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MIMOSOUDNÍ
REHABILITACE

Světové sdružení bývalých československých politických věz
ňů v exilu od svého vzniku až do dnešního dne nepřestalo usi
lovat o nastolení takového právního řádu ve vlasti, který by
byl v dokonalém souladu s Evropskou konvencí k ochraně lid
ských práv a základních svobod.
I v současné době však dochází k jejímu hrubému porušování,
přestože Československo bylo přijato za člena Evropské rady
a zavázalo se ji plnit. Děje se tak mimo jiné uzákoněním tzv.
mimosoudní rehabilitace, proti němuž naše Sdružení vzneslo
důrazný protest ústy svého předsedy dr. Anděla u čs. vládních
činitelů a u Evropské rady ve Štrasburku.
V následujícím textu máte možnost se seznámit s porušováním
zmíněné Evropské konvence, tak jak na to bylo upozorněno
v dopise adresovaném prezidentu České a Slovenské Federatív
ni Republiky, a se zněním odpovědi Evropské rady na stížnost
Sdružení v originále.
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Věc: Mimosoudní rehabilitee«
Vážený pane místopředsedo vlády ČSFR !

My, bývalí českoslovenští političtí vězni, žijící v exilu, jsme s ustrnu
tím vzali na vědomí Vaše prohlášení ve večerních zprávách pražské televlse
dne 20. listopndu l°90 a jeho publikaci v pražském děním tisku o mimosoudní
rehabilitaci.

Zjistili jsme z nich v pravém slova smyslu s ustrnutím, že přes mnohonásob
ná prohlášení presidenta republiky Václava Havla a mnohých jiných vládních
činitelů a politiků o nutnosti odstranění a nápravě křivd, spáchaných komu
nistickým režimem ns nás, občanech republiky a bývalých českolsovenských
politických vězních,

se na místo odstranění těchto křivd 2ákonem o mimosoudní rehabilitaci při
pravují a mají být spáchány na nás nové křivdy a to nejen na
nás, žijících v cizině, ale na věech~Syvälyčh-če8kôsíôvčn8kých politických
vězních.

Z Vašeho prohlášení, tak, jak jste je v televisi přednesl a jak jsme je na
to v denním tisku četli je zřejmé, že připravovaný zákon o mimosoudní reha
bilitaci n e_m_á_ na mysli od stra n ě_n í _k ř i v d a z 1 o činů, spáchaných komunistickým terorem a brůzovádou na nás, svým vězně
ním prokázaných bojovníků za svobodu a demokracii,

ale naopak má ns mysli ochranu zájmů komunistů, jejich přisluhovačů a přá
tel, tedy těch, k t e ř í n a__ n á s t y__ n e j 3 t r a_ä n ě j š í
zločiny

páchali.

Na místo spravedlivých trestů za spáchané zločiny mají být komunisti
- nynější i bývalí - i jejích prisluhovači a přátelé o d m ě n ě n i
tím,

ž e j i_m

rodinné
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definitivně

a
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n_£_m 0 v

8ti

v__j e_j_i_c_h__ v 1 s t -

n_i_c_t_v_í__a__ d_r_ž_b_ě
b odůvodněním, že odnětím jim a vrácením nám
tohoto nám ukradeného majetku b_y__ došlo__ k__ n_o_v_ý_m__ křivdám!

Vaše prohlášení, pane míctopředsedo vlády ČSFR, že vrácení tohoto nám
ukradeného nemovitého majetku by stálo republiku stovky m i 1 i 5_£_d________________ _____ £_£_P_£_2_s_t_ý_m__n_e_s T y 8 1 e ®

a má sloužit

jen k omluvě nového zločinu, který má být na nás znovu spáchán a kryt při
pravovaným zákonem o mimosoudní rehabilitaci.

Vrácení nám komunisty ukradeného majetku znovu do našeho vlastnictví a
držby by totiž n_e_s_t_á_l_o__r_e_p_u_b_l_i_k_u
- kromě adtninistrativIl£2h_nákladů_úředníků_ _
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NáS, komunistickou pseudojusticí nám ukradený majetek koupili totiž opět
komunisti, jejich prisluhovači a přátelé vždycky jen za nepatrný zlomek
jeho ceny.
Cena, kterou tito za nám ukradený majetek komunistickému státu zaplatili,
je dávno amortisována.

