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Úvod 

 Dosiahnuť rovnováhu medzi spravodlivosťou, dodržovaním ľudských práv 

a nezasahovania do záležitostí iných štátov nie je jednoduché. Práve túto rovnováhu 

sleduje aj princíp univerzálnej jurisdikcie. Vo svete sa už od nepamäti páchajú zločiny, 

na ktoré je nutné reagovať aj v širšom, medzinárodnom merítku. Jedná sa totiž o zločiny 

tak odporné a zväčša v tak veľkom rozsahu, že nie je možné ich páchateľov ponechať 

vlastnému osudu v prípade, že štát, ktorý by bol ináč oprávnený ich stíhať, tak 

z nejakého dôvodu nekoná alebo sa tejto povinnosti nezhostí dostatočným spôsobom. 

Otázne je, či si štáty resp. medzinárodné spoločenstvo štátov môže prisvojiť úlohu 

„medzinárodného policajta“ a za akých podmienok. Je nutné snažiť sa dosiahnuť 

spravodlivosti a zabrániť tomu, aby sa páchatelia medzinárodných trestných činov 

vyhýbali spravodlivosti, zároveň však netreba zabúdať i na šetrenie ich práv. Pri tom 

všetkom treba mať na mysli zásadu nezasahovania do záležitosti cudzích štátov, pretože 

suverenita jednotlivých aktérov v medzinárodnom práve je nedotknuteľná. Ako je 

badať,  téma univerzálnej vzbudzuje množstvo otázok, na ktoré nie je jednoduché nájsť 

odpoveď. Obzvlášť v medzinárodnom spoločenstve, ktoré tvorí množstvo štátov, 

pričom každý si cení svoju suverenitu, vlastné zvyky a každý z týchto štátoch je 

vybudovaný na trochu odlišných princípoch, ktoré súvisia jak s historickým vývojom, 

tak s politickou situáciou, štátnym usporiadaním, majoritným vierovyznaním 

a podobne. 

 

 Vo svojej práci si kladiem za ciel načrtnúť kontúry tak rozsiahlemu pojmu, ako 

je univerzálna jurisdikcia. Rada by som upozornila na klady i zápory, jej využívania 

a objasnila jej pôvod. Chcela by som sa venovať i otázkam, ktoré sa zaoberajú 

aktuálnymi problémami týkajúcimi sa univerzálnej jurisdikcie.  

 

Svoju diplomovú prácu som rozdelila na tri základné časti. V prvej časti sa 

venujem samotnej univerzálnej jurisdikcii. Po vysvetlení pojmu jurisdikcie sa budem 

venovať vnútroštátnemu a medzinárodnoprávnemu náhľadu na jurisdikciu. Na 

konkrétnom prípade z pomerne nedávnej minulosti by som rada preskúmala názory 
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súdov na užívanie univerzálnej jurisdikcie, a to na prelomovom prípade Lotus, kde sa 

prvýkrát riešil výkon jurisdikcie štátu mimo jeho vlastné územie. 

 

Po obecnom úvode do problematiky by som chcela v krátkosti priblížiť začiatky 

evolúcie univerzálnej jurisdikcie v kontexte jej historického vývoja, od samých 

prvopočiatkov, až po Norimberský tribunál a prípad Eichmann. Týmto by som sa chcela 

dopracovať k definícii pojmu univerzálna jurisdikcia, tak ako i k jej teoretickému 

deleniu. Ďalej by som rada osvetlila rozsah a hĺbku univerzálnej jurisdikcie, pravidlá, za 

ktorých je možné ju uplatňovať, i okruh medzinárodných trestných činov, pri ktorých sa 

využije.  

 

 Druhá časť mojej práce je venovaná zásade aut dedere aut judicare, ktorá 

pochádza z latinčiny a znamená „buď vydať, alebo stíhať“. Pokiaľ je univerzálna 

jurisdikcia kontroverznou tému, tak zásada aut dedere aut judicare jej rozhodne nič 

nezostáva dlžná. Na začiatku druhej časti mojej práce by som chcela objasniť, čo to 

zásada aut dedere aut judicare vlastne je a vymedziť hlavné rozdiely medzi ňou 

a univerzálnou jurisdikciou, i to, čo majú spoločné. Na aktuálnom prípade Belgicko vs. 

Senegal by som chcela demonštrovať problémy spojené so zásadou vydať alebo stíhať. 

Potom by som sa rada venovala jednotlivým častiam tejto zásady, teda vydávaniu resp. 

stíhaniu páchateľov podľa tejto zásady.  

 

V poslednej časti svojej diplomovej práce by som chcela riešiť problematiku 

páchateľov medzinárodných trestných činov a ich imunity, vzťahujúce sa k ich 

postaveniu v domovskom štáte v kontexte ich stíhania podľa medzinárodného práva. 

Rada by som rozlíšila základné druhy imunít a na známom prípade Pinochet 

zodpovedala otázky, ako sa štáty pri výkone univerzálnej jurisdikcie s týmito imunitami 

vysporiadávajú. 

 

Zámerom mojej diplomovej práce je priblížiť čitateľovi základné otázky 

týkajúce sa univerzálnej jurisdikcie a princípu aut dedere aut judicare, poukázať na ich 

sporné časti ako i dôležitosť upevňovania ich postavenia a využívania v rámci 



3 

 

medzinárodného práva. Toho sa budem snažiť dosiahnuť nielen teoretickým rozborom 

týchto tiem, ale i ukážkami z praxe medzinárodného práva.  

 

Pri svojej práci budem využívať prevažne anglicky písané zdroje, avšak 

využijem i práce odborníkov z českého práva. Keďže táto téma nie je úplne najmladšia, 

k dispozícii budem mať veľké množstvo zdrojov, či už monografie alebo zborníky, 

odborné časopisy a články či komentáre. Pri výklade pojmu jurisdikcia budem využívať 

i české zákony. Dôležitým zdrojom pre túto tému sú samozrejme rôzne medzinárodné 

zmluvy, dohovory a konvencie. K ich výkladu budem využívať i príslušné komentáre 

a rozbory odborníkov venujúcich sa tejto téme.  
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1. Pojem jurisdikcie 

Na úvod je dôležité si definovať pojem jurisdikcie, ktorý vďaka svojmu 

odbornému rázu býva verejnosťou často zneužívaný v nesprávnych významoch. Laici si 

pojem jurisdikcia často zamieňajú napríklad s územím štátu alebo s výkonom súdnej 

moci. Z odborného hľadiska je ale význam tohto pojmu pomerne zložitejší. Jurisdikcia, 

z latinského „jus“ vo význame „zákon“ a “dicere“ vo význame „výrok“, najčastejšie 

odkazuje na moc vykonávanú štátom nad osobami, majetkom a udalosťami (events).
1
 

Inými slovami sa jedná o kompetenciu resp. medzinárodnoprávne oprávnenie štátu 

vykonávať konkrétne právomoci ako vzhľadom k priestoru, vo vnútri ktorého štát 

vykonáva zvrchovanú moc, tak vzhľadom k osobám s ním spojených právnym zväzkom 

občianstva
2
.  

 

Jurisdikcia znamená moc každého štátu v rámci medzinárodného práva 

predpisovať(prescribe) a vynucovať svoje obecné zákony pokiaľ ide o osoby a majetok.  

Táto moc je vykonávaná v troch formách, korešpondujúcich s trojitou deľbou moci 

v štáte (three branches of government).
3
 Ale i toto pojmoslovie je nejednoznačné, 

pokiaľ do úvahy pripadajú kompetencie ako moc vydávať zákony, týkajúce sa osôb, 

majetku a udalostí (legislatívna alebo preskriptívna jurisdikcia) (legislative or prescriptive 

jurisdiction), moc štátnych súdov jednať o záležitostiach (hear cases) týkajúcich sa týchto 

osôb, majetku a udalostí (súdna alebo rozhodovacia jurisdikcia) (judicial or 

adjudicative jurisdiction), alebo moc realizovaná pri výkone predchádzajúcich dvoch 

jurisdikcií (donucovacia jurisdikcia) (enforcement jurisdiction).
4
 V súhrne to znamená, že 

štát vydáva zákony vzťahujúce sa na kohokoľvek a čokoľvek na jeho teritóriu, štát 

môže stíhať kohokoľvek na svojom teritóriu a zároveň môže vynucovať dodržiavanie 

svojich zákonov po každom, kto ich porušuje.
5
 

                                                 

 
1
 Malanczuk, P. Akehursts modern introduction to international law, Seventh edition, (New York: 

Routledge, 1997), str. 109 
2
 Porov. Šturma, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, (Praha: C. H. 

BECK, 2010), str. 90 
3
 Bantekas, I., Nash, S. International criminal law, (New York: Routledge-Cavendish, 2007), str.71 

4
 Porov. Malanczuk, P. Akehursts modern introduction to international law, Seventh edition, (New York: 

Routledge, 1997), str. 109 
5
 Porov. Abass, A. International law, Text, Cases, and Materials, (New York: Oxford University Press, 

2012), str. 525 
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Z pohľadu jurisdikcie súdnej, alebo rozhodovacej, je možné rozlišovať 

jurisdikciu vo veciach civilných a jurisdikciu vo veciach trestných. Keďže vo svojej 

práci pojednávam o princípe univerzálnej jurisdikcie, budem sa venovať jurisdikcii 

trestnej, ktorá je s týmto princípom úzko spätá, na rozdiel od civilnej jurisdikcie, ktorá 

s týmto princípom súvisí iba okrajovo. 

 

Najdôležitejšími zložkami štátnej moci v tomto kontexte, sú preskriptívna 

a donucovacia jurisdikcia, ktoré rozlišuje väčšina autorov. Preskriptívna jurisdikcia sa 

v trestnoprávnom kontexte vzťahuje na autoritu štátu v rámci medzinárodného práva 

presadiť použiteľnosť svojho trestného práva na dané správanie, či už zákonnými alebo 

podzákonnými predpismi, nariadeniami vlády alebo za určitých podmienok dokonca 

rozhodovaním súdov. Donucovacia jurisdikcia odkazuje na moc štátu v rámci 

medzinárodného práva aplikovať svoje trestné právo prostredníctvom polície a iných 

vykonávacích orgánov a prostredníctvom súdov. Jednoducho povedané, preskriptívna 

jurisdikcia sa týka štátnej autority, ktorá mu umožňuje kriminalizovať dané chovanie, 

donucovacia jurisdikcia oprávňuje štát, okrem iného, zatknúť a zadržiavať, stíhať, viesť 

konanie, uväzniť a potrestať osobu, za spáchanie činov takto kriminalizovaných.  

 

1.1. Zásady uplatňovania národnej jurisdikcie 

Jurisdikcia je jedným z aspektov zvrchovanosti štátu. Je to právomoc štátu 

uplatňovaná na jeho území nad všetkými osobami tam sa nachádzajúcimi, či už jeho 

štátnymi príslušníkmi, alebo nie. Ďalej uplatňovanie štátnej moci v medzinárodnom 

merítku pri ochrane svojich záujmov, a nad jeho občanmi, či už doma alebo v zahraničí. 

Táto skutočnosť je vyjadrená v nasledujúcich zásadách: v zásade teritoriality (territorial 

principle), v zásade personality (nationality principle), v zásade pasívnej personality 

(passive personality principle), v zásade ochrany (protective principle) a v zásade 

univerzálnej jurisdikcie a kvázi-univerzálnej jurisdikcie.
6
 Český trestný zákonník 

vyjadruje tieto zásady obdobne. V §§ 4-9 zákona č. 40/2009 Sb., trestný zákonník, 

                                                 

 
6
 Porov. Aust, A. Handbook of International Law, Second edition, (New York: Cambridge University 

Press, 2010), str. 42-45 
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upravuje zásady teritoriality, registrácie, personality, ochrany a univerzality, subsidiárnu 

zásadu univerzality a pôsobnosť štátu priznanú medzinárodnou zmluvou. 

 

Zásada teritoriality podľa A. Austa, v sebe zahŕňa i zásadu registrácie podľa 

českého trestného zákonníku. Znamená to, že štát je oprávnený vykonávať právomoc na 

svojom území, tak i mimo svojho územia, pokiaľ sa jedná o loď alebo iné plavidlo, 

lietadlo alebo iný vzdušný prostriedok registrovaný v danom štáte. Túto právomoc 

môže uplatňovať ako na svojich občanov, tak na cudzích štátnych príslušníkov, alebo 

osôb bez štátnej príslušnosti, pokiaľ sa nachádzajú na jeho území, registrovanom 

plavidle alebo vzdušnom dopravnom prostriedku. 

 

Zásada personality vyjadruje, že štát môže regulovať aktivity svojich občanov 

v zahraničí, či už rezidentov, alebo tých, ktorí sú iba na návšteve. V rôznej miere štáty 

využívajú zákonné úpravy, ktoré stanovujú, že ich občan, ktorý spáchal určité 

previnenie (certain offence) v zahraničí, bude stíhaný doma a v tomto prípade môže 

nastať vydanie občana. Pokiaľ to však nie je dovolené zmluvou, zákony nemôžu byť 

vynucované v rámci iného štátu.
7
 V českom trestnom zákonníku sa táto zásada 

prejavuje ako zásada personality, ktorá sa vzťahuje nielen na českých občanov 

v zahraničí, ale i na osoby bez štátnej príslušnosti, majúce povolený trvalý pobyt na 

území Českej republiky.  

 

Ďalšou zásadou podľa A. Austa, je zásada pasívnej personality, ktorý túto 

zásadu nazýva i jurisdikciou obete (victim jurisdiction), čo dopredu prezrádza, kedy sa 

tento princíp uplatní. Bude to v prípade, že boli isté akty spáchané v zahraničí, cudzím 

štátnym príslušníkom, ale proti občanovi dotyčného štátu. V českom trestnom 

zákonníku je táto zásada nazývaná zásadou univerzality. Je nutné si pri tomto 

pomenovaní dať pozor na podobnosť s pojmom univerzálna jurisdikcia, ktorý 

vysvetľujem nižšie. 

 

                                                 

 
7
 Ibid. 



7 

 

Zásada ochrany vyjadruje, že štát môže za určitých okolností zriadiť svoju 

jurisdikciu i voči cudziemu štátnemu príslušníkovi, ktorý spácha v zahraničí previnenie 

(offence) škodlivé voči štátnej bezpečnosti (State’s security), i keď toto previnenie nie je 

trestné v druhom štáte.
8
 Český trestný zákonník tento nie veľmi určitý princíp spresňuje 

taxatívnym výpočtom trestných činov v § 7, ktoré hoci spáchané v zahraničí cudzím 

štátnym príslušníkom alebo osobou bez štátnej príslušnosti, budú posudzované podľa 

zákonov Českej republiky.
9
 

 

 Konečne sa dostávame k poslednej zásade, ktorou je zásada univerzálnej 

jurisdikcie a kvázi-univerzálnej jurisdikcie. Univerzálna jurisdikcia je jednou 

z hlavných tém mojej diplomovej práce, a preto sa jej budem samostatne venovať 

v nasledujúcich častiach tejto práce, kde jej rozboru poskytnem viac priestoru.  

 

1.2.  Jurisdikcia podľa medzinárodného práva 

Jurisdikcia podľa medzinárodného práva je v úzkom vzťahu s pojmom štátnej 

suverenity. Jurisdikcia sa stáva otázkou medzinárodného práva, keď štát, horlivý 

presadzovať svoje suverénne záujmy za hranicami, príma zákony, ktoré upravujú nie 

celkom domáce otázky.
10

 Potom je medzinárodnoprávna jurisdikcia tým ukazovateľom, 

ktorý určuje, ako ďaleko až môže právo jedného štátu zasahovať za jeho hranice. 

Pretože každý štát disponuje výlučnou autoritu na svojom vlastnom teritóriu, a zároveň 

nemá žiadnu na území iných štátov, v uplatňovaní práva v rámci 

medzinárodnoprávnych vzťahov by si všetky štáty mali byť rovné. Preto by nemalo 

dochádzať k uzurpovaniu si privilégií rozhodovať v medzinárodnom práve na základe 

veľkosti, hospodárskej, ekonomickej alebo politickej sily toho ktorého štátu.  

 

Aj tu by sa vymedzenie jurisdikcie jednotlivých štátov v medzinárodnom práve, 

malo užívať ako korektív primeranosti a spravodlivého uplatňovania jurisdikcie štátom. 

Systém medzinárodného práva jurisdikcie (the international law of jurisdiction) je 

                                                 

 
8
 Ibid. 

9
 Porov. Hlava I. Časti 1. zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, Díl 3.: Místní pťíslušnost, §7 odst. 1 

10
 Ryngaert, C. Jurisdiction in International Law, (New York: Oxford, 2008), str. 5 a nasledujúce 
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niekedy označovaný ako právo extrateritoriálnej jurisdikcie (the law of extraterritorial 

jurisdiction).
11

 Je tomu tak preto, že štáty takto regulujú záležitosti, ktoré nie sú výlučne 

otázkou domáceho práva, ale zasahujú i do oblastí práva medzinárodného. Jurisdikcia sa 

stáva otázkou medzinárodného práva vtedy, keď jej výkon presahuje vlastné hranice 

štátu a štát tak reguluje otázky, ktoré nie sú výlučne domácej povahy. Pojem 

„extrateriotoriálna jurisdikcia“ je ale presný len vtedy, keď odkazuje na výkon 

jurisdikcie nad osobami, majetkom alebo aktivitami, ktoré nemajú žiadnu územnú 

spojitosť s regulujúcim štátom, t.j. výkon na základe princípu personality, ochranného 

princípu alebo princípu univerzálnej jurisdikcie.
12

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 
11

 Ibid. 
12

 Ibid. 



