedkov ako podmienky na výkon diplomatickej ochrany.  

 

                                                           
65 Rozsudok MSD v spore Interhandel (Švajčiarsko vs. Nemecko), Správy MSD z roku 1959 
66 Tamže, s. 27 



44 
 

Barcelona Traction Light and Power 

Ide o jeden z najcitovanejších medzinárodnoprávnych sporov, ktorý 

významnou mierou prispel k definovaniu pravidiel diplomatickej ochrany vo vzťahu 

k právnickým osobám, a najmä vo vzťahu k právam akcionárov obchodných 

spoločností. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited bola obchodná 

spoločnosť založená (inkorporovaná) v roku 1911 v Toronte, v Kanade podľa 

kanadského právneho poriadku. Vykonávala svoje podnikateľské aktivity 

v Španielsku, v oblasti Katalánska. Vytvoria viacero operačných, finančných 

a koncesných dcérskych spoločností, v ktorých mala stopercentný alebo takmer 

stopercentný podiel. Do vypuknutia španielskej občianskej vojny dodávala prevažnú 

väčšinu elektrickej energie v Katalánsku prostredníctvom svojich operačných 

dcérskych spoločností. V období po roku 1918 sa prevažná väčšina akciového 

portfólia Barcelona Traction dostala do rúk belgických štátnych príslušníkov. 

V rozhodujúcom momente bol tento podiel belgického kapitálu na akciách až 88 %. 

Po vypuknutí občianskej vojny španielska vláda vykonala niekoľko opatrení voči 

spoločnosti, najmä v súvislosti s vydanými obligáciami spoločnosti a následnými 

žalobami držiteľov obligácii proti spoločnosti. Výsledkom série takýchto krokov bolo, 

že sa spoločnosť stala hospodársky nefunkčnou. V roku 1958 to bola práve belgická 

vláda, ktorá v mene prevažnej väčšiny akcionárov, ako belgických štátnych 

príslušníkov, podala žalobu na MSD proti Španielsku v otázke diplomatickej ochrany 

kanadskej spoločnosti Barcelona Traction s požiadavkou na náhradu škody. Konanie 

bolo v roku 1961 prerušené s perspektívou mimosúdneho vyrovnania, v rámci čoho 

Belgicko žalobu stiahlo. Po zlyhaní rokovaní v roku 1962 Belgicko žalobu podalo 

opätovne. Jedna z predbežných námietok, ktoré Španielsko vznieslo, bola proti právu 

Belgicka uplatňovať diplomatickú ochranu kanadskej spoločnosti. MSD v druhej fáze 

konania67 práve túto námietku potvrdil s konštatovaním, že je to práve Kanada, ktorá 

má právo uplatniť diplomatickú ochranu a nie Belgicko. V rámci odôvodnenia 

rozsudku však MSD dospel k viacerým dôležitým záverom a konštatovaniam 

podporujúcim rozhodnutie. MSD okrem iného konštatuje: „Pri priradení korporátnych 
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entít k niektorému štátu na účely diplomatickej ochrany medzinárodné právo 

vychádza, avšak len do istého limitovaného rozsahu, z analógie s pravidlami 

upravujúcich príslušnosť fyzických osôb. Tradičné pravidlá prisudzujú právo na 

diplomatickú ochranu korporátnej entity tomu štátu, podľa ktorého práva bola 

vytvorená, inkorporovaná a na území ktorého má zaregistrované sídlo. Tieto dve 

kritériá boli potvrdené dlhou praxou viacerých medzinárodných dokumentov. Avšak 

niekedy sa ďalšie alebo iné linky vyžadujú ako podmienka existencie práva na 

diplomatickú ochranu. V skutočnosti je praxou niektorých štátov poskytnúť 

diplomatickú ochranu spoločnostiam inkorporovaným podľa ich práva, výhradne ak 

majú efektívne sídlo (siège social), sídlo manažmentu alebo stredisko kontroly na ich 

území alebo ak väčšina alebo substantívna časť podielov (akcií) je vlastnená 

príslušníkmi dotknutého štátu. Má sa za to, že len vtedy existuje medzi korporáciou 

a predmetným štátom jedinečné puto podobného druhu ako v iných odvetviach 

medzinárodného práva“68. MSD v konkrétnom spore odmietlo test na základe siège 

social a priklonil sa k tradičnému pohľadu na príslušnosť právnických osôb, hoci 

podľa záveru súdu bolo toto efektívne sídlo v krajine inkorporácie. Rovnako MSD 

odmietol právo Belgicka na výkon diplomatickej ochrany v prípade Barcelona 

Traction, i keď pripustil, že i štát akcionárov by mohol uplatňovať diplomatickú 

ochranu proti domovskému štátu spoločnosti. Rovnako definoval rozdiel medzi ujmou 

na priamych právach akcionárov a ujmou na záujmoch akcionárov, ktorá z pohľadu 

diplomatickej ochrany nemá právnu relevanciu. MSD prijal svoje rozhodnutie len 

tesnou väčšinou ôsmich hlasov z pätnástich, pričom k rozsudku sú pripojené 

menšinové názory v rozsahu až 335 strán, zatiaľ čo samotný rozsudok s odôvodnením 

má len 48 strán69. Podstatné je to, že rozsudok bol nápomocný pri ďalšom vývoji 

diplomatickej ochrany práv akcionárov. Rozsudok v uvedenom spore a závery, ku 

ktorým MSD dospel, výrazne ovplyvnili KMP pri formulovaní ustanovenia článku 9 

Článkov KMP o diplomatickej ochrane. Prípad Barcelona Traction je v súčasnosti 

všeobecne považovaný nielen za presnú aplikáciu práva vo vzťahu k diplomatickej 
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ochrane, ale aj ako pravdivú reflexiu obyčajového medzinárodného práva. Aj prax 

štátov v otázkach diplomatickej ochrany sa riadi týmto prípadom70. 

Elettronica Sicula (ELSI) 

Elettronica Sicula, S.p.A. (ELSI) bola talianska spoločnosť so sídlom na Sicílii 

inkorporovaná podľa talianskeho právneho poriadku. Jej 100% akcií vlastnili dve 

americké spoločnosti Raytheon a Machlett. ELSI zamestnávala koncom 50. 

a začiatkom 60. rokov minulého storočia necelých 900 zamestnancov a vyrábala 

elektronické komponenty. V roku 1987 USA okrem iného aj v rámci výkonu 

diplomatickej ochrany začali konanie proti Taliansku pred senátom (Chamber) 

Medzinárodného súdneho dvora71. Senát MSD posudzoval tri základné otázky: (1) 

Námietku Talianska proti právu USA vykonávať diplomatickú ochranu v mene 

akcionárov ELSI, ktorá bola z pohľadu inkorporácie, registrovaného sídla a siège 

social talianskou spoločnosťou. (2) Meritórne otázku porušenia Zmluvy o priateľstve, 

obchode a plavbe medzi USA a Talianskom. (3) Samotný nárok na odškodnenie zo 

strany Talianska za ujmu spôsobenú prostredníctvom ELSI na právach dvoch 

amerických spoločností. Na rozdiel od prípadu Barcelona Traction Senát MSD 

zamietol námietku Talianska a pripustil výkon diplomatickej ochrany zo strany USA. 

V samotnom posudzovaní merita veci o porušení medzinárodného práva, teda 

konkrétne bilaterálnej zmluvy medzi USA a Talianskom senát nezistil porušenie 

medzinárodného práva, a preto podanie, ako aj žiadosť o odškodnenie zamietol. Stojí 

za zamyslenie tento rozdielny prístup MSD v prípade Barcelona Traction a ELSI 

v otázke práva štátu akcionárov na výkon diplomatickej ochrany. Niekoľko vysvetlení 

prichádza do úvahy. V prvom rade je to otázka porušenia priamych akcionárskych 

práv (nielen akcionárskych záujmov), teda výnimka, ktorú priznáva aj rozsudok 

Barcelona Traction (a neskôr z toho vychádza MSD aj v prípade Diallo). Druhým 

rozdielnym faktorom je, že údajným konaním zo strany štátu spoločnosť ELSI zanikla 

ako taká – išla do likvidácie, kým v prípade Barcelona Traction tento priamy efekt 

nenastal. V rámci rozsudku sa MSD pozitívne postavil aj k otázke nastolenej 
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v rozsudku Barcelona Traction, konkrétne, že prichádza do úvahy, aby štát uplatnil 

diplomatickú ochranu akcionárov – svojich príslušníkov – proti štátu inkorporácie 

spoločnosti, ktorej sú akcionármi.  

Ahmadou Sadio Diallo 

Prípad Diallo je najčerstvejším sporom o výkon diplomatickej ochrany, ktorý 

bol posudzovaný v rámci medzinárodnoprávnej jurisdikcie. Sporom sa v rokoch 1998 

– 2010 zaoberal MSD. Spor bol rozhodnutý v dvoch fázach. V prvom rade rozsudkom 

z roku 2007 o predbežných námietkach a následne v novembri 2010 rozsudkom 

v merite veci. Ahmadou Sadio Diallo je občanom Guiney a v roku 1964 sa usadil 

v terajšej Konžskej demokratickej republike (KDR), predtým Zaire, resp. Kongo, kde 

v roku 1974 založil exportno-importnú spoločnosť Africom-Zaire, spoločnosť 

s obmedzeným ručením (société privée à responsabilité limitée) inkorporovanú podľa 

zairského práva. Diallo sa stal konateľom (gérant) tejto spoločnosti. V ďalších rokoch 

Diallo rozšíril svoje aktivity v rámci ďalšej spoločnosti Africontainers-Zaire, ktorej 

60% podiel (parts sociales) patril v roku 1980 Africom-Zaire a 40% podiel 

samotnému Diallovi. Aj v rámci tejto spoločnosti pôsobil ako konateľ. V priebehu 80. 

rokov minulého storočia sa výrazne zhoršili vzťahy medzi Diallom a jeho 

obchodnými partnermi a obe jeho spoločnosti viedli viacero súdnych konaní voči 

súkromným spoločnostiam, štátnym spoločnostiam aj vládnym inštitúciám v Zaire. 

Tieto konflikty vyvrcholili v roku 1995. Predseda vlády Zaire vydal 31. októbra 1995 

nariadenie o vyhostení A. Dialla zo Zaire, čo sa uskutočnilo 31. januára 1996, keď bol 

letecky deportovaný z letiska Kinshasa do Guinei. Oficiálnym dôvodom bolo 

oznámenie o zamietnutí vstupu (refoulement) z dôvodu nelegálneho pobytu (séjour 

irrégulier). V rámci rozsudku z roku 200772 súd rozhodoval o predbežnej námietke 

KDR, že Guinea nemá právo (standing) uplatniť diplomatickú ochranu v uvedenom 

prípade, keďže sa spor primárne dotýka dvoch spoločností, ktoré sú inkorporované 

podľa práva KDR a majú sídlo v KDR. Ďalej KDR namietala, že v prípade nedošlo 

k vyčerpaniu vnútroštátnych opravných prostriedkov (non-exhaustion of local 
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remedies). V rozsudku o predbežných námietkach MSD zamietol námietku KDR 

o neexistencii práva (lack of standing) na výkon diplomatickej ochrany vo vzťahu 

k priamym právam A. Dialla ako spoločníka (associé) v spoločnostiach Africom-Zaire 

a Africontainers-Zaire a potvrdil predbežnú námietku vo vzťahu k výkonu ochrany A. 

Dialla týkajúcej sa údajného porušenia práv spoločností Africom-Zaire 

a Africontainers-Zaire. Námietku o nevyčerpaní vnútroštátnych opravných 

prostriedkov MSD odmietol tak vo vzťahu k individuálnym právam A. Dialla, ako aj 

jeho priamym právam ako spoločníka v predmetných dvoch spoločnostiach. 

V dôsledku toho konštatoval, že podanie Guiney je prípustné vo vzťahu k výkonu 

diplomatickej ochrany týkajúcej sa individuálnych (osobnostných) práv A. Dialla, ako 

aj priamych práv ako spoločníka v Africom-Zaire a Africontainers-Zaire. Na druhej 

strane zamietol výkon diplomatickej ochrany Guiney vo vzťahu k spoločnostiam 

Africom-Zaire a Africontainers-Zaire. Význam rozsudku v prípade Diallo z roku 2007 

je aj v tom, že priamo nadviazal na vtedy čerstvú prácu Komisie pre medzinárodné 

právo, konkrétne jej Články o diplomatickej ochrane, keď sa pri definícii samotného 

pojmu odvolal na znenie článku 1 Článkov KMP73. Súd urobil aj dôležité 

konštatovanie vo vzťahu k obsahovej stránke primárnych pravidiel diplomatickej 

ochrany, t.j. k obsahovému elementu vzťahu štát – cudzinec: „Vďaka substantívnemu 

rozvoju medzinárodného práva za posledné dekády vo vzťahu k právam, ktoré 

pripisuje jednotlivcom, rozsah ratione materiae diplomatickej ochrany, pôvodne 

obmedzenej na porušenie minimálneho štandardu zaobchádzania s cudzincami, sa 

časom rozšíril a zahŕňa, inter alia, aj medzinárodne garantované ľudské práva“74. 

V ďalšej fáze konania posudzoval meritum veci, teda samotný obsah porušenia práva 

zo strany KDR v dvoch oblastiach: individuálne práva A. Dialla, ako aj porušenie jeho 

priamych práv ako spoločníka (associé) v Africom-Zaire a Africontainers-Zaire. 

Zároveň sa zaoberal aj otázkou reparácie. V prípade porušenia individuálnych práv sa 

súd sústredil na porušenie relevantnej ľudskoprávnej úpravy, najmä dohovorov 

v oblasti ľudských práv. MSD v prípade Diallo75 konštatoval, že vyhostením A. Dialla 
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z KDR 31. januára 1996 došlo k porušeniu článku 13 Medzinárodného paktu 

o občianskych a politických právach (International Covenant on Civil and Political 

Rights) a článku 12 odsek 4 Africkej charty práv človeka a národov (African Charter 

on Human and Peoples’ Rights). Okolnosti, za ktorých bol A. Diallo zadržaný 

v rokoch 1995 – 1996 s cieľom vyhostenia z KDR porušili článok 9 odseky 1 a 2 

Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach, ako aj článok 6 Africkej 

charty práv človeka a národov. V tejto súvislosti je zaujímavý záver MSD, že 

v prípade zadržania A. Dialla v rokoch 1995 – 1996 a neinformovaním ho o jeho 

právach podľa článku 36 odsek 1 písm. b) Viedenského dohovoru o konzulárnych 

stykoch porušila KDR ustanovenia tohto medzinárodného dokumentu. Dôležité je 

podotknúť, že porušenie Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch 

neposudzoval MSD ako porušenie záväzku KDR voči Guinei, ale ako porušenie práva 

jednotlivca vyplývajúce mu z dohovoru zo strany KDR. Vo vzťahu k priamym 

právam A. Dialla ako spoločníka vo svojich konžských spoločnostiach MSD 

konštatoval, že tieto jeho práva spoločníka neboli porušené. Formálne mal totiž 

zachovaný výkon svojich práv voči spoločnostiam. Síce je možné, že tento výkon bol 

sťažený, avšak nie znemožnený. Vzhľadom na konštatované porušenie individuálnych 

práv A. Dialla MSD konštatoval, že KDR má záväzok na primerané reparácie vo 

forme kompenzácie voči Guinei za škodlivý následok porušenia medzinárodných 

záväzkov spomenutých vo výrokovej časti rozsudku. MSD zároveň stanovil 6 

mesiacov pre strany, aby sa na kompenzácii dohodli. Ak sa strany nedohodnú, MSD si 

vyhradil právo, že sa k otázke kompenzácie automaticky vráti. Ide o inovatívny druh 

rozhodnutia, keď podmienečne odročil časť výroku o merite veci na neskoršiu fázu, 

pričom ponechal stranám sporu možnosť sa na tejto otázke dohodnúť. Vzhľadom na 

to, že obe štáty nedospeli v šesťmesačnej lehote k dohode o výške kompenzácie, MSD 

sa bude touto otázkou zaoberať následným rozhodnutím.  

LaGrand a Avena 

Pri posudzovaní medzinárodnej judikatúry relevantnej pre proces kodifikácie 

a aplikácie inštitútu diplomatickej ochrany je dôležité aspoň okrajovo spomenúť dva 

prípady, ktoré sa nepovažujú primárne za prípady výkonu diplomatickej ochrany, ale 
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ovplyvnili nepriamo rozvoj tohto inštitútu. Oba prípady sa dotýkajú otázky porušenia 

Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (podobne, ako je to naznačené aj 

v prípade Diallo) v prípade odsúdených na trest smrti v Spojených štátoch 

amerických. Sú koncipované ako zmiešané nároky, v ktorých na jednej strane 

vystupuje zodpovednosť štátu voči štátu (porušenie medzinárodnoprávneho záväzku 

z medzinárodnej zmluvy), ako aj porušenie záväzku voči cudzincom. Prípady 

LaGrand a Avena majú v rámci medzinárodnej judikatúry neodškriepiteľný význam 

najmä vo vzťahu zodpovednosti štátu, postavenia cudzincov a ich práv a v tej 

súvislosti aj s úpravou rozsahu zodpovednosti štátu za zaobchádzanie s cudzincami. 

Práve v týchto oblastiach nepriamo ovplyvnili aj vývoj inštitútu diplomatickej 

ochrany.  
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3. Proces kodifikácie inštitútu diplomatickej ochrany 
 

Cieľom tejto časti je zmapovať a zhodnotiť proces kodifikácie inštitútu 

diplomatickej ochrany. Jej jednotlivé štádiá, neúspešné a úspešné pokusy, ako aj 

výsledky, ktoré boli na poli kodifikácie dosiahnuté. Diplomatická ochrana sa vyvinula 

ako súbor noriem obyčajového medzinárodného práva a je ňou až do súčasnosti. 

Prežíva v „nepísanej“ podobe v judikatúre súdnych orgánoch, v praxi jednotlivých 

štátov a v záznamoch a prácach doktríny a náuky medzinárodného práva. V rámci 

toho je potrebné zamerať sa na proces kodifikácie medzinárodného práva a jeho 

progresívneho rozvoja a úlohu, ktoré za posledné viac ako polstoročie zohrala 

Komisia OSN pre medzinárodné právo, a potom špecificky proces kodifikácie 

inštitútu diplomatickej ochrany od prvotných pokusov až po finálny „produkt“ prijatý 

na pôde KMP vo forme Článkov o diplomatickej ochrane.   

 

3.1 Kodifikácia medzinárodného práva a úloha Komisie OSN pre medzinárodné 
právo 
 

Medzinárodné právo je právny systém. Jeho pravidlá a zásady, t.j. normy 

vzájomne pôsobia a musia byť interpretované berúc do úvahy ostatné pravidlá 

a zásady. Ako každý právny systém, ani medzinárodné právo nie je náhodný zhluk 

takýchto noriem. Je medzi nimi obsahový vzťah76.  

Kodifikácia práva je proces zozbierania a spísania práva vytvoreného praxou 

a judikatúrou orgánov v určitých oblastiach a vytvorenia písaného právneho kódexu, 

zborníka noriem. Od slova kódex pochádza aj názov tohto procesu – kodifikácia. 

Proces kodifikácie práva je starý ako právo samo a prvé kodifikačné pokusy siahajú až 

do staroveku. Prvým súborom kodifikovaných noriem bol Chammurapiho zákonník 

zostavený okolo roku 1760 pred Kr. v Babylone kráľom Chammurapim. Popri 

náboženskej kodifikácii (napr. tóra), najdôležitejšie kodifikácie sa uskutočnili 
                                                           
76 Viď Conclusions of the work of the Study Group on the Fragmentation of International Law: Difficulties 
arising from the Diversification and Expansion of International Law, Komisia pre medzinárodné právo, OSN 
2006 
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v starovekom Ríme, napr. Zákon dvanástich tabúľ, Digesta alebo neskôr Corpus Iuris 

Civilis. Je to práve odvetvie občianskeho práva a trestného práve, ktoré zaznamenali 

v histórii najväčší rozmach kodifikačných výsledkov. 

Základným zmyslom kodifikácie práva je dosiahnuť právnu istotu, aplikačnú 

jednotnosť a ľahší prístup práva k ľudom, ako aj aplikujúcim subjektom. Ani idea 

kodifikácie medzinárodného práva ako samostatného a osobitého právneho systému 

nie je nová. Prvá myšlienka kodifikovať medzinárodné právo je pripisovaná Jeremy 

Benthamovi77, ktorý sa vo svojom diele Principles of International Law vyslovil za 

utopistickú ideu kodifikácie celého medzinárodného práva do medzinárodného 

kódexu. Inicioval tým vlnu kodifikačného hnutia v medzinárodnom práve, v rámci 

ktorého sa objavilo množstvo kodifikačných pokusov a aktivít zo strany súkromných 

osôb, učených spoločností, vlád štátov, ako aj na pôde medzinárodných organizácií. 

Záväzný výklad medzinárodného práva môže, na rozdiel od právnej náuky alebo 

judikatúry medzinárodných súdnych orgánov, poskytnúť len kodifikačný dohovor 

prijatý vo forme medzinárodnej zmluvy.78 Faktom je, že len konkrétny text takto 

prijatý jednotlivými štátmi vo forme dohovoru môže priamo predstavovať súbor 

písaného medzinárodného práva. Napriek tomu mali na prelome 19. a 20. storočia 

významný vplyv na rozvoj medzinárodného práva súkromné kodifikačné úsilia, t.j. 

vedecké práce a návrhy predložené rôznymi spoločnosťami, inštitúciami alebo 

jednotlivými autormi. V rámci týchto procesov je dôležité spomenúť kodifikačné 

návrhy, ktoré vznikli na pôde Inštitútu medzinárodného práva (Insitut de Droit 

International)79, Asociácie medzinárodného práva (International Law Association)80 

a Harvard Research in International Law (Harvardský výskum v medzinárodnom 

práve)81.  

Na medzištátnej úrovni bol významným kodifikačným impulzom Viedenský 

kongres (1814 – 1815), v rámci ktorého boli prijaté čiastkové úpravy medzinárodného 

práva v oblasti statusu medzinárodných riek, zákazu obchodu s otrokmi alebo 

                                                           
77 (1748 – 1832), anglický právnik a filozof 
78 Viď Čepelka, Č. – Šturma, P., op. cit. sub 6, s. 133 
79 Založený v roku 1873, web: http://www.idi-iil.org  
80 Založená v roku 1873, web: http://www.ila-hq.org  
81 Od roku 1927 



53 
 

diplomatických hodností. Od tohto obdobia sa medzinárodné právo kodifikovalo 

v rámci diplomatických konferencií v rôznych dôležitých oblastiach, napr. vojnové 

právo, mierové riešenie sporov, unifikácia medzinárodného práva súkromného, 

ochrana duševného vlastníctva, úprava poštových služieb a telekomunikácií, regulácia 

námornej a leteckej dopravy a rôzne ďalšie socio-ekonomické oblasti. Osobitne je 

potrebné spomenúť kodifikáciu priemyselného vlastníctva na konferenciách konaných 

od roku 1880, alebo Parížsku zmluvu prijatú v roku 1883, alebo prvú a druhú Haagsku 

mierovú konferenciu v rokoch 1899 a 1907.  

Dôležitým prelomom v kodifikačný prácach bolo prijatie rezolúcie na pôde 

Spoločnosti národov, ktorej Zhromaždenie prijalo 22. septembra 1924 rezolúciu 

o vytvorení Výboru expertov na progresívnu kodifikáciu medzinárodného práva. 

Výsledkom práce expertov bolo zvolanie Haagskej kodifikačnej konferencie v roku 

1930, ktorá mala pripraviť kodifikáciu medzinárodného práva v oblasti občianstva, 

územných vôd a zodpovednosti štátov za škody vzniknuté na ich území cudzincom 

a ich majetku (!). Konferencia však bola schopná prijať len dohovor v oblasti 

občianstva.82  

Až po druhej svetovej vojne dochádza k veľkým kodifikačným úspechom. 

Predovšetkým bola kodifikovaná celá humanitárna časť vojnového práva v roku 1949 

a v roku 1977, morské právo v roku 1958 a 1982, diplomatické a konzulárne právo 

spolu s právom osobitných misií v rokoch 1961, 1963 a 1969, právo medzinárodných 

zmlúv v roku 1969, právo sukcesie štátov 1978, 1983, jurisdikčná imunita štátov a ich 

majetku 2004. Za týmto rozmachom úspešných kodifikačných prác stojí vytvorenie 

Organizácie Spojených národov a na jej pôde zriadenie Komisie OSN pre 

medzinárodné právo – KMP (International Law Commission – ILC). Dôležitým 

v procese je ustanovenie Charty OSN, konkrétne článku 13 odsek 1, v zmysle ktorého 

Valné zhromaždenie OSN „iniciuje štúdie a dáva odporúčania s cieľom podporiť 

progresívny rozvoj medzinárodného práva a jeho kodifikáciu“83. Následne v novembri 

1947 Valné zhromaždenie prijalo rezolúciu 174 (II), ktorou vytvorilo Komisiu pre 

                                                           
82 Dohovor o niektorých otázkach týkajúcich sa konfliktu zákonov o občianstve z roku 1930 (Haagsky dohovor 
o občianstve), LNTS, vol. 179, s. 89 n. 
83 Charta OSN, článok 13 odsek 1 písm. a) 
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medzinárodné právo. Prvé zasadnutie sa uskutočnilo v roku 1949. V súčasnosti má 

KMP 34 členov, ktorí sú volení Valným zhromaždením na obdobie piatich rokov. 

Komisia zasadá každoročne v Ženeve84. V zmysle svojho štatútu má KMP hlavnú 

úlohu podporovať progresívny rozvoj medzinárodného práva a jeho kodifikáciu. 

Kodifikácia medzinárodného práva je v ponímaní Štatútu KMP precíznejšia 

formulácia a systemizácia pravidiel medzinárodného práva v oblastiach, kde už 

existuje extenzívna prax štátov, precedensy a doktrína. Na druhej strane progresívny 

rozvoj medzinárodného práva je príprava návrhov dohovorov o otázkach, ktoré zatiaľ 

neboli regulované medzinárodným právom alebo kde právo nie je dostatočne 

rozvinuté v praxi štátov. V skutočnosti KMP v prípade viacerých otázok na svojom 

programe pristupuje súčasne ku kodifikácii i k progresívnemu rozvoju 

medzinárodného práva zachovávajúc rovnováhu medzi oboma procesmi.85 Dobrým 

príkladom takéhoto zmiešaného prístupu je príprava Článkov o jurisdikčných 

imunitách štátov a ich majetku, ktoré vyústili do prijatia Dohovoru o jurisdikčných 

imunitách štátov a ich majetku v roku 2004. Napriek tomu, že KMP je poverená 

kodifikáciou tak v oblasti medzinárodného práva verejného, ako aj medzinárodného 

práva súkromného, vo svojej činnosti sa venovala výraznejšie, až na drobné výnimky, 

výlučne medzinárodnému právu verejnému. V rámci neho viacerí autori vnímajú ako 

samostatné odvetvie práva medzinárodné právo trestné, v rámci ktorého KMP zohrala 

a zohráva výraznejšiu úlohu.  

KMP si každoročne volí predsedu, prvého a druhého podpredsedu, predsedu 

redakčného výboru a spravodajcu. Tieto posty rotujú medzi piatimi regionálnymi 

skupinami OSN86. Ako sekretariát KMP pôsobí Kodifikačný odbor (Codification 

Division) Sekretariátu OSN. V rámci práce KMP majú osobitné postavenie osobitní 

spravodajcovia (Special Rapporteur). Praxou KMP je vymenovanie osobitného 

spravodajcu z radov členov komisie v rannom štádiu posudzovania určitej 

problematiky (topic). Spravodajca svojou osobnou prácou a prístupom prispieva 

k efektívnemu výkonu funkcií KMP. Má viacero kľúčových úloh pri spracovávaní 

                                                           
84 Pre podrobné info viď webstránku KMP: http://www.un.org/law/ilc/index.htm  
85 The Work of the International Law Commission, Sixth edition, Volume I, UN New York 2004, s. 7 
86 Regionálne skupiny OSN: africká, ázijská, latinskoamericko-karibská, východoeurópska a západoeurópska 
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problematiky. Pripravuje správy o problematike, zúčastňuje sa pri posudzovaní 

problematiky v pléne KMP, prispieva k práci redakčného výboru a pripravuje 

komentáre k návrhom článkov. Z obsahového hľadiska vytyčuje a rozvíja 

problematiku, vysvetľuje stav práva a navrhuje znenia jednotlivých článkov 

vo svojich správach k problematike. Správy osobitného spravodajcu tvoria základ 

práce komisie a sú nevyhnutný komponent metód a techník práce KMP. V rámci 

svojej činnosti si komisia vytvára pracovné skupiny zložené zo svojich členov, ktoré 

sa venujú jednotlivým partikulárnym otázkam práce na problematike v závislosti od 

toho, ako si to spracovanie danej problematiky vyžaduje. Stálym orgánom KMP je 

redakčný výbor, ktorý má za úlohu harmonizovať rôzne názory vyjadrené členmi 

komisie a vypracovať všeobecne prijateľné riešenia. V procese výberu problematiky, 

ktorá bude alebo má byť posudzovaná komisiou, hrá dôležitú úlohu Valné 

zhromaždenie, ktoré prostredníctvom Šiesteho (právneho) výboru metodicky 

usmerňuje prácu KMP. KMP sa obracia na Valné zhromaždenie s návrhom na 

odsúhlasenie problematík identifikovaných v KMP ako majúcich potenciál na 

kodifikáciu alebo progresívny rozvoj a naopak Valné zhromaždenie žiada komisiu 

zaoberať sa určitou problematikou, ktorá väčšinou vzíde na základe návrh jedného 

alebo viacerých členských štátov. KMP v rámci tohto konzultačno-informačného 

procesu predkladá každoročne Valnému zhromaždeniu prostredníctvom jeho Šiesteho 

výboru správu o činnosti. Diskusie k správam o činnosti KMP za uplynulý rok sú 

vysokokvalitnou diskusiou, ktorá nepriamo usmerňuje komisiu, jej členov, ako aj 

osobitného spravodajcu pri spracovávaní konkrétnej problematiky.87  

 

3.2 Prvotné kodifikačné pokusy diplomatickej ochrany 
 

Ako bolo spomenuté vyššie, diplomatická ochrana zaznamenala svoj najväčší 

rozmach v období konca 19. storočia a začiatkom 20. storočia. Množstvo prípadov 

                                                           
87 KMP v súčasnosti posudzuje tieto problematiky: výhrady k zmluvám, účinky ozbrojených konfliktov na 
zmluvy, zmluvy v čase, doložka najvyšších výhod (časť dva), imunity štátnych predstaviteľov spod zahraničnej 
trestnej jurisdikcie, ochrana osôb k prípade katastrof, vyhostenie cudzincov, povinnosť vydať alebo stíhať (aut 
dedere aut iudicare), zdieľané prírodné zdroje (ropa a plyn) a zodpovednosť medzinárodných organizácií. 



56 
 

zahrňujúcich najmä americké štáty a obsahovo sa dotýkajúcich majetkových nárokov 

cudzincov doslova zaplavilo rôzne arbitrážne (rozhodcovské) komisie. V tomto 

období k rozvoju inštitútu diplomatickej ochrany prispelo nespočetné množstvo 

judikatúry vo forme rozhodnutí týchto rozhodcovských orgánov. Najmä v nadväznosti 

na prvú svetovú vojnu sa posilnila požiadavka na poriadok a bezpečnosť 

medzinárodného spoločenstva, ako aj na právnu istotu vo vzťahoch medzi štátmi. 

Rozšírili sa myšlienky, že práve kodifikáciou medzinárodného práva a jasným 

zafixovaním jeho pravidiel sa zvýši právna istota vo vzťahoch medzi štátmi. V tomto 

období bola diplomatická ochrana jedným z prvých cieľov ranných kodifikačných 

procesov. Vládlo presvedčenie, že vďaka extenzívnej judikatúre bude porovnateľne 

jednoduchšie kodifikovať práve tento predmet. V rámci diskusií v tomto rannom 

štádiu príprav na kodifikačné práva sa naplno prejavili mocenské rozdiely, s ktorými 

tento inštitút zápasil v jednotlivých obdobiach historického vývoja. Kým západné 

štáty, najmä svetové veľmoci vnímali inštitút diplomatickej ochrany ako dôležitý 

inštitút na ochranu cudzincov, majetkových práv a zahraničných investícií, malé štáty, 

najmä z Latinskej Ameriky mali práve opačný záujem, t.j. obmedziť výkon 

diplomatickej ochrany a zakotviť najmä ochranu malých štátov pred neobmedzeným 

výkonom diplomatickej ochrany zo strany veľmocí.88 Tento zásadný konflikt 

v prístupe spôsobil, že dohoda o presne vymedzenej formulácii pravidiel sa stala 

v tom čase vysoko nereálnou. Oficiálne bola otázka kodifikácie diplomatickej ochrany 

otvorená na pôde Spoločnosti národov. V predchádzajúcej časti bolo spomenuté 

vytvorenie výboru expertov s cieľom progresívnej kodifikácie medzinárodného práva. 

Tento výbor expertov predložil správy o siedmych otázkach, ktoré boli podľa neho 

zrelé na kodifikáciu: občianstvo, teritoriálne vody, diplomatické výsady a imunity, 

zodpovednosť štátov za škodu spôsobenú na ich území cudzincom a ich majetku, 

procedúra medzinárodných konferencií a procedúra pre uzavieranie a prípravu zmlúv, 

využívanie produktov mora89. Spravodajcom pre tému „Zodpovednosť štátov za 

škodu spôsobenú na ich území cudzincom a ich majetku (Responsibility of States for 

                                                           
88 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 55.  
89 Report to the Council of the League of Nations on the Questions which Appear Ripe for International 
Regulation, in: The American Journal of International Law, Vol. 22, No. 1, Supplement Codification of 
International Law (Jan., 1928), s. 4 
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Damage caused in their Territory to the Person or Property of Foreigners) bol 

salvádorský právnik José Gustavo Guerrero.90 Jeho latinskoamerický pôvod výrazne 

ovplyvnil obsah jeho správy k tejto téme. Guerrero v správe predstavil zvyčajný 

teoretický koncept práva na diplomatickú ochranu. Avšak snažil sa pozbaviť sily túto 

obyčajovú teóriu a kvalifikoval ju spôsobom podporovaným latinskoamerickými 

predstaviteľmi. Presadzoval názor, že v žiadnom prípade nie je štát povinný poskytnúť 

cudzincom lepšie zaobchádzanie, ako poskytuje vlastným občanom. Guerrero však 

nezahrnul ustanovenie bežné mimo Latinskej Ameriky, že národný štandard 

zaobchádzania s cudzincom je prijateľný ako správna implementácia záväzkov štátu 

vo vzťahu k cudzincom, iba ak takéto zaobchádzanie nie je pod úrovňou minimálneho 

štandardu, ako to vyplývalo z praxe (civilizovaných) štátov. Guerrero výrazne 

obmedzil vo svojom vnímaní aj inštitút odopretia spravodlivosti (denial of justice), 

v rámci ktorého v zásade navrhol znemožniť štátu uplatňovať diplomatickú ochranu 

v prípade akéhokoľvek rozhodnutia miestnych súdov. V jeho ponímaní mal cudzinec 

rovnaké práva ako občan, teda akékoľvek, hoci aj zjavne nespravodlivé rozhodnutie 

musí jeho domovský štát strpieť. Diplomatickú ochranu chcel obmedziť len na 

prípady, ak je cudzincovi odopretý prístup k miestnym súdom, čo však je len veľmi 

teoretická možnosť, ktorá sa v praxi štátov takmer nevyskytuje91. 

Zhromaždenie Spoločnosti národov posunulo na ďalší proces kodifikácie len tri 

zo siedmych tém: občianstvo, teritoriálne vody a „diplomatickú ochranu“. Toto sa 

udialo na Prvej konferencii na kodifikáciou medzinárodného práva, ktorá sa konala 

v roku 1930 v Haagu. Otázkou „diplomatickej ochrany“ sa zaoberal Tretí výbor. 

V tejto oblasti, podobne ako v prípade územných vôd, sa kodifikačný konferencia 

skončila neúspechom. Zúčastnené štáty sa dokázali dohodnúť len na prvom čítaní 

desiatich článkov návrhu dohovoru92, avšak sa nedokázali dohodnúť na zvyšných 

častiach problematiky obsiahnutej v podkladoch z prípravných prác kodifikačnej 

konferencie. Hlavné nezhody boli okolo zahrnutia pravidla, že cudzinci sú oprávnení 

len na štandard garantovaný občanom daného štátu, ako aj zahrnutia určitého 

                                                           
90 José Gustavo Guerrero (1876 – 1958), salvádorský právnik a diplomat. Posledný predseda Stáleho dvora 
medzinárodnej spravodlivosti a prvý predseda Medzinárodného súdneho dvora.  
91 Viď Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 56-57 
92 League of Nations publication. V.Legal, 1930.V.17 (dokument C.531(c)M.145(c).1930.V) 



58 
 

štandardu na riadnu starostlivosť pri predchádzaní vzniku ujmy spôsobenej 

cudzincom. Tieto nezhody boli vlastne reflexiou rozdielnych názorov medzi 

mocnosťami a malými štátmi. Kým prví sa snažili o vytvorenie priaznivých 

podmienok pre medzinárodný obchod a komerčné vzťahy, druhí sa snažili 

o obmedzenie výkonu diplomatickej ochrany a o vytvorenie úplnej nezávislosti pri 

konaní v rámci svojej teritoriálnej jurisdikcie. Týkalo sa to vytvorenia univerzálneho 

medzinárodného štandardu zaobchádzania s cudzincami, ktorý by zabránil štátom 

svojvoľne vytvárať vlastné štandardy vzťahov s cudzincami93. Je potrebné zdôrazniť, 

že pravidlá, ktoré boli posudzované, sa týkali substantívnych náležitostí 

zaobchádzania s cudzincami a teda sa dotýkali primárnych pravidiel, a nie 

sekundárnych pravidiel riešiacich nápravu protiprávneho stavu, čo je vlastne 

diplomatická ochrana v dnešnom ponímaní. Len pre ilustráciu je možné spomenúť, že 

článok 1 prijatý v rámci prvého čítania na kodifikačnej konferencii znel: „Štátu vzniká 

medzinárodná zodpovednosť, ak zo strany jeho orgánov zlyhá výkon medzinárodného 

záväzku štátu, ktorý spôsobí škodu cudzincovi alebo jeho majetku na území štátu“94.  

Popri oficiálnej (neúspešnej) kodifikácii diplomatickej ochrany v rannom štádiu 

sa vyskytli aj viaceré súkromné iniciatívy, ktoré v konečnom dôsledku prispeli 

k budúcim kodifikačným procesom tohto inštitútu. Prvou výraznejšou iniciatívou boli 

Projekty o zodpovednosti vlády pripravené v roku 1925 Americkým inštitútom 

medzinárodného práva (American Institute of International Law), v rámci ktorých sa 

Projekt č. 16 týkal diplomatickej ochrany95. Ďalej v roku 1927 pripravil Institut de 

Droit International pod vedením spravodajcu Leo Strisowera návrh rezolúcie o 

Medzinárodnej zodpovednosti štátov v prípade škôd spôsobených na ich území 

cudzincom a ich majetku96. Ten podstatu zodpovednosti štátu v prípade vzniku škody 

definoval v článku 1 takto: „Štát je zodpovedný za ujmy spôsobené cudzincom 

                                                           
93 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 58 
94 „International responsibility is incurred by a State if there is any failure on the part of its organs to carry out 
the international obligations of the State which causes damage to the person or property of a foreigner on the 
territory of the State.“ 
95 Správa osobitného spravodajcu pre zodpovednosť štátov F.V. Garcia-Amador, 1956, dokument OSN 
A/CN.4/96, Annex 7 
96 Lausannská rezolúcia č. V z roku 1927, Institut International de Droit, Responsabilité internationale des Etats 
à raison des dommages causés sur leur territoire à la personne et aux biens des étrangers, http://www.idi-
iil.org/idiF/navig_chron1923.html    
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akýmkoľvek konaním alebo opomenutím v rozpore s jeho medzinárodnými 

záväzkami.“97 Za zmienku stojí, že tento projekt nebol zameraný na diplomatickú 

ochranu, ako ju poznáme v súčasnosti, ale zahŕňal elementy ako pripočítateľnost 

konania štátu alebo okolnosti vylučujúce zodpovednosť štátu, ktoré v súčasnosti 

pokrýva odvetvie medzinárodného práva o všeobecnej zodpovednosti štátov za činy 

v rozpore s medzinárodným právom. Preto ich význam pri kodifikácii osobitných 

pravidiel o diplomatickej ochrane nebol najpodstatnejší. Z podmienok pre uplatnenie 

diplomatickej ochrany mimo podmienok aplikovateľných pre všeobecnú 

zodpovednosť štátov stojí za zmienku len pravidlo podmienky vyčerpania 

vnútroštátnych opravných prostriedkov98.  

Ďalšou súkromnou iniciatívnou smerom ku kodifikácii zodpovednosti štátov za 

škodu spôsobenú cudzincom je projekt vypracovaný v rámci Harvardského výskumu 

v medzinárodnom práve (Harvard Research in International Law) na Harvardskej 

právnickej fakulte (Harvard Law School). Ide o návrh Dohovoru o zodpovednosti 

štátov za škodu spôsobenú na ich území cudzincom alebo ich majetku z roku 192999 

(neskôr prepracovaná v roku 1960). V zmysle článku 1 návrhu je štát zodpovedný, ak 

má povinnosť poskytnúť reparácie inému štát za ujmu spôsobenú týmto druhým 

štátom ako dôsledok ujmy spôsobenej jeho občanovi100. Oproti návrhu z dielne IDI je 

harvardský návrh prepracovanejší, i keď stále je v ňom dôraz na predpoklady 

vychádzajúce zo všeobecnej zodpovednosti štátov. Je to pochopiteľné, keďže 

všeobecné pravidlá o zodpovednosti štátov neboli ani zďaleka rozpracované v takom 

štádiu, ako špecifická oblasť zodpovednosti za spôsobenie škody cudzincom. Aj tak 

návrh prináša viaceré zaujímavé momenty v oblasti podmienky vyčerpania 

vnútroštátnych opravných prostriedkov, odopretia spravodlivosti alebo podmienky 

príslušnosti na výkon ochrany (zodpovednosti) jednotlivca.  

                                                           
97 Tamže, článok 1: „L’Etat est responsible des dommages qu’il cause aux étrangers par toute action ou 
omission contraire à ses obligations internationales, quelle que soit l’autorité de l’Etat dont elle procède: 
constituante, législative, gouvernementale ou judiciaire.“ 
98 Tamže, článok 12 
99 Správa osobitného spravodajcu pre zodpovednosť štátov F.V. Garcia-Amador, 1956, dokument OSN 
A/CN.4/96, Annex 9,  
100 Tamže, článok 1: „A state is responsible, as the term is used in this convention, when it has a duty to make 
reparation to another state for the injury sustained by the latter state as a consequence of an injury to its 
national.“ 
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V rámci posudzovania prvotných kodifikačných procesov nie je možné aspoň 

okrajovo nespomenúť aj aktivity na poli kodifikácie diplomatickej ochrany v rámci 

interamerických regionálnych orgánov. Prvá medzinárodná americká konferencia 

konaná vo Washingtone v rokoch 1889 – 1890 prijala odporúčanie týkajúce sa 

„Nárokov a diplomatickej intervencie“. Druhá medzinárodná konferencia amerických 

štátov v Mexico City v roku 1902 prijala Dohovor týkajúci sa práv cudzincov. Siedma 

medzinárodná konferencia amerických štátov v Montevideu v roku 1933 prijala 

rezolúciu o „Medzinárodnej zodpovednosti štátu“101.  

 

3.3 Kodifikácia diplomatickej ochrany na pôde Komisie OSN pre medzinárodné 
právo 
 

Po vytvorení Komisie OSN pre medzinárodné právo v roku 1948 prevzal tento 

pomocný orgán Valného zhromaždenia OSN hlavnú zodpovednosť za kodifikáciu 

medzinárodného práva a jeho progresívny rozvoj. Práve KMP má zásluhu na tom, že 

sa podarilo v priebehu polstoročia dosiahnuť významný pokrok v kodifikácii tohto 

inštitútu. Jedna z prvých problematík, ktoré sa dostali na program KMP bola 

zodpovednosť štátov (State Responsibility). Prvým osobitným spravodajcom tejto 

problematiky bol od roku 1956 Kubánec F. V. García – Amador. Ten problematiku 

zodpovednosti štátov poňal v úzkom režime a začal ju spracovávať ako zodpovednosť 

štátov za ujmu cudzincom a ich majetku. Zameral sa pritom na substantívne pravidlá 

medzinárodného práva týkajúce sa tohto predmetu a nie priamo diplomatickej ochrany 

ako prostriedku na dosiahnutie nápravy. Vzhľadom na zásadné koncepčné rozpory 

v rámci KMP sa správy prvého osobitného spravodajcu ani nedostali na prerokovanie, 

resp. substantívnu diskusiu. Po viaceré desaťročia, čo KMP zápasila s problematikou 

zodpovednosti štátov, sa v rámci jej posudzovania vystriedalo päť osobitných 

spravodajcov a množstvo rôznych koncepčných prístupov. Zásadnejší posun priniesli 

najmä osobitní spravodajcovia R. Ago a J. Crawford. Komisii sa nakoniec koncom 

poslednej funkčnej päťročnice, počas ktorej sa podarilo dokončiť problematiku 

                                                           
101 Tamže, Annex 4 – 6  
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zodpovednosti štátov, t.j. 1997 – 2001, podarilo jasne vymedziť v rámci širokej 

problematiky zodpovednosti štátov – všeobecnú zodpovednosť štátu za činy v rozpore 

s medzinárodným právom, substantívne pravidlá zodpovednosti štátov za ujmu 

spôsobenú cudzincom a v konečnom dôsledku diplomatickú ochranu stricto sensu ako 

nástroj na dosiahnutie nápravy102. KMP sa podarilo problematiku zodpovednosti 

štátov dokončiť v roku 2001, keď schválila návrh Článkov o zodpovednosti štátov za 

činy v rozpore s medzinárodným právom (Articles on resposibility of states for 

internationally wrongful acts).  

V zmysle uvedeného vývoja na pôde KMP sa od roku 1995 problematika 

diplomatickej ochrany posudzovala samostatne, spočiatku v rámci dlhodobého 

programu. Presadil sa návrh, aby sa KMP zaoberala pri posudzovaní diplomatickej 

ochrany okrem iného obsahom aj rozsahom podmienky na vyčerpanie vnútroštátnych 

opravných prostriedkov, ďalej pravidlami upravujúcimi štátnu príslušnosť vo vzťahu 

k nárokom fyzických a právnických osôb, ako aj ich vzťahu k tzv. „funkčnej“ 

ochrane, a rovnako aj problém osôb bez štátnej príslušnosti alebo osôb s dvojakou 

príslušnosťou. Úvaha bola aj o tom, že by KMP mohla posúdiť účinky klauzúl 

o riešení sporov na vnútroštátne opravné prostriedky, ako aj na výkon diplomatickej 

ochrany103. 

Na svojom 48. zasadnutí v roku 1996 KMP prijala dvojstranový všeobecný 

koncept (general outline) hlavných právnych otázok, ktoré sa vyskytli v súvislosti 

s problematikou diplomatickej ochrany104. Tento dokument otázky rozdelil do 

siedmych častí: (1) Základ a ratio diplomatickej ochrany. (2) Osoby nárokujúce si 

diplomatickú ochranu. V rámci toho otázky dotýkajúce sa fyzických osôb ako dôkaz 

príslušnosti a „jedinečné puto (genuine link)“, ako aj v súvislosti s dvojakými alebo 

viacnásobnými príslušníkmi úloha efektívneho občianstva vo vzťahu k tretím štátom 

alebo vo vzájomnom vzťahu medzi štátmi príslušnosti. Okrem toho postavenie osôb 

v službách štátu, osôb bez štátnej príslušnosti, ako aj príslušníkov menšiny na území 

štátu, ktorí nie sú občanmi tohto štátu. Vo vzťahu k právnickým osobám zase 

                                                           
102 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 61 
103 Yearbook of the International Law Commission, 1995, Vol. II (Part Two), odsek 501. 
104 Yearbook of the International Law Commission, 1996, Vol. II (Part Two), Annex II, Addendum 1. 



62 
 

postavenie korporácií, združení, verejných obchodných spoločností alebo poisťovní. 

(3) Len okrajovo ochrana istých foriem štátneho majetku a osôb. Sem patria 

veľvyslanectvá, štátne lode, lietadlá a vesmírne plavidlá alebo vojenské základne. (4) 

Podmienky (preconditions) ochrany. V rámci tejto časti potom jednotlivé formy 

ochrany, iné ako samotný nárok. Ďalej v rámci predloženia medzinárodného nároku 

(i) význam škody ako dôsledok nároku, ako aj (ii) vzťah medzi diplomatickou 

ochranou zo strany štátu príslušnosti a „funkčnou“ ochranou poskytovanou 

medzinárodnou organizáciou svojim agentom, (iii) pravidlo príslušnosti nároku, a to 

najmä jedinečné puto a požiadavka kontinuity vrátane výnimiek, či (iv) pravidlo 

vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov – jeho rozsah a význam, súdne, 

správne a svojvoľné opravné prostriedky, ako aj záväzok vyčerpať odvolania 

a dovolania, alebo nakoniec (v) dopad alternatívnych medzinárodných opravných 

prostriedkov, ako sú právo obrátiť sa na ľudskoprávne orgány alebo medzinárodné 

komisie pre nároky. (5) Mechanizmy diplomatickej ochrany v prípade absencie 

diplomatických stykov. (6) Formálne požiadavky nároku na ochranu. V rámci toho 

bodu otázka dôkazných požiadaviek – príslušnosť, dostatočnosť nároku a pod., ako aj 

časové hľadisko – účinky omeškania v prípade absencie pravidiel na pripísanie 

nároku. (7) Nezvratnosť urovnania nárokov. V rámci toho účinky prijatia ponuky na 

urovnanie zo strany štátu poškodeného na individuálnych poškodených, ako aj 

urovnanie prostredníctvom medzinárodných komisií, arbitráží a pod., paušálne 

urovnania a nálezy vnútroštátnych komisií, alebo účinky urovnania na následné 

preukázanie podvodu alebo nových skutočností105. 

V tomto štádiu posudzovania KMP vnímala samostatnú analýzu diplomatickej 

ochrany ako súčasť prác na problematike zodpovednosti štátov, vzhľadom na 

spomenutý historický element posudzovania diplomatickej ochrany ako súčasti 

zodpovednosti štátov v rámci otázky zodpovednosti štátov za ujmu cudzincom a ich 

majetku. Už v tomto počiatočnom štádiu sa v rámci KMP presadil názor, že 

výsledkom práce komisie by mal byť súbor článkov s komentármi, avšak bez 

                                                           
105 Tamže 
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prejudikácie konečnej formy, pričom komisia sa skôr klonila k nezáväznej forme ako 

k dohovoru o tejto otázke. 

Na nasledujúcom zasadnutí v roku 1997 KMP vytvorila pre projekt 

diplomatickej ochrany pracovnú skupinu, ktorá posúdila všeobecný koncept 

o diplomatickej ochrane, ako aj diskusiu, ktorú členské štáty prezentovali na pôde 

OSN. V rámci sledovania vývoja kodifikačného procesu na pôde KMP je potrebné 

posúdiť správu pracovnej skupiny, ktorá zaznamenala isté konkrétne nasmerovanie 

problematiky v zmysle jej ďalšieho posudzovania. Dôležitým rozhodnutím na poli 

pracovnej skupiny bolo, že sa bude posudzovať len nepriama ujma, teda ujma 

spôsobená jednotlivcom, a nie ujma spôsobená štátu a jeho majetku, t.j. zaoberať sa 

len diplomatickou ochranou stricto sensu. V rámci toho pracovná skupina tiež 

identifikovala jasný rozdiel medzi diplomatickou ochranou, ako formálnym nárokom 

štátu vo vzťahu k ujme spôsobenej svojmu príslušníkovi, ktorá nebola napravená 

vnútroštátnymi opravnými prostriedkami, na jednej strane a určitými diplomatickými 

a konzulárnymi aktivitami obsiahnutými v článku 3 Viedenského dohovoru 

o diplomatických stykoch a Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. Zároveň 

bolo prijaté rozhodnutie o ponechaní názvu „Diplomatická ochrana (Diplomatic 

Protection)“ ako zaužívané pomenovanie v rámci medzinárodného práva a systému 

OSN. Ďalším zásadným odporúčaním pracovnej skupiny bolo, že sa KMP bude 

zaoberať sekundárnymi pravidlami medzinárodného práva, teda podobne ako pri 

zodpovednosti štátov len účinkami činov (konanie alebo opomenutie), ktoré spôsobili 

nepriamu ujmu štátu kvôli ujme jeho príslušníkom. KMP sa teda nemala zaoberať 

špecifickým obsahom primárneho práva, teda medzinárodnoprávnych záväzkov, ktoré 

boli porušené, či už pramenia z obyčajového alebo zmluvného práva. Správa 

pracovnej skupiny otvorila aj ďalšie dôležité otázky charakteru a definície 

diplomatickej ochrany, najmä dotýkajúce sa príslušnosti, ako aj vzťahu medzi štátom 

a jednotlivcom pri výkone diplomatickej ochrany, teda či ide o výlučné právo štátu 

a to aj v prípade, že jednotlivec takúto ochranu odmietne. Vychádzajúc zo 

všeobecného konceptu prijatého na predchádzajúcom zasadnutí KMP pracovná 

skupina zúžila jednotlivé otázky problematiky na štyri hlavné okruhy - kapitoly: (1) 

Základ diplomatickej ochrany, t.j. spojitosť medzi jednotlivcom a štátom uplatňujúcim 
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diplomatickú ochranu, berúc do úvahy fyzické osoby, právnické osoby alebo možné 

iné prípady. (2) Účastníkov vzťahu diplomatickej ochrany – štáty, medzinárodné 

organizácie, prípadne iné entity. (3) Podmienky výkonu diplomatickej ochrany, 

ktorými sú dôkaz porušenia záväzku, pravidlo „čistých rúk“, dôkaz príslušnosti, 

vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov, lis alibi pendens, dopad existencie 

alternatívnych opravných prostriedkov, časové hľadisko, význam škody, pravidlo 

občianstva nároku a odmietnutie diplomatickej ochrany zo strany jednotlivca. (4) 

Následky diplomatickej ochrany, čo zahŕňa dohodu a satisfakciu, predloženie na 

súdne konanie na určenie a likvidáciu nároku, paušálne urovnania, eliminácia 

a ukončenie súkromných práv a účinky na vyrovnanie následného preukázania omylu, 

podvodu, a pod.106 V rámci tohto zasadnutia KMP bol ustanovený Mohamed 

Bennouna107 ako osobitný spravodajca pre problematiku diplomatickej ochrany. Ten 

vypracoval svoju predbežnú správu108, ktorú posudzovala KMP na svojom zasadnutí 

v roku 1998. Bennouna sa vo svojej správe venoval väčšinou koncepčným otázkam 

a vyjadril viacero pochybností vo vzťahu k inštitútu ako takému, napr. v správe je 

výrazne cítiť kritika založenia inštitútu na právnej fikcii. Bennouna svoju funkciu 

vykonával len jeden rok, KMP opustil ešte na jeseň roku 1998, keď bol zvolený za 

sudcu MTTJ (ICTY). Je zrejmé, že s jeho výhradami by sa KMP v problematike 

nepohla tak výrazne dopredu, ako za jeho nástupcu Johna Dugarda.  

Na svojom zasadnutí v roku 1998 KMP posudzovala Bennounovu predbežnú 

správu v rámci vytvorenej pracovnej skupiny. Pracovná skupina sa dohodla: (1) 

Základom práce komisie na problematike by mal byť prístup k diplomatickej ochrane 

založený na obyčajovom práve. (2) Problematika sa bude zaoberať sekundárnymi 

pravidlami medzinárodného práva týkajúcimi sa diplomatickej ochrany; primárne 

pravidlá sa budú posudzovať len, ak ich vyjasnenie je nevyhnutné pri formulácii 

konkrétneho sekundárneho pravidla. (3) Výkon diplomatickej ochrany je právom 

štátu. Pri výkone tohto práva by štát mal vziať do úvahy práva a záujmy svojho 

príslušníka, pre koho vykonáva diplomatickú ochranu. (4) Práca na diplomatickej 

                                                           
106 Yearbook of the International Law Commission, 1997, Vol. II (Part Two), s. 60 – 63. 
107 Marocký diplomat a právnik. Člen KMP 1987 – 1998, sudca Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú 
Juhosláviu 1998 – 2001, sudca Medzinárodného súdneho dvora od roku 2006. 
108 Dokument OSN A/CN.4/484. 
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ochrane by mala vziať do úvahy rozvoj medzinárodného práva v rastúcom uznávaní 

a ochrane práv jednotlivcov a v poskytovaní väčších možností na priamy a nepriamy 

prístup na medzinárodné fóra s cieľom uplatniť ich práva. Pracovná skupina mala ten 

názor, že aktuálny a špecifický účinok takéhoto vývoja v kontexte diplomatickej 

ochrany by mal byť posúdený vo svetle praxe štátov a do tej miery, pokiaľ sa týkajú 

špecifických otázok, ako napríklad požiadavka na puto príslušnosti. (5) Diskrečné 

právo štátu na výkon diplomatickej ochrany nie je prekážkou, aby sa štát zaviazal vo 

vzťahu k svojim príslušníkom na výkon tohto práva. V tomto kontexte pracovná 

skupina poukázala, že niektoré vnútroštátne právne poriadky priznávajú právo 

občanom na diplomatickú ochranu zo strany vlády. (6) Pracovná skupina bola 

presvedčená, že by bolo užitočné požiadať vlády, aby poskytli komisii 

najrelevantnejšiu legislatívu, rozhodnutia svojich súdov a prax štátov týkajúce sa 

diplomatickej ochrany.  

Správa pracovnej skupiny z roku 1998 dala diplomatickej ochrane už jasné 

kontúry, ktoré uľahčili budúcemu osobitnému spravodajcovi draftovanie konkrétnych 

návrhov článkov. Diplomatická ochrana bola posudzovaná jednoznačne už len ako 

súbor sekundárnych pravidiel slúžiacich na zabezpečenie nápravy vzniknutej ujmy 

a zároveň bola vnímaná ako výlučne diskrečné právo štátu. Dôležité bolo aj 

zdôraznenie rozvoja režimu ľudských práv zohľadniteľného v rámci kodifikačného 

procesu. 

Po odchode Bennounu z KMP zvolila Komisia v roku 1999 nového osobitného 

spravodajcu. Stal sa ním juhoafrický právnik John Dugard. Ten priniesol do 

problematiky energický a dravý prístup, ktorý významnou mierou prispel 

k úspešnému ukončeniu prác na problematike.  

Nový osobitný spravodajca už v roku 2000 pripravil svoju prvú správu109, ktorá 

obsahovala tri časti: (1) Úvod do diplomatickej ochrany týkajúci sa histórie a rozsahu 

problematiky, obsahujúci aj návrh, ako právo na diplomatickú ochranu môže prispieť 

k rozvoju ľudských práv. (2) Navrhnuté články s komentármi. (3) Koncept ďalších 

prác. 
                                                           
109 Dokumenty OSN A/CN.4/506 a A/CN.4/506/Add.1 
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V tejto správe osobitný spravodajca predstavil až deväť návrhov článkov: (1) 

Rozsah návrhov článkov. (2) Hrozba alebo použitie sily. (3) Právo na výkon 

diplomatickej ochrany v mene štátneho príslušníka. (4) Povinnosť na výkon 

diplomatickej ochrany v prípade ujmy vyplývajúcej zo závažného porušenia kogentnej 

normy. (5) Štát príslušnosti. (6) Výkon diplomatickej ochrany v mene dvojakého 

alebo viacnásobného príslušníka jedným štátom príslušnosti voči inému štátu 

príslušnosti. (7) Výkon diplomatickej ochrany v mene dvojakého alebo viacnásobného 

príslušníka voči tretím štátom. (8) Výkon diplomatickej ochrany v mene osôb bez 

štátnej príslušnosti a utečencov. (9) Nepretržitá príslušnosť a možnosť prenosu 

nároku.  

