
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 



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. 



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. 



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.