9 

 

2. Prípad Lotus 

Tento prípad, o ktorom rozhodoval v roku 1927 Stály dvor medzinárodnej 

spravodlivosti (Permanent Court Of International Justice) (ďalej len „PCIJ“),  je 

z hľadiska výkonu extrateriotoriálnej jurisdikcie prelomovým prípadom. Jednalo sa totiž 

o prvé rozhodnutie, týkajúce sa výkonu jurisdikcie štátom, mimo jeho vlastné územie. 

 

2. augusta 1926 došlo v medzinárodných vodách ku kolízii francúzskeho 

plavidla Lotus a tureckého plavidla Boz-Kourt. Turecká loď sa po tejto zrážke potopila, 

pričom zahynulo osem tureckých občanov nachádzajúcich sa na palube tejto lode. 

Desať pasažierov, vrátane kapitána tureckej lode, ktorí prežili, bolo prijatých na palubu 

francúzskej lode, ktorá ich dopravila až k tureckým brehom. Tam boli následne 

obvinení kapitán tureckého plavidla a dôstojník hliadkujúci na lodi Lotus v čase zrážky. 

Obvinení boli zo zabitia. Francúzsky občan bol odsúdený na 80 dní väzenia a finančnú 

pokutu. Francúzska vláda s týmto nesúhlasila a žiadala Turecko o vydanie svojho 

občana a možnosť jeho stíhania francúzskymi úradmi. Keďže sa štáty nemohli 

dohodnúť, rozhodli sa tento prípad postúpiť pred PCIJ. 

 

Základná otázka, ktorá bola súdu položená, znela: Porušilo Turecko 

medzinárodné právo, keď turecké súdy vykonávali svoju jurisdikciu nad francúzskym 

občanom za čin, ktorý sa stal mimo územie Turecka? Doplnkovou otázkou bolo, či 

v prípade, že o prvej otázke súd rozhodne kladne, má Francúzsko nárok na finančnú 

kompenzáciu od Turecka.  

 

Súd rozhodol, že Turecko neporušilo medzinárodne právo, tým že začalo trestne 

stíhať francúzskeho občana. Zaujímavé sú ale nielen otázky, ktorými sa súd počas 

svojho rozhodovania zaoberal, ale aj nesúhlasné stanoviska voči rozhodnutiu. Prvé, 

o čom musel súd rozhodnúť bolo oprávnenie Turecka založiť si svoju jurisdikciu 

v tomto prípade. Potrebuje Turecko na podporu svojho tvrdenia o oprávnenom výkone 

jurisdikcie existujúce pravidlo medzinárodného práva, alebo stačí samotná neexistencia 

pravidla, ktoré by výkon tejto jurisdikcie zakazovalo? Z rozhodovania PCIJ vzišli 

pravidlá, ktoré sú v medzinárodnom práve označované ako „Lotus principles“. Prvý 

z nich hovorí, že výkon jurisdikcie je obmedzený na teritórium štátu, ktorý sa tohto 
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výkonu domáha, pokiaľ mu to výslovne nepovoľuje znenie nejakej medzinárodnej 

zmluvy alebo pravidlo obyčajového medzinárodného práva. (In this sense jurisdiction is 

certainly territorial; it cannot be exercised by a State outside its territory except by 

virtue of a permissive rule derived from international custom or from a convention.)
13

 

Druhý z princípov stanoví, že štát môže vykonávať jurisdikciu v akejkoľvek záležitosti, 

aj bez toho, aby to priamo povoľovala norma medzinárodného práva, pokiaľ bude štát 

tuto jurisdikciu vykonávať v rámci svojho vlastného územia. To znamená, že štáty majú 

v takýchto prípadoch široké možnosti pre výkon svojej jurisdikcie, avšak len do tej 

miery, pokiaľ to nie je medzinárodným právom zakázané. Inými slovami sa dá povedať, 

že štáty môžu uplatňovať svoju jurisdikciu vo všetkých smeroch, ktoré nie sú explicitne 

vylúčené normami medzinárodného práve. Čiže čo nie je pri výkone štátnej jurisdikcie 

normami medzinárodného práva zakázané, je povolené. To samozrejme platí len na 

výkon jurisdikcie v teritóriu daného štátu. 

 

Plavidlá na voľnom mori podliehajú zásadne jurisdikciu štátu vlajky, pod ktorou 

sú registrované. Z tohto titulu Francúzsko namietalo svoju výlučnú jurisdikciu nad 

trestným činom spáchaným na francúzskom plavidle na voľnom mori. Súd však 

konštatoval, že keďže sa jednalo o vzájomný stret plavidiel, každého pod vlajkou iného 

štátu a na otvorenom mori, došlo k stretu jurisdikcií a teda ku jurisdikcii konkurujúcej. 

Bola preto nastolená otázka, ktorému štátu v takomto prípade pripadá právo výkonu 

jurisdikcie. Súd preto vyslovil stanovisko, že plavidlo plávajúce na otvorenom mori pod 

vlajkou určitého štátu je možné stotožniť s územím štátu o ktorý sa jedná, a preto má 

štát rovnaké právo na výkon svojej jurisdikcie, ako keby sa daný trestný čin odohral na 

jeho teritóriu. Keďže následky trestného činu nastali na tureckom plavidle, čiže na 

mieste považovanom za turecké teritórium, nie je možné použitie tureckého trestného 

práva  napadať, i keď bol trestný čin spáchaný cudzincami (foreigners).
14

 Turecko preto 

vykonávalo svoju jurisdikciu v rámci princípu teritoriality, ergo oprávnene. 

                                                 

 
13

 PCIJ, The Case of the S.S. Lotus, Docket XI, Judgement No.9, (7. September 1927),  par.  45, dostupné 

online:  http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus.htm (stiahnuté dňa 

20.3.2014) 
14

 Ibid, par. 60 

http://www.worldcourts.com/pcij/eng/decisions/1927.09.07_lotus.htm
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3. Univerzálna jurisdikcia 

3.1. Historický vývoj univerzálnej jurisdikcie 

Vznik a rozvoj univerzálnej jurisdikcie môžeme sledovať späť až do 10. 

storočia. Už vtedy totiž dochádzalo k zločinu, u ktorého sa ako u prvého začala vôbec 

prvýkrát v histórii užívať univerzálna jurisdikcia, a to k pirátstvu.
15

 Pirátstvo bolo po 

mnohé storočia stíhané, bez ohľadu na národnosť páchateľov, alebo miesto, kde bolo 

spáchané. Dôvodom pre stíhanie práve tohto zločinu za podmienok univerzálnej 

jurisdikcie ako prvého, bolo dôležitosť námorného obchodu a dopravných ciest medzi 

jednotlivými štátmi, ktoré boli neustále ohrozované činmi pirátstva v tejto dobe. 

Situáciu komplikovalo aj to, že činnosť pirátov sa vo väčšine prípadov odohrávala na 

voľnom mori a preto ich dolapenie a potrestanie bolo často náročné, až nemožné. Preto 

boli piráti označení za hostis humani generis
16

, t.j. nepriatelia celého ľudstva alebo tzv. 

trestne zodpovední pred súdmi všetkých národov (punishable in the tribunals of all 

nations).
17

 V staršom medzinárodnom práve sa vychádzalo z určitej fikcie, podľa ktorej 

loď prevádzkujúca pirátstvo stratila príslušnosť štátu, ktorého vlajku pôvodne mala, čím 

stratila i ochranu svojho štátu a bola vydaná právomoci každého štátu, ktorého vojnová 

loď zadržala pirátsku loď na voľnom mori.
18

 Tento postup sa stal súčasťou 

medzinárodného obyčajového práva a neskôr bol i kodifikovaný napr. v Ženevskom 

dohovore o voľnom mori z roku 1958 alebo v Dohovore OSN o morskom práve z roku 

1982. Napriek univerzálnej akceptácii výkonu univerzálnej jurisdikcie nad pirátstvom 

však medzi odbornou verejnosťou vždy existovala debata o povahe tohto zločinu 

v súvislosti s jeho subsumciou pod výkon univerzálnej jurisdikcie. Niektorí autori sa 

                                                 

 
15

 Buergenthal T., Maier H.(eds.), Public International Law in a Nutshell (St. Paul: West Group, 1990), 

str. 172 
16

 Bassiouni, Ch., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and 

Contemporary Practice in Virginia Journal of International Law 42 Va. J. Int'l L. (2001-2002), 

dostupné online:  

      http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vajint42&div=9&g_sent=1&collection=jour    

nals#118 (stiahnuté dňa 14. 4. 2014), str. 108 
17

United States v Smith, 18 U.S. 153 (1820), dostupné online: 

http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=18&invol=153(stiahnuté 

dňa 14. 4. 2014) 
18

 Šturma, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv (Praha: C.H.BECK, 

2010), str. 99   

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vajint42&div=9&g_sent=1&collection=jour%20%20%20nals#118
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vajint42&div=9&g_sent=1&collection=jour%20%20%20nals#118
http://caselaw.lp.findlaw.com/scripts/getcase.pl?navby=case&court=us&vol=18&invol=153(stiahnuté
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domnievajú, že pirátstvo sa ani zďaleka svojou povahou nepribližuje zločinom, na ktoré 

by univerzálna jurisdikcia mala dopadať, a odpornosť zločinu pirátstva nie je 

postačujúca pre uplatnenie univerzálnej jurisdikcie.
19

 Avšak na základe 

medzinárodného odsúdenia zo strany väčšiny štátov a dlhodobej zaužívanej praxe 

postihu pirátstva ako zločinu proti medzinárodnému právu, možno povedať, že to malo 

za následok akceptovanie výkonu univerzálnej jurisdikcie nad páchateľmi pirátstva 

a jeho zaradenie ako zločinu proti právu národov sui generis
20

. 

 

Ďalším zločinom, na ktorý sa historicky začala uplatňovať univerzálna 

jurisdikcia ako na jeden z prvých, bolo otroctvo. Medzinárodný zákaz otroctva pramenil 

z toho, že obchodovanie s otrokmi sa odohrávalo zväčša na voľnom mori a preto 

spadalo pod úpravu medzinárodných noriem. V roku 1815 bolo na Viedenskom 

kongrese deklarované, že obchod s otrokmi je rovný pirátstvu.
21

 Už na konci 19. 

storočia panoval názor, že obchod s otrokmi je nelegálny a mal by byť v rámci 

medzinárodného práva zakázaný. Avšak tak isto, ako u pirátstva, tak i u otroctva sa 

štáty veľmi nehrnuli do stíhania plavidiel na voľnom mori podozrivých z páchania 

medzinárodných zločinov. Bolo tomu tak z dôvodu, že štát, ktorý by tak učinil, by 

niesol riziko i náklady za stíhanie plavidla na voľnom mori sám, pričom úžitok by to 

prinieslo všetkým štátom medzinárodného spoločenstva a vlastný úžitok pre stíhajúci 

štát by nebol veľmi významný. Aj keď stále neexistovali žiadne zmluvy výslovne 

stanovujúce možnosť uplatňovania univerzálnej jurisdikcie nad otroctvom, praktický 

zákaz zapájania sa do tejto činnosti dosiahol statusu jus cogens tak ako aj univerzálna 

                                                 

 
19

 Kreß, C. Universal Jurisdiction over International Crimes and the Institut de Droit international, 

(Journal of International Criminal Justice (2006) 4 (3):561-585, 2006) dostupné online: 

http://jicj.oxfordjournals.org/content/4/3/561.abstract (stiahnuté dňa 25. 3. 2014), str. 569: „.It should 

go without saying that piracy does not even come close to match the‘heinousness’ of genocide or 

crimes against humanity, the former crime, in terms of gravity, being comparable rather to ordinary 

robbery. It also remains open to doubt whether piracy constitutes a crime under international law.“ 
20

 Ibid.  
21

 Bassiouni, Ch., Universal Jurisdiction for International Crimes: Historical Perspectives and 

Contemporary Practice in Virginia Journal of International Law 42 Va. J. Int'l L. (2001-2002), 

dostupné online: 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vajint42&div=9&g_sent=1&collection=journal

s#118 (stiahnuté dňa 14. 4. 2014), str. 112 a nasledujúce 

http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vajint42&div=9&g_sent=1&collection=journals#118
http://heinonline.org/HOL/Page?handle=hein.journals/vajint42&div=9&g_sent=1&collection=journals#118


13 

 

povinnosť zákazu obchodu s otrokmi.
22

 Dokonca aj Spojené štáty americké, ktoré majú 

zvyk nepodporovať normy, ktoré by mohli byť na ujmu ich občanom, podporili 

uplatnenie univerzálnej jurisdikcie nad zločinom otroctva.
23

  

3.1.1. Norimberský tribunál 
 

Veľkým míľnikom vo vývoji univerzálnej jurisdikcie bolo ustanovenie 

Medzinárodného vojenského tribunálu (International Military Tribunal) v rámci 

Norimberského procesu, ktorý prebiehal ako následok vojenských zločinov spáchaných 

počas druhej svetovej vojny. Princípy, ktoré boli vytvorené počas tohto procesu, sa stali 

základom pre využívanie univerzálnej jurisdikcie na zločiny proti ľudskosti, vojnové 

zločiny, genocídu a ďalšie. Schválené boli Rezolúciou Valného zhromaždenia OSN 

o Norimberských princípoch.
24

 Napriek tomu však nie je nikde v Norimberských 

princípoch spomenutý princíp univerzality, čo oslabuje relevanciu vzťahovania týchto 

princípov na univerzálnu jurisdikciu. Pár zmienok univerzálnej jurisdikcie sa ale 

nachádza v rozsudkoch Medzinárodného vojnového tribunálu. Tento trochu pochybný 

zrod univerzálnej jurisdikcie má následky do dnešných dní, keď sa neustále vedú spory 

o jej uplatňovaní, princípoch, či dokonca samotnej existencii. Mnohí autori sa ale 

zhodnú, že od čias Norimberského procesu sa škála univerzálnej jurisdikcie značne 

rozšírila z pôvodných zločinov pirátstva a otroctva, na zločiny ďalšie: zločiny proti 

ľudskosti, genocída, mučenie, terorizmus, zločiny spojené s omamnými látkami, zločiny 

proti mieru, apartheid a iné. 

 

                                                 

 
22

Hannikainen, L. Peremptory Norms (Jus Cogens) in International Law, Historical Development, 

Criteria, Present Status (Helsinki: Finnish Lawyers Publishing Co, 1988)  str. 446 
23

 Kraytman, Y. Universal Jurisdiction – Historical Roots and Modern Implications in Brussels Journal 

of International Studies Vol. 2, (2005), str. 101, dostupné online: 

http://www.kent.ac.uk/brussels/documents/journal/2005/Yana%20Shy%20Kraytman%20-

%20Universal%20Jurisdiction%20Historical%20Roots%20and%20Modern%20Implications.pdf 

(stiahnuté dňa 14. 4. 2014) 
24

Resolution adopted by the General Assembly, 95 (I). Affirmation of the Principles of International Law 

recognized by the Charter of the Nurnberg Tribunal, 11 December 1946, dostupné online: 

http://www.un-documents.net/a1r95.htm (stiahnuté dňa 14. 4. 2014) 

http://www.kent.ac.uk/brussels/documents/journal/2005/Yana%20Shy%20Kraytman%20-%20Universal%20Jurisdiction%20Historical%20Roots%20and%20Modern%20Implications.pdf
http://www.kent.ac.uk/brussels/documents/journal/2005/Yana%20Shy%20Kraytman%20-%20Universal%20Jurisdiction%20Historical%20Roots%20and%20Modern%20Implications.pdf
http://www.un-documents.net/a1r95.htm
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3.1.2. Prípad Eichman 

V prípade Eichman bol Izraelským súdom vytvorený dôležitý precedens vo veci 

univerzálnej jurisdikcie. Nemecký nacistický funkcionár a vojnový zločinec, Otto Adolf 

Eichman, ktorý sa mal zodpovedať za svoje odporné činy počas druhej svetovej vojny, 

okamžite po jej skončení zmizol a podarilo sa ho vystupovať až izraelskej tajnej službe 

Mosad na území Argentíny v roku 1960. Po jeho únose Mosadom bol prevezený do 

Izraela, kde bol postavený pred súd a obvinený zo zločinov podľa izraelského 

vnútroštátneho práva. Jednalo sa o zločiny proti židovskému národu, vojnové 

zločiny, zločiny proti ľudskosti a zločin členstva v nepriateľskej zločineckej organizácii. 

V súčte sa jednalo celkovo o 15 obvinení, z ktorých bol uznaný vinným v plnom 

rozsahu u každého z nich a odsúdený na trest smrti, ktorý bol vykonaný obesením 

v roku 1962. Obžalobu zastupoval generálny prokurátor Hausner, Eichmannov obhájca 

bol nemecký právnik Dr. Robert Servatius. Hneď na začiatku procesu vzniesol Dr. 