Osobitosťou týchto navrhnutých článkov bolo zakotvenie, hoci obmedzenej, 

povinnosti za určitých okolností pristúpiť k výkonu diplomatickej ochrany, ako aj 

vymedzenie možnosti použiť silu alebo hrozbu silou za presne definovaných 

podmienok. Na druhej strane veľký prínos prvej Dugardovej správy je najmä vo 

všeobecnej definícii a vymedzení diplomatickej ochrany a otázok príslušnosti 

fyzických osôb, vrátane osôb s dvojakou štátnou príslušnosťou, resp. osôb bez štátnej 

príslušnosti. KMP po posúdení správy osobitného spravodajcu posunula na rokovanie 

redakčného výboru články 1, 3 a 5 – 8. Pre nedostatok času KMP neposudzovala 

návrh článku 9. Komisia neprijala dva inovatívne návrhy Dugarda, ktoré išli nad 

rámec kodifikácie a spravodajca sa v nich uchýlil k návrhu na progresívny rozvoj 

medzinárodného práva, i keď je potrebné podotknúť, že tak urobil kvôli presvedčeniu 

o potrebe posilniť ochranu systému ľudských práv. 

V roku 2001 Dugard predložil komisii druhú správu osobitného spravodajcu110, 

ktorá sa týkala dôležitého systému právnych noriem upravujúcich podmienku 

vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov na výkon diplomatickej ochrany 

(exhaustion of local remedies rule). V rámci správy navrhol osobitný spravodajca štyri 

návrhy článkov: (10) Pravidlo vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov. 

(11) Prednostné pravidlo týkajúce sa rozdielu medzi „priamymi“ a „nepriamymi“ 

nárokmi pre potreby pravidla vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov. (12) 

                                                           
110 Dokument OSN A/CN.4/514 
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Pravidlo vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov ako predbežná 

procedurálna podmienka vo vzťahu k činu v rozpore s medzinárodným právom, ktoré 

je porušením aj vnútroštátneho práva aj medzinárodného práva. (13) Pravidlo 

vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov vo vzťahu k odopretiu 

spravodlivosti vo vzťahu k ujme vzniknutej z porušenia vnútroštátneho práva. 

Komisia na svojom zasadnutí v roku 2001 posúdila okrem druhej správy osobitného 

spravodajcu, t.j. pravidlo vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov, aj návrh 

článku 9 z prvej správy osobitného spravodajcu. Komisia posunula články 9, 10 a 11 

redakčnému výboru. Posudzovanie zvyšných článkov 12 a 13 posunula na ďalšie 

rokovanie.  

Osobitný spravodajca predložil svoju tretiu správu111 v roku 2002. V tejto 

správe sa venoval výnimkám z pravidla vyčerpania vnútroštátnych opravných 

prostriedkov, otázke dôkazného bremena a Calvovej klauzule. Spravodajca navrhol 

ďalšie tri články: (14) Výnimky z pravidla vyčerpania vnútroštátnych opravných 

prostriedkov. (15) Dôkazné bremeno. (16) Calvova klauzula. Najmä dva posledné 

články vzbudili veľkú diskusiu. Napríklad Calvova klauzula bola viac ako storočie 

kontroverznou doktrínou rozdeľujúcou „západný svet“ a latinskoamerické štáty 

v pohľade na diplomatickú ochranu. KMP posunula článok 14 redakčnému výboru. 

Komisia zároveň vo všeobecnosti prediskutovala rozsah štúdie diplomatickej ochrany 

a neformálne konzultovala o otázke diplomatickej ochrany posádok, ako aj korporácií 

a akcionárov. Na základe odporúčania redakčného výboru KMP predbežne schválila 

sedem návrhov článkov spolu s komentármi: (1) Definícia a rozsah. (2) bývalý článok 

[3] Právo na výkon diplomatickej ochrany. (3) [5] Štát príslušnosti. (4) [9] Nepretržitá 

príslušnosť. (5) [7] Viacnásobná príslušnosť a nárok voči tretím štátom. (6) 

Viacnásobná príslušnosť a nárok voči štátu príslušnosti. (7) [8] Osoby bez štátnej 

príslušnosti a utečenci.  

V roku 2003 osobitný spravodajca predložil v poradí už štvrtú správu 

o diplomatickej ochrane.112 Správa sa týkala diplomatickej ochrany korporácií, 

                                                           
111 Dokumenty OSN A/CN.4/523 a A/CN.4/523/Add.1 
112 Dokumenty OSN: A/CN.4/530 a A/CN.4/530/Add.1 
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akcionárov a iných právnických osôb. V zmysle zamerania tejto správy navrhol 

osobitný spravodajca ďalších šesť článkov: (17) Diplomatická ochrana korporácií. 

(18) Diplomatická ochrana akcionárov korporácií. (19) Klasifikácia nárokov 

v kontexte ochrany akcionárov korporácií. (20) Nepretržitá príslušnosť korporácií. 

(21) Lex specialis. (22) Právnické osoby. Komisia na zasadnutí v roku 2003 

prerokovala správu osobitného spravodajcu a všetky články boli posunuté na 

rokovanie redakčného výboru. Na základe odporúčania redakčného výboru KMP na 

tomto zasadnutí predbežne schválila tri články s komentármi: (8) [10] Vyčerpanie 

vnútroštátnych opravných prostriedkov. (9) [11] Kategória nárokov. (10) [14] 

Výnimky z pravidla vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov.  

Nasledujúci rok, 2004 osobitný spravodajca pripravil piatu správu113 týkajúcu 

sa možnosti rozšírenia problematiky nad rámec tradičného rozsahu, konkrétne 

možnosť zahrnutia ochrany zo strany administrujúceho štátu alebo medzinárodnej 

organizácie, delegácie práva na diplomatickú ochranu a prenosu nárokov, ochrany zo 

strany medzinárodnej organizácie, ľudských práv, diplomatickej ochrany a všeobecnej 

vylučovacej klauzuly (saving clause), ako aj diplomatickej ochrany posádok lodí zo 

strany štátu vlajky. V zmysle toho predložil päť návrhov článkov (články 23 až 27). 

Komisia sa správou zaoberala na zasadnutí v roku 2004. Tieto návrhy na rozšírenie 

tradičného rozsahu diplomatickej ochrany však neboli veľmi pozitívne prijaté. KMP 

posunula redakčnému výboru len návrh článku 26 – vylučovacia klauzula (saving 

clause) spolu s alternatívnou formuláciou článku 21 predloženou osobitným 

spravodajcom v piatej práve. KMP v rámci ďalšieho štádia práce na problematike 

diplomatickej ochrany posúdila správu redakčného výboru a schválila v prvom čítaní 

nasledujúci súbor 19 návrhov článkov o diplomatickej ochrane: (1) Definícia a rozsah. 

(2) Právo na výkon diplomatickej ochrany. (3) Ochrana zo strany štátu príslušnosti. 

(4) Štát príslušnosti fyzickej osoby. (5) Nepretržitá príslušnosť. (6) Viacnásobná 

príslušnosť a nárok voči tretím štátom. (7) Viacnásobná príslušnosť a nárok voči štátu 

príslušnosti. (8) Osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci. (9) Štát príslušnosti 

korporácie. (10) Nepretržitá príslušnosť korporácie. (11) Ochrana akcionárov. (12) 

                                                           
113 Dokument OSN: A/CN.4/538 
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Priama ujma akcionárov. (13) Iné právnické osoby. (14) Vyčerpanie vnútroštátnych 

opravných prostriedkov. (15) Kategórie nárokov. (16) Výnimky z pravidla vyčerpania 

vnútroštátnych opravných prostriedkov. (17) Akcie alebo procedúry iné ako 

diplomatická ochrana. (18) Osobitné zmluvné ustanovenia. (19) Posádky lodí. Návrhy 

článkov boli rozdelené do štyroch častí: I. Všeobecné ustanovenia (články 1 – 2). II. 

Príslušnosť. Rozdelené na kapitolu 1. Všeobecné princípy (článok 3), 2. Fyzické 

osoby (články 4 – 8), 3. Právnické osoby (články 9 – 13). III. Vnútroštátne opravné 

prostriedky (články 14 – 15). IV. Rôzne ustanovenia (články 16 – 19). Články boli 

v tejto systematicky upravenej podobe predložené štátom na komentovanie a zaslanie 

pripomienok.  

 

3.4 Návrh článkov Komisie OSN pre medzinárodné právo o diplomatickej 
ochrane 
 

KMP na svojom 58. zasadnutí v roku 2006 dokončila a schválila návrh článkov 

o diplomatickej ochrane spolu s komentármi a predložila ich na schválenie svojmu 

nadriadenému orgánu – Valnému zhromaždeniu OSN. Zároveň odporučila Valnému 

zhromaždeniu, aby sa pripravil Dohovor o diplomatickej ochrane na základe 

schválených návrhov článkov114. Komisia teda v súlade s článkom 23 svojho 

Štatútu115 navrhla v problematike diplomatickej ochrany úplnú kodifikáciu vo forme 

záväzného medzinárodnoprávneho dokumentu.  

Návrh článkov pozostáva z 19 substantívnych článkov. Výsledkom práce 

komisie sú len obsahové pravidlá, t.j. neobsahuje technické články budúceho 

dohovoru. Články sú systematicky rozvrhnuté do štyroch hlavných častí: Všeobecné 

ustanovenia, Príslušnosť, Vnútroštátne opravné prostriedky a Rôzne ustanovenia.  
                                                           
114 Správa KMP z jej 58. Zasadnutia, 2006, dokument OSN A/61/10, článok 34 a n. 
115 Článok 23 Štatútu KMP: 
1. Komisia môže odporučiť Valnému zhromaždeniu: 
(a) nepodniknúť ďalšie kroky, pričom správa už bola publikovaná; 
(b) správu vziať na vedomie alebo ju prijať rezolúciou; 
(c) odporučiť návrh členom s cieľom uzavrieť dohovor; 
(d) zvolať konferenciu na uzavretie dohovoru.  
2. Kedykoľvek to Valné zhromaždenie považuje za vhodné, môže vrátiť návrh spať Komisii na opätovné 
posúdenie alebo prepracovanie.  
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(1) Všeobecné ustanovenia 

V rámci prvej časti návrhov článkov sa riešia všeobecné ustanovenia, ktoré 

vymedzujú základný rámec diplomatickej ochrany, jej definíciu a všeobecné 

podmienky na jej aplikáciu. Prvá časť obsahuje dva návrhy článkov. Prvý rieši 

definíciu diplomatickej ochrany a rozsah pôsobnosti článkov. Druhý vymedzuje 

diplomatickú ochranu ako právo štátu dané mu medzinárodným obyčajovým právom. 

Diplomatická ochrana ako inštitút obyčajového práva je zadefinovaná v návrhu článku 

1: „Na účely týchto návrhov článkov diplomatická ochrana znamená, ak si 

prostredníctvom diplomatickej akcie alebo inými prostriedkami mierového urovnania 

jeden štát uplatní zodpovednosť iného štátu za ujmu fyzickej alebo právnickej osobe, 

ktorá je príslušníkom prvého štátu, spôsobenú činom tohto iného štátu v rozpore 

s medzinárodným právom s cieľom implementovať túto zodpovednosť“. Z textu teda 

vyplýva, že komisia podchytila definíciu v tradičnom poňatí v zmysle judikatúry 

medzinárodných súdnych orgánov (Mavrommatis a iné). Diplomatická ochrana je 

uplatnenie si zodpovednosti jedného štátu voči druhému štátu. Táto zodpovednosť 

voči prvému štátu vzniká ako dôsledok ujmy spôsobenej druhým štátom príslušníkovi 

prvého štátu. Táto ujma vznikla na základe činu druhého štátu, ktorý je v rozpore 

s medzinárodným právom. Prvý štát si v rámci diplomatickej ochrany zodpovednosť 

druhého štátu uplatňuje mierovými prostriedkami, t.j. diplomatickou akciou 

spomenutou expressis verbis alebo iným prostriedkom mierového riešenia sporov. 

Cieľom diplomatickej akcie je implementovať zodpovednosť, teda v konečnom 

dôsledku dosiahnuť nápravu (remedy). 

Článok 2 sa týka povahy diplomatickej ochrany a nepriamo – implicitne – rieši 

aj vzťah medzi štátom a štátnym príslušníkom pri uchýlení sa k uplatneniu 

diplomatickej ochrany. V zmysle znenia tohto článku má štát právo na výkon 

diplomatickej ochrany. Vyplýva z neho teda, v súlade s obyčajovým právom, 

judikatúrou i prevažujúcou doktrínou, diskrečné právo štátu posúdiť okolnosti 

konkrétneho prípadu a podľa vlastného uváženia pristúpiť k diplomatickej ochrane 

svojho príslušníka, občana. Komentár k článku 2 upravuje vzťah s odporúčacím 

článkom 19, ktorý obsahuje odporúčania pre prax štátov pri zvažovaní otázky 
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uchýlenia sa k diplomatickej ochrany. V žiadnom prípade však toto prepojenie nemá 

normatívny charakter a komisia tu síce zašla z istého pohľadu nad rámec čistej 

kodifikácie, avšak neuplatnila progresívny rozvoj medzinárodného práva, ako to 

navrhoval osobitný spravodajca Dugard vo svojej prvej správe.  

(2) Príslušnosť 

Táto časť je venovaná vymedzeniu podmienok, náležitostí a obsahu vzťahu 

medzi štátom uplatňujúcim si právo na diplomatickú ochranu a štátnym príslušníkom, 

ktorému bola zo strany iného štátu spôsobená ujma, aby bol výkon diplomatickej 

ochrany v zmysle medzinárodného práva a návrhov článkov prípustný. Časť osobitne 

rieši všeobecné podmienky na štátu príslušnosť a podrobne postavenie fyzických osôb 

a právnických osôb v troch samostatných kapitolách. Otázke postavenia štátnych 

príslušníkov a ich vzťahu k štátu príslušnosti je venovaných až 11 návrhov článkov 

(články 3 až 13), čo je viac ako polovica z celého návrhu KMP. Korektné a presné 

vymedzenie tohto vzťahu je preto v rámci diplomatickej ochrany považované za 

kľúčové. Kým v rámci judikatúry postavenie fyzických osôb prinieslo len niekoľko 

sporných otázok (prípad Nottebohm), oveľa zložitejšie je vymedzenie štátnej 

príslušnosti právnickej osoby, ako umelého útvaru, ktorý štátnu príslušnosť 

v medzinárodnom práve získava cez vhodné použitie analógie s fyzickými osobami. 

Dôležité je v tejto súvislosti pripomenúť, že judikatúra súdnych orgánov je v prípade 

stanovenia štátnej príslušnosti právnických osôb rozmanitá a nie vždy zhodná.116 

Komisia preto mala neľahkú úlohu jasne a korektne naformulovať a zachytiť platné 

obyčajové normy v tejto oblasti. Práve z tohto dôvodu boli azda najdiskutovanejšie tie 

ustanovenia, ktoré upravujú postavenie akcionárov právnickej osoby.  

V rámci všeobecného vymedzenia štátu príslušnosti vo vzťahu k diplomatickej 

ochrane návrh článku 3 stanovuje, že na výkon diplomatickej ochrany fyzickej alebo 

právnickej osoby je oprávnený len tzv. štát príslušnosti (State of Nationality). 

Definíciu štátu príslušnosti potom články osobitne upravujú pri fyzických osobách 

a osobitne pri právnických osobách. Toto ustanovenie zároveň pripúšťa jedinú 

výnimku, keď môže diplomatickú ochrany uplatniť aj iný štát ako štát príslušnosti, 
                                                           
116 Prov. prípady Barcelona Traction a ELSI  



72 
 

a to len v prípade fyzických osôb, konkrétne v prípade diplomatickej ochrany osôb 

bez štátnej príslušnosti a diplomatickej ochrany utečencov (úprava podľa návrhu 

článku 8).  

Návrh článku 4 vymedzuje definíciu štátu príslušnosti v prípade fyzických 

osôb. Komisia sa priklonila k prevažujúcemu formálnemu určeniu štátnej príslušnosti 

fyzickej osoby pri diplomatickej ochrane bez potreby naplnenia kvalitatívneho obsahu 

vzťahu medzi štátom a osobou prostredníctvom jedinečného puta (genuine link). 

Tento článok stanovuje dva princípy pre stanovenie príslušnosti fyzickej osoby. 

V prvom rade je určujúce vnútroštátne právo, ktoré stanovuje, kto je štátny príslušník 

daného štátu, a v druhom rade je to medzinárodné právo, ktoré vymedzuje hranice pre 

prípady udelenia štátnej príslušnosti117.  

Ďalším ustanovením návrhy článkov definujú podmienku nepretržitej 

príslušnosti fyzickej osoby od času vzniku ujmy až po čas oficiálneho uplatnenia 

nároku zo strany štátu príslušnosti voči zodpovednému štátu. Zároveň so všeobecným 

pravidlom je zadefinovaná aj výnimka, pri ktorej netreba dodržať pravidlo 

nepretržitého občianstva. Ide o zmeny príslušnosti nesúvisiace s nárokom, resp. 

o zmeny príslušnosti v dôsledku sukcesie štátov. Ako dôvod podmienky nepretržitej 

príslušnosti je možné vidieť aj snahu zabrániť účelovým zmenám štátnej príslušnosti 

s cieľom dosiahnuť diplomatickú ochranu – istý druh špekulácie s príslušnosťou, tzv. 

„nationality shopping“118.  

Osobitnou časťou úpravy štátnej príslušnosti fyzických osôb sú prípady 

dvojakej alebo viacnásobnej príslušnosti osôb. V stále sa rozvíjajúcom, 

globalizujúcom sa svete sa výskyt viacerých príslušností osôb len rozširuje. V prípade 

viacnásobných štátnych príslušností jednej osoby môžu vo vzťahu k výkonu 

diplomatickej ochrany nastať dva prípady. Prvý relatívne jednoduchší, ak ide o výkon 

diplomatickej ochrany takejto osoby voči tretiemu štátu, teda štátu, ktorý nie je štátom 

príslušnosti takéhoto dvojakého alebo viacnásobného občana. Tento prípad je riešený 

                                                           
117 Pozri komentár k návrhu článku 4 
118 Porov. Mandelson, M.: Continuous Nationality in Customary International Law, British Institute of 
International and Comparative Law Conference, 6. máj 2005 
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návrhom článku 6. Druhý, zložitejší prípad, kvôli konfliktným protichodným 

záujmom dvoch štátov príslušnosti nastáva pri uplatňovaní diplomatickej ochrany 

jedného štátu príslušnosti dvojakého alebo viacnásobného štátneho príslušníka voči 

inému štátu príslušnosti. Tento prípad je riešený v návrhu článku 7 a na riešenie tohto 

konfliktu sa aplikuje nottebohmovský princíp jedinečného puta. Jediným prípadom, 

kedy jeden štát príslušnosti môže uplatniť diplomatickú ochranu voči inému štátu 

príslušnosti je, ak štátna príslušnosť oprávneného štátu prevažovala (predominant) aj 

v čase ujmy, aj v čase uplatnenia nároku. 

Návrh článku 8 rieši výkon diplomatickej ochrany k dvom osobitným 

kategóriám fyzických osôb, u ktorých je možné uplatňovať diplomatickú ochranu aj 

zo strany iného štátu, ako štátu príslušnosti. Ide o osoby bez štátnej príslušnosti 

a utečencov, a to v prípadoch, keď majú v štáte vykonávajúcom diplomatickú ochranu 

legálny obvyklý pobyt (lawfully and habitually residence). V prípade utečencov však 

nie je možné vykonávať diplomatickú ochrany voči štátu príslušnosti utečenca.  

Príslušnosť právnických osôb je v návrhoch článkov KMP riešená v návrhoch 

článkov 9 až 13. Vo vzťahu k právnickým osobám články preberajú analogický 

formalistický koncept použitý pri osobách fyzických. Návrhy článkov kladú dôraz na 

korporácie – teda obchodné spoločnosti. Sem patria najmä právnické osoby založené 

za účelom podnikania, ktoré majú obmedzenú zodpovednosť (ručenie – liability) 

a ktorých kapitál je vo všeobecnosti vyjadrený vo forme podielov alebo akcií 

(shares).119 Dôraz na korporácie spomedzi rôznych foriem právnických osôb je 

zrejmý – práve v prípadoch korporácií je všeobecne najväčší dopyt po možnej 

diplomatickej ochrane. Práve spoločnosti založené za účelom podnikania 

s kapitálovou účasťou fyzických osôb sú predmetom záujmu zvýšenej ochrany, najmä 

v prípadoch zahraničných aktivít týchto právnických osôb, keďže sú vždy vyjadrením 

určitej významnej majetkovej podstaty v konečnom dôsledku, pri úplnej denominácii, 

patriacej konkrétnym fyzickým osobám. Pri iných právnických osobách – napríklad 

občianskych združeniach – nie je táto majetková podstata v takomto smere 

                                                           
119 Pozri komentár k návrhu článku 9 o diplomatickej ochrane 
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rozhodujúca. Príslušnosť iných právnických osôb je riešená len prostredníctvom 

princípu mutatis mutandis v návrhu článku 13.  

Ako všeobecné pravidlo návrhy článkov za štát príslušnosti korporácie – 

spoločnosti – považujú štát jej inkorporácie – teda štát, podľa ktorého právneho 

poriadku bola korporácia zriadená. Takáto spoločnosť má potom svoje „formálne“ 

sídlo na území štátu inkorporácie a je zapísaná do príslušného registra vedeného 

v štáte inkorporácie. Tento koncept je vyjadrením tradičného medzinárodného práva, 

ktorý má dostatočnú podporu v rámci medzinárodnej judikatúry. Snáď najvýraznejšie 

bol potvrdený v prípade MSD Barcelona Traction. Tento koncept navyše sleduje 

analógiu konceptu príslušnosti fyzickej osoby aj v tom, že o príslušnosti entity 

rozhoduje vnútroštátne právo daného štátu, teda že štát si v rámci vlastného právneho 

poriadku určí, ktorá entita – korporácia a za akých podmienok má jeho príslušnosť.  

Zo všeobecného pravidla inkorporačnej príslušnosti korporácie stanovujú 

návrhy článkov výnimku v prípade, ak vzťah k štátu inkorporácie je v skutočnosti 

mimoriadne slabý (most tenuous connection). V takýchto prípadoch politika 

a spravodlivosť (policy and fairness) vyžadujú stanoviť iný štát príslušnosti na účely 

výkonu diplomatickej ochrany. V prípade neexistujúcich, takmer žiadnych väzieb 

medzi štátom inkorporácie a spoločnosťou samotnou sú totiž len minimálne 

predpoklady na reálny výkon diplomatickej ochrany zo strany tohto štátu. Článok 9 

stanovuje niekoľko kumulatívnych podmienok na iné stanovenie príslušnosti 

korporácie na účel diplomatickej ochrany. V prvom rade spoločnosť musí byť 

kontrolovaná (controlled) príslušníkmi iného štátu, ako je štát korporácie, a nesmie 

mať v štáte korporácie významnú podnikateľskú činnosť. Dôležitým faktorom je, že 

sídlo manažmentu, ako aj sídlo finančnej kontroly musia byť v inom štáte. Takýto štát, 

v ktorom má spoločnosť sídlo manažmentu a zároveň aj sídlo finančnej kontroly, je 

potom považovaný za štát príslušnosti korporácie. Práve stanovenie prísnych 

kumulatívnych podmienok je zaistením právnej istoty v prípade výskytu rôznych 

cudzích prvkov v korporácii. Ak čo i len jedna zo štyroch spomenutých podmienok 

nie je naplnená, štátom príslušnosti ostáva podľa všeobecného pravidla štát 

inkorporácie. Aj vzhľadom na takto jednoznačné a exkluzívne určenie štátu 
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príslušnosti korporácie v zásade nemôže nastať prípad „dvojakej príslušnosti“ 

korporácie. Toto je významný prínos návrhov článkov, keď sa jasným spôsobom 

vymedzujú v tomto smere. Preto nemôžu nastať situácie konkurujúcich si, resp. 

kontradiktórnych príslušností pri výkone diplomatickej ochrany korporácií. Preto bolo 

v návrhu článku 10 postačujúce upraviť podmienku nepretržitej príslušnosti 

korporácie v podobnom duchu ako pri fyzických osobách. Osobitným prípadom je 

situácia, keď právnická osoba zanikne v dôsledku ujmy, ktorá zakladá právo na výkon 

diplomatickej ochrany. V takomto prípade návrhy článkov umožňujú pristúpiť 

k diplomatickej ochrany, i keď je zjavné, že nepretržitosť príslušnosti bola porušená. 

Osobitnou a veľmi živo diskutovanou otázkou súvisiacou s diplomatickou 

ochranou korporácií tak v medzinárodnej súdnej judikatúre, ako aj v náuke je ochrana 

akcionárov korporácií. Túto otázku riešia návrhy článkov 11 a 12. V rámci 

medzinárodných korporátnych vzťahov je veľmi časté, keď spoločnosť 

inkorporovaná, resp. zriadená podľa právneho poriadku jedného štátu je kontrolovaná 

prostredníctvom podielov na majetku akcionárov, ktorí sú príslušníkmi iného štátu, 

resp. viacerých iných štátov. V návrhu článku sa odzrkadľuje koncept jasne 

identifikovaný MSD v spore Barcelona Traction, t.j. že štát príslušnosti akcionárov 

korporácie nie je oprávnený na výkon diplomatickej ochrany vo vzťahu k tejto 

korporácii. Korporácia teda nie je „súhrnom“ – „množinou“ akcionárov, ale má 

samostatnú vlastnú identitu, ktorá sa odvíja v prvom rade od právneho poriadku, 

podľa ktorého bola v určitom štáte zriadená a inkorporovaná. Zároveň sa tým 

predchádza aj k spomínanej „proliferácii“ rôznych príslušností korporácie, keďže 

vlastnícke portfólio korporácie čo do štátnych príslušností akcionárov môže byť 

v skutku rozmanité. Preto návrh článku 11 ako všeobecné pravidlo stanovuje, že štát 

príslušnosti akcionárov korporácie nemá právo na výkon diplomatickej ochrany. 

Z tohto pravidla pripúšťa len dve výnimky: Prvá, ak korporácia zanikla z dôvodov, 

ktoré nesúvisia so vznikom ujmy. Druhá, ak korporácia mala v čase vzniku ujmy 

príslušnosť štátu zodpovedného za ujmu a inkorporácia v tomto štáte bola 

podmienkou stanovenou týmto štátom na podnikanie v danom mieste (štáte). V tomto 

druhom prípade ide o kvázi Calvovu klauzulu pre korporácie, teda ak štát 

zahraničnému investorovi stavoví podmienku inkorporácie podľa svojho práva ako 
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podmienku na pripustenie investície, teda výkon podnikateľských aktivít. Táto 

výnimka je aplikáciou záverov, ktoré naznačil MSD v prípade Barcelona Traction, t.j. 

výkon diplomatickej ochrany zo strany štátu príslušnosti akcionárov voči štátu 

inkorporácie spoločnosti, teda voči jej štátu príslušnosti, a ktoré boli potvrdené 

v rozhodnutí senátu MSD v prípade ELSI. Dôležité je, že štát príslušnosti akcionárov 

môže diplomatickú ochranu uplatniť jedine voči štátu inkorporácie a nie voči tretiemu 

štátu.  

Návrh článku 12 z dielne KMP obsahuje pravidlo, ktoré upravuje diplomatickú 

ochranu priamej ujmy akcionárskych práv (direct injury of shareholders’ rights). Teda 

práv, ktoré osobe vyplývajú z postavenia akcionára, resp. z vlastníctva podielov na 

korporácii. Toto rozlíšenie je jasne naznačené v hlavných judikátoch MSD: Barcelona 

Traction, ELSI a najnovšie aj v rozsudku v spore Diallo. Z tejto judikatúry vyplýva, že 

medzinárodné právo striktne rozlišuje medzi právami korporácie a priamymi právami 

akcionárov ako takých. Medzi priame práva akcionára patrí najmä právo na podiel 

z rozdeľovaných dividend, právo na podiel na likvidačnom zostatku, právo zúčastniť 

sa a hlasovať na valnom zhromaždení, t.j. tie práva, ktoré sú podľa príslušného 

právneho poriadku inkorporácie dané akcionárom korporácie. V prípade priamej ujmy 

spôsobenej iným štátom na právach akcionárov článok 12 dáva štátu príslušnosti 

akcionára právo na výkon diplomatickej ochrany týkajúcej sa ujmy spôsobenej tomuto 

akcionárovi.  

Ako už bolo spomenuté, článok 13 upravuje príslušnosť iných právnických 

osôb ako korporácie. Zakotvuje použitie pravidiel aplikujúcich sa na korporácie 

mutatis mutandis, pokiaľ je to vhodné. 

(3) Vnútroštátne opravné prostriedky 

Návrhy článkov 14 a 15 zakotvujú pravidlo na vyčerpanie vnútroštátnych 

opravných prostriedkov ako podmienky na uplatnenie diplomatickej ochrany. Návrh 

článku 14 obsahuje vymedzenie tohto pravidla a jeho účinky, článok 15 na druhej 

strane obsahuje výnimky, kedy sa na podmienke vyčerpania vnútroštátnych opravných 

prostriedkov netrvá. Pravidlo vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov je 
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koncipované ako procesná podmienka (condition of admissibility) pri uplatnení 

diplomatickej ochrany. Štát nemôže uplatniť diplomatickú ochranu v mene svojho 

štátneho príslušníka, pokiaľ táto osoba, fyzická alebo právnická, vrátane kategórie 

osobitných fyzických osôb podľa návrhu článku 8, ktorá utrpela ujmu, nevyčerpá 

vnútroštátne opravné prostriedky, ktoré ako jednotlivec má podľa vnútroštátneho 

právneho poriadku zodpovedného štátu. Opravné prostriedky, ktoré je potrebné 

vyčerpať, zahrňujú všetky možné a dostupné prostriedky, teda súdne aj správne, 

riadne aj mimoriadne.  

Výnimky z pravidla podmienky vyčerpať vnútroštátne opravné prostriedky sú 

taxatívne vymedzené v návrhu článku 15, v písmenách a) až e). Týchto päť výnimiek 

možno charakterizovať nasledovne: (a) ak nie sú k dispozícii rozumné opravné 

prostriedky, alebo žiadne opravné prostriedky, (b) ak zodpovedný štát spôsobuje 

neprimerané prieťahy v konaní, (c) neexistuje relevantné spojenie medzi štátom 

a osobou, najmä v prípadoch, keď sa nenachádza na území štátu, napríklad keď škoda 

vznikla exteritoriálnymi účinkami, (d) poškodená osoba je zjavne vylúčená z možnosti 

použiť vnútroštátne opravné prostriedky a nakoniec (e) ak sa zodpovedný štát vzdá 

tejto podmienky. Niektoré z týchto výnimiek sú reflexiou obyčajového práva, iné zase 

majú náznaky progresívneho rozvoja medzinárodného práva.  

(4) Rôzne ustanovenia 

Do tejto záverečnej časti návrhov článkov komisia zahrnula osobitné 

ustanovenia reflektujúce viaceré obyčajové normy alebo pravidlá vyplývajúce zo 

systémových otázok medzinárodného práva, ktoré majú vzťah k aplikácii 

diplomatickej ochrany.  

V návrhu článku 16 je riešený vzťah diplomatickej ochrany k iným inštitútom 

medzinárodného práva, ktorých cieľom je uplatňovať si zodpovednosť voči inému 

štátu za ujmu vzniknutú činom v rozpore s medzinárodným právom. Ide 

o vylučovaciu klauzulu (saving clause). V zmysle nej sa konštatuje, že návrhy článkov 

KMP o diplomatickej ochrane sa nedotýkajú práv štátov a jednotlivcov podľa 

obyčajového alebo zmluvného medzinárodného práva pristúpiť k ochrane a vymôcť si 
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zodpovednosť mimo rámca diplomatickej ochrany. V tejto súvislosti prichádza do 

úvahy najmä ochrana v rámci systému ľudských práv. Návrhy článkov 

o diplomatickej ochrane majú komplementárny charakter a nemajú za cieľ nahradiť 

doteraz existujúce paralelné mechanizmy medzinárodného práva.  

Návrh článku 17 rieši vzťah lex specialis – lex generalis vo vzťahu 

k diplomatickej ochrane ako všeobecnej úprave. Návrhy článkov KMP sa podľa tohto 

pravidla neuplatňujú v rozsahu, v ktorom nie sú v súlade s osobitnými pravidlami 

medzinárodného práva, ako napríklad zmluvné ustanovenia na ochranu investícií. 

Explicitne sa zo špeciálnych režimov ochrany osôb a majetku pri ujme vzniknutej 

v rozpore s medzinárodným právom spomína práve systém ochrany investícií. 

V súčasnosti medzinárodnoprávna ochrana investícií tvorí samostatný celok v rámci 

medzinárodného práva založený na vyše 2000 dvojstranných zmluvách o ochrane 

investícií (BIT), ako aj rámcovo v Medzinárodnom dohovore o riešení sporov 

z investícií. V rámci takto vytvoreného osobitného režimu sa ujma na investícii nerieši 

prostredníctvom diplomatickej ochrany, ktorú tento režim explicitne vylučuje, ale 

prostredníctvom priameho uplatnenia nároku zo strany poškodeného jednotlivca voči 

zodpovednému štátu v rámci rozhodcovských tribunálov ad hoc alebo 

rozhodcovských tribunálov kreovaných v rámci Medzinárodného strediska na riešenie 

sporov z investícií (ICSID). 

Návrh článku 18 má za cieľ riešiť situácie, ktoré vznikajú pri ochrane posádok 

lodí a členov posádok lodí. Pri aplikácii pravidiel diplomatickej ochrany má právo na 

výkon takejto ochrany štát príslušnosti konkrétneho člena posádky. Toto článok 18 aj 

potvrdzuje. Popritom však konštatuje, že toto právo nie je dotknuté právom štátu 

vlajky lode – štátu príslušnosti lode – požadovať nápravu aj v mene všetkých členov 

posádky, aj tých, ktorí nemajú príslušnosť štátu príslušnosti lode. Ochrana členov 

posádky zo strany štátu vlajky lode nepatrí do inštitútu diplomatickej ochrany, ale 

tvorí osobitnú súčasť pravidiel upravujúcich morské právo a námornú dopravu120. 

Toto právo, hoci nie je univerzálne uznané v doktríne, sa môže pomerne dostatočne 

                                                           
120 Článok 18 v spojení s týmto právom nepoužíva ani výraz „exercise diplomatic protection“ alebo ani samotné 
„protect / protection“, ale na odlíšenie tohto inštitútu od diplomatickej ochrany používa výraz „right to seek 
redress“.  
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oprieť o prax štátov, najmä zo strany USA, i o judikatúru ad hoc arbitrážnych orgánov 

alebo Medzinárodného tribunálu pre morské právo121. Čiže návrh článku 18 bez toho, 

aby kodifikáciou alebo progresívnym rozvojom zasahoval do morského práva alebo 

námorného práva konštatuje, že takéto pravidlo (či už má charakter obyčajovej normy 

medzinárodného práva alebo nie) sa nedotýka práva štátu príslušnosti člena posádky 

na výkon diplomatickej ochrany tejto osoby v prípadoch, keď člen posádky utrpí ujmu 

v súvislosti s ujmou spôsobenou lodi zo strany štátu v rozpore s medzinárodným 

právom. 

Záverečný návrh článku 19, ktorý už bol spomínaný vyššie, nemá normatívny 

obsah, ale obsahuje odporúčanie zo strany KMP vo vzťahu k praxi štátov pri výkone 

diplomatickej ochrany. Ide o akýsi nenormatívny pokus o kvázi progresívny rozvoj 

medzinárodného práva s cieľom zabezpečiť čo najväčšiu ochranu ľudských práv. 

V zmysle týchto troch odporúčaní, ktoré z pohľadu KMP reflektovaného v príslušnom 

komentári tvoria nevyhnutnú charakteristiku inštitútu diplomatickej ochrany, by štát 

mal pri výkone diplomatickej ochrany: (1) zodpovedne zvážiť možnosť uplatniť 

diplomatickú ochranu, najmä ak došlo k významnej ujme; (2) brať do úvahy, vždy 

keď je to možné, názory poškodených osôb v súvislosti s uchýlením sa 

k diplomatickej ochrane a odškodnením, ktoré je treba požadovať; a (3) previesť na 

poškodenú osobu akékoľvek odškodnenie získané za ujmu od zodpovedného štátu 

s prihliadnutím na akúkoľvek rozumnú zrážku. 

  

                                                           
121 Pozri spor Medzinárodného tribunálu pre morské právo The M/V „Saiga“ No. 2 (Svätý Vincent a Grenadíny 
vs. Guinea), 1999 
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4. Diplomatická ochrana v modernom medzinárodnom práve: obsah a náležitosti 
aplikácie diplomatickej ochrany 
 

Táto časť je zameraná na samotný obsah inštitútu diplomatickej ochrany. 

Posúdi a popíše sa v nej aktuálny právny stav, teda obsah a náležitosti aplikácie 

diplomatickej ochrany podľa súčasných existujúcich pravidiel medzinárodného práva. 

Samozrejme, pri tejto práci je potrebné opierať sa o aktuálne rozhodnutia 

medzinárodných orgánov, najmä MSD, ako aj o návrh článkov KMP o diplomatickej 

ochrane prezentujúci pohľad OSN na stav obyčajového medzinárodného práva 

upravujúceho diplomatickú ochranu.  

 

4.1  Diplomatická ochrana ako súbor sekundárnych noriem 
 

Už pri kodifikácii pravidiel zodpovednosti štátov osobitný spravodajca KMP 

Roberto Ago predstavil na pôde komisie rozdiel medzi primárnymi a sekundárnymi 

normami medzinárodného práva. Kým primárne pravidlá upravujú práva a povinnosti 

štátov, teda upravujú správanie sa štátov vo vzájomných vzťahoch, sekundárne 

pravidlá upravujú postup v prípadoch porušenia primárneho práva. Nastupujú 

v prípade zodpovednosti za porušenie práva, teda majú zodpovednostný charakter. 

Právna zodpovednosť je osobitná forma právneho vzťahu, pri ktorom dochádza na 

základe porušenia právnej povinnosti ku vzniku novej právnej povinnosti sankčnej 

povahy122. V medzinárodnom práve, podobne ako pri všeobecných právnych 

princípoch má zodpovednosť rovnaký charakter a účel. Nastupuje pri porušení 

primárnych pravidiel medzinárodného práva a vytvára medzi štátmi osobitný právny 

vzťah, ktorý má sankčný charakter s cieľom napraviť porušenie primárneho práva, 

vytvoriť opätovne právny stav a zabezpečiť, aby sa porušenie práva neopakovalo. 

Pri kodifikácii zodpovednosti štátov za porušenie medzinárodného práva KMP 

dlho tápala v dileme prístupu k celej problematike a rozsahu budúcej kodifikácie. 

Široký koncept F.V. García – Amadora, ktorý svoj prístup postavil na kodifikácii 
                                                           
122 Gerloch, A., Teorie práva , 4. upravené vydání, Aleš Čeněk, Plzeň, 2007, s. 179 
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primárnych pravidiel, sa ukázal ako mimoriadne zložitý, až nemožný. Kodifikácia 

tohto rozsahu by zahŕňala totiž takmer celé existujúce obyčajové medzinárodné právo. 

Preto sa komisia rozhodla na základe Agovho impulzu sústrediť sa na kodifikáciu 

sekundárnych pravidiel zodpovednosti štátov, teda tých právnych noriem, ktoré 

nastupujú v prípade vzniku zodpovednosti štátov za činy, ktoré sú v rozpore 

s medzinárodným právom123. Sekundárne pravidlá upravujúce zodpovednosť štátov sú 

v chápaní KMP definované ako všeobecné podmienky medzinárodného práva, aby 

mohol byť štát zodpovedný za protiprávne konanie alebo opomenutie a upravujúce 

právne dôsledky z toho vyplývajúce124.  

Tento charakter pravidiel upravujúcich (všeobecnú) zodpovednosť štátov 

analogicky ovplyvňuje aj charakter pravidiel diplomatickej ochrany. Podobne ako 

u zodpovednosti štátov, aj pri kodifikácii pravidiel diplomatickej ochrany ide 

v prevažnej miere o normy sekundárneho charakteru. Kodifikácia primárnych 

pravidiel by znamenala pokus o kodifikáciu komplexu cudzineckého práva a práva 

ľudských práv, teda všetkých tých záväzkov, ktoré hostiteľský štát má voči 

cudzincovi a jeho majetku nachádzajúcemu sa na jeho území, resp. pod jeho 

jurisdikciou. Tu však už nemôžeme hovoriť o diplomatickej ochrane per se, keďže 

takto vymedzený rozsah primárnych pravidiel má oveľa všeobecnejší a univerzálnejší 

charakter. Naproti tomuto potenciálne širokému záberu primárnych pravidiel samotná 

(úzka) diplomatická ochrana zahŕňa výlučne pravidlá upravujúce vzťah štátov 

v prípade porušenia pravidiel primárnych, čo predstavuje porušenie medzinárodného 

práva pri konaní alebo opomenutí hostiteľského štátu voči cudzincovi a jeho 

majetku125. Teda ide o porušenie substantívnych pravidiel práva upravujúceho 

postavenie cudzincov a ich majetku.  

V prípade diskusie o vzťahu primárnych a sekundárnych pravidiel upravujúcich 

diplomatickú ochranu je nevyhnutné zamyslieť sa nad subjektmi, ktoré vstupujú do 

právnych vzťahoch v oboch skupinách právnych noriem. Pravidlá diplomatickej 

                                                           
123 Články KMP o zodpovednosti štátov za činy v rozpore s medzinárodným právom, všeobecný komentár, 
ods. 1  
124 Tamže 
125 Porov. Články KMP o diplomatickej ochrane, úvodný komentár, ods. 2 
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ochrany, ako pravidlá sekundárneho charakteru, upravujú bez väčšej pochybnosti 

zodpovednostné vzťahy, teda uplatnenie si zodpovednosti medzi dvoma štátmi, ako 

subjektmi medzinárodného práva – štátom hostiteľom (prijímajúceho štátu) a štátom 

príslušnosti dotknutého cudzinca (domovským štátom). Zložitejšia otázka vzniká pri 

posúdení subjektov primárneho právneho vzťahu, teda subjektov substantívnych 

právnych noriem upravujúcich postavenie cudzincov. Táto otázka je úzko spätá aj 

s inštitútom právnej fikcie, ktorá je „ústrednou postavou“ inštitútu diplomatickej 

ochrany. Pri „klasickom“ zodpovednostnom vzťahu medzi štátmi vzniká 

zodpovednosť za porušenie medzinárodného práva v prípade porušenia primárnej 

normy vo vzťahu jedného štátu voči druhému. Aký charakter však má primárna norma 

medzinárodného práva, ktorej porušenie vytvára možnosť použitia diplomatickej 

ochrany? Je to vzťah medzi hostiteľským štátom a cudzincom? Môžeme v takomto 

prípade hovoriť o norme medzinárodného práva? Alebo je to vzťah medzi 

prijímajúcim štátom a domovským štátom, ktorých viaže medzinárodnoprávna norma 

upravujúca postavenie cudzincov? Alebo ide (nebodaj) o kogentnú normu 

medzinárodného práva pôsobiacu erga omnes? Je vôbec takáto úvaha relevantná? 

Ako už bolo naznačené, právna úprava postavenia cudzincov je v modernom 

ponímaní súčasťou ľudských práv126. Ľudské práva sú špecifickým odvetvím 

medzinárodného práva, ktoré vytvára v určitom rozsahu možnosť pre fyzické 

a právnické osoby, teda pre jednotlivcov domáhať sa svojich práv garantovaných 

týmto systémom aj priamo na medzinárodných inštitúciách voči štátom, ako 

subjektom medzinárodného práva. Do toho systému ľudských práv môžeme zaradiť aj 

ten súbor záväzkov, ktoré štát má voči cudzincovi nachádzajúcemu sa v rámci jeho 

jurisdikcie. V takýchto prípadoch vzniká vzťah, ktorý obrazne môžeme označiť za 

trojuholníkový vzťah, a to medzi aktérmi, ktorých sa situácia postavenia cudzinca 

týka. Ide o štát hostiteľa, ďalej jednotlivca – cudzinca – nachádzajúceho sa 

v jurisdikcii hostiteľského štátu a nakoniec, samozrejme aj o domovský štát 

dotknutého jednotlivca.  

 

                                                           
126 Ľudské práva ako časť medzinárodného práva upravujúce ľudské práva – Human Rights Law 
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4.2 Triáda vzťahov pri zaobchádzaní s cudzincami 
 

4.2.1 Vzťah medzi hostiteľským štátom a cudzincom 
 

Súčasné medzinárodné právo, na rozdiel od klasického, historického, dáva 

jednotlivcovi možnosť domáhať sa svojich práv, chrániť sa pred vládou prijímajúceho 

štátu a de facto stavia jednotlivca do pozície subjektu medzinárodného práva v týchto 

rámcoch. Rámce priamej ochrany jednotlivca v medzinárodnom práva sú okrem 

ľudskoprávneho systému definované aj druhou veľkou skupinou zmluvnoprávnych 

noriem obsiahnutých v bilaterálnych investičných zmluvách (BIT), ktorých hlavným 

cieľom nie je chrániť personálne práva cudzincov, ale práva majetkové. V prípade 

porušenia medzinárodného práva zo strany prijímajúceho štátu voči cudzincovi, teda 

v súčasnom medzinárodnom práve už môže vzniknúť priama medzinárodnoprávna 

zodpovednosť štátu voči jednotlivcovi. Napriek výraznému pokroku v tejto oblasti za 

posledné desaťročia, stále existuje len málo opravných prostriedkov, ktoré má 

jednotlivec v postavení cudzinca voči prijímajúcemu štátu k dispozícii. Toto platí 

jednak v rámci rozdielnej, kvalitatívne odlišnej normotvornej úpravy v rámci rôznych 

regiónov sveta, ako aj v rámci rôznej miery ochrany jednotlivých druhov 

osobnostných alebo majetkových práv. Kým ochrana niektorých osobnostných 

ľudských práv je v súčasnosti univerzálna (napríklad zákaz mučenia), viaceré sú 

závislé od platnosti zmluvných záväzkov medzi štátmi (napríklad priame uplatňovanie 

si ochrany investícií jednotlivcom). Práve pre nedokonalosť a neurčitosť systému 

priamej ochrany v prípade vzniku zodpovednosti štátu voči cudzincovi všeobecný 

inštitút diplomatickej ochrany, stále poskytuje lepšie, univerzálnejšie a účinnejšie 

garancie na zabezpečenie ochrany práv jednotlivca v postavení cudzinca voči 

prijímajúcemu štátu.  
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4.2.2 Vzťah medzi prijímajúcim štátom a domovským štátom 
 

V rámci naznačenej vzťahovej triády pri zaobchádzaní s cudzincami je 

kľúčovým z hľadiska zamerania tejto práce vzťah medzi prijímajúcim a domovským 

štátom pri porušení medzinárodného práva pri zaobchádzaní s cudzincom. V zásade 

porušenie medzinárodného práva pri zaobchádzaní s cudzincami môže mať za 

následok vznik priamej zodpovednosti prijímajúceho štátu voči domovskému štátu 

alebo vznik nepriamej zodpovednosti prijímajúceho štátu voči domovskému štátu. 

Priama zodpovednosť štátu voči štátu v prípade porušenia medzinárodného práva pri 

zaobchádzania s cudzincom vzniká v špecifických prípadoch, keď túto priamu 

zodpovednosť zakladá obyčajové alebo medzinárodné zmluvné právo. Z takéhoto 

porušenia medzinárodného práva vzniká ujma priamo druhému štátu. Ide napríklad 

o porušenie medzinárodného práva pri zaobchádzaní s predstaviteľmi štátov (napr. 

hlava štátu, predseda vlády, minister zahraničných vecí)127 alebo v prípade porušenia 

niektorých pravidiel upravujúcich diplomatické styky, hoci je predmetom 

zaobchádzania jednotlivec – diplomatický zástupca. Rovnako sa za priamu ujmu 

považujú niektoré aspekty ujmy pri porušení pravidiel upravujúcich konzulárne styky.  

Nepriama zodpovednosť, na druhej strane, vzniká v tých prípadoch, keď 

prijímajúci štát poruší individuálne právo cudzinca, či už osobnostné alebo majetkové. 

Ujma v takýchto prípadoch vzniká dotknutému jednotlivcovi a nie priamo štátu. 

Ujma, ktorá takýmto spôsobom nastane, zakladá nepriamu ujmu len na základe 

osobitných pravidiel medzinárodného práva, ktoré sú predmetom inštitútu 

diplomatickej ochrany. Uplatnenie si tejto nepriamej zodpovednosti upravujú pravidlá, 

ktoré majú sekundárny charakter. Diplomatická ochrana sa preto nezaoberá 

primárnymi pravidlami, teda povinnosťami, ktoré má prijímajúci štát voči cudzincovi. 

Táto úloha je, ako je zrejmé, zverená iným odvetviam medzinárodného práva 

s dôrazom na ľudskoprávny normatívny systém.  

 

                                                           
127 Pozri napríklad rozsudok MSD v prípade Arrest Warrant of 11 April 2000 (Konžská demokratická republika 
v. Belgicko) z 14.2.2002, Správy MSD 2002, s. 3 a nasl. 
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4.2.3 Vzťah medzi domovským štátom cudzinca a cudzincom 
 

Tu ide o tretiu zložku vzťahovej triády, ktorá je podrobnejšie rozobraná v iných 

častiach tejto práce. V rámci tohto vzťahu domovský štát berie na seba, resp. uplatňuje 

si zodpovednosť za ujmu, ktorá vznikla jeho občanovi zo strany iného štátu na základe 

porušenia medzinárodného práva. Tento vzťah nie je medzinárodným právom 

definovaný ako záväzok štátu voči svojmu občanovi, ale ako výlučné právo štátu 

prevziať tento nárok občana za svoj. Samozrejme, vnútroštátna úprava tohto vzťahu sa 

môže líšiť od štátu k štátu, a vo viacerých prípadoch je ústavne definovaná ako právny 

záväzok. Samotný medzinárodnoprávny záväzok štátu voči svojmu občanovi v rámci 

súčasného stavu medzinárodné právo neukladá.  

 

4.3 Porušenie medzinárodného práva, otázka vzniku subjektívneho práva – 
nároku 
 

Ako už bolo spomínané, nárok na uplatnenie diplomatickej ochrany vzniká 

v prípade porušenia medzinárodného práva zo strany štátu voči jednotlivcovi, ktorý 

má štátu príslušnosť iného štátu. Otázku, či došlo k porušeniu medzinárodného práva, 

rieši samotné medzinárodné právo, a to aj v tých prípadoch, keď samotný zdroj 

porušenia spočíva vo vnútroštátnom práve konkrétneho štátu128. Porušenie 

medzinárodného práva, teda takzvaný čin v rozpore s medzinárodným právom 

(internationally wrongfull act), spočíva v konaní alebo opomenutí, ktoré je možné 

pripísať štátu, a ktoré predstavuje porušenie medzinárodnoprávneho záväzku tohto 

štátu129. Čiže porušenie medzinárodného práva má dva základné elementy: konanie 

alebo opomenutie, ktoré je možné pripísať štátu a zároveň porušenie existujúceho 

medzinárodnoprávneho záväzku týmto činom. Predpokladom je existencia takéhoto 

záväzku podľa medzinárodného práva, a to buď zmluvného, teda vyplývajúceho 

z medzinárodnej zmluvy, alebo záväzku obyčajového vyplývajúceho z medzinárodnej 

                                                           
128 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 37 
129 Porov. článok 2, Články KMP o zodpovednosti štátov a komentár 
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obyčaje. Otázka porušenia medzinárodného práva je predmetom primárnych noriem 

a netýkajú sa priamo pravidiel diplomatickej ochrany, ako súboru sekundárnych 

noriem. Pre správny výkon diplomatickej ochrany v súlade s právom je však 

nevyhnutné posúdenie predpokladu na jeho výkon, teda otázku, či došlo alebo nedošlo 

k porušeniu medzinárodného práva zo strany prijímajúceho štátu voči cudzincovi. 

Túto otázku rieši v prípade diplomatickej ochrany, ako už bolo naznačené vyššie, 

medzinárodné právo upravujúce zaobchádzanie s cudzincami.  

Pre stanovenie porušenia medzinárodného práva pri zaobchádzaní s cudzincami 

je dôležité definovať rozsah záväzkov prijímajúceho štátu voči cudzincom 

nachádzajúcim sa v jeho jurisdikcii. Medzinárodné právo neukladá štátom, aby 

založili zaobchádzanie s cudzincami na rovnoprávnej báze voči svojim občanom. 

Predsa je fakt, že štátnoobčiansky vzťah medzi štátom a občanom je jedinečné puto 

naplnené najrôznejšími „exkluzívnymi“ právami špecifickými výhradne pre štátnych 

občanov (ako príklad je možné uviesť politické práva). Preto je na mieste úvaha, či 

medzinárodné právo stanovuje rozsah práv, ktoré musí prijímajúci štát garantovať 

cudzincovi. Tento rozsah sa v klasickom medzinárodnom práve označuje ako 

minimálny štandard pre zaobchádzanie s cudzincami a zahŕňa jednak ochranu 

personálnu, teda ochranu osobných práv, ako aj ochranu majetku cudzinca. Precízne je 

minimálny štandard definovaní v prípade Neer130. V zmysle toho sa zaobchádzanie 

s cudzincom považuje za rozporné s medzinárodným právom, ak dosiahne úroveň 

násilností, konania v zlej viere, úmyselné zanedbanie povinností alebo zanedbanie 

vládnych povinností do takej miery nedosahujúcej medzinárodný štandard, že každý 

rozumný a nestranný človek jasne rozozná ich nedostatočnosť. Tento princíp 

minimálneho štandardu je ukážkou klasického poňatia limitácií, ktoré medzinárodné 

právo kladie na jednotlivé štáty v prípadoch zaobchádzania s cudzincami a ich 

majetku. Toto pravidlo klasického medzinárodného práva nie je možno popísať 

konkrétnejšou obsahovou náplňou, t.j. čo presne predstavuje minimálny štandard 

vzťahu medzi prijímajúcim štátom a cudzincom. Stanovuje však všeobecné limity, 

ktorých aplikáciu možno vykonať len na základe posúdení špecifík konkrétneho 

                                                           
130 Prípad Neer (USA v. Mexiko), rozhodnutie rozhodcovského tribunálu, 1926, 4 UNRIAA, s. 60 



87 
 

prípadu. Čiže medzinárodné právo v prípade zásady minimálneho štandardu 

nestanovilo presný katalóg práv a povinností štátu voči cudzincovi, ale všeobecným 

spôsobom zadefinovalo hranice, za ktoré štát pri správaní sa k cudzincovi nesmie 

zájsť, resp. ktoré musí v zmysle medzinárodného práva rešpektovať.  

Rozvoj medzinárodného práva, najmä v druhej polovici minulého storočia, 

však posunul obsahové právne náležitosti vzťahu prijímajúceho štátu a cudzinca 

výrazne nad rámec minimálneho štandardu, ktorý bol aplikovateľný ešte v prvých 

desaťročiach dvadsiateho storočia. Vďačíme za to hlavne rozvoju systému ľudských 

práv. V judikatúre MSD posledných rokov je tento posun jasne zreteľný. V rozsudku 

o predbežných otázkach v prípade Diallo z roku 2007 MSD konštatoval, že obsahové 

vymedzenie podmienok diplomatickej ochrany, teda rozsah rationae materiae 

diplomatickej ochrany, ktorý bol pôvodne limitovaný na porušenie minimálneho 

štandardu zaobchádzania s cudzincami sa vďaka rozvoju medzinárodného práva na 

poli ochrany ľudských práv jednotlivcov medzičasom rozšíril tak, že zahŕňa okrem 

iného medzinárodne garantované ľudské práva131. Súd tým jasne zadefinoval 

rozšírený rozsah povinností štátu pri správaní sa voči cudzincom. Výrazný posun od 

viac-menej neurčitej ochrany minimálneho štandardu po presne definovaný katalóg 

ľudských práv je dôležitým krokom k posilneniu právnej istoty postavenia cudzinca 

a zvýšenia ochrany jeho osobných a majetkových práv proti svojvôli prijímajúceho 

štátu. Na základe takto vymedzeného rozsahu zaobchádzania s cudzincami je teda 

prijímajúci štát povinný rešpektovať všetky univerzálne ľudské práva, t.j. práva 

vzťahujúce sa na osobu ako človeka, ako aj osobitné ľudské práva týkajúce sa 

cudzincov, napr. článok 13 Medzinárodného paktu o občianskych a politických 

právach.132  

Súčasný stav ochrany cudzinca má jasne stanovené kontúry. Situácia je zrejmá 

v prípadoch priameho porušenia týchto práv zo strany štátu, keď samotným vznikom 

ujmy cudzincovi vzniká porušenie medzinárodného práva zo strany štátov. Je zrejmý 

                                                           
131 Viď rozsudok MSD v prípade Ahmadou Sadio Diallo (Guinea v. Konžská demokratická republika), 2007, 
odsek 39 
132 Pre posúdenie aplikácie tohto článku porovnaj rozsudok v merite veci v prípade Ahmadou Sadio Diallo 
(Guinea v. Konžská demokratická republika), 2010, v ktorom súd konštatoval porušenie záväzkov z tohto 
článku voči A.S. Diallovi, občanovi Guiney zo strany Konžskej demokratickej republiky.  
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aj fakt, že nie všetky prípady konania alebo opomenutia, ktoré je možné pripísať štátu, 

spôsobujúce ujmu cudzincovi zakladajú automaticky aj medzinárodnoprávnu 

zodpovednosť, keďže nie všetky takého prípady sú automaticky porušením 

garantovaného systému ľudských práv, navyše ak je štát schopný účinne garantovať 

možnosť nápravy ujmy v rámci vnútroštátneho právneho konania, t.j. opravných 

prostriedkov (local remedies). Napriek tomu, je dôležité pre komplexné posúdenie 

porušenia medzinárodného práva voči cudzincovi zo strany prijímajúceho štátu 

osobitne rozlíšiť špecifickú situáciu, keď primárna ujma cudzincovi nie je 

pripočítateľná štátu, resp. jeho orgánu (napr. v prípadoch súkromných právnych 

vzťahoch). Napriek tomu, že ujma cudzincovi nastane v rámci jurisdikcie štátu, 

skutočnosť, že k nej došlo v rámci súkromnej sféry, teda súkromných vzťahoch 

jednotlivcov, nemôže byť per se základom na vznik medzinárodnoprávnej 

zodpovednosti štátu voči cudzincovi, a sprostredkovane voči domovskému štátu133. 

Situácia sa v týchto prípadoch však môže „zvrtnúť“ na vznik zodpovednosti štátu, ak 

nastane odopretie spravodlivosti (denial of justice – denegatio justitiae). Princíp 

odopretia spravodlivosti je pomerne široký v práve vo všeobecnosti. Je však osobitne 

dôležitý pri posudzovaní podmienok na uplatnenie diplomatickej ochrany. 