Kupci tohoto našeho majetku jej po celá desetiletí zdarma užívali a tedy
si cenu za něj tehdy zaplacenou již dávno a plně uhradili tím, že sami
neplatili nájemné, případně z nám ukradeného majetku brali jiný užitek.
Neutrpí proto žádnou škodu a
ž á_d_n_á _k_ř_i_£_d_a

ani

bude

b e_z

n_a ä_e

nestane

se

jim

proto
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jestliže jim tento nám ukradený majetek

n á h r a d_y _o d e j m_u t
v 1 a o t n i c t ví

a

a_nám

d_r ž_b_y

vrácen

do

podobně, jako se to

stalo po více než šedesátiletéu exilu francouzských Hugenotů po jeho
skončení.
Každý totiž, kdo tento nám komunisty ukradený majetek koupil, věděl, že jde
o t.zv. konfiškát a musel proto počítat s risikem, že jej jednou bude muset
vrátit.
A tomuto risiku odpovídaly i kupní ceny
flám komunisty ukradeného majetku.

těchte

t.zv. konfiskátfl, t»j.

0 jský, opravdu gigantický rozsah těchto krádeží Jde, Je zjevno z Vašeho
prohlášení, že náhrada za tento majetek Jeho nynějším držitelům by stála
republiku stovky miliard korun.
Vaše další prohlášení, pane místopředsedo vlády ČSFR, že Jakákoli resti
tuce, nebo náhrada se nebude vztahovat na poškozené osoby, které trvale
nebydlí v ČSFR,

je nejhrubším porušením všech mezinárodních dohod o lidských právech,
které kdy československá republika uzavřela a ratifikovala, zejména též
nedávno Československou federatívni republikou v Paříži podepsané prohlá
šení následně konference t.zv. Helsinské dohody, kde byl na dodržování
lidských práv kladen zvláštní důraz. A mezi základní lidská práva v kaž
dém demokratickém státě patří právní jistota a ochrana soukromého vlast
nictví .

Československá federatívni republika neustále prohlašuje, že se eh«e co
nejrychleji ’’vrátit do Evropy'' jako rovnoprávný člen s ostatními národy.
Jestliže ale zákon o mimosoudní rehabilitaci bude obsahovat Vaše výše
uvedené prohlášení , nebude t o
——í—2———do komu n_i_s_t_i_c_k_é__p_r_á_v_n_í__d_ž_u_n_g_l_e__a__n_o_v_é
nastolení

bezpráv í .

Proti takovému bezpráví, které je nejhrubším porušením základních lidských
práv, budeme se vším důrazem protestovat u všech mezinárodních organisací.

Pane místopředsedo vlády ČSFR,

zákon o mimosoudní rehabilitaci

nemá

n á m

bývalým

Ces-

k_2_2_l_2_ľ_ÍLD_5_k_ý_El__®_ v ě z ň ô m , kteří pro
demokracii a lidská práva nasadili své životy, mnozí z nich je ztratili a
více nez 100.000 z nich mnohaletým vězněním ztratili ze svých životů znač
nou část,
přinést

občané

N_a o p a k .

něj a_k é

výhody,

které

by

ostatní

neměli.

Vrácení nám naěeho majetku - který by bez komunistického
teroru naším majetkem nikdy být nepřestal -

by znamenalo jen postavit nás znovu na právní úroveň ostat
ních občanů, kterým majetek zabaven nebyl.

To

není

žádný

m i_l odar,

ale

naše

právo

a my, opírajíce se o mnohá prohlášení presidenta Československé federatív
ni republiky a ostatních politiků věříme, že se nám konečně od vlády a
parlamentu ČSFR tohoto práva jako částečná náhrada nám učiněného bezpráví
dostane.