Servatius otázky, týkajúce sa právomoci Jeruzalemského súdu rozhodovať v tomto 

prípade. Ako prvé namietal nestrannosť a nezaujatosť troch sudcov, ktorý mali 

rozhodovať o tomto prípade z dôvodu ich izraelskej štátnej príslušnosti a pretože sami 

boli židia a mali rozhodovať o židovských záujmoch. Druhou námietkou bol ilegálny 

únos obvineného a jeho transport z Argentíny do Izraela.  Ďalej Dr. Servatius namietal 

retroaktivitu obžaloby, keďže v čase údajného páchania zločinov Eichmannom izraelský 

štát vôbec neexistoval a teda neexistovala ani právna úprava kriminalizujúca jeho 

chovanie. S tým súvisel aj jeho posledný argument, že k činom, z ktorých bol Eichmann 

obvinený došlo mimo územia štátu Izrael a to dokonca ešte v dobe, keď tento štát vôbec 

neexistoval.  

 

Súd sa so všetkými týmito argumentmi vysporiadal a zamietol ich. K prvému 

argumentu uviedol, že sudca sa pri výkone svojho povolania vzdáva akejkoľvek 

príslušnosti a podlieha iba právu a nie svojim emóciám.
25

 Tým je zaručená nestrannosť, 

objektívnosť rozhodovania a spravodlivý proces.  

                                                 

 
25

 The Trial of Adolf Eichmann, District Court Sessions Volume I, Session No. 6, (17 April 1961) , 

Decision No. 3, dostupné online: http://www.nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-

adolf/transcripts/Sessions/Session-006-01.html (stiahnuté dňa 14. 4. 2014): „As for the Accused's fear 

concerning the background against which this trial will be heard we can only repeat the principles 

http://www.nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts/Sessions/Session-006-01.html
http://www.nizkor.org/hweb/people/e/eichmann-adolf/transcripts/Sessions/Session-006-01.html
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K námietkam retroaktivity súd uviedol, že všetky činy, ktoré boli vykonané 

počas vojny a sú v rozpore s právom, boli protiprávne už v čase ich páchania a dokonca 

i nacistický zločinci si toho museli byť vedomí. Vzhľadom k nelegálnemu nacistickému 

režimu však títo páchatelia neboli za svoje činy stíhaní v čase ich páchania a preto 

z princípu prirodzenej spravodlivosti je nutné predviesť tieto osoby pred spravodlivosť 

až následne. Navyše všetky tieto zločiny spáchané Eichmannom sú podobne ako 

zločiny proti ľudskosti trestné od nepamäti.
26

  

 

Čo sa týka namietaného Eichmannovho únosu a jeho nelegálneho transportu do 

Izraela, súd vyslovil, že nie je oprávnením súdu  skúmať, akým spôsobom bol obvinený 

dopravený na územie suverénneho štátu, kde má byť trestne stíhaný. 

 

Ďalej súd rozhodoval o poslednej námietke Eichmannovho obhajcu, pričom 

dospel k záveru, že existencia štátu Izrael nie je pre proces relevantná. Navyše, plán 

vyhladenia židov zahŕňal i tých židov, ktorí v čase druhej svetovej vojny sídlili na 

území Palestíny.  

 

Najdôležitejšou časťou rozhodnutia Jeruzalemského súdu bola časť venujúca sa 

vysvetleniu príslušnosti súdu ku stíhaniu Eichmanna, ktorá bola ospravedlnená 

princípom univerzálnej jurisdikcie. Preto súd uviedol, že keďže neexistuje 

medzinárodný súd ktorý by stíhal podobné zločiny, potrebuje medzinárodné právo 

súdne a legislatívne orgány z každej krajiny, ktoré by uplatnili svoje zákony a priviedli 

zločincov pred súd. Pretože zločiny spáchané Eichmannom sú nielen zločinmi podľa 

izraelského práva, ale sú to zločiny, ktoré útočia na celé ľudstvo a šokovali svedomie 

národov. Takéto zločiny sú hrubým porušením samotného práva národov (“delicta juris 

                                                                                                                                               
which apply to every judicial system worthy of the name; that indeed while on the bench a judge does 

not cease to be flesh and blood, possessed of emotions and impulses. However he is required by law to 

subdue these emotions and impulses, for otherwise a judge will never be fit to consider a criminal 

charge which arouses feelings of revulsion, such as treason, murder or any other grave crime. It is 

true that the memory of the Holocaust shocks every Jew to the depth of his being, but when this case is 

brought before us we are obliged to overcome these emotions while sitting in judgment. This duty we 

shall fulfil“ 
26

 Ben-Naftali, O. Eichmann, in: Cassese, A.: The Oxford Companion to International Criminal Justice, 

(Oxford: Oxford University Press, 2009), str. 654   
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gentium”), a preto je treba sa zasadiť o ich potrestanie ktorýmkoľvek štátom, v záujme 

celého ľudstva.
27

 

 

Týmto svojím rozhodnutím izraelský súd načrtol možnosti uplatňovania 

univerzálnej jurisdikcie a rozsah zločinov, na ktorých stíhanie sa bude vzťahovať. 

3.2.  Definícia univerzálnej jurisdikcie  

Obecne vzaté, univerzálna jurisdikcia znamená, že každý štát je oprávnený súdiť 

osoby obvinené zo zločinov podľa medzinárodného práva, bez ohľadu na to, kde bol 

zločin spáchaný a aké je občianstvo páchateľa alebo obete. Univerzálna jurisdikcia tak 

vyjadruje spoločný záujem všetkých štátov na stíhaní a potrestaní určitých zločinov.
28

 

Na rozdiel od ostatných základov jurisdikcie ako sú zásady teritoriality, personality, 

pasívnej personality a ochrany, si zásada univerzality, alebo univerzálna jurisdikcia 

nevyžaduje žiadnu spojitosť medzi stíhajúcim štátom a osobou, ktorá spáchala zločin 

podľa medzinárodného práva. Dôležité pre uplatňovanie univerzálnej jurisdikcie je 

naopak povaha spáchaného zločinu. Čo to ale znamená a kedy je možné skutočne 

uvažovať nad legitímnym uplatnením univerzálnej jurisdikcie? Niektorí autori sa 

domnievajú, že sa jedná o dva základne prípady: (a) na základe odpornosti povahy 

a rozsahu chovania, ako sú prípady ťažkého porušenia humanitárneho práva a zločiny 

proti ľudskosti, alebo (b) ako následok neadekvátnosti domáceho práva a vynucovania 

v prípade protiprávneho chovania spáchaného na územiach, ktoré nepodliehajú autorite 

žiadneho štátu, ako napríklad šíre more.
29

 Jedná sa o trestnoprávnu jurisdikciu, ktorej 

úlohou by mal byť boj proti beztrestnosti páchateľov najťažších zločinov podľa 

medzinárodného práva. Isté však je, že jednoznačná definícia tohto pojmu neexistuje 

a ani autori, venujúci sa tejto téme, sa na jednotnom vysvetlení pojmu univerzálna 

jurisdikcia nezhodnú. 

                                                 

 
27

 AttorneyGeneral v. Eichmann, District Court of Jerusalem, Criminal Case No. 40/61, Judgment, par. 12   
28

 Šturma, P. Univerzálni jurisdikce a postih závažných porušení ženevských úmluv z r.1949, Mezinárodní    

    humanitární právo - 60. výročí Ženevských úmluv z roku 1949, Acta Universitatis Carolinae, Iuridica 

4/2009 (Praha: Karolinum, 2010) , str. 175 
29

Porov. Bantekas, I. International criminal law, Fourth edition, (Oxford: Hart Publishing, 2010), str. 345 
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3.3.  Druhy univerzálnej jurisdikcie 

Vedecká obec zväčša rozlišuje medzi univerzálnou jurisdikciou pravou, či 

absolútnou (pure or absolute) a univerzálnou jurisdikciou podmienečnou (conditional). 

Univerzálna jurisdikcia, o ktorej prevažne pojednávam vo svojej práci je z tohto 

hľadiska chápaná ako podmienečná. To znamená, že podmienkou pre uplatnenie 

univerzálnej jurisdikcie je, aby sa obvinený nachádzal na území štátu, ktorý ho chce 

stíhať podľa princípu univerzality.  

 

Pravá univerzálna jurisdikcia je známa i pod pojmom univerzálna jurisdikcia in 

absentia. Je to univerzálna jurisdikcia v najširšom zmysle, a to preto, že teoreticky 

umožňuje štátom stíhať páchateľov trestných činov podľa medzinárodného práva, bez 

akejkoľvek spojitosti so stíhajúcim štátom a to dokonca i bez požiadavku na osobnú 

prítomnosť stíhanej osoby na území tohto štátu. Žiadna zmluva však neobsahuje 

výslovný právny základ pre tento typ jurisdikcie. Avšak súčasne ani žiadna zmluva 

nevylučuje použitie takejto jurisdikcie. Takisto neexistuje žiadna norma 

medzinárodného obyčajového práva, ktorá by zakazovala výkon tohto typu jurisdikcie. 

Prax štátov v tejto veci je ale príliš vzácna a nekonzistentná aby bolo možné dovodiť 

presvedčivý záver.
30

 Kontroverznej problematike univerzálnej jurisdikcie in absentia sa 

širšie venujem v jednej z nasledujúcich kapitol tejto práce. 

 

Ďalším delením univerzálnej jurisdikcie je delenie na (a) kooperatívny 

všeobecný princíp univerzality (general cooperative universality), (b) kooperativný 

obmedzený princíp univerzality (limited cooperative universality) a (c) jednostranný 

obmedzený princíp univerzality (unilateral limited universality).
31

 Kooperatívny 

všeobecný princíp univerzality poskytuje základy pre jurisdikciu štátu, ktorý zadržiava 

páchateľa, ktorý spáchal či už zločiny uznávané podľa vnútroštátneho práva vo väčšine 

štátov, alebo zločiny podľa medzinárodného práva, v prípade, že nie je možné údajného 

                                                 

 
30

 Ibid. 
31

 Reydams, L. Universal Jurisdiction: International and municipal legal perspective, (New York: 

Oxford university press, 2003), str. 28 a nasledujúce 
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páchateľa vydať. V náväznosti na tieto zločiny spoločné väčšine štátov
32

 (common 

crimes), sa na základ pre túto jurisdikciu často odkazuje ako na princíp zastúpenia 

(representation principle) alebo delegovaný výkon spravodlivosti (vicarious 

administration of justice).
33

 Druhý, kooperatívny obmedzený princíp univerzality sa 

vzťahuje iba na trestné činy podľa medzinárodného práva a vylučuje zločiny spoločné 

väčšine štátov. Jurisdikcia je založená na povahe zločinu a jedinou podmienkou je 

dobrovoľná prítomnosť páchateľa. A konečne posledný, jednostranný obmedzený 

princíp univerzality, ktorý korešponduje so súčasným modelom pravej alebo 

podmienečnej jurisdikcie. Tento princíp sa vzťahuje čisto k povahe trestného činu 

a umožňuje zahájiť i stíhanie in absentia.
34

 

3.3.1. Univerzálna jurisdikcia in absentia 

Zatiaľ čo u klasickej, tzv. podmienečnej univerzálnej jurisdikcie je spojitosť 

medzi štátom, ktorý ma v úmysle stíhať údajného páchateľa a týmto páchateľom jeho 

fyzická prítomnosť v mieste očakávaného súdu, pri univerzálnej jurisdikcii in absentia 

tento prvok chýba. To spôsobuje ešte väčšie rozpory medzi odbornou verejnosťou 

v otázke, či a ako tento typ jurisdikcie vôbec možno uplatňovať. Ako uvádzam vyššie, 

neexistuje žiadna medzinárodná obyčaj ani zmluva, ktorá by používanie univerzálnej 

jurisdikcie in absentia explicitne umožňovala, ale ani naopak, zakazovala. Zriedkavý 

výskyt uplatňovania univerzálnej jurisdikcie in absentia, jeho kontroverznosť a malé 

množstvo štátov, ktoré to v svojich právnych poriadkoch umožňujú, vedie k tomu, že 

štáty aj vedecká obec sa zdráhajú tento princíp podporiť. Tak isto jej uplatňovanie 

vyvoláva medzi štátmi ešte viac nevôle, ako princíp klasickej univerzálnej jurisdikcie, 

ktorý mnohé štáty ešte i dnes odmietajú uznať. 

 

Univerzálna jurisdikcia in absentia so sebou prináša mnoho výhod, ale 

i nevýhod. V porovnaní s podmienečnou univerzálnou jurisdikciou, umožňuje stíhanie 

páchateľov, bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú. Tým sa zmenšuje množstvo 

                                                 

 
32

 Zločiny trestné v  zmysle vnútroštátneho práva, keď väčšina štátov má vo svojich vnútroštátnych 

právnych poriadkoch obdobne upravenú trestnosť istých zločinov. 
33

 Engdahl, O. Protection of Personnel in Peace Operations, The Role of the 'Safety Convention' against 

the Background of General International Law, (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2007), str. 35 
34

 Ibid. 
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nestíhateľných trestných činov a upevňuje povedomie o individuálnej zodpovednosti 

jednotlivca i na medzinárodnej úrovni. Druhá strana mince ale poukazuje na 

zasahovanie do suverenity druhých štátov, na ktorých území sa páchateľ môže 

nachádzať. Keďže univerzálna jurisdikcia in absentia môže dostihnúť kohokoľvek 

a kdekoľvek, bolo namietané, že to povedie k spôsobeniu chaosu v súdnictve (judicial 

chaos).
35

 Je nutné ale poznamenať, že pokiaľ by sa štáty snažili vyhnúť používaniu 

univerzálnej jurisdikcie in absentia, mnoho páchateľov medzinárodných trestných činov 

by nikdy nebolo stíhaných. Zotrvali by totiž na území štátu, ktorý by ich nestíhal ani 

nevydal k stíhaniu a je len málo pravdepodobné, že by títo páchatelia, vedomí si 

možného trestného stíhania a jeho následkov, dobrovoľne vstúpili na územie štátov, kde 

by im stíhanie alebo extradícia do štátu, ktorý by ich stíhal, hrozilo.  

 

Námietku, že by bolo narušené základné právo na spravodlivý proces tým, že by 

páchateľ nemohol dopredu predvídať, podľa akého práva a akým právnym procesom 

bude podliehať, vyvracia Cedric Ryngaert. Ten hovorí, že páchatelia trestných činov 

proti medzinárodnému právu vedia, že ich ohavné skutky sú trestné podľa 

medzinárodného práva a že môžu byť predvedený pred akýkoľvek súd.
36

 Tento 

predpoklad zakladá ospravedlnenie nenaplneného procesného princípu, že obvinený má 

poznať právo, podľa ktorého bude súdený. Opačne  stanovisko ale zastáva Ústav 

medzinárodného práva (Institut de droit international) (ďalej len „IDI“). Vo svojej 

rezolúcii č. III prijatej roku 2005 v Krakowe, v odseku 3 písm. b) tvrdí, že mimo aktov 

vyšetrovania a vyžiadania extradície domnelého páchateľa, výkon univerzálnej 

jurisdikcie vyžaduje prítomnosť predpokladaného páchateľa na území štátu, kde má byť 

stíhaný, na palube lietadla letiaceho pod vlajkou tohto štátu alebo registrovaného podľa 

práva tohto štátu, alebo pod iným druhom kontroly zo strany tohto štátu.
37

 Z toho je 

možné vyrozumieť, že pre vyšetrovanie domnelého páchateľa a pre kroky vedúce k jeho 

vydaniu zo štátu, kde sa nachádza, sú možné aj s uplatnením univerzálnej jurisdikcie in 

                                                 

 
35

 Porov. Ryngaert, C. Jurisdiction in international law, (New York: Oxford university press, 2008), str. 

121 
36

 Ryngaert, C. Jurisdiction in International Law, (New York: Oxford University Press, 2008), str. 121- 

122 
37

 IDI, Resolution III. on Universal criminal jurisdiction with regard to the crime of genocide, crimes 

against humanity and war crimes, (Krakow, 2005), par. 3 (b) 



20 

 

absentia. Každopádne ale súdny proces, ktorý by potom nasledoval, už podľa IDI musí 

prebehnúť v prítomnosti obvinenej osoby na teritóriu štátu, ktorá tento proces voči 

nemu vedie.  

 

V otázke dodržovania ľudských práv, ako je napr. právo na spravodlivý proces 

pre obvineného z medzinárodných trestných činov, má IDI podobne prísne stanovisko. 