K odopretiu spravodlivosti môže dôjsť nielen pri ujme, ktorá vznikne v rámci 

súkromnej sféry, ale môže dôjsť (a vo väčšine prípadov aj dochádza) k súbehu vzniku 

primárnej zodpovednosti štátu za vzniknutú ujmu a následného odopretia 

spravodlivosti134. Odopretie spravodlivosti je také konanie alebo opomenutie zo strany 

štátu, resp. jeho orgánov, ktoré má za následok, že sa jednotlivec nemôže domôcť 

spravodlivosti a nápravy spôsobenej ujmy pred orgánmi, najmä súdnymi, daného 

štátu. Toto môže nastať v prípadoch, keď vôbec nie sú vytvorené podmienky na 

                                                           
133 V prípadoch, keď cudzinec utrpí na území iného štátu ujmu na živote, zdraví, majetku alebo iných právach, 
za ktorú je zodpovedný jednotlivec, nenesie štát zodpovednosť, resp. nedochádza k porušeniu medzinárodného 
práva len na základe tejto samotnej skutočnosti. Štát totiž voči inému štátu, resp. voči občanom iných štátov 
nemôže niesť zodpovednosť za činy svojich občanov v rámci súkromnej sféry, resp. za činy v jeho jurisdikcii 
v rámci súkromnej sféry. Pre názorný príklad v tejto súvislosti možno odporučiť rozhodnutie rozhodcovskej 
komisie v prípade Neer (USA v. Mexiko), cit. sub 125, hoci tento prípad je známejší kvôli definovaniu 
minimálneho štandardu. 
134 Je totiž vysoko pravdepodobné, že v štáte, v ktorom dôjde k porušeniu ľudských práv a teda k protiprávnemu 
zaobchádzaniu s cudzincom, najmä v prípadoch svojvôle zo strany štátnych orgánov, bude ochota poskytnúť 
cudzincovi prístup k spravodlivosti a garantovať spravodlivý a rýchly proces minimálna. Samozrejme sem 
nepatria prípady, keď k porušeniu práva cudzinca nedôjde kvôli svojvôli štátu a jeho orgánov, ale „bežnou“ 
chybou orgánov štátu, ktorá môže byť v rámci vnútroštátnych opravných prostriedkov napravená. 
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právnu nápravu ujmy, alebo konanie pred orgánmi štátu neprebieha z procedurálneho 

hľadiska v súlade so štandardami medzinárodného práva, či štát neprimerane zasahuje 

do priebehu konania, resp. rozhodnutie, ktoré je prijaté, je zjavne meritórne 

nespravodlivé. Všetky tieto prípady, ktoré je možné označiť aj za zlyhanie súdneho 

procesu, ktoré je treba posudzovať s pohľadu medzinárodného práva, možno 

považovať za odopretie spravodlivosti s následným vznikom medzinárodnej 

zodpovednosti štátu. V súvislosti s inštitútom diplomatickej ochrany teda odopretie 

spravodlivosti voči cudzincovi, ako porušenie medzinárodného práva, vytvára 

možnosť aplikácie diplomatickej ochrany aj v prípadoch, keď pôvodná ujma 

spôsobená cudzincovi sa nekvalifikuje, vzhľadom na prvotný súlad s medzinárodným 

právom, na takýto postup.   

Na druhej strane je potrebné odopretie spravodlivosti odlíšiť od inštitútu 

(ne)vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov, ktorému je venovaná v tejto 

práci osobitná časť (podmienka vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov). 

Táto podmienka má procedurálny charakter – conditio sine qua non pre uplatnenie 

diplomatickej ochrany, ide o jednu z podmienok prípustnosti (spolu s podmienkou 

príslušnosti). V prípade tejto podmienky je dôležité absolvovať proces v rámci 

všetkých stupňov, ktoré vnútroštátne právo poskytuje. Aj v prípade, že toto opravné 

konanie prebehlo v súlade s medzinárodnými štandardmi, je možné pristúpiť 

k diplomatickej ochrane, ak konanie neprinieslo nápravu ujmy, ktorá konštituovala 

porušenie medzinárodného práva. Naopak odopretie spravodlivosti je materiálnou 

podmienkou – porušením primárnej normy – podmienkou rationae materiae 

diplomatickej ochrany, a v prípade, že nastane, vo všeobecnosti sa požaduje aj 

vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov, ako procedurálnej podmienky na 

úspešné použitie diplomatickej ochrany.  

 

 

 



90 
 

4.4 Vatteliánska fikcia 
 

Už v úvode tejto práce bolo spomenuté, že inštitút diplomatickej ochrany je 

postavený na konštrukcii právnej fikcie, prvýkrát zadefinovanej Vattelom135. To on 

prvýkrát zaznamenal vo svojom diele myšlienku, že ak štát zle zaobchádza (maltraite) 

s príslušníkom iného štátu, spôsobuje nepriamo medzinárodnoprávnu ujmu tomuto 

štátu. Ide o zjavnú fikciu, teda o umelú právnu normu v priamom rozpore s realitou. 

Fikcie napomáhajú v právnom systéme riešiť právnu úpravu niektorých právnych 

skutočností a vzťahov, kde realita, resp. pravdivá reflexia reality nie je dostačujúca na 

nastolenie spravodlivosti. Vatteliánska fikcia nie je pravdivou reflexiou reality. Štátna 

príslušnosť a štátni príslušníci sú nevyhnutné elementy, atribúty štátnosti a štátnej 

suverenity. Napriek úzkemu až právne „intímnemu“ vzťahu medzi štátom a občanom, 

nie je štát súborom občanov, a teda konanie proti jednému alebo skupine občanov nie 

je konaním proti štátu stricto sensu. Konanie proti občanovi alebo jeho majetku teda 

nemôže reálne spôsobiť ujmu štátu, a to ani v prípadoch, že by motívom takejto ujmy 

bol úmysel poškodiť štát.  

Čo teda viedlo Vattela vytvoriť právnu fikciu na prípady zlého zaobchádzania 

občanov zo strany prijímajúceho cudzieho štátu? Zrejme preto, že pravdivá reflexia 

reality v prípade zlého zaobchádzania s cudzincom v práve nepostačovala na 

nastolenie spravodlivosti. Bez vytvorenia právnej fikcie by sa totiž (v klasickom 

medzinárodnoprávnom ponímaní) nemohol za svojho cudzinca právnymi 

prostriedkami postaviť a de facto by ostal ponechaný na svojvôľu prijímajúceho štátu. 

Takýto „realistický“ koncept bol v rámci dlhej právnej histórie tolerovateľný, aj 

vzhľadom na to, že v dávnej minulosti boli zahraničné výskyty jednotlivcov skôr 

vzácne výnimky. Postupná modernizácia sveta a spoločnosti spolu s vytváraním 

národných štátov však práve začiatkom novoveku priniesli narastajúci počet 

jednotlivcov, ktorí sa ocitli v jurisdikcii iného štátu v postavení cudzincov. 

                                                           
135 Vattel, E.: Le droit des gens, Londýn 1758, Liv. II, chap. VI. „... Quiconque maltraite un Citoyen offense 
indirectement l’Etat, qui doit protéger ce Citoyen. Le Souverain de celui-ci doit venger son injure, obliger, s’il le 
peut, l’aggresseur à une entière réparation, ou le punir; puisqu’autrement le Citoyen n’obtiendroit point la 
grande fin de l’association Civile, qui est la fûreté...“ 
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Predvatteliánske obdobie v tomto smere neposkytovalo žiaden účinný (pokojný) 

právny nástroj na ochranu svojho občana v zahraničí.  

V kontexte diplomatickej ochrany právna fikcia, že štát preberá nárok z ujmy 

spôsobenej občanovi ako svoj vlastný nárok, vypĺňa dá sa povedať právnu medzeru, 

keď je cudzinec ponechaný napospas vnútroštátnemu právu prijímajúceho štátu 

a svojvôli jeho orgánov, keď a priori nemá v rámci medzinárodnoprávneho systému 

také postavenie, ktoré by mu garantovalo účinnú ochranu podľa medzinárodného 

práva.  

Otázka fikcie, jej existencie a platnosti je kľúčová pri posudzovaní viacerých 

dôležitých aspektov diplomatickej ochrany. V prípade fikcie totiž štát pri uplatňovaní 

diplomatickej ochrany uplatňuje svoje právo. Právo, ktoré má ako dôsledok 

sekundárnych pravidiel v nadväznosti na ujmu, ktorá mu, pri splnení kvalifikovaných 

náležitostí, vzniká (nepriamo) v súvislosti s ujmou spôsobenou jeho príslušníkovi. Štát 

v takomto prípade postupuje rovnakým spôsobom ako pri uplatňovaní si iných svojich 

práv voči iným štátom. Na druhej strane, ak by diplomatická ochrana „nestála na 

fiktívnych základoch“, znamenalo by to za istých okolností, že štát pri uplatňovaní 

diplomatickej ochrany len uplatňuje právo jednotlivca, teda koná a vystupuje v úlohe 

agenta svojho občana pri ochrane individuálnych práv. V takomto prípade by 

napríklad mohol len ťažko konať samostatne, t.j. bez súhlasu, resp. zvolenia tohto 

jednotlivca.  

Použitím fikcie pri diplomatickej ochrane teda nárok štátu dispozične 

oddeľujeme od pôvodného nároku jednotlivca. I keď, ako bude spomenuté ďalej, tieto 

dva nároky sa navzájom ovplyvňujú v jednotlivých fázach uplatňovania diplomatickej 

ochrany, napriek tomu je nárok štátu práve vďaka vatteliánskej fikcii kvalitatívne 

odlišný a stojí samostatne. Práve v dôsledku toho je potom možné hľadieť na 

diplomatickú ochranu ako suverénne a diskrečné právo štátu pristúpiť k jej uplatneniu 

alebo neuplatneniu.  

Ako už bolo naznačené v iných pasážach tejto práce, vatteliánska fikcia bola (a 

stále ešte je) predmetom viacerých kontroverzií. Snáď najvýraznejšie sa to prejavuje 
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v odlišnom pohľade dvoch osobitných spravodajcov Komisie pre medzinárodné právo 

poverených spracovaním problematiky diplomatickej ochrany. Prvý osobitný 

spravodajca M. Bennouna so svojej prvej, tzv. predbežnej správe z roku 1996 dosť 

hlboko pochybuje o vatteliánskej fikcii a žiada KMP o jasný návod, či štát pri výkone 

diplomatickej ochrany si uplatňuje svoje vlastné právo, alebo právo jednotlivca, 

ktorému vznikla ujma136. Koncept diplomatickej ochrany založený na právnej fikcii 

označuje za koncept alebo pohľad „tradičný“ a v náznakoch sa ako keby klonil 

k prekonaniu právnej fikcie v diplomatickej ochrane a skôr príklon k progresívnemu 

rozvoju medzinárodného práva na tomto poli opierajúc sa najmä o rozvoj ľudských 

práv a posilňovanie postavenia jednotlivca v rámci medzinárodného práva. 

Na druhej strane Bennounov nástupca – osobitný spravodajca John Dugard 

vôbec koncept právnej fikcie nezavrhuje, skôr naopak. Považuje ho za dôležitú súčasť 

právnych systémov s koreňmi siahajúcimi až do rímskeho práva. Kritizuje Bennounu 

za opatrný prístup a nedôverčivý postoj k právnej fikcii137.  

Z pohľadu právneho vývoja vatteliánskej fikcie sa za dôležitú považuje 

judikatúra Stáleho dvora medzinárodnej spravodlivosti, v rámci ktorej SDMS potvrdil 

konštrukciu diplomatickej ochrany založenú na právnej fikcii. Snáď najdôležitejším je 

v tomto smere rozsudok v prípade Mavrommatis, v ktorom súd konštatoval: 

„...prevzatím kauzy jedného zo svojich subjektov a uplatnením diplomatickej ochrany 

alebo medzinárodného súdneho konania v jeho mene štát v skutočnosti uplatňuje 

svoje vlastné právo – právo zabezpečiť v mene svojich subjektov rešpektovanie 

pravidiel medzinárodného práva....“138. Táto istá formula bola následne v rámci 

judikatúry SDMS neskôr viackrát a vlastne systematicky potvrdená139. Dá sa 

konštatovať, že svojimi rozhodnutiami SDMS istým spôsobom zabudoval do inštitútu 

diplomatickej ochrany fikciu, vychádzajúc pritom z konceptu označovaného 

                                                           
136 Predbežná správa osobitného spravodajcu M. Bennounu, 1998, dokument OSN č. A/CN.4/484, odsek 54 
137 Porov. Prvá správa osobitného spravodajcu J. Dugarda, 2000 dokument OSN č. A/CN.4/506, odsek 21 
138 The Mavrommatis Palestine Concessions (Grécko v. Veľká Británia), 1924, Správy P.C.I.J. Series A, strana 
12  
139 Porov. Prípad Srbských pôžičiek (Francúzsko v. Juhoslávia), 1929, Správy P.C.I.J. Series A No. 20, ods. 38, 
strana 17; alebo Prípad Železnice Panavezys – Saldutiskis (Estónsko v. Litva), 1936, Správy P.C.I.J. Series A/B 
No. 76, strana 16 
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niektorými teoretikmi za tradičný, založený na koncepte Vattela140. Tento „tradičný“ 

koncept bol však prevzatý aj Medzinárodným súdnym dvorom v jeho najdôležitejších 

judikatúrach týkajúcich sa diplomatickej ochrany141. V ďalších zlomových 

rozhodnutiach MSD, konkrétne LaGrand a Avena však súd dospel k záveru, že štát pri 

uplatňovaní diplomatickej ochrany už neuplatňuje len svoje právo (vzniknuté na 

základe fikcie), ale aj právo svojho občana, teda fikcia koncom dvadsiateho storočia 

dospela k istej modifikácii. Nie úplne zavrhnúc vatteliánsku fikciu a nie úplne 

spoliehajúc sa len na ňu, KMP pristúpila k zakotveniu definície diplomatickej ochrany 

na všeobecnejšom základe bez konkrétneho vyjadrenia sa k fiktívnemu obsahu. 

Dôležité je podotknúť, že Články KMP o diplomatickej ochrane sú na viacerých 

miestach v rozpore s konceptom fikcie, napr. v prípade podmienky nepretržitej 

príslušnosti. To ale znamená, že v súčasnom stave medzinárodného práva už 

diplomatická ochrana nie je čisto naviazaná na vatteliánsky koncept ujmy štátu cez 

ujmu občanovi, ale skôr na zmiešanom koncepte dvojakej zodpovednosti, resp. ujmy. 

Ujmy občanovi a zároveň ujmy štátu. Dôležitou v tomto smere je „najčerstvejšia“ 

judikatúra MSD v prípade Diallo, v ktorom sa súd drží konceptu definície 

diplomatickej ochrany v rozsahu, v akom ho zakotvila KMP v článku 1 návrhov 

článkov o diplomatickej ochrane142. Je teda možné s čistým svedomím konštatovať, že 

článok 1 KMP, potvrdený MSD v rámci prípadu Diallo, korektne odráža stav 

obyčajových noriem na poli diplomatickej ochrany, a teda aj koncept fikcie ako jej 

neoddeliteľnej súčasti. Ako už bolo spomenuté, v súčasnosti sa výkon diplomatickej 

ochrany opiera o fikciu len z časti. Ujma, ktorú prijímajúci štát spôsobí cudzincovi 

teda v rámci medzinárodného práva spôsobuje ako keby dvojitú ujmu. Na jednej 

strane vzhľadom na stav ľudskoprávnej ochrany cudzinca vniká zodpovednosť štátu 

voči cudzincovi, ale aj (a tu sú jasné stopy prevrávajúceho vatteliánskeho konceptu) 

zodpovednosti voči domovskému štátu, avšak s jasne stanoveným rámcom podmienok 

nevyhnutných pre výkon tejto zodpovednosti v medzištátnych vzťahoch. Vatteliánska 

fikcia teda prežila v medzinárodnom práve až do dnešných dní. Napriek kritike zo 

                                                           
140 Napríklad M. Bennouna podrobil tradičný pohľad na diplomatickú ochranu založenú na právnej fikcii vo 
svojej predbežnej správe, odvolávajúc sa pri tom na diskusiu na pôde Komisie pre medzinárodné právo. Porov. 
Predbežná správa osobitného spravodajcu M. Bennounu, 1998, dokument OSN č. A/CN.4/484, odsek 14 
141 Napríklad prípad Nottebohm (druhá fáza), rozsudok MSD z roku 1955, Správy MSD 1955, strana 24 
142 Porov. článok 39 rozsudku v prípade Ahmadou Sadio Diallo, o predbežných námietkach, 2007,  
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všetkých smerov pretrváva, hoci v modifikovanej podobe, v koncepte diplomatickej 

ochrany a riadi jej výkon pri uplatňovaní účinnej ochrany jednotlivca v rámci 

komplexu vzťahov v postavení jednotlivca ako cudzinca.  

V konečnom dôsledku je však kľúčový článok 1 článkov o diplomatickej 

ochrane zámerne formulovaný tak, aby citlivú otázku, koho právo vlastne štát pri 

diplomatickej ochrane uplatňuje, nechal otvorenú. Komisia teda zároveň nechcela, aj 

vzhľadom na hore uvedené, dať jednoznačnú odpoveď, či v rámci diplomatickej 

ochrany si štát uplatňuje svoje právo alebo právo svojho občana alebo obe práva 

zároveň. Komisia podľa vlastných slov143 kládla pri kodifikácii dôraz na 

zodpovednostnú stránku diplomatickej ochrany, ktorá má v prvom rade stanoviť 

postup na zabezpečenie zodpovednosti štátu za ujmu spôsobenú jednotlivcovi plynúcu 

z porušenia medzinárodného práva. Samotná skutočnosť, koho právo si to štát vlastne 

uplatňuje, a teda miera opierania sa o vatteliánsku fikciu, nemá pri aplikácii pravidiel 

o diplomatickej ochrane až taký významný praktický význam.  

 

4.5 Prostriedky na uplatnenie diplomatickej ochrany 
 

Podľa definície Komisie pre medzinárodné právo odrážajúcej aktuálny stav 

obyčajového medzinárodného práva je diplomatická ochrana uplatnením 

zodpovednosti štátu zo strany iného štátu prostredníctvom diplomatickej akcie alebo 

iného mierového spôsobu riešenia sporov. Ani hlavný judikát v tejto definičnej otázke 

– Mavrommatis – sa významne obsahovo neodlišuje od vymedzenia KMP. V rámci 

neho sa za prostriedok na uplatnenie diplomatickej ochrany považuje „uchýlenie sa 

k diplomatickej akcii alebo medzinárodnému súdnemu konaniu144“.  

V zásade platí, že štát má pri uplatnení diplomatickej ochrany voči inému štátu 

možnosť slobodne si zvoliť prostriedky na ochranu svojich občanov. Zvolený 

prostriedok označuje teória ako krok – action. Samotné definície diplomatickej 

                                                           
143 Porov. Články Komisie pre medzinárodné právo o diplomatickej ochrany, komentár k článku 1 odsek 5  
144 ...resorting to diplomatic action or international judicial proceeding.... 
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ochrany otvárajú otvorenú otázku o charaktere krokov, ktoré štát má v súvislosti 

s výkonom diplomatickej ochrany k dispozícii145. Medzi všeobecne uznané 

predpoklady výkonu diplomatickej ochrany však patrí, že je potrebné pristúpiť 

k diplomatickej ochrane zákonným146 a mierovým spôsobom. Viaceré kľúčové 

judikáty medzinárodných súdnych orgánov, ako aj články KMP o diplomatickej 

ochrane osobitne rozdeľujú spôsob výkonu diplomatickej ochrany na diplomatickú 

akciu a osobitne na medzinárodné súdne konanie, resp. iný mierový prostriedok 

riešenia medzinárodných sporov.  

Pod diplomatickou akciou sa rozumie akýkoľvek mierový postup dotknutého 

štátu voči inému štátu, ktorou formálne oznamuje svoje postoje a výhrady (views and 

concerns). Sem patria najrôznejšie spôsoby akcie v rámci bilaterálnych vzťahov, ako 

napríklad protest (proti konaniu štátu) alebo požiadavka na vyšetrenie alebo 

iniciovanie, či vyvolanie rokovaní s iným štátom s cieľom dosiahnuť urovnanie sporu 

o dotknutom nároku, ktorý je predmetom diplomatickej ochrany zo strany dotknutého 

štátu. Dôležitou skutočnosťou pri diplomatickej ochrane je otázka formálnosti, t.j. že 

dotknutý štát sa prostredníctvom nej domáha nápravy ujmy, ktorá vznikla pri porušení 

primárnych pravidiel medzinárodného práva. Na to, aby diplomatická akcia mohla byť 

považovaná za diplomatickú ochranu, si musí dotknutý štát v rámci nej jasne uplatniť 

právnu zodpovednosť štátu, voči ktorému diplomatická akcia smeruje. Dôležitá 

podmienka formálnosti diplomatickej akcie je splnená, ak je uskutočnená 

prostredníctvom oficiálnych komunikačných kanálov, ktoré štáty majú 

v medzinárodných vzťahoch. Najčastejšie ide o komunikáciu diplomatickou cestou, 

teda prostredníctvom zahraničnej služby, využívajúc diplomatické zastúpenia. Ďalším 

fórom na uplatnenie je aj oficiálne rokovanie oficiálnych predstaviteľov štátov a ich 

vlád, prípadne rokovanie ich splnomocnených zástupcov. Za typický prostriedok 

diplomatickej akcie je jeho vyjadrenie prostredníctvom diplomatickej nóty. 

Rovnocenným prostriedkom je ak ústna (verbálna) komunikácia protestu, požiadavky 

alebo iného obsahu predstaviteľov ministerstva zahraničných vecí voči 

                                                           
145 Dugard – Prvá správa osobitného spravodajcu o diplomatickej ochrane, 2000, dokument OSN A/CN.4/506, 
odsek 41 
146 „lawful“, zákonný prostriedok, ktorý nie je protiprávny, je teda v rámci kontextu diplomatickej ochrany 
v súlade s medzinárodným právom 
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diplomatickému zástupcovi iného štátu akreditovaného pre dotknutý štát. V tomto 

smere sa diplomatická akcia riadi diplomatickými zvyklosťami, čo sú pravidlá 

dodržiavané v medzištátnych vzťahoch, ktoré však nemajú dostatočnú mieru 

záväznosti, aby boli považované za záväzné právne pravidlá.  

Na rozdiel od diplomatickej akcie je medzinárodné súdne konanie spolu 

s ostatnými mierovými prostriedkami na riešenie medzinárodných sporov považované 

za formalizovaný postup riešenia sporov, zväčša prostredníctvom tretej strany. 

Najformálnejšie z týchto prostriedkov je medzinárodné súdne konanie, ktoré v užšom 

zmysle zahŕňa konanie pred najvyššou súdnou inštanciou Organizácie Spojených 

národov – Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu. Výsledkom takéhoto 

formalizovaného konania je záväzné rozhodnutie sporu o výkon diplomatickej 

ochrany. Rozsudok stanoví mieru zodpovednosti štátu za protiprávne konanie voči 

cudzincovi a prípadne aj spôsob a rozsah nápravy. Medzinárodný súdny dvor a jeho 

predchodca Stály dvor medzinárodnej spravodlivosti riešil počas obdobia svojej 

pôsobnosti viacero sporov, ktorých hlavným predmetom bola diplomatická ochrana. 

Všetky tieto rozhodnutia najvyšších súdnych orgánov sú dôležitými prameňmi 

judikatúry. Z celej plejády súdnych sporov možno spomenúť hlavne prípad 

Mavrommatis (1924), Nottebohm (1955) alebo Diallo (2007 a 2010). 

Popri medzinárodnom súdnom konaní sú prostriedkami mierového riešenia 

sporov rozhodcovské konanie, zmierovacie konanie, mediácia a rokovanie. Kým 

rozhodcovské konanie, podobne ako súdne konanie, má za cieľ dospieť k záväznému 

rozhodnutiu vo veci spornej otázky medzi sporovými stranami, ostatné formy 

mierového riešenia medzinárodných sporov nesledujú prijatie záväzného rozhodnutia. 

Výsledok takéhoto konania má však pre štáty vysokú mieru politickej záväznosti a má 

význam aj z hľadiska právneho posúdenia stavu medzi sporovými stranami.  
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4.5.1 Použitie sily alebo hrozba silou pri uplatnení diplomatickej ochrany 
 

V histórii diplomatickej ochrany je nejeden príklad, keď sa štát pri ochrane 

svojich občanov v zahraničí alebo pri ochrane ich majetku uchýlil k najkrajnejšiemu 

riešeniu sporov medzi štátmi – k použitiu sily alebo hrozby silou147. Je preto 

nevyhnutné pri posudzovaní prostriedkov na uplatnenie diplomatickej ochrany, 

venovať určitú pozornosť aj oprávnenosti na takýto krajný krok zo strany štátu 

v súvislosti s diplomatickou ochranou.  

Istým symptomatickým prípadom výkonu diplomatickej ochrany 

prostredníctvom sily alebo hrozby silou je prípad Cerrutti medzi Talianskom 

a Kolumbiou koncom 19. storočia. Prípad sa týkal talianskeho občana E. Cerruttiho, 

ktorý bol v Kolumbii zatknutý a jeho majetok bol konfiškovaný. Progres v prípade 

nastal, až keď talianske námorné vojsko viackrát pristálo alebo zakotvilo pri 

kolumbijských brehoch. Samotný právny spor bol rozhodnutý na základe dohody 

rozhodcom G. Clevelandom 2. marca 1897148 v prospech Talianska. K samotnému 

rozhodcovskému konaniu, ako aj následnému plneniu však Kolumbia pristúpila len 

pod tlakom ozbrojenej moci zo strany Talianska149. Aj tento príklad preto ilustruje, že 

pred prvou svetovou vojnou bolo použitie sily alebo hrozba silou aplikovaný spôsob 

výkonu diplomatickej ochrany voči štátom, ktoré spôsobili ujmu príslušníkovi iného 

(väčšinou veľmocenského) štátu. Častokrát sa tento výkon diplomatickej sily 

obmedzil na použitie vojenskej sily na „vymáhanie dlhov“ svojich občanov 

v zahraničí. Samozrejme, primárne dôvody boli vždy geopolitické, diplomatická 

ochrana bola len nástrojom v rukách veľmoci. Aj v nadväznosti na prípad Cerrutti, 

a primárne na základe blokády venezuelských prístavov loďami Veľkej Británie, 

Nemecka a Talianska s cieľom vymôcť venezuelské dlhy, bola v roku 1902 

sformulovaná tzv. Dragova doktrína argentínskym právnikom a ministrom 

                                                           
147 Napríklad Anglicko-búrska vojna 1899-1902, intervencia USA do Grenady v roku 1983, intervencia USA do 
Panamy v roku 1989; porov. aj odlišný názor (separate opinion) sudcu Padillu Nerva v prípade Barcelona 
Traction, Správy MSD 1970, strana 246 
148 Článok v New York Times z 8. januára 1899: Italy Versus Colombia. The Case of Cerrutti, It Is Said, Will 
Soon Be Definitely Decided by Arbitrators 
149 Pre prípad Cerrutti pozri aj Čepelka, Č. – Šturma, P., op. cit. sub 6, s. 384. 
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zahraničných vecí Argentíny Luis Marína Dragom150. Na základe Dragovej doktríny 

žiadna cudzia sily, vrátane USA, nemôže použiť silu proti americkému národu kvôli 

vymáhaniu dlhov. Dragova doktrína sa v podobe modifikovanej americkým 

diplomatom Horace Porterom odrazila v prijatom II. Haagskom dohovore z roku 1907 

obmedzujúcom použitie sily pri dobývaní zmluvných dlhov151. 

Hlavne v období medzi dvoma svetovými vojnami sa v právnej teórii exaktne 

nerozlišovali rôzne metódy krokov, ktoré má štát k dispozícii pri diplomatickej 

ochrane, vrátane nerozlišovania medzi mierovými krokmi a použitím sily a používali 

pojem „diplomatická ochrana“ tak, že zahŕňa diplomatické rokovania, mediáciu, 

súdne alebo rozhodcovské konanie, represálie, retorziu, zhoršenie diplomatických 

vzťahov, ekonomický nátlak alebo dokonca ozbrojenú intervenciu, či vojenský 

konflikt152.  

Dunn vo svojom diele rozsah diplomatických krokov interpretuje takto: 

„Zahrňujú vo všeobecnosti všetky prípady oficiálneho vystúpenia jednej vlády v mene 

svojich občanov alebo ich majetku v jurisdikcii inej vlády za účelom zabránenia 

nejakej hroziacej ujme v dôsledku porušenia medzinárodného práva alebo získania 

nápravy takejto ujmy po tom, čo vznikla. 

Čo zvyčajne nastáva v prípade ochrany je, že vláda cudzinca, ktorý utrpel ujmu, dáva 

porušujúcej vláde do pozornosti skutočnosti nároku a požaduje, aby boli prijaté 

primerané kroky na nápravu ... pojem ,diplomatická ochrana’ je tu použitý ako 

generický termín zahrňujúci všeobecný predmet ochrany občanov v zahraničí, vrátane 

tých prípadov, v ktorých je možné pri vymáhaní záväzkov uchýliť sa aj k iným ako 

diplomatickým prostriedkom ... je potrebné poznamenať, že sa tu zaoberáme len 

s vystúpením s požiadavkami, ktoré sú (výslovne alebo implicitne) založená na nároku 

z práva. Vlády často vykonávajú kroky v mene svojich občanov v zahraničí, ktoré nie 

                                                           
150 Luis Marína Drago (1859 – 1921), minister zahraničných vecí Argentíny v roku 1902 počas vlády J. Rocu 
151 Second Hague Convention of 1907 on the Limitation of Employment of Force for Recoveery of Contract 
Debts 
152 Borchard, E.: The Diplomatic Protection of Citizens Aboad or the Law of International Claims, The Banks 
Law Publishing Co., New York, 1916, s. 439 alebo Geck, W.K.: Diplomatic Protection in Bernhardt, R. (ed): 
Encyklopaedia of Public International Law, Nort-Holland / Elsevier, 1992 - 2003  
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sú založené na uplatnení si medzinárodného záväzku a nespadajú do kategórie 

ochrany v technickom zmysle.“153  

Na rozdiel od citovaných názorov objavujúcich sa skôr v staršej 

medzinárodnoprávnej doktríne, dôležitejšími sa z pohľadu posúdenia modernej 

diplomatickej ochrany javia princípy reflektované v judikatúre medzinárodných 

súdnych inštitúcií a názory osobitných spravodajcov prezentované počas prípravy 

kodifikačných prác problematiky diplomatickej ochrany.  

V tejto súvislosti M. Benounna ako prvý osobitný spravodajca KMP 

problematiky vo svojej predbežnej správe bez jasnejšej kvalifikácie konštatuje, že „Na 

štáte ostáva v zásade voľba prostriedkov kroku na ochranu svojich občanov pri 

rešpektovaní medzinárodných záväzkov a kogentných noriem medzinárodného práva. 

Najmä sa nesmie uchýliť k hrozbe alebo použitiu sily pri výkone diplomatickej 

ochrany.“154 Takýmto konštatovaním vlastne osobitný spravodajca vylučuje možnosť 

použiť silu alebo hrozbu silou pri výkone diplomatickej ochrany a prikláňa sa len 

k mierovým prostriedkom v tomto kontexte.  

Druhý osobitný spravodajca John Dugard sa v otázke použitia sily alebo hrozby 

silou na ochranu svojich príslušníkov zo strany štátov priklonil k inej koncepcii, ktorá 

vychádzala zo snahy presnejšie reflektovať existujúcu prax štátov. Ako už bolo 

naznačené, štáty aj po roku 1945 opakovane pristupovali k použitiu sily formou 

vojenskej intervencie na ochranu svojich občanov v cudzine. Charta OSN vo svojom 

                                                           
153 Dunn, F. S., op. cit. sub 43, s. 18: „ It embraces generally all cases of official representation by one 
Government on behalf of its citizens or their proprety interests within the jurisdiction of another, for the 
purpose, either of preventing some threatened injury in violation of international law, or of obtaining redress for 
such injuries after they have been sustained ... 
What ordinarily happens in the case of protection is that the Government of an injured alien calls the attention of 
the deliquent Government to the facts of the complaint and requests that appropriate steps be taken to redress the 
grievance ... the term diplomatic protection is here used as a generic term covering the general subject of 
protection of citizens abroad, including those cases in which other than diplomatic means may be resorted to in 
the enforcement of obligations ... 
it should be noted that we are here concerned only with representations or demands that are made (expressly or 
impliedly) under a claim of right. Governments often take action in behalf of their citizens abroad which is not 
based on any assertion of international obligation and does not fall within the category of protection in 
a technical sense.“ 
154 Predbežná správa osobitného spravodajcu KMP o diplomatickej ochrane, 1998, dokument OSN A/CN.4/484, 
odsek 11 
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článku 2 odsek 4 obsahuje všeobecný zákaz použitia sily155. Jedinú výnimku z tohto 

ustanovenia, ktorá dovoľuje jednostranné použitie sily zo strany štátov, je článok 51 

Charty obsahujúci právo sa sebaobranu. Takto formulované ustanovenia Charty preto 

otvárajú možnosť na legálne použitie sily pri ochrane svojich občanov v zahraničí 

proti územiu alebo suverenite iného štátu, ak spadá takáto intervencia do rámca 

sebaobrany, teda v zmysle „neodňateľného práva na individuálnu alebo kolektívnu 

sebaobranu“. Niektorí autori156 sú toho názoru, že článok 51 Charty obsahuje 

komplexnú a výlučnú formuláciu práva na sebaobranu, ktorá ju limituje len na prípady 

ozbrojeného útoku proti štátu. Iní naopak zastávajú názor, že fráza „neodňateľné 

právo“ v článku 51 reflektuje predchartové obyčajové právo157. Medzinárodný súdny 

dvor v prípade Nicaragua podporil druhý názor, keď konštatoval „Článok 51 Charty 

má význam len na základe toho, že existuje „prirodzené“ alebo „neodňateľné“ právo 

na sebaobranu a je ťažké ho vidieť inak ako majúce obyčajový charakter, a to i keď 

jeho súčasný obsah bol potvrdený a ovplyvnený Chartou“158. Súd potvrdil tento 

prístup aj v poradnom posudku o Legalite hrozby alebo použitia jadrových zbraní, 

keď vyhlásil, že niektoré obmedzenia uchýlenia sa k sebaobrane sú inherentné 

v samotnom koncepte sebaobrany, kým iné sú špecifikované v článku 51. Okrem toho 

súd konštatoval „podmienenie výkonu práva na sebaobranu podmienke nevyhnutnosti 

a proporcionality je pravidlo medzinárodného obyčajového práva“159. Ak článok 51 

zakotvuje obyčajové právo na sebaobranu, je zložité tvrdiť, že v Charte obsiahnutý 

zákaz použitia sily sa vzťahuje aj na ochranu občanov v zahraničí. Takéto tvrdenie je 

ešte zložitejšie pri posúdení množstva praxe štátov po roku 1945 na podporu vojenskej 

intervencie na ochranu občanov v zahraničí v čase núdze a zlyhaní súdov 

a politických orgánov OSN odsúdiť takéto kroky. Je však všeobecne uznané, ako už 
                                                           
155 Všetci členovia sa v ich medzinárodných vzťahoch vzdajú hrozby alebo použitia sily proti územnej 
celistvosti alebo politickej nezávislosti akéhokoľvek štátu alebo iným spôsobom, ktorý nie je v súlade s cieľmi 
Spojených národov. 
156 Brownlie, I.: International Law and The Use of Force by States, Clarendon Press, Oxford, 1963, s. 272-275; 
Verdross, A. – Simma, B.: Universelles Völkerrecht: Theorie und Praxis, 3. vyd., Dunker u. Humbolt, Berlin, 
1984, s. 905; Kelsen, H.: Law of the United Nations, Stevens, Londýn, 1950, s. 914  
157 Bowett, D.: Self-Defence in International Law, Manchester University Press, 1958, s. 184-186; Waldock, C.: 
The Regulation of the Use of Force by Individual States in International Law, in: 81 Hague Recueil des cours 
(1952), s. 451-515 
158 Rozsudok MSD v prípade Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nikaragua v. 
USA), Správy MSD 1986, s. 94 
159 Poradný posudok MSD v prípade Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Správy MSD 1996, 
s. 245 
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bolo spomenuté vyššie, že právo na použitie sily na ochranu svojich občanov bolo 

všeobecne zneužívané v minulosti, a že ide o právo, ktoré sa samo ponúka na 

zneužitie. Toto právo preto musí byť úzko formulované, aby bolo jasné, že nemôže 

byť použité na ochranu majetku občanov v zahraničí a môže byť využité len 

v prípadoch núdze na ospravedlnenie záchrany občanov. Násilná intervencia 

izraelského komanda na ugandskom letisku Entebbe v roku 1976160 je považovaná za 

modelový príklad takejto záchrannej operácie v situáciách, keď sú občania vystavení 

priamo hroziacemu nebezpečenstvu a štát, v ktorom sa nachádzajú, nemá schopnosť 

alebo vôľu ochrániť ich. Takýto postoj presnejšie reflektuje prax štátov v porovnaní 

s absolútnym zákazom použitia sily (ktoré nie je možné zosúladiť s aktuálnou praxou 

štátov) alebo širokým právom na zásah (čo nie je možné zosúladiť s protestmi zo 

strany dotknutých štátov a tretích štátov v prípadoch takýchto intervencií). Podľa 

osobitného spravodajcu KMP Johna Dugarda je z pohľadu politiky rozumnejšie uznať 

existenciu práva na použitie sily na ochranu občanov a zároveň definovať prísne 

limity, ako ignorovať jeho existenciu, ktoré by umožnili štátom využiť tradičné 

argumenty na podporu širokého práva na intervenciu a viedli by k ďalšiemu 

zneužívaniu. Preto vo svojej prvej správe navrhol ustanovenie, ktoré by zakázalo 

použitie hrozby silou alebo použitie sily ako prostriedok diplomatickej ochrany okrem 

špecifikovaných prípadov, keď hosťujúci štát zlyhal poskytnúť bezpečnosť občanom 

dotknutého štátu, keď je neschopný alebo neochotný takúto bezpečnosť poskytnúť 

a títo občania sú vystavení bezprostrednej osobnej hrozbe, použitie sily je proporčné 

okolnostiam situácie a použitie sily je ukončené a chrániaci štát stiahne svoje sily 

ihneď ako sú občania zachránení161.  

Po posúdení celého komplexu otázky hrozby silou alebo použitia sily na 

ochranu občanov je možné konštatovať, že takýto krok je zameraný v prvom rade na 

zabránenie budúcich škôd na zdraví, živote a bezpečnosti týchto občanov. Takže 

                                                           
160 Operácia Entebbe bola misia na záchranu rukojemníkov vykonaná izraelskou armádou na letisku Entebbe 
v Ugande 4. júla 1976, týždeň po tom, čo bolo lietadlo spoločnosti Air France unesené palestínskymi teroristami 
s 248 pasažiermi na palube a pristálo v Entebbe, blízko hlavného mesta Ugandy Kampala. Operáciu vykonalo 
v priebehu noci 100 členné elitné komando, ktoré priletelo z Izraela do Ugandy, trvalo 90 minút a podarilo sa 
oslobodiť 103 židovských pasažierov. Pri operácii zahynul veliteľ izraelského komanda, všetci únoscovia, traja 
rukojemníci a 45 ugandskí vojaci.  
161 Porov. návrh článku 2 v Prvej správe osobitného spravodajcu o diplomatickej ochrane, 2000, dokument OSN 
A/CN.4/506, s. 16 
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primárny cieľ takéhoto postupu nesmeruje na nápravu ujmy už spôsobenej. Pri 

posúdení podmienok zosumarizovaných na základe štúdia právnej doktríny Dugardom 

je zrejmé, že medzinárodné právo nedovoľuje použitie sily ako odvetného opatrenia 

za ujmy spôsobené jednotlivcom. Diplomatická ochrana smeruje teda vždy na 

zabezpečenie nápravy prostredníctvom pokojných, mierových krokov. Čiže ako 

zhrnutie uvedeného možno konštatovať, že medzinárodné právo dovoľuje v istých 

výnimočných prípadoch použitie sily na ochranu občanov v zahraničí, avšak takýto 

krok nie je považovaný do dôsledkov za diplomatickú ochranu. Na základe toho ani 

KMP neprijala návrhy Dugardovej prvej správy a nezaoberala sa otázkou použitia sily 

na ochranu jednotlivcov. V definícii diplomatickú ochranu jasne podmienila použitím 

mierových a pokojných prostriedkov smerujúcich k ochrane jednotlivcov. Teda 

legálne použitie sily na ochranu svojich občanov v zahraniční nie je možné označiť za 

diplomatickú ochranu.  

 

4.6 Otázka práva alebo povinnosti uplatňovať diplomatickú ochranu 
 

Komisia pre medzinárodné právo vo svojom kodifikačnom diele stanovila, že 

štát má právo uchýliť sa k uplatneniu diplomatickej ochrany. Články KMP teda 

vymedzili definíciu diplomatickej ochrany v koncepte, na základe ktorého 

jednotlivcovi nevzniká podľa medzinárodného práva subjektívne právo na 

diplomatickú ochranu a je pri využití tohto inštitútu plne odkázaný na svojvoľné 

rozhodnutie domovského štátu, či pristúpi k ochrane tohto príslušníka alebo nie. 

Takéto postoje však prevažne v doktríne nie sú také jednoznačné. Počas jednotlivých 

období „dejín“ diplomatickej ochrany mali viacerí autori rôzny názor čo sa týka 

normatívnej podstaty práva na diplomatickú ochranu. Aj počas procesu kodifikácie 

diplomatickej ochrany sa na pôde KMP objavili rozdielne koncepty prístupu 

k problematike právo alebo povinnosť, ktoré vygenerovali mnohé inšpiratívne 

a poučné závery.  

Diskusia o práve alebo povinnosti štátu pristúpiť k diplomatickej ochrane 

svojho občana, ktorý v rozpore s medzinárodným právom utrpel ujmu zo strany iného 
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štátu, siaha vlastne až k počiatkom diskusie o diplomatickej ochrane samotnej, teda až 

k E. Vattelovi. Vo svojom diele jasne špecifikuje právo štátu uchýliť sa 

k diplomatickej ochrane v prípade ujmy spôsobenej svojmu občanovi, ale navyše tu 

naznačuje aj povinnosť konať, teda postaviť sa na ochranu poškodeného záujmu 

svojho občana voči prijímajúcemu štátu. Napriek implikovanej povinnosti vo 

Vattelovej definícii, nie je možné vyvodiť záver, že by mal autor na mysli 

korešpondujúce právo občana domáhať sa voči štátu diplomatickej ochrany. Už len 

preto nie, že stav medzinárodného práva z toho obdobia absolútne nepočítal s právami 

jednotlivcov v rámci systému medzinárodného práva. Zaujímavé je preto zamyslenie, 

že ak teoreticky uvažujeme o právnej povinnosti štátu pristúpiť k diplomatickej 

ochrane, voči komu ju štát v rámci medzinárodného práva má. V rámci úvah v tejto 

koncepcii je zrejmé, že by to mohol byť len záväzok erga omnes. Vattel túto 

konštrukciu vo svojej definícii bližšie nerozoberá, tak z nej nie je presne zrejmé, či 

naozaj myslel právnu povinnosť štátu, alebo mal skôr na mysli mimoprávnu, teda 

morálnu povinnosť postaviť sa na ochranu svojho príslušníka.  

Prax v čase Vattela ani následná prax štátov v ďalšej histórii nenaznačuje, že 

štáty by pri výkone ponímali vzťah k diplomatickej ochrane ako právnu povinnosť. 

V tradičnom ponímaní sa diplomatická ochrana jednoznačne vyvinula ako diskrečné, 

t.j. výsadné právo štátu rozhodnúť, či uplatní ochranu v prípade vzniku ujmy svojho 

príslušníka zo strany iného štátu.  

Viackrát je v tejto súvislosti citovaný práve rozsudok MSD v prípade 

Barcelona Traction. Ten v prípade otázky práva alebo povinnosti štátu, resp. v tejto 

súvislosti možného práva jednotlivca na diplomatickú ochranu konštatuje: „.. v rámci 

hraníc určených medzinárodným právom môže štát vykonávať diplomatickú ochranu 

akýmikoľvek spôsobom a v akomkoľvek rozsahu, ktorý považuje za vhodný, keďže je 

to jeho vlastné právo, ktoré tento štát uplatňuje. Ak fyzická alebo právnická osoba, 

v ktorej mene štát koná, je toho názoru, že jej práva nie sú adekvátne chránené, nemá 

v rámci medzinárodného práva k dispozícii žiadne prostriedky na nápravu. Všetko, čo 

môžu urobiť, je využiť vnútroštátne právo, ak poskytuje také prostriedky na 

dosiahnutie progresu vo svojej záležitosti alebo nápravy. Štát musí byť vnímaný ako 
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samostatný sudca pri rozhodovaní, či poskytne ochranu, v akom rozsahu a kedy s ňou 

prestane. V tomto zmysle si zachováva diskrečnú právomoc, ktorej výkon môže byť 

ovplyvnený politickými alebo inými úvahami, ktoré sa netýkajú konkrétneho 

prípadu.“162 MSD tu zaujal pomerne jasné stanovisko k otázke charakteru 

diplomatickej ochrany. Prikláňa sa k tradičnému chápaniu diplomatickej ochrany, ako 

diskrečného práva štátu. Odmieta koncept právnej povinnosti voči jednotlivcovi alebo 

iným štátom podľa medzinárodného práva a prípadnú otázku práva jednotlivca na 

diplomatickú ochranu necháva na riešenie vnútroštátnemu právu. Týmto vlastne 

potvrdzuje líniu, ktorá sa zachováva v tradičnom koncepte diplomatickej ochrany, 

a ktorá je potvrdená aj praxou jednotlivých štátov. Ide o líniu stanovenú v prípade 

SDMS Mavrommatis.  

V tejto súvislosti však nemožno opomenúť, že v právnej teórii sa vyskytujú 

názory, ktoré uvažujú tým smerom, že medzinárodné právo by malo uznávať právo 

jednotlivca na diplomatickú ochranu. Snáď najvýraznejšie sa tento trend objavuje 

v Prvej správe osobitného spravodajcu KMP Johna Dugarda. V nej sa rozsiahlo 

zamýšľa nad vplyvom ľudských práv na diplomatickú ochranu a charakter 

diplomatickej ochrany z pohľadu prípadnej existencie práva jednotlivca na jej výkon 

voči svojmu domovskému štátu. V správe upozorňuje, že niektorí autori namietajú 

voči tradičnému postoju. Podľa niektorých autorov absolútna diskrečnosť štátu pri 

výkone ochrany je v rozpore s princípom, že zaobchádzanie s cudzincami je 

predmetom medzinárodného práva.163 Dugard na druhej strane správne pripúšťa, že 

hoci diplomatická ochrana môže prispieť k posilneniu medzinárodnej ochrany 

ľudských práv, nie je možné ju považovať za individuálne ľudské právo. Je to podľa 

neho potvrdené v dvoch medzinárodných ľudskoprávnych dokumentoch – Deklarácii 

Valného zhromaždenia OSN o ľudských právach osôb, ktoré nie sú občanmi krajiny, 

                                                           
162 Spravy MSD 1970, s. 44 „within the limits prescribed by international law, a State may exercise diplomatic 
protection by whatever means and to whatever extent it thinks fit, for it is its own right that the State is asserting. 
Should the natural or legal persons on whose behalf it is acting consider that their rights are not adequately 
protected, they have no remedy in international law. All they can do is to resort to municipal law, if means are 
available, with a view to furthering their cause or obtaining redress. The State must be viewed as the sole judge 
to decide whether its protection will be granted, to what extent it is granded, and when it will cease. It retains in 
this respect a discretionary power the excercise of which may be determined by considerations of a political or 
other nature, unrelated to the particular case.“  
163 Prvá správa osobitného spravodajcu o diplomatickej ochrane, 2000, dokument OSN A/CN.4/506, odsek 76 
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v ktorej žijú z roku 1985164 a Medzinárodnom dohovore o ochrane práv všetkých 

migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín z roku 1991. Oba dokumenty potvrdzujú 

právo cudzinca obrátiť sa na svoju diplomatickú alebo konzulárnu misiu, ale 

neukladajú záväzok pre domovský štát, aby ich chránil.  

Diskusia v rámci Šiesteho (právneho) výboru Valného zhromaždenia OSN pri 

prerokovaní problematiky počas 53. zasadnutia ukázala, že niektoré členské štáty 

OSN zastávali názor, že jednotlivci by mali byť oprávnení na diplomatickú ochranu 

z titulu individuálneho práva. V rámci diskusie sa poukazovalo hlavne na (pomerne 

zriedkavú) prax niektorých štátov, ktoré vo svojich ústavných poriadkoch garantujú 

svojim občanom právo na diplomatickú ochranu. Podľa Dugarda sa teda dá 

konštatovať, že existujú náznaky aktuálnej praxe štátov, ústavných úprav a právnych 

názorov na podporu toho pohľadu, že štát nemá len právo, ale aj právny záväzok 

chrániť svojich občanov v zahraničí165. Takýto prístup je však v zrejmom rozpore 

s tradičným hore uvedeným pohľadom. Dugard nechcel tento prístup úplne 

odmietnuť, keďže ho vnímal tak, že je v súlade s hlavným cieľom súčasného 

medzinárodného práva – rozvojom skôr ľudských práv ako suverénnych práv štátov. 

Preto skoncipoval návrh článkov 3 a 4 o diplomatickej ochrane, ktorých zámerom 

bolo dosiahnuť rozvoj medzinárodného práva v tejto oblasti, a to inak ako tradičný 

stav obyčajového medzinárodného práva. Vo svojom návrhu článku 4 osobitný 

spravodajca KMP stanovil pre štát právnu povinnosť pristúpiť k diplomatickej 

ochrane svojho občana na jeho požiadavku v prípade, ak ujma spočíva vo vážnom 

porušení kogentnej normy medzinárodného práva, za ktorú nesie zodpovednosť iný 

štát. Dugard nešpecifikuje voči komu má tento štát záväzok pristúpiť k diplomatickej 

ochrane, dá sa len predpokladať, že mal na mysli záväzok erga omnes. 

KMP však vo svojej práci neprijala tento návrh osobitného spravodajcu 

a pristúpila k úprave otázky diplomatickej ochrany vs. individuálne právo jednotlivca 

v tradičnom ponímaní. Článok 2 spolu s príslušným komentárom jasne stanovuje, že 

                                                           
164 Rezolúcia VZ OSN 40/1944, článok 10: „Any alien shall be free at any time to communicate with the 
consulate or diplomatic mission of the State of which he or she is a national or, in their absence, with the 
consulate or diplomatic mission of any other State entrusted with the protection of the interests of the State if 
which he or she is a national in the State where he or she resides.“ 
165 Prvá správa osobitného spravodajcu o diplomatickej ochrane, 2000, dokument OSN A/CN.4/506, odsek 87 
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„... je to štát, ktorý iniciuje a vykonáva diplomatickú ochranu; je to tá entita, ktorá má 

právo vzniesť nárok. ... Štát má právo na výkon diplomatickej ochrany v mene svojho 

občana. Nemá žiadnu povinnosť alebo záväzok tak urobiť. Vnútroštátne právo štátu 

môže zaviazať štát na poskytnutie diplomatickej ochrany občanovi, ale medzinárodné 

právo nestanovuje takýto záväzok.“166 

KMP však nakoniec otázku „záväzku“ štátu voči občanovi pri uplatnení 

diplomatickej ochrany úplne neobišla. Dôkazom toho je článok 19 o diplomatickej 

ochrane, ktorý istým spôsobom naznačuje možný vývoj medzinárodného práva 

v danej oblasti. Neobsahuje žiadne normatívne ustanovenie, ale len odporúčanie vo 

vzťahu k praxi štátov pri uplatňovaní inštitútu diplomatickej ochrany. Komisia 

v komentári k článku 2 priznáva, že existuje istý záväzok (some obligation) štátu, 

hocijako obmedzený, buď podľa vnútroštátneho alebo medzinárodného práva, na 

ochranu občanov v zahraničí, ak boli subjektom vážneho porušenia svojich ľudských 

práv. Preto článok 19 deklaruje, že „štát oprávnený na výkon diplomatickej ochrany 

by mal riadne zvážiť možnosť na výkon diplomatickej ochrany, najmä ak vznikla 

podstatná ujma“167. Komisia dokonca odkazuje, že diskrečná právomoc štátu na výkon 

diplomatickej ochrany musí byť posudzovaná spolu s článkom 19, ktorý odporúča 

štátom, že by mali pristúpiť k diplomatickej ochrane v príslušných prípadoch. Čo sa 

týka charakteru tohto ustanovenia je zrejmé, že ide len o odporúčanie vo vzťahu 

k praxi štátov. Veď aj označenie článku je „odporúčaná prax“ (recommended 

practice). Komisia pripúšťa, že toto pravidlo ešte nezískalo status obyčajového 

pravidla a ani je vhodné na transformáciu v rámci progresívneho rozvoja práva. Avšak 

odporúčanie je želateľné, keďže posilňuje diplomatickú ochranu, najmä ako 

prostriedok na ochranu ľudských práv a zahraničných investícií.  

V záverečnej podobe sa teda Komisia pre medzinárodné právo priklonila 

k tradičnému ponímaniu diplomatickej ochrany ako diskrečného práva štátu bez toho, 

                                                           
166 Porov. komentár k článku 2 Návrhu článkov o diplomatickej ochrane, odsek 1 a 2: „ ... it is the State that 
initiates and exercises diplomatic protection; that it is the entity in which the right to bring a claim vests. ... 
A State has the right to exercise diplomatic protection on behalf of a national. It is under no duty or obligation to 
do so. The internal law of a State may oblige a State to extend diplomatic protection to a national, but 
international law imposes no such obligation. 
167 Návrhy článkov KMP o diplomatickej ochrane, článok 19 písm. a) 
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aby priznala (ľudské) právo jednotlivcovi domáhať sa takejto ochrany zo strany 

domovského štátu. Diskusia v rámci kodifikačného procesu však odhalila, že je 

prinajmenšom želateľné, aby štát pri výkone svojho práva a posudzovaní, či pristúpiť 

alebo nepristúpiť k diplomatickej ochrane pri ujme svojho občana, v najzávažnejších 

prípadoch posúdil záujmy tohto jednotlivca s cieľom prispieť k efektívnej ochrane 

jeho ľudských práv.  

 

4.7 Posúdenie skutku ako konanie štátu 
 

V zmysle definície diplomatickej ochrany je jednou z podmienok na jej 

uplatnenie protiprávne konanie zo strany štátu, ktoré spôsobí ujmu cudzincovi. Otázka 

protiprávneho chovania a jej pojmových náležitostí priamo neriešia pravidlá 

diplomatickej ochrany, ako súbor noriem charakteru lex specialis, ale ponechávajú 

riešenie týchto podmienok na všeobecnú úpravu pravidiel zodpovednosti štátov za 

činy v rozpore s medzinárodným právom.  

Medzi základné pojmové náležitosti protiprávneho chovania štátov, vzniknuté 

či už konaním alebo opomenutím, patrí prisúdenie chovania (skutku) štátu (attribution 

of the conduct as a conduct of the State) a porušenie medzinárodnoprávneho záväzku 

(breach of an international obligation). Kým otázke porušenia 

medzinárodnoprávneho záväzku ako podmienky na uplatnenie diplomatickej ochrany 

sa venuje pozornosť v prechádzajúcich častiach, tentokrát je potrebné posúdiť aspoň 

zo všeobecného pohľadu podmienky prisúdenia konkrétneho skutku štátu. 

Štát ako subjekt medzinárodného práva má v rámci neho plnú právnu 

spôsobilosť a nesie aj právnu zodpovednosť. Keďže však ide o pojmový a nie 

konkrétny objekt, jeho konanie je potrebné vždy spojiť so skutkami (konaním alebo 

nekonaním) ľudských bytostí a to buď individuálne alebo kolektívne. V rámci 

medzinárodnej judikatúry bolo niekoľkokrát potvrdené, že skutok v prípade posúdenia 

zodpovednosti štátu musí byť prisúditeľný štátu, t.j. musí byť posúditeľný ako 
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konanie štátu168. Prisúditeľnosť skutku štátu nastáva vtedy, keď osoba alebo orgán má 

istý špecifický vzťah k štátu. Tento špecifický vzťah sa posudzuje na objektívnom 

základe a výlučne podľa medzinárodného práva. Pre stanovenie zodpovednosti štátu 

podľa medzinárodného práva sa v zásade neaplikuje národné alebo vnútroštátne 

právo. Podmienky prisúditeľnosti skutku jednotlivca alebo orgánu samotnému štátu sa 

riadi princípmi stanovenými medzinárodným právom.  

Všeobecným pravidlom medzinárodného práva na prisúditeľnosť skutku štátu 

je buď konanie orgánov štátu (vlády) alebo iných orgánov, ktoré konali na základe 

príkazov, podnetu alebo kontroly týchto orgánov, t.j. agentov tohto štátu169. 

V mene štátu vždy konajú orgány, individuálne alebo kolektívne, orgány 

ústrednej moci alebo naopak regionálne. Pritom nie je rozhodujúce ich postavenie 

v úradnej hierarchii, nie je rozdiel medzi legislatívnymi, exekutívnymi alebo súdnymi 

orgánmi170. Tento základný princíp je reflektovaný v článku 4 Článkov KMP 

o zodpovednosti štátov za činy v rozpore s medzinárodným právom. Za štátny orgán 

sa považuje akákoľvek osoba alebo entita, ktorá má takýto status v súlade 

s vnútroštátnym právom daného štátu171. Konanie štátneho orgánu je prisúditeľný 

štátu dokonca aj v prípade, keď prekročí svoje kompetencie alebo inštrukcie – konanie 

ultra vires, čo je v súlade s konceptom moderného medzinárodného práva 

potvrdeného aj v Článkoch KMP.  

Konanie osôb alebo entít, ktoré nie sú štátne orgány, ale ktoré sú na základe 

vnútroštátneho práva oprávnené na výkon niektorých elementov vládnej moci, sa tiež 

považuje sa konanie štátu podľa medzinárodného práva, ak táto osoba alebo entita 

koná v rámci tejto právomoci. Podobne sa za konanie štátu považuje aj konanie tzv. 

cudzích orgánov, t.j. orgánov iného štátu, ktoré sú „požičané“ tomuto štátu cudzím 

                                                           
168 Napríklad rozsudok SDMS v prípade Phosphates in Morocco Case (Preliminary Objections) z roku 1938, 
PCIJ Series A/B, No. 74, s. 28; rozsudok MSD v prípade Diplomatic and Consular Staff Case, Správy MSD 
1980, s. 29, 41; alebo rozsudok MSD v prípade Gabčíkovo-Nagymaros Project Case, Správy MSD 1997 s. 54  
169 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 229; Návrh článkov Komisie pre medzinárodné právo o zodpovednosti 
štátov za činy v rozpore s medzinárodným právom, s. 38 
170 Viď Čepelka, Č. – Šturma, P., op. cit. sub 6, s. 553 
171 Článok 4 odsek 4 Článkov KMP o zodpovednosti štátov za činy v rozpore s medzinárodným právom 
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štátom, ak takého orgány konajú v rámci výkonu elementov vládnej moci štátu, ktorý 

ich použije.  

Ako už bolo spomenuté vyššie, za konanie štátu podľa medzinárodného práva 

sa považuje aj konanie takých osôb alebo skupín osôb, ktoré v skutočnosti konajú na 

základe inštrukcií alebo pod riadením alebo kontrolou tohto štátu (konanie v pozícii 

agenta). Okrem týchto prípadov medzinárodné právo uznáva za konanie štátu aj 

konanie tzv. de facto orgánov, orgánov povstaleckých hnutí alebo konanie uznané za 

svoje zo strany štátu. V prípade de facto orgánov ide o také konanie osoby alebo 

skupiny osôb, ktoré v skutočnosti vykonávajú elementy vládnej moci v prípade 

absencie oficiálnej moci a za okolností, ktoré si vyžadujú výkon takýchto elementov. 

V prípade konania povstaleckých hnutí nie je dôvod, aby tieto konania (pokiaľ 

neplatia iné ustanovenia medzinárodného práva o prisúditeľnosti konania) boli 

považované za konania štátu. Iná je však situácia v prípade víťazných povstaleckých 

hnutí. V takomto prípade nová vláda, resp. novovzniknutý štát preberá zodpovednosť 

za konanie týchto hnutí.  

Pre posúdenie špecifického prípadu diplomatickej ochrany v súvislosti s ujmou 

spôsobenou cudzincovi nepostačuje samotná skutočnosť, že k ujme došlo na území 

hostiteľského štátu, ale že protiprávny skutok, ktorý je príčinou vzniku ujmy, možno 

prisúdiť prostredníctvom konania konkrétnych individuálnych alebo kolektívnych 

orgánov tomuto hostiteľskému štátu. Podobne to platí aj v tom zmysle, že štát nie je 

zodpovedný za konanie všetkých osôb alebo jednotlivcov na svojom území, resp. vo 

všeobecnosti nie je zodpovedný za konanie svojich občanov172. To však neplatí 

opačne v tom zmysle, že štát nie je nikdy zodpovedný za konanie alebo opomenutie 

súkromných osôb. Ako už bolo naznačené vyššie, v prípade, ak jednotlivec spôsobí 

ujmu cudzincovi, štát sa nestáva zodpovedným za tento skutok len z toho dôvodu, že 

nastal na území jeho štátu. Avšak je možné, že vzhľadom na charakter tejto ujmy 

medzinárodné právo vyžaduje, aby štát konal s cieľom potrestať páchateľa alebo 

dokonca, aby poskytol náležité odškodnenie tomuto cudzincovi prostredníctvom 

svojich súdnych orgánov. V prípade, ak štát nenaplní tieto požiadavky, nastáva 

                                                           
172 Porov. Čepelka, Č. – Šturma, P., op. cit. sub 6, s. 563 
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porušenie medzinárodnoprávnych záväzkov tohto štátu a dochádza k vzniku 

medzinárodnoprávnej zodpovednosti. Takáto zodpovednosť však nie je za pôvodný 

skutok, ale je dôsledkom zlyhania (štátneho) orgánu na výkon zodpovednosti štátu 

podľa medzinárodného práva.  

 

4.8 Otázka ujmy pri diplomatickej ochrane 
 

Už bolo spomenuté, že na vznik klasickej (všeobecnej) medzinárodnoprávnej 

zodpovednosti štátov je potrebné naplniť dva základné pojmové komponenty – 

prisúditeľnosť skutku štátu a porušenie medzinárodnoprávneho záväzku. Na vznik 

medzinárodnoprávnej zodpovednosti štátu voči inému štátu sa teda nevyžaduje vznik 

nejakej fyzickej škody, ale samotný fakt nesúladu skutku s medzinárodným záväzkom 

je dostatočný na vznik zodpovednosti.  

Otázka pri posudzovaní zodpovednosti štátu v prípade uplatnenia diplomatickej 

ochrany je, či sa k týmto dvom pojmovým elementom nepridáva aj tretí element, 

konkrétne vznik ujmy cudzincovi. Ako z definície diplomatickej ochrany vyplýva, štát 

ma právo pristúpiť k diplomatickej ochrane, ak jeho občanovi vznikne ujma ako 

dôsledok porušenia medzinárodného práva zo strany cudzieho štátu. Už priamo 

z definície diplomatickej ochrany teda možno vycítiť, že ujma spôsobená cudzincovi 

tvorí podstatu pojmového vymedzenia tohto inštitútu. Preto ujma spôsobená 

jednotlivcovi – fyzickej alebo právnickej osobe – zo strany hostiteľského štátu je 

esenciálnym predpokladom na uplatnenie diplomatickej ochrany zo strany 

domovského štátu.  

Ujma spôsobená jednotlivcovi môže byť ujma spôsobená osobe alebo jej 

majetku. Ide teda o ujmu na osobných právach, ako aj ujmu dotýkajúcu sa jej 

majetkových práv. Samotný termín ujma je koncipovaný veľmi široko 

a v medzinárodnom práve nie je exaktne vymedzený.  

Ujma (injury) je vo všeobecnosti definovaná ako spôsobená škoda, ktorá môže 

spočívať v škode fyzickej (materiálnej) alebo emočnej (nemateriálnej), spôsobenom 
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utrpení, škode na reputácii alebo cti, poškodení na práve, porušení záväzku alebo 

škode na nehnuteľnom alebo hnuteľnom majetku. Ujma v užšom zmysle spôsobená 

jednotlivcovi z pohľadu medzinárodného práva potom znamená takúto škodu ako 

dôsledok porušenia medzinárodného záväzku zo strany štátu. Dôležitým elementom 

ujmy spôsobnej jednotlivcovi je, že ujma spôsobilá byť uplatniteľná v rámci právneho 

konania, musí byť ujmou na právach, t.j. priamych právach a nielen obyčajnou ujmou 

na záujmoch. Rozdelenie medzi ujmou na právach a ujmou na záujmoch urobil 

Medzinárodný súdny dvor v prípade Barcelona Traction. V rozsudku odmietol ujmu 

na záujmoch akcionárov ako nedostatočný základ pre vznik medzinárodnoprávnej 

zodpovednosti. Vychádzajúc z toho MSD v prípade Diallo obdobne akceptoval len 

ujmu na priamych právach jednotlivca ako základ na vznik medzinárodnoprávnej 

zodpovednosti a následne dôvodu na uplatnenie diplomatickej ochrany.  

Je možné sa zamyslieť aj nad otázkou, či môže nastať situácia, keď je konanie 

v rozpore s medzinárodným právom, ale nespôsobí vznik ujmy jednotlivcovi a ani 

priamo nezakladá medzinárodnoprávnu zodpovednosť štátu. Takáto úvaha je zrejme 

čisto teoretická. Ujma v rámci inštitútu diplomatickej ochrany vzniká porušením 

úzkeho odvetvia medzinárodného práva upravujúceho zaobchádzanie s cudzincami. 

Čiže vznik ujmy je nevyhnutným predpokladom porušenia týchto pravidiel. Bez 

vzniku ujmy by nedošlo k porušeniu medzinárodného práva a teda využitie inštitútu 

diplomatickej ochrany by bolo bezpredmetné. Na druhej strane porušenie 

medzinárodnoprávneho záväzku bez priamej ujmy jednotlivcovi môže zakladať 

všeobecnú právnu zodpovednosť za čin v rozpore s medzinárodným právom.  

Z pohľadu posudzovania ujmy v rámci inštitútu diplomatickej ochrany je teda 

možné konštatovať, že ujma je definične zakotvená ako nevyhnutný predpoklad 

použitia tohto inštitútu. Rovnako je dôležité to, že koncept ujmy je postavený široko 

a zahŕňa tak ujmu na osobných, ako aj majetkových právach, ujmu fyzickú, ako aj 

ujmu nemateriálnu. Nadväzujúc na predchádzajúce state je osobitným druhom ujmy 

odopretie spravodlivosti (denial of justice), ktorá vzniká v prípadoch tzv. sekundárnej 

ujmy, keď primárna ujma cudzincovi nenapĺňa podmienky vzniku medzinárodnej 

zodpovednosti (najmä kvôli nemožnosti prisúdenia skutku štátu), avšak v následnom 
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konaní štát, väčšinou prostredníctvom svojich orgánov, nezabezpečí v riadnom konaní 

riadnu nápravu tejto primárnej ujmy. Sekundárne je teda cudzincovi spôsobená 

kvalitatívne nová ujma ako dôsledok porušenia medzinárodného práva zo strany 

cudzieho štátu. Takýto stav teda umožňuje uplatnenie diplomatickej ochrany zo strany 

domovského štátu. 
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5. Vymedzenie diplomatickej ochrany v rámci medzinárodnoprávneho systému 
 

V ostatných častiach tejto práce je podrobnejšie rozvinutý vzťah diplomatickej 

ochrany a ľudských práv, ochrany investícií a všeobecnej zodpovednosti štátov. Tieto 

tri oblasti medzinárodného práva totiž významnejšie prerastajú problematiku 

diplomatickej ochrany, najmä vzťahom lex specialis – lex generalis, a priamo alebo 

nepriamo ovplyvňujú viaceré elementy dôležité pre jej výkon. Z ostatných odvetví 

medzinárodného práva je v tejto časti potrebné spomenúť funkčnú ochranu 

predstaviteľov medzinárodných organizácií a konzulárnu ochranu, ktoré svojím 

charakterom pripomínajú diplomatickú ochranu, avšak v skutočnosti ide o samostatné, 

od diplomatickej ochrany nezávislé medzinárodnoprávne inštitúty.  

 

5.1 Diplomatická ochrana a funkčná ochrana predstaviteľov medzinárodných 
organizácií 
 

Diplomatická ochrana ako inštitút slúžiaci na ochranu práv občanov vykazuje 

na prvý pohľad niektoré podobnosti s ochranou predstaviteľov (agents) 

medzinárodných organizácií zo strany tejto medzinárodnej organizácie, nazývanej 

niekedy ako funkčná ochrana. Je preto potrebné v rámci diskusie o diplomatickej 

ochrane vymedziť jej vzťah k funkčnej ochrane predstaviteľov medzinárodných 

organizácií173.  

Po druhej svetovej vojne začína skutočný „zlatý vek“ medzinárodných 

organizácií, najmä v súvislosti so vznikom Organizácie Spojených národov, ktorá 

systém globálneho mieru a bezpečnosti položila na nové základy po faktickom zlyhaní 

projektu Spoločnosti národov. OSN, jej fungovanie a postavenie na medzinárodnej 

scéne dala najvýznamnejší punc pri rozvoji práva medzinárodných organizácií. 

V rámci neho získali medzinárodné organizácie uznanie svojej medzinárodnoprávnej 

                                                           
173 Podľa predbežného návrhu článkov KMP o zodpovednosti medzinárodných organizácií sa za predstaviteľa 
medzinárodnej organizácie považuje úradník alebo iná osoba alebo entita, iná ako orgán, ktoré sú poverené 
organizáciou na výkon alebo pomoc pri výkone jednej z jej funkcií, a teda prostredníctvom ktorých organizácia 
koná, viď dokument OSN A/CN.4/L.778, článok 2 písm. c) 
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subjektivity, ako aj s tým korešpondujúcu medzinárodnoprávnu zodpovednosť, ako aj 

zodpovednosť štátov a iných organizácií voči medzinárodnej organizácii za porušenie 

medzinárodného práva a v konečnom dôsledku právo medzinárodnej organizácie 

chrániť svoj personál174. Medzinárodný súdny dvor vo svojom poradnom posudku 

Reparation for Injuries175 z roku 1949 konštatoval, že OSN je „medzinárodná osoba 

(international person)“, čo znamená, „že je subjektom medzinárodného práva a je 

spôsobilá na medzinárodné práva a povinnosti a je spôsobilá udržať si svoje práva 

prostredníctvom predloženia medzinárodných nárokov“176. Súd argumentoval: „Na to, 

aby predstaviteľ mohol vykonávať svoje povinnosti uspokojivo, musí cítiť, že jeho 

ochrana je zabezpečená zo strany Organizácie, a že sa na ňu môže spoliehať. Na 

zaistenie nezávislosti predstaviteľa a následne nezávislého konania Organizácie 

samotnej je nevyhnutné, aby pri výkone svojich povinností sa nemusel spoliehať na 

žiadnu inú ochranu ako zo strany Organizácie (samozrejme okrem priamejšej 

a okamžitejšej ochrany zo strany štátu, na ktorého území sa môže nachádzať). Najmä 

by sa nemal spoliehať na ochranu svojho vlastného štátu. Ak by sa mal spoliehať na 

ten štát, jeho nezávislosť by v skutku mohla byť ohrozená, v rozpore s článkom 100 

Charty. A nakoniec, je to nevyhnutné – bez ohľadu na to, či predstaviteľ patrí k 

mocnému alebo k slabému štátu; viac dotknutému alebo menej dotknutému 

komplikáciami medzinárodného života; sympatizujúcemu alebo nesympatizujúcemu 

s misiou predstaviteľa – aby vedel, že pri výkone svojich povinností je pod ochranou 

Organizácie. Toto ubezpečenie je ešte potrebnejšie, ak je predstaviteľ bez štátnej 

príslušnosti. Po posúdení charakteru funkcií zverených Organizácii a povahy misie jej 

predstaviteľov je zrejmé, že spôsobilosť Organizácie vykonávať opatrenia funkčnej 

ochrany svojich predstaviteľov vyplýva nevyhnutným výkladom z Charty.“177 V rámci 

predmetného poradného posudku vyniesol súd tento záver: „v prípade, že predstaviteľ 

Organizácie Spojených národov pri výkone svojich povinností utrpí ujmu 

v okolnostiach zahrňujúcich zodpovednosť členského štátu, Spojené národy ako 

Organizácia má spôsobilosť vzniesť medzinárodný nárok proti zodpovednej de jure 

                                                           
174 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 47 
175 Správy MSD 1949, s. 174 
176 Tamže, s. 179 
177 Tamže s. 183 - 184 
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alebo de facto vláde s cieľom získať reparáciu primeranú škode spôsobnej Organizácii 

Spojených národov a .... obeti alebo osobám oprávneným cez ňu.“178 Toto stanovisko 

MSD bolo potvrdené rezolúciou Valného zhromaždenia OSN č. 365 (IV) z 1. 

decembra 1949 a bolo súdom zohľadnené v ďalších poradných posudkoch179.  

Z uvedeného vyplýva, že sú určité podobnosti medzi diplomatickou ochranou 

a funkčnou ochranou predstaviteľov medzinárodných organizácií. Avšak napriek 

týmto podobnostiam je potrebné konštatovať, že ide o dva samostatné a odlišné 

inštitúty. Kým diplomatická ochrana je mechanizmus na zabezpečenie nápravy ujmy 

štátnemu príslušníkovi založený na princípe, že ujma spôsobená štátnemu príslušníkov 

je ujmou štátu samotnému, funkčná ochrana, na druhej strane je spôsob ako 

zabezpečiť účinné fungovanie medzinárodnej organizácie, a to prostredníctvom 

zabezpečenia rešpektu pre svojich predstaviteľov. 

Okolo funkčnej ochrany predstaviteľov medzinárodných organizácií je veľa 

otáznikov, ktoré však nie sú predmetom tejto práce. Dôležité je v tomto štádiu 

poukázať na existenciu režimu funkčnej ochrany predstaviteľov medzinárodných 

organizácií a poukázať, že je neodmysliteľne rozdielna od diplomatickej ochrany. 

Snáď najvýraznejšie je to pri posúdení otázky štátnej príslušnosti. V prípade 

diplomatickej ochrany je štátna príslušnosť rozhodujúcou podmienkou prípustnosti 

medzinárodného nároku. V prípade funkčnej ochrany predstaviteľov medzinárodných 

organizácií je štátna príslušnosť dotknutej osoby v úzadí. Primárnym cieľom funkčnej 

ochrany je teda zabezpečenie riadneho výkonu organizácie a pre prípustnosť 

medzinárodného nároku postačuje samotný fakt, že osoba je predstaviteľom 

medzinárodnej organizácie, plní zverené úlohy a koná v mene organizácie (viď 

definíciu vyššie). 

V rámci diplomatickej ochrany sa vynára aj ďalšia otázka v súvislosti 

s funkčnou ochranou, a to, či je štát oprávnený vykonávať diplomatickú ochranu 

                                                           
178 Tamže s. 187 
179 Applicability of Article VI, Section 22, of the Convention on the Privileges and Immunities of the United 
Nations, poradný posudok, Správy MSD 1989, s. 195 – 196; Difference relating to Immunity from Legal 
Process of a Special Rapporteur of the Commission on Human Rights, poradný posudok, Správy MSD 1999, s. 
62 
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predstaviteľa medzinárodnej organizácie, a to či vôbec a ak áno, za akých podmienok. 

Tento problém bol reflektovaný v otázke, ktorú Valné zhromaždenie predložilo pred 

MSD v žiadosti o vydanie poradného posudku v prípade Reparation for Injuries. 

Predmetná otázka bola sformulovaná nasledovne: „ako môžu byť kroky Organizácie 

Spojených národov zosúladené s takými právami, ktoré môžu patriť štátu, ktorého 

príslušníkom je obeť?“180 V odpovedi MSD skonštatoval, že v prípade ochrany 

predstaviteľa OSN, ktorý nie je štátny príslušník štátu odporcu, môže vzniknúť 

konkurencia medzi právom štátu na diplomatickú ochranu a právom organizácie na 

funkčnú ochranu181. MSD skonštatoval, že nie je žiadne právne pravidlo, ktoré by 

určovalo, ktorá z týchto ochrán ma prioritu. Uzavrel, že je to na organizácii a štáte, 

aby sa v duchu charty, v dobrej viere a zdravom rozume dohodli v prípade takéhoto 

konfliktu. MSD ďalej priznal, že oba nároky (štátu aj organizácie) majú rozdielny 

základ, ale nie je možné oba vzniesť súčasne a tak požadovať odškodnenie dvakrát182.  

Ďalšiu relevantnú otázku vzťahu dvoch inštitútov riešil MSD rovnako 

v Reparation for Injuries, a to prípad, ak je predstaviteľ organizácie štátnym 

príslušníkom žalovaného štátu. MSD posudzoval všeobecný princíp platný 

v diplomatickej ochrane, že štát nemôže vykonávať diplomatickú ochranu v mene 

svojho príslušníka voči tomu štátu, ktorý ho tiež považuje sa svojho príslušníka. Tento 

princíp MSD odmietol ako nie relevantný. Ako bolo tiež spomenuté vyššie, funkčná 

ochrana zo strany organizácie nie je založená na štátnej príslušnosti, ale na statuse 

predstaviteľa organizácie. MSD skonštatoval, že keďže otázka štátnej príslušnosti nie 

je vo funkčnej ochrane relevantná na prípustnosť medzinárodného nároku, otázka či 

štát, voči ktorému nárok smeruje, považuje predstaviteľa za občana alebo nie, nie je 

dôležitá. Predstaviteľova príslušnosť žalovaného štátu teda nepredstavuje prekážku na 

predloženie nároku zo strany organizácie vo veci porušenia záväzku v súvislosti 

s výkonom misie tohto predstaviteľa183.  

 

                                                           
180 Správy MSD 1949, s. 175 
181 Tamže, s. 185 
182 Porov. Tamže s. 185 - 186 
183 Tamže s. 186 
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5.2  Vymedzenie diplomatickej ochrany a konzulárnej ochrany 
 

Medzinárodné právo pozná dva základné druhy ochrany občanov v zahraničí zo 

strany svojho štátu - diplomatickú ochranu a konzulárnu ochranu. Obe spája podobný 

predmet – občan v zahraničí, v núdzi, v neprávosti. Pri povrchnej simplifikácii pri 

štúdiu a porovnávaní oboch inštitútov sa môžu oba zlievať dokopy, a to nielen 

v laickej verejnosti. Je to trošku aj pojmový problém. Veď konzulárna ochrana sa 

často vykonáva prostredníctvom diplomatických misií štátu v zahraničí. Teda ide 

o ochranu zo strany diplomatickej misie a diplomatického personálu plniaceho úlohy 

konzulárnej ochrany184. Vzhľadom na to, že teória ani judikatúra prísne nerozlišuje 

medzi diplomatickou ochranou a konzulárnou ochranou, je užitočné zamyslieť sa na 

ich hlavnými rozdielmi. 

John Dugard, osobitný spravodajca KMP pre diplomatickú ochranu vidí hlavný 

rozdiel medzi oboma inštitútmi v pojme diplomatická akcia185, ktorá je zahrnutá do 

definície diplomatickej ochrany v návrhu článku 1 o diplomatickej ochrane. Tak ako 

je spomenuté vyššie, diplomatická akcia zahŕňa formálne kroky jedného štátu voči 

inému štátu s cieľom uplatniť medzinárodnoprávnu zodpovednosť. Predstavuje škálu, 

spektrum možných krokov od diplomatickej nóty žiadajúcej vysvetlenie, cez 

medzištátne oficiálne rokovania o spornej otázke, až po záväzné konanie o spore – 

buď arbitrážne alebo súdne pred Medzinárodným súdnym dvorom (vylučujúc 

možnosť použitia sily alebo hrozby silou). Podľa Dugarda, diplomatická akcia nie je 

nástrojom konzulárnej ochrany. Vždy, keď ide o vznesenie nároku na ochranu 

štátneho príslušníka voči inému štátu, za predpokladu činu v rozpore 

s medzinárodným právom a vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov, ide 

o diplomatickú ochranu.  

                                                           
184 Tu len treba pomlčať o oveľa zavádzajúcejšiemu chápaniu diplomatickej ochrany v laickej verejnosti – ako 
ochrane diplomatov, teda bezpečnosti personálu diplomatickej misie (!) 
185 Pozri bližšie Siedma správa osobitného spravodajcu o diplomatickej ochrane, 2006, dokument OSN 
A/CN.4/567, s. 6 a nasl. 
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Konzulárna ochrana je obsahovo aj metodologicky vymedzená vo Viedenskom 

dohovore o konzulárnych stykoch z roku 1963186. V rámci nej pôsobí konzul, resp. 

diplomatická misia vykonávajúca konzulárne funkcie. Dôležitým aspektom je 

charakter ochrany, ktorý je poskytovaný konzulárnou ochranou. V zásade nejde 

o prípady porušenia medzinárodného práva a v nadväznosti na to vzniknutú ujmu 

štátnemu príslušníkovi, ale o pomoc občanom v núdzi, vrátane prípadov keď sa do 

núdze dostali sami, alebo pri vybavovaní rôznych cezhraničných právnych alebo 

mimoprávnych záujmov (napríklad pomoc v dedičských veciach, matričná agenda). 

Ide teda v skutočnosti skôr o konzulárnu pomoc (assistance) ako o konzulárnu 

ochranu (protection). Výkon konzulárnych funkcií nespočíva v ochrane v 

tých prípadoch, keď dôjde k porušeniu medzinárodného práva vo vzťahu k štátnemu 

príslušníkovi na území cudzieho štátu, i keď takéto porušenie sa môže kolaterálne 

spájať s potrebou pomoci v núdzi a zabezpečením niektorých nevyhnutných potrieb 

v súlade s Viedenským dohovorom o konzulárnych stykoch: napríklad pomoc pri 

prevoze do vlasti, návšteva vo väzenskom zariadení, poskytnutie finančných 

prostriedkov, sprostredkovanie právnych služieb, zabezpečenie notárskych úkonov 

a pod. Konzulárnu pomoc je navyše možné vykonávať len v prípade súhlasu 

dotknutého jednotlivca. Ak štátny príslušník konzulárnu pomoc (ochranu) odmietne, 

konzulárny pracovník nemôže v jeho veci ďalej konať. Naopak pri diplomatickej 

ochrane štátny príslušník nemôže zabrániť štátu, aby pristúpil k diplomatickej ochrane 

jeho prípadu. V zmysle toho sa črtá aj ďalší rozdiel, a to úroveň, z ktorej sa jednotlivé 

ochrany poskytujú. Konzulárna ochrana je poskytovaná výlučne konzulárnym 

pracovníkom, vždy v súlade s konzulárnym dohovorom. Je to úroveň úradnícka, hoci 

má svoj rámec určený medzinárodným právom. Diplomatická ochrana sa poskytuje 

v rovine diplomatickej, resp. na úrovni medzištátnej. Pri výkone diplomatickej 

ochrany (napríklad zaslaním príslušnej nóty) diplomatická misia zastupuje vždy 

záujmy štátu a tento fakt je všeobecne uznaný. Diplomatická komunikácia je doposiaľ 

najautentickejší a najformálnejší spôsob komunikácie medzi štátmi v bilaterálnej 

rovine. Pre samotný výkon diplomatickej ochrany v „škále“ pred začatím sporového 

konania je však najcharakteristickejšou akciou prednesenie diplomatickej ochrany na 

                                                           
186 Text publikovaný pod č. 32/1969 Zb. 
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vysokej politickej úrovni, častokrát ministrom zahraničných vecí, alebo vysokým 

predstaviteľom rezortu diplomacie. Konzulárny úradník na druhej strane pri výkone 

konzulárnej ochrany zastupuje záujmy jednotlivca, nevystupuje ako priamy zástupca 

záujmov štátu. Vzťah medzi konzulárnym úradníkom a štátnym príslušníkom, 

ktorému sa konzulárna ochrana poskytuje, je možné skôr prirovnať k poskytovaniu 

služieb a vzťah medzi poskytovateľom služieb a klientom187. Konzulárna ochrana má 

teda v prvom rade preventívny účel. Má zabrániť vzniku škôd – na živote, na zdraví, 

na majetku, na právach a oprávnených záujmoch. Konzul svojou činnosťou prispieva 

k dodržaniu práva prijímajúcim štátom. Naopak diplomatická ochrana sa poskytuje 

v následnej fáze. Jej účel je primárne remediálny – t.j. zabezpečiť primerané 

odškodnenie za porušenie medzinárodného práva a v tej súvislosti vzniknutú ujmu. 

Ďalším rozdielnym aspektom je pohľad prameňov práva. Konzulárne právo je 

kodifikované v úplnosti. Dostatočne upravené Viedenským dohovorom a v niektorých 

bilaterálnych vzťahoch rozšírené, alebo spresnené bilaterálnou zmluvou 

o konzulárnom práve.  

Pre komplexné posúdenie všetkých nuansí vzťahu oboch ochrán je dôležité 

upriamiť pozornosť na dva ikonické prípady pred MSD: La Grand (Nemecko vs. 

USA) a Avena (Mexiko vs. USA)188. Oba prípady mali veľmi podobný základ a ich 

predmetom bola otázka aplikácie konzulárnej ochrany, konkrétne článku 36 

Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch. Predložením sporu však štáty 

nevykonávali konzulárnu ochranu, ale vzhľadom na zmiešaný charakter sporu 

(popísaný vyššie) išlo o výkon diplomatickej ochrany na strane jednej a uplatnenie 

zodpovednosti za priame porušenie práva štátu (z nedodržania Viedenského dohovoru 

o konzulárnych stykoch) na strane druhej. MSD sa vyjadril aj k rozdielu medzi 

diplomatickou ochranou a konzulárnou pomocou, pričom akceptoval, že individuálne 

práva vyplývajúce z Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch môžu byť 

nárokovateľné pomocou diplomatickej ochrany.189 

                                                           
187 Tento kvázi vzťah dopĺňa aj spoplatnenie konzulárnych úkonov, napr. vydanie cestovného dokladu v prípade 
jeho straty, náklady hotových výdavkov, a pod. Diplomatická ochrana je ako taká „poskytovaná“, resp. 
vykonávaná bez požadovania protihodnoty alebo protislužby od štátneho príslušníka, čo utrpel ujmu. 
188 Pozri historický exkurz vyššie. 
189 Správy MSD 2001, s. 492 – 494, odsek 75 - 77 
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O vzťahu diplomatickej ochrany a konzulárnej ochrany, resp. presnejšie 

konzulárnej pomoci, možno v kocke konštatovať, že medzi nimi v teoretickej právnej 

rovine existuje oveľa viac rozdielov, ako spoločných bodov. Teda laický pohľad na 

prípadnú príbuznosť oboch inštitútov je nesprávny. Koncepčne nie je možné nájsť 

také styčné body medzi oboma inštitútmi, kde by sa dali hľadať vzájomné interakcie 

alebo vplyv. Pri praktickom výkone konzulárnej pomoci je však často zložité 

zadefinovať hranicu, kedy sa konkrétne kroky vykonané zo strany domovského štátu 

menia z konzulárnej pomoci na diplomatickú ochranu.  

Komentár KMP k návrhu článku 1 o diplomatickej ochrane sa snaží jasne 

vymedziť, že návrhy článkov sa netýkajú konzulárnej pomoci. „... článok 1 

nepredstavuje pokus o vymedzenie rozdielu medzi diplomatickou ochranou 

a konzulárnou pomocou. Návrhy článkov vymedzujú podmienky na výkon 

diplomatickej ochrany, čo nie je aplikovateľné na konzulárnu pomoc. To znamená, že 

je treba posúdiť okolnosti každého prípadu s cieľom rozhodnúť, či zahŕňa 

diplomatickú ochranu alebo konzulárnu pomoc“190.  

 

 

  

                                                           
190 Komentár k návrhu článku 1 o diplomatickej ochrane, odsek 11 
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6. Štátna príslušnosť 
 

Štátna príslušnosť osoby vyjadruje základnú politickú a právnu väzbu 

jednotlivca voči štátu ako celku, štátu – subjektu medzinárodného práva191. Súbor 

štátnych príslušníkov tvorí obyvateľstvo štátu, ktoré je popri štátnom území druhou 

náležitosťou, s ktorou teória medzinárodného práva spojuje existenciu štátu. Štátna 

príslušnosť alebo občianstvo je trvalý právny zväzok medzi jednotlivcom a určitým 

štátom. Obsah tohto štátnoobčianskeho vzťahu, teda vzájomné práva a záväzky 

plynúce z daného zväzku, v zásade určuje vnútroštátne právo toho ktorého štátu 

príslušnosti daného jednotlivca.192 

Pojmovo je štátna príslušnosť (nationality/nationalité) synonymom občianstva 

(citizenship/citoyenneté). Kým významový rozdiel medzi oboma pojmami je 

minimálny, rozdiel možno badať len v rámci používania jednotlivých pojmov. Kým 

pojem „štátna príslušnosť“, alebo skrátene „príslušnosť“ je typická pre medzinárodné 

právo, vyjadrenom buď v medzinárodných zmluvách193, judikatúre alebo doktríne, 

pojem „občianstvo“ je skôr charakteristické pre právny jazyk vnútroštátneho práva 

jednotlivých štátov. Okrem toho pojem štátna príslušnosť – príslušnosť lepšie ako 

pojem občianstvo (spätý so zápasom človeka za občianske práva v rámci revolučných 

hnutí) vystihuje vzťah, väzbu právnických osôb na niektorý štát, analogicky so 

štátnoobčianskym zväzkom fyzických osôb. V rámci diplomatickej ochrany, ako 

inštitútu v rámci systému medzinárodného práva sa preto zaužívalo použitie pojmu 

štátna príslušnosť alebo príslušnosť jednotlivca, fyzickej alebo právnickej osoby, 

a tento usus je dodržaný aj v tejto práci.  

 

 

                                                           
191 „Nationality can be deemed to be the political and legal bond that links a person to a given state and binds 
him to it with ties of loyalty and fidelity, entitling him to diplomatic protection from that state.“, poradný 
posudok IACHR Proposed amendments to the Naturalization Provision of the Constitution of Costa Rica, 1984, 
odsek 35, zdroj: http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_04_ing.pdf 
192 Čepelka, Č. – Šturma, P., op. cit. sub 6, s. 321  
193 Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Law, Haag 13. apríl 1930 
  European Convention on Nationality, Štrasburg 6. november 1997, ETS No. 166 
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6.1 Štátna príslušnosť ako podmienka diplomatickej ochrany 
 

Zo samotnej definície inštitútu diplomatickej ochrany je na prvý pohľad 

zrejmé, že otázka štátnej príslušnosti osoby stojí v samom centre jej podstaty. Na to, 

aby štát mohol uplatniť diplomatickú ochranu jednotlivca, fyzickej alebo právnickej 

osoby, musí mať táto osoba v zásade, v zmysle výnimiek stanovených 

medzinárodným právom, štátu príslušnosť daného štátu (štátu príslušnosti). Už Stály 

dvor medzinárodnej spravodlivosti v historickom rozsudku Mavrommatis jasne 

stanovil, že „je elementárnym princípom medzinárodného práva, že štát je oprávnený 

chrániť svoje subjekty, ak sú poškodené skutkom v rozpore s medzinárodným právom 

spáchaným zo strany iného štátu, od ktorého neboli schopní získať satisfakciu 

prostredníctvom bežných kanálov“194. Štátna príslušnosť tvorí preto substantívnu 

esenciu pri posudzovaní aplikácie diplomatickej ochrany v každom prípade. Už ako 

vyplýva z Vattelovej definície diplomatickej ochrany alebo kľúčových rozhodnutí 

medzinárodných súdnych orgánov, je to práve vzťah medzi jednotlivcom – osobou 

a štátom, ktorý je spôsobilý transformovať ujmu spôsobenú zo strany iného štátu 

osobe na nepriamu ujmu samotného štátu s príslušnými zodpovednostnými 

dôsledkami. Všeobecné princípy medzinárodného práva upravujúce zodpovednosť 

štátov za skutky v rozpore s medzinárodným právom stanovujú, že zodpovednosť 

štátu nemôže byť uplatnená inak, ako v súlade s pravidlami týkajúcimi sa otázky 

(štátnej) príslušnosti (nationality) nároku. Pravidlo upravujúce príslušnosť nároku nie 

je len relevantnou otázkou jurisdikcie alebo prípustnosti nároku pred súdnymi 

orgánmi, ale je to všeobecná podmienka na uplatnenie zodpovednosti v tých 

prípadoch, kde je to aplikovateľné. Na základe toho KMP stanovila pri kodifikácii 

pravidiel o zodpovednosti štátov dodržanie pravidla upravujúceho príslušnosť nároku 

ako jednu z podmienok na prípustnosť nároku. Odrazilo sa to vo formulácii článku 44 

písm. a) návrhu článkov KMP o zodpovednosti štátov z roku 2001 V zmysle tohto 

článku zodpovednosť štátu nemôže byť uplatnená, ak nárok nebol predložený v súlade 

                                                           
194 Rozsudok SDMS v prípade Mavrommatis Palestine Concessions (Grécko vs. Veľká Británia), 1924, PCIJ 
Series A, No. 2, s. 12 



123 
 

s akýmkoľvek aplikovateľným pravidlom týkajúcim sa príslušnosti nároku195. Toto 

medzinárodnoprávne pravidlo sa aplikuje aj v najnovšej relevantnej medzinárodnej 

judikatúre196. 

Pravidlo príslušnosti nároku (nationality of claim rule) vyjadruje puto, väzbu 

príslušnosti medzi štátom a poškodeným príslušníkom, resp. jeho nárokom z takto 

vzniknutého poškodenia. Je to vzťah medzi nárokom jednotlivca a nepriamym 

nárokom štátu príslušnosti, pričom pôvod a podstata oboch nárokov je totožná. Práve 

táto väzba oprávňuje štát na výkon diplomatickej ochrany svojho príslušníka 

v predmete jeho nároku. V negatívnom ponímaní príslušnosť nároku vyjadruje, že (v 

zásade) štát nemôže uplatňovať diplomatickú ochranu osoby alebo hájiť jej nároky, 

pokiaľ táto osoba nie je jej príslušníkom197. Preto v prípade súdneho konania štát 

odporca môže zniesť námietku neprípustnosti, že osoba nemá príslušnosť štátu 

navrhovateľa; alebo v prípadoch, keď osoba môže priamo uplatňovať nárok voči 

inému štátu (prípad zmiešaných tribunálov pre nároky alebo spory o ochranu 

investícií), odporca môže namietať, že nárok nemôže uplatniť tá osoba, ktorá nemá 

príslušnosť toho štátu, ktorého príslušníci sú v zmysle príslušnej dohody oprávnení 

predkladať svoje nároky. V pozitívnom zmysle potom naopak, štát môže hájiť nárok 

svojho príslušníka a v prípade, ak sú splnené dané podmienky, príslušník môže 

uplatniť svoj nárok. Otázku pravidla príslušnosti nároku dobre zadefinoval SDMS 

v spore Železnica Panevėžys – Saldutiškis: „Toto právo je nevyhnutne obmedzené 

na intervenciu v mene svojho príslušníka, keďže v prípade neexistencie osobitnej 

dohody je to puto príslušnosti medzi štátom a jednotlivcom, ktoré jediné dáva štátu 

právo na diplomatickú ochranu; je súčasťou funkcie diplomatickej ochrany, že teba 

počítať s právom prevziať nárok a zabezpečiť rešpektovanie pravidiel 

medzinárodného práva. Keď bola ujma spôsobená občanovi nejakého iného štátu, 

žiadny nárok, ktorý by z takéhoto poškodenia mohol vzísť, nespadá do sféry 

                                                           
195 Článok 44 písm. a) návrhu článkov KMP o zodpovednosti štátov: „ ... (The responsibility of a State may not 
be invoked if:) (a) the claim is not brought in accordance with any applicable rule relating to the nationality of 
claims;“ 
196 Prípad Diallo (predbežné námietky), (Guinea vs. KDR), rozsudok MSD, http://www.icj-cij.org, odsek 42 
197 Porov. Amerasinghe, Ch. F., op. cit. sub 2, s. 91 
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diplomatickej ochrany, ktorú má štát právo poskytnúť, ani nemôže založiť nárok, 

ktorý by bol tento štát oprávnený hájiť.“198  

KMP pri kodifikácii pravidiel diplomatickej ochrany prevzala spomínaný 

koncept uplatnený pri kodifikácii zodpovednosti štátov a zakotvila podmienku 

príslušnosti popri podmienke na vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov 

medzi dva základné podmienky na výkon diplomatickej ochrany. Otázke príslušnosti 

v prípadoch diplomatickej ochrany je venovaná časť druhá návrhov článkov KMP 

o diplomatickej ochrany – Príslušnosť (články 3 – 13). Komisia pri formulovaní 

týchto článkov síce vychádzala z obyčajového pravidla o príslušnosti nároku, t.j. že 

štát môže uplatniť diplomatickú ochranu vo vzťahu k svojim štátnym príslušníkom, 

avšak podujala sa aj na prelomenie tohto pravidla prostredníctvom progresívneho 

rozvoja a zakotvila kategórie osôb, pri ktorých je podľa návrhu KMP možné 

vykonávať diplomatickú ochranu aj vo vzťahu k osobám, ktoré nie sú príslušníkmi, 

konkrétne vo vzťahu k osobám bez štátnej príslušnosti (stateless persons) 

a utečencom (refugees). 

Pojmovo článok 3 návrhov článkov KMP o diplomatickej ochrane určuje, že 

právo na výkon diplomatickej ochrany fyzických aj právnických osôb má štát 

príslušnosti (State of nationality). Ide teda o obrátenie definície štátneho príslušníka. 

Štát príslušnosti vo vzťahu k osobe je ten štát, ktorého štátnu príslušnosť táto osoba 

má.  

 

6.2 Štátna príslušnosť fyzických osôb 
 

6.2.1 Určenie príslušnosti fyzickej osoby 
 

 Je dobre zakotveným pravidlom medzinárodného práva, že určenie štátnej 

príslušnosti osôb patrí do domény vnútroštátneho práva každého štátu. Zároveň však 

                                                           
198 Rozsudok SDMS v prípade Panevezys-Saldutiskis Railway (Estónsko – Litva), PCIJ Series A/B, No. 76, s. 
16 
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rovnako presvedčivo je v medzinárodnom práva zakotvené aj to, že toto právo nie je 

absolútne. Štát pri určení rozsahu štátnych príslušníkov a pri definícii podmienok 

a procedúr na získanie štátnej príslušnosti štátu musí rešpektovať limity, ktoré na 

vnútroštátne právo, resp. na takto získanú štátnu príslušnosť kladie medzinárodné 

právo. SDMS v poradnom posudku v prípade Dekréty o štátnej príslušnosti v Tunisku 

a Maroku sa vyjadril, že otázka štátnej príslušnosti nie je v zmysle medzinárodného 

práva otázkou spadajúcou čisto do vnútroštátnej jurisdikcie štátov. „... môže spokojne 

nastať, že v otázke, ktorá, ako napríklad otázka štátnej príslušnosti, nie je principiálne 

regulovaná medzinárodným právom, právo štátu použiť svoje diskrečné právo je 

napriek tomu obmedzená záväzkami, ktoré má vo vzťahu k iným štátom. V takomto 

prípade jurisdikcia, ktorá v zásade patrí výlučne štátu, je limitovaná pravidlami 

medzinárodného práva“199. Článok 1 Dohovoru o určitých otázkach týkajúcich sa 

konfliktu zákonov o štátnej príslušnosti (Haagsky dohovor o občianstve z roku 1930) 

stanovuje, že „Je na každom štáte, aby určil podľa svojho vlastného právneho 

poriadku, kto je jeho štátny príslušník. Tento právny poriadok uznajú ostatné štáty, 

pokiaľ je v súlade s medzinárodnými dohovormi, medzinárodnou obyčajou 

a právnymi zásadami všeobecne uznanými vo vzťahu k štátnej príslušnosti.“200 Tento 

princíp preberá aj Európsky dohovor o občianstve v článku 3.201  

Preto za štátneho príslušníka štátu sa považuje tá fyzická osoba, ktorá má 

príslušnosť štátu v súlade s jeho právnymi predpismi. Na to, aby táto štátna 

príslušnosť mohla byť relevantná v rámci aplikácie diplomatickej ochrany, teda 

v rámci domény medzinárodného práva, musí byť táto príslušnosť získaná v súlade 

s medzinárodným právom. V rámci zmluvného medzinárodného práva je niekoľko 

dohovorov z oblasti ľudských práv, ktoré kladú podmienky na vnútroštátnu 

naturalizačnú legislatívu202.  

                                                           
199 Poradný posudok SDMS Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco (French Zone), 8. November 
1921, PCIJ Series B, No. 4, odsek 40 
200 Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Law, Haag, 13. Apríl 1930; Article 
1: „It is for each State to determine under its own law who are its nationals. This law shall be recognised by 
other States in so far as it is consistent with international conventions, international customs, and the principles 
of law generally recognised with regard to nationality.“ 
201 European Convention on Nationality, Štrasburg, 6. november 1997, ETS No. 166 
202 Napríklad zákaz rasovej diskriminácie pri úprave práva na štátu príslušnosť podľa článku 5 písm. d) bod iii) 
Medzinárodného dohovoru o eliminácii všetkých foriem rasovej diskriminácie; záväzok poskytnutia ženám 
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Štátnu príslušnosť nadobúda osoba buď narodením alebo jej môže byť udelená 

po narodení. Príslušnosť narodením sa získava na základe dvoch konceptov – jus soli, 

teda príslušnosť štátu, na území ktorého sa osoba narodí, alebo jus sanguinis, 

nadobúda príslušnosť podľa príslušnosti rodičov. V medzinárodnom práve sa používa 

aj termín zisk príslušnosti narodením (by birth) alebo na základe pôvodu (by descent). 

Získanie príslušnosti udelením sa nazýva aj naturalizácia (naturalization). Osobitným 

prípadom nadobudnutia štátnej príslušnosti je pri sukcesii štátov.  

Nadobudnutie štátnej príslušnosti narodením sa deje na základe právnej 

skutočnosti v zmysle právnych predpisov konkrétneho štátu bez prejavu vôle. Kým 

rôzne štáty aplikujú rôzne princípy, popri čisto jus soli, resp. jus sanguinis princípov 

sa vo svete čoraz častejšie rozšíril zmiešaný princíp, teda kombinácia oboch princípov 

(čo je aj slovenská, resp. česká právna úprava), čo má za cieľ redukovať počet osôb, 

ktoré by sa narodením nestali štátnymi príslušníkmi žiadneho štátu, teda redukovať 

prípady osôb bez štátnej príslušnosti ako negatívnej neželanej skutočnosti. V prípade 

nadobudnutia štátnej príslušnosti narodením, či už na základe jedného z týchto dvoch 

princípov alebo ich kombináciou, nevznikajú z pohľadu medzinárodného práva 

a konkrétne diplomatickej ochrany žiadne výraznejšie problémy. Všetky prípady sú 

legitímne a riadne zakladajú väzbu príslušnosti medzi fyzickou osobou a štátom a 

v zmysle toho v prípade vzniku ujmy aj jasne vymedzujú príslušnosť nároku. Jediný 

problematickejší prípad môže nastať v prípade štátov s nevyspelým matričným 

registrom, keď je ťažké listinným dôkazom preukázať príslušnosť osoby získanej 

narodením. 

Komplikovanejšia situácia je v prípadoch naturalizácie, teda štátnej príslušnosti 

získanej po narodení v zásade prejavom vôle, na základe žiadosti alebo iného 

(informovaného) prejavu vôle. Tu sú totiž pre štáty dané oveľa rôznorodejšie 

možnosti rôznymi spôsobmi upraviť podmienky pre udelenie štátnej príslušnosti 

fyzickej osobe. V rámci toho potom vyvstáva otázka, aké kritériá musí štátna 

príslušnosť nadobudnutá naturalizáciou spĺňať, aby mohla byť uznaná zo strany iných 

                                                                                                                                                                                     

rovnakých práv ako mužom pri udeľovaní, zmene a zachovaní štátnej príslušnosti, zákaz automatickej alebo 
nútenej zmeny príslušnosti v súvislosti so sobášom alebo zmenou príslušnosti manžela, ako aj rovnaké práva 
s mužmi vo vzťahu k príslušnosti detí podľa článku 9 Dohovor o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien  
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štátov. Je zjavné, že medzinárodné právo neuzná štátne občianstvo získané 

podvodom203 alebo v prípade nútenej naturalizácie204. To sú prípady, keď rozpor 

s medzinárodným právom je evidentný, teda zrejmý prima facie.  

To, čo v problematike udelenia občianstva na základe naturalizácie spôsobuje 

najväčšie otázky je, či obyčajové medzinárodné právo kladie podmienku efektívnej, 

jedinečnej väzby (effective, genuine link) na prípady naturalizácie štátnych občanov. 

V prípade otázky efektívnej väzby je notoricky známe rozhodnutie MSD v prípade 

Nottebohm: „V súlade s praxou štátov, arbitrážnymi a súdnymi rozhodnutiami, ako aj 

doktrínou, príslušnosť je právny zväzok, ktorý je založený na sociálnom fakte 

blízkosti, jedinečnom existenčnom, záujmovom a sentimentálnom spojení, spolu 

s existenciou vzájomných práv a povinností. Je možné povedať, že tvorí právne 

vyjadrenie skutočnosti, že jednotlivec, ktorému je udelená príslušnosť buď priamo na 

základe zákona alebo ako výsledok konania orgánov, je v skutočnosti bližšie spojený 

s obyvateľstvom štátu, ktorého príslušnosť získal, ako akéhokoľvek iného štátu.“205 

Otázka však ostáva, či MSD v prípade Nottebohm definoval všeobecnú normu 

medzinárodného práva, t.j. všeobecnú aplikáciu podmienky efektívnej väzby na 

podmienky udelenia štátneho občianstva alebo len definoval podmienky konkrétneho 

prípadu medzi Lichtenštajnskom a Guatemalou. Už o tri roky neskôr sa zmiešaná 

americko-talianska komisia pre nároky v prípade Flegenheimer vyslovila za 

limitovaný rozsah podmienky efektívnej väzby: „Komisia má názor, že je pochybné, 

či Medzinárodný súdny dvor mal v úmysle definovať pravidlo všeobecného 
                                                           
203 Porov. napríklad prípad Flegenheimer: „Barring cases of fraud, negligance or serious errors which are not 
proved in the instant case, the Commission holds that there is no rule of the Law of Nations, universally 
recognized in practice of States, permitting it to recognize a nationality in a person against the provisions of law 
or treaty stipulations, because nationality is a legal notion which must be based on a state law in order to exist 
and be productive of effects in international law“, rozhodnutie zmiešanej americko-talianskej komisie pre 
nároky, 20. september 1958, 14 UNRIAA, s. 379 ; prípadne Salem Case: „In fact, as soon as the question of 
nationality is in dispute between two sovereign powers, it cannost be exclusively decided in accordance with the 
national law of one of these powers. In the present case it should be ascertained whether one of the powers, by 
bestowing the citizenship against general principles of international law has interfered with the right of the other 
power, o if the bestowal of the citizenship si vitiated because it has been obtained by fraud.“, arbitrážne 
rozhodnutie (Egypt / USA), 1932, 2 UNRIAA, s. 1184  
204 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 93 
205 Nottebohm, Správy MSD 1955, s. 23: „According to the practice of States, to arbitral and judicial decisions 
and to the opinion of writers, nationality is the legal bond having as its basis a social fact of attachement, 
a genuine connection of existence, interests and sentiments, together with the existence of reciprocal rights and 
duties. It may be said that it constitutes the juridical expression of the fact that the individual upon whom it is 
conferred, either directly by the law or as the result of an act of the authorities, is in fact more closely connected 
with the population of the State conferring nationality than with that of any other State.“ 
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medzinárodného práva, keď v prípade Nottebohm požadoval, že musí existovať 

efektívna väzba medzi osobou a štátom s cieľom výkonu práva na diplomatickú 

ochranu zo strany štátu v mene osoby. ... Ale ak má osoba len jednu štátnu 

príslušnosť, ktorú získala buď na základe jure sanguinis alebo jure soli alebo 

právoplatnou naturalizáciou zahŕňajúcou pozitívnu stratu predchádzajúcej príslušnosti, 

nemožno teóriu efektívnej väzby aplikovať bez rizika spôsobenia zmätku. Chýba jej 

dostatočný pozitívny základ, ktorý by sa aplikoval na štátnu príslušnosť, ktorá má 

podporu v právnom poriadku štátu.“206  

Na druhej strane Institut de Droit International prijal v roku 1965 rezolúciu na 

podporu efektívnej väzby: „Medzinárodný nárok uplatnený štátom v prípade ujmy 

spôsobenej jednotlivcovi môže byť odmietnutý štátom odporcom alebo vyhlásený za 

neprípustný, ak v prípade konkrétnych okolností prípadu sa javí, že naturalizácia tohto 

jednotlivca bola uskutočnená pri neexistencii žiadnej väzby blízkosti.“207 Rovnako sa 

za takúto väzbu vyslovil aj osobitný spravodajca Komisie pre medzinárodné právo 

García – Amador vo svojej poslednej správe o zodpovednosti štátov z roku 1961: 

„Štát nemôže uplatniť nárok v mene jednotlivca, ak právne puto príslušnosti nie je 

založené na jedinečnej väzbe medzi nimi dvoma.“208  

Podobne ako v praxi štátov a judikatúre medzinárodných súdnych orgánov, nie 

je otázka jedinečnej väzby jednoznačná ani v odbornej náuke. Kým niektorí autori 

podporujú aplikáciu podmienky jedinečnej väzby, iní to považujú za nerealistické209. 

Je teda zrejmé, že otázka aplikácie podmienky jedinečnej väzby medzi štátom 

a jednotlivcom v prípadoch udelenia štátnej príslušnosti nie je pevne zakotvená 

                                                           
206 Flegenheimer: „The Commission is of the opinion that it is doubtful that the International Court of Justice 
intended to establish a rule of general international law in requiring, in the Nottebohm Case, that there must 
exist as effective link between the person and the State in order that the latter may exercise its right of 
diplomatic protection in behalf of the former. ... But when a person is vested with only one nationality, which is 
attributed to him or her either jure sanguinis or jure soli, or by a valid naturalization entailing the positive loss 
of the former nationality, the theory of effective nationality cannot be applied without the risk of causing 
confusion. It lacks a sufficiently positive basis to be applied to a nationality which finds support in a state law.“, 
14 UNRIAA, s. 376 – 377    
207 Článok 4 písm. c) Varšavskej rezolúcie Inštitútu medzinárodného práva z roku 1965 o národnom charaktere 
medzinárodného nároku uplatneného štátom v prípade ujmy spôsobenej jednotlivcovi „An international claim 
presented by a State for injury suffered by an individual may be rejected by the respondent State or declared 
inadmissible when, in the particular circumstances of the case, it appears that naturalization has been conferred 
on that individual in the absence of any link of attachement“, http://www.idi-iil.org  
208 Yearbook of the International Law Commission, 1961, Vol. II, s. 49. 
209 Porov. Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 94 
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v medzinárodnom práve. Neznamená to však, že medzinárodné právo nekladie na 

udelenie štátnej príslušnosti žiadnu podmienku existujúcej väzby. V prípade 

posudzovania princípu efektívnej väzby treba rozlíšiť všeobecné ustanovenie 

medzinárodného práva od osobitných ustanovení vo vzťahu k diplomatickej ochrane, 

i keď je potrebné podotknúť, že oba prípady sú na seba naviazané. Všeobecný pohľad 

spočíva v tom, či medzinárodné právo kladie podmienku efektívnej väzby blízkosti 

pre súlad naturalizácie jednotlivca s medzinárodným právom a teda súlad takto 

udelenej štátnej príslušnosti s pravidlami medzinárodného práva. Druhý pohľad, ktorý 

priamo súvisí s predmetom tejto práce, je, či medzinárodné právo kladie túto 

podmienku v prípade uplatnení práva štátu na diplomatickú ochranu jednotlivca (ako 

to bolo aplikované zo strany MSD v prípade Nottebohm).  

Podrobné zaoberanie sa prvým, teda všeobecným pohľadom na efektívnu 

väzbu ako podmienku pre naturalizačné ustanovenia vnútroštátneho práva presahujú 

rozsah a zameranie tejto práce. Avšak aj vzhľadom na aktuálny vývoj v legislatíve 

niektorých stredoeurópskych štátov (napríklad Maďarsko, Rumunsko, Srbsko) je 

potrebné dotknúť sa aspoň okrajovo tejto otázky. Na jednej strane je zrejmé, že štáty 

sa rôznia v podmienkach pre naturalizáciu fyzickej osoby a týmito podmienkami 

reflektujú práve efektívnu väzbu, resp. vybudovanie blízkeho vzťahu medzi štátom 

a jednotlivcom. Otázka však stojí tak, či tieto podmienky majú spoločné 

charakteristické znaky, alebo môže štát uplatniť pri naturalizácii ľubovôľu 

a podmienky nastaviť podľa akýchkoľvek vlastných (hoci i geopolitických) záujmov. 

Je evidentné, že podmienky nemôžu byť neobmedzené. Zjavne by nebolo v súlade 

s požiadavkou efektívnej väzby udeľovanie občianstva jednotlivcom, ktorí povedzme 

nikdy nežili, nepracovali v danom štáte a nemajú vybudované žiadne rodinné väzby 

s občanom daného štátu. Interamerický súd pre ľudské práva v prípade poradného 

posudku týkajúceho sa navrhnutých dodatkov ustanovenia o naturalizácii Ústavy 

Kostariky (Proposed Amendments to the Naturalization Provision of the Constitution 

of Costa Rica) k tejto otázke konštatoval: „Keďže je to štát, ktorý ponúka možnosť 

získania štátnej príslušnosti osobám, ktoré pôvodne boli cudzincami, je prirodzené, že 

tieto podmienky a procedurálne pravidlá na jeho nadobudnutie by sa mali riadiť 

primárne vnútroštátnym právom tohto štátu. Pokiaľ tieto pravidlá nie sú v rozpore 
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s nadradenými normami, je to štát udeľujúci príslušnosť, ktorý vie najlepšie posúdiť, 

aké podmienky stanoviť, aby bolo zabezpečené, že existuje efektívna väzba medzi 

žiadateľom o naturalizáciu a systémom hodnôt a záujmov spoločnosti, s ktorými má 

záujem sa plne asociovať. Tento štát je najlepšie schopný rozhodnúť, či tieto 

podmienky boli naplnené.“210 V tejto súvislosti však treba pripomenúť aj to, že 

viaceré štáty majú vo svojich naturalizačných predpisoch klauzulu umožňujúcu 

mimoriadne udelenie štátneho občianstva na individuálnom základe bez splnenia 

akýchkoľvek podmienok, napr. pre športovcov, významných investorov, vedcov 

a podobne211. 

V rámci užšieho pohľadu na podmienku efektívnej väzby v prípadoch štátnej 

príslušnosti ako podmienky uplatnenia medzinárodného nároku v rámci diplomatickej 

ochrany je dôležité zhrnúť, že okrem rozporu s medzinárodným právom prima facie 

nie je možné konštatovať, že by v medzinárodnom práve platilo všeobecné pravidlo 

efektívnej väzby v prípadoch naturalizácie jednotlivca z pohľadu práva na 

diplomatickú ochranu. Medzinárodné právo ako keby dôverovalo doméne štátu 

stanoviť v dobrej viere podmienky a postupy na také udelenie štátnej príslušnosti, že 

to nebude zasahovať do práv a oprávnených nárokov iných štátov. Na druhej strane 

v prípade predloženia nároku, v rámci ktorého bude sporné nadobudnutie príslušnosti 

jednotlivca, bude vždy záležať na konkrétnom posúdení prípadu nakoľko je otázka 

neexistencie efektívnej väzby so štátom rozhodujúca, že spôsobuje neprípustnosť 

nároku zo strany štátu v prípade diplomatickej ochrany. Takéto otázniky zrejme môžu 

vzniknúť najmä v prípadoch vyššie spomenutých mimoriadnych udelení občianstva 

bez potreby splnenia akýchkoľvek podmienok.  

Istým spôsobom došlo k uzavretiu diskusie okolo efektívnej väzby v rámci 

KMP. Tá otázku štátnej príslušnosti fyzickej osoby zakotvila v návrhu článku 4 

                                                           
210 Poradný posudok IACHR Proposed amendments to the Naturalization Provision of the Constitution of Costa 
Rica: „Since it is the state that offers the possibility of acquiring its nationality to persons who were originally 
aliens, it is natural that the conditions and procedures for its acquisition should be governed primarily by the 
domestic law of that state. A long as such rules do not conflict with superior norms, it is the state conferring 
nationality which is bes table to judge what conditions to impose to ensure that an effective link exists between 
the applicant for naturalization and the systems of values and interests of the society with which he seeks to 
fully associate himself. That state is also best able to decide whether these conditions have been complied 
with.“, doc. cit. sub 186, odsek 35 
211 Porov. aj § 7 odsek 2 písm. b) zákona č. 40/1993 Z.z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky 
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návrhov článkov KMP o diplomatickej ochrane. V zmysle toho, na účely 

diplomatickej ochrany fyzickej osoby, štát príslušnosti znamená štát, ktorého 

príslušnosť táto osoba nadobudla v súlade s právnymi predpismi tohto štátu 

narodením, na základe pôvodu, udelením, sukcesiou štátov alebo akýmkoľvek iným 

spôsobom, nie v rozpore s medzinárodným právom212. Komisia pre medzinárodné 

právo vychádza pri definícii štátu príslušnosti, teda štátnej príslušnosti osoby 

z obyčajového medzinárodného práva, teda, že otázka patrí do domény vnútroštátneho 

práva daného štátu. Definícia demonštratívne vymenúva najčastejšie spôsoby 

založenia štátnej príslušnosti: jus soli, jus sanguinis, naturalizácia a sukcesia štátov. 

Zároveň definuje podmienku súladu s medzinárodným právom. Túto podmienku 

stanovuje negatívne, teda, že takéto nadobudnutie štátnej príslušnosti nie je v nesúlade 

s medzinárodným právom (not inconsistent with international law). Znamená to, že 

súlad s medzinárodným právom sa predpokladá a teda v prípade uplatnenia 

diplomatickej ochrany je to štát odporca, ktorý musí preukázať, že deklarovaná štátna 

príslušnosť bola nadobudnutá v rozpore s medzinárodným právom.213 Tento princíp 

uznáva pravidlo, že štát udeľujúci štátu príslušnosť musí mať priestor na voľnú úvahu 

(margin of appreciation) pri rozhodovaní o udeľovaní občianstva214, ako aj 

prezumpciu platnosti udelenia občianstva zo strany štátu215.  

V návrhu článku 4 KMP sa však neodrazila podmienka efektívnej väzby, tak 

ako bola načrtnutá v judikatúre a v doktríne. KMP teda neprijala koncept efektívnej 

väzby ako automatickú podmienku v prípadoch diplomatickej ochrany. Definícia však 

nevylučuje, že efektívna väzba nemôže byť vyžadovaná ako súčasť podmienky súladu 

nadobudnutia štátnej príslušnosti s medzinárodným právom. KMP hlavne vychádzala 

z argumentu, že princíp efektívnej väzby naznačený MSD v prípade Nottebohm bol 

                                                           
212 Článok 4 návrhu článkov KMP o diplomatickej ochrane: „For the purpose of the diplomatic protection of 
a natural person, a State of nationality means a State whose nationality that person has acquired, in accordance 
with the law of that State, by birth, descent, naturalization, succession of States, or in any other manner, not 
inconsistent with international law.“ 
213 Komentár k návrhu článku 4 KMP o diplomatickej ochrane,  
214 Poradný posudok IACHR Proposed amendments to the Naturalization Provision of the Constitution of Costa 
Rica, doc. cit. sub 186, odseky 62 a 63 
215 Jennings, R.Y. – Watts, A.: Oppenheim’s International Law, 9th ed., Longman, Londýn, New York, 1992, s. 
865 
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v rámci príslušného rozsudku limitovaný len na konkrétny prípad216 a nie je dôkazom 

všeobecnej platnosti tohto pravidla. KMP zároveň upozornila, že v prípade striktnej 

aplikácie princípu efektívnej väzby ako podmienky pri uplatnení diplomatickej 

ochrany by sa vylúčili milióny osôb z výhod diplomatickej ochrany, ktoré odišli zo 

svojich štátov príslušnosti a usadili sa v štátoch, ktorých štátnu príslušnosť nikdy 

nezískali alebo majú od narodenia občianstvo štátu, ku ktorému majú len slabú 

väzbu.217 

 

6.2.2 Trvanie štátnej príslušnosti – časový faktor 
 

 Pri posudzovaní štátnej príslušnosti fyzických osôb ako podmienky pre 

uplatnenie diplomatickej ochrany z pohľadu príslušnosti nároku v rámci 

medzinárodnoprávnej doktríny a judikatúry medzinárodných súdnych orgánov 

vyvstáva otázka trvania štátnej príslušnosti z pohľadu časového hľadiska uplatnenia 

nároku. Časové hľadisko je možné vymedziť rozhodujúcimi právnymi skutočnosťami, 

ktoré determinujú právo štátu pri uplatnení si medzinárodného nároku vo vzťahu 

k ujme svojho štátneho príslušníka. Prvým hraničným obdobím (momentom) je doba 

vzniku ujmy, ďalším hraničným obdobím je moment uplatnenia nároku zo strany 

štátu. Relevantnou otázkou v tejto súvislosti je, či medzinárodné právo vyžaduje, aby 

štátna príslušnosť trvala celé obdobie nepretržite od vzniku ujmy až po uplatnenie 

nároku (resp. do doby rozhodnutia o nároku), alebo naopak postačuje, keď štátna 

príslušnosť medzi dotknutým štátom a osobou existovala len v čase vzniku ujmy, resp. 

naopak len v čase uplatnenia nároku voči zodpovednému štátu. Rovnako dôležitou 

otázkou je, či takáto podmienka nepretržitého trvania príslušnosti je obyčajovou 

normou medzinárodného práva. 