Keďže štát uplatňujúci univerzálnu jurisdikciu nejedná vo svojom vlastnom záujme 

a zastupuje záujmy celého medzinárodného spoločenstva, mal by dodržať obdobné 

štandardy ako Medzinárodný trestný súd (International Criminal Court) (ďalej len 

„ICC“), ktorý jedná v obdobnom záujme. 
38

 K tomu uvádzam, že Medzinárodný trestný 

tribunál pre bývalú Juhosláviu (The International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia) (ďalej len „ICTY“) sa vyjadril vo veci Blaskić, že v obecnej rovine by 

nebolo vhodné, viesť proces in absentia proti osobe, ktorá primárne spadá pod 

jurisdikciu Medzinárodného trestného tribunálu. 
39

 Aj Rímsky štatút sa vo svojom čl. 63 

odst.1 a 61 odst. 2  uberá smerom, ktorý si vytýčil ICTY vo svojom štatúte.
40

 Tým, že 

ICC upravil pravidlá pre procesy in absentia obdobne ako ICTY niekoľko rokov pred 

ním, a i zo samotného znenia zmieňovaných článkov v Rímskom štatúte je možné 

odvodiť, že pred ICC nie je možné vykonávať procesy in absentia. V prípade ICTY sú 

procesy in absentia vylúčené čl. 20 a čl. 21 odst. 4. písm. d) štatútu ICTY. Avšak 

považujem za nutné spomenúť, že Rokovací a dôkazný poriadok ICTY tento princíp vo 

svojom pravidle 61 (Rule 61) jemne naštrbil.
41

 Preto môžeme použiť nasledujúci 

argument: pokiaľ sú procesy in absentia považované za nevhodné v procesoch pred 

medzinárodnými trestnými tribunálmi, to isté by sa malo vzťahovať na tie vnútroštátne 

                                                 

 
38

 Kreß, C. Universal Jurisdiction over International Crimes and the Institut de Droit international, 

(Journal of International Criminal Justice (2006) 4 (3):561-585, 2006) dostupné online: 

http://jicj.oxfordjournals.org/content/4/3/561.abstract (stiahnuté dňa 25. 3. 2014), str. 22 
39

 Rozsudok na základe žiadosti Chorvátskej republiky o preskúmanie rozhodnutia súdneho senátu 

    II zo dňa 18. júla 1997 Blaskic  (IT-95-14-AR 108 bis), Trial Chamber 29. októbra 1997, odst. 59 
40

 Porov. Štatút Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu, čl. 21, odst. 4, písm. d: „In 

the determination of any charge against the accused pursuant to the present Statute, the accused  

      shall be entitled to the following minimum guarantees, in full equality:  (d) to be tried in his presence, 

..“. 
41

 Rokovací a dôkazný poriadok Medzinárodného súdneho tribunálu pre bývalú Juhosláviu, pravidlo 61, 

dostupné online: 

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Rules_procedure_evidence/it032rev46e.pdf (stiahnuté 

dňa 27.5.2014) 
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konania, ktoré sú založené vyslovene na výkone univerzálnej jurisdikcie. 
42

 Nevhodnosť 

takýchto procesov možno odvodzovať práve z práva na spravodlivý proces, ako 

uvádzam vyššie. 

 

Hoci je právo na spravodlivý proces jedným zo základných práv a slobôd, ktoré 

nemôže byť v žiadnom prípade opomínané, musím sa prikloniť skôr k názoru Cedrica 

Ryngaerta, že páchatelia takýchto ohavných činov útočiacich na mnoho ďalších práv 

a slobôd, by mali byť súdení aj v neprítomnosti, aby sa predišlo ich vyhýbaniu sa 

spravodlivosti.  

3.4.  Porušenie jus cogens 
 

Keď hovoríme o jus cogens, hovoríme o konštrukte kategorických zásad alebo 

noriem, od ktorých nie je dovolené sa odchýliť. Tieto normy sú uznané medzinárodným 

spoločenstvom ako celok, zásadný pre zachovanie medzinárodného právneho poriadku. 

Jedná sa o základný princíp medzinárodného práva.  

 

 Čo predurčuje jus cogens ako prvoradý princíp je jeho relatívna nezmazateľnosť, 

t.j. že jus cogens ako súčasť obyčajového práva nemôže byť vytlačená žiadnymi 

dohodami ani súhlasom strán, jedine ak vytvorením neskoršej normy, ktorá by mala 

opačný efekt.
43

 Komisia OSN pre medzinárodné právo (International Law Comission) 

(ďalej len „ILC“) uviedla, že zmluva je neplatná, ak je v rozpore s imperatívnou normou 

obecného medzinárodného práva, od ktorej sa nemožno odchýliť, a ktorá môže byť 

zmenená iba následnou normou všeobecného medzinárodného práva, ktorý má rovnaký 

charakter.
44

 Tento návrh bol potom potvrdený v Viedenských dohovoroch o zmluvnom 

práve, len s drobnými obmenami, ktoré nenarušujú zmysel pôvodného ustanovenia. 

Viedenské dohovory o zmluvnom práve teda stanovujú, že jus cogens je „norma prijatá 
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(Journal of International Criminal Justice (2006) 4 (3):561-585, 2006) dostupné online: 

http://jicj.oxfordjournals.org/content/4/3/561.abstract (stiahnuté dňa 25. 3. 2014), str. 23 
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 Brownlie, I. Principles of public international law, (New York: Oxford university press, 1998), str.515 
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 ILC, Draft Articles on the Law of Treaties, 1966, Art. 50, dostupné online:  
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a uznaná medzinárodným spoločenstvom štátov ako celkom za normu, od ktorej nie je 

dovolené odchýliť sa a ktorá sa môže zmeniť iba novou normou všeobecného 

medzinárodného práva rovnakej povahy“.
45

 Z vyššie uvedeného vyplýva nepopierateľná 

zásadnosť jus cogens. To potvrdzuje i názor Medzinárodného súdneho dvora 

(International Court of Justice), že niektorými povinnosťami sú zaviazané všetky štáty, 

teda dodržiavanie týchto záväzkov platí erga omnes.
46

 To zahŕňa i jus cogens a dôležité 

ľudské práva. 

 

 Ktoré zločiny podľa medzinárodného práva teda považujem za porušenie jus 

cogens? Podľa Cedrica Ryngearta sa jedná o genocídu, vojnové zločiny, zločiny proti 

ľudskosti a mučenie, ktoré sú kvôli svojej odpornosti považované za najzávažnejšie 

predstaviteľné zločiny.
47

 Bude tomu tak i preto, že sa jedná o porušenie základného 

princípu jus cogens, ktorý musí byť dodržiavaný erga omnes. Pretože každý štát je 

povinný predchádzať a trestať tieto zločiny, môžeme povedať, že sa jedná o zločiny, 

voči ktorým smeruje výkon univerzálnej jurisdikcie.  

3.5. Zločiny, u ktorých sa uplatňuje univerzálna jurisdikcia 

Výkon univerzálnej jurisdikcie je považovaný za pomerne značný zásah do 

suverenity jednotlivých štátov, ako aj do práv obvinených. Preto sa jej výkon uplatňuje 

len u špecifickej skupiny trestných činov, aby sa predišlo jej zneužívaniu v prípadoch, 

kedy sú možné a hlavne dostačujúce iné prostriedky výkonu spravodlivosti. Jedná sa 

o činy ktoré môžeme nazvať ťažkými zločinmi proti medzinárodnému právu. U týchto 

činov môžeme hovoriť o tak závažnom a odpornom porušení práva, že by celé 

medzinárodné spoločenstvo štátov malo mať záujem na potrestaní ich páchateľov. 

V takýchto prípadoch nie je možné spoliehať sa na to, že páchateľ bude eventuálne 

postavený pred spravodlivosť pred príslušný orgán, ale je treba, aby v prípade, že takáto 

eventualita nenastane, nedošlo k beztrestnosti páchateľov. 
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Medzi tieto zločiny patria porušenia jus cogens, a teda zločiny genocídy, 

vojnové zločiny, zločiny proti ľudskosti a mučenie. Podľa niektorých autorov by štáty 

mali byť ak nie povinné tak aspoň oprávnené uplatňovať univerzálnu jurisdikciu nad 

porušením práva tak odsúdeniahodného, že to šokovala svedomie ľudstva.  

3.6. Nevýhody spojené s uplatňovaním univerzálnej jurisdikcie 

Pri rozbore univerzálnej jurisdikcie sa nevyhneme ani téme, ktorá sa dotýka 

problémov spojených s univerzálnou jurisdikciou ako takou, i s jej uplatňovaním. Tieto 

ťažkosti sa týkajú praktických záležitostí ale sú i terčom kritiky zo strany politiky.  

 

Ako uvádzam v ďalšej kapitole, univerzálna jurisdikcia ako taká nie je priamo 

spojená zo žiadnou povinnosťou. To v podstate znamená, že žiadny štát nie je povinný 

vyšetrovať alebo stíhať medzinárodný trestný čin na podklade univerzálnej jurisdikcie. 

V tom spočíva hneď prvý zrejmý problém. Spolupráca pri hromadení dôkazov, pátraní, 

stíhaní či vydávaní páchateľov týchto zločinov je v prípade univerzálnej jurisdikcie 

často iba otázkou dobrej vôle štátov, prípadne ich vzájomných vzťahov na poli 

medzinárodného práva. Ako v prípadoch pirátstva a otroctva, ktoré popisujem 

v kapitole o historickom vývoji univerzálnej jurisdikcie, štáty často nevidia dôvod pre 

uplatnenie svojej jurisdikcie na princípe univerzality. Pokiaľ je potenciálny úžitok štátu 

zo stíhania páchateľov minimálny, zatiaľ čo riziká napr. v podobe prípadných protestov 

medzinárodného spoločenstva alebo v podobe vysokých nákladov sú nevyhnutné, štáty 

sa obecne do uplatňovania univerzálnej jurisdikcie príliš nehrnú. To má za následok 

pomerné riedke využívanie univerzálnej jurisdikcie a voľbu štátov držať sa v ústraní, 

pokiaľ ich záujmy nie sú priamo dotknuté. 

 

Ďalším praktickým problémom je dokazovanie. Úspešné stíhanie a usvedčenie 

páchateľov medzinárodných zločinov si vyžaduje úzku spoluprácu štátov, ktoré 

univerzálnu jurisdikciu uplatňujú a štátov, ktoré môžu mať so spáchanými zločinmi 

alebo páchateľmi nejakú spojitosť. Úspešnosť takejto spolupráce spočíva v poskytnutí 

pomoci, umožnení vstupu a vyšetrovania na území ďalšieho štátu, poskytnutie dôkazov 

a pod. Nie je však pravidlom, že štáty, na ktorých území sa trestné činy odohrali alebo 

ktoré majú inú spojitosť k takýmto zločinom, sú ochotné alebo schopné takúto pomoc 

poskytnúť. Môže tomu byť či už z politických, finančných alebo iných dôvodov, 
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poprípade kvôli bezpečnostnej situácii na území štátu atd. To samozrejme znižuje 

možnosť stíhajúceho štátu vykonať úspešné vyšetrovanie a dotiahnuť trestné stíhanie až 

do zdarného konca. 

 

Pri dokazovaní ešte zostaneme. Je pravdou, že často sa na území stíhajúceho 

štátu nachádzajú tábory utečencov zo štátu, ku ktorému sa vzťahuje vyšetrovanie. Títo 

utečenci sa samozrejme môžu uplatniť ako svedkovia pri vyšetrovaní a takisto môžu 

poskytnúť ďalšie dôležité dôkazné prostriedky. Avšak nemožno sa na túto skutočnosť 

spoliehať. Množstvo prípadov založených na univerzálnej jurisdikcii zlyhalo na 

nedosiahnutí potrebného štandardu pri dokazovaní. Aj v prípade dostupnosti svedkov 

môžu nastať problému v zájomnom pochopení kultúry, jazyka a takisto 

i s dôveryhodnosťou, ktorá sa ťažko posudzuje z hľadiska rozličných kultúrnych 

a spoločenských zázemí.
48

  

 

Ďalším problémom môže byť snaha rôznych nevládnych organizácii prípadne 

samotných obetí týchto zločinov, o iniciovanie stíhania v čo najväčšom množstve 

štátov, aby zväčšili šance na odsúdenie páchateľov. Tento problém je označovaný aj ako 

„forum shopping“, čo v podstate znamená výber a  oslovenie čo najväčšieho množstva 

štátov, ktoré by boli ochotné stíhanie vykonať. V tomto prípade však musíme mať na 

zreteli šetrenie práv obvinených a možnosť porušenia základného princípu trestného 

práva ne bis in idem.
49

  

 

Z hľadiska možných politických problémov je zásadnej kritike univerzálna 

jurisdikcia podrobená v otázke možnosti udeľovať amnestiu. Pokiaľ sa stíhajúci štát 

rozhodne podľa vnútroštátneho práva využiť amnestiu, toto rozhodnutie by malo byť 

v danej veci konečné, bez ohľadu na prípadne snahy iných štátov o predvedenie 

obvineného pred spravodlivosť. Tu by sa opäť mala uplatniť zásada ne bis in idem. A 

predsa v prípade univerzálnej jurisdikcie sa jedná o medzinárodné zločiny, ktorých 

stíhanie a potrestanie nie je v záujme výlučne jedného štátu ale v záujme celého 
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medzinárodného spoločenstva, keďže u nich dochádza k porušeniu povinností erga 

omnes. 
50

 Preto tu vyvstáva otázky, ako majú ostatné štáty pristupovať k takémuto 

amnestijnému rozhodnutia, pokiaľ napr. obdobná možnosť nie je zakotvená v ich 

vnútroštátnom práve a tieto štáty, cítiac sa oprávnene k stíhaniu a potrestaniu 

obvineného podľa univerzálnej jurisdikcie, nepociťujú satisfakciu z amnestijného 

rozhodnutie. 

 

 Kritike podlieha aj nevyhnutná selektívnosť aplikácie univerzálnej jurisdikcie. Je 

to spojené s väčšou schopnosťou silnejších štátov uplatňovať jurisdikciu za svojimi 

hranicami a vytvárať tlak na ostatné krajiny.
51

 Tento jav je samozrejme nežiaduci, ale 

nemožno popierať jeho existenciu. Možno to demonštrovať na výroku sudcu Rezeka 

v prípade Kongo vs. Belgicko. Tento sudca vo svojom odlišnom stanovisku píše, že nie 

je bez dôvodu, že strany pred súdom preberali otázku, ako by reagovali isté európske 

krajiny v prípade, žeby predstavitelia týchto štátov boli obvinení konžským sudcom zo 

spáchania trestných činov na území Afriky.
52

 Tento výrok hovorí sám za seba 

a poukazuje na nerovné postavenie štátov v rámci medzinárodného spoločenstva, 

s ktorým súvisí aj vyššie uvedená selektívnosť uplatňovania univerzálnej jurisdikcie.  
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4. Zásada aut dedere aut judicare 

4.1. Definícia aut dedere aut judicare a rozdiely s univerzálnou 

jurisdikciou 

 

S princípom univerzálnej jurisdikcie úzko súvisí aj princíp aut dedere aut 

judicare. Táto fráza, pochádzajúca z latinčiny znamená „buď vydať, alebo stíhať“. 

Jedná sa o jeden z primárnych prostriedkov kooperácie štátov na medzinárodnej úrovni, 

ktorá ma predchádzať fenoménu nestíhania páchateľov medzinárodných trestných činov 

a tým zabraňovať, aby sa ukrývali v bezpečnom útočisku štátov, ktoré nie sú ochotné 

ich za tieto trestné činy stíhať.  Tento princíp sa vo väčšine prípadov prejavuje ako 

zmluvou dohodnuté ustanovenie, pre stíhanie konkrétnych, zmluvou určených trestných 

činov.  

 

 Aut dedere aut judicare  je modernou adaptáciou frázy používanej holandským 

právnikom a učencom zo sedemnásteho storočia, Hugom Grotiom, ktorý obdobnú frázu 

„aut dedere aut punire“ spomína vo svojom právnom pojednaní De Jure Belli ac 

Pacis (O práve vojny a mieru).   Hugo Grotius považoval túto zásadu za súčasť 

obyčajového medzinárodného práva, a preto bol podľa neho každý štát, na ktorého 

území sa ukrýval utečenec, hoci aj bez výslovného záväzku založeného medzinárodnou 

zmluvou, vydať tohto zločinca do štátu, ktorý by bol oprávnený ho za tento spáchaný 

trestný čin trestne stíhať, alebo v opačnom prípade ho potrestať sám. Niektorí autori, 

napríklad Cedric Ryngaert, tvrdia, že princíp aut dedere aut judicare nepatrí medzi 

povinnosti vyplývajúce z obyčajového práva. Podľa jeho názoru, štáty, ktoré nie sú 

zmluvnými stranami dohôd obsahujúcich povinnosť aut dedere aut judicare, nie sú 

týmto princípom viazané.
53

 Ako uvádzam vyššie, v dnešnom ponímaní je princíp aut 

dedere aut judicare často považovaný za princíp zmluvný, a preto nie je možné 

s Grotiovým názorom o povinnosti vydávať páchateľa bez zmluvného základu, súhlasiť 

bez výhrad. Je ale namieste uviesť, že sú to práve medzinárodné zmluvy, ktoré 

zavádzajú používanie univerzálnej jurisdikcie, a činia tak skrz odkaz na užívanie zásady 
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aut dedere aut judicare signatárskymi štátmi. Otázka, či zásada vydať alebo stíhať je, 

alebo nie je súčasťou obyčajového práva preto naďalej zostáva vo vedeckej obci 

nezodpovedaná jednoznačne.  