                                                           
216 Konkrétne: väzby F. Nottebohma s Lichtenštajnskom boli extrémne slabé v porovnaní jeho väzieb 
s Guatemalou. Toto boli dôvody, na základe ktorých MSD stanovil chýbajúcu efektívnu väzbu ako dôvod na 
konštatovanie neprípustnosti (non-admissibility) nároku Lichtenštajnska v rámci uplatnenej diplomatickej 
ochrany.   
217 Porov. komentár k návrhu článku 4 KMP o diplomatickej ochrane, odsek 5 
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Vychádzajúc čisto z dikcie vatteliánskej fikcie, na určenie príslušnosti nároku 

by postačovalo, keby štátna príslušnosť medzi štátom a osobou existovala v čase 

vzniku ujmu. Veď ujma spôsobená štátnemu príslušníkovi spôsobuje nepriamu ujmu 

aj štátu samotnému, ako aj vznik medzinárodnoprávnej zodpovednosti, a tie by takto 

museli trvať aj po následnom zániku štátnej príslušnosti. Z tohto pohľadu by bolo 

potom irelevantné, čo sa s dotyčnou osobou „stane“ už po vzniku zodpovednosti, t.j. 

či sa následne zmení jeho príslušnosť. Avšak takýto koncept v medzinárodnom práve 

zjavne neplatí. Ide tu o jednu z významných výnimiek z konceptu fikcie v rámci 

diplomatickej ochrany. Podmienka nepretržitého trvania štátnej príslušnosti 

(continuous nationality) aj po vzniku ujmy sa vyvinulo ako pravidlo podmieňujúce 

nárok štátu uplatniť si ujmu v mene svojho príslušníka voči inému štátu. Kým v rámci 

formulovania tohto pravidla bolo zrejmé, že presahuje len moment vzniku ujmy, 

konkrétny rozsah „nepretržitosti“ je dlhodobo v judikatúre aj doktríne predmetom 

viacerých kontroverzných pohľadov218. Kým v rámci jedného sa vyžaduje existencia 

štátnej príslušnosti v čase ujmy a v čase uplatnenia nároku zo strany štátu príslušnosti, 

v rámci iného pohľadu sa vyžaduje nepretržitá príslušnosť od vzniku ujmy až do 

rozhodnutia o určení nároku. Iný pohľad zase kladie podmienku, že v rozhodujúcom 

období nesmie mať dotknutá osoba príslušnosť štátu odporcu219.  

Pomerne dobre bol dôvod pre pravidlo nepretržitej príslušnosti definovaný 

v rozhodnutí prípadu Administrative Decision No. V v rámci rozhodcovského konania 

USA v. Nemecko: „Nemožno pochybovať, že všeobecná prax štátov je nehájiť 

súkromné nároky voči iným štátom, pokiaľ v čase pôvodu nároku nemá príslušnosť 

nárokujúceho štátu. Dôvod tohto pravidla je, že štát je poškodený prostredníctvom 

ujmy spôsobenej jeho štátnemu príslušníkovi a len on môže požadovať nápravu, 

keďže žiaden iný štát nie je poškodený. Medzi štátmi ten štát, ktorý spôsobil ujmu, 

bude zvyčajne reagovať len na žalobu poškodeného štátu. Tretí štát nie je poškodený 

prostredníctvom prevodu nároku na jedného z jeho príslušníkov, ani ak sa ten, kto 

                                                           
218 Porov. Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 97 
219 Porov. Jennings, R.Y. – Watts, A: Oppenheim’s International Law, 9th edition, 1992, s. 512: „From the time 
of the occurrence of the injury until the making of the award the claim must continuously and without 
interruption have belonged to a person or series of persons (a) having the nationality of the State by whom it is 
put forward, and (b) not having the nationality of the State against whom it is put forward.“ 
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uplatňuje nárok, stal jeho príslušníkom naturalizáciou. Kým naturalizácia transferuje 

lojálnosť, nenesie so sebou existujúce záväzky štátu. Iba poškodený štát bude 

vypočutý pri uplatnení si nároku voči inému štátu. Akékoľvek iné pravidlo by otvorilo 

priestor na zneužívanie alebo by mohlo spôsobiť, že sa silný štát zmení na agentúru 

pre nároky v mene tých, ktorí po vzniku ujmy prevedú svoj nárok na jeho príslušníkov 

alebo využijú naturalizačné zákony s cieľom zabezpečiť si hájenie svojich 

nárokov.“220  

Pravidlo nepretržitej príslušnosti bolo priamo inkorporované do 

medzinárodných zmlúv, ktorými sa v priebehu minulého storočia vytárali zmiešané 

komisie pre nároky, ako aj v rámci zmlúv, ktoré riešili kompenzácie po druhej 

svetovej vojne. Rovnako aj v Alžírskej deklarácii, na základe ktorej bol vytvorený 

Iránsko-americký tribunál pre nároky, je táto podmienka priamo explicitne 

zadefinovaná221. Toto zahrnutie do zmluvného medzinárodného práva však v žiadnom 

prípade neznamená, že charakter pravidla nie je obyčajový. KMP v rámci 

kodifikačného procesu zdôraznila, že pravidlo je jasne vymedzené, hoci je predmetom 

kritiky z dôvodu, že jeho uplatnenie môže viesť ku komplikácii s uplatnením nároku, 

ak osoba zmení svoju štátnu príslušnosť. A to najmä v tých prípadoch, keď nastane 

zmena štátnej príslušnosti bona fide z dôvodu nesúvisiaceho s uplatnením nároku, 

najmä v takých dôvodoch ako je naturalizácia kvôli pobytu v inej krajine, uzavretiu 

manželstva alebo dokonca sukcesie štátov. 

Vzhľadom na svoj nejednoznačný charakter, ani nie tak čo do existencie, ako 

skôr čo do rozsahu, prešlo pravidlo nepretržitej príslušnosti zaujímavým vývojom 

v rámci kodifikácie pravidiel diplomatickej ochrany. V rámci Projektu o diplomatickej 

ochrane vypracovanom Americkým inštitútom medzinárodného práva (American 

Institute of International Law) z roku 1925 bol naformulovaný článok VIII 

nasledovne: „Aby diplomatický nárok bol prípustný, jednotlivec, v mene ktorého je 

predložený, musí byť príslušník krajiny, ktorá nárok predkladá v čase činu alebo 

                                                           
220 Administrative Desicion No. V (USA v. Nemecko), 1924, 7 UNRIAA s. 140-141 
221 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 99 
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udalosti, ktorá spôsobuje nárok a musí ním byť v čase predloženia nároku.“222 

Rovnako bolo toto pravidlo zahrnuté do ďalšieho „súkromného“ projektu z dielne 

Harvardskej právnickej fakulty z roku 1929223.  

Zaujímavým textom vo vzťahu k pravidlu sú dokumenty pripravené v rámci 

kodifikácie na pôde Spoločnosti národov, konkrétne podkladové dokumenty Haagskej 

kodifikačnej konferencie v roku 1930. V časti o Národnom charaktere nárokov 

(National Character of Claims) – Basis of discussion No. 28 sa navrhovalo, že „Štát si 

nemôže nárokovať peňažné odškodnenie vo vzťahu k škode spôsobenej súkromnej 

osobe na území cudzieho štátu, pokiaľ poškodená osoba nie je jej príslušníkom v čase, 

keď bola škoda spôsobená, a neponechá si jeho príslušnosť pokiaľ nie je nárok 

rozhodnutý .. V prípade smrti poškodenej osoby si štát, ktorého príslušníkom tento 

občan bol, a nárok na peňažné odškodnenie už bol urobený, môže tento nárok 

ponechať len v prospech tých dedičov, ktorí sú príslušníkmi tohto štátu v rozsahu, 

v ktorom sa o to zaujímajú.“ Tento návrh išiel podstatne ďalej ako predchádzajúce 

návrhy. Jednak sprísňuje pravidlo nepretržitej príslušnosti až do času rozhodnutia 

o nároku a zároveň sa snaží definovať pravidlo aj pre prípad smrti poškodenej osoby, 

čo však bol zjavný pokus o progresívny rozvoj medzinárodného práva v tejto oblasti. 

Napriek tomu sa evidentne týmto dielom inšpiroval prvý spravodajca KMP pre 

zodpovednosť štátov García – Amador vo svojej tretej správe z roku 1958, teda 

v čase, keď diplomatická ochrana bola posudzovaná ešte ako súčasť zodpovednosti 

štátov, keď navrhol takéto pravidlo: „(1) Štát môže uplatniť právo na predloženie 

nároku podľa predchádzajúceho článku za podmienky, že cudzinec mal jeho 

príslušnosť v čase vzniku ujmy a zachová si túto príslušnosť až pokiaľ nárok nie je 

rozhodnutý. (2) V prípade smrti cudzinca, právo štátu na predloženie nároku v mene 

jeho dedičov alebo nástupcov v záujmoch je podmienené rovnakými 

podmienkami.“224 Podobne ako prípravný dokument haagskej diplomatickej 

                                                           
222 Článok VIII Projektu č. 16 o diplomatickej ochrane Amerického Inštitútu pre medzinárodného právo, in: 
Yearbook of the International Law Commission, 1956, Vol. II, s. 227: „In order that a diplomatic claim may be 
admissible, the individual in whose behal it is presented must have been a national of the country making the 
claim at the time of the occurrence of the act or event giving rise to the claim, and he must be so at the time the 
claim is presented.“  
223 Pozri Tamže, článok 15, s. 229 
224 Yearbook of the International Law Commission, 1958, Vol. II, s. 61, článok 21 
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konferencie aj García –Amador považoval za potrebné sprísniť (predĺžiť) pravidlo 

nepretržitej príslušnosti až do prijatia rozhodnutia o nároku. Stojí však za zamyslenie, 

či takáto prísna podmienka nepresahuje rozumné požiadavky na zabránenie 

špekulatívnych zmien príslušnosti. Je totiž jasné, že pokiaľ je štátna príslušnosť 

nepretržitá medzi vznikom nároku a uplatnením si tohto nároku zo strany štátu 

príslušnosti, je to dostatočná garancia uspokojujúca raison d’être tohto pravidla.  

Posudzujúc ďalší vývoj pohľadov na podmienku nepretržitej príslušnosti, je 

potrebné spomenúť, že v roku 1965 Inštitút medzinárodného práva (IDI) potvrdil 

požiadavku na existenciu príslušnosti v čase vzniku ujmy, ako aj v čase uplatnenia 

nároku, ale nepotvrdil požiadavku jej nepretržitého trvania.225 

Komisia pre medzinárodné právo nakoniec toto dôležité pravidlo týkajúce sa 

prípustnosti nároku vo vzťahu k príslušnosti fyzickej osoby zakotvila do článku 5 

návrhov článkov. V odseku 1 zakotvila toto pravidlo na základe prijatia princípu 

podmienky nepretržitej príslušnosti a to majúc na zreteli, že sa odchyľuje od 

obyčajového medzinárodného práva a pristupuje k progresívnemu rozvoju. KMP 

v komentári k tomuto článku pripustila, že prax štátov a judikatúra medzinárodných 

súdnych orgánov stanovuje podmienku existencii príslušnosti uplatňujúceho štátu 

v čase vzniku ujmy a v čase oficiálneho uplatnenia nároku. Hlavne kvôli zriedkavému 

výskytu zmeny príslušnosti medzi vznikom a uplatnením KMP skonštatovala 

nedostatočnú prax štátov na jasnú identifikáciu podmienky nepretržitej príslušnosti. 

Preto uplatňujúc progresívny rozvoj, eliminujúc tým prípady špekulatívnych zmien 

príslušnosti, stanovuje ako všeobecné pravidlo podmienku nepretržitého trvania 

štátnej príslušnosti od času ujmy (date of injury) ako dies a quo až do času oficiálneho 

uplatnenia nároku (date of the official presentation of the claim) ako dies ad quem226. 

                                                           
225 Článok 1 písm. a) Varšavskej rezolúcie Inštitútu medzinárodného práva z roku 1965 o národnom charaktere 
medzinárodného nároku uplatneného štátom v prípade ujmy spôsobenej jednotlivcovi „An international claim 
brought by a State for injury suffered by an individual may be rejected by the State to which it is presented 
unless it possessed the national character of the claimant State both at the date of its presentation and at the date 
of the injury. Before a court (jurisdiction) seised of such a claim, absence of such national character is a ground 
for inadmissibility.“, http://www.idi-iil.org 
226 Kým prvý časový úsek (vznik ujmy) je v zásade jednoznačný, vo vzťahu k druhému, teda konečnému 
ohraničeniu rozhodujúceho časového intervalu, je viacero rôznych prístupov. KMP sa priklonila k momentu 
oficiálneho predloženia návrhu. Pojem „oficiálne“ má jasne vyjadriť rozdiel od kontaktov medzi štátmi vo 
vzťahu k nároku neformálneho charakteru (napr. v rámci neformálnych konzultácií). 
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Vzhľadom na praktickú zložitosť dokázať fakt nepretržitej príslušnosti, KMP zaviedla 

vyvrátiteľnú domnienku nepretržitej príslušnosti, na základe ktorej sa predpokladá 

nepretržitosť, ak príslušnosť existovala tak v čase ujmy, ako aj v čase uplatnenia 

nároku.  

KMP nemohla ignorovať špecifickú situáciu zmeny príslušnosti po predložení 

nároku, a to konkrétne prípad, ak dotknutá osoba nadobudne štátnu príslušnosť štátu 

odporcu. Komisia uznala, že v prípade, ak jednotlivec zmení svoju príslušnosť 

v období od predloženia nároku po vydanie rozhodnutia vo veci, prestáva byť 

príslušníkom na účely diplomatickej ochrany. V roku 2003 sa ICSID zaoberal otázkou 

v prípade Loewen Group Inc. v. USA227, pričom konštatoval, že musí existovať 

nepretržitá materiálna identita (continuous material identity) od času vzniku udalosti, 

ktorá spôsobila nárok, až do času vyriešenia sporu. Napriek takémuto všeobecnému 

posunutiu dies ad quem sa ICSID v uvedenom spore zaoberal špecifickým prípadom 

zmeny príslušnosti na príslušnosť štátu odporcu. Preto KMP berúc do úvahy, že od 

podania návrhu do vynesenia rozhodnutia vo veci môže uplynúť veľa rokov, v záujme 

ochrany záujmov jednotlivca nepovažovala vhodné trestať jednotlivca v prípadoch, ak 

si neponechá pôvodnú príslušnosť počas tohto obdobia, napríklad kvôli uzavretiu 

manželstva alebo naturalizácii. Za všeobecný dies ad quem teda článok 5 stanovuje 

čas oficiálneho uplatnenia nároku a v odseku 4 stanovuje jedinú výnimku trvania 

nepretržitej príslušnosti za tento moment – a to nemožnosť nadobudnutia príslušnosti 

štátu odporcu: „Štát už nie je oprávnený na výkon diplomatickej ochrany vo vzťahu 

k osobe, ktorá získa príslušnosť štátu, voči ktorému je nárok predložený, po dobe 

oficiálneho predloženia nároku.“  

V rámci podmienky nepretržitej príslušnosti identifikovala KMP aj výnimku zo 

„zákazu“ zmeny príslušnosti medzi dies a quo a dies ad quem, ktorá nespôsobuje 

stratu nároku na uplatnenie diplomatickej ochrany. Ide o špecifický prípad stanovené 

v článku 5 odsek 2 návrhu článkov. KMP ako výnimku zahrnula prípad, pri ktorom 

osoba, ktorá utrpela ujmu, je síce príslušníkom štátu uplatňujúceho si diplomatickú 

                                                           
227 ICSID Reports, vol. 7 (2005), p. 442, odsek 225 
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ochranu v čase uplatnenia nároku, ale v čase vzniku ujmy ním nebola228. KMP pre 

prípad stanovuje tri kumulatívne podmienky: (1) osoba mala príslušnosť štátu 

predchodcu alebo stratila predchádzajúcu príslušnosť, (2) získala štátnu príslušnosť 

štátu uplatňujúceho si diplomatickú ochranu z dôvodu nesúvisiaceho s predložením 

nároku a (3) túto príslušnosť získala spôsobom, ktorý nie je v rozpore s 

medzinárodným právom. V týchto podmienkach vystupuje do popredia najmä 

podmienka druhá, pri ktorej je zrejmý cieľ vylúčiť prípady špekulatívnych zmien 

štátnej príslušnosti so zámerom uchýliť sa k diplomatickej ochrane zo strany iného 

štátu. Výnimky sú zamerané tak na nedobrovoľné, ako aj dobrovoľné (na základe 

prejavu vôle) zmeny štátnej príslušnosti, ktoré spadajú do kategórie uvedených 

podmienok. Prelomenie pravidla nepretržitej príslušnosti podľa vyššie stanovených 

výnimiek zo strany KMP však sprevádzala zvýšená opatrnosť a preto KMP zakotvila 

do návrhu článku 5 odsek 3 „extra poistku“, aby v prípade, ak nastane „povolená“ 

zmena štátnej príslušnosti, nový štát príslušnosti nemohol uplatňovať diplomatickú 

ochranu voči tomu štátu, ktorého príslušnosť osoba mala v čase vzniku ujmy.  

Ďalšie pravidlo v skutočnosti posilňujúce právnu istotu vo vzťahu k podmienke 

nepretržitej príslušnosti zakotvila KMP do návrhu článku 5 odsek 4 tak, aby aspoň 

čiastočne reflektovalo judikatúru a prax štátov. Rieši problém nadobudnutia 

príslušnosti štátu, voči ktorému bola uplatnená diplomatická ochrana po oficiálnom 

preložení tohto nároku. Takáto požiadavka vyplýva z princípov spravodlivosti 

a logiky, aby štát nebol v rámci inštitútu diplomatickej ochrany, teda podľa 

medzinárodného práva nútený kompenzovať ujmu svojmu vlastnému príslušníkovi. 

Hoci logicky ide táto požiadavka proti prísnemu chápaniu vatteliánskej fikcie, v tomto 

prípade však víťazí potreba ochrany suverenity štátu vo vzťahu k svojmu vlastnému 

príslušníkovi. 

  

 

                                                           
228 Takýto prípad je v logickom rozpore s vatteliánskou fikciou, keďže „ujma“ štátu by nevznikla samotným 
aktom, ale až naturalizáciou už poškodeného občana, pričom nepriama ujma by podľa Vattela patrila štátu 
príslušnosti v čase vzniku ujmy. 
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6.2.3 Otázka dvojakej a viacnásobnej príslušnosti 
 

Ak štátna príslušnosť osoby stojí v centre predmetu diplomatickej ochrany, je 

nevyhnutné sa pri úvahe o diplomatickej ochrane vysporiadať s fenoménom dvojakej 

alebo viacnásobnej príslušnosti fyzických osôb. V zásade sa dajú rozlíšiť dve 

kategórie prípadov dvojakej, resp. viacnásobnej príslušnosti v rámcoch diplomatickej 

ochrany. Prvá, ak ide o výkon diplomatickej ochrany osoby, ktorá je príslušníkom 

viacerých štátov, voči inému (tretiemu) štátu, ktorého nie je príslušníkom. Druhá, ak 

ide o výkon diplomatickej ochrany jedného štátu voči inému štátu, ak je dotknutá 

osoba štátnym príslušníkom oboch týchto štátov.  

V prípade dvojakej alebo viacnásobnej štátnej príslušnosti fyzickej osoby majú 

všetky tieto príslušnosti formálne rovnocenné postavenie. Teda každý z týchto štátov 

má právo rovnakou mierou považovať osobu za svojho občana. Referencia v tomto 

smere bola všeobecne daná už Haagskym dohovorom o občianstve, v článku 3229. 

Napriek tomu skutočný (spoločenský) vzťah osoby s jednotlivými štátmi príslušnosti 

nikdy je nie rovnocenný, resp. rovnako silný. Súvisí to so životnou dráhou, 

spoločenskými vzťahmi, resp. hospodárskymi aktivitami konkrétnej osoby. Preto 

v prípade viacnásobných príslušností je možné z tohto spoločenského hľadiska jednu 

považovať za dominantnú, resp. prevažujúcu, či majúcu jedinečný charakter. Takáto 

príslušnosť si potom nevyhnutne zaslúži aj istú mieru právneho uznania prednosti 

v prípade posudzovania konfliktu viacerých konkurujúcich si štátnych príslušností. 

Otázka rovnocennosti viacerých štátnych príslušností v prípadoch výkonu 

diplomatickej ochrany je v judikatúre i v náuke medzinárodného práva posudzovaná 

v zásade rozdielne podľa toho, či diplomatická ochrana smeruje voči tretiemu štátu 

alebo či uplatňuje diplomatickú ochranu jeden štát príslušnosti voči inému štátu 

príslušnosti.  

V prípade ak dôjde k posudzovaniu otázky výkonu diplomatickej ochrany medzi 

dvoma štátmi príslušnosti, dochádza ku konkurencii dvoch formálne rovnocenných 

                                                           
229 Haagsky dohovor o niektorých otázkach vzťahujúcich sa na konflikt zákonov o občianstve, Haag 12. apríl 
1930, článok 3: „Pokiaľ ustanovenia tohto dohovoru nestanovujú inak, môže osobu, ktorá má dve alebo viac 
štátnych príslušností, každý zo štátov, ktorých štátnu príslušnosť má, považovať za svojho štátneho príslušníka.“ 
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suverenít dvoch štátov voči tej istej osobe. V prípade vzniku takéhoto konfliktu sú 

v zásade dve možnosti: (1) odmietnuť výkon diplomatickej ochrany jedného štátu 

príslušnosti voči inému štátnu príslušnosti, alebo (2) vziať do úvahy užšie väzby, teda 

dominantnosť jednej príslušnosti voči druhej a berúc do úvahy prednosť, povoliť 

uplatnenie diplomatickej ochrany štátu príslušnosti s dominantou, resp. 

dominantnejšou príslušnosťou voči druhému štátu príslušnosti. V rámci rozvoja 

inštitútu diplomatickej ochrany a jej kodifikácie je možné stretnúť sa s oboma 

prístupmi. Ide o dva súperiace princípy: princíp nezodpovednosti (non-responsibility 

principle) a princíp dominantnej príslušnosti (principle of dominant nationality). 

V prameňoch nie je jednoznačná podpora ani toho princípu, že štát dominantnej 

príslušnosti môže predložiť nárok voči inému štátu príslušnosti, ako ani opačného 

princípu, že nárok nikdy nemôže byť predložený voči inému štátu príslušnosti230. Zdá 

sa, že v minulosti bol väčší dôraz na princíp nezodpovednosti (jedného štátu 

príslušnosti voči druhému štátu príslušnosti). Azda najvýraznejšie sa to prejavilo 

v Haagskom dohovore o občianstve z roku 1930. V článku 4 je zakotvené: „Štát 

nemôže poskytnúť diplomatickú ochranu jednému z jeho príslušníkov voči štátu, 

ktorého príslušnosť táto osoba tiež má.“231 Rovnaký princíp sa objavil aj vo viacerých 

kodifikačných návrhoch, resp. v rozhodnutiach arbitrážnych orgánov232. Dôležité je 

v tejto súvislosti spomenúť aj Harvardský návrh dohovoru o zodpovednosti štátov za 

škodu spôsobenú na ich území osobe alebo majetku cudzinca z roku 1929, ktorý 

v článku 16 odsek (a) stanovuje: „Štát nie je zodpovedný, ak poškodená osoba alebo 

osoba, v mene ktorej je nárok predložený, bola alebo je jeho vlastným príslušníkom.“ 

V počiatkoch svojej činnosti dokonca aj MSD vyjadril isté sympatie na podporu 

princípu nezodpovednosti, keď v poradnom posudku Reparation for Injuries z roku 

1949 označil ako bežnú prax (ordinary practice) to, že štáty neochraňujú svojich 

príslušníkov proti inému štátu príslušnosti233. Podobný prístup prijal aj Inštitút 

medzinárodného práva (IDI) v roku 1965 v rezolúcii o národnom charaktere 

                                                           
230 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 106 
231 Haagsky dohovor o niektorých otázkach vzťahujúcich sa na konflikt zákonov o občianstve, Haag 12. apríl 
1930, článok 4. 
232 Pozri komentár k článku 7 návrhov článkov KMP, s. 44, poznámka sub 75 
233 Správy MSD 1949, s. 186 
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medzinárodných nárokov uplatnených štátom za ujmu spôsobenú jednotlivcovi234. 

Paralelne sa však zároveň už od čias raných arbitráží objavovali rozhodnutia, ktoré 

dávali do popredia význam dominantnosti príslušnosti235. Najvýznamnejším 

rozhodnutím opierajúci sa o princíp právnej relevantnosti dominantnej príslušnosti bol 

rozsudok MSD v prípade Nottebohm z roku 1955. Hoci prípad samotný sa netýkal 

výkonu diplomatickej ochrany jedného štátu príslušnosti voči inému štátu príslušnosti, 

MSD sa pri právnom posudzovaní prípadu podrobne venoval princípu dominantnej, 

rozhodujúcej príslušnosti (genuine link). Súd sa odvolal na spomenuté skoršie 

rozhodcovské rozhodnutia, v rámci ktorých bol evidentný príklon k skutočnej, resp. 

efektívnej príslušnosti založenej na silnejších faktických väzbách medzi osobou 

a jedného zo štátov príslušnosti236. Súd v porovnaní so spomenutým posudkov 

v prípade Reparation z roku 1949 teda podporil presne opačné stanovisko. Podobne 

ako MSD v prípade Nottebohm, sa aj Taliansko-americká zmierovacia komisia v roku 

1955 v prípade Mergé237 (prípad dvojakej občianky USA a Talianska) priklonila 

k dominantnej štátnej príslušnosti pri akceptácii nároku jedného štátu príslušnosti voči 

druhému. Podľa zmierovacej komisie „musí princíp založený na zvrchovanej rovnosti 

štátov, ktorý vylučuje diplomatickú ochranu v prípadoch dvojakého občianstva, 

ustúpiť princípu efektívnej príslušnosti vždy, keď ide o príslušnosť štátu 

predkladajúceho nárok. Ale nemôže ustúpiť, ak sa nepreukáže takáto dominantnosť, 

keďže prvý z týchto princípov je všeobecne uznaný a môže predstavovať kritérium 

praktickej aplikácie na elimináciu akejkoľvek možnej neistoty.“238 Tento koncept bol 

ďalej aplikovaný touto zmierovacou komisiou v nasledujúcich približne 50 prípadoch 

týkajúcich sa nárokov dvojakých občanov. Podobný prístup zaujal k tejto otázke vo 

viacerých prípadoch aj Iránsko-americký tribunál pre nároky.239 K otázke sa v rámci 

kodifikačného procesu venovali dvaja osobitní spravodajcovia KMP: F. V. García – 

Amador a J. Dugard. Obaja sa zhodli v otázke podpory princípu dominantnej, resp. 

                                                           
234 Pozri článok 4 písm. a): „Medzinárodný nárok predložený štátom za ujmu, ktorá bola spôsobená 
jednotlivcovi majúcemu súčasne štátne príslušnosti tak štátu navrhovateľa ako aj odporcu, môže byť zamietnutý 
odporcom a je neprípustný pred súdom (jurisdikciou), ktorý sa nárokom zaoberá.“  
235 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 107 
236 Rozsudok MSD v prípade Nottebohm, Správy MSD 1955, s. 22 
237 Mergé claim, 14 UNRIAA, s. 236 - 248 
238 Tamže, s. 247 
239 Pozri komentár k návrhu článku KMP 7 odsek 3 
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relevantnej štátnej príslušnosti. García – Amador vo svojej tretej správe 

o zodpovednosti štátov navrhoval: „V prípadoch dvojakej alebo viacnásobnej 

príslušnosti je právo predložiť nárok vykonateľné len zo strany štátu, s ktorým má 

cudzinec pevnejšie alebo jedinečnejšie právne alebo iné väzby.“240 J. Dugard sa vo 

svojej prvej správe z roku 2000, v návrhu článku 6 rovnako priklonil ku konceptu 

dominantnej, resp. efektívnej príslušnosti, pričom oba pojmy použil ako alternatívne 

návrhy. Komisia v rámci kodifikácie prijala odporúčanie osobitného spravodajcu 

zahrnúť do riešenia úpravy dvojakej príslušnosti princíp efektivity, a to v návrhu 

článku 7, v ktorom stanovila: „Štát príslušnosti nemôže vykonávať diplomatickú 

ochranu vo vzťahu k osobe voči štátu, ktorého príslušníkom táto osoba tiež je, okrem 

prípadu, keď príslušnosť prvého štátu je prevažujúca tak v dobe ujmy, ako aj v dobe 

oficiálneho predloženia nároku.“ Komisia teda použila „nové“ adjektívum – 

prevažujúca (predominant) príslušnosť bez toho, aby bližšie určila obsahové 

náležitosti pojmu. Tento pojem podľa komentáru komisie vyjadruje relativitu 

a indikuje, že jedinec má silnejšie väzby s jedným štátom v porovnaní s druhým. 

Tribunál, ktorý bude posudzovať otázku prevažujúcej príslušnosti, musí zvážiť silu 

konkurujúcich si príslušností a podstata tejto úlohy je obsiahnutá v pojme prevažujúci 

(predominant). Hoci, ako bolo spomenuté, komisia nestanovila obsahové náležitosti 

tohto pojmu, komentár k článku 7 obsahuje demonštratívny výpočet skutočností, ktoré 

môžu byť rozhodujúce pri určení prevažujúcej príslušnosti. Ide napríklad o obvyklý 

pobyt (habitual residence), čas strávený v danom štáte príslušnosti, dátum 

naturalizácie (t.j. dĺžka trvania štátnej príslušnosti vo vzťahu k predmetnému nároku), 

vzdelávanie, zamestnanie, finančné alebo majetkové záujmy, miesto rodinného života, 

rodinné väzby v danej krajine, účasť na spoločenskom a verejnom živote, používanie 

jazyka, platenie daní, existencia bankových účtov, sociálne zabezpečenie, návštevy 

iných štátov príslušnosti, držba a používanie cestovných dokladov ostatných krajín, 

vojenská služba. Dôležité je, že jednotlivé aspekty a elementy je potrebné posudzovať 

podľa okolností konkrétneho prípadu. Prevažujúci charakter musí podľa definície 

komisie existovať tak v čase vzniku ujmy, ako aj v čase oficiálneho predloženia 

                                                           
240 Tretia správa osobitného spravodajcu o zodpovednosti štátov, dokument OSN: A/CN.4/111, z roku 1958, 
odsek 30, návrh článku 21 odsek 4, s. 61 
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nároku. Celý text tohto ustanovenia je potrebné chápať tak, že použitie princípu 

prevažujúcej príslušnosti predstavuje výnimku na prelomenie všeobecného pravidla, 

že jeden štát príslušnosti nemôže uplatniť diplomatickú ochranu voči inému štátu 

príslušnosti.  

Druhý prípad konkurujúcich si príslušností vzniká v prípadoch dvojakej alebo 

viacnásobnej príslušnosti poškodenej osoby, pokiaľ je diplomatická ochrana mierená 

voči tretiemu štátu. Tu konkurujúce príslušnosti nestoja v antagonistickom vzťahu, ale 

ako alternatívne možnosti, t.j. ktorý zo štátov príslušností je oprávnený na výkon 

diplomatickej ochrany. Preto je z tohto pohľadu otázka menej kontroverzná. V danom 

prípade nedochádza ku konfliktu suverenity a princípu relevantnej príslušnosti tak, 

ako to bolo zadefinované v prípade Mergé (viď vyššie). Preto otázka hypotetickej 

aplikácie princípu prevažujúcej príslušnosti sa ani neobjavuje v praxi alebo v právnej 

teórii. V prípade Salem rozhodcovský tribunál konštatoval: „je pravidlom 

medzinárodného práva, že v prípade dvojakého občianstva nie je tretia mocnosť 

oprávnená namietať voči nároku jednej z dvoch mocností, ktorých štátny príslušník je 

v prípade zainteresovaný, poukázaním na príslušnosť druhej mocnosti.“241 Je preto 

rozumné, ak sa v takýchto prípadoch nevyžaduje preukázanie dominantnej, 

relevantnej, prevažujúcej príslušnosti, alebo jedinečnú väzbu jednotlivca k štátu 

príslušnosti uplatňujúcemu si diplomatickú ochranu voči tretiemu štátu. Je to zároveň 

v súlade s postulátom článku 3 Haagskeho dohovoru o občianstve (viď vyššie). Preto 

v rámci kodifikačného procesu KMP zahrnula do návrhov článkov o diplomatickej 

ochrany článok 6, ktorý zakotvuje uvedené v odseku 1: „Každý štát, ktorého 

príslušník má dvojakú alebo viacnásobnú príslušnosť, môže vykonávať diplomatickú 

ochranu vo vzťahu k tomuto príslušníkovi voči štátu, ktorého príslušníkom táto osoba 

nie je.“ Okrem toho KMP cítila potrebu explicitne potvrdiť možnosť spoločného 

výkonu diplomatickej ochrany viacerých štátov príslušnosti voči tretiemu štátu. Táto 

idea sa odrazila v odseku 2 tohto návrhu článku.  

 

                                                           
241 Rozhodcovské rozhodnutie v prípade Salem, 2 R.I.A.A, s. 1188 
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6.2.4 Osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci 
 

Osoby bez štátnej príslušnosti (stateless persons) a utečenci (refugees) sú 

osobitné skupiny fyzických osôb bez vytvorených alebo „s pretrhanými“ právnymi 

väzbami k štátu ako subjektu medzinárodného práva. Pre obe kategórie osôb platí 

v medzinárodnom práve osobitný právny režim založený takmer výlučne na 

zmluvných normách. V prípade výkonu diplomatickej ochrany je, vzhľadom na 

chýbajúcu priamu väzbu týchto osôb na nejaký konkrétny štát, na mieste otázka, či 

a ak áno, ako je možné uplatniť ochranu týchto osôb. Kým osoby bez štátnej 

príslušnosti nemajú žiaden štát príslušnosti, ktorý by sa uchýlil k ich ochrane, utečenci 

síce majú svoj formálny štát príslušnosti, ale vzhľadom na ich odcudzenie sa 

voči nemu a na pretrhanie väzieb sa nemôžu na tento štát obrátiť. Prísne aplikujúc 

vatteliánsku fikciu (a pravidlo z Mavrommatisa) na prípad ujmy spôsobenej osobám 

bez štátnej príslušnosti vlastne nevzniká v prípade takejto ujmy žiadna ujma 

niektorému štátu, teda táto logika možnosť diplomatickej ochrany vylučuje.  

Vychádzajúc z „neutešeného“ postavenia osôb bez štátnej príslušnosti 

v tradičnom medzinárodnom práve, by sme len ťažko hľadali v obyčajovom práve 

základ na možnosť výkonu diplomatickej ochrany ujmy týchto osôb. Dobre to 

demonštruje rozhodnutie v prípade Dickson Car Wheel Company v. Mexiko z roku 

1931. Mexicko-americká zmiešaná komisia pre nároky totiž v rozhodnutí tohto sporu 

konštatovala: „Štát ... nespácha medzinárodný priestupok spôsobením ujmy 

jednotlivcovi, ktorému chýba štátna príslušnosť a následne, žiaden štát nie je 

oprávnený zasiahnuť alebo nárokovať si v jeho mene buď pred alebo po vzniku 

ujmy.“242 Hoci sa v priebehu druhej polovice minulého storočia posilňovalo právne 

postavenie osôb bez štátnej príslušnosti, resp. utečencov v systéme medzinárodného 

                                                           
242 Rozhodnutie v prípade Dickson Car Wheel Company v. Mexiko, Americko-mexická komisia pre nároky, júl 
1931, 4 UNRIAA, s. 678 
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zmluvného práva243, ostalo to bez výraznejšej zmeny postoja obyčajového práva vo 

vzťahu k otázke výkonu diplomatickej ochrany takýchto osôb.  

Vychádzajúc z tohto stavu obyčajového práva a berúc do úvahy vývoj 

postavenia osôb bez štátnej príslušnosti a utečencov v medzinárodnom zmluvnom 

práve si Komisia pre medzinárodné právo pri kodifikácii pravidiel diplomatickej 

ochrany napriek tomu predsavzala upraviť výkon diplomatickej ochrany vo vzťahu 

k týmto osobám, pri ktorých nie je možné podľa obyčajového práva určiť štát 

príslušnosti pri výkone diplomatickej ochrane. Osobitný spravodajca J. Dugard už vo 

svojej prvej správe k problematike v roku 2000 načrtol koncept priznania 

diplomatickej ochrany týmto dvom kategóriám osôb za istých okolností. Vychádzal 

jednak z viacerých zmluvných dokumentov a čiastočne aj z právnej náuky, ktorá 

pripúšťala, že de lege ferenda by tie osoby, ktoré si vytvoria efektívnu väzbu na štát 

(kde majú pobyt), by mohli benefitovať z inštitútu diplomatickej ochrany. Takýto 

návrh je však zjavne zameraný na snahu o progresívny rozvoj medzinárodného práva, 

ktorý je možné vnímať vo svetle posilňujúceho právneho postavenia osôb spadajúcich 

do týchto kategórií. 

KMP si osvojila návrh osobitného spravodajcu a diplomatickú ochranu vo 

vzťahu k osobám bez štátnej príslušnosti a utečencom zakotvila do návrhu článku 8. 

Do neho spojila svoje odporúčania smerom k želateľnému stavu medzinárodného 

práva tak vo vzťahu k diplomatickej ochrane osôb bez štátnej príslušnosti, ako aj 

utečencov.  

Vo vzťahu k postaveniu osôb bez štátnej príslušnosti prijala KMP formuláciu, 

na základe ktorej môže štát vykonávať diplomatickú ochranu vo vzťahu k osobe bez 

štátnej príslušnosti, ktorá v čase ujmy a v čase oficiálneho predloženia nároku má 

legálny a obvyklý pobyt v tomto štáte244. KMP neprijala definíciu osoby bez štátnej 

príslušnosti, ale vzhľadom na úzke prepojenie k zmluvným dokumentom upravujúcim 

ich status je zrejmé, že definícia tohto pojmu bude v zmysle Dohovoru o statuse osôb 

                                                           
243 Dohovor o statuse osôb bez štátnej príslušnosti z roku 1954, Dohovor o znížení prípadov osôb bez štátnej 
príslušnosti z roku 1961, Dohovor o statuse utečencov z roku 1951 a Protokol z roku 1964, Caracaský dohovor 
o územnom azyle z roku 1954 
244 Článok 8 odsek 1 návrhov článkov KMP o diplomatickej ochrane 
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bez štátnej príslušnosti z roku 1954245. Návrh článku odporúča umožniť výkon 

diplomatickej ochrany vo vzťahu k takejto osobe, ktorá utrpela ujmu v rozpore 

s medzinárodným právom zo strany iného štátu, ak má na území oprávneného štátu 

obvyklý pobyt, ktorý je zároveň legálny, a to tak pri vzniku ujmy, ako aj v čase 

oficiálneho uplatnenia nároku. Ide o prísne stanovené podmienky, ktoré v právnych 

poriadkoch viacerých štátov zakladajú možnosť úspešne sa uchádzať o občianstvo 

daného štátu, keďže vyjadrujú hlbší faktický vzťah tejto osoby voči dotyčnému štátu 

a tým aj analógiu efektívnej príslušnosti, resp. presnejšie povedané isté kvázi 

jedinečné puto medzi jednotlivcom a štátom. Do prípadnej zmluvnej kodifikácie tohto 

ustanovenia len čas môže ukázať, či sa toto odporúčanie odzrkadlí v 

medzinárodnoprávnej judikatúre a či sa tým nejako posunie terajší stav obyčajového 

práva.  

Vo vzťahu k utečencom bol prijatý na báze analógie podobný prístup: „Štát 

môže vykonávať diplomatickú ochranu vo vzťahu k osobe, ktorá je uznaná za 

utečenca týmto štátom v súlade s medzinárodne uznávanými štandardami, ak táto 

osoba v čase ujmy a v čase oficiálneho predloženia nároku má legálny a obvyklý 

pobyt v tomto štáte.“246 Na rozdiel od predchádzajúceho odseku nie je zámerom KMP 

limitovať obsah pojmu utečenec na jeden právny inštrument, napríklad Dohovor 

týkajúci sa statusu utečencov z roku 1961 a Protokol k nemu z roku 1967, a to 

vzhľadom na množstvo partikulárnych, najmä regionálnych zmluvných úprav tejto 

otázky. Preto sa dalo prednosť tomu, aby sa za utečenca vo všeobecnosti považovali 

všetky osoby, ktoré boli podľa rôznych právnych princípov uznané ako utečenci. 

Legálny obvyklý pobyt vyjadruje nevyhnutný užší vzťah so štátom ako podmienku na 

výkon diplomatickej ochrany. Návrh tohto ustanovia však zo samozrejmých dôvodov 

nepripúšťa výkon diplomatickej ochrany v prípade utečencov voči štátu ich 

príslušnosti.  

 

                                                           
245 Podľa článku 1 Dohovoru týkajúceho sa statusu osôb bez štátnej príslušnosti sa za takúto osobu považuje 
„osoba, ktorá nie je považovaná za štátneho príslušníka žiadneho štátu podľa ustanovení jeho právneho 
poriadku“. 
246 Článok 8 odsek 2 návrhov článkov KMP o diplomatickej ochrane 
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6.3 Štátna príslušnosť právnických osôb 
 

 Diplomatická ochrana je v medzinárodnom práve priznaná nielen vo vzťahu 

k fyzickým osobám, ale aj osobám právnickým. Teda takým umelým entitám, ktoré 

vznikajú na základe práva, sú nositeľmi práv a povinností, sú spôsobilé na právne 

úkony a existujú za istým účelom. Z rôznych kategórií, druhov právnických osôb však 

vo vzťahu k diplomatickej ochrane majú osobitné postavenie tzv. korporácie. 

Korporácie sú združenia fyzických alebo právnických osôb založených hlavne za 

účelom podnikania, ktorých právna subjektivita je jasne oddelená od právnej 

subjektivity jej členov. Účasť fyzických a právnických osôb na korporácii je 

vyjadrená majetkovým podielom. Najčastejšie korporácie sú akciové spoločnosti 

a spoločnosti s ručeným obmedzením. Samozrejme, v jednotlivých štátoch je možné 

stretnúť sa aj s inými formami korporácií. Osobitné postavenie korporácií v rámci 

diplomatickej ochrany súvisí so samotnou podstatou ochrany v nadväznosti na ujmu 

spôsobenú štátom v rozpore s medzinárodným právom. Takéto prípady sa totiž 

v prevažnej miere dejú pri uskutočňovaní medzinárodných obchodných vzťahov 

a špecificky najmä v súvislosti so zahraničnými investíciami. Preto drvivá väčšina 

prípadov v histórii vývoja diplomatickej ochrany právnických osôb sa týkala ujmy 

spôsobenej v súvislosti s ich podnikateľskými, resp. investičnými aktivitami 

v zahraničí. Takýmto spôsobom si korporácie, ako špecifický druh právnických osôb, 

vydobyli v medzinárodnom práve osobitné postavenie.  

Na korporácie sa pri uplatňovaní diplomatickej ochrany v zásade, resp. vo 

všeobecnosti vzťahujú obdobné pravidlá ako na fyzické osoby. Výraznejší rozdiel 

medzi fyzickou osobou a korporáciou, ako právnickou osobou je otázka určenia 

štátnej príslušnosti korporácie. Vzhľadom na viacero faktorov, ktoré prichádzajú do 

úvahy, je otázka stanovenia štátnej príslušnosti korporácie – teda jej právnej väzby 

k niektorému štátu – v medzinárodných vzťahoch, teda ak je prítomný medzinárodný 

prvok, komplexnejšia ako pri fyzických osobách. V zásade tri hlavné faktory môžu 

ovplyvňovať príslušnosť korporácie: (1) v prvom rade je to miesto inkorporácie, teda 

štát, podľa ktorého právneho poriadku bola korporácia vytvorená a väčšinou, v ktorom 
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štáte je v zmysle práva táto korporácia zaregistrovaná – tzv. štát inkorporácie; (2) 

druhým faktorom je miesto, kde sa nachádza sídlo korporácie, teda miesto, z ktorého 

sa uskutočňuje jej riadenie a slúži ako miesto právneho kontaktu s korporáciou; (3) 

tretím významným faktorom je príslušnosť účastníkov, teda štátna príslušnosť 

fyzických a právnických osôb majúcich v korporácii svoju majetkovú účasť. Okrem 

toho môže na otázku prípadnej príslušnosti korporácie vplývať aj miesto výkonu 

podnikateľských aktivít korporácie, pokiaľ sú takýmto spôsobom determinujúce.  

Vzhľadom na hore uvedené, sa táto podkapitola zaoberá otázkou stanovenia 

štátnej príslušnosti korporácie, resp. právnickej osoby, ako esenciálnej skutočnosti – 

podmienky na výkon diplomatickej ochrany v jej prospech zo strany niektorého štátu. 

Podobne totiž, ako je to v prípade fyzických osôb, je všeobecným pravidlom, že 

diplomatickú ochranu v prospech právnickej osoby vykonáva štát jej príslušnosti247.  

Rovnako, ako je to u fyzických osôb, aj v prípade právnických osôb má každý 

štát právo sám stanoviť248, ktorá právnická osoba je jej príslušníkom. V prípade 

právnických osôb (korporácií) je to vytvoreným právnych noriem, právneho rámca, 

ktorým sa riadi samotný vznik tejto entity. Štát tým určí podmienky na vznik, 

základné práva a povinnosti, a stanovuje právny rámec činnosti, resp. spoločenského 

života korporácie tak, aby mohla plniť svoj účel. Samotný vznik korporácie – 

naplnením obsahových a formálnych náležitostí právneho poriadku určitej krajiny – je 

vlastne prirodzeným vytvorením právnej väzby korporácie na právny poriadok, na 

základe ktorého bola vytvorená. Samotná existencia (resp. posúdenie jej legálnej 

existencie) nevyhnutne závisí od tohto právneho poriadku. Preto má štát inkorporácie 

právnickej osoby „v jej živote“ nezameniteľné postavenie. Medzinárodné právo nemá 

pravidlá, ktoré by riadili otázku vzniku, fungovania a zániku korporácií. Preto pri 

posudzovaní problematiky korporácií z pohľadu medzinárodného práva je nevyhnuté 

obrátiť sa na relevantné ustanovenia vnútroštátneho právneho poriadku daného štátu.  

                                                           
247 Porov. návrh článku 1 KMP – definíciu diplomatickej ochrany 
248 Poradný posudok SDMS Nationality Decrees Issued in Tunis and Morocco (French Zone), 8. November 
1921, PCIJ Series B, No. 4, odsek 40 
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Hoci sa otázkou diplomatickej ochrany právnických osôb a ich štátnou 

príslušnosťou zaoberalo niekoľko rozhodnutí medzinárodných súdnych 

a rozhodcovských orgánov, žiaden neovplyvnil diskusiu o kodifikácii pravidiel 

diplomatickej ochrany tak výrazne ako prípad MSD Barcelona Traction (viď vyššie). 

Predmetom sporu bola základná otázka štátnej príslušnosti korporácie v súvislosti 

s výkonom diplomatickej ochrany. Išlo o kanadskú spoločnosť vlastnenú belgickými 

štátnymi občanmi a v danom spore sa posudzovali právne skutočnosti, ktoré sú 

rozhodujúce pre stanovenie príslušnosti korporácie. Konkrétne, či prevažuje 

inkorporácia, teda príslušnosť štátu inkorporácie a sídla, alebo príslušnosť štátu, 

ktorého občania majú majetkovú účasť v spoločnosti a teda aj faktický vplyv nad jej 

osudom.  

MSD v rozsudku Barcelona Traction konštatoval: „medzinárodné právo musí 

uznať korporátnu entitu ako inštitúciu vytvorenú štátmi v oblasti, ktorá je výhradne 

v ich vnútroštátnej jurisdikcii. To si však vyžaduje, že kedykoľvek, keď vyvstane 

právna otázka týkajúca sa práv štátov vo vzťahu k zaobchádzaniu so spoločnosťami 

a akcionármi, k právam ktorých medzinárodné právo nestanovilo svoje vlastné 

pravidlá, musí odkázať na relevantné pravidlá vnútroštátneho práva.“249 MSD sa 

v tomto prípadne významne priklonila k elementu inkorporácie, ako faktoru 

determinujúcemu štátnu príslušnosť korporácie. Súd konštatoval: tradičné 

medzinárodné právo „priznáva právo na diplomatickú ochranu korporátnej entity 

tomu štátu, podľa ktorého zákonov je inkorporovaná a na území ktorého má 

registrované sídlo (registered office)“250. Týmto MSD fakticky stanovil dve 

podmienky pre určenie štátnej príslušnosti pre potreby diplomatickej ochrany: okrem 

samotnej inkorporácie podľa práva daného štátu, aj udržanie si sídla – registrovaného 

sídla na území tohto štátu. Práva väčšiny štátov však vyžadujú, aby spoločnosti / 

korporácie inkorporované podľa ich právneho poriadku mali, hoci len formálne, sídlo 

na ich území. Takéto spoločnosti sú totiž pod jasnou jurisdikciou tohto štátu a ten 

potrebuje sídlo ako komunikačný a referenčný kontaktný bod a neopomenuteľný 

                                                           
249 Rozsudok MSD v prípade Barcelona Traction, Light and Power Company (Belgicko vs. Španielsko), 1970, 
Správy MSD 1970, odsek 38, s. 33 - 34 
250 Tamže, odsek 70, s. 42 



150 
 

identifikačný a registračný ukazovateľ. Preto skutočne dôležitým elementom sa javí 

inkorporácia ako taká. MSD však nepovažoval túto samotnú podmienku za dostatočnú 

a identifikoval sídlo spoločnosti ako nevyhnutné „trvalé a tesné spojenie“ medzi 

štátom uplatňujúcim diplomatickú ochranu a korporáciou251. MSD však v tomto 

rozhodnutí odmietol analógiu jedinečného puta (genuine link) zadefinovaného 

v prípade fyzických osôb v prípade Nottebohm s tým, že „v partikulárnej oblasti 

diplomatickej ochrany koprorátnych entít si žiaden absolútny test jedinečného puta 

nezískal všeobecné prijatie.“252 Konzekventne, MSD v tomto spore odmietol právo 

štátu príslušnosti akcionárov (Belgicko) na diplomatickú ochranu „ich“ korporácie. 

Svoj argument okrem iného podoprel aj tým, že v prípade udelenia práva na 

diplomatickú ochranu štátu príslušnosti akcionárov, by výsledkom mohli byt 

mnohopočetné kroky, žaloby, čo by mohlo vytvoriť atmosféru zmätku a neistoty 

v medzinárodných hospodárskych vzťahoch253. Tento záver je logickou reakciou na 

skutočnosť, že množstvo korporácií, najmä pôsobiacich na medzinárodných trhoch, 

má pestrú vlastnícku, resp. akcionársku štruktúru, mnohokrát s nespočetnými členmi 

z rôznych krajín sveta.  

V rámci rozsudku Barcelona Traction MSD identifikoval tri možné okruhy 

výnimiek, v ktorých by štát akcionárov – spoločníkov mohol uplatniť diplomatickú 

ochranu v súvislosti s ujmou spôsobenou korporácii. (1) Prvým prípadom je porušenie 

priamych práv akcionára v protiklade s poškodením čisto ich (ekonomických) 

záujmov, ktoré zvyčajne nastávajú v situáciách ujmy spôsobenej korporácii254. (2) 

Druhým prípadom je, ak samotná korporácia zanikne.255 (3) A nakoniec prípad, keď 

ujmu korporácii spôsobí štát jej inkorporácie.256  

Výnimkami z pravidla inkorporácie (a teda priznaniu práva na diplomatickú 

ochranu štátu príslušnosti akcionárov) sa senát MSD zaoberal v prípade ELSI (USA 

vs. Taliansko). V rozsudku z roku 1989 priznal právo USA uplatniť diplomatickú 

                                                           
251 Tamže, odsek 71, s. 42 
252 Tamže, odsek 70, s. 42 
253 Tamže, odsek 96, s. 49 
254 Tamže, odsek 47, s. 36 
255 Tamže, odsek 66, s. 41 
256 Tamže, odsek 92, s. 48 
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ochranu voči Taliansku v súvislosti s ujmou spôsobenou spoločnosti talianskej 

inkorporácie vlastnenej dvoma americkými spoločnosťami, a to napriek tomu, že spor 

bol nakoniec v merite veci rozhodnutý v neprospech USA. V prípade sa brala do 

úvahy skutočnosť, že za ujmu je zodpovedný štát inkorporácie, ako aj možné 

poškodenie priamych akcionárskych práv. Výnimkou v prípade bola aj skutočnosť, že 

senát MSD posudzoval prípad vo svetle bilaterálnej dohody medzi krajinami a nie 

čisto na základe obyčajového medzinárodného práva.  

V procese následnej kodifikácie diplomatickej ochrany na pôde KMP a v rámci 

Šiesteho výboru Valného zhromaždenia OSN bol rozsudok Barcelona Traction 

podrobený rozsiahlej diskusii, ktorá mala posúdiť otázku, či je potrebné prehodnotiť 

elementy, na ktorých bol rozsudok postavený. Pri formulácii ustanovenia 

upravujúceho štátnu príslušnosť korporácie osobitný spravodajca J. Dugard predložil 

Komisii vo svojej Štvrtej správe celkovo až sedem alternatív možného ustanovenia 

štátnej príslušnosti korporácie vo vzťahu k výkonu diplomatickej ochrany: (1) 

Výlučné právo na ochranu má štát inkorporácie s výnimkami identifikovanými 

v Barcelona Traction vo vzťahu k ochrane akcionárov; (2) Štát inkorporácie, s ktorým 

má korporácia jedinečné puto zvyčajne vo forme hospodárskej kontroly berúc do 

úvahy výnimky v Barcelona Traction; (3) Právo na ochranu má štát, v ktorom sa 

nachádza sídlo (siège social) alebo domicil; (4) Právo na ochranu má štát, v ktorom je 

hospodárska kontrola spoločnosti; (5) Právo na ochranu majú tak štát inkorporácie, 

ako aj štát hospodárskej kontroly, to by umožnilo dvojakú ochranu podobnú dvojakej 

štátnej príslušnosti fyzických osôb; (6) Štát inkorporácie má právo na ochranu 

v prvom rade a v prípade, ak štát nevykoná toto právo, má ho štát hospodárskej 

kontroly na druhom mieste; (7) Právo na ochranu majú štáty príslušnosti všetkých 

akcionárov – spoločníkov. 

Po búrlivom posudzovaní všetkých alternatív sa KMP dohodla na rozumnom 

kompromisnom základe, ktorý vyjasnil pravidlá príslušnosti právnických osôb a 

rozvinul ich tak, že vzal do úvahy všeobecnú akceptovateľnosť pravidiel zakotvených 

v Barcelona Traction. Komisia zahrnula príslušné ustanovenia do štyroch článkov 

v rámci Kapitoly III návrhov článkov o diplomatickej ochrane. Pravidlá týkajúce sa 



152 
 

výkonu diplomatickej ochrany korporácií vo všeobecnosti zakotvila do článkov 9 

a 10, kým pravidlá o ochrane akcionárov do článkov 11 a 12. 

Návrh článku 9 obsahuje všeobecné kľúčové pravidlo stanovenia štátu 

príslušnosti pri výkone diplomatickej ochrany vo vzťahu k ujme korporácii. V zmysle 

neho je štátom príslušnosti ten „štát, podľa ktorého právneho poriadku bola korporácia 

zriadená. Ak je však korporácia kontrolovaná príslušníkmi iného štátu alebo štátov a 

nemá významnú podnikateľskú činnosť v štáte registrácie, a ako sídlo manažmentu, 

tak aj sídlo finančnej kontroly korporácie sú umiestnené v inom štáte, tento štát sa 

považuje za štát príslušnosti“. KMP teda v tejto definícii stanovila jasnú prioritu 

inkorporácii ako podmienky determinujúcu príslušnosť korporácie v prípade 

diplomatickej ochrany. Toto pravidlo však nebolo stanovené absolútne a KMP sa 

pokúsila o viac – menej spresnenie formulácie výnimky v prípadoch, ak medzi štátom 

inkorporácie a korporáciou neexistuje významnejšie spojenie. Stanovila pre to prísne 

kumulatívne podmienky – (1) korporácia je kontrolovaná príslušníkmi iného štátu, (2) 

korporácia nemá podstatné obchodné aktivity v štáte inkorporácie, (3) sídlo riadenia 

a finančnej kontroly korporácie sa nachádzajú v inom štáte. Ak sú súčasne naplnené 

tieto podmienky, za štát príslušnosti na účel diplomatickej ochrany sa nepovažuje štát 

inkorporácie, ale štát, v ktorom má korporácie sídlo riadenia a finančnej kontroly. 

KMP sa tým uchýlila k progresívnemu rozvoju medzinárodného práva. Odôvodnila to 

požiadavkou politiky a spravodlivosti (policy and fairness) pre tie prípady, keď vzťah 

medzi korporáciou a štátom inkorporácie sú príliš slabé (tenuous) na to, aby sa dalo 

očakávať, že tejto štát pristúpi k výkonu diplomatickej ochrany v prípade vzniku 

ujmy.  

Do článku 10 KMP zahrnula pravidlá upravujúce, analogicky k príslušnosti 

fyzických osôb, nepretržité trvanie príslušnosti korporácie. V zásade sa aplikovali 

podobné pravidlá ako pri fyzických osobách s tým momentom, že pri právnických 

osobách nedochádza tak často a tak jednoducho k zmene príslušnosti. Zmenou štátu 

inkorporácie dochádza k zániku jednej a vzniku novej korporácie, a teda aj novej 

entity. Najpravdepodobnejšia zmena príslušnosti korporácie môže teda nastať 

v prípadoch sukcesie štátov. Tieto základné pravidlá sú pokryté tak, že sa vyžaduje 
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trvanie príslušnosti tak v čase vzniku ujmy, ako aj v čase oficiálneho predloženia 

nároku. Zmena príslušnosti v prípade sukcesie štátov sa berie do úvahy. Podobne, ako 

v prípade zmeny príslušnosti fyzickej osoby, štát nemôže uplatňovať diplomatickú 

ochranu, ak korporácia nadobudla príslušnosť štátu odporcu. Ďalšie dôležité 

ustanovenie sa dostalo do návrhu článku 10 odsek 3 ako pragmatická výnimka 

z pravidla nepretržitej príslušnosti. Na tejto podmienke sa netrvá, ak korporácia 

v dôsledku ujmy zanikla v súlade s právom inkorporácie. Štát príslušnosti v čase 

vzniku ujmy môže uplatňovať diplomatickú ochranu aj napriek zániku tejto 

korporácie.  

 

6.3.1 Postavenie akcionárov  
 

 Akcionári alebo spoločníci (shareholders) majú vo vzťahu ku korporácii 

osobitné postavenie. Sú to osoby – fyzické alebo právnické, ktoré majú jasne odlíšenú 

právnu subjektivitu od subjektivity korporácie, sú priamo majetkovo prostredníctvom 

svojich obchodných podielov hospodársky a finančne zainteresované na korporácii 

a prostredníctvom korporácie vykonávajú svoje obchodné aktivity a realizujú svoje 

hospodárske záujmy. Akcionári prostredníctvom výkonu svojich akcionárskych práv 

riadia chod korporácie. V prípade akejkoľvek ujmy, ktorú utrpí korporácia, sa jej efekt 

takmer vždy negatívne prejaví aj na záujmoch akcionárov.  