 

Univerzálnu jurisdikciu môžeme z pohľadu rozhodovacej jurisdikcie 

(adjudicative jurisdiction) ponímať ako kapacita súdu ktoréhokoľvek štátu stíhať osoby 

za zločiny spáchané mimo teritórium ich štátu, bez akejkoľvek spojitosti s národnosťou 

podozrivého, obete alebo ohrozenia štátnych záujmov. Niekedy sa toto pravidlo nazýva 

i oprávňujúca (permissive) univerzálna jurisdikcia.
54

 Na druhú stranu, s univerzálnou 

jurisdikciou súvisiaci princíp aut dedere aut judicare znamená povinnosť štátu 

vykonávať svoju právomoc nad páchateľom nachádzajúcim sa na jeho území. A to buď 

v podobe jeho stíhania, alebo vydaním do štátu ktorý je ochotný a schopný takto učiniť 

sám. Ďalšou možnosťou je, podľa nevládnej medzinárodnej organizácie Amnesty 

International, vydať páchateľa k medzinárodnému súdu príslušnému stíhať páchateľov 

určitých medzinárodných trestných činov.
55

 Toto rozlíšenie medzi univerzálnou 

jurisdikciou a princípom aut dedere aut judicare bolo dočasne prijaté i špeciálnym 

spravodajcom ILC v jeho prvej správe týkajúcej sa princípu aut dedere aut judicare, ku 

ktorej spracovaniu bol poverený ILC. V roku 2014 prijme ILC záverečný dokument 

k téme aut dedere aut judicare, ktorý v čase vypracovania tejto práce nie je ešte 

k dispozícii. 

 

Má sa za to, že pokiaľ štát zakladá výkon svojej jurisdikcie čisto na prítomnosti 

páchateľa na svojom území v súlade so svojou povinnosťou aut dedere aut judicare, 

v skutočnosti nejde o univerzálnu jurisdikciu.
56

 Zatiaľ čo univerzálnu jurisdikciu môže 

vykonávať akýkoľvek štát, povinnosť vydať alebo stíhať musia vykonať konkrétne 

štáty, ktoré sú zmluvnými stranami tej ktorej dohody, zakladajúcej túto ich povinnosť. 

Tento názor sa ale uplatní len v prípade, keď vychádzame so zmluvného pôvodu aut 

dedere aut judicare, ku ktorému sa ja osobne prikláňam, a nie k jeho obyčajovému 
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charakteru. Na základe vyššie uvedeného sa domnievam, že zásada aut dedere aut 

judicare sa prejavuje ako povinnosť uložená zmluvou, zatiaľ čo univerzálna jurisdikcia 

vychádza z porušenia jus cogens, ktoré je súčasťou obyčajového práva. To podmieňuje i 

obyčajový charakter univerzálnej jurisdikcie, tak ako i skutočnosť, že výkon 

univerzálnej jurisdikcie je možnosť a nie povinnosť. Existencia univerzálnej jurisdikcie 

per se nezakladá žiadne povinnosti štátov.
57

 Čo je totiž obyčajovým právom povolené 

a nie je zakázané, sa prejaví ako možnosť chovania daného štátu, nie ako jeho 

povinnosť. Preto výkon univerzálnej jurisdikcie nemožno vynucovať, zatiaľ čo 

povinnosť aut dedere aut judicare, tak ako všetky povinnosti, vynucovať možno. 

 

Rozoznávame rôzne podoby tejto povinnosti vydať alebo stíhať, najznámejšou 

z nich je podoba upravená v Haagskej dohode z roku 1970, ktorá sa zaoberá 

potlačovaním protiprávneho zmocnenia sa lietadiel. Je známa pod menom „The Hague 

formula“
58

, ale stretneme sa s ňou v mnohých multilaterálnych dohodách. Pri bližšom 

skúmaní tejto formule môžeme dôjsť k záveru, že viac než o možnosť štátu na výber 

medzi vydaním, alebo stíhaním páchateľa, sa jedná o jeho povinnosť. Myšlienka 

vyjadrená v tejto formule, že ak štát nebude páchateľa vydávať, musí bez akejkoľvek 

výnimky, postúpiť prípad pred kompetentné orgány znamená, že je tu náhradná 

povinnosť stíhania. Prípad musí byť postúpený k trestnému stíhaniu, pokiaľ nedošlo 

k vydaniu páchateľa.
59
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4.2.  Spor Belgicko vs. Senegal 

S rastúcim významom sa princíp aut dedere aut judicare dostal i do pozornosti 

ILC, ktorá sa tejto otázke začala intenzívne venovať. ILC však nie je jediná. Aut dedere 

aut judicare bolo hlavnou témou sporu medzi Belgickom a Senegalom pred 

Medzinárodným súdnym dvorom.
60

 

4.2.1. Skutkový stav 

19. februára 2009 Belgicko podalo u Medzinárodného súdneho dvora návrh na 

začatie konania proti Senegalu s tvrdením, že Senegal porušil svoje povinnosti 

vyplývajúce z Dohovoru proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu 

zaobchádzaniu alebo trestaniu (The Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment) (ďalej len „Dohovor proti mučeniu“). 

Belgicko tvrdilo, že k tomuto porušeniu došlo tým, že Senegal nedodržal svoju 

povinnosť stíhať, alebo vydať do Belgicka k trestnému stíhaniu bývalého čadského 

prezidenta Habrého, ktorý bol obvinený zo zapojenia sa do mučenia, vojnových 

zločinov a zločinov proti ľudskosti na tisíckach obetí počas  rokov 1982-1990. Habré sa 

na území Senegalu zdržiaval od roku 1990.  

 

Belgicko zakladalo príslušnosť Súdneho dvora k rozhodovaniu daného prípadu 

na ustanovení Dohovoru proti mučeniu
61

, ktorého sú Belgicko, tak i Senegal zmluvnými 

stranami. Belgicko podalo žiadosť v mene čadských občanov a belgických občanov 

čadského pôvodu, ktorí tvrdili, že sú obeťou Habrého režimu. Okrem toho, Belgicko 

tvrdilo, že bez ohľadu na štátnu príslušnosť obetí, všetky zmluvné strany Dohovoru 

proti mučeniu majú povinnosť predchádzať a trestať mučenie. 

 

Belgicko pôvodne žiadalo o vydanie Habrého v roku 2006, po štvorročnom 

vyšetrovaní belgických orgánov a po niekoľkých neúspešných pokusoch o postavenie 

                                                 

 
60

 ICJ,  Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), 20. 6. 2012 
61

 Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, 

čl. 30, odst. 1.: „Jakýkoli spor mezi dvěma nebo více státy, smluvními stranami Úmluvy, týkající se 

výkladu nebo provádění této Úmluvy, který nemůže být vyřešen jednáním, bude na žádost jednoho z 

nich předložen arbitrážnímu řízení. Jestliže do šesti měsíců ode dne podání žádosti o arbitráž nejsou 

strany s to se dohodnout na organizaci arbitráže, může kterákoli z těchto stran předat spor 

Mezinárodnímu soudnímu dvoru v souladu se statutem Dvora.“ 



30 

 

Habrého pred spravodlivosť. Belgicko zopakovala svoju žiadosť o vydanie viackrát v 

priebehu nasledujúcich rokov, ale Senegal zdržoval stíhanie z rôznych právnych a 

finančných dôvodov. 

 

Senegal tvrdil, že učinil niekoľko krokov s cieľom uľahčiť stíhanie Habrého, 

vrátane zmien vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch v rokoch 2007-2008 

implementáciou Dohovoru proti mučeniu a postúpenia veci Africkej únii (ďalej len 

"AÚ"). Zhromaždenie hláv štátov AÚ vydalo rozhodnutie
62

 v roku 2006 ktorým 

rozhodlo, že prípad patrí do právomoci AÚ a nariadil Senegalu stíhať Habrého. Senegal 

však tvrdil, že mu chýbajú finančné prostriedky potrebné k stíhaniu. Senegal tiež 

vyhlasoval, že v stíhaní Habrého svojimi vnútroštátnymi súdmi mu bráni rozhodnutie 

Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (Economic Community Of West 

African States), ktoré dospelo k záveru, že Habrého ľudské práva by mohli byť 

porušené nedodržaním zákazu retroaktivity. 

4.2.2. Príslušnosť Medzinárodného súdneho dvora 

 

Senegal namietal jurisdikciu Medzinárodného súdneho dvora z dôvodu, že 

žiadny spor medzi stranami Dohovoru proti mučeniu neexistoval, tak ako neexistoval 

ani na základe žiadneho iného príslušného medzinárodnoprávneho predpisu, ako to 

vyžaduje článok 30 Dohovoru proti mučeniu, a nepadla ani dohoda  účastníkov sporu 

o príslušnosti Medzinárodného súdneho dvora. Senegal tvrdil, že nikdy neodmietal 

prijatie povinností uložených dohovorom. Zmluvné strany, podľa tvrdenia Senegalu, 

mali jednoducho rôzne chápanie tempa, v ktorom záväzky mali byť vykonané. 

 

Medzinárodný súdny dvor zistil, že existuje spor, týkajúci sa dodržiavania 

článku 6 Dohovoru proti mučeniu Senegalom, pričom tento článok vyžaduje, aby 
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zmluvná strana tohto dohovoru vykonala predbežné vyšetrovanie skutkového stavu, keď 

sa osoba obvinená z mučenia nachádza na území tohto štátu. Ďalej jestvuje i spor spätý 

s článkom 7 Dohovoru proti mučeniu, ktorý vyžaduje po zmluvnej strane aby predložila 

danú vec svojim orgánom príslušným k trestnému stíhaniu alebo vydala obvineného do 

iného štátu k stíhaniu. 

 

Medzinárodný súdny dvor takisto zistil, že boli naplnené ostatné podmienky pre 

príslušnosť k pojednávaniu sporu  podľa článku 30 Dohovoru proti mučeniu.  Po prvé,  i 

keď uplynulo mnoho rokov, spor nebol vyriešený jednaním strán. Po druhé, Belgicko 

riadne požiadalo Senegal o arbitráž a to viac ako šesť mesiacov pred začatím konania, 

no bezvýsledne. Preto po prvýkrát vo svojej histórii, súd dospel k záveru, že je príslušný 

k pojednávaniu sporu medzi stranami Dohovoru proti mučeniu. Toto rozhodnutie je 

prelomové, pretože súd má len málo príležitostí vyjadriť svoj názor na povinnosti 

založené podľa ľudskoprávnych medzinárodných zmlúv. 

4.2.3. Prípustnosť Belgických nárokov a rozhodovanie 

Medzinárodného súdneho dvora 

Medzinárodný súdny dvor ďalej skúmal námietky prípustnosti. Senegal odmietal  

prípustnosť belgických nárokov z dôvodu, že sa Belgicko nemôže dovolávať 

medzinárodnej zodpovednosti Senegalu, keď žiadna z údajných obetí Habrého nebola 

belgickej štátnej príslušnosti v čase, keď boli činy spáchané. Belgicko odpovedalo, že 

časť podnetov vychádzala od sťažovateľov, ktorí sú belgickí štátni príslušníci čadského 

pôvodu. Belgicko ďalej odvetilo, že štátna príslušnosť obetí je irelevantná, pretože 

každý zmluvný štát Dohovoru proti mučeniu je oprávnený trvať na tom, aby ostatné 

zmluvné strany plnili svoje záväzky podľa tohto dohovoru. Súd súhlasil s Belgickom, 

pretože zmluvné strany Dohovoru proti mučeniu majú spoločný záujem na zabezpečení, 

aby nedochádzalo k mučeniu a v prípade, že k nemu dôjde, aby ich páchatelia nezostali 

beztrestní.
63

 Súd definoval tieto záväzky ako povinnosti erga omnes v tom zmysle, že 

každá zmluvná strana má záujem na ich dodržiavaní v každom jednom prípade. Tento 
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spoločný záujem oprávňuje každý členský štát, ktorý je stranou dohovoru, aby vzniesol 

nárok na zastavenie akéhokoľvek porušovania týchto povinností zo strany iného 

zmluvného štátu, bez ohľadu na to, či žiadateľ má osobitný záujem na vznesenie nároku 

z dôvodu štátnej príslušnosť obetí. 

 

Vo veci samej súd zistil, že Senegal porušil článok 7 Dohovoru proti mučeniu, 

ktorý vyžaduje, aby zmluvný štát, ktorý má právomoc nad územím, kde sa našiel človek 

obvinený z trestných činov podľa dohovoru, predložil prípad svojim príslušným 

orgánom k trestnému stíhanie alebo túto osobu vydal.  Súd sa domnieval, že vydanie je 

možnosťou, ale stíhanie je medzinárodný záväzok podľa tohto dohovoru, ktorého 

porušenie je protiprávny čin zakladajúci zodpovednosť štátu.
64

 

 

Nasledujúcou otázkou, ktorá tiež vznikla v priebehu konania, bola časová 

pôsobnosť Dohovoru proti mučeniu, vo svetle skutočnosti, že Senegal sa nepripojil k 

dohovoru až od roku 1987 a Belgicko až v roku 1999. Pri posudzovaní tejto otázky súd 

uviedol , že zákaz mučenia je súčasťou medzinárodného obyčajového práva ako jus 

cogens. Avšak povinnosť stíhať údajného páchateľa mučenia vzniká až po tom, ako 

tento dohovor nadobudne platnosť pre zmluvnú stranu. V tomto prípade senegalské 

povinnosti sa datujú späť k júnu 1987, kedy Senegal pristúpil k dohovoru. Súdny dvor 

konštatoval, že sa vyskytlo niekoľko sťažností týkajúcich sa závažných trestných činov 

spáchaných Habrém po tomto dátume, ktoré bol Senegal povinný stíhať. Okrem toho 

súd poznamenal, že Belgicko je oprávnené dovolávať sa dodržiavania dohovoru 

Senegalom od roku 1999, čo aj od roku 2000 robilo. 

 

Nakoniec sa súd zaoberal prekážkami, o ktorých Senegal tvrdil, že existovali v 

trestnom stíhaní proti Habrému. Jedinou krátkou vetou Medzinárodný súdny dvor 

odmietol obavy Senegalu, pokiaľ ide o rozhodnutie Hospodárskeho spoločenstva 

západoafrických štátov s tým, že toto rozhodnutie nemôže ovplyvniť povinnosť 

Senegalu dodržiavať dohovor.
65

 Podobne, Medzinárodný súdny dvor uviedol, že ani 

senegalský postúpenie veci k AÚ, ani jeho finančné ťažkosti neodôvodňujú oneskorenie 
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Senegalu s plnením povinností v súlade s dohovorom. Navyše súd pripomenul 

Senegalu, že podľa článku 27 Viedenského dohovoru o zmluvnom práve, ktorý odráža 

medzinárodné obyčajové právo, Senegal nemôže ospravedlniť svoje porušenie 

Dohovoru proti mučeniu s odvolaním sa na svoje vnútroštátne právo.
66

 

 

S ohľadom na načasovanie zosúladenia spolupráce Senegalu podľa Dohovoru 

proti mučeniu súd poznamenal, že článok 7 Dohovoru neobsahuje žiadny údaj, pokiaľ 

ide o časový rámec pre výkon povinností podľa tohto článku. Súd ďalej konštatoval, že 

implicitne z textu dohovoru je zrejmé, že primeraný čas, zlučiteľný s predmetom a 

účelom tohto dohovoru znamená, že konanie má byť vykonané bezodkladne.
67

  

 

Tento rozsudok bol podnetom k obnoveniu rokovaní Senegalu a AÚ o vytvorení 

špeciálneho súdu k stíhaniu Habrého. Medzinárodná nevládna organizácia Human 

Rights Watch uvádza, že výsledkom rokovaní bolo, že Senegal prijal dodatok k svojej 

ústave a 22. 8. 2012 bol vytvorený špeciálny súd v rámci senegalského systému 

súdnictva.
68

 Po prijatí štatútu tohto novozaloženého súdu, boli 8. 2. 2013 inaugurované 

Špeciálne africké komory (Extraordinary African Chambers). Senáty sú vytvorené 

v rámci už  existujúcej súdnej štruktúry v Dakare a skladajú sa zo Senegalských a 

ďalších afrických sudcov. Mandát špeciálneho súdu bude stíhať osobu alebo osoby 

zodpovedné za hrôzostrašné zločiny v Čade v rokoch 1982 až 1990. Prvým krokom 

bolo obvinenie Hissena Habrého dňa 2. 7. 2013 zo zločinov proti ľudskosti, mučenia 

a vojnových zločinov a jeho vzatie do väzby.  Preto môžeme s určitosťou povedať, že 

tento rozsudok a jeho následky predstavujú pozitívny posun smerom k vynucovaniu 

povinnosti vydať alebo stíhať založenej na zmluvnom princípe. Môžeme len dúfať, že 

tento prípad bude predlohou pre riešenie ďalších obdobných prípadov, pokiaľ by bolo 
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v krajných prípadoch nutné vynucovať užitie zásady aut dedere aut judicare súdnou 

cestou. 

4.3. Medzinárodné zmluvy zakotvujúce princíp aut dedere aut 

judicare 

 

Zásada aut dedere aut judicare začala v nedávnej minulosti naberať na význame. 

Je tomu tak preto, lebo sa čím ďalej, tým častejšie objavuje ako súčasť bilaterálnych 

i multilaterálnych zmlúv, týkajúcich sa hlavne rôznych druhov trestných činov, vrátane 

bežných porušení zákona s medzinárodným dopadom, terorizmu, až po najťažšie trestné 

činy podľa medzinárodného práva, ako je napríklad mučenie. Zmluvná povinnosť stíhať 

alebo vydať páchateľov takýchto zločinov je upravená hlavne v spojení s mučením a s 

ťažkým porušením štyroch Ženevských dohovorov z roku 1949 a Dodatkového 

protokolu I. z roku 1977.  

 

 Princíp aut dedere aut judicare je rôznymi spôsobmi a s rôznou mierou 

relevancie upravená vo viac než 30 multilaterálnych zmluvách. Niektorí autori, ako 

napr. M. Cherif Bassiouni, Edward M. Wise, Lee A. Steven alebo Michael J. Kelly 

dokonca uvádzajú počet až 70 dohovorov. Pre prehľad ďalej uvediem niekoľko z nich. 

Okrem vyššie spomenutých dohovorov sú to ešte Medzinárodný dohovor o ochrane 

všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím (International Convention for the 

Protection of All Persons from Enforced Disappearance) z roku 2006; Medzinárodná 

konvencia o potlačovaní nukleárneho terorizmu (International Convention for the 

Suppression of Acts of Nuclear Terrorism) z roku 2005; Dohovor OSN proti korupcii 

(UN Convention against Corruption) z roku 2003;  Konvencia OSN proti 

nadnárodnému organizovanému zločinu (UN Convention against Transnational 

Organised Crime) z roku 2000; Druhý protokol k Hágskej dohode z roku 1954 (Second 

Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the 

Event of Armed Conflict) z roku 1999; Medzinárodný dohovor o potláčaní financovania 

terorizmu (International Convention on the Suppression of Financing of Terrorism) 

prijatý roku 1999; Medzinárodná zmluva o potlačovaní teroristických bombových 

útokov (International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings) z roku 

1997 a ďalšie.  

http://iheid.revues.org/307#tocfrom3n4
http://iheid.revues.org/307#tocfrom3n4
http://iheid.revues.org/307#tocfrom3n4
http://iheid.revues.org/307#tocfrom3n6
http://iheid.revues.org/307#tocfrom3n6
http://iheid.revues.org/307#tocfrom3n6
http://iheid.revues.org/307#tocfrom3n7
http://iheid.revues.org/307#tocfrom3n8
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Prvý dohovor, ktorý obsahoval povinnosť vydať alebo stíhať bol Medzinárodný 

dohovor o potieraní peňazokazectva (Convention for the Suppression of Counterfeiting 

Currency) z roku 1929. Bolo to ešte v podobe, keď štát by mal stíhať svojho občana, 

ako keby bol trestný čin spáchaný na jeho území, v prípade, že mu ho jeho domáce 

zákony zakazujú vydať do štátu, kde čin skutočne spáchal. Ďalej tento dohovor 

vyžadoval, aby cudzinci, ktorí spáchali trestný čin v zahraničí podľa dohovoru 

a nachádzali sa v krajine, ktorej domáci právny poriadok rozoznával extrateriotoriálnu 

aplikáciu trestného práva, mali byť potrestaní, ako keby sa tento trestný čin stal na 

území toho štátu, kde sa nachádzali. Podmienkou pre výkon tejto povinnosti bolo 

odmietnutie vydania páchateľa zo strany štátu, na území ktorého sa nachádzali. Túto 

povinnosť prevzala aj Dohoda o potlačovaní nedovoleného obchodu s omamnými 

látkami (Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs) 

z roku 1936 a iné nasledujúce zmluvy, kde už však došlo k nahradeniu slovného 

spojenia „mali by“ za „musia“. Tým sa podčiarkol obligatórny charakter tohto princípu 

a jeho uplatnenie v medzinárodnom zmluvnom práve ako povinnosti a nie ako možnosti 

chovania štátov.
69

 

4.3.1. Ženevské dohovory na ochranu obetí vojny z roku 1949 

 

I v Ženevských dohovoroch na ochranu obetí vojny z roku 1949 nájdeme 

zakotvený princíp aut dedere aut judicare. V každom zo štyroch dohovorov (Prvý 

Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a chorých príslušníkov ozbrojených síl 

v poli, Druhý Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených, chorých príslušníkov 

ozbrojených síl a stroskotancov na mori, Tretí Ženevský dohovor o zaobchádzaní s 

vojnovými zajatcami, Štvrtý Ženevský dohovor o ochrane civilných osôb počas vojny) 

a i v Dodatkovom protokole I. z roku 1977 nájdeme zmienenú klauzulu vydať alebo 

stíhať. V prípade prvého Ženevského dohovoru je to v článku 49, v prípade druhého je 

to článok 50, v treťom Ženevskom dohovore je to článok 129 a v poslednom, štvrtom,  
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článok 146. Znenie je vo všetkých prípadoch totožné: “Vysoké zmluvné strany sa 

zaväzujú, že urobia všetky potrebné zákonodarné opatrenia, aby určili primerané 

trestné sankcie postihujúce osoby, ktoré spáchajú to či ono vážne porušenie tohto 

dohovoru vymedzené v nasledujúcom článku alebo dajú na také porušenie rozkaz. 

Každá zmluvná strana je povinná zistiť osoby obvinené z toho, že spáchali niektorý z 

týchto vážnych porušení alebo dali naň rozkaz, a musí ich postaviť pred svoj súd, nech 

sú akejkoľvek štátnej príslušnosti. Štát takisto môže, ak dá tomu prednosť, v súlade s 

podmienkami určenými svojím vlastným zákonodarstvom, odovzdať ich na súdne 

stíhanie niektorej inej zmluvnej strane majúcej záujem na potrestaní, pokiaľ táto 

zmluvná strana má dostatočné obvinenia proti týmto osobám. 

Každá zmluvná strana urobí potrebné opatrenia, aby odstránila všetky činy, ktoré sú v 

rozpore s ustanoveniami tohto dohovoru, iné než sú vážne porušenia uvedené v 

nasledujúcom článku. 

Obvinení budú za každých okolností požívať záruky súdneho konania a slobodnej 

obhajoby, ktoré nebudú menej priaznivé než záruky spomenuté v článku 105 a 

nasledujúcich tohto dohovoru.“ 

 

 Podľa komentára k Ženevským dohovorom je systém postihu závažných 

porušení založený na troch základných povinnostiach každej zmluvnej strany, a to 

povinnosti prijať zvláštne zákonodarné opatrenia (special legislation) ku kriminalizácii 

týchto činov, povinnosť pátrať po (search for) ktorejkoľvek osobe obvinenej 

z porušenia dohovorov a povinnosť súdiť tieto osoby alebo ich odovzdať (hand them 

over) k súdnemu stíhaniu inému príslušnému štátu.
70

 Vydávanie je obmedzené 

právnymi predpismi krajiny, ktorá zadržiava obvineného a navyše zmluvná strana, ktorá 

požiada o vydanie obvineného musí zostaviť proti nemu prípad prima facie. Ak 

vnútroštátne právne predpisy neobsahujú relevantné ustanovenia, termín "prípad prima 

facie" by sa mal vykladať tak, že musia byť splnené podmienky preto, aby v krajine 

požiadanej o vydanie páchateľa bolo možné stíhať ho pred jej súdmi. Ak je vydanie 

nemožné vykonať z dôvodu štátnej príslušnosti obvineného, štát, ktorý ho zadržiava ho 
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musí postaviť pred svoje vlastné súdy.
71

 To znamená, že dožiadaný štát opäť čelí 

povinnosti k vydaniu páchateľa, za podmienky, že dožadujúci štát má proti obvinenému 

jasný prípad, splňujúci predpoklady prípadu prima facie, respektíve musí byť splnená 

aspoň náhradná podmienka, že by bolo možné obvineného postaviť pred súdy 

dožiadaného štátu, podľa jeho národných zákonov. Pokiaľ tu nastane prekážka vydania 

obvineného, má dožiadaný štát povinnosť tohto obvineného sám stíhať.  

 

Ženevské dohovory zakotvujú a kriminalizujú určité činnosti v rámci 

medzinárodného humanitárneho práva. V žiadnom z vyššie uvedených, spoločnými 

článkami dohovorov predpokladaných prípadoch tak nemôže nastať možnosť, že by 

páchateľ, ktorý sa dopustil závažného porušenia dohovorov a tým sa dopustil trestnému 

činu proti medzinárodnému humanitárnemu právu, zostal nepotrestaný. Tým by mal byť 

dosiahnutý potrebný stupeň ochrany univerzálnych hodnôt. Medzinárodné humanitárne 

právo je odvetvie, ktoré sa z časti prekrýva s normami medzinárodného trestného práva 

a zaväzuje štáty, aby potlačovali všetky jeho porušenia.
72

 Tato záväznosť sa teda 

prejavuje v povinnej realizácii zásady aut dedere aut judicare pre všetky zmluvné 

strany Ženevských dohovorov. 

4.4. Vydávanie obvinených a jeho zásady 

Extradícia je výkonom jednej z alternatív, ktoré obsahuje zásada aut dedere aut 

judicare. Alternatívou preto, lebo naplnenie obidvoch možností obsiahnutých v tejto 

zásade by bolo nerealizovateľné a zároveň zo samotnej zásady vyplýva, že pokiaľ štát 

nevydá páchateľa do iného štátu, stáva sa subjektom novej, alternatívnej povinnosti, 

páchateľa stíhať pred vlastnými súdmi. Čo všetko ale extradícia zahŕňa a aké sú zásady 

jej výkonu?  V prvom rade musia byť splnené zásady vydávania páchateľov uplatňujúce 

sa medzi spolupracujúcimi štátmi. Vydávať páchateľa možno len pre tzv. extradičné 

trestné činy. Tie sú určené buď enumeračnou metódou, alebo metódou eliminačnou, t.j. 
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stanovením trestných činov, u ktorých je vydávanie obvinených vylúčené. Ďalšou 

obecnou zásadou je, že štáty zvyčajne nevydávajú svojich vlastných štátnych 

príslušníkov. Často krát sa musí jednať o obojstrannú trestnosť daného trestného činu 

po jeho formálnej stránke. To je ale v prípade zmlúv kriminalizujúcich určitú trestnú 

činnosť samozrejmé. Všetky ich zmluvné strany považujú vo svojich právnych 

poriadkoch určité chovanie, v prijatých zmluvách stanovené, za trestné. V neposlednom 

rade je nutné zmieniť, že osoby sa vydávajú len na žiadosť štátu príslušného k ich 

stíhaniu, že musí byť dodržaná i zásada reciprocity a že vydávať sa môžu len osoby 

trestne zodpovedné atd.  

4.4.1. Rezolúcia Ústavu pre medzinárodné právo 
  

Ústav medzinárodného práva (Institute de droit international) (ďalej len „IDI“) 

sa otázke vydávania osôb venoval vo svojej Rezolúcii k otázkam extradície z roku 

1983, kde formoval základné zásady týkajúce sa vydávania páchateľov na poli 

medzinárodného práva.
73

 Lepším sformovaním zásad vydávania páchateľov chcel 

dosiahnuť efektívnejšieho potláčania kriminality. Za ciele a zásady, ktorých by sa mali 

štáty pridŕžať odporučil nasledujúce: v prvom rade rozvoj a rozšírenie využívania 

extradičných zmlúv, ako bilaterálnych, tak i multilaterálnych. Tým by malo dôjsť 

k rozšíreniu a prehĺbeniu vydávacej praxe medzi väčším množstvom štátov, s konkrétne 

pomenovanými povinnosťami. Pretože medzi štátmi existujú prirodzené rozdiely 

v zákonoch týkajúcich sa vydávania osôb, bolo by účelné, keby bol vytvorený systém 

pravidiel, ktoré by tieto rozdiely stieral a zjednocoval prax štátov. Ako podklad k tomu 

by mala slúžiť predmetná rezolúcia. Ďalej IDI navrhuje obmedziť množstvo 

potenciálnych výhrad, ktoré môžu štáty uplatniť pri vydávaní osôb. Tým by sa zas viac 

prehĺbila ich spolupráca a dochádzalo by k menšiemu množstvu neuskutočnených 

vydaní. V tomto duchu sa nesie i ďalšia zásada. V prípade, že medzi štátmi, medzi 

ktorými existuje možnosť vzniku extradičného vzťahu, nie je uzavretá žiadna bilaterálna 

ani multilaterálna zmluvu, upravujúca tento vzťah, mali by sa tieto štáty snažiť napriek 
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 IDI, New problems of extradition, (Cambridge, 1983), dostupné online: http://www.idi-
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tomu o podporu vydávania osôb medzi sebou navzájom. Samozrejme s rešpektom 

k požiadavkám medzinárodného práva vzťahujúcim sa na podobné situácie.  

 

Inštitút sa vo svojej rezolúcii venuje i politickým zločinom. Jedná sa totiž 

o extradičnú výnimku, ktorá obmedzuje povinnosť vlády vydávať obvinených  na 

základe zmluvy o vzájomnej právnej pomoci alebo inej obdobnej zmluvy upravujúcej 

vydávanie páchateľov. Táto výhrada umožňuje dožiadanej strane odmietnuť vydanie 

podozrivej osoby, alebo dokonca odmietnuť i hromadenie dôkazov proti tejto osobe pre 

dožadujúci štát, ak príslušné orgány dožiadaného štátu vyslovia, že dožadujúci štát 

žiada o pomoc pri stíhaní politického trestného činu.  

 

V roku 1856 zaviedlo Belgicko tzv. Atentátnu klauzulu (Attentat clause), ktorá 

spomedzi politických zločinov vylúčila spáchanie atentátu na hlavu štátu prípadne 

osobu na čele vlády. Na základe tohto je možné páchateľov takto vylúčených trestných 

činov vydať k stíhaniu do iného štátu. Rezolúcia IDI  uvádza možnosť odvolať sa na 

túto výnimku i v prípade, že ju štáty takto nemajú výslovne medzi sebou zmluvne 

upravenú. Zároveň však určuje a zužuje možnosti jej využívania, keď stanovuje, že 

samotné právo poskytnúť azyl politickým utečencom ešte neznamená právo odmietnuť 

vydanie tohto páchateľa. IDI potom odporúča, aby jednania zvlášť odporného 

charakteru, ako napríklad terorizmus, neboli považované za politické trestné činy, a tým 

opäť zužuje rozsah zločinov, ktoré oprávňujú odmietnutie vydávania ich páchateľov. 

Navyše rezolúcia navrhuje rozšírenie atentátnej klauzule i na predstaviteľov štátov, 

členov diplomatických misií a predstaviteľov medzinárodných organizácií.  

 

Napriek výraznej podpore spolupráce štátov v oblasti vydávania páchateľov, IDI 

dôrazne upozorňuje na udržiavanie vysokej úrovne ochrany ľudských práv a za týmto 

účelom umožňuje, aby štáty odmietli vydanie osôb v prípade, že existujú obavy 

z porušovania ich práv v dožadujúcom sa štáte.  

 

Rezolúcia sa explicitne venuje aj princípu aut dedere aut judicare.  Odporúča 

jeho posilnenie a upevnenie a detailnejšiu úpravu. Pokiaľ nie sú dané závažné dôvody, 

mal by štát, ktorý sa podujal stíhať danú osobu, umožniť prístup pozorovateľov 
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k tomuto stíhaniu, obzvlášť pozorovateľov štátu, na území ktorého bol tento trestný čin 

spáchaný. Takto dôjde k medzinárodnému dohľadu nad priebehom stíhania, aby 

nedochádzalo k žiadnym excesom zo strany stíhajúceho štátu, k 

upevňovaniu dodržiavania ľudských práv a zároveň k šíreniu povedomia o uplatňovaní 

princípu aut dedere aut judicare.  

   

Z postoju, ktorý zaujal IDI v tejto rezolúcii je jasné, že otázka zásady vydať 

alebo stíhať je stále aktuálnou, a je treba pracovať na jej posilnení a upevnení. 

K uľahčeniu tohto postupu v praxi majú slúžiť aj vymenované zásady v prípade, že 

nedôjde k stíhaniu páchateľa a preto bude nutné jeho vydanie.  

4.4.2. Možnosti vydávania  

Až donedávna bolo vydávanie jedinou alternatívou stíhania obvineného zo 

zločinov proti medzinárodnému právu. Jedna z nedávnych medzinárodných zmlúv, 

ktorá obsahuje povinnosť aut dedere aut judicare, Medzinárodný dohovor o ochrane 

všetkých osôb pred nedobrovoľným zmiznutím (International Convention for the 

Protection of All Persons from Enforced Disappearance) z roku 2006, však ponúka 

trošku iný pohľad na túto možnosť štátov. Je to prvá medzinárodná zmluva, ktorá 

upravuje povinnosť aut dedere aut judicare spôsobom, že štátu dáva na výber 

z viacerých alternatív. Štát musí podľa tejto zmluvy obvineného buď sám stíhať, pokiaľ 

ho nevydá, alebo domnelého páchateľa odovzdať do iného štátu v súlade so 

svojimi  ďalšími medzinárodnoprávnymi povinnosťami, alebo ho odovzdať 

medzinárodnému trestnému tribunálu, ktorý by mal byť v tejto veci príslušný.
74

 Žiadna 

iná z medzinárodných zmlúv neobsahuje ďalšiu možnosť ako je buď páchateľa stíhať 

alebo ho vydať. Avšak podobný návrh mala i ILC vo svojom návrhu Kódexu 

o zločinoch proti mieru a bezpečnosti ľudstva (Draft Code of Crimes against the Peace 

and Security of Mankind). V článku 9 tohto kódexu navrhuje tretiu alternatívu 
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 International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, Art. 9 (2): 

„Each State Party shall likewise take such measures as may be necessary to establish its competence 

to exercise jurisdiction over the offence of enforced disappearance when the alleged offender is 

present in any territory under its jurisdiction, unless it extradites or surrenders him or her to another 

State in accordance with its international obligations or surrenders him or her to an international 

criminal tribunal whose jurisdiction it has recognized.“ 
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k možnostiam vydať alebo stíhať, bez toho, aby to bolo na ujmu medzinárodnému 

trestnému tribunálu, ako orgánu potenciálne príslušnému k naplneniu povinnosti aut 

dedere aut judicare.
75

 Problémom ale zostáva, že medzinárodné spoločenstvo tento 

kódex prakticky nevyužíva. Preto je pomerne problematické praktické uplatňovanie 

tretej varianty, t.j. odovzdávanie údajných páchateľov pred príslušné medzinárodné 

tribunály, prípadne či je možné toto odovzdanie považovať za vydanie v zmysle 

povinnosti aut dedere aut judicare. Avšak právny základ takéhoto vydania by bolo 

možné nájsť až v prípadnej zmluve alebo štatúte príslušného medzinárodného tribunálu. 