Najdôležitejším princípom diplomatickej ochrany korporácií je, že korporácia 

musí byť chránená štátom príslušnosti korporácie a nie štátom alebo štátmi 

príslušnosti akcionárov korporácie. Tento princíp bol silne potvrdený MSD v prípade 

Barcelona Traction257. Akcionári musia nechať na korporáciu nápravu vzniknutej 

ujmy. Len v prípade, ak škodlivý čin smeroval proti priamym právam akcionárov, 

majú akcionári právo na vlastnú nápravu im spôsobenej ujmy.258 Súd v uvedenom 

rozhodnutí odmietol nadviazať na predložené precedensy, ako aj súdne rozhodnutia 

týkajúce sa charakteristiky nepriateľských korporácií v čase vojny, ani na prax štátov 

                                                           
257 Tamže, s. 34 - 37 
258 Tamže, s.36 
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vo vzťahu k dohodám o jednorazovom odškodnení, ktoré boli citované ako príklad 

pravidla v prospech odhalenia korporátneho plášťa (corporate veil), s cieľom umožniť 

štátom príslušnosti akcionárov vykonať diplomatickú ochranu v ich mene. Hoci súd 

pripustil, že bilaterálne a multilaterálne investičné zmluvy poskytujú priamu ochranu 

akcionárom a existuje dostatok všeobecnej rozhodcovskej judikatúry vychádzajúcej 

z interpretácie týchto dohôd, ktoré uznali nároky akcionárov, nebolo to považované 

ako dôkaz existencie pravidla medzinárodného obyčajového práva v prospech práva 

štátu príslušnosti akcionárov na výkon diplomatickej ochrany v ich prospech. Celá 

táto prax a rozhodnutia na základe zmlúv boli správne považované za lex specialis259.  

Preto KMP opierajúc sa o Barcelona Traction, vrátane troch identifikovaných 

možných výnimiek ochrany práv akcionárov zakotvila tento princíp v článku 11 a 12 

svojich návrhov článkov o diplomatickej ochrane reflektujúc „výdobytky“ tohto 

rozhodnutia historického významu. Návrh článku 11 sa týka výnimiek, keď v prípade, 

že nevznikla priama ujma akcionárom, je možné uplatniť diplomatickú ochranu 

štátom príslušnosti akcionárov. Ide o dva prípady: (1) Prvým je, ak korporácia zanikla 

podľa právneho poriadku štátu inkorporácie, avšak z dôvodov, ktoré nesúvisia so 

spôsobenou ujmou. Toto pravidlo dáva možnosť akcionárom, ako nositeľom 

majetkových záujmov v korporácii čo zanikla, domôcť sa nápravy ujmy. Je to však 

obmedzené v prípade, ak, v súlade s pravidlom premietnutým do návrhu článku 10 

odsek 3, zanikne korporácia z dôvodu ujmy a právo na výkon diplomatickej ochrany, 

prelomením podmienky nepretržitej príslušnosti, patrí stále štátu inkorporácie. Preto 

KMP určila právo na diplomatickú ochranu štátu príslušnosti akcionárov v prípade 

zániku spoločnosti nesúvisiaceho so samotnou ujmou. (2) Druhým prípadom je, ak 

spoločnosť mala v čase ujmy príslušnosť štátu, ktorý je údajne zodpovedný za 

spôsobenie ujmy. Táto výnimka je však obmedzená na špecifický prípad, keď 

inkorporácia v tomto štáte bola jeho požiadavka na výkon podnikania v tom štáte. 

Komisia sa odvolala na to, že v praxi štátov, rozhodcovských rozhodnutiach 

a doktríne je podpora na takúto výnimku. Najvyrazenejšia podpora v prospech zásahu 

zo strany štátu príslušnosti akcionárov je z troch prípadov, v ktorých poškodená 

                                                           
259 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 124 



155 
 

korporácia bola prinútená na inkorporáciu v štáte, ktorý ujmu spôsobil: Delagoa Bay 

Railway, Mexican Eagle a El Trunfo. Hoci v týchto prípadoch sa neobjavuje 

konštatovanie, že takáto intervencia je limitovaná na takýto špecifický prípad, KMP 

bola bez pochybností, že práve tieto prípady si najviac vyžadujú zásah zo strany štátov 

príslušnosti akcionárov260. Na túto výnimku sa odvolal MSD aj v prípade Diallo 

v rozsudku z roku 2007 o predbežných námietkach261. MSD sa však nevyjadril 

k otázke, či toto ustanovenie reflektuje obyčajové právo alebo nie. 

Osobitným prípadom ochrany akcionárskych práv je situácia, ak protiprávnym 

konaním zo strany štátu dôjde k ujme na priamych právach akcionára. Vnútroštátne 

právne poriadky priznávajú akcionárom osobitné práva, ktoré sú jasne odlíšené od 

práv korporácie. Ide najmä o právo na deklarované dividendy, právo účasti 

a hlasovania na valnom zhromaždení, právo na podiel na likvidačnom zostatku 

spoločnosti a pod. Vždy, keď dôjde k porušeniu týchto priamych práv akcionára, má 

tento nezávislé právo na iniciovanie konania. Tieto práva je potrebné rozlíšiť 

o záujmov neprávnej povahy, ktoré vyplývajú z ekonomických záujmov akcionára 

v korporácii a na jej hospodárskych výsledkoch. Princíp výkonu diplomatickej 

ochrany zo strany štátu príslušnosti akcionárov uznal MSD ako možnú výnimku 

v rámci prípadu Barcelona Traction262. MSD sa neskôr zaoberal otázkou 

diplomatickej ochrany priamych akcionárskych práv v prípade ELSI, avšak nie 

aplikovaním medzinárodného obyčajového práva, ale posúdením aplikácie bilaterálnej 

medzinárodnej zmluvy, ktorá takéto práva garantovala (právo organizovať, 

kontrolovať a manažovať spoločnosť). KMP príslušné pravidlo o diplomatickej 

ochrane v prípade ujmy na priamych právach akcionárov zakomponovala do návrhu 

článku 12. V zmysle ktorého „v rozsahu, v ktorom čin štátu v rozpore 

s medzinárodným právom spôsobí priamu ujmu právam akcionárov ako takých, na 

rozdiel od práv korporácie samotnej, je štát príslušnosti každého takého akcionára 

oprávnený na výkon diplomatickej ochrany vo vzťahu k svojim príslušníkom“. 

Rozsah týchto priamych práv sa vždy musí posúdiť v zmysle konkrétneho právneho 

                                                           
260 Porov. komentár k návrhu článku 11, odsek 9 a nasl.  
261 Rozsudok v spore Ahmadou Sadio Diallo (predbežné námietky) 2007, odsek 93 
262 Rozsudok MSD v prípade Barcelona Traction, Light and Power Company (Belgicko vs. Španielsko), 1970, 
Správy MSD 1970, s. 36 
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poriadku, ktorý tieto práva garantuje. Nemožno však vylúčiť ani aplikovanie 

všeobecných princípov obchodného práva s cieľom, aby zahraniční akcionári neboli 

predmetom diskriminačného zaobchádzania. Otázku diplomatickej ochrany priamych 

práv akcionára, resp. konkrétne priamych práv spoločníka riešil MSD v prípade Diallo 

v rámci predbežných námietok v rozsudku v roku 2007. Konštatoval, „... diplomatická 

ochrana priamych práv spoločníkov (associés) spoločnosti s obmedzeným ručením 

alebo akcionárov v akciovej spoločnosti (public limited company) nie je možné 

považovať za výnimku z všeobecného právneho režimu diplomatickej ochrany 

v prospech fyzických alebo právnických osôb, ako plynú z obyčajového 

medzinárodného práva“263. Súd potvrdil právo štátu príslušnosti akcionárov / 

spoločníkov uplatňovať diplomatickú ochranu v prospech akcionárov korporácie. 

Zároveň jasne vyznačil právny a obsahový rozdiel medzi postavením spoločníka 

(associé) a konateľa (gérant) ako riadiacim orgánom korporácie264. 

 

6.3.2 Diplomatická ochrana iných právnických osôb 
 

 Ako už bolo spomenuté, v centre záujmu inštitútu diplomatickej ochrany zo 

všetkých rôznych foriem právnických osôb stojí korporácia. Je to kvôli jej osobitnej 

právnej konštrukcii, ako aj skutočnosti, že práve korporácie sa zúčastňujú 

najvýraznejšie na medzinárodných obchodných vzťahoch a spory z týchto vzťahov 

významne prispievajú k rozvoju medzinárodnej judikatúry. Okrem korporácií však 

existujú rôzne ďalšie kategórie právnických osôb iného druhu. Druhy právnických 

osôb variujú od štátu k štátu, keďže je esenciou právnických osôb, že vznikajú na 

základe ustanovení vnútroštátneho poriadku konkrétneho štátu. Štát má v zásade 

dostatočnú voľnosť stanoviť, aká entita, s akým fungovaním a akým účelom napĺňa 

podmienky právnickej osoby. Spoločným ukazovateľom právnických osôb je však 

vnútroštátnym právom daná spôsobilosť na práva (legal personality). Toto bolo 

                                                           
263 Rozsudok MSD v spore Ahmadou Sadio Diallo (predbežné námietky) 2007, odsek 64 
264 Pozri tamže, odsek 66 
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potvrdené tak Európskym súdnym dvorom265, ako aj Medzinárodným súdnym 

dvorom266. Nie je možné určiť jednotnú a spoločnú charakteristiku rôznych foriem 

právnických osôb. Okrem korporácií je široký okruh ďalších foriem právnických osôb 

s rozdielnymi charakteristikami: verejné podniky, univerzity, školy, nadácie, cirkvi, 

samosprávy, neziskové organizácie, mimovládne organizácie, rôzne iné združenia 

a pod.  

Korporácie však nie sú jediné právnické osoby, ktoré sa zúčastňujú 

medzinárodných vzťahov v širšom zmysle a teda môžu byť predmetom diplomatickej 

ochrany. Judikatúra SDMS ukázala, že komúna (samospráva)267 alebo univerzita268 sa 

môžu ako právnické osoby za istých okolnosti kvalifikovať ako štátni príslušníci. 

Osobitný spravodajca KMP J. Dugard v tejto súvislosti konštatoval: „Nie je dôvod, 

aby sa takého právnické osoby nekvalifikovali na diplomatickú ochranu, ak utrpia 

ujmu v zahraničí za podmienky, ak sú autonómne entity netvoriace súčasť aparátu 

štátu uplatňujúceho ochranu. Keďže diplomatická ochrana je proces vyhradený na 

ochranu fyzických a právnických osôb netvoriacich súčasť štátu, vyplýva z toho, že vo 

väčšine prípadov samospráva, ako miestna vetva vlády, a univerzita, založená 

a v konečnom dôsledku kontrolovaná štátom, sa nekvalifikujú na diplomatickú 

ochranu. Neziskové nadácie, združujúce majetok vyčlenený na charitatívne účely 

predstavujú právnickú osobu bez členov. Dnes veľa nadácií financujú projekty 

v zahraničí ... Ak takáto právnická osoba je vystavená protiprávnemu činu zo strany 

prijímajúceho štátu, je pravdepodobné, že by jej bola poskytnutá diplomatická ochrana 

zo strany štátu, podľa ktorého právneho poriadku bola vytvorená. Mimovládne 

organizácie, s množstvom cenných aktivít v zahraničí, zdá sa, spadajú do rovnakej 

kategórie ako nadácie.“269  

                                                           
265 The Queen v. Treasury and Commissioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General Trust ESD, 
Case 81/87, 1988, ECR 5483, odsek 19 
266 Rozsudok Barcelona Traction, Správy MSD 1970, odsek 38, s. 34 – 35 
267 Prípad German Interests in Polish Upper Silesia (meritum veci), 1926, PCIJ Series A, No. 7, s. 73 – 75 
uznanie postavenia samosprávy Racibórzu ako „nemeckého štátneho príslušníka“. 
268 Prípad Appeal from a Judgement of the Czechoslovak-Hungarian Mixed Tribunal (Péter Pázmány Univesity 
v. Czechoslovakia), 1932, PCIJ Series A/B No. 61, s. 208, 227 – 232, uznanie postavenia Univerzity Pétera 
Pázmánya ako maďarského štátneho príslušníka 
269 Štvrtá správa osobitného spravodajcu o diplomatickej ochrane (J. Dugard), 2003, dokument OSN 
A/CN.4/530/Add.1, s. 6 - 7 
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KMP reagujúc na tento oprávnený záujem – na ochranu iných právnických 

osôb ako korporácií – sformulovala príslušné pravidlo v článku 13 návrhov článkov 

o diplomatickej ochrane. V zmysle neho sa zásady obsiahnuté v Kapitole III 

(Právnické osoby) uplatnia, ak je to vhodné, na diplomatickú ochranu právnických 

osôb iných, než korporácie. Pravidlá v návrhu článkov, najmä 9 a 10 sa uplatnia 

mutatis mutandis aj na iné právnické osoby, vždy pri posúdení okolností konkrétneho 

prípadu.  

 

 

 

 

  



159 
 

7. Vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov na uplatnenie 
diplomatickej ochrany 
 

Podmienka vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov na uplatnenie 

diplomatickej ochrany (Exhaustion of Local Remedies Rule) je popri stanovení 

príslušnosti osoby k štátu považovaná v medzinárodnom práve za kľúčovú otázku pre 

posudzovanie možnosti aplikácie diplomatickej ochrany a zároveň ako podmienka 

prípustnosti nároku (admissibility of claim) v zmysle článku 44 písm. b) Návrhov 

článkov KMP o zodpovednosti štátov za činy v rozpore s medzinárodným právom. 

Podmienka vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov bola posudzovaná ako 

inherentná súčasť inštitútu diplomatickej ochrany v čase vrcholného rozmachu na 

prelome 19. a 20. storočia, a to tak v rámci judikatúry,270 ako aj v rámci prvotných 

kodifikačných pokusov medzi dvoma svetovými vojnami271. Pravidlo zotrvalo ako 

súčasť diplomatickej ochrany aj v kodifikačnom úsilí na pôde KMP, a to aj v čase, 

keď články o diplomatickej ochrane boli zahrnuté do návrhov článkov 

o zodpovednosti štátov za protiprávne konanie. Takisto judikatúra MSD potvrdila toto 

pravidlo v aplikačnej praxi272. Pravidlo sa stalo aj chrbtovou kosťou návrhov článkov 

Komisie OSN pre medzinárodné právo z roku 2006.  

 

7.1  Pôvod pravidla, jeho charakter a obsah 
 

Pravidlo vyčerpania vnútroštátnych právnych prostriedkov pred uplatnením 

diplomatickej ochrany ako podmienka prípustnosti nároku je pôvodom obyčajová 

norma medzinárodného práva, ktorej sa podarilo zabezpečiť si pevné zakotvenie 

v medzinárodnoprávnom systéme. Túto skutočnosť viackrát potvrdil aj MSD. 

V prípade Interhandel ho označil za dobre vymedzené pravidlo medzinárodného 

                                                           
270 Napríklad spor pred SDMS Železnica z Panevėžysu do Saldutiškisu (Estónsko vs. Litva), PCIJ Series A/B, 
No. 76 
271 Lausannská rezolúcia č. V z roku 1927, Institut International de Droit, alebo návrh Dohovoru Harvard 
Research in International Law o zodpovednosti štátov za škodu spôsobenú na ich území cudzincom alebo ich 
majetku z roku 1923 
272 Rozsudok MSD v prípade ELSI, Správy MSD 1989, s. 42; rozsudok MSD v prípade Interhandel, Správy 
MSD 1959, s. 27, rozsudok MSD v prípade Diallo, predbežné námietky, 2007, odsek 42, http://www.icj-cij.org  
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práva, v prípade Elettronica Sicula (ELSI) za dôležitú zásadu obyčajového 

medzinárodného práva. Jasný charakter toho pravidla podporujú však aj iné 

rozhodnutia, resp. odborná právna náuka. 

Podstata pravidla spočíva v existencii právnej prekážky úspešne si uplatniť 

právo na diplomatickú ochranu, pokiaľ jednotlivec – fyzická alebo právnická osoba, 

ktorého právo alebo majetok, poškodené porušením medzinárodného práva zo strany 

iného štátu, sa chráni diplomatickou ochranou, nevyčerpal všetky právne opravné 

prostriedky prijímajúceho štátu, aby sa napravila vzniknutá ujma tohto jednotlivca.  

KMP vo svojej kodifikácii inštitútu diplomatickej ochrany zahrnula pravidlo 

podmienky vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov do samostatnej Časti 

tri a v rámci nej do dvoch návrhov článkov. Ide o článok 14 upravujúci obsah 

a základné podmienky tohto pravidla a potom článok 15, do ktorého sa zahrnuli 

výnimky z pravidla, t.j. limity, v rámci ktorých sa na uvedenom pravidle pri uplatnení 

diplomatickej ochrany netrvá. Vzhľadom na charakter pravidla je potrebné otázku 

vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov dokazovať zo strany štátu, ktorý 

uplatňuje diplomatickú ochranu. Na druhej strane štát odporca môže voči 

navrhujúcemu štátu uplatniť námietku neprípustnosti nároku v súlade s návrhom 

článku 44 písm. b) návrhov článkov o zodpovednosti štátov.  

 

7.1.1 Pôvod vzniku pravidla 
 

Vznik pravidla je možné zdôvodniť niekoľkými substantívnymi argumentmi. 

Najevidentnejším dôvodom (raison d’être) na takéto pravidlo je princíp suverenity 

štátov, vrátane suverenity vlastných súdnych systémov. Ide pritom o rešpekt 

prijímajúceho štátu, jeho orgánov a celkovej schopnosti „vyriešiť“ ujmu jednotlivca 

svojimi vlastnými prostriedkami a v rámci svojej suverénnej jurisdikcie, poskytnúť 

v prípade oprávnenosti primeranú nápravu alebo odškodnenie. Každý štát má 

v zmysle tohto uvažovania suverénne právo napraviť čin v rozpore s medzinárodným 

právom (uskutočnený prostredníctvom štátneho orgánu alebo inak pripočítateľný 
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štátu), ktoré spôsobuje cudzincovi ujmu v rozpore s medzinárodným právom. Zásada 

suverenity štátu pritom stojí v centre dôvodov na trvalé prežívanie tohto pravidla až 

do súčasnosti. Z neho priamo však de facto plynú aj ostatné dôvody, ktoré sa darí 

v tomto smere identifikovať. Ide napr. o garanciu nezávislosti a ochranu vlastného 

súdnictva alebo ochranu právneho poriadku alebo veľmi jednoducho – ochranu pred 

zneužívaním diplomatickej ochrany zo strany štátov. Ako nepriame dôvody, ktoré 

v mnohých smeroch sú v prospech poškodeného jednotlivca, možno identifikovať 

najmä vôľu na spravodlivý a rýchly proces, ktorý za normálnych okolností dokáže 

efektívnejšie garantovať vnútroštátny právny systém hostiteľského štátu. Takýto 

argument dobre obstojí v zásade v prípadoch existencie základných garancií právneho 

štátu a vlády práva na vnútroštátnej úrovni. Ako osobitný argument pre podporu tohto 

pravidla možno vnímať aj to, že dáva domovskému štátu možnosť pri uplatnení 

pravidla získať jednoznačný dôkaz, že štát vedome poruší toto právo a nemá záujem 

alebo nedokáže ho dobrovoľne v rámci vnútroštátnych opravných prostriedkov 

napraviť.  

Pravidlo nebolo historicky nikdy definované ako absolútne. Vždy obsahovalo 

aj obmedzenia zadefinované na základe rôznych podmienok. Rozhodujúcim pre 

vymedzenie uvedeného pravidla bude stanovenie, do akej miery je nevyhnutné 

opravné prostriedky vyčerpať.  

 

7.1.2 Opravné prostriedky 
 

Podstatným a rozhodujúcim pojmom pre aplikáciu pravidla je definícia 

samotného pojmu vnútroštátne opravné prostriedky (local remedies). Základnou 

otázkou, ktorá pri výklade uvedeného pojmu stojí, je, či vnútroštátne opravné 

prostriedky relevantné pre aplikáciu pravidla o jeho vyčerpaní zahŕňajú len súdne 

opravné prostriedky alebo aj opravné prostriedky iného charakteru, najmä 

administratívneho alebo dokonca aj legislatívneho. Ďalej v akom rozsahu je potrebné 

vyčerpať jednotlivé stupne daného konania a či sa za takéto prostriedky považujú len 
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sporové (procesné) konania alebo aj postupy, ktoré sú závislé na diskrekčnom 

posúdení orgánu alebo inej autority (napríklad milosť hlavy štátu). Vzhľadom na 

prirodzenú rôznorodosť právnych poriadkov jednotlivých štátov sa od štátu k štátu 

menia aj opravné prostriedky a ich charakter. Preto medzinárodné právo ani nemôže 

konkrétne určovať charakter vnútroštátneho opravného prostriedku v súvislosti 

s posudzovaným pravidlom, ako skôr podmienky, ktoré vnútroštátny opravný 

poriadok musí spĺňať.  

Medzinárodné právo necháva určenie si súdneho a správneho systému na 

vnútroštátne právo každého štátu. V rámci vývoja pravidla je bezpochybné, že 

pravidlo sa vzťahuje v každom prípade na súdne opravné prostriedky, ako na 

najvšeobecnejší a univerzálny prostriedok zabezpečenia spravodlivosti v rámci 

vnútroštátneho právneho systému. Túto skutočnosť podporuje aj rozsiahla judikatúra 

medzinárodných súdnych orgánov273. Súdne opravné prostriedky zahrňujú nielen 

riadne, ale aj osobitné súdne orgány (napríklad vojenské, pracovné a pod.), zároveň 

zahŕňajú aj využitie podania na najvyšší súd danej krajiny274. 

V doktríne sa však vo všeobecnosti vnútroštátne opravné prostriedky nelimitujú 

len na súdne opravné prostriedky, ale zahŕňajú aj iné právne opravné prostriedky275. Je 

teda zrejmé, že rozsah vnútroštátnych opravných prostriedkov je širší ako len 

obrátenie sa na lokálny súd. Záleží vždy od povahy sporu a povahy veci a na 

posúdení, či vnútroštátny právny poriadok daného štátu poskytuje dostupné súdne 

alebo iné právne opravné prostriedky. V prípade právnych opravných prostriedkov ide 

o také postupy, ktoré majú právny charakter, teda sú spôsobilé pred kompetentným 

orgánom štátu posúdiť s právnymi účinkami práva a povinnosti osôb a záväzným 

rozhodnutím potvrdiť, meniť alebo rušiť rozhodnutia iných orgánov alebo záväzne 

rozhodnúť o priznaní náhrady škody alebo o povinnosti poskytnúť odškodnenie. 

                                                           
273 Napríklad prípady Mavrommatis, PCIJ Series A, No. 5 z roku 1925; The German Interests in Upper Silesia, 
PCIJ Series A, No. 6 z roku 1925; The Chorzów Factory, PCIJ Series A, No. 9 z roku 1927; Phospates in 
Morocco, PCIJ Series A/B, No. 74 z roku 1938; Železnica z Panaviežysu do Saldutiškisu, PCIJ Series A/B, No. 
76 z roku 1939; Electricity Company of Sofia and Bulgaria, PCIJ Series A/B, No. 77 z roku 1939; The 
Norwegian Loans, Spávy MSD 1957 ; Interhandel, Spávy MSD 1959; ELSI, Správy MSD 1989; The Arrest 
Warrant, Správy MSD 2002; The Finish Ships Arbitration (Fínsko vs. Veľká Británia), 3 UNRIAA, s. 1479 
(1934); The Ambatielos Claim (Grécko vs. Spojené kráľovstvo), 12 UNRIAA s. 83, a ďalšie.      
274 Porov. Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 144 
275 Borchard, E., op. cit. sub 152, s. 381; Dunn, F.S., op. cit. sub 43, s. 156 
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Medzi právne opravné prostriedky je preto možné zahrnúť aj iné konania pred 

vnútroštátnymi orgánmi štátu, ako napríklad administratívne orgány. Podstatou je, aby 

táto procedúra bola charakterizovaná ako právna. V prípade súdneho opravného 

prostriedku sa vo všeobecnosti bude požadovať, aby jednotlivec využil všetky súdne 

inštancie, ktoré mu vnútroštátne právo dáva k dispozícii. Za inštancie, ktoré treba 

využiť, sa považujú ako riadne, tak aj mimoriadne opravné prostriedky. Toto však 

podľa prevládajúceho názoru nezahŕňa len riadne a mimoriadne opravné prostriedky 

všeobecného súdnictva, ale aj opravné prostriedky, ktoré nemusia byť per se prístupné 

na základe subjektívneho práva. Ide v tomto prípade napr. o ústavné žaloby na 

ústavnom, resp. inom najvyššom súde krajiny. Ako podmienku niektorí autori 

uvádzajú, že rozhodujúcou otázkou v tomto smere nie je, či je opravný prostriedok 

riadny alebo mimoriadny, ale či dáva možnosť efektívnej a dostatočnej nápravy 

vzniknutej ujmy276. Administratívne prostriedky sú teda v tom zmysle rovnoprávne so 

súdnymi opravných prostriedkami, pokiaľ dokážu zabezpečiť efektívnu a dostatočnú 

nápravu vzniknutej ujmy. Osobitnou kategóriou sú „mimoprávne“ opravné 

prostriedky, ktoré nespadajú do okruhu opravných prostriedkov. V tomto prípade ide 

o také prostriedky, ktoré síce právny poriadok poskytuje alebo môže poskytovať, ale 

ich primárny charakter nie je priznať právo, ale poskytnúť len nejakú výhodu alebo 

zmiernenie alebo len mimoprávne upozornenie. Typickým príkladom je žiadosť o 

milosť hlavy štátu alebo využitie pomoci ombudsmana (verejného ochrancu práv)277. 

V najčerstvejšom judikáte MSD v prípade Diallo sa súd pri posudzovaní 

predbežných námietok pomerne obšírne zaoberal otázkou vyčerpania vnútroštátnych 

opravných prostriedkov v prípade vyhostenia A. S. Dialla z Konžskej demokratickej 

republiky. Potvrdil v ňom doktrinálne stanovisko, že kým mimoriadne administratívne 

(správne) opravné prostriedky je potrebné vyčerpať, opravné prostriedky ako milosť, 

ktoré nie sú právneho charakteru, vyčerpať nie je potrebné. Na námietku zo strany 

KDR, že Diallo mal možnosť požiadať o znovuposúdenie rozhodnutia, MSD 

konštatoval: „Súd avšak pripomína, že kým vnútroštátne opravné prostriedky, ktoré je 

                                                           
276 Porov. Komentár KMP k článku 14, odsek 4 
277 Pozri rozsudok MSD v prípade Avena and Other Mexican Nationals (Mexiko vs. USA), Správy MSD 2004, 
odseky 135 – 143 
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potrebné vyčerpať, zahŕňajú všetky opravné prostriedky právnej povahy, teda súdne 

preskúmanie, ako aj preskúmanie pred správnymi (administratívnymi) orgánmi, 

správne opravné prostriedky sa môžu brať do úvahy na účel vnútroštátnych opravných 

prostriedkov, ak ich cieľom je určenie práva a nie získanie výhody, iba ak predstavujú 

zásadnú podmienku na prípustnosť následného sporového konania. Teda možnosť, 

ktorú mal p. Diallo – predložiť žiadosť na znovuposúdenie rozhodnutia o vyhostení na 

správny orgán, ktorý ho vydal, t.j. predseda vlády, v nádeji, že by mohol zmeniť svoje 

rozhodnutie ako akt milosti, nemôže byť považovaná za vnútroštátny opravný 

prostriedok, ktorý je potrebný vyčerpať.“278  

V rámci návrhov článkov KMP o diplomatickej ochrane sa definícia opravných 

prostriedkov odrazila v článku 14 odsek 2, ktorý je bez potrebných špecifikácii vo 

všeobecnej rovine, avšak odráža obyčajové právo v zmysle spomenutej judikatúry 

a doktríny. Vnútroštátne opravné prostriedky v zmysle tejto definície sú „právne 

opravné prostriedky, či už riadne alebo osobitné, ktoré sú k dispozícii pre poškodené 

osoby pred súdnym alebo správnym orgánmi štátu údajne zodpovedného za 

spôsobenie ujmy“279. Vychádza z predpokladu, že KMP nemohla poskytnúť absolútne 

pravidlo, taxatívny výpočet vnútroštátnych opravných prostriedkov, ktoré je potrebné 

vyčerpať, vychádzajúc najmä zo skutočnosti, že prax štátov v usporiadaní 

vnútroštátnych orgánov a rôznych druhov konaní sa mení od štátu k štátu. Podľa 

komentára k návrhu článku 14 odsek 2, s odvolaním sa na judikatúru a doktrínu práve 

v tejto otázke280, je cieľom definície popísať hlavné druhy právnych opravných 

prostriedkov, ktoré musia byť vyčerpané, použitím širokej definície. Komisia pri 

                                                           
278 Rozsudok MSD v prípade Ahmadou Sadio Diallo (Guinea vs. KDR), predbežné námietky, 2007, odsek 47, 
http://www.icj-cij.org: „The Court nevertheless recalls that, while the local remedies that must be exhausted 
include all remedies of a legal nature, judicial redress as well as redress before administrative bodies, 
administrative remedies can only be taken into consideration for purposes of the local remedies rule if they are 
aimed at vindicating a right and not at obtaining a favour, unless they constitute an essential perequisite for the 
admissibility of subsequent contentious proceedings. Thus, the possibility open to Mr. Diallo of submitting 
request for reconsideration of the expulsion decision to the administrative authority having taken it – that is to 
say the Prime Minister – in the hope that he would retract his decision as a matter of grace cannot be deemed 
a local remedy to be exhausted.“ 
279 „Local remedies“ means legal remedies which are open to the injured person before the judicial or 
administrative courts or bodies, whether ordinary or special, of the State alleged to be responsible for causing 
the injury.  
280 Prípad Ambatielos Claim (Grécko / Veľká Británia), marec 1956, 12 UNRIAA, s. 120, kde arbitrážny súd 
konštatuje: „ ... je to celý systém právnej ochrany podľa vnútroštátneho práva, ktorý musí byť otestovaný (put to 
the test) ...“; Porov. aj Amerasinghe, C. F.: Local Remedies in International Law, 2nd ed., Cambridge University 
Press, Cambridge, 2004, s. 182 – 192. 
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vysvetlení svojej širokej definície potvrdzuje, že v prvom rade je potrebné vyčerpať 

všetky dostupné súdne opravné prostriedky, ktoré sú k dispozícii podľa vnútroštátneho 

právneho poriadku štátu odporcu. Ak tento právny poriadok za daných okolností 

umožňuje odvolanie na najvyšší súd, toto odvolanie musí byť podané s cieľom 

zabezpečiť konečné rozhodnutie vo veci. V prípade ak neexistuje právo odvolať sa na 

vyšší súd, ale takýto súd má diskrečné právo umožniť odvolanie, cudzinec musí aj tak 

žiadať o možnosť odvolať sa na tento súd (teda inštitút dovolania v slovenskom 

právnom poriadku). Zároveň KMP potvrdila aj potrebu vyčerpať správne 

(administratívne) opravné prostriedky. Poškodený cudzinec je však povinný vyčerpať 

len také opravné prostriedky, ktoré vedú k záväznému rozhodnutiu. Nie je povinný 

obrátiť sa na exekutívu so žiadosťou o úľavu vo výkone jej dikrečných právomocí. 

Vnútroštátne opravné prostriedky podľa KMP nezahrňujú opravné prostriedky, 

ktorých cieľom je získať výhodu a nie priznať právo a rovnako nezahrňujú ani milosť, 

pokiaľ nepredstavujú zásadný predpoklad prípustnosti následného sporového konania. 

Žiadosti o zhovievavosť alebo podania k ombudsmanovi patria do tejto kategórie281. 

Čiže KMP vo všeobecnosti potvrdzuje dovtedajšiu prax, prevažujúcu judikatúru 

a doktrínu. Za vnútroštátne opravné prostriedky, ktoré je potrebné vyčerpať pred 

uplatnením diplomatickej ochrany, sa považujú súdne opravné prostriedky všetkých 

stupňov vrátane žiadosti na najvyšší súd krajiny, ako aj mimoriadne opravné 

prostriedky ako dovolanie a to pred všeobecnými, ako aj pred osobitnými súdmi. 

Okrem toho sa za vnútroštátne prostriedky považujú ostatné právne opravné 

prostriedky, najmä správne opravné prostriedky, ktorých hlavným cieľom je 

rozhodovať o právach a povinnostiach s možnosťou priznať právo. Naopak do tejto 

kategórie nepatria mimoprávne prostriedky, ktorých cieľom je priznať výhodu, 

rozhodnúť o milosti alebo úľave podľa diskrečného posudzovania štátneho orgánu, 

ktorý v zásade nemá právo rozhodovať o priznaní práva (milosť hlavy štátu, žiadosť 

k ombudsmanovi, ale aj žiadosti o odstránenie tvrdosti zákona, rozhodnutia alebo 

žiadosti o prehodnotenie rozhodnutia).  

                                                           
281 Pozri komentár k článku 14 odsek 2 návrhov článkov KMP o diplomatickej ochrane. 
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Popri druhu relevantného vnútroštátneho opravného prostriedku je dôležitou 

otázkou aj obsah nároku uplatneného v diplomatickej ochrane v porovnaní s nárokom 

predstaveným v rámci vnútroštátneho opravného prostriedku. Ešte judikát v prípade 

Finnish Ships Arbitration282 požadoval, aby všetky sporové otázky, faktické aj právne, 

ktoré boli predložené vládou na medzinárodnej úrovni, boli predložené a posúdené 

vnútroštátnymi súdmi. Novší judikát Medzinárodného súdneho dvora (resp. jeho 

senátu) v prípade Elettronica Sicula (ELSI) však považuje za dostatočné na 

prípustnosť medzinárodného nároku v rámci diplomatickej ochrany, aby sa podstata 

(essence) nároku neúspešne predložila príslušnému vnútroštátnemu súdu v súlade 

s vnútroštátnym právom prijímajúceho štátu283. Čiže už sa nepožaduje, aby všetky 

sporné faktické a právne otázky predniesol jednotlivec na vnútroštátnom súde krajiny, 

ale postačuje, aby podstatu nároku, resp. podstatu svojej ujmy uplatnil a presadzoval 

v rámci príslušného opravného konania. Toto v súlade s komentárom KMP je aj stav 

obyčajového práva, presne tak, ako to bolo reflektované vo vymedzení MSD.  

Pravidlo vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov je potrebné 

aplikovať vždy, keď sa domovský štát pokúša na medzinárodnej úrovni chrániť práva 

a záujmy jednotlivca uplatnením zodpovednosti iného štátu za ujmu spôsobenú 

tomuto jednotlivcovi činom v rozpore s medzinárodným právom. Ide o prípady, keď 

štátu (v zmysle vatteliánskej fikcie) vzniká nepriama ujma. V tejto časti je aplikácia 

posudzovaného pravidla jednoznačná. Problém nastáva v prípade tzv. zmiešaných 

nárokov, keď istý akt, resp. čin jedného štátu spôsobuje ujmu nielen jednotlivcovi, 

teda nepriamu ujmu inému štátu, ale zároveň aj priamu ujmu štátu samotnému, teda 

priame poškodenie práva štátu. Na priame nároky štátu sa totiž, minimálne 

v prípadoch iure imperii, nemôže vzťahovať podmienka vyčerpania opravných 

prostriedkov. Išlo by o výrazné narušenie suverenity štátu a narušenie princípu štátnej 

imunity284. Zmiešané nároky sa aj v judikatúre vyskytujú pomerne často.285 Napríklad 

                                                           
282 Rozhodcovský nález v spore Veľká Británia / Fínsko z mája 1934, 3 UNRIAA, s. 1502 
283 Pozri Správy MSD 1989, s. 15: „for an international claim to be admissible, it is sufficient if the essence of 
the claim has been brought before the competent tribunals and pursued as far as permitted by local law and 
procedures, and without success“. 
284 Porov. Dohovor OSN o imunitách štátov a ich majetku, text: dokument OSN A/59/508 
285 Aerial Incident of 27 July 1955 (Izrael vs. Bulharsko), MSD 
  Case concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran (USA vs. Iran), MSD 
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v Rukojemníckom spore (Hostages Case)286 USA okrem ujmy spôsobenej svojim 

občanom (diplomatickému a konzulárnemu personálu a ďalším občanom) uplatňovali 

pred MSD aj priame porušenie svojich práv vyplývajúcich z diplomatického 

a konzulárneho práva. MSD sa priklonil k takému posúdeniu skutkov, že predstavujú 

priamu ujmu žalujúcemu štátu. Naopak v prípade Interhandel287 sa MSD priklonil 

k názoru, že v spore ide len o nepriamu ujmu, a teda trval na vyčerpaní vnútroštátnych 

opravných prostriedkov. V prípade Arrest Warrant KDR uplatňovala ujmu, ktorá 

vznikla v súvislosti so zatykačom na ministra zahraničných vecí. Táto ujma teda 

vznikla nielen štátu, ale aj štátnemu príslušníkovi. MSD však uznal, že KDR spor 

nepredložila v kontexte ochrany štátneho príslušníka (ale v kontexte imunít 

predstaviteľa štátu), a preto nebola stanovená podmienka vyčerpania vnútroštátnych 

opravných prostriedkov. Podobne aj v prípade Avena opäť prevážila priama ujma 

a prípad bol posudzovaný bez potreby vyčerpať vnútroštátne opravné prostriedky 

napriek tomu, že podstata ujmy sa týkala ujmy spôsobnej občanom štátu na práve 

vyplývajúcom z článku 36 odsek 1 Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (v 

zmysle predchádzajúceho rozsudku MSD v prípade LaGrand), avšak zároveň toto 

porušenie predstavuje aj významnú priamu ujmu práv domovského štátu. Súd 

konštatoval: „V danom prípade Mexiko .... zároveň uplatňuje aj vlastné nároky 

založené na ujme, ktorú utrpelo priamo a prostredníctvom svojich príslušníkov 

(directly and through its nationals) ako dôsledok porušenia záväzkov zo strany USA 

.... Ďalej (súd) konštatuje, že porušenie práv jednotlivca podľa článku 36 môže 

znamenať porušenie práv vysielajúceho štátu a porušenie práv vysielajúceho štátu 

môže znamenať porušenie práv jednotlivca. Za týchto osobitných okolností vzájomnej 

závislosti práv (interdependence of rights) štátu a práv jednotlivca, môže Mexiko pri 

predložený nároku vo svojom vlastnom mene žiadať Súd, aby rozhodol o porušení 

práv, ktoré utrpelo jednak priamo, ako aj prostredníctvom porušenia individuálnych 

práv svojich mexických štátnych príslušníkov podľa článku 36 odsek 1 písm. (b). 

                                                                                                                                                                                     

  Arrest Warrant of 11 August 2000 (Konžstká demokratická republika vs. Belgicko), MSD 
  Avena  and Other Mexican Nationals (Mexiko vs. USA), MSD; 
v istom zmysle aj ELSI (USA vs. Taliansko), MSD, keďže súd posudzoval aj porušenie zmluvy medzi USA a 
Talianskom 
286 Rozsudok MSD v Case concerning United States Diplomatic and Consular Staff in Teheran (USA vs. Irán), 
Správy MSD 1980 
287 Prípad Interhandel (Švajčiarsko vs. USA), Medzinárodný súdny dvor 
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Povinnosť vyčerpať vnútroštátne opravné prostriedky sa neaplikuje na takúto 

žiadosť“288.  

 Na určenie skutočného charakteru ujmy v prípade zmiešaných nárokov je 

potrebné použiť niektorý z testov, ktoré sú v medzinárodnom práve k dispozícii.289 

V rámci testu je účelom identifikovať, ktorý zo záujmov v rámci nároku štátu je 

rozhodujúci. V prípade ELSI MSD neprijal argument USA o tom, že jeho nárok súvisí 

s priamou ujmou na základe medzinárodnej zmluvy a konštatoval, že „to čo zafarbuje 

a preniká nárokom USA ako celkom je údajná škoda spoločnostiam Raytheon 

a Machlett, ktorá mala vzniknúť zo skutkov odporcu“290. Teda senát MSD v tomto 

spore uplatnil tzv. prevahový test (preponderance test), v zmysle ktorého je v prípade 

posúdenia charakteru zmiešaných sporov rozhodujúce to, či prevaha charakteru ujmy 

spočíva v priamej ujme štátu alebo len nepriamo cez ujmu spôsobenú jednotlivcovi. 

Tento test zakotvila KMP aj do článku 14 odsek 3 návrhov článkov o diplomatickej 

ochrane z roku 2006: „Vnútroštátne opravné prostriedky musia byť vyčerpané, ak je 

medzinárodný nárok alebo žiadosť o určovací rozsudok týkajúci sa nároku, 

predložený prevažne na základe ujmy príslušníkovi ...“291. Ďalším aplikovateľným 

testom pri zisťovaní skutočného charakteru ujmy a nároku je tzv. sine qua non test, 

ktorý spočíva v odpovedi na otázku, či by nárok bol uplatnený aj v prípade, ak by 

nebol uplatnený v mene svojho štátneho príslušníka. Povaha nároku sa musí hodnoť 

komplexne, t.j. povaha predmetu sporu, povaha nároku a požadovaná náprava. Pokiaľ 

je predmetom sporu vládny predstaviteľ alebo úradník, diplomatický zástupca, štátne 

vlastníctvo a pod., pôjde pravdepodobne o priamu ujmu a priamy nárok bez potreby 

vyčerpať vnútroštátne opravné prostriedky. Pokiaľ by však štát požadoval napr. 

náhradu škody v mene svojho občana za ujmu spôsobenú tomuto jednotlivcovi, je 

charakter nároku jasne nepriamy a štát musí preukázať, že boli vyčerpané vnútroštátne 

opravné prostriedky.   

                                                           
288 Rozsudok MSD v prípade Avena and Other Mexican Nationals (Mexiko vs. USA), Správy MSD 2004, odsek 
40 
289 Porov. komentár k článku 14 návrhov článkov KMP, odsek 11 
290 Rozsudok senátu MSD v prípade Elettronica Sicula (ELSI), (USA vs. Taliansko), Správy MSD 1989, odsek 
52 
291 „Local remedies shall be exhausted where an international claim, or request for a declaratory judgement 
related to the claim, is brought preponderantly on the basis of an injury to a national .....“ 
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7.1.3 Procedurálny alebo substantívny charakter podmienky vyčerpania 
vnútroštátnych opravných prostriedkov 
 

Zaujímavou teoretickou diskusiou vo vzťahu k podmienke vyčerpania 

vnútroštátnych opravných prostriedkov je otázka, či ide o procedurálnu alebo 

substantívnu normu. Prvý názor vychádza z premisy, že samotný akt štátu proti 

jednotlivcovi je porušením medzinárodného práva a následné konanie o nápravu 

v rámci vnútroštátneho konania je teda len pokusom o nápravu uvedeného porušenia. 

Toto je procedurálny charakter uvedeného pravidla. Druhý názor vychádza z premisy, 

že samotné prvotné konanie nie je porušením medzinárodného práva, pokiaľ to vyššie 

orgány štátu „nepotvrdia“ v rámci opravného konania. Až prípad, keď štát zlyhá pri 

náprave protiprávneho rozhodnutia svojich nižších štátnych zložiek, konštituuje 

rozpor s medzinárodným právom. V takomto prípade by vyčerpanie vnútroštátnych 

opravných prostriedkov malo substantívny charakter, lebo by od neho záležalo, či 

vzniká alebo nevzniká právo na diplomatickú ochranu a nie len, či je alebo nie je 

procedurálna prekážka na uplatnenie si práva na diplomatickú ochranu, ako je to 

v prípade prvého konceptu. Mohlo by sa zdať, že uvedená diskusia má skôr 

akademický, ako praktický charakter. Avšak uvedené rozlíšenie môže byť podstatné 

pri určovaní vzniku nároku na diplomatickú ochranu, napr. v súvislosti s posúdením, 

či v čase vzniku nároku na diplomatickú ochranu bola splnená podmienka príslušnosti. 

Určite odpoveď, aspoň čiastočnú, na uvedenú polemiku dáva článok 14 ods. 1 návrhu 

článkov KMP o diplomatickej ochrane, ktorý obsahuje kodifikáciu pravidla na 

vyčerpanie podmienok. Ten hovorí, že štát nemôže uplatniť medzinárodný nárok ... 

pokiaľ poškodený jednotlivec nevyčerpal všetky vnútroštátne opravné prostriedky. 

Takáto formulácia jasne svedčí, že KMP sa priklonila k procedurálnemu charakteru 

podmienky, čo podporujú aj vyššie uvedené výnimky zakotvené v návrhu článku 15. 

Komisia tým sledovala princíp zakotvený už pri kodifikácii zodpovednosti štátov sa 

skutky v rozpore s medzinárodným právom, keď pravidlo vyčerpania vnútroštátnych 
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opravných prostriedkov zahrnula pod podmienku prípustnosti (admissibility) 

medzinárodného nároku292.  

 

7.2 Výnimky z pravidla 
 

 Úplná a neobmedzená aplikácia podmienky vyčerpania vnútroštátnych 

opravných prostriedkov na uplatnenie diplomatickej ochrany nie je za každých 

okolnosti nevyhnutná, resp. žiadaná. Je veľa prípadov, keď trvanie na vyčerpaní 

vnútroštátnych opravných prostriedkov by bolo z rôznych dôvodov neakceptovateľne 

prísna podmienka. Žiaden štát nemôže napríklad trvať na splnení tejto podmienky, 

a tým zabrániť aplikácii účinnej diplomatickej ochrany, pokiaľ jeho právny systém 

neposkytuje jednotlivcovi účinný systém opravných prostriedkov. 

Pravidlo vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov nebolo nikdy 

absolútne. Okrem neaplikácie (inapplicability) pravidla z dôvodov charakteru ratione 

materiae v prípadoch priamej ujmy štátu, resp. časti zmiešaných nárokov opísaných 

v predchádzajúcej časti, medzinárodné právo definuje viacero prípadov, keď okolnosti 

vzniku ujmy, alebo podmienky na dosiahnutie nápravy v štáte zodpovednom za vznik 

ujmy vylučujú spravodlivú požiadavku trvať na tomto pravidle. V zmysle toho 

z pravidla vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov existuje niekoľko 

výnimiek. Jedným z najevidentnejších dôvodov na výnimku z tohto pravidla sa javí 

prípad, ak vnútroštátny právny poriadok alebo právny systém neposkytuje efektívne 

opravné prostriedky, alebo nie je možné spravodlivo očakávať, že poškodený v rámci 

existujúceho systému dosiahne efektívnu nápravu svojej ujmy. Napríklad v rozhodnutí 

v prípade Finnish Ships Arbitration z roku 1934 rozhodcovský súd dospel k záveru, že 

v spore je „potrebné posúdiť, či vnútroštátny opravný prostriedok na základe pravidla 

o vyčerpaní vnútroštátnych opravných prostriedkov je potrebné posudzovať ako 

neefektívny len v prípadoch, ak je zjavne márne (obviously futile) využiť opravný 

prostriedok vo veci, ktorú je potrebné brať do úvahy, alebo postačuje, ak takýto krok 

                                                           
292 Článok 44 písm. b) Návrhov článkov KMP o zodpovednosti štátov z roku 2001 
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sa javí ako márny (appears to be futile).“293 V ďalšom rade prichádza do úvahy 

situácia, ak bola ujma spôsobená mimo územia alebo jurisdikcie štátu, ktorý je za 

škodu zodpovedný294. Rovnako je podmienka zjavne neaplikovateľná, pokiaľ škoda, 

ktorá bola jednotlivcovi spôsobená, je porušením len vnútroštátneho práva a nie 

medzinárodného. V tejto situácii je však dôležité posúdiť, či v takomto prípade štát 

neobmedzil prístup cudzinca k spravodlivosti a či teda nedochádza k odopreniu 

spravodlivosti (denial of justice), čo za istých okolností per se znamená porušenie 

medzinárodného práva a teda otvára dvere na aplikáciu diplomatickej ochrany.  

Pri posudzovaní jednotlivých výnimiek z pravidla slúži ako dobré vodítko 

návrh článkov KMP, konkrétne návrh článku 15, do ktorého KMP zakomponovala 

výnimky identifikované v rámci platného obyčajového práva, ako aj niektoré pravidlá 

naformulované v rámci progresívneho rozvoja medzinárodného práva. V priebehu 

procesu kodifikácie pravidiel diplomatickej ochrany sa prostredníctvom 

predkladaných formulácií objavovali rôzne návrhy na vymedzenie týchto obmedzení, 

keďže judikatúra k tejto partikulárnej otázke je široká a pritom rôznorodá.295  

Návrh KMP rozdeľuje výnimky do štyroch častí, ktoré možno rozdeliť do 

dvoch základných kategórií. Ide v prvom rade o prípady, keď miestne súdy alebo 

orgány z rôznych dôvodov neposkytujú vyhliadky na nápravu. V druhom rade ide 

o okolnosti, na základe ktorých by bolo nespravodlivé alebo nesprávne vyžadovať 

vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov ako podmienky na vznesenie 

nároku v rámci diplomatickej ochrany.  

Prvou výnimkou z pravidla je prípad, keď opravné prostriedky, ktoré sú 

v prijímajúcom štáte k dispozícii, sú neefektívne alebo pokus o ich využitie by bol 

zjavne márny. KMP to zakotvila do návrhu článku 15 písm. a), v ktorom ako výnimka 

z pravidla definovala prípady, keď vo vnútroštátnom právnom poriadku nie sú 

k dispozícii primerané vnútroštátne opravné prostriedky, ktoré by poskytli efektívnu 

nápravu alebo existujúce vnútroštátne opravné prostriedky neposkytujú primeranú 

                                                           
293 Rozhodnutie v prípade Finnish Ships Arbitration (Fínsko vs. Veľká Británia), 1934, 3 UNRIAA, s. 1498 
294 Doehring, K.: Local Remedies, Exhaustion of, in: Bernhardt, R. (ed.): Encyclopedia of Public International 
Law, Volume III, Elsevier, 1997, s. 239 
295 Porov. Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 149  
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možnosť na takúto nápravu296. Táto výnimka je vlastne negáciou podmienky kladenej 

na vnútroštátne opravné prostriedky, aby mohli byť použité v rámci diplomatickej 

ochrany; ide o podmienku, aby takého opravné prostriedky boli efektívne a adekvátne. 

Viacerí autori v prípade tejto výnimky podporujú tzv. test zjavnej zbytočnosti, alebo 

márnosti (obvious futility test), ktorý bol formulovaný aj v rozhodnutiach 

medzinárodných orgánov (Finnish Ships, Interhandel, Norwegian Loans).297 Na 

základe neho sa podmienka vyčerpania opravných prostriedkov nevyžaduje, pokiaľ by 

využitie takýchto prostriedkov bolo zjavne márne. Na rozdiel od tohto, zdá sa 

prevažujúceho názoru, KMP formulovala vo svojom konečnom texte hneď tri testy 

(aplikáciou istého progresívneho rozvoja v tomto smere). Prvý test zjavnej márnosti, 

druhý test chýbajúcej primeranej perspektívy úspechu (no reasonable prospect of 

success) a tretí test chýbajúcej primeranej možnosti na efektívnu nápravu (no 

reasonable possibility of effective redress). Toto rozšírenie testov komisia odôvodnila 

potrebou posilnenia postavenia jednotlivca, keď sa jej zdal test zjavnej márnosti ako 

príliš prísny. Napr. test chýbajúcej primeranej perspektívy úspechu je častý 

v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva298. V tejto súvislosti je zrejmé, že 

KMP sa s cieľom posilniť aspoň mierne šance na úspech pri uplatňovaní 

diplomatickej ochrany uchýlila k rozvoju medzinárodného práva v tejto časti.  

Druhou výnimkou z pravidla sú prípady neprimeraných prieťahov (undue 

delay). Komisia tejto výnimke zasvätila článok 15 písm. b).299 Hoci môže táto 

podmienka súvisieť s predchádzajúcou, je dobré posudzovať ju samostatne, keďže sa 

v nej kladie dôraz v prvom rade na časové hľadisko priebehu konania o nápravu na 

vnútroštátnej úrovni. Dôležité pri tejto podmienke je, aby štát, ktorý spôsobil ujmu, 

bol aj zodpovedný za prieťahy v konaní. Čiže predĺženie konania kvôli nečinnosti 

jednotlivca nespadá pod túto výnimku. Problémom pri definovaní tejto výnimky je 

termín „neprimeraná“ (undue). Je zrejmé, že právo nemôže definovať nejaký 

konkrétny časový údaj, konkrétnu lehotu, ktorá by sa považovala už za neprimeranú. 

                                                           
296 „There are no reasonably available local remedies to provide effective redress, or the local remedies provide 
no reasonable possibility of such redress...“ 
297 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 151 - 156 
298 Pozri komentár k článku 15 ods. a) návrhu článkov KMP o diplomatickej ochrane z roku 2006 
299 „There is undue delay in the remedial process which is attributable to the State alleged to be responsible.“ 
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Tu treba posudzovať každý prípad samostatne, vzhľadom na jeho špecifiká 

a okolnosti. Prieťahy v konaní spôsobené zo strany štátu a jeho orgánov je možné 

považovať aj za formu odopretia spravodlivosti (denial of justice), a preto už len 

z tohto dôvodu, ak sa preukáže neprimeraný prieťah v konaní, nie je možné 

spravodlivo očakávať podmienku vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov. 

Rozhodcovská komisia v prípade El Oro Case konštatovala: „Komisia sa nepokúsi 

stanoviť presne v rámci akej lehoty sa má očakávať od súdu vydanie rozsudku. Toto 

závisí od viacerých okolností, najmä od objemu práce, ktorú si vyžaduje pozorné 

preštudovanie prípadu, inými slovami od magnitúdy týchto prác. Často je zložité 

definovať časovú lehotu medzi starostlivým a svedomitým posudzovaním 

a vyšetrovaním na jednej strane a zdržiavaním a neprimeraným odročením, 

zanedbávaním a nedostatkom vo vybavovaní na strane druhej. ... Je ... zjavné, že 

deväť rokov o mnoho presahuje lehotu najliberálnejšieho prístupu, ktorý prichádza do 

úvahy. Ešte aj prípady najvyššej dôležitosti a najkomplikovanejšieho charakteru môžu 

byť v pohode rozhodnuté v rámci takto mimoriadne dlhého času. Navrhovateľ, ktorý 

počas toľkých rokov nedostal ani zmienku alebo signál, že jeho nárok sa rieši, je 

oprávnený sa domnievať, že jeho záujmom sa nedostáva žiadnej pozornosti a stratil 

nádej na spravodlivosť“300. V prípade Internahdel však MSD naopak nekonštatoval 

neprimerané prieťahy ani napriek skutočnosti, že od prvého podania na súd zo strany 

spoločnosti uplynulo desať rokov. K tejto otázke sa vyjadril v nesúhlasnom stanovisku 

sudca Armand-Ugon.301 V ňom sformuloval svoje pochybnosti, či takéto pomalé 

konanie je adekvátnym a efektívnym opravným prostriedkom podľa požiadaviek 

medzinárodného práva.    

                                                           
300 El Oro Case (El Oro Mining and Raiway Co. (Veľká Británia) vs. Mexiko), rozhodnutie Britsko-mexickej 
zmiešanej komisie pre nároky, 1931, 5 UNRIAA, s. 198: „The Commission will not attmept to lay down with 
precision just within what period a tribunal may be expected to render judgment. This will depend upon several 
circumstances, foremost amongst them upon the volume of the work involved by a thorough examination of the 
case, in other words, upon the magnitude of the latter. It will often be difficult to define the time limit between 
a careful and conscientious study and investigation, on the one hand, and procrastination, undue postponement, 
negligance and lack of despatch on the other. .... it is obvious that a period of nine years by far exceeds the limit 
of the most liberal allowance that may be made. Even those cases of the very highest importance and of a most 
complicated character can well be decided within sucha n excessively long time. A claimant who has not, during 
so many years, received any word or sign that his claim is being dealt with is entitled to the belief that his 
interests are receiving no attention, and to despair of obtaining justice.“ 
301 Správy MSD 1957, s. 87 
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Tretia výnimka sa vzťahuje na okruh takých prípadov, resp. škôd, kde nie je 

relevantná spojitosť medzi štátom a jednotlivcom, ktorému bola spôsobená škoda. Ide 

o prípady, keď absentuje tzv. dobrovoľná väzba (voluntary link) medzi štátom 

a jednotlivcom v súvislosti so vzniknutou škodou. Ide o prípady ako vznik 

environmentálnej alebo inej cezhraničnej škody, škody spôsobenej splodinami, pádom 

objektov, zostrelením a pod. Práve tieto prípady medzinárodné právo posudzuje 

zvláštnou optikou, keď sa jednotlivec bez akéhokoľvek dobrovoľného konania 

dostane do situácie, keď mu iný štát protiprávnym konaním spôsobí ujmu. Práve 

v týchto prípadoch by bolo nespravodlivé a príliš tvrdé požadovať vyčerpanie 

vnútroštátnych opravných prostriedkov. KMP túto výnimku zakotvila do článku 15 

písm. c) návrhov článkov. Dôležitým momentom je, že spojitosť medzi poškodeným 

jednotlivcom a štátom musí byť relevantná na to, aby sa podmienka vyčerpania 

aplikovala. Čiže nepostačuje, že medzi poškodeným a štátom je spojitosť, ako napr. že 

sa nachádzal na území štátu. Na uplatnenie podmienky musí byť spojitosť relevantná, 

teda musia sa posúdiť okolnosti vzniku škody a skutočnosť, že jednotlivec prijal 

riziko, že v prípade vzniku škody bude podliehať jurisdikcii prijímajúceho štátu.  

Štvrtou výnimkou sú prípady, keď poškodenému jednotlivcovi bolo zjavne 

zamedzené domáhať sa opravných prostriedkov. Dôležitou skutočnosťou v tomto 

prípade je, že ide o pravidlo smerom k progresívnemu rozvoju súčasného stavu 

medzinárodného práva, ako to nakoniec priznáva aj KMP v komentároch k návrhu 

článku 15 písm. d). Pri posúdení tejto výnimky je v centre pozornosti to, že 

zamedzenie nemusí byť zo strany štátu alebo štátnych orgánov. Musí byť však zjavné, 

a bremeno dôkazov je v tomto prípade na strane jednotlivca, resp. štátu uplatňujúceho 

si diplomatickú ochranu, že existovali okolnosti, ktoré poškodenému zjavne zabránili 

domáhať sa opravných prostriedkov. Medzi typické prípady v tomto smere môžu 

patriť rôzne hrozby, vrátane hrozieb podsvetia a pod.  
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7.2.1 Vzdanie sa podmienky 
 

Medzinárodné právo pripúšťa možnosť, že štát, voči ktorému diplomatická 

ochrana smeruje, teda ten štát, ktorý údajne spôsobil škodu poškodenému 

jednotlivcovi, sa vzdá vyžadovania podmienky vyčerpania vnútroštátnych opravných 

prostriedkov302. Ide o vôľový krok zo strany štátu, ktorý však môže mať rôzne formy. 

Môže to mať formu záväzku, z multilaterálnej alebo bilaterálnej zmluvy, môže to byť 

jednostranné vyhlásenie, všeobecné alebo špecifické k danému prípadu, môže ísť 

o krok explicitný, ale aj implicitný. Dokonca v niektorých prípadoch stačí, ak sa bude 

dať odvodiť od postupu štátu v konaní. Ako bolo spomenuté, raison d’être pravidla 

vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov je najmä ochrana suverénnych 

záujmov štátu, ktorý je označený za zodpovedného za spôsobenie ujmy jednotlivcovi. 

Preto sa považuje za správne, ak sa vo vzťahu k tomuto štátu dáva na vyváženie 

možnosť vzdať sa uvedenej podmienky a tým vydláždiť cestu pre rýchle posúdenie 

sporu v rámci diplomatickej ochrany. Možnosť vzdania sa podmienky vyčerpania 

vnútroštátnych opravných prostriedkov bola zakotvená aj do návrhov článkov 

komisie, konkrétne v článku 15 písm. e), ako samostatne stojaca „kvázivýnimka“ 

z posudzovaného pravidla303. Doktrína okrem vzdania sa podmienky na základe 

súhlasu (consent) pozná aj aplikáciu vzdania sa (waiver) podmienky aj postupovaním 

alebo konaním v dobrej viere. Pod konanie v dobrej viere sa zahŕňajú situácie napr. 

z doktríny etopelu (estoppel). Napriek tomu, že táto doktrína nie je úplne jasne 

v medzinárodnom práve zadefinovaná, je možné nájsť viaceré referencie. V širšom 

význame doktrína zabraňuje jednej strane získať výhodu na úkor druhej strany, ak 

prvá strana svojim konaní doviedla druhú stranu do situácie, aby konala istým 

spôsobom, ktorý je nežiaduci vo vzťahu k vlastným záujmom druhej strany304.    

 

  

                                                           
302 Porov. rozsudok MSD v prípade ELSI (USA vs. Taliansko), Spávy MSD 1989, s. 42 
303 „The State alleged to be responsible has waived the requirement that local remedies be exhauseted.“ 
304 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, , s. 169; Müller, J. P. – Cottier, T., Estoppel, in: Bernhardt, R. (ed.): 
Encyclopedia of Public International Law, Volume II, Elsevier, New York, 1995, s. 116  
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8. Niektoré ďalšie aspekty diplomatickej ochrany 
 

 Táto časť je venovaná trom osobitným aspektom diplomatickej ochrany – 

Calvovej klauzule, doktríne „čistých rúk“ a osobitne ochrane investícií a jej vzťahu 

k inštitútu diplomatickej ochrany. Prvé dve boli významne posudzované princípy 

v procese diplomatickej ochrany, ovplyvnili jej kodifikáciu, avšak vzhľadom na ich 

nedostatočné zakotvenie v obyčajovom medzinárodnom práve sa nedostali do Návrhu 

článkov KMP o diplomatickej ochrane. Vzťah ochrany investícií a diplomatickej 

ochrany je veľmi komplexný a zasluhuje si osobitné posúdenie. Oba inštitúty sú 

príbuzné čo do predmetu a účelu, majú spoločnú históriu, avšak ochrana investícií sa 

vzhľadom na enormnú judikatúru a bohatú zmluvnú prax vyvinula rýchlejšie ako 

diplomatická ochrana, ktorá má stále svoj základ len v obyčajovom medzinárodnom 

práve.  

 

8.1 Calvova klauzula 
 

Historické aspekty vývoja Calvovej doktríny a Calvovej klauzuly boli 

priblížené v kapitole o historickom vývoji diplomatickej ochrany (viď vyššie). 

V polovici 19. storočia sa vzhľadom na zložitý vývoj slobodného podnikateľského 

prostredia a búrlivé politické udalosti najmä v Latinskej Amerike rozšíril dojem, že 

diplomatická ochrana je procedúra, ktorú silné štáty využívajú proti slabším a nikdy 

nie vzájomne proti jeden druhému. To viedlo k zrodu názorovej školy v Latinskej 

Amerike, ktorá energicky oponovala rozšíreniu praxe diplomatickej ochrany 

a požadovala jej obmedzenie v najužších možných hraniciach305. Výraznou 

osobnosťou tejto školy bol Carlos Calvo, argentínsky právnik a diplomat, ktorý sa 

výrazne postavil proti intervencii zo strany štátov v mene svojich občanov a ich 

majetkových záujmov v zahraničí. Vychádzajúc z nezávislej rovnosti štátov 

vyvodzoval záver, že cudzinci sú oprávnení na rovnaké zaobchádzanie ako domáce 

                                                           
305 Dunn, F.S., op. cit. sub 43, s. 55 - 56 
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obyvateľstvo a nie na lepšie306. Pokiaľ sú im miestne súdne inštitúcie prístupné na 

rovnakom základe ako pre domáce obyvateľstvo, neexistuje základ pre medzinárodné 

žaloby.  

Tzv. Calvova klauzula, vyjadrenie Calvovej doktríny, je zmluvný záväzok, 

ktorým sa cudzinec vzdáva akéhokoľvek práva, ktoré má na diplomatickú ochranu 

štátu svojej príslušnosti vo veciach vyplývajúcich z kontraktu a zaväzuje sa, že 

využije výhradne miestne súdne opravné prostriedky za akékoľvek ujmy, ktoré mu 

vzniknú v súvislosti s kontraktom. D. R. Shea v roku 1955 považoval Calvovu 

klauzulu za jednu z najkontroverznejších otázok vtedajšej medzinárodnej diplomacie 

a judikatúry307. V súčasnosti klauzula takmer vymizla. Výrazne sa objavila len 

v teoretickej rovine v rámci kodifikácie pravidiel diplomatickej ochrany. Osobitný 

spravodajca KMP J. Dugard rozbor tejto otázky zahrnul do svojej tretej správy 

o diplomatickej ochrane z roku 2003308. Dugard považoval za dôležité posúdiť 

Calvovu klauzulu najmä pri kodifikácii podmienky vyčerpania vnútroštátnych 

opravných prostriedkov. Dôležitým aspektom pre neho bol aj fakt, že tento 

komponent bol považovaný za regionálnu obyčaj v Latinskej Amerike a tvoril súčasť 

národnej identity viacerých štátov.  

Historicky sa nepodarilo Calvovu doktrínu implementovať medzinárodnou 

zmluvou alebo ústavnou či inou právnou normou. Istú mieru úspechu zaznamenala 

doktrína práve prostredníctvom Calvovej klauzuly – ustanovenia vloženého do 

zmluvy medzi cudzincom a prijímajúcim štátom, v ktorom sa cudzinec zaviazal, že 

nevyužije svoje právo požadovať diplomatickú ochranu v akomkoľvek spore 

vychádzajúcom zo zmluvy. Klauzula môže mať rôzne formy. Snáď najjasnejšie ju 

vysvetlil García – Amador: „Niekedy pozostáva len zo sľubu (stipulation), že 

dotknutý cudzinec sa uspokojí s konaním pred miestnymi súdmi. V iných prípadoch 

klauzula zahŕňa priamejšie a širšie vzdanie sa diplomatickej ochrany tým, že 

                                                           
306 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 192, Citát C. Calva z diela Derecho internacional teórico y práctico de 
Europa y América, Paríž, 1868: „Je zrejmé, že cudzinci, ktorí sa usadia v krajine majú rovnaké práva na ochranu 
ako majú občania, ale nemali by predkladať požiadavky na ochranu širšiu ... Zodpovednosť vlád voči 
cudzincom nemôže byť väčšia ako tá, ktorú tieto vlády majú voči svojim vlastným občanom.“ 
307 Shea, D. R.: The Calvo Clause: A Problem of International Law and Diplomacy, Minnesota University Press, 
Minneapolis, 1955, s. 6 
308 Dokument OSN A/CN.4/523/Add.1 
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stanovuje, že spory, ktoré môžu vyplynúť, nebudú za žiadnych okolností viesť 

k medzinárodnému nároku alebo inak, že cudzinci alebo cudzie korporácie sa 

považujú za príslušníkov krajiny na účel kontraktu alebo koncesie.“309 Z tohto 

pohľadu má Calvova klauzula charakter kontraktuálneho záväzku inter partes podľa 

vnútroštátneho právneho poriadku daného štátu a týka sa zmluvného vzťahu medzi 

cudzincom a prijímajúcim štátom. Spornou otázkou bolo a je, či tento záväzok môže 

ísť aj ďalej a teda či má vplyv na diplomatickú ochranu ako inštitút medzinárodného 

práva. Ďalšou otázkou je, či takéto vylúčenie sa môže týkať odopretia spravodlivosti 

denial of justice v konaní pred miestnymi súdmi. Ako bolo spomenuté, v princípe, 

hlavným cieľom klauzuly je udržať cudzinca v rámci vnútroštátnych opravných 

prostriedkov, podobne ako každého iného príslušníka prijímajúceho štátu a vylúčiť 

diplomatickú ochranu štátu príslušnosti tohto cudzinca.  

Prax využívania Calvovej klauzuly bola typická pre latinskoamerické štáty, ako 

isté regionálne špecifikum. Mimo Latinskej Ameriky bola prax štátov veľmi 

rozdielna. Osobitný je v tomto smere dlhoročný postoj USA, že klauzula nespôsobila 

ani nemôže spôsobiť vzdanie sa práva štátu príslušnosti na poskytnutie diplomatickej 

ochrany a v každom prípade vzdanie sa práva zo strany jednotlivca nezahŕňa prípady 

odopretia spravodlivosti310. Na Haagskej kodifikačnej konferencii v roku 1930 ostatné 

štáty sveta zastávali rozdielny postoj ku klauzule: podľa niektorých klauzula nemá 

žiaden efekt, niektoré uznali jej platnosť, ďalšie zasa, vrátane Československa, uznali 

platnosť klauzuly len pokiaľ sa týka práv jednotlivca, ale nie vo vzťahu vzdania sa 

práva štátu na diplomatickú intervenciu v prípadoch porušenia medzinárodného práva.  

Aj v doktríne sa líšia názory na reálny efekt Calvovej klauzuly na 

medzinárodné právo, resp. na jej interpretáciu tak, aby bola v súlade s medzinárodným 

právom. Viaceré idey sa v tomto smere objavili, najmä v nadväznosti na rozhodnutie 

v prípade Dredging Co311. Niektorí interpretujú klauzulu ako majúcu len obmedzenú 

platnosť a nevylučujúcu diplomatickú intervenciu. Podľa toho sa týka len sporov 

                                                           
309 Tretia správa osobitného spravodajcu o zodpovednosti štátov, Yearbook of the International Law 
Commission, 1958, vol. II, s. 47, s. 58, dokument OSN A/CN.4/111 
310 Shea, D. R., op. cit. sub 307, s. 37 – 45 
311 Prípad North American Dredging Company of Texas (USA vs. Mexiko) 1926, 4 UNRIAA, s. 26 



179 
 

z predmetnej zmluvy a v žiadnom prípade sa netýka porušenia medzinárodného práva 

prijímajúcim štátom. Táto interpretácia však nie je v súlade s deklarovaným 

skutočným účelom klauzuly, čo je vylúčiť diplomatickú ochranu vo všetkých 

prípadoch. Napriek kritike bola táto interpretácia jednou z obhájených v prípade 

Dredging Co. Ďalšou interpretáciou, ktorá sa objavila, je, že Calvova klauzula 

potvrdzuje dôležitosť pravidla na vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov. 

V nadväznosti na rozhodnutie v Dredging Co, ju niektorí považujú len za 

znovupotvrdenie pravidla vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov a teda 

zjavne nadbytočnú. Iní autori si myslia, že klauzula ide nad rámec tohto potvrdenia, 

avšak nie je zrejmý rozsah tejto pridanej hodnoty. Časť autorov je presvedčená, že 

klauzula v tomto zmysle by mohla pretromfnúť vzdanie sa podmienky na vyčerpanie 

vnútroštátnych opravných prostriedkov v dohode o predložení sporu (compromise). 

Tretím vysvetlením klauzuly je to, že sa týka vzdania sa zo strany cudzinca svojho 

vlastného práva žiadať svoj vlastný štát o diplomatickú ochranu, avšak takémuto 

právu medzinárodné právo nebráni312. Ďalším výkladom je úvaha, že cudzinec sa 

nemôže prostredníctvom Calvovej klauzuly vzdať práva, ktoré v medzinárodnom 

práve patrí štátu, keďže diplomatická ochrana je založení na premise, že ujma 

štátnemu príslušníkovi je ujmou štátu samotnému. Preto sa jednotlivec nemôže vzdať 

práva, keďže nie je na to oprávnený.313 Piatym hodnotením Calvovej klauzuly 

z pohľadu medzinárodného práva je to, že klauzula sa vzťahuje len na spory, ktoré 

vyplynú z kontraktu, ale v žiadnom prípade sa netýka porušenia medzinárodného 

práva314. Nerozširuje sa na porušenia medzinárodného práva a hlavne, nevzťahuje sa 

na odopretie spravodlivosti. Všetky tieto úvahy sú inšpiratívnym návodom na 

posúdenie problému vzťahu Calvovej klauzuly a diplomatickej ochrany, teda vplyv 

a najmä účinky kontraktuálneho právneho úkonu na medzinárodné právo. Všetky 

spomenuté teórie sú založené na zrelej a logickej úvahe a žiadnu nemožno a priori 

odmietnuť. Je zrejmé, že zakotvenie Calvovej klauzuly do kontraktu medzi cudzincom 

a štátom, nemôže mať účinky presahujúce tento zmluvný vzťah, a ako také nemôže 

ovplyvniť práva plynúce štátom z medzinárodného práva. Samotné vzdanie sa práva 

                                                           
312 Shea, D. R., op. cit. sub 307, s. 261 – 263 
313 Borchard, E., op. cit. sub 152, s. 809 
314 Brownlie, I.: Principles of Public International Law, 1998, s. 548 - 549 
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žiadať diplomatickú ochranu môže byť relevantné, ale opäť bez účinkov na právo 

štátu uplatniť diplomatickú ochranu, keďže síce jednotlivec môže žiadať štát pristúpiť 

k diplomatickej ochrane, je to v konečnom dôsledku diskrečným právom samotného 

štátu. Takisto štát môže uplatniť ochranu aj bez žiadosti príslušníka, hoci v takom 

prípade, bez jeho primeranej asistencie, zrejme nebude mať dostatočný argumentár na 

úspešné zvládnutie diplomatickej ochrany. Samotné zmluvné záväzky treba hodnotiť 

v ich rámci. Otázna ostáva zodpovednosť cudzinca voči prijímajúcemu štátu v prípade 

„porušenia“ takejto klauzuly, ak štát príslušnosti pristúpi k diplomatickej ochrane. 

Tento rozpor by bolo možné riešiť iba normotvorbou medzinárodného práva 

implementujúcou zmysel a cieľ Calvovej doktríny.  

Kodifikácia Calvovej doktríny, resp. klauzuly bola úspešná len v rámci svojej 

kolísky – v Latinskej Amerike, resp. v rámci inter-americkej spolupráce315. Situáciu 

komplikoval len postoj USA, ktoré sa tradične rezervovane stavali voči klauzule (veď 

jej zmysel je namierený proti veľkým mocnostiam). Otázka kodifikácie mimo 

amerického kontinentu už nebola taká jednoduchá, vzhľadom na väčšiu mieru 

skepticizmu a uplatňovaniu argumentačnej logiky v európskych, ale aj iných štátoch. 

V Európe nikdy nebola prítomná taká miera odporu voči inštitútu diplomatickej 

ochrany, aká bol na prelome 19. a 20. storočia v Latinskej Amerike. K pokusu 

kodifikovať Calvovu klauzulu došlo aj na Haagskej kodifikačnej konferencie v roku 

1930 v rámci procesu prípravy Návrhu dohovoru o zodpovednosti štátov za škodu 

spôsobenú na svojom území cudzincovi alebo jeho majetku. Pokus o sformulovanie 

Calvovej klauzuly sa objavil na pôde KMP najprv v rámci kodifikácie zodpovednosti 

štátov a neskôr v rámci samotnej diplomatickej ochrany. V rámci kodifikácie 

zodpovednosti štátov predložil návrhy v tomto smere prvý spravodajca tejto 

problematiky Kubánec F. V. García – Amador. Je len prirodzené, že tento predstaviteľ 

latinskoamerickej právnej školy šiel smerom ku kodifikácii Calvovej doktríny. Vo 

svojej prvej správe v roku 1956 odporučil nasledovný text na diskusiu: „Zrieknutie sa 

diplomatickej ochrany zo strany súkromnej osoby predstavuje poľahčujúcu okolnosť, 

pokiaľ Calvova klauzula neobsahuje práva, ktorých sa svojou povahou nemožno 

                                                           
315 Tretia správa osobitného spravodajcu o diplomatickej ochrane, dokument OSN A/CN.4/523/Add.1, s. 4 – 5  
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zrieknuť alebo otázku, v ktorej súkromná osoba nie je jedinou zainteresovanou 

stranou.“316 Vo svojej poslednej správe v roku 1961 navrhol: „(2) ... v prípade 

nesplnenia záväzku zakotveného v kontrakte alebo koncesii je medzinárodný nárok 

neprípustný, ak sa dotknutý cudzinec vzdal diplomatickej ochrany štátu príslušnosti 

a okolnosti sú v súlade s podmienkami vzdania sa. (4) Vzdanie sa diplomatickej 

ochrany ... nepozbavuje štát príslušnosti práva na predloženie medzinárodného nároku 

za okolnosti a za účelom [zabránenia opakovania škodlivého konania].“317 Tieto 

návrhy však nikdy neboli prediskutované a otázka klauzuly sa dostala na stôl KMP 

opäť až v Tretej správe J. Dugarda v roku 2002. V rámci nej predložil konkrétny text 

zakomponujúci Calvovu klauzulu ako návrh článku 16 (metodologicky zaradenú 

v rámci Vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov)318. V rámci toho osobitný 

spravodajca načrtol dve možnosti, ktoré komisia v súvislosti s klauzulou má: (1) 

Prvou je možnosť odmietnuť pripraviť ustanovenie z dôvodu, že by takáto úprava bola 

nadbytočná vzhľadom na možný pohľad, že Calvova klauzula jednoducho len 

znovupotvrdzuje pravidlo vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov. (2) 

Druhou možnosťou komisie je pripraviť ustanovenie obmedzujúce Calvovu klauzulu 

na spory vyplývajúce zo zmluvného kontraktu obsahujúceho klauzulu bez toho, aby 

bránila právu štátu príslušnosti cudzinca na výkon diplomatickej ochrany v mene 

tohto jednotlivca, ak utrpel ujmu ako dôsledok činu v rozpore s medzinárodným 

právom pripočítateľného štátu – účastníkovi zmluvy319. Počas prerokovávania otázky 

na pôde KMP sa jej členovia nedokázali dohodnúť na jednotnom stanovisku, čo len 

potvrdzuje vyššie spomínanú kontroverznosť Calvovej klauzuly. V rámci diskusie sa 
                                                           
316 Prvá správa o zodpovednosti štátov, Yearbook of the International Law Commission, 1956, Vol. II, s. 220 
317 Prepracovaný návrh Zodpovednosti štátov za ujmu spôsobenú na svojom území cudzincovi a jeho majetku, 
článok 19, Yearbook of the International Law Commission, 1961, dokument OSN A/CN.4/134 a addendum 
318  Článok 16 
 (1) Zmluvný záväzok medzi cudzincom a štátom, v ktorom vykonáva svoje podnikanie, o tom, že: 
  (a) cudzinec sa uspokojí s vnútroštátnymi opravnými prostriedkami; alebo 

(b) žiaden spor, ktorý vyplynie zo zmluvy, nebude riešený prostredníctvom medzinárodného 
nároku; alebo 

  (c) s cudzincom sa bude zaobchádzať ako so štátnym príslušníkom na účely zmluvy, 
sa chápe podľa medzinárodného práva ako platné vzdanie sa práva cudzinca žiadať diplomatickú 
ochranu vo vzťahu k otázkam týkajúcim sa zmluvy. Taký zmluvný záväzok sa však nedotýka práva 
štátu príslušnosti cudzinca na výkon diplomatickej ochrany v mene takejto osoby, ak utrpela ujmu 
činom v rozpore s medzinárodným právom pripočítateľným štátu – účastníkovi zmluvy alebo ak je 
ujma spôsobená cudzincovi v priamom záujme štátu príslušnosti cudzinca. 
(2) Zmluvný záväzok v odseku 1 sa chápe ako prezumpcia v prospech potreby vyčerpať vnútroštátne 
opravné prostriedky pred využitím medzinárodné súdneho riešenia sporov.    

319 Dokument OSN A/CN.4/523/Add.1, odsek 39 
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objavovali najrôznejšie argumentácie. Napríklad odznelo, že návrh by mal byť 

ponechaný, lebo správne reflektuje zmluvný vzťah jednotlivca a štátu a nedotýka sa 

suverénneho práva štátu. Ďalší zastávali názor, že Calvova klauzula nie je len 

historicky a symbolicky významná, ale aj v modernom práve má svoje miesto 

presahujúce jej čisto kontraktuálny význam. Iní argumentovali, že Calvova klauzula 

nie je v rozpore s medzinárodným právom, ale naopak obsahuje v sebe dva dôležité 

princípy medzinárodného práva: princíp zvrchovanej rovnosti štátov, ktorej 

vyjadrením je povinnosť nezasahovať, ako aj princíp rovnakého zaobchádzania 

s cudzincami a štátnymi príslušníkmi. Objavil sa aj názor, že klauzula nie je právnym 

pravidlom, a preto nemôže byť kodifikovaná. Podľa tohto názoru je to len zmluvný 

nástroj. Zaznel aj ten názor, že štátny príslušník nemôže nahradiť štát a teda vzdať sa 

práva na diplomatickú ochranu v mene štátu, keďže toto právo patrí štátu. Cudzinec sa 

síce môže zaviazať využiť len vnútroštátne právo a nežiadať o diplomatickú ochranu, 

takýto záväzok však neobmedzuje štát v jej použití, keďže žiadosť zo strany 

jednotlivca nie je podmienkou na výkon ochrany. Bolo poznamenané aj to, že síce má 

klauzula historický význam, ale v modernej dobe sa používa stále menej a menej. 

Treba pritom brať do úvahy zmenenú politickú a ekonomickú situáciu, ako aj celkový 

rozvoj vzťahov a medzinárodného práva od začiatku 20. storočia. Komisia na základe 

nedosiahnutia dohody neposunula návrh osobitného spravodajcu redakčnému výboru 

a tak sa úprava Calvovej klauzuly neobjavuje v návrhoch článkov o diplomatickej 

ochrane.       

 

8.2 Doktrína „čistých rúk“ 
 

Doktrína „čistých rúk“ („clean hands“ doktrine, mains propres) je uznaným 

princípom viacerých právnych systémov. Je založená na dobrej viere a ako taká môže 

byť považovaná aj za všeobecný princíp práva. Podľa doktríny nie je možné uplatniť 

právne kroky z úmyselného zlomyseľného konania: ex dolo malo non oritur actio. 

Doktrína je odrazená aj v maxime nullus commodum capere potest de iniuria sua 

propria alebo ex iniuria non oritur ius. Podľa G. Fitzmauricea: „Ten, kto sa obracia na 
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spravodlivosť kvôli náprave, musí prísť s čistými rukami. Teda štátu, ktorý je vinný 

z protiprávneho konania, môže byť odopretý potrebný locus standi in judicio, ak sa 

sťažuje na súvisiace protiprávnosti na strane iných štátov, najmä ak tieto boli 

následkom alebo začali s cieľom čeliť jeho vlastným protiprávnostiam – v krátkosti, 

ak ním boli vyprovokované.“320    

Častým prípadom použitia doktríny „čistých rúk“ v medzinárodnom práve je 

klasická oblasť vzájomných vzťahov medzi štátmi. Ide o prípady, ak sa štát voči 

inému štátu dovoláva, že má „nečisté ruky“, teda tým odmieta nárok druhého štátu 

voči sebe. V rámci diplomatickej ochrany vstupuje do popredia pri posudzovaní 

doktríny „čistých rúk“ element jednotlivca, ktorý stojí v centre diplomatickej ochrany. 

V zásade je možné uvažovať o dvoch situáciách: (1) Prvá situácia je podobná tej 

v klasických medzištátnych vzťahoch. Ide o prípad, ak je štát príslušnosti cudzinca 

vinný z previnenia voči prijímajúcemu štátu v súvislosti s ujmou spôsobenou 

cudzincovi. Ide vlastne o „čisté ruky“ štátu príslušnosti. (2) Druhá situácia sa týka 

„čistých rúk“ samotného jednotlivca. Teda ide o situáciu, ak sám cudzinec je 

zodpovedný za previnenie voči prijímajúcemu štátu v súvislosti so vznikom ujmy, 

ktorú utrpel. Práve táto druhá situácia je špecifickejšia pre prípad diplomatickej 

ochrany, keďže prípadné uznanie doktríny „čistých rúk“ na strane konania jednotlivca, 

resp. jeho „čistý kredit“ by mohlo mať vplyv na uplatniteľnosť nároku na 

diplomatickú ochranu na medzištátnej úrovni, teda na samotné právo štátu.  

V rámci priamych medzištátnych vzťahov bol Medzinárodný súdny dvor 

viackrát konfrontovaný so situáciou možnej aplikácie doktríny „čistých rúk“. Išlo 

o poradný posudok Construction of a Wall (izraelský múr), resp. sporové konania Oil 

Platform Case, La Grand Case, Avena Case, Gabčíkovo – Nagymaros Project, Arrest 

Warrant Case, Legality of the Use of Force a Nicaragua Case. Vo všetkých týchto 

prípadoch bol postoj súdu dvojzmyselný. V žiadnom z týchto prípadov súd jasne 

nezamietol doktrínu, na druhej strane rozhodnutie MSD nikdy nešlo proti 

navrhovateľovi kvôli aplikácii doktríny a to napriek tomu, že návrh na aplikáciu 

                                                           
320 Fitzmaurice, G.: The General Principles of International Law Considered form the Standpoint of the Rule of 
Law, in: 92 Hague Recueil (1957), s. 119 
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doktríny bol vznesený, ale aspoň mohol byť v rámci prípadu posudzovaný. Sú 

prípady, ako napríklad Arrest Warrant, v ktorom bol princíp bez vysvetlenia 

ignorovaný alebo implicitne posúdený ako irelevantný. Sú ale aj prípady, v ktorých 

MSD posúdil, že princíp nebol porušený, teda že „navrhovateľove ruky nie sú 

nečisté“. Je za týchto okolností ťažko hodnotiť, aký je skutočný postoj MSD 

k doktríne čistých rúk. Nie je možné vylúčiť, že ak by sa pred MSD dostal primeraný 

prípad, súd by doktrínu potvrdil ako všeobecný právny princíp.  

V prípade diplomatickej ochrany jednotlivca s „nečistými rukami“ nie je 

situácia o nič jednoznačnejšia. MSD sa priamo k tejto otázke nevyjadril. Viaceré 

rozhodcovské rozhodnutia boli vydané v tomto smere, avšak nie z jednoznačnými 

závermi. Osobitný spravodajca J. Dugard vo svojej správe321 cituje dve rozhodnutia 

z konca 19. storočia: prípad Ben Tillett a prípad Virginus. Sú príklady aj takých 

rozhodnutí, keď rozhodcovský súd odmietol aplikovať doktrínu „čistých rúk“, hoci 

zjavne išlo o prípady, keď dotknutý cudzinec porušil právo prijímajúceho štátu: napr. 

Chattin Case, týkajúci sa diplomatickej ochrany osoby zo strany USA, ktorá bola na 

úteku pred spravodlivosťou pred mexickými orgánmi.  

Osobitný spravodajca J. Dugard predložil svoju správu o doktríne „čistých rúk“ 

až v záverečnej fáze posudzovania problematiky na pôde KMP, a to v roku 2005 vo 

svojej Šiestej správe. Napriek vypracovaniu tejto správy došiel k záveru, že doktrína 

„čistých rúk“ by nemala byť zahrnutá do návrhov článkov o diplomatickej ochrane. 

Podľa neho doktrína bola vznesená hlavne v medzištátnych sporoch a judikatúra 

týkajúca sa diplomatickej ochrany nie je dostatočná na kodifikáciu. Komisia po 

diskusii nakoniec nezahrnula doktrínu čistých rúk do návrhov článkov a stotožnila sa 

tak s odporúčaním osobitného spravodajcu.     

Je možné konštatovať, že doktrína „čistých rúk“ má svoj základ v dobrej viere, 

čo je dôležitý princíp medzinárodného práva. Jej aplikácia je však nejednoznačná a 

zrejme záleží od posúdenia konkrétneho prípadu. Prísne uplatnenie doktríny „čistých 

rúk“ by vo viacerých prípadoch znemožnila aplikáciu spravodlivosti, lebo prípad by 

bol zamietnutý bez rozhodnutia o merite veci. Podobne je to aj v prípadoch, keď ide 
                                                           
321 Šiesta správa osobitného spravodajcu o diplomatickej ochrane, 2004, dokument OSN A/CN.4/546, s. 6 
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o ochranu jednotlivcov. V prípadoch pred MSD Avena alebo LaGrand osoby, vo 

vzťahu ku ktorým bola zo strany štátu príslušnosti aplikovaná ochrana (hoci nie čisto 

diplomatická – viď vyššie), nemali zjavne „čisté ruky“ (išlo o odsúdených za závažné 

zločiny proti životu), keďže porušili právo prijímajúceho štátu. Aplikácia doktríny 

„čistých rúk“ by v týchto prípadoch určite neznamenala aplikáciu spravodlivosti. Aj 

preto bolo jej nezahrnutie do návrhov článkov o diplomatickej ochrane správne.  

 

8.3 Ochrana investícií a diplomatická ochrana 
 

Cieľom tejto časti nie je poskytnúť ucelený prehľad medzinárodnoprávnej 

ochrany investícií, ale poukázať na príbuznosti, vzájomný vplyv a rozdielnosti oboch 

medzinárodnoprávnych inštitútov. Účelom ochrany investícií je medzinárodnoprávna 

ochrana majetkových záujmov fyzickej alebo právnickej osoby v zahraniční pred 

protiprávnym konaním zo strany prijímajúceho štátu. Táto ochrana je poskytovaná 

buď priamo štátom príslušnosti alebo v rámci vytvoreného medzinárodnoprávneho 

režimu individuálnymi krokmi jednotlivca proti prijímajúcemu štátu. Takto, 

vzhľadom na rovnaký cieľ a účel, je možné medzinárodnoprávnu ochranu investícií 

považovať za lex specialis vo vzťahu k diplomatickej ochrane. Hoci má diplomatická 

ochrana všetky teoretické predpoklady na to, aby dokázala ochrániť jednotlivca 

(investora), ktorý utrpel ujmu v súvislosti so svojou investíciou, je v porovnaní 

s režimom ochrany medzinárodných investícií nedostatočne pružná a zdĺhavá. 

Diplomatická ochrana je považovaná za nedokonalú z hľadiska záujmov investorov322.  

Právna úprava investícií tvorí jednu z hlavných oblastí medzinárodného 

ekonomického práva323. Niektorí autori ju dokonca označujú za samostatnú oblasť 

medzinárodného práva – medzinárodné investičné právo (international investment 

law)324. Poukazuje to na význam, ktorý medzinárodné investície majú 

v medzinárodných hospodárskych vzťahoch a medzinárodných vzťahoch vo 

                                                           
322 Šturma, P., op. cit. sub 50, s. 103 
323 Tamže, s. 15 
324 Porov. Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 334 
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všeobecnosti. Zahraničné investície významne prispievajú k zvyšovaniu hrubého 

domáceho produktu, zvyšovaniu blahobytu a celkovému rozvoju svetového obchodu. 

Sú jednou z jeho hybných síl. Aj preto sa po druhej svetovej vojne postupne rozvinul 

na ochranu tohto dôležitého inštitútu samostatný systém právnej úpravy, vrátane 

systému posilnenej ochrany investícií, suplujúc tým nedostatky diplomatickej 

ochrany.  

Investícia ako ekonomická operácia je vloženie nejakej hmotnej alebo 

nehmotnej hodnoty majúcej hospodársku povahu prinášajúcu oneskorený výnos alebo 

zisk, a s ktorým sa spája istá miera rizika325. Práve miera rizika je dôležitým faktorom 

pri medzinárodných investíciách, pri ktorých investor vstupuje so svojimi 

majetkovými hodnotami do relatívne cudzieho prostredia, kde platia rozdielne 

ekonomické a právne pravidlá, a v ktorom je často miera právnej ochrany nižšia ako 

v domovskom štáte. Preto medzinárodné investičné právo chráni medzinárodné 

investície a medzinárodného investora ako cudzinca. Dostáva sa tým v porovnaní 

s domácimi, resp. vnútroštátnymi investormi automaticky do polohy chráneného 

investora326.  

Predmetom medzinárodného investičného práva sú tak pravidlá primárne – 

stanovujúce režim zaobchádzania s investíciami, ako aj pravidlá sekundárne – teda 

samotný výkon ochrany investícií. V rámci úvahy o vzťahu medzi ochranou 

medzinárodných investícií a diplomatickou ochranou je podobne ako u diplomatickej 

ochrany potrebné sústrediť sa na sekundárne pravidlá, teda na pravidlá upravujúce 

spôsob uplatnenia zodpovednosti v prípade porušenia pravidiel primárnych. 

Pramene medzinárodného investičného práva, vzhľadom na živelnosť svojho 

rozvoja, netvoria jeden uzavretý homogénny celok. Ide hlavne o zmluvné pramene, 

ktorými sa „látali diery“ obyčajových noriem medzinárodného práva (diplomatická 

ochrana). V rámci systému dominujú doposiaľ bilaterálne zmluvné pramene. Prvotné 

zmluvy sa netýkali výlučne investícií, ale boli všeobecnej hospodárskej alebo 

                                                           
325 Porov. ekonomický a právny pojem investície v Šturma, P., op. cit. sub 50, s. 21 a nasl. 
326 Tamže s. 35 
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politicko-hospodárskej povahy, napr. zmluvy o priateľstve, obchode a plavbe327. Po 

druhej svetovej vojne nastal masívny, až inflačný rozvoj dvojstranných 

medzinárodných zmlúv, ktoré sa neskôr len čiastočne vsadili do multilaterálneho 

rámca. Od roku 1959 začali európske západné štáty s uzavieraním dvojstranných 

zmlúv o ochrane a podpore investícií, tzv. BIT (bilateral investment treaty).328 Tento 

systém mal zaručiť výhodné a chránené postavenie investora jednej zmluvnej strany 

na území druhej zmluvnej strany. Ako je spomenuté vyššie v historickom exkurze, 

celkový počet BIT uzavretých medzi štátmi už presiahol počet 2000329. Slovenská 

republika má k roku 2010 uzavretých 45 BIT330. V rámci multilaterálneho systému 

ochrany medzinárodných investícií je najdôležitejším dokumentom Washingtonský 

dohovor o riešení sporov z investícií medzi štátmi a štátnymi príslušníkmi iných 

štátov z roku 1965.331 Dohovor vytvoril Medzinárodné stredisko pre riešenie sporov 

z investícií so sídlom vo Washingtone, ktoré pôsobí ako stredisko pre rozhodcovské 

konanie, ktoré môžu využiť jednotlivci na priatie záväzného rozhodnutia v sporoch 

s prijímajúcim štátom. Z multilaterálnych zmlúv je potrebné spomenúť niektoré 

ďalšie, buď regionálneho alebo sektorálneho významu: napr. Kapitola 11 NAFTA332, 

Dohovor o Energetickej charte333 alebo Dohoda o obchodných aspektoch investičných 

opatrení334 prijatá v rámci Dohody o vytvorení WTO v roku 1994. 

V ďalšej časti je potrebné zamerať sa na hlavné rozdiely medzi právnou 

ochranou medzinárodných investícií a diplomatickou ochranou z pohľadu 

najdôležitejších aspektov: t.j. aspektu definičného, aspektu prípustnosti (admissibility) 

a špecifík konania a rozhodovania.  

Vzhľadom na množstvo zmluvných prameňov práva ochrany medzinárodných 

investícií, s dôrazom na BIT, nie je jednoduché naformulovať spoločné znaky 

                                                           
327 Na základe takejto zmluvy z roku 1948 medzi Talianskom a USA rozhodoval senát MSD spor ELSI, Správy 
MSD 1989 
328 Prvou BIT bola zmluva medzi NSR a Pakistanom v roku 1959 
329 Pokrýva to úctyhodnú 1/10 maximálneho možného počtu BIT medzi každým štátom navzájom, čo je pri 200 
štátoch 19900 kombinácií 
330 Zdroj: http://www.finance.gov.sk 
331 č. 420/1992 Zb.  
332 North American Free Trade Agreement (Severoamerická zmluva o voľnom obchode) zo 17. decembra 1992 
333 Energy Charter Treaty, Lisabon 17. december 1994 
334 Oznámenie MZV SR č. 152/2000 Z.z., sdělení MZV ČR č. 191/1995 Sb. 
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a charakteristiky režimu ochrany medzinárodných investícií. Hlavným spoločným 

ukazovateľom týchto zmlúv je, že obsahujú zjednodušené, resp. osobitné právne 

konanie na riešenie sporov, ktoré vzniknú medzi investorom a prijímajúcim štátom. 

Zakladajú teda priamu medzinárodnú jurisdikciu, na ktorú sa môžu so svojím 

medzinárodným nárokom obrátiť jednotlivci – fyzické alebo právnické osoby. Tento 

režim je v rámci medzinárodného práva stále jedinečný a osobitný (vyskytuje sa ešte 

v podobnej forme v doméne ľudských práv). Ide tu o zásadný rozdiel v porovnaní 

s inštitútom diplomatickej ochrany, ktorá priznáva právo na ochranu výlučne štátu. 

Naopak systém ochrany v podobe riešenia sporov z investícií má diagonálny 

charakter.  

Predmetom riešenia sporov z investícií je právny spor týkajúci sa investície 

cudzieho štátneho príslušníka na území iného štátu medzi týmto cudzincom a štátom. 

Podľa článku 25 odsek 1 Dohovoru o riešení sporov z investícií je jurisdikcia ICSID 

daná v prípade „akéhokoľvek právneho sporu medzi zmluvným štátom ... a štátnym 

príslušníkom iného zmluvného štátu priamo vyplývajúceho z investície, pri ktorom 

strany sporu vyjadrili písomný súhlas predložiť spor Centru“ (ISCID). V BIT, na 

rozdiel od formulácie Dohovoru o riešení sporov z investícií, sú ratione materiae 

investičného sporu formulované veľmi všeobecne. V zhrnutí možno konštatovať, že 

v rámci konania je orgán rozhodujúci spor príslušný na všetky spory alebo akýkoľvek 

spor týkajúci sa investície335. Tým je vymedzenie predmetu sporu pomerne široké 

a všeobecné, preto nevyhnutne podlieha interpretácii pri posúdení konkrétnej situácie.  

Výraznejší rozdiel medzi diplomatickou ochranou a ochranou medzinárodných 

investícií je možné vidieť v podmienkach prípustnosti (admissibility). V prípade 

diplomatickej ochrany sú dve základné všeobecné podmienky prípustnosti: štátna 

príslušnosť fyzickej a právnickej osoby a podmienka vyčerpania vnútroštátnych 

opravných prostriedkov. V prípade definície štátnej príslušnosti je možné nájsť 

paralely, i keď definícia štátnej príslušnosti právnických osôb je v mnohých doložkách 

formulovaná oveľa širšie ako v prípade diplomatickej ochrany. Kým v diplomatickej 

ochrane je príslušnosť právnickej osoby definovaná na základe inkorporácie (ako 

                                                           
335 Porov. Šturma, P., op. cit. sub 50, s. 121 
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pravidlo), v prípade ochrany investícií sa dáva väčší priestor na stanovenie príslušnosti 

právnickej osoby bez ohľadu na štát inkorporácie aj cez faktor vlastníckej štruktúry, 

priamej alebo dokonca nepriamej kontroly. Aj Dohovor o ICSID dáva stranám 

možnosť zahrnúť právnické osoby s príslušnosťou inou ako štátu inkorporácie medzi 

subjekty oprávnené využiť príslušnosť strediska336. Niektoré prípady BIT idú ešte 

ďalej v stanovení okruhu právnických osôb, ktoré sa považujú za investora v zmysle 

BIT. V niektorých prípadoch môže isť aj o právnickú osobu inkorporovanú podľa 

práva štátu odporcu a majúcu sídlo na jeho území, avšak ako kritérium cudzieho 

investora postačí priama alebo dokonca nepriama kontrola osobami druhej zmluvnej 

strany337. Ďalším rozdielom je aj druh právnických osôb. Kým pravidlá diplomatickej 

ochrany sú primárne šité na korporácie – teda a priori podnikateľské subjekty, režim 

ochrany medzinárodných investícií takúto formálnu podmienku nekladie. Z charakteru 

predmetu sporu (musí sa týkať investícií) však nepriamo vyplýva, že dotknuté 

právnické osoby budú zväčšia korporácie. 

Výraznou odlišnosťou medzi oboma inštitútmi je podmienka vyčerpania 

vnútroštátnych opravných prostriedkov. Kým pri diplomatickej ochrane je toto právo 

vo všeobecnosti vyžadované ako podmienka prípustnosti medzinárodného nároku, 

právo ochrany medzinárodných investícií je v tomto smere oveľa voľnejšie. 

Podmienka vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov je daná len v prípade, 

ak sa na tom zainteresované strany dohodli alebo je to súčasťou súhlasu štátu 

s riešením sporu formou medzinárodnej arbitráže. Článok 26 Washingtonského 

dohovoru stanovuje: „Súhlas strán s rozhodcovským konaním podľa tohto Dohovoru 

sa bude považovať, pokiaľ nie je ustanovené inak, za súhlas s takým rozhodcovským 

konaním s vylúčením akéhokoľvek iného prostriedku. Zmluvný štát môže vyžadovať 

vyčerpanie miestnych správnych alebo súdnych postupov (pozn.: opravných 

prostriedkov) ako podmienku svojho súhlasu s rozhodcovským konaním podľa tohto 

                                                           
336 Článok 25 odsek 2 písm. b) „ .. and any juridical person ... which, because of foreign control, the parties have 
agreed should be treated as a national of another Contracting State for the purposes of this Convention.  
337 V rámci definícií Zmluvy medzi ČSFR a Švajčiarskou konfederáciou o podpore a vzájomnej ochrane 
investícií z 5. októbra 1990 sa za investora okrem iného považuje aj „právnická osoba založená v súlade 
s právnym poriadkom ktoréhokoľvek štátu, ktorú priamo alebo nepriamo kontrolujú občania tejto zmluvnej 
strany alebo právnické osoby, majúce sídlo a prevádzkujúce skutočnú hospodársku činnosť na území tejto 
zmluvnej strany.“, pozri bližšie článok 1 odsek 1 písm. c), publ. č. 459/1991 Zb. 
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Dohovoru“. V rámci systému BIT je situácia podobná. Väčšina týchto zmlúv upravuje 

vnútroštátne konania len ako alternatívu medzinárodného riešenia sporov. Čiže ako 

pravidlo platí, že pokiaľ to BIT výslovne neustanovuje, tak sa nevyžaduje podmienka 

vyčerpania opravných prostriedkov na prípustnosť medzinárodného nároku 

jednotlivca338.  

Dôležitou skutočnosťou pre zhodnotenie vzťahu diplomatickej ochrany 

a ochrany medzinárodných investícií je vylúčenie diplomatickej ochrany v rámci 

systému ochrany medzinárodných investícií. Ide o kvázi-Calvovu klauzulu, ktorá je 

viac – menej už štandardom v systéme ochrany medzinárodných investícií. Jej princíp 

spočíva v tom, že pokiaľ štát súhlasí s riešením sporu medzi investorom a štátom na 

medzinárodnej úrovni, vylučuje sa možnosť diplomatickej ochrany zo strany štátu 

príslušnosti investora. Je to významné obmedzenie tohto obyčajového práva štátu, 

ktoré má svoje zakotvenie v zmluvných dokumentoch. Všeobecne sa toto pravidlo 

objavuje v článku 27 Washingtonského dohovoru: „(1) Žiaden zmluvný štát 

neposkytne diplomatickú ochranu alebo nepredloží medzinárodný nárok v súvislosti 

so sporom, v prípade ktorého jeden jeho štátny príslušník a iný zmluvný štát súhlasili 

s jeho predložením alebo ho predložili na arbitráž podľa tohto Dohovoru. To neplatí 

ak tento druhý zmluvný štát nerešpektuje a neriadi sa nálezom vydaným v tomto 

spore. (2) Diplomatická ochrana na účely odseku 1 nezahŕňa neformálne diplomatické 

kontakty s jediným cieľom uľahčiť vyriešenie sporu.“ Týmto sa vylučuje použitie 

diplomatickej ochrany všade tam, kde vzniká príslušnosť ICSID, s jednou výnimkou, 

a to ak štát odmietne implementovať a realizovať nález vydaný ICSID v danom spore 

s investorom. Podobný prístup je zakotvený aj v niektorých BIT, ktoré explicitne 

vylučujú použitie diplomatickej ochrany na spory riešené v súlade s doložkou 

o riešení sporu medzi investorom a štátom339.  

 Dôležitou charakteristikou BIT sú inkorporované doložky na riešenie sporov, 

ktoré sú takto súčasťou ochranného režimu vytvoreného zmluvou v danom 

bilaterálnom vzťahu. Doložky obsiahnuté v BIT sú dvojakého druhu. Prvé sa týkajú 

                                                           
338 Porov. Šturma, P., op. cit. sub 50, s. 156 - 157 
339 Tamže. 
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sporov, ktoré vzniknú medzi štátmi, zmluvnými stranami BIT. Ide o doložky na 

riešenie sporov podobné tým, ktoré sa bežne vyskytujú v medzinárodných zmluvách. 

Rozdiel je v tom, že častokrát obsahujú prepracovanejšie pravidlá na medzištátne 

rozhodcovské konanie. Tým sa pravidlá stávajú prehľadnejšími a predvídateľnejšími. 

Druhou podstatnou kategóriou doložiek sú doložky určujúce príslušnosť na riešenie 

sporov vzniknutých medzi investorom a štátom, zmluvnou stranou BIT. Viaceré 

elementy týchto doložiek boli popísané vyššie. Medzi týmito doložkami je vysoká 

miera odlišností aj čo do výberu orgánu príslušného na rozhodnutie sporu. Často 

doložky obsahujú príslušnosť ICSID, prípadne rozhodcovského konania podľa 

arbitrážnych pravidiel UNCITRAL (Komisia OSN pre medzinárodné právo 

obchodné). Ďalším častým konaním je pred ICC (International Chamber of 

Commerce). Rovnako sa odlišujú doložky čo do možnosti výberu konkrétneho 

konania. Niektoré stanovujú len jedinú možnosť rozhodcovského konania, iné dávajú 

stranám alternatívu výberu. Niektoré dokonca dávajú možnosť alternatívneho výberu 

medzi vnútroštátnym konaním alebo medzinárodným konaním.  

 Ochrana medzinárodných investícií a diplomatická ochrana majú rovnaké ciele, 

avšak vývoj ochrany medzinárodných investícií masívnym rozmachom zmluvnej 

regulácie predbehol diplomatickú ochranu vo vývoji. V súčasnosti je ochrana 

medzinárodných investícií, resp. medzinárodné investičné právo samostatným 

medzinárodnoprávnym odvetvím, ktoré vo všeobecnosti vylučuje diplomatickú 

ochranu. Hoci pôvod majú oba inštitúty spoločné, celosvetový rozmach 

medzinárodných investícií si vynútil podrobnú a presnú úpravu v zmluvných 

vzťahoch medzi štátmi, a najmä vytvorenie pružného a rýchleho procesného postupu 

umožňujúceho samotnému poškodenému jednotlivcovi, bez potreby obrátiť sa na svoj 

štát príslušnosti, domôcť sa nápravy svojej ujmy od štátu, na území ktorého poskytol 

svoje investície. Tento dynamický rozvoj medzinárodného investičného práva možno 

prirovnať čo do rozsahu a rýchlosti len k rozvoju systému ľudských práv. Osobitosť 

režimu ochrany medzinárodných investícií v konečnom dôsledku akceptovala aj KMP 

pri príprave návrhu článkov o diplomatickej ochrane, keď to textu zakomponovala 

ustanovenie článku 17 týkajúci sa osobitných právnych režimov a ich vzťahu 

k diplomatickej ochrane. Podľa toho ustanovenia sa „ ... návrhy článkov neuplatňujú 
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v rozsahu, v ktorom nie sú v súlade s osobitnými pravidlami medzinárodného práva, 

ako napríklad zmluvnými ustanoveniami na ochranu investícií.“   
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9. Budúcnosť inštitútu diplomatickej ochrany 
 

9.1 Ľudské práva a diplomatická ochrana – možná obsolétnosť diplomatickej 
ochrany 
 

Obdobie po druhej svetovej vojne prinieslo nevídaný rozmach medzinárodného 

práva v oblasti ľudských práv, a to tak práva zmluvného, ako aj obyčajového. Tento 

rozmach nenastal len v primárnom práve, teda v konkrétnych právach garantovaných 

jednotlivcovi, ale aj v oblasti sekundárneho práva, teda v úprave procedúr zameraných 

na nápravu porušení práv jednotlivca. Ide o vytvorenie súdnych a kvázisúdnych 

orgánov a procedúr, ktorých hlavnou úlohou je zabezpečovať nápravu porušenia 

ľudských práv zo strany štátov (Výbor OSN pre ľudské práva, Európsky súd pre 

ľudské práva, Interamerický súd pre ľudské práva, Africká komisia práv človeka 

a národov). 

Rozvoj ľudskoprávneho systému ovplyvnil významne aj postavenie cudzincov 

aj ich práv. Kým tradične sa na cudzinca vzťahovalo zaobchádzanie v rámci 

minimálneho štandardu, v súčasnosti je už akceptovaná aplikácia ľudskoprávnych 

noriem aj na cudzinca340. Teda aj cudzincovi, podobne ako občanovi je 

v univerzálnom alebo regionálnom ľudskoprávnom systéme garantovaná väčšina 

z univerzálnych práv človeka. Týmto sa pomerne podstatne posilnila právna ochrana 

cudzinca voči prijímajúcemu štátu, v ktorého jurisdikcii sa cudzinec nachádza. 

Paralelne je cudzincovi v určitom partikulárnom rozsahu v súčasnom ľudskoprávnom 

systéme umožnené, aby sa priamo obracal na súdne a kvázisúdne medzinárodné 

orgány s cieľom zabezpečiť si (mnohokrát veľmi účinne) nápravu svojej ujmy, a to na 

prvý pohľad bez potreby využitia inštitútu diplomatickej ochrany.  

Kým diplomatická ochrana smeruje k tomu, aby sa ujma jednotlivca napravila 

prostredníctvom medzinárodného nároku štát vis-à-vis iný štát, zodpovedný za ujmu, 

častokrát predloženého medzinárodnému súdu, na súdne alebo rozhodcovské konanie, 

mechanizmy individuálnej ochrany ľudských práv sú špecifickejšie 
                                                           
340 Prípad MSD Ahmadou Sadio Diallo (Guinea vs. Konžská demokratická republika), rozsudok o predbežných 
námietkach, 2007, odsek 39, zdroj: http://www.icj-cij.org 
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a sofistikovanejšie, a ich účelom je zabezpečiť priamy prístup fyzických osôb 

k medzinárodnej spravodlivosti na ochranu proti zodpovednému štátu. Týmto akoby 

sa zdanlivo odsúval praktický význam diplomatickej ochrany na vedľajšiu koľaj341. 

Tento argument môže posilňovať aj rozvoj v oblasti medzinárodného investičného 

práva (podrobne popísaný vyššie), ktorý nastal vytvorením osobitného právneho 

režimu ochrany medzinárodných investícií a vytvorením mechanizmu sekundárnych 

pravidiel umožňujúcich priamy prístup investorov k medzinárodnej spravodlivosti 

buď u stálych súdov, ako je ICSID, alebo v rámci ad hoc arbitrážneho konania. 

F. V. García – Amador, prvý osobitný spravodajca KMP pre zodpovednosť 

štátov, konštatoval, že tradičný pohľad na diplomatickú ochranu, ktorý umožňuje štátu 

predložiť nárok v mene svojho štátneho príslušníka, ktorý utrpel ujmu, patrí do 

obdobia, v ktorom práva jednotlivcov a práva štátu boli neoddeliteľné, a že teraz je 

pozícia kompletne iná. Argumentoval, že cudzinci, podobne ako štátni príslušníci, 

požívajú práva jednoducho ako ľudské bytosti a nie prostredníctvom svojej štátnej 

príslušnosti. Uzavrel, že cudzinec bol medzinárodne uznaný ako subjekt práva, 

nezávislý od svojho štátu a je skutočným subjektom medzinárodných práv342. 

Kým konštatovanie o posilnenej, ale stále len partikulárnej a čiastkovej, 

medzinárodnoprávnej subjektivite fyzických osôb má svoj argument 

v ľudskoprávnom systéme, nie je možné z tohto faktu samotného vyvodzovať 

obsolétnosť inštitútu diplomatickej ochrany. Veď priame uplatnenie práv zo strany 

jednotlivca pred súdnymi a kvázisúdnymi orgánmi má len veľmi obmedzený rozsah 

s dôrazom na regionálne odlišnosti v systéme priamej súdnej ochrany jednotlivcov. 

Navyše, ochrana ľudskoprávneho systému je často garantovaná prednostne fyzickým 

osobám, čiže poškodené právnické osoby, pokiaľ nedošlo k porušeniu priamych práv 

fyzickej osoby, alebo pokiaľ ich ujma nespadá do rámci ochrany investície, nemajú 

v týchto špecifických systémoch účinný mechanizmus na nápravu.  

                                                           
341 Pozri argumentáciu F. V. Garcíu – Amadora v Druhej správe o zodpovednosti štátov, Yearbook of the 
International Law Commission 1957, vol. II, s. 112 – 116 alebo M. Bennounu v Predbežnej správe 
o diplomatickej ochrane, dokument OSN A/CN.4/484, odsek 34 - 37 
342 Amerasinghe, Ch., op. cit. sub 2, s. 74, cit. sub 3 
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V tejto súvislosti treba pripomenúť rezolúciu VZ OSN z roku 1985, ktorou bola 

prijatá Deklarácia ľudských práv jednotlivcov, ktorí nie sú štátni príslušníci krajiny, 

v ktorej žijú343. Cieľom tohto dokumentu bolo preniesť ochranu vyplývajúcu zo 

Všeobecnej deklarácie ľudských práv aj na cudzincov. Tento dokument však 

nevytváral žiaden mechanizmus na vynútenie si práv cudzincov voči štátom.  

Čiastočným posunom v smere posilňovania práv cudzincov je Medzinárodný 

dohovor o ochrane práv všetkých migrujúcich pracovníkov a členov ich rodín344 

prijatý v roku 1990, ktorý nadobudol platnosť po zdĺhavom a pomalom ratifikačnom 

procese až v roku 2003. Tento dohovor vytvoril osobitný orgán medzinárodnej 

zmluvy (treaty body) – Výbor pre migrujúcich pracovníkov (Committee on Migrant 

Workers, CMW), ktorý začal pracovať v marci 2004. CMW je podľa dohovoru 

oprávnený prerokovať aj individuálne sťažnosti alebo podania individuálnych osôb, 

ktoré tvrdia, že ich práva podľa dohovoru boli porušené, avšak až keď aspoň 10 štátov 

explicitne príjme takýto postup. Doposiaľ tak urobili len dva345, čo svedčí o tom, že 

štáty sú opatrné a váhavé pri vytváraní kvázi-súdnej ochrany pre cudzincov. Dohovor 

je dôležitý z pohľadu predmetu posudzovania diplomatickej ochrany aj v tom, že 

v článku 23 rieši vzťah režimu dohovoru s inštitútom diplomatickej ochrany. 

V zmysle neho majú „migrujúci pracovníci a členovia ich rodín ... právo obrátiť sa na 

ochranu a pomoc konzulárnych a diplomatických orgánov ich štátu pôvodu alebo štátu 

zastupujúceho záujmy toho štátu, kedykoľvek sú práva priznané v tomto dohovore 

ohrozené.“  

Diplomatická ochrana teda nielenže prežíva, ale je aj dôležitým procesom na 

nápravu týkajúcim sa sekundárnych práv a záväzkov. Cudzinec ako jednotlivec 

v súčasnosti nemá prakticky žiadne univerzálne opravné prostriedky v rámci 

medzinárodného práva v prípade neexistencie príslušnej zmluvy okrem intervencie 

prostredníctvom svojho štátu príslušnosti. Čiže rozvoj ľudskoprávneho systému mohol 

ovplyvniť medzinárodné právo tým smerom, že čiastočne ubral na dôležitosti inštitútu 

                                                           
343 Rezolúcia 40/44, príloha. 
344 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their 
Families 
345 Guatemala a Mexiko 
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diplomatickej ochrany, avšak ľudskoprávny systém sa zatiaľ nerozvinul natoľko, aby 

dokázal úplne prekonať diplomatickú ochranu. A zrejme do vtedy, kým suverénne 

štáty budú hlavnými aktérmi medzinárodného práva, to ani nemôže nastať. V tejto 

vzájomnej interakcii ľudských práv a diplomatickej ochrany bol užitočný prípad 

Diallo pred MSD. V ňom súd prekročil tradičný koncept zaobchádzania s cudzincami 

v rámci minimálneho štandardu a priznal a aplikoval ľudské práva. Preukázal tým, že 

diplomatická ochrana ako univerzálny a všeobecný inštitút je schopná účinnej 

a efektívnej nápravy porušení ľudských práv.  

Reflektovať otázku vzťahu diplomatickej ochrany a ľudskoprávneho systému 

a najmä jeho nápravných mechanizmov si dali za cieľ aj Návrhy článkov KMP 

o diplomatickej ochrane. V návrhu článku 16 je riešený vzťah diplomatickej ochrany 

k iným inštitútom medzinárodného práva, ktorých cieľom je uplatňovať si 

zodpovednosť voči inému štátu za ujmu vzniknutú činom v rozpore s medzinárodným 

právom. Ide o vylučovaciu klauzulu (saving clause). V zmysle nej sa konštatuje, že 

návrhy článkov KMP o diplomatickej ochrane sa nedotýkajú práv štátov 

a jednotlivcov podľa obyčajového alebo zmluvného medzinárodného práva pristúpiť 

k ochrane a vymôcť si zodpovednosť mimo rámca diplomatickej ochrany. V tejto 

súvislosti je táto klauzula aplikovateľná najmä pri ochrane v rámci systému ľudských 

práv. Návrhy článkov o diplomatickej ochrane majú komplementárny charakter 

a nemajú za cieľ nahradiť doteraz existujúce paralelné mechanizmy medzinárodného 

práva. 

 

9.2 Ukončenie kodifikácie diplomatickej ochrany vo forme medzinárodného 
dohovoru 
 

Návrhy článkov o diplomatickej ochrane schválila KMP v roku 2006 

a postúpila ich VZ OSN s cieľom prijať medzinárodný dohovor o diplomatickej 

ochrane346. VZ OSN sa problematikou zaoberalo na 61. zasadnutí v roku 2006. Po 

diskusii v rámci Šiesteho výboru prijalo rezolúciu 61/35, ktorou vzala na vedomie 

                                                           
346 Správa KMP z jej 58. zasadnutia, 2006, kapitola 4, odsek 46 
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schválenie návrhov článkov KMP v druhom čítaní a vyzvala členské štáty, aby 

predložili svoje komentáre vo vzťahu k odporúčaniu KMP pripraviť dohovor na 

základe týchto článkov. VZ OSN sa otázkou opätovne zaoberalo na 62. VZ OSN 

v roku 2007, keď posudzovalo komentáre, ktoré boli na základe rezolúcie 61/35 

predložené. Dvanásť štátov347 využilo možnosť a predložilo svoje postrehy k uvedenej 

otázke. Za zmienku stojí pozícia Českej republiky348 obsahujúca relevantné 

argumenty, ktoré predstavujú správne východisko a postrehy k uvedenej 

problematike. Podľa tohto stanoviska „nie je aspoň v tomto štádiu potrebné prijať 

právne záväzný medzinárodný dohovor o diplomatickej ochrane. Články 

o diplomatickej ochrane dokonca aj v právne nezáväznej forme slúžia účelu 

konsolidácie pravidiel v sfére medzinárodného práva a ovplyvňujú relevantnú prax 

štátov. Nezáväzná forma návrhov článkov môže byť v istom zmysle užitočnejšia ako 

klasická forma medzinárodného dohovoru. Vytvorí sa tak priestor na konsolidáciu 

a možno rozvoj niektorých elementov diplomatickej ochrany prostredníctvom praxe 

štátov a rozhodnutí súdnych a rozhodcovských orgánov. To by vylúčilo možnosť, že 

potenciálny dohovor o diplomatickej ochrane by nezahrnul niektoré progresívne 

elementy, ktoré sa objavujú v návrhoch článkov a nemusia si okamžite získať 

univerzálnu podporu medzinárodného spoločenstva, ako aj možnosť, že by dohovor 

bol ratifikovaný len malým počtom štátov, čo by mohlo oslabiť právny režim 

diplomatickej ochrany zahrnutý v nich“. Zároveň bolo prezentované stanovisko, že 

osud návrhu článkov o diplomatickej ochrane je úzko spätý s návrhom článkov 

o zodpovednosti štátov schválených KMP v roku 2001. ČR je presvedčená, že 

„konečná forma návrhu článkov o diplomatickej ochrane by mala korešpondovať 

s konečnou formou článkov o zodpovednosti štátov“.  

Podobné argumenty prevážili v rámci stanovísk členských štátov, a tak VZ 

OSN rezolúciou 62/67 z roku 2007 neurobilo žiaden formálny krok voči návrhom 

článkov, len ich pripojila k textu rezolúcie a odporučila otázku znovu posudzovať 

v priebehu 65. VZ OSN v roku 2010. Na tomto nasledujúcom VZ OSN bola na 

                                                           
347 Argentína, Rakúsko, Brazília, Česká republika, India, Libanon, Nórsko (v mene Nordických krajín), 
Portugalsko, Ruská federácia, Spojené kráľovstvo, USA a Francúzsko 
348 Dokument OSN A/62/118, s. 4 
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posúdenie otázky budúcnosti návrhov článkov KMP vytvorená pracovná skupina 

(working group). V rámci diskusie sa však zopakovala situácia z pred troch rokov, 

keď boli prezentované v zásade dva rôzne názory na to, ako ďalej s návrhom. 