4.4.3. Odmietnutie vydania založené na možnosti trestu smrti 

Rozhodnúť sa medzi  spravodlivosťou a milosrdenstvom nebýva ľahké, obzvlášť 

v medzinárodnoprávnych vzťahoch. Mexiko odmietlo vydať dvadsaťšesť obvinených 

amerických občanov do Spojených štátov, pretože im hrozil trest smrti. V decembri 

2002 Dánsko nevydalo čečenského teroristu Rusku, pretože by bol stíhaný s možnosťou 

odsúdenia na trest smrti. Ani Veľká Británia nevydala Egyptu teroristu zapleteného do 

pokusu o atentát na prezidenta Mubaraka v roku 1995, pretože za tento trestný čin by 

mu hrozila smrť. Môžu si štáty dovoliť odmietnutie vydania zločincov, kvôli 

hroziacemu trestu smrti napriek ich povinnosti aut dedere aut judicare? Medzi 

verejnosťou panuje väčšinový názor, že tresty smrti by mali byť zakázané. Keďže moc 

zákonodarná a súdna sa snaží napĺňať požiadavky verejnosti, prejavuje sa tento trend aj 

v zákonoch. To vyúsťuje v postupný zákaz niekedy všadeprítomného trestu smrti ako 

možného trestu v krajinách Európy, Kanady a Mexika. Domáci politický tlak, 

judikatúra, národné zákony či ústava, ktoré obsahujú zákaz trestu smrti, môžu byť 

významnými prekážkami brániacimi vydaniu páchateľa, a tak môže nastať stav, kedy je 

domáce právo v  rozpore s medzinárodnoprávnou povinnosťou aut dedere aut judicare. 

Navyše tým dochádza i k porušeniu obyčajového práva, ktoré bolo zohľadnené aj vo 
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jurisdiction of an international criminal court, the State Party in the territory of which an individual 
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Viedenskom dohovore o zmluvnom práve, že vnútroštátne obmedzenia nemôžu byť 

prekážkou napĺňania medzinárodnoprávnych povinností.
76

  

 

Aj na poli medzinárodného práva silnejú hlasy volajúce po obmedzení 

vydávania za účelom potrestania trestom smrti. Jedným z uvádzaných dôvodov je tzv. 

fenomén čakania na trest smrti (the death row phenomenon), ktorý popisuje čakanie na 

popravu ako nehumánne a kruté a ponižujúce zachádzanie s odsúdeným, ktoré porušuje 

jeho ľudské práva z dôvodu dlhého času ktorý musí odsúdený čakať na popravu, 

ťažkých podmienok a úzkosti sprevádzajúcich toto čakanie.
77

 Takže nejde ani tak 

o samotný výkon trestu smrti, ako o čakanie naň, ktoré je v rozpore s ľudskoprávnymi 

normami.  

 

Ďalším argumentom použitým Komisiou OSN pre ľudské práva (The United 

Nations Human Rights Committee) je spôsob výkonu trestu smrti. Komisia napríklad 

odsúdila trest smrti plynom v Kalifornii, USA ako kruté a neľudské zachádzanie 

a obvinila Kanadu, že porušila svoje povinnosti vyplývajúce z Medzinárodného paktu 

o občianskych a politických právach, keď vydala osobu k stíhaniu do USA, kde jej 

hrozil takýto nehumánny trest.
78

  

 

Valné zhromaždenie OSN vydalo Modelový dohovor o vydávaní (Model Treaty 

on Extradition), prijatý v roku 1990, ako pomôcku pre štáty, ktoré budú mať záujem 

o upravenie extradičného procesu.
79

 V článku 4 tohto dohovoru sú vzorovo upravené 

dôvody pre odmietnutie vydania páchateľa. Odsek (d) tohto článku umožňuje 
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odmietnuť vydanie páchateľa, pokiaľ v dožadujúcom štáte existuje pre daný zločin 

možnosť trestu smrti. Zároveň je tam upravená situácia, že keď dožiadaný štát odmietne 

vydať osobu na tomto základe, musí, pokiaľ o to bude požiadaný dožadujúcim štátom, 

postúpiť danú osobu k stíhaniu pred vlastné príslušné orgány. Tento postup je zároveň 

v súlade so zásadou aut dedere aut judicare. 

 

 Bohužiaľ však v praxi môže dôjsť i k prípadu, že páchatelia trestných činov si 

budú po ich spáchaní hľadať útočisko v krajinách, ktoré odmietajú vydanie do štátov, 

ktoré povoľujú trest smrti. V takomto prípade sa právo stáva rukojemníkom zločincov, 

ktorí tento rozpor a neúplnú úpravu zásady aut dedere aut judicare môžu využívať vo 

svoj prospech. Preto je namieste, aby príslušné orgány i medzinárodné spoločenstvo ako 

celok prijali vhodné opatrenia, aby nedochádzalo k prípadom, že sa najťažší zločinci 

budú vyhýbať trestu za svoje činy. 

4.5. Stíhanie 

Druhou alternatívou vyplývajúcou z princípu aut dedere aut judicare je stíhanie 

páchateľa medzinárodného trestného činu. Táto povinnosť musí byť naplnená v prípade, 

že štát sa z rozličných možných dôvodov rozhodol páchateľa nevydať k stíhaniu do 

iného štátu. Je irelevantné, či sa jedná o nedostatok podmienok pre vydanie páchateľa, 

alebo nejaký iný dôvod. V rámci dodržania svojej povinnosti a zamedzeniu 

beztrestnosti páchateľov medzinárodných trestných činov musia štáty pristúpiť k druhej 

časti pravidla aut dedere aut judicare. Hovoríme síce o povinnosti ‘stíhať’, ale 

v skutočnosti ide o povinnosť štátu postúpiť prípad pred zodpovedné orgány štátu, za 

účelom trestného stíhania. Jemný rozdiel vo výklade tejto povinnosti sa prvýkrát 

vyskytol v Hágskej dohode z roku 1954.
80

 Objavil sa tam preto, lebo absolútna 

povinnosť stíhať napr. páchateľov únosov vzdušných dopravných prostriedkov, sa 

mohla javiť niektorým štátom ako nezlučujúca sa s tradičným právom štátu na uváženie 
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(discretion) a zároveň by v dôsledku nedostatku dôkazov prípadne z humanitárnych 

dôvodov nebolo odôvodniteľné trestné stíhanie. Čiže hoci hovoríme o povinnosti stíhať 

páchateľa, jedná sa skôr o povinnosť postaviť páchateľa pred príslušné orgány, ktoré 

rozhodnú, či k stíhaniu nakoniec skutočne dôjde.
81

  

 

V tomto prípade je ale namieste otázka, čo v prípade, že sa štát rozhodne daného 

páchateľa nestíhať. Keďže štáty by mali postupovať v súlade so svojím národným 

právom i v prípade stíhania páchateľa podľa zásady aut dedere aut judicare, môže 

nastať situácia, že im tieto ich vlastné zákony umožnia páchateľovi udeliť napr. 

amnestiu alebo milosť a k jeho stíhaniu, prípadne potrestaniu potom vôbec nemusí 

dôjsť. Nakoľko je takýto postup so splnením povinnosti vydať alebo stíhať? Nebude sa 

udelenie amnestie alebo milosti priečiť jednému z hlavných zámerov zásady aut dedere 

aut judicare, teda potrestaniu páchateľov najťažších a najodpornejších medzinárodných 

zločinov? Návrhom na vyriešenie tejto dilemy by mohol byť, aby štáty postupovali 

podľa zásady dobrej viery (the principle of good faith). To by bolo určujúcim faktorom 

pre stanovenie či štát postupoval alebo nepostupoval v súlade so svojou povinnosťou 

vydať alebo stíhať.
82
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5. Imunita páchateľov medzinárodných trestných činov 

Témy mojej diplomovej práce, univerzálna jurisdikcia i zásada aut dedere aut 

judicare úzko súvisia so suverenitou štátu. Preto je na mieste venovať sa v tejto časti 

mojej práce aj ďalšiemu inštitútu medzinárodného práva, ktorý je so štátnou suverenitou 

a so stíhaním páchateľov medzinárodných trestných činov nerozlučne spojený. Jedná sa 

konkrétne o individuálnu trestnú zodpovednosť páchateľov týchto trestných činov 

a imunity spojené s ich postavením. Ako totiž uvádzam vyššie, medzi trestné činy, 

u ktorých sa uplatní univerzálna jurisdikcia i zásada stíhať alebo vydať, patria 

najzávažnejšie skutky so závažným dopadom na celé svedomie národov. Preto nie je 

prekvapením, že činy tak odporné a so závažnou relevanciu páchajú často i osoby, ktoré 

disponujú prostriedkami umožňujúcimi im chovaniu porušujúce medzinárodné právo 

v tak veľkom rozsahu. Budú to často krát predstavitelia štátov, či už legitímne hlavy 

štátov, alebo osoby, ktoré sa násilím dostali na významné pozície na čele štátu a toto 

postavenie si pomocou násilia naďalej udržiavajú. Otázkou preto je, či takéto osoby  

a ak áno, tak za akých okolností, by mali byť chránené imunitou. Preto by som sa v tejto 

kapitole chcela venovať inštitútu individuálnej trestnej zodpovednosti za zločiny podľa 

medzinárodného práva v spojitosti s rozsahom imunít niektorých páchateľov, čo budem 

demonštrovať na konkrétnom prípade senátora Pinocheta, rozobraného v ďalšej časti 

tejto práce. 

5.1. Pojem a druhy imunít 

Pod pojmom imunita v širšom zmysle rozumieme, že isté subjekty sú vyňaté 

z pôsobnosti právnych predpisov a z právomoci orgánov a nie sú postihnuteľné za svoje 

činy v rozsahu, na aký sa ich imunita vzťahuje. Jedná sa v podstate o vyňatie 

zo zodpovednosti. Právna teória v súčasnosti rozlišuje imunity na vnútroštátne 

a medzinárodné, a to v závislosti na tom, či je táto imunita odvodená od práva 

vnútroštátneho alebo medzinárodného. Potom rozlišujeme štátne imunity, imunity 

medzinárodných organizácií a imunity jednotlivcov. U posledného menovaného 

môžeme ďalej rozlišovať imunity podľa postavenia, resp. funkcie osoby, ktorá je danou 

imunitou nadaná. Rozlišujeme funkčnú imunitu, t.j. imunitu  ratione materiae, pričom 

táto imunita neslúži k tomu, aby ochránila konkrétne osoby, ale aby ochránila vládnu 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Ratione_materiae&action=edit&redlink=1
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funkciu, najčastejšie sa teda vyskytuje u vládnych činiteľov. 
83

 Slúži na ochranu 

vládnych aktov jedného štátu, pred tým, aby boli hodnotené pred súdmi štátu iného, 

a preto poskytuje imunitu individuálnej osobe vykonávajúcej oficiálnu funkciu, od 

bývalých hláv štátu, až po najnižších verejných úradníkov, iba mimochodom.
84

 Preto 

akékoľvek jednanie hlavy štátu je pričítateľné priamo tomuto štátu samému.
85

 

 

Druhým typom imunity je imunita osobná alebo rationae personae. Táto 

definícia je spojená s určitým osobným postavením jednotlivca a najčastejšie sa 

vyskytuje iba u obmedzeného okruhu osôb ako sú práve hlavy štátov, hlavy 

diplomatických misií atp.
86

 Je to absolútna imunita, ktorá sa vzťahuje k osobe ako 

reprezentanta svojho štátu a uplatňuje sa na všetky činy vykonané počas funkčného 

obdobia, bez ohľadu na to, či boli vykonané v rámci rozsahu, alebo domnelého rozsahu 

oficiálnej funkcie tejto osoby.
87

 

 

 Podľa toho, v ktorom právnom odvetví má imunita svoj základ ešte rozlišujeme 

imunity správne, civilné, trestné atd.  Vzhľadom k téme mojej práce sa budem venovať 

trestným imunitám jednotlivcov vyplývajúcim z medzinárodného práva, konkrétne 

osobnej imunite v spojitosti so stíhaním hláv štátu za medzinárodné zločiny, čo budem 

demonštrovať v nasledujúcej kapitole na konkrétnom prípade.  

 

Medzinárodné imunitné právo je niekedy jednoznačne kodifikované, no často je 

nekodifikované a nejednoznačné. Diplomatické imunity sú upravené vo Viedenských 

dohovoroch o diplomatických vzťahoch a doplnené obyčajovým právom. Imunita hláv 

štátov je zas z veľkej časti upravená obyčajou. Pozícia ďalších osôb, odlišných od 

diplomatických orgánov a hláv štátov, vrátane hláv vlád, ktorých pozícia je rozdielna od 

hláv štátov, je ešte menej istá.
88

 Téma imunity čelných predstaviteľov štátov, obzvlášť 
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hláv štátov je veľmi rozsiahla a obsažná. Rada by som však v nasledujúcej kapitole 

priblížila aspoň jej základy vo vzťahu k univerzálnej jurisdikcii, keďže považujem tuto 

otázku za pomerne zaujímavú a relevantnú pre túto tému. 

 

5.2. Prípad Pinochet 

Rozhodnutie vo veci Pinochet bolo pre medzinárodné právo významné hneď 

z dvoch pohľadov. V prvom rade bolo rozhodnutie najvyššieho stupňa súdov 

v Anglickom súdnom systéme, Snemovne lordov, dôležité z hľadiska univerzálnej 

jurisdikcie, keď Snemovňa rozhodla, že činy, ktorých sa Augusto Pinochet dopustil, sú 

zločiny proti ľudskosti a že je možné ho za ne stíhať súdom ktoréhokoľvek štátu na 

základe princípu univerzálnej jurisdikcie. Druhým významným rozhodnutím bolo 

posúdenie Pinochetovej imunity ako imunity bývalej hlavy štátu a jej možný dopad na 

stíhanie Pinocheta za činy, ktoré vykonal po dobu, keď bol prezidentom Chile a na jeho 

následné stíhanie po skončení prezidentského mandátu. 

 

Generál Augusto Pinochet bol bývalým vojenským veliteľom, ktorý bol 

zodpovedný za puč v Čile od roku 1973, ktorý mal za následok smrť vtedajšieho  

prezidenta Salvadora Allendeho a prevrat režimu na vládu vojenskej junty. Krátko na to 

sa Pinochet stal čilským prezidentom a jeho vládu, počnúc týmto obdobím,  možno 

označiť za diktatúru. Pinochet sa udržal pri moci až do roku 1990 a obdobie jeho 

vládnutia sa nieslo v znamení tvrdých represií zo strany štátu, potláčaní demokracie 

a v neposlednom rade v znamení prenasledovania, mučenia a zabíjania nepohodlných 

osôb, ktoré vystupovali proti ním nastolenému režimu. Po roku 1990 Pinochet zastával 

v Čile pozíciu senátora. 

 

V septembri  roku 1998 odletel Augusto Pinochet do Veľkej Británie, aby sa tam 

podrobil operácii. 16.októbra toho istého roku bol vydaný zatýkací rozkaz španielskym 

súdom na jeho osobu.
89

 Španielsko žiadalo po Veľkej Británii vydanie Pinocheta k jeho 

trestnému stíhaniu. Avšak, keďže bol medzinárodný zatykač vydávaný v zhone, 
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obsahoval nedostatky, ktoré mali za následok nesplnenie podmienok pre extradíciu 

Pinocheta do Španielska. Preto 22. októbra vydalo Španielsko druhý zatýkací rozkaz za 

zločiny, ktoré už definíciu extradičných trestných činov splňovali. Pinochet bol 

obvinený z terorizmu a genocídy v súvislosti s vraždami španielskych občanov v Čile 

počas jeho režimu. Na základe toho bol Pinochet vo Veľkej Británii zatknutý.  

 

Pinochetovi obhajcovia okamžite namietali nemožnosť jeho stíhania v dôsledku 

imunity, ktorej mal Pinochet, ako bývala hlava štátu, podliehať.
90

 Súd prvého stupňa 

preto musel rozhodovať i o tom, či je možné Pinochetovi priznať imunitu bývalého 

prezidenta, prípadne člena diplomatickej misie. Keďže Pinochet nebol vo Veľkej 

Británii na oficiálnej návšteve, druhá možnosť bola preto neskôr vylúčená. Súd v tejto 

veci rozhodol, že sa na Pinocheta ako bývalú hlavu štátu vzťahuje civilná a trestná 

imunita na stíhanie anglickými súdmi. Preto nie je možná jeho extradícia.
91

 Ďalšie 

námietky sa týkali i retroaktivity a teritoriality, keďže obvinenia sa vzťahovali na 

zločiny spáchané v zahraničí na cudzích štátnych príslušníkoch cudzím štátnym 

príslušníkom. Aj táto námietka však bola vyššie uvedeným rozhodnutím vyriešená 

a vyhodnotená ako bezpredmetná. No ani toto rozhodnutie nemalo za následok 

prepustenie senátora Pinocheta. Namiesto toho vyústilo k odvolaniu k Snemovni lordov, 

kde mala byť vyriešená táto „právna otázka všeobecného záujmu“(a point of law of 

general public importance), konkrétne otázka správneho výkladu a rozsahu imunity, 

ktorú užíva bývala hlava štátu s ohľadom na činy, ktoré spáchala počas pôsobenia ako 

hlava štátu.
92
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5.2.1. Odvolacie konanie v Snemovni lordov 
 

Snemovňa lordov sa rozhodla posudzovať Pinochetov prípad iba z hľadiska 

imunity bývalej hlavy štátu a to ako imunitu funkčnej. Vychádzala pri tom zo Zákona o 

štátnej imunite (The States Immunity Act 1978), ktorý odkazoval na Zákon 

o diplomatických výsadách (The Diplomatic Privileges Act 1964), ktorý inkorporoval 

Viedenské dohovory o diplomatických stykoch. Pravidlo odvodené od Viedenských 

dohovor znelo, že zatiaľ čo hlavy štátov, ktoré sú stále vo funkcii požívajú imunitu 

z trestnej zodpovednosti ratione personae, bývalé hlavy štátov požívajú imunitu ratione 

materiae a teda že sú imúnne len voči stíhaniu za činy uskutočnené pri výkonne ich 

funkcie.
93

 

 

  Pinochetovi obhajcovia postavili svoju obhajobu na tvrdení, že jeho činy boli 

prostým výkonom prezidentskej funkcie. Preto bolo nevyhnutné posúdiť charakter 

týchto činov a rozhodnúť, či je možné činy ako je mučenie, považovať za jednanie 

spadajúce pod normálny výkon prezidentskej funkcie. Pokiaľ by tomu tak bolo, senátor 

Pinochet by sa tieto činy nemohol byť stíhaný. Záver, ku ktorému Snemovňa došla bol 

jednoznačný. Činy, z ktorých bol Pinochet obvinený, nie je možné považovať za 

spadajúce pod výkon prezidentskej funkcie. Argumenty lordov  boli pravda rôzne. 

Väčšina z nich sa odvolávala na Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému 

či ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu. Ďalší tvrdili, že pokiaľ sa jedná 

o zločiny podľa medzinárodného práva,  tak sa na tieto trestné činy nevzťahuje funkčná 

imunita bývalej hlavy štátu. Niektorí argumentovali zvláštnym postavením štátneho 

úradníka, ktoré ako jediné zakladá možnosť spáchať niektoré trestné činy, a hoci sa to 

javí ako právomoc tohto úradníka, jedná sa v skutočnosti o činy protiprávne.  

 

Každopádne, ich záver, napriek rôznym argumentom bol jednotný 

a jednoznačný a to že sa na zločin mučenia neuplatní imunita, pretože ho nemožno 

považovať za štátny akt. V takomto prípade by to znamenalo, že hlavám štátu je 

umožnené páchať činy medzinárodným právom zakázané a výslovne trestné. Väčšina 
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Snemovne lordov priznala, že zatiaľ čo imunita bývalej hlavy štátu pretrváva s ohľadom 

na úradné činy, určenie toho čo zakladá úradnosť činu musí byť stanovené v súlade 

s obyčajovým právom.
94

 

 

V otázke univerzálnej jurisdikcie bolo toto rozhodnutie dôležité preto, lebo 

rozhodnutie Snemovne lordov potvrdilo, že zločin mučenia, za ktorý bol Pinochet 

stíhaný, je zločinom ktorý spadá pod výkon univerzálnej jurisdikcie. Je to dané jednak 

povahou zločinu mučenia ako porušenia jus cogens, keď v takomto prípade je podľa 

rozhodnutia lordov každý štát oprávnený stíhať jeho páchateľov. Na druhú stranu svoje 

rozhodnutie lordi podopreli aj existenciou Dohovoru proti mučeniu, ktorého stranami sú 

i Chile, Španielsko a Veľká Británia a ktorý, podľa ich názoru, zakladá právo na výkon 

univerzálnej jurisdikcie. Lord Browne-Wilkinson dokonca došiel až tak ďaleko, že 

vyslovil názor, podľa ktorého práve až Dohovor proti mučeniu činí zo zločinu mučenia plne 

ustanovený medzinárodný zločin a zakladá celosvetovú medzinárodnú jurisdikciu.95  

 

 Opačný a pomerne odvážny názor zastával Lord Slynn. Ten vo svojom stanovisku 

hovorí, že nie je zrejme dokázaná žiadna medzinárodná prax, ktorá by odôvodňovala 

používanie univerzálnej jurisdikcie v každom prípade medzinárodnoprávneho zločinu 

a nesúhlasí ani s názorom, že jus cogens, umožňuje obchádzanie imunity hlavy štátu 

v takýchto prípadoch.96 

 

 Bez ohľadu na posledné uvedené predstavovalo rozhodnutie Snemovne lordov 

dôležitý míľnik pre posudzovanie rozsahu imunity čelných štátnych predstaviteľov a posun 

dopredu v chápaní a výklade univerzálnej jurisdikcie, jej rozsahu a spôsobu využívania. 

Trestné procesy jedného štátu voči predstaviteľom druhého, majú jednoznačnú schopnosť 
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narušovať priateľské vzťahy a následok tohto narušenia musí byť, bez preháňania alebo 

zľahčovania, vyvážený výhodami z odoberania imunít za medzinárodné zločiny.97  
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Záver 

Univerzálna jurisdikcia ja pojem odborníkom z medzinárodného práva už dávno 

známy, a predsa stále aktuálny. Do dnešného dňa sa vedecká obec nezhodla na 

jednoznačnej definícii tohto pojmu. Medzinárodné právo je totiž právom dynamickým 

a preto sa jeho fenomény, vrátane univerzálnej jurisdikcie vyvíjajú a ich obsah nemožno 

určiť jednoznačne. Ako som k tomu dospela i vo svojej diplomovej práci, univerzálna 

jurisdikcia je naviac pojem veľmi kontroverzný a preto domáhať sa jej jednoznačného 

zhodnotenia je takmer neuskutočniteľné. Napriek tomu som sa pokúsila aspoň naznačiť 

základy tohto pojmu, na ktorých sa viac či menej členovia odbornej obce zhodnú. Na 

prípade Lotus sme mohli pozorovať vytýčenie historicky prvých, súdom uznaných 

základov uplatňovania jurisdikcie mimo teritórium štátu, čo bolo prelomovým 

rozhodnutím v oblasti univerzálnej jurisdikcie.  

 

V tejto práci som sa venovala i jednotlivým druhom univerzálnej jurisdikcie, 

pričom najväčší priestor dostala univerzálna jurisdikcia in absentia, známa i ako 

absolútna univerzálna jurisdikcia, ktorá je snáď najspornejším z druhov univerzálnej 

jurisdikcie. Snažila som sa priblížiť jej výhody aj nevýhody i názory niektorých autorov 

ako je Cedric Ryngaert alebo pohľad Ústavu pre medzinárodné právo, ktoré zastáva 

odlišné stanovisko. V tejto otázke som sa priklonila k názoru Ryngaerta, že v prípade 

takto závažných porušení medzinárodného práva by malo medzinárodné spoločenstvo, 

za istých podmienok, pristupovať i k stíhaniu páchateľov in absentia, a tým aby 

nedochádzalo k ich beztrestnosti. 

  

 Ďalej som sa snažila čitateľovi priblížiť rozsah univerzálnej jurisdikcie, 

vysvetlenie kedy sa uplatní a na aké zločiny sa môže využívať. Pri tomto rozbore bolo 

nutné si definovať čo znamená pojem jus cogens a dodržiavanie resp. porušenie 

povinnosti erga omnes v medzinárodnom práve. Takisto som vymenovala zločiny podľa 

medzinárodného práva, u ktorých k tomuto porušeniu dochádza a teda je možné 

uplatniť univerzálnu jurisdikciu. 

 

 Kriticky som sa snažila rozobrať i nevýhody univerzálnej jurisdikcie, či už 

problémy s neochotou štátov púšťať sa do jej uplatňovania, kvôli veľkým rizikám 
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a malým úžitkom, alebo problémy spojené s dokazovaním pri neochote štátov 

spolupracovať, prípadne z dôvodov napr. jazykových a kultúrnych bariér.  Ďalej som 

osvetlila problém tzv. „forum shoppingu“, čo znamená prehnaná snaha o stíhanie 

páchateľov, ktorá môže vyústiť až v porušenie zásady ne bis in idem. V neposlednom 

rade som zmienila i problémy politické, ktoré by sa v prípade uplatňovania univerzálnej 

jurisdikcie mohli objaviť. 

 

 V druhej časti práce som sa venovala zásade aut dedere aut judicare, t.j. zásada 

„buď vydať, alebo stíhať“. Sústredila som sa na vývoj tak i samotný pojem a jeho 

porovnanie s univerzálnou jurisdikciou, s ktorou úzko súvisí. Pri písaní tejto diplomovej 

práce a pri čerpaní zo zdrojov, ktoré často krát zastávali rozdielne názory, som dospela 

k presvedčeniu, že jedným z hlavných rozdielov medzi univerzálnou jurisdikciou 

a zásadou aut dedere aut judicare je ich obyčajová, resp. zmluvná povaha. Zatiaľ čo 

univerzálna jurisdikcia je svojim charakterom odvodená od porušenia jus cogensg, 

zásada aut dedere aut judicare spočíva na princípe zmluvnom a preto ju na rozdiel od 

univerzálnej jurisdikcie považujem za vynútiteľnú, na základe zmluvného záväzku, 

z ktorého plynie.  

 

 Na čerstvom prípade Belgicko vs. Senegal som sa snažil vysvetliť v čom 

prakticky spočíva zásada buď vydať, alebo stíhať.  Tento spor vychádzal z Dohovoru 

proti mučeniu, a súd sa vyjadril, že práve táto zmluva zakladá povinnosť Senegalu 

vydať Habrého, páchateľa zločinov podľa medzinárodného práva, pred Belgické súdy, 

a v prípade, že tak neučiní, stíhať ho pred domácimi súdmi. Dovodilo sa, že ani odkaz 

na vnútroštátne právo nemôže byť prekážkou plnenia povinností založených 

Dohovorom proti mučeniu. Súd sa ďalej vyjadril, že zatiaľ čo vydanie páchateľa je iba 

možnosťou, stíhanie je medzinárodným záväzkom podľa Dohovoru proti mučeniu 

a jeho porušenie by bolo protiprávnym činom zakladajúcim zodpovednosť štátu. 

 

 Na základe svojich tvrdení o zmluvnom charaktere aut dedere aut judicare  som 

príkladne uviedla medzinárodné zmluvy, v ktorých sa táto zásada objavuje, od tých 

najstarších ako je Medzinárodný dohovor o potieraní peňazokazectva z roku 1929, až po 

tie najaktuálnejšie. Jednými z najdôležitejších medzinárodných zmlúv zakotvujúcich 
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tento princíp sú práve Ženevské dohovory na ochranu obetí vojny z roku 1949, ktorým 

som venovala samostatnú podkapitolu.  

 

 V ďalších kapitolách som sa venovala možnostiam a pravidlám vydávania 

a stíhania páchateľov podľa zásady aut dedere aut judicare. Vo svojej práci zmieňujem 

i Rezolúciu Ústavu pre medzinárodné právo, ktorá sa otázke vydávania páchateľov 

venovala. Ďalej uvádzam možnosti odmietnutia vydávania páchateľov, a problémy 

s tým súvisiace. Naviazala som kapitolou o stíhaní, ktoré vyvstáva ako povinnosť pri 

nevydaní páchateľa k stíhaniu do iného štátu. 

 

 V záverečnej časti svojej diplomovej práce som sa aspoň okrajovo dotkla 

imunity páchateľov medzinárodných trestných činov, ktorá sa môže objaviť pri stíhaní 

súčasných prípadne bývalých čelných predstaviteľov štátov. Na prípade Pinochet som 

demonštrovala ako sa britská Snemovňa lordov vysporiadala s týmto problémom, keď 

dospela k záveru, že zločiny ktoré zakladajú zodpovednosť pre stíhanie podľa 

univerzálnej jurisdikcie, nemôžu byť považované za výkon štátnej funkcie a preto je 

Pinochet ako bývala hlava štátu za nich zodpovedný a imunita sa na neho v tomto 

prípade vzťahovať nebude. 

 

 Téma mojej diplomovej práce je veľmi rozsiahla a preto nie je možné sa jej 

v danom rozsahu venovať detailne. Napriek tomu som sa pokúsila ho vystihnúť 

a popísať v rámci možnosti svojej práce tak, aby sa čitateľ vyznal v spleti týchto 

pojmov. Pri svojej práci som využila prevažne zahraničné zdroje, či už literatúru alebo 

medzinárodné dokumenty. Preto mám za to, že práca s nimi a ich preklad do slovenčiny 

patria k ďalším prínosom mojej práce a umožňujú ešte lepšiu orientáciu v tejto téme, na 

základe možnosti zoznámenia sa s ňou v rodnej reči. 
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Abstrakt 
 

 Táto diplomová práca sa venuje téme univerzálnej jurisdikcie a princípu aut 

dedere aut judicare. Okrajovo sa venuje aj otázkam imunity páchateľov 

medzinárodných trestných činov, v súvislosti s požívaním funkcie čelného predstaviteľa 

štátu. V úvodnej kapitole tejto práce je rozobraný pojem jurisdikcie ako základ pre 

pochopenie nadväzujúceho obsahu ďalšej kapitoly o samotnej univerzálnej jurisdikcii. 

V kapitole o historickom vývoji je popísaný vznik univerzálnej jurisdikcie, cez 

okolnosti ustanovenia Norimberského tribunálu až k z medzinárodnoprávne 

významnému procesu s Albert Eichmannom. V svojej práci sa snažím priblížiť dosiaľ 

nejednoznačne definovaný pojem univerzálnej jurisdikcie, priblížiť jeho obsah a rozsah 

oblastí jeho uplatnenia. V druhej časti tejto diplomovej práce sa venujem zásade aut 

dedere aut judicare t.j. povinnosti štátov stíhať páchateľov medzinárodných trestných 

činov, nachádzajúcich sa na ich území, alebo ich v opačnom prípade vydať štátu, ktorý 

sa ich stíhania dožaduje. Na prípade pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo 

veci vydania bývalého čadského prezidenta Senegalom Belgicku demonštrujem 

praktické dopady zásady aut dedere aut judicare. Ďalej je obsahom práce i otázka 

zmluvného charakteru zásady aut dedere aut judicare, čo je priblížené v kapitole 

o konkrétnych medzinárodných zmluvách, ktoré tento princíp obsahujú. V závere 

druhej časti sú rozobrané jednotlivé prvky zásady aut dedere aut judicare a to pravdivá 

pre vydávanie resp. stíhanie páchateľov. Kvôli obmedzenému rozsahu tejto diplomovej 

práce sa v závere aspoň okrajovo venujem imunitám čelných predstaviteľov štátov 

a riešeniu situácii, v prípade, že dôjde k ich trestnému stíhaniu za medzinárodné trestné 

činy. Túto tému výborne demonštruje prípad Augusta Pinocheta, bývalého čilského 

prezidenta a jeho stíhanie v britskej Snemovni lordov. 
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Abstract 

This thesis deals with the topic of universal jurisdiction and the aut dedere aut 

judicare principle. It also marginally deals with issues of immunity of the perpetrators 

of international crimes, in relation of them enjoying leading functions of the state. In the 

introductory chapter of this thesis is discussed concept of jurisdiction as a basis for 

understanding following content of the next chapter about universal jurisdiction itself. 

In the chapter about the historical development the emergence of universal jurisdiction 

is described, through circumstances accompanying the establishment of the Nuremberg 

Tribunal to internationally significant legal proceedings with Albert Eichmann. In my 

work I try to bring yet ambiguously defined concept of universal jurisdiction, to 

elucidate its content and scope of its application areas. In the second part of this thesis I 

focus on the principle aut dedere aut judicare i.e. obligations of states to prosecute 

perpetrators of international crimes, present at their territory, or else extradite them to 

the State, which calls for providing their prosecution. On the case before the 

International Court of Justice in The Hague in the matter of extradition of former 

Chadian president by Senegal to Belgium I demonstrate the practical implications of the 

aut dedere aut judicare principle. Further work deals with a question of a contractual 

nature of the aut dedere aut judicare principle, which is approximated in the chapter on 

specific international treaties that contain this principle. At the end of the second part of 

the paper are described elements of the aut dedere aut judicare principle, i.e. rules for 

extradition of perpetrator or their prosecution respectively. Due to the limited scope of 

this thesis is the final part at least marginally devoted to the immunities of 

representatives of state and the situation which may occur in the event of a prosecution 

for international crimes. This topic is well demonstrated by the case of Augusto 

Pinochet, the former Chilean president and his prosecution in the British House of 

Lords. 
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