(1) Viaceré delegácie podporili prijatie článkov o diplomatickej ochrane vo forme 

dohovoru. Bolo poznamenané, že dohovor by umožnil harmonizáciou praxe štátov 

a judikatúry o tejto otázke, ako aj posilnil vládu práva na všetkých stupňoch a prispel 

k mierovému riešeniu sporov. Podľa tohto prezentovaného názoru je síce výhodné 

prijať články v rovnakej forme, ako články o zodpovednosti štátov, ale je možné prijať 

vlastné načasovanie a prístup. (2) Iná skupina štátov preferovala viac času na reflexiu 

a na vývoj praxe štátov na základe článkov. Podľa nich je osud článkov 

o diplomatickej ochrane úzko previazaný na články o zodpovednosti štátov. V prípade 

nedostatku konsenzu na prípravu dohovoru o zodpovednosti štátov by bolo predčasné 

začať rokovania o dohovore o diplomatickej ochrane.349 VZ OSN prialo rezolúciu 

65/27 a posunulo prerokovanie otázky na 68. VZ OSN v roku 2013. 

Základným cieľom kodifikácie medzinárodného práva je prekonanie jeho 

obyčajových foriem a začlenenie existujúcich noriem do celkov a systémov 

v kodifikovanej zmluvnej podobe. Preto logickým vyústením kodifikačného snaženia 

na pôde OSN by malo byť prijatie medzinárodného dohovoru o diplomatickej 

ochrane, ktorý by nadviazal na prácu KMP v tejto veci. Zmluvné zakotvenie právnych 

noriem naozaj podporuje právnu istotu, jednotnosť aplikácie a celkovú 

predvídateľnosť správania sa aktérov – štátov. Po tom, čo sa normy relevantné pre 

oblasť diplomatickej ochrany podarilo zhrnúť do uceleného návrhu článkov, by 

príprava dohovoru mala prebehnúť ako ďalší logický dôsledok (podobne, ako to bolo 

pri ďalších kodifikačných podujatiach OSN). Problém však tkvie v samotnej 

normotrvorbe medzinárodného práva vo vzťahu k zmluvným prameňom. Tieto 

normy, zmluvy tvoria štáty, ktoré na pôde OSN, alebo diplomatickej konferencie 

pôsobia vždy ako hráči medzinárodných vzťahov a tak pristupujú k prezentovaniu 

svojich názorov a stanovísk. Je nesprávne očakávať, že štáty sa pri rokovaní o texte 

dohovoru riadia platným a identifikovaným stavom obyčajového práva, ale vždy sa 

                                                           
349 Zhrnutie práce Šiesteho výboru 65. zasadnutia VZ OSN k otázke diplomatickej ochrany, 
http://www.un.org/en/ga/sixth/65/DiploProtect.shtml 
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snažia normy prispôsobiť svojim (politickým) záujmom. Preto sa tvorba 

medzinárodnej zmluvy tak veľmi odlišuje od kodifikačnej činnosti KMP, ktorá svoju 

prácu opiera o prísnu identifikáciu obyčajového práva a len v nevyhnutnej miere 

odporúča normy na ich progresívny rozvoj. Preto sú obavy časti členskej základne 

OSN voči urýchlenému začatiu prípravy dohovoru o diplomatickej ochrane 

oprávnené. Aké sú riziká začatia negociačného procesu? V prvom rade je to možnosť 

nedosiahnutia kompromisu v zmysle návrhu KMP, teda takých článkov, ktoré 

reflektujú stav obyčajového práva. Každé medzinárodné rokovania sú súperením 

rôznych názorov, postojov a záujmov. Medzinárodná zmluva, ktorá kodifikuje oblasť 

medzinárodného práva, by sa mala prijať konsenzom, teda na základe kompromisov. 

Konečný text takto prijatý je teda súborom kompromisov medzi jednotlivými 

názormi, postojmi a záujmami. Kompromis je ale všeobecná nespokojnosť, čo môže 

spôsobiť, že text, ktorý sa prijme, nielenže nebude reflektovať ustálenú prax štátov 

a dlhoročnú judikatúru, ale bude pre viaceré štáty ako taký neprijateľný. S tým potom 

súvisí druhé riziko, ktoré spočíva v tom, že prípadný dohovor si nezíska dostatočnú 

podporu štátov pri ratifikáciách, či dokonca dlhé roky, alebo nikdy nenadobudne 

platnosť. Takýto dohovor by teda mohol podkopať autoritu nielen článkov 

o diplomatickej ochrane, ale aj inštitútu ako takého. Najlepší a najbezpečnejší spôsob 

ako posilniť návrhy článkov je, ak si počas dlhšieho obdobia (desaťročia) vydobyjú 

svoju prirodzenú autoritu cez ich rešpektovanie v praxi štátov a v judikatúre súdnych 

a rozhodcovských orgánov. To sa s predmetnými článkami už aj deje, keď MSD sa na 

ne viackrát odvolal pri svojom rozhodovaní v prípade Diallo po ich prijatí, v roku 

2007 a 2010. Návrhy článkov pripravené komisiou zloženou z odborníkov sú vždy 

schopnejšie korektne reflektovať obyčajové medzinárodné právo, ako právny text 

dohovoru pripravený zástupcami vlád jednotlivých štátov. Preto tam, kde je väčší 

dôraz na presnosť a korektnú reflexiu obyčajového práva, ako na potrebe právnej 

istoty a zmluvného textu, sa odporúča radšej zdržanlivejší prístup, ako bezhlavé 

púšťanie sa do riskantného procesu majúceho potenciál ohroziť celý inštitút. 

Za zmienku stojí aj argument potreby zladenia sa s článkami o zodpovednosti 

štátov (ktoré sú zatiaľ v rovnakej forme ako diplomatická ochrana). Je fakt, že oba 

inštitúty majú veľmi podobnú charakteristiku a ich kodifikácia má spoločnú minulosť. 
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Pri oboch inštitútoch sa vyskytujú podobné obavy pred unáhlenou prípravou 

zmluvného textu. Na druhej strane, jeden od druhého nezávisia, a teda ak by 

neexistovali vyššie zmienené obavy, otázka časovej súhry prijímania dohovoru nie je 

na mieste.  

Viac svetla do budúcnosti článkov o diplomatickej ochrane možno vnesie 

rozprava na pôde VZ OSN v roku 2013. Ale za tak relatívne krátky čas nie je možné 

očakávať, že sa udeje niečo tak významné, čo by štáty primälo k rokovaniu o texte 

dohovoru. Je to skôr na desaťročia, aby sa situácia okolo kodifikácie do záväzného 

textu definitívne vyjasnila. Dovtedy štáty, súdne a rozhodcovské orgány majú 

k dispozícii ucelený súbor článkov, ktorý nereflektuje len normy, ale v komentároch aj 

úvahy a argumenty potrebné pre korektnú aplikáciu týchto noriem. Slúži tak ako 

dostatočná kodifikácia medzinárodného práva v oblasti diplomatickej ochrany. 
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10. Diplomatická ochrana v práve jednotlivých štátov 
 

10.1 Úprava práva občana na diplomatickú ochranu 
 

 Podľa súčasného chápania diplomatickej ochrany, štát nie je na základe 

medzinárodného práva povinný uplatniť diplomatickú ochranu v mene svojho 

štátneho príslušníka, ktorý utrpel ujmu ako dôsledok činu v rozpore s medzinárodným 

právom pripočítateľného inému štátu. Toto diskrečné právo štátu je potvrdené 

v článku 2 návrhu článkov KMP, potvrdené MSD350 a dokonca aj vnútroštátnymi 

súdmi351. Avšak ústavné poriadky viacerých štátov sveta uznávajú právo jednotlivca – 

občana – na poskytnutie diplomatickej ochrany za ujmy spôsobené v zahraničí, s čím 

musí koexistovať korešpondujúca povinnosť (podľa vnútroštátneho poriadku) štátu, 

resp. štátnych orgánov na výkon diplomatickej ochrany352. Takéto záväzky 

vyplývajúce z ústavného rámca štátu sú v mnohých prípadoch potvrdené 

rozhodnutiami súdnych orgánov dotyčných štátov. Zaujímavosťou je, že mnohé štáty, 

ktoré ochranu občanov v zahraničí v takej či inej forme zahrnuli so svojej ústavy, 

patrili k bývalému sovietskemu bloku. Dôležité je, že tieto štáty otázku práva (a teda 

povinnosti) na (diplomatickú) ochranu občana v zahraniční zahrňujú medzi ústavné 

ustanovenia, teda je to postavené na úroveň najvyšších – ústavných práv občana. 

V ústavných formuláciách zakotvenia tohto práva je možné len veľmi ťažko hľadať 

nejaké spoločné formulácie.353 Formulácie idú od veľmi vágnych, až po veľmi 

konkrétne. Len pre príklad je možné spomenúť článok 36 poľskej ústavy: „Poľský 

občan má počas pobytu v zahraničí právo na ochranu zo strany poľského štátu.“ Alebo 

novú ústavu Maďarska (Základný zákon), článok XXVII odsek 2: „Každý maďarský 

občan má právo, aby počas svojho pobytu v zahraničí požíval ochranu Maďarska.“ 

                                                           
350 Prípad Barcelona Traction, Správy MSD 1970, s. 44 
351 Napríklad prípad Abbasi & Anor., R v. Secretary of State for Foreign & Commonwealth Affaires & Secretary 
of State for the Home Departement, 2002, EWCA (England and Wales Court of Appeal) Civil Decisions, 1598 
alebo prípad Kaunda v. President of the Republic of South Africa 2005 (4) South African Law Reports 235, 
ILM, vol. 44, s. 173 
352 Medzi inými Albánsko, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Kambodža, Čína, Chorvátsko, 
Estónsko, Gruzínsko, Guyana, Maďarsko, Taliansko, Kazachstan, Laos, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Portugalsko, 
Kórea, Rumunsko, Rusko, Španielsko, Macedónsko, Turecko, Ukrajina, Vietnam. 
353 Pozri Prvá správa osobitného spravodajcu o diplomatickej ochrane, 2000, dokument OSN A/CN.4/506, 
odsek 80 
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Ústava Ruskej federácie, čl. 61 ods. 2: „Ruská federácia zaručuje svojim občanom 

ochranu a záštitu v zahraničí.“ Ústava Čínskej ľudovej republiky, čl. 50: „Čínska 

ľudová republika chráni práva a oprávnené záujmy čínskych občanov pri pobyte 

v zahraničí.“ Ústava Ukrajiny, čl. 25: „Ukrajina zaručuje starostlivosť a ochranu 

svojim občanom, ktorí sa nachádzajú za hranicami“. 

Relevantná otázka je, nakoľko takto garantovaná ochrana občana v zahraničí 

presahuje konzulárnu pomoc a nakoľko ide o zakomponovanie práva na diplomatickú 

ochranu. V Nemecku sa povinnosť poskytnúť diplomatickú ochranu za určitých 

podmienok vyvinula ako ústavná povinnosť bez príslušného ústavného ustanovenia, 

ktorú aplikoval tak nemecký ústavný súd354 ako aj ďalšie súdy. Vo Veľkej Británii 

zase nie je uznané právo jednotlivca vynútiť na vnútroštátnom súde ochranu zo strany 

Koruny. Podľa niektorých autorov však majú britskí občania aspoň legitímne 

očakávania, že im bude poskytnutá diplomatická ochrana, ak sú splnené určité 

podmienky. Vo Francúzsku je naopak právo na výkon diplomatickej ochrany act de 

gouvernement, ktoré nie je preskúmateľné správnymi orgánmi. V USA nie je 

všeobecná povinnosť exekutívy na výkon diplomatickej ochrany v mene svojich 

občanov, ale Hostage Act z roku 1868 ukladá prezidentovi zasiahnuť, kedykoľvek je 

občan USA nespravodlivo pozbavený slobody orgánmi ktorejkoľvek cudzej vlády.  

 Ani slovenská ústava ani česká listina základních práv a svobod, aj vzhľadom 

na spoločnú ústavnú históriu, neobsahujú zmienku o práve na diplomatickú ochranu 

alebo povinnosti štátu poskytnúť ochranu v zahraničí. Na Slovensku stanovuje 

povinnosti štátneho orgánu príslušného pre oblasť zahraničných vzťahov – 

Ministerstva zahraničných vecí SR – kompetenčný zákon355. Na rozdiel od niektorých 

iných štátov, nemá Slovensko špecifickú právnu normu o podrobnostiach výkonu 

zahraničných vzťahov. Čiastočne je upravený len výkon konzulárnej ochrany 

v zákone o zahraničnej službe356. 

                                                           
354 Prípad Rudolf Hess, rozhodnutie nemeckého ústavného súdu 1980, ILR, vol. 90 (1992), s. 396 
355 Zákon č. 575/2001 Z.z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, § 14 
356 Zákon č. 151/2010 Z.z. 
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V slovenskom kontexte je zaujímavá niektorá argumentácia Ústavného súdu 

SR v náleze zo septembra 1996, ktorým rozhodoval o ústavnej sťažnosti 

prezidentovho syna M. Kováča, ml. v súvislosti s jeho zavlečením do cudziny357. 

Ústavný súd rozhodol, že Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky svojou 

nečinnosťou porušilo práva menovaného na slobodný vstup na územie SR, priznané 

ústavou aj Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach. Súd 

konštatoval, že podľa zákona „Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 

zabezpečuje ochranu práv a záujmov jej občanov v zahraničí. Ministerstvo 

zahraničných vecí Slovenskej republiky svoju povinnosť splní vtedy, ak aktívne koná 

tak, aby zabezpečilo odstránenie protiprávneho stavu. ... Ochrana práva na slobodný 

vstup na územie Slovenskej republiky v štandardných situáciách spočíva v tom, že 

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky prostredníctvom príslušnej 

diplomatickej misie sa obráti na príslušné orgány štátu, v ktorom sa zdržiava jeho 

občan proti svojej vôli a žiada o jeho navrátenie do vlasti. ... V situácii, akou bola tá, v 

ktorej sa ocitol, ale aj v každej porovnateľnej situácii, občan Slovenskej republiky má 

právo požiadať Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, aby mu 

pomohlo k návratu do vlasti. Po uplatnení tohto práva občanom, Ministerstvu 

zahraničných vecí Slovenskej republiky vzniká povinnosť urobiť voči cudziemu štátu 

opatrenia na zabezpečenie základného práva, ktoré garantuje čl. 23 ods. 4 prvá veta 

Ústavy Slovenskej republiky“358. Ústavný súd sa síce priamo nezaoberal otázkou 

diplomatickej ochrany. Z nálezu je možné vyvodiť ten záver, že Ministerstvo 

zahraničných vecí SR má povinnosť aktívne konať v prípade porušenia práv občanov, 

ak to patrí do jeho kompetencie ochrany práv občanov v zahraničí. Je teda možné, že 

ak by Ústavný súd SR rozhodoval o otázke diskrečnosti práva štátu (resp. jeho orgánu 

– Ministerstva zahraničných vecí SR) uplatniť diplomatickú ochranu v prípade, ak by 

sa občan obráti na neho o pomoc, rozhodol by v súlade s argumentáciou v prípade 

z roku 1996.  

 

                                                           
357 Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky č. II. ÚS 8/96 
358 Tamže, vybrané časti odôvodnenia 
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10.2 Diplomatická ochrana v práve EÚ 
 

Článok 20 Zmluvy o fungovaní Európskej únie ustanovuje občianstvo EÚ. 

Občanom EÚ je v danom zmysle každá osoba, ktorá má štátnu príslušnosť členského 

štátu. Podľa rozhodnutia ESD je cieľom občianstva únie „základný status štátnych 

príslušníkov členských štátov umožňujúci tým, ktorí sa nachádzajú v rovnakej situácii, 

užívať rovnaké zaobchádzanie v práve bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť, okrem 

výslovne ustanovených výnimiek“359. V zmysle toho občianstvo Únie nie je klasické 

občianstvo (štátna príslušnosť) v ponímaní medzinárodného práva, ale inštitút sui 

generis vytvorený primárnym európskym právom. Nevytvára právny vzťah medzi EÚ 

a občanom podobný štátnej príslušnosti v klasickom zmysle, ale ide skôr o vyjadrenie 

rovnoprávnosti fyzických osôb v rámcoch daných právom EÚ a inštitút na posilnenie 

spoločnej európskej identity. Potvrdzuje to aj samotný článok 20: „Občianstvo Únie 

dopĺňa štátne občianstvo a nenahrádza ho“.  

V zmysle článku 20 odsek 2 ZFEÚ občania EÚ požívajú práva a podliehajú 

povinnostiam plynúcim z práva EÚ ustanovenom v zmluvách. Uvedené ustanovenie 

im explicitne, ale demonštratívne garantuje: (1) právo na slobodný pohyb a pobyt na 

území členských štátov; (2) právo voliť a byť volení vo voľbách do Európskeho 

parlamentu a vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v členskom štáte, v ktorom 

majú bydlisko, za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto štátu; (3) právo 

požívať na území tretej krajiny, v ktorej nie je zastúpený členský štát, ktorého sú 

štátnymi príslušníkmi, ochranu diplomatických a konzulárnych orgánov 

ktoréhokoľvek členského štátu za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tohto 

štátu; (4) právo obrátiť sa s petíciou na Európsky parlament, obrátiť sa na európskeho 

ombudsmana a na inštitúcie a poradné orgány Únie v ktoromkoľvek jazyku zmlúv a 

dostať odpoveď v tom istom jazyku. Tieto práva sa uplatňujú v súlade s podmienkami 

a obmedzeniami vymedzenými v zmluvách a opatreniami prijatými na ich vykonanie. 

Pri posudzovaní otázky diplomatickej ochrany je potrebné upriamiť pozornosť 

najmä na právo občanov požívať na území tretej krajiny, v ktorej nie je zastúpený 

                                                           
359 Prípad Grzelczyk, ESD, č. C-184/99, odsek 31 
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členský štát, ktorého sú štátnymi príslušníkmi, ochranu diplomatických a 

konzulárnych orgánov ktoréhokoľvek členského štátu za rovnakých podmienok ako 

štátni príslušníci tohto štátu. Vzniká otázka, či „požívať ochranu diplomatických 

orgánov“ môže mať vplyv na výkon diplomatickej ochrany v rámci členských štátov 

EÚ. Podmienky uplatňovania tohto práva občanov Únie spresňuje článok 23 ZFEÚ: 

„Každý občan Únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza diplomatické 

zastupiteľstvo členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, právo na poskytnutie 

ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi ktoréhokoľvek iného členského 

štátu a za tých istých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu“. Z takto 

postaveného spresnenia je zrejmé, že nejde o diplomatickú ochranu vo svojom 

zmysle, ale o ochranu diplomatickými úradmi, teda diplomatickými misiami. Ide skôr 

o uplatňovanie konzulárnej pomoci občanom EÚ nachádzajúcim sa v tretích krajinách 

v núdzi alebo potrebe na takúto pomoc, pričom v krajine sa nenachádza diplomatické 

zastupiteľstvo ich štátu. Práve táto posledná podmienka je kľúčová na podčiarknutie 

uvedeného výkladu. Diplomatická ochrana sa totiž nevykonáva zo strany štátu na 

diplomatickom zastupiteľstve, ale rozhoduje sa o nej v rámci ústredných orgánov 

štátu, ktoré rozhodujú o vznesení medzinárodného nároku. Len v prípade niektorých 

diplomatických akcií môže hrať úlohu diplomatické zastupiteľstvo, ale ako také 

nerozhoduje autonómne o poskytnutí diplomatickej ochrany, na rozdiel od 

konzulárnej asistencie, pri ktorej je konkrétny výkon autonómne zverený 

konzulárnemu pracovníkovi.  

Tento výklad podporuje aj obsah vykonávajúcich dokumentov k tomuto 

zmluvnému ustanoveniu360. Jasne je v nich vymedzený rozsah poskytovanej pomoci. 

Zelená kniha ustanovuje, že ochrana pozostáva z: pomoci v prípade úmrtia; pomoci 

v prípadoch vážnej nehody alebo vážneho ochorenia; pomoci v prípadoch uväznenia 

alebo zadržania; pomoci obetiam násilných trestných činov; podpory a repatriácie 

občanov únie v núdzi361.  

                                                           
360 Rozhodnutie Rady č. 95/553/ES o ochrane občanov Európskej únie prostredníctvom diplomatických 
a konzulárnych zastúpení z 19. decembra 1995; Zelená kniha – Diplomatická ochrana občanov Únie v tretích 
krajinách (predložený Komisiou), 2007/C 30/04 
361 Zelená kniha – Diplomatická ochrana občanov Únie v tretích krajinách (predložený Komisiou), 2007/C 
30/04, článok 5 
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Referenciu na toto právo garantované v ZFEÚ obsahuje aj Charta základných 

práv Európskej únie, konkrétne v článku 46. Samotný názov tohto článku je však 

mierne zavádzajúci: „Diplomatická a konzulárna ochrana“. Evidentne ale názov 

článku operuje s pojmom diplomatická ochrana bez toho, aby mu bol v danom 

ustanovení daný konkrétny obsah. Podľa tohto článku sa garantuje, že: „Každý občan 

Únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza zastúpenie členského štátu, 

ktorého je štátnym príslušníkom, právo na poskytnutie ochrany diplomatickými alebo 

konzulárnymi orgánmi ktoréhokoľvek iného členského štátu za rovnakých podmienok 

ako štátni príslušníci takéhoto štátu“. Týmto je toto ustanovenie v súlade s príslušnými 

spomínanými článkami ZFEÚ. 

Uvedenej otázke sa venoval aj osobitný spravodajca KMP pre diplomatickú 

ochranu J. Dugard vo svojej Siedmej správe o diplomatickej ochrane z roku 2006. 

Ustanovenie článku 46 Charty základný práv EÚ a článok 20 Zmluvy o založení 

Európskeho spoločenstva (označenie ešte pred účinnosťou Lisabonskej zmluvy) 

označil za osobitný zdroj zámeny diplomatickej ochrany a konzulárnej pomoci 

(particular source of confusion of diplomatic protection and consular assistance)362. 

Osobitný spravodajca ďalej konštatuje, že ustanovenie sa môže na prvý pohľad zdať 

ako nekontroverzné. Je to výraz princípu nediskriminácie, čo je základom EÚ. Keďže 

diskriminácia na základe štátnej príslušnosti je zakázaná v Únii, neprekvapuje, že 

občania Únie by mali tiež mať rovnakú ochranu mimo Únie. Podľa neho tým, že 

ustanovenie odkazuje tak na konzulárnu pomoc ako aj diplomatickú ochranu, neberie 

ohľad na základný rozdiel medzi týmito dvoma mechanizmami. Dugard označil toto 

ustanovenie za útočiace (offends) proti princípu pacta tertii nec nocent nec prosunt, 

teda že medzinárodné zmluvy sú účinné len medzi stranami zmluvy a nie sú záväzné 

pre tretie štáty. Síce pripustil, že úmyslom ustanovenia je, aby bola aplikovateľná len 

na konzulárnu pomoc, napriek tomu toto ustanovenie podrobil kritike a skonštatoval, 

že ustanovenia zmluvy EÚ budiace dojem, že udeľuje právo na diplomatickú ochranu 

všetkých občanov EÚ zo strany všetkých členov Európskej únie, sú chybné363. Dá sa 

                                                           
362 Siedma správa osobitného spravodajcu KMP o diplomatickej ochrane, 2006, dokument OSN A/CN.4/567, 
odsek 19 
363 Tamže. 
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konštatovať, že osobitný spravodajca prehnane reagoval na uvedené ustanovenia 

európskeho práva a nebral dostatočne do úvahy ich výklad na základe účelu a hlavne 

aplikačnej praxe a príslušných vykonávacích predpisov, ktoré jednoznačne smerujú 

len ku konzulárnej pomoci. 
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11. Záver 
 

Diplomatická ochrana sa počas obdobia svojho vývoja stala klasickým 

inštitútom medzinárodného práva. Prešla dlhým a komplikovaným vývojom, 

premenami. Pôsobilo na ňu viacero výziev, ktorým do dnešného dňa odoláva. 

Diplomatická ochrana je jedným z prvých medzinárodnoprávnych inštitútov, ktoré 

zohľadňovali záujem jednotlivca, ktorý si len ťažko a pomaly hľadá postavenie 

v medzinárodnom práve. S istým nadsadením je možné diplomatickú ochranu 

považovať za jeden z medzistupienkov prechodu jednotlivca z pozície čistého objektu 

do pozície subjektu medzinárodného práva. 

Táto práca podrobne opísala kodifikáciu tohto medzinárodnoprávneho inštitútu. 

Išlo o takmer storočie trvajúci proces rôznych verejných alebo súkromných pokusov 

zakotviť normy diplomatickej ochrany do záväzného a kodifikovaného dokumentu. 

V centre pozornosti práce bola kodifikácia na pôde Komisie OSN pre medzinárodné 

právo, ktorá vyvrcholila prijatím 19 článkov obsahujúcich najmä reflexiu 

medzinárodného obyčajového práva. Komisia rozšírila existujúce obyčajové normy 

o nevyhnutné vylepšenie návrhu pravidiel, ktoré predstavujú progresívny rozvoj 

medzinárodného práva.  

Podstatnou súčasťou práce bolo poskytnúť historický exkurz v judikatúre 

medzinárodných súdnych orgánov a medzinárodných rozhodcovských súdov, ktoré 

najviac ovplyvnili vývoj diplomatickej ochrany. Najdôležitejšej judikatúre (prípady 

Mavrommatis, Nottebohm, Barcelona Traction, A. S. Diallo) je venovaná osobitná 

pozornosť.  

Najvýznamnejším výdobytkom článkov KMP o diplomatickej ochrane je 

z pohľadu autora potvrdenie samotnej definície diplomatickej ochrany v článku 1, 

ktorá nadväzuje na tradičné poňatie diplomatickej ochrany v zmysle rozhodnutia 

Mavrommatis. Definícia bola ponechaná so vzťahom na obsahovú fikciu. Samotný 

element právnej fikcie KMP správne nepovažovala za prekážku platnosti moderného 

právneho inštitútu. KMP sa však striktne a kŕčovito nedržala tohto elementu fikcie 

a dala prednosť praxi štátov a judikatúre všade tam, kde v čistej logickej úvahe 
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element fikcie neobstojí (napríklad podmienka vyčerpania vnútroštátnych opravných 

prostriedkov, alebo niektoré otázky konfliktu štátnej príslušnosti, a pod.)  

Práca ukázala, kde KMP zašla do progresívneho rozvoja medzinárodného práva 

a kde sa striktne držala obyčajovej podoby medzinárodnoprávnej normy. Práca KMP 

vniesla mnoho svetla do aspektov diplomatickej ochrany. Najmä v jasnom určení 

dvoch základných elementov, resp. podmienok na prípustnosť vznesenia 

medzinárodného nároku zo strany štátu: a to podmienky príslušnosti a vyčerpania 

vnútroštátnych opravných prostriedkov.  

Práca identifikovala a popísala mechanizmus uplatnenia medzinárodného 

nároku v rámci diplomatickej ochrany s dôrazom na rôzne druhy akcií, ktoré má štát 

k dispozícii na efektívny výkon ochrany.  

V práci sa autor priklonil k názoru, že diplomatická ochrana je v rámci 

medzinárodného práva diskrečným právom štátu, pri ktorom musí zvažovať rôzne 

úvahové argumenty, nielen čisto právne. Na druhej strane bolo poukázané, že vzťah 

medzi štátom a občanom v otázkach diplomatickej ochrany občana v zahraničí je vo 

viacerých štátoch upravený vo vnútroštátnom (ústavnom) práve. 

Diplomatická ochrana bola identifikovaná ako súbor sekundárnych právnych 

noriem, ktoré sa aplikujú v prípade porušenia primárnych noriem na uplatnenie 

medzinárodnoprávnej zodpovednosti. V práci boli identifikované dva hlavné zdroje 

primárnych noriem. Prvým je tradičný koncept minimálneho štandardu zaobchádzania 

s cudzincom, úzko prepojený s inštitútom odopretia spravodlivosti. Druhým je 

ľudskoprávny systém, ktorý v súčasnosti garantuje rozsiahle práva človeku bez 

ohľadu na jeho štátnu príslušnosť, či postavenie cudzinca.  

Podstatná časť práce bola venovaná najrôznejším aspektom štátnej príslušnosti. 

Osobitne sa práca venuje materiálnemu obsahu príslušnosti, teda skutočným, reálnym, 

efektívnym väzbám medzi štátom a štátnym príslušníkom a ich vplyvu na otázku 

uplatnenia diplomatickej ochrany (koncept jedinečného puta – genuine link). 

Podrobne boli opísané aj podmienky vzniku štátnej príslušnosti a ďalšie súvisiace 

otázky.  
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Dôležitou súčasťou práce bolo postavenie právnických osôb, osobitne 

korporácií – teda subjektov určených na podnikanie majúcich korporátnu štruktúru. 

V rámci toho vystúpila do popredia otázka stanovenia štátnej príslušnosti právnických 

osôb. V rámci konfliktu medzi hľadiskom inkorporácie a hľadiskom vlastníckej 

štruktúry sa práca priklonila k potvrdeniu inkorporácie ako všeobecnej podmienky na 

určenie štátnej príslušnosti právnickej osoby. V rámci ochrany práv akcionárov 

korporácie práca v zmysle najnovšej judikatúry MSD (Diallo) priblížila rozdiel medzi 

priamymi akcionárskymi právami a nepriamymi právami, resp. skôr záujmami 

a rozdielny prístup k ich ochrane v rámci diplomatickej ochrany.  

Práca poukázala na vzťah medzi diplomatickou ochranou a ochranou ľudských 

práv, pri ktorých za posledných 60 rokov nastal významný rozmach v mechanizmoch 

individuálnej ochrany pred medzinárodnou jurisdikciou. Napriek tomuto rozmachu 

bol prezentovaný názor, že ochrana ľudských práv zďaleka nedosahuje rozsah 

všeobecného záberu diplomatickej ochrany a teda ju nemôže úplne nahradiť. Oba 

inštitúty si vzájomne nekonkurujú a v súčasných podmienkach je diplomatická 

ochrana dôležitým prvkom ochrany ľudských práv, tým, že dokáže účinne zabezpečiť 

ochranu práv jednotlivca v prípade, ak dôjde k ich ujme zo strany iného štátu. 

Porovnanie inštitútov diplomatickej ochrany a ochrany medzinárodných 

investícií prinieslo hodnotenie ich vzájomného vplyvu a interakcie. Ochrana 

medzinárodných investícií a systém medzinárodného investičného práva je samostatné 

odvetvie, dynamicky sa rozvíjajúce na základe medzinárodného zmluvného práva. 

Vzhľadom na špecifický objekt ochrany – medzinárodnú investíciu – dosiahol na 

posledné obdobie, od 60. rokov minulého storočia, nebývalý rozmach a v rámci 

vývoja predbehol vývoj diplomatickej ochrany. Voči diplomatickej ochrane získal 

postavenie lex specialis a je samostatne použiteľný v prípadoch prípustnej aplikácie. 

Jeho najväčšou výhodou pri ochrane práv cudzincov je priamy prístup 

k medzinárodnej jurisdikcii, ktorá zabezpečuje rýchlu a účinnú nápravu ujmy.  

Kodifikácia diplomatickej ochrany doposiaľ nebola ukončená v klasickom 

kodifikačnom ponímaní, keďže články o diplomatickej ochrane neboli pretvorené do 

podoby záväzného medzinárodného dohovoru. Preto nevyhnutnou súčasťou úvah o jej 
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kodifikácii je aj zamyslenie sa nad budúcnosťou inštitútu. Prístup, ktorý OSN zvolilo, 

t.j. odloženie prípravy medzinárodného dohovoru na neskoršiu dobu, podobne ako 

v prípade článkov o zodpovednosti štátov za činy v rozpore s medzinárodným 

právom, bol vyhodnotený ako správny krok. Riziká, ktoré sú s urýchlenou prípravou 

dohovoru spojené, sú privysoké. Medzinárodné spoločenstvo nie je tlačené do 

prípravy záväzného právneho nástroja o diplomatickej ochrane a články KMP majú 

príležitosť byť testované v praxi a nadobudnúť tým nevyhnutnú prirodzenú autoritu.  

Zámerom práce bolo aj priblížiť diplomatickú ochranu ako moderný a živý 

inštitút medzinárodného práva a ako efektívny nástroj na nápravu ujmy spôsobenej 

jednotlivcovi zo strany cudzieho štátu slovenskej a českej odbornej verejnosti. 

Šírením odborných informácií, najmä o praxi štátov a medzinárodnej judikatúre je 

možné prispieť k posilneniu povedomia teórie a praxe medzinárodného práva 

o diplomatickej ochrane v širšom stredoeurópskom regióne.  
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Abstrakt 
 

Táto dizertačná práca je venovaná jednému z modernejších inštitútov 

medzinárodného práva – diplomatickej ochrane. Venuje sa komplexnému posúdeniu 

tohto inštitútu zo širokého pohľadu na pozadí jej kodifikácie, ktorá vyvrcholila na 

pôde Komisie OSN pre medzinárodné právo (KMP) v roku 2006 prijatím uceleného 

návrhu článkov o diplomatickej ochrane.  

Diplomatická ochrana je v súčasnom ponímaní tvorená obyčajovými normami 

medzinárodného práva. Predstavuje nástroj ochrany práv štátneho príslušníka zo 

strany svojho domovského štátu v prípade, ak jedinec (či už fyzická alebo právnická 

osoba) utrpia ujmu zo strany iného štátu v rozpore s medzinárodným právom. 

V zmysle súčasnej definície, diplomatická ochrana diplomatická ochrana znamená 

uplatnenie si zodpovednosti (mierovými prostriedkami) zo strany jedného štátu voči 

inému štátu za ujmu, ktorá je štátnemu príslušníkovi prvého štátu spôsobená činom 

tohto iného štátu v rozpore s medzinárodným právom. Cieľom diplomatickej ochrany 

je implementovať – naplniť túto zodpovednosť. Uplatnenie a výkon diplomatickej 

ochrany je stále suverénnym diskrečným právom štátu, hoci dizertačná práca 

zaznamenáva vývoj v tejto oblasti smerom k potrebe zohľadnenia práv a záujmov 

dotknutého jednotlivca, ako aj ústavnú prax niektorých štátov, ktoré svojim občanom 

garantujú (vnútroštátne) právo na diplomatickú ochranu.  

Dizertačná práca poskytuje historický exkurz v otázke vývoja diplomatickej 

ochrany, v jej jednotlivých vývojových etapách až do jej postupného ustálenia na 

prelome 19. a 20. storočia. Poukazuje na charakteristické znaky, ktoré tento vývoj 

sprevádzali, ako aj význam použitia a hrozby silou ako častého nástroja výkonu 

diplomatickej ochrany v minulosti a v tomto zmysle vzťah k širším geopolitickým 

záujmom. Práca vyzdvihuje význam rozhodcovských konaní, najmä v rámci 

zmiešaných komisií pre nároky, koncom 19. a začiatkom 20. storočia na ustálenie 

obsahových náležitostí a podmienok výkonu diplomatickej ochrany. Rovnaký dôraz je 

kladený aj na judikatúru súdnych orgánov, konkrétne Stáleho dvora medzinárodnej 

spravodlivosti a neskôr Medzinárodného súdneho dvora. Dizertačná práca sa 
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podrobne venuje kľúčovým judikátom oboch stálych súdnych orgánov a ich vplyvu na 

vývoj diplomatickej ochrany. Okrem už klasických judikátov, ako napr. 

Mavrommatis, Nottebohm alebo Barcelona Traction, práca sa podrobne venuje aj 

najčerstvejšiemu judikátu MSD v prípade Diallo, v ktorom sa preukázala interakcia aj 

s návrhmi článkov KMP o diplomatickej ochrane.  

Klasickou podstatou diplomatickej ochrany je právna fikcia, označovaná ako 

vatteliánska, podľa medzinárodnoprávneho teoretika a filozofa E. Vattela, v zmysle 

ktorej je ujma spôsobená štátnemu príslušníkovi zo strany iného štátu spôsobuje 

nepriamu ujmu aj štátu samotnému. Fikcia je podrobená kritickému skúmaniu, avšak 

v práci je konštatované, že samotná otázka fikcie, nie je v súčasnosti relevantná pre 

úspešnosť inštitútu ako takého. Diplomatická ochrana je identifikovaná ako súbor 

sekundárnych pravidiel, teda pravidiel upravujúcich uplatnenie zodpovednosť 

v prípade porušenia pravidiel primárnych. Primárne pravidlá v prípade diplomatickej 

ochrany pramenia z cudzineckého práva, teda odvetvia medzinárodného práva 

upravujúceho správanie sa štátu voči cudziemu štátnemu príslušníkovi. Práca 

poskytuje stručný prehľad vývoja primárnych pravidiel, od inštitútu tzv. minimálneho 

štandardu, cez odopretie spravodlivosti až po moderné poňatie cudzineckých práv 

v spektre ľudskoprávnej ochrany.   

Diplomatická ochrana sa vykonáva využitím nástrojov mierového charakteru. 

Práca popisuje jednotlivé formy a stupne od diplomatických rokovaní, resp. 

diplomatickej notifikácie až po záväzné riešenie sporu pred medzinárodnými súdnymi 

orgánmi. V práci sa formuluje aj stanovisko k otázke použitia a hrozby silou pri 

výkone diplomatickej ochrany.  

Základom práce je kodifikačné dielo KMP – návrhy článkov o diplomatickej 

ochrane z roku 2006, ktorých preklad do slovenského jazyka tvorí prílohu dizertačnej 

práce. Hodnotia sa jednotlivé ustanovenia, pričom sa zdôrazňujú tie pravidlá, ktoré 

reflektujú obyčajové medzinárodné právo, ako aj tie, pri ktorých KMP navrhuje 

uplatniť progresívny rozvoj medzinárodného práva.  
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V rámci obsahových náležitostí inštitútu diplomatickej ochrany, je v práci 

venovaný osobitný priestor dvom podmienkam na prípustnosť nároku na výkon 

diplomatickej ochrany – štátnej príslušnosti (nároku) a podmienky na vyčerpanie 

vnútroštátnych opravných prostriedkov. V rámci otázky štátnej príslušnosti sa 

osobitne pojednáva o príslušnosti fyzických osôb a osobitne o štátnej príslušnosti 

právnických osôb (korporácií). Špecificky je venovaný priestor podmienke 

nepretržitého trvania príslušnosti a niektorým osobitným kategóriám osôb, napr. 

majúcim dvojaké a viacnásobné občianstvo. U korporácií je zase podstatné 

vymedzenie práva na diplomatickú ochranu medzi štátom inkorporácie právnickej 

osoby a štátom príslušnosti jej akcionárov. 

Práca poskytuje pohľad na vzťah medzi inštitútom diplomatickej ochrany 

a medzinárodnoprávnym systémom ochrany ľudských práv. Upozorňuje na rozvoj 

ľudskoprávnej ochrany za posledných 60 rokov, ako aj vplyv, ktorý tento rozvoj mal 

na úpravu práv cudzích štátnych príslušníkov a teda primárne pravidlá dotýkajúce sa 

uplatnenia diplomatickej ochrany. Napriek tomu, že regionálne a partikulárne 

ľudskoprávne mechanizmy už v súčasnosti v obmedzenej miere poskytujú 

jednotlivcom právo obracať sa na medzinárodné inštitúcie s nárokom voči iným 

štátom, zďaleka nedosahujú všeobecnosti a univerzálnosti diplomatickej ochrany. 

Diplomatická ochrana bola v práci identifikovaná ako jeden z účinných nástrojov na 

ochranu ľudských práv osôb s cudzou štátnou príslušnosťou.  

Ochrana investícií a jej vzťah a porovnanie s diplomatickou ochranou je tiež 

predmetom tejto práce. Odvetvie medzinárodnej ochrany investícií vzhľadom na svoje 

špecifiká a vďaka rozsiahlej normotvornej činnosti štátov predčila vo vývoji 

diplomatickú ochranu. Signifikantný v tomto zmysle je najmä rozvoj systému 

dvojstranných zmlúv o ochrane investícií, ako aj vytvorenie stáleho strediska na 

riešenie sporov z investícií ICSID, či ďalších partikulárnych alebo sektorových 

orgánov s takouto kompetenciou. Vzhľadom na svoj osobitný vzťah je možné 

odvetvie medzinárodnej ochrany investícií považovať za lex specialis vo vzťahu 

k diplomatickej ochrane.  
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Práca sa venuje aj vzťahom medzi diplomatickou ochranou a konzulárnou 

pomocou, ktoré na prvý pohľad vykazujú dosť výrazné príbuzenstvo. Je však jasne 

zadefinované, že obe inštitúty majú toho oveľa viac rozdielneho ako spoločného, 

najmä čo sa týka nástrojov na výkon, právneho základu, miery spolupráce 

s prijímajúcim štátom, ako aj podstaty a charakteru vzniknutej ujmy. Zaujímavá 

situácia nastáva, ak prípad výkonu konzulárnej pomoci prerastie do výkonu 

diplomatickej ochrany, alebo prípady tzv. zmiešaných sporov, pri ktorých dochádza 

zároveň k ujme práv jednotlivca a zároveň k ujme priamych práv štátu.  

KMP pri prijímaní návrhov článkov o diplomatickej ochrane odporučila 

Valnému zhromaždeniu OSN, ako ďalší logický krok na zavŕšenie úplnej kodifikácie 

inštitútu, prijatie medzinárodného dohovoru o diplomatickej ochrane, ktorý by 

obyčajové právo pretransformoval do práva zmluvného. Práca sa podobne ako VZ 

OSN kriticky stavia k urýchlenej príprave medzinárodného dohovoru a prezentuje 

jednoznačné výhody oddialenia prác na medzinárodnom dohovore, aj berúc do úvahy 

kodifikačný proces pravidiel o medzinárodnej zodpovednosti štátov.  

Dizertačná práca v závere konštatuje, že diplomatická ochrana je v súčasnosti 

životaschopný nástroj na ochranu ľudských práv cudzincov s jasnou perspektívou do 

budúcnosti. Zámerom práce bolo aj priblížiť diplomatickú ochranu ako moderný 

a živý inštitút medzinárodného práva a ako efektívny nástroj na nápravu ujmy 

spôsobenej jednotlivcovi zo strany cudzieho štátu slovenskej a českej odbornej 

verejnosti. 
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Summary 
 

This thesis deals with one of the modern topics of international law - diplomatic 

protection. It provides for its comprehensive assessment from a wider and deeper 

perspective on the background of the codification process, which culminated in 2006, 

when the International Law Commission (ILC) adopted 19 Draft Articles on 

Diplomatic Protection. 

In the current state of international law, diplomatic protection is based on customary 

international law. It is an instrument to protect nationals (be it a natural or legal 

person) by their state of nationality, if they injured by another (host) state in violation 

of international law. Under the current definition, diplomatic protection means the 

invocation (through peaceful means) by a state of the responsibility of another state 

for an injury caused to a national by an internationally wrongful act of that another 

state. The aim of diplomatic protection is to implement this responsibility. The 

application and exercise of diplomatic protection is considered to be a sovereign, 

discretional right of the state, although the thesis points out the some recent 

developments in international law towards the need to recognize the rights and 

interests of the individual, as well as the constitutional practice of some states 

guaranteeing its citizens a (domestic) right to diplomatic protection. 

This thesis gives a historical account on the development of diplomatic protection 

through its different stages up to the gradual stabilization at the turn of the 19th and 

20th century. It highlights characteristic features that accompanied this development 

and in this context the significance of the threat and use of force as a frequent mean to 

exercise diplomatic protection within the context of broader geopolitical interests of 

states. This work highlights the importance of arbitration proceedings, particularly that 

of the mixed claim commissions in the late 19th and early 20th century, which 

contributed to stabilization of the substantive requirements and conditions of 

diplomatic protection. The same emphasis is also given to jurisprudence, namely the 

decisions of the Permanent Court of International Justice and later the International 

Court of Justice. The thesis gives detailed account on key judgments of the two 
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permanent courts and their impact on the development of diplomatic protection. In 

addition to the classical cases, such as Mavrommatis, Nottebohm or Barcelona 

Traction judgements, it gives a special attention to the most recent ICJ judgement on 

the topic of diplomatic protection – in Diallo case, which has demonstrated a clear 

interaction with already adopted ILC Draft Articles on Diplomatic Protection. 

In classical sense, diplomatic protection is based on a legal fiction, known as Vattel’s 

fiction, named after the international legal theorist and philosopher E. Vattel, to the 

effect that the injury caused to a national of another states causes an indirect injury to 

the state itself. Fiction is subject to a critical scrutiny, but this work concluded that the 

question of fiction itself is not currently relevant for the success of the institute as 

such. Diplomatic protection is identified as a set of secondary rules, i.e. rules 

governing the application of responsibility in the event of the breach of primary rules. 

Primary rules that are relevant in cases of diplomatic protection stem from alien law, a 

branch of international law governing obligation of state in treatment of aliens. The 

thesis provides a brief overview of the development of primary rules, starting from 

minimum standard treatment, through denial of justice as to the modern concept of 

rights of aliens as part of the human rights law. 

Diplomatic protection is exercised through peaceful means. This study describes 

various levels and forms of these means, from diplomatic negotiations or diplomatic 

notification to binding dispute settlement before international judicial bodies. 

Dissertation formulates a position on the question on the threat or use of force in 

exercising diplomatic protection.  

The main focus of the dissertation is on the codification work of the ILC – the Draft 

Articles on Diplomatic Protection of 2006; a Slovak translation thereof is found in the 

Annex. Particular provisions of Draft Articles are thoroughly analyzed with a focus on 

those rules that reflect the customary international law, as well as those where the ILC 

suggested progressive development of international law.  

In the framework of substantive requirements of diplomatic protection, the theses 

gives a particular attention to two conditions for admissibility of the claim for 
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exercising diplomatic protection – nationality (of claim) and exhaustion of local 

remedies. With regard to the nationality, it gives an account of the nationality of 

natural persons and separately nationality of legal persons (corporations). A special 

attention is given to the condition of continuous nationality and to some specific 

categories of individual, e.g. having double or multiply nationality. In case of 

corporations a particular importance is paid to the distinction between the diplomatic 

protection of the state of incorporation of a corporation and diplomatic protection of 

the state of nationality of shareholders.  

Thesis takes under scrutiny the relation between diplomatic protection and 

international human rights law. It points out the development of human rights through 

last 60 years, as well as its influence on the treatment of aliens and thus on the primary 

rules relevant for exercising diplomatic protection. Despite the fact that regional and 

particular human rights mechanisms recognize in limited scope right of individuals to 

address international bodies with their claims against other states; however they do not 

reach by far the universality of diplomatic protection. Diplomatic protection was 

recognized as one of the effective means for protection of human rights of aliens. 

Protection of investments and its relation and comparison with diplomatic protection 

is also a subject of this thesis. International protection of investment, taking into 

account its specificities, surpassed in development diplomatic protection. In this 

context especially the development of the bilateral investment treaties system together 

with establishment of the permanent center for settlement of investment disputes 

(ICSID) or other particular or sectorial bodies with similar competencies seem to have 

particular importance. Taking into account the special relation, international 

investment protection can be considered lex specialis with regard to diplomatic 

protection.  

Another relation – between diplomatic protection and consular assistance shows many 

similarities. It is however clearly defined that both of them have much more 

differences than in common, particularly with respect to means to exercise, legal basis 

and degree of cooperation with the host state, as well as to substance and character of 

the occurred injury. Interesting situation is in case, when consular assistance 
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transforms into exercise of diplomatic protection, or in case of mixed claims where 

both injury to the right of an individual as well as direct injury to the right of a state 

occurs.  

Adopting the Draft Articles on Diplomatic Protection, the ILC recommended to the 

UN General Assembly, the next logical step of completion of the full codification of 

the topic – adoption of an international convention on diplomatic protection, 

transforming the customary law into the treaty law. This dissertation is similarly to the 

General Assembly’s position critical to a speedy preparation of an international 

convention. It presents clear advantages of delaying the future works on an 

international convention, taking into account among others the codification process of 

rules on international responsibility of states.  

Dissertation concludes that diplomatic protection is currently viable peaceful mean of 

protection of human rights of aliens with a clear perspective to the future. Its aim was 

also to present to Slovak and Czech professional legal community diplomatic 

protection as modern and viable topic of international law and as an effective mean for 

reparation of injury caused to an individual by an alien state. 
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Príloha 
 

Návrh článkov KMP o diplomatickej ochrane 

 

ČASŤ PRVÁ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

Článok 1 

Definícia a rozsah pôsobnosti 

 

Na účely týchto návrhov článkov diplomatická ochrana znamená, ak si 

prostredníctvom diplomatickej akcie alebo inými prostriedkami mierového urovnania 

jeden štát uplatní zodpovednosť iného štátu za ujmu fyzickej alebo právnickej osobe, 

ktorá je príslušníkom prvého štátu, spôsobenú činom tohto iného štátu v rozpore 

s medzinárodným právom s cieľom implementovať túto zodpovednosť. 

 

Článok 2 

Právo na výkon diplomatickej ochrany 

 

Štát má právo na výkon diplomatickej ochrany v súlade s týmto návrhom článkov. 

 

ČASŤ DRUHÁ 

PRÍSLUŠNOSŤ 

 

KAPITOLA I 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY 

 

Článok 3 

Ochrana zo strany štátu príslušnosti 

 

1. Štát oprávnený na výkon diplomatickej ochrany je štát príslušnosti. 
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2. Bez ohľadu na odsek 1 môže diplomatickú ochranu vykonávať štát vo vzťahu k 

osobe, ktorá nie je jej príslušníkom, v súlade s návrhom článku 8. 

 

KAPITOLA II 

FYZICKÉ OSOBY 

 

Článok 4 

Štát príslušnosti fyzickej osoby 

 

Na účely diplomatickej ochrany fyzickej osoby, štát príslušnosti znamená štát, 

ktorého príslušnosť táto osoba nadobudla v súlade s právnymi predpismi tohto 

štátu narodením, na základe pôvodu, udelením, sukcesiou štátov alebo 

akýmkoľvek iným spôsobom, nie v rozpore s medzinárodným právom. 

 

Článok 5 

Nepretržitá príslušnosť fyzickej osoby  

 

1. Štát je oprávnený na výkon diplomatickej ochrany vo vzťahu k osobe, ktorá 

bola príslušníkom tohto štátu nepretržite od doby ujmy do doby oficiálneho 

uplatnenia nároku. Kontinuita sa predpokladá, ak príslušnosť existovala 

v oboch týchto termínoch.  

2. Bez ohľadu na odsek 1 môže štát vykonávať diplomatickú ochranu vo vzťahu k 

osobe, ktorá je jej príslušníkom v dobe oficiálneho uplatnenia nároku, ale 

nebola príslušníkom v dobe ujmy, za predpokladu, že osoba mala príslušnosť 

štátu predchodcu alebo stratila predchádzajúcu príslušnosť a získala, z dôvodu 

nesúvisiaceho s predložením nároku, príslušnosť tohto prvého štátu spôsobom, 

ktorý nie je v rozpore s medzinárodným právom. 

3. Diplomatická ochrana sa nevykonáva súčasným štátom príslušnosti vo vzťahu 

k osobe voči bývalému štátu príslušnosti tejto osoby za ujmu spôsobenú v čase, 

keď táto osoba bola príslušníkom bývalého štátu príslušnosti a nie súčasného 

štátu príslušnosti. 
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4. Štát už nie je oprávnený na výkon diplomatickej ochrany vo vzťahu k osobe, 

ktorá získa príslušnosť štátu, voči ktorému je nárok predložený, po dobe 

oficiálneho predloženia nároku. 

 

Článok 6 

Viacnásobná príslušnosť a nárok voči tretím štátom  

 

1. Každý štát, ktorého príslušník má dvojakú alebo viacnásobnú príslušnosť, 

môže vykonávať diplomatickú ochranu vo vzťahu k tomuto príslušníkovi voči 

štátu, ktorého príslušníkom táto osoba nie je. 

2. Dva alebo viac štátov príslušnosti môžu spoločne vykonávať diplomatickú 

ochranu vo vzťahu príslušníkom s dvojakým alebo viacnásobným 

občianstvom. 

  

 

Článok 7 

Viacnásobná príslušnosť a nárok voči štátu príslušnosti  

 

Štát príslušnosti nemôže vykonávať diplomatickú ochranu vo vzťahu k osobe voči 

štátu, ktorého príslušníkom táto osoba tiež je, okrem prípadu, keď príslušnosť 

prvého štátu je prevažujúca tak v dobe ujmy, ako aj v dobe oficiálneho predloženia 

nároku.  

 

Článok 8 

 Osoby bez štátnej príslušnosti a utečenci  

 

1. Štát môže vykonávať diplomatickú ochranu vo vzťahu k osobe bez štátnej 

príslušnosti, ktorá v čase ujmy a v čase oficiálneho predloženia nároku má 

legálny a obvyklý pobyt v tomto štáte.  

2. Štát môže vykonávať diplomatickú ochranu vo vzťahu k osobe, ktorá je uznaná 

za utečenca týmto štátom v súlade s medzinárodne uznávanými štandardami, 
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ak táto osoba v čase ujmy a v čase oficiálneho predloženia nároku má legálny 

a obvyklý pobyt v tomto štáte. 

3. Odsek 2 sa neuplatní vo vzťahu k ujme spôsobenej činom štátu príslušnosti 

utečenca, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom.  

 

 

KAPITOLA III 

PRÁVNICKE OSOBY 

 

Článok 9 

Štátu príslušnosti korporácie  

 

Na účely diplomatickej ochrany korporácie štát príslušnosti znamená štát, podľa 

ktorého právneho poriadku bola korporácia zriadená. Ak je však korporácia 

kontrolovaná príslušníkmi iného štátu alebo štátov a nemá významnú podnikateľskú 

činnosť v štáte registrácie, a ako sídlo manažmentu, tak aj sídlo finančnej kontroly 

korporácie sú umiestnené v inom štáte, tento štát sa považuje za štát príslušnosti.  

 

Článok 10 

Nepretržitá príslušnosť korporácie 

 

1. Štát je oprávnený na výkon diplomatickej ochrany vo vzťahu ku korporácii, 

ktorá bola príslušníkom tohto štátu alebo jeho štátu predchodcu nepretržite od 

času ujmy do času oficiálneho uplatnenia nároku. Kontinuita sa predpokladá, 

ak príslušnosť existovala v oboch týchto časoch. 

2. Štát už nie je oprávnený na výkon diplomatickej ochrany vo vzťahu ku 

korporácii, ktorá získa príslušnosť štátu, voči ktorému je nárok predložený, po 

dobe predloženia nároku. 

3. Bez ohľadu na odsek 1 je štát naďalej oprávnený na výkon diplomatickej 

ochrany vo vzťahu ku korporácii, ktorá bola jej príslušníkom v čase ujmy, a 



237 
 

ktorá v dôsledku ujmy prestala existovať v súlade s právnym poriadkom štátu 

registrácie.  

 

Článok 11 

Ochrana akcionárov 

 

Štát príslušnosti akcionárov korporácie nie je oprávnený na výkon diplomatickej 

ochrany vo vzťahu k týmto akcionárom v prípade ujmy spôsobenej korporácii, okrem 

prípadov ak: 

 

(a) Spoločnosť prestala existovať podľa právneho poriadku štátu registrácie 

z dôvodov, ktoré nesúvisia s ujmou; alebo 

(b) Spoločnosť mala v čase ujmy príslušnosť štátu, ktorý je údajne zodpovedný za 

spôsobenie ujmy a registrácia v tomto štáte bola jeho požiadavka na výkon 

podnikania v tom štáte.  

 

Článok 12 

Priama ujma akcionárom 

 

V rozsahu, v ktorom čin štátu v rozpore s medzinárodným právom spôsobí priamu 

ujmu právam akcionárov ako takých na rozdiel od práv korporácie samotnej, je 

štát príslušnosti každého takého akcionára oprávnený na výkon diplomatickej 

ochrany vo vzťahu k svojim príslušníkom. 

 

 

Článok 13 

Iné právnické osoby 

 

Zásady obsiahnuté v tejto kapitole sa uplatnia, ak je to vhodné, na diplomatickú 

ochranu právnických osôb iných, než korporácie. 

 



238 
 

 

ČASŤ TRETIA 

VNÚTROŠTÁTNE OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 

 

Článok 14 

Vyčerpanie vnútroštátnych opravných prostriedkov 

 

1. Štát sa nemôže predložiť medzinárodný nárok vo vzťahu k ujme príslušníkovi 

alebo inej osobe podľa návrhu článku 8 pred tým, ako osoba, ktorá utrpela 

ujmu, vyčerpá, s výnimkami podľa návrhu článku 15, všetky vnútroštátne 

opravné prostriedky. 

2. "Vnútroštátne opravné prostriedky" znamená právne opravné prostriedky, či už 

riadne alebo osobitné, ktoré sú k dispozícii pre poškodené osoby pred súdnym 

alebo správnym orgánmi štátu údajne zodpovedného za spôsobenie ujmy. 

3. Vnútroštátne opravné prostriedky musia byť vyčerpané, ak je medzinárodný 

nárok alebo žiadosť o určovací rozsudok týkajúci sa nároku, predložený 

prevažne na základe ujmy príslušníkovi alebo inej osobe podľa návrhu článku 

8.  

 

Článok 15 

Výnimky pravidla vyčerpania vnútroštátnych opravných prostriedkov 

 

Vnútroštátne opravné prostriedky nemusia byť vyčerpané, ak: 

 

(a) Nie sú k dispozícii rozumne dostupné vnútroštátne opravné prostriedky 

a dosiahnutie účinnej nápravy alebo vnútroštátne opravné prostriedky 

neposkytujú rozumnú možnosť na takúto nápravu; 

(b) V opravnom procese je zbytočný prieťah, ktorý je pripočítateľný údajne 

zodpovednému štátu.; 

(c) Neexistuje žiadne relevantné spojenie medzi poškodenou osobou a údajne 

zodpovedným štátom v čase ujmy; 
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(d) Poškodená osoba je zjavne vylúčená z možnosti využiť vnútroštátne opravné 

prostriedky; alebo 

(e) Údajne zodpovedný štát sa vzdal podmienky na vyčerpanie vnútroštátnych 

opravných prostriedkov.  

 

 

ČASŤ ŠTVRTÁ 

RÔZNE USTANOVENIA 

 

Článok 16 

Akcie alebo konania nespadajúce pod diplomatickú ochranu 

 

Tieto návrhy článkov sa nedotýkajú práv štátov, fyzických osôb, právnických osôb 

alebo iných subjektov uchýliť sa podľa medzinárodného práva k akcii alebo inému 

konaniu nespadajúcich pod diplomatickú ochranu s cieľom zaistiť nápravu ujmy 

vzniknutej ako dôsledok činu v rozpore s medzinárodným právom.  

 

Článok 17 

Osobitné pravidlá medzinárodného práva 

 

Tieto návrhy článkov sa neuplatňujú v rozsahu, v ktorom nie sú v súlade 

s osobitnými pravidlami medzinárodného práva, ako napríklad zmluvné 

ustanovenia na ochranu investícií.  

 

Článok 18 

Ochrana posádok lodí 

 

Právo štátu príslušnosti členov posádky lode na výkon diplomatickej ochrany nie 

je dotknuté právom štátu príslušnosti lode požadovať nápravu v mene týchto 

členov posádky bez ohľadu na ich príslušnosť, ak utrpeli ujmu v súvislosti s ujmou 

pravidlu ako dôsledok činu v rozpore s medzinárodným právom.  
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Článok 19 

Odporúčaná prax 

 

Štát oprávnený na výkon diplomatickej ochrany podľa týchto návrhov článkov by 

mal: 

 

(a) zodpovedne zvážiť možnosť uplatniť diplomatickú ochranu, najmä ak došlo k 

významnému ujme; 

(b) brať do úvahy, vždy keď je to možné, názory poškodených osôb v súvislosti 

s uchýlením sa k diplomatickej ochrane a odškodnením, ktoré je treba 

požadovať; a 

(c) previesť na poškodenú osobu akékoľvek odškodnenie získané za ujmu zo 

zodpovedného štátu s prihliadnutím na akúkoľvek rozumnú zrážku. 

 

 