Světové Sdružení bývalých československých politických vězňů, organisace
ve Švýcarsku dopufá, že od vlády ČSFR dostane zprávu o definitivním znění
návrhu zákona o soudní rehabilitaci dřív, než tento návrh bude předložen
k projednání sněmovně ČSFR.
Vážený pane místopředsedo vlády ČSFR,
přejeme Vám i ostatním členům vlády ČSFR opravdu ze srdce úspěch při Vaěí
nesmírně těžké a neméně odpovědné práci, kterou má být naše vlast znovu
přivedena mezi právní a demokratické státy, kam první Československá
republika T. G. Masaryka jako jejich opravdu vzorný člen patřila.

JUDr.^ng. Jaroslav Anděl
předseda

Navědomí: rresident Republiky Václav Havel
r₽tr Pihart, predseda vlády CR
Denní tisk. Konfederace politických vězňů Československa
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Vysoce vážený pane generální tajemníku Evropské rady,
vysoce vážení pánové, ministři Evropské rady !

My, bývalí Českoslovenští političtí vězni v exilu, organisace ve Švýcarsku,
uprchlíci před komunistickým terorem zejména po okupaci naší vlasti sovět
skou armádou v roce 1968,

jsme s velikou radostí a uspokojením vzali na vědomí skutečnost, že evropský
parlament ve Štrasburgu rozhodl o přijetí československé federatívni republi
ky jako 25. člena Evropské rady svobodných evropských národů.
O definitivním přijetí ČSFR máte Vy, vysocevážení členové Evropské rady minie-“
trů rozhodnout dne 21. února 1991* Jsme přesvědčeni, že VaSe rozhodnutí bude
kladné a naše vlast se znovu vrátí mezi civllisované, kulturní a právní státy
Evropy, kam celou svou historií před komunistickým terorem vž$y patřila.
V Praze je nejstarší evropská universita na sever od Alp, založená dne 7»
dubna 1348 a v Praze je také nejstarší vysoká škola technická na světě.

Předpokládáme, že jako conditio sine qua non pro toto přijetí musela vláda
československé federatívni republiky přistoupit ke Konvenci k ochraně lid
ských práv a základních svobod, uzavřené v Símě dne 4» listopadu 1950» při
jmout dále protokol č. 2 ke Konvenci k ochraně lidských práv a základních
Bvobod, uzavřený ve Štrasburgu dne 6. května I963 a Evropskou dohodu o říze
ní před Evropskou komisí a Evropským soudním dvorem pro lidská práva a účast
něné osoby, přijatou v Londýně dne 6. května 1969, případně i jiné příslušné
dokumenty.
Krátce řečeno, vláda československé federatívni republiky se musela zavázat,
že ČSFR bude dodržovat zásady právního státu a všechna lidská práva v Konven
ci uvedená.

Přesto, že vláda československé federatívni republiky se před svým přijetím
za 25. člena Evropské rady musela zavázat všechny výše uvedené dokumenty zá
vazně přijmout a zavázat se je dodržovat,
připravuje se v parlamentě československé federatívni republiky a právě pro
jednává zákon o tak zvané mimosoudní rehabilitaci, který má obsehovat usta
novení, neslučitelná se zásadami každého právního státu, porušující základní
zásady lidských práv a rovnost občanů před zákonem, porušující zásadu ochrany
poctivě nabytého soukromého majetku, platnou v každém právním státě a
porušující zásady a ustanovení výše uvedených dokumentů Evropské rady.

Komunistickou teroristickou justicí, která se skutečným právem neměla nikdy
nic společného, nýbrž byla jen jedním z nástrojů výkonu bezprávního teroru,
kde rozsudky byly mnohdy předem určeny sekretariáty komunistické strany,

jsme byli my, bývalí českoslovenští političtí vézni bezprávně odsouzeni k
mnohaletým trestfim vězení, čímž jsme nenahraditelně ztratili značné části
svých životů v komunistických žalářích a koncentračních táborech. Současně
s tresty ztráty svobody byl vždy vysloven trest konfiskace naSeho majetku.
Nyní má být připravovaným zákonem o mimosoudní rehabilitaci ukradení naSeho
majetku, vyslovené teroristickými komunistickými soudy, znovu potvrzeno, náS
majetek nám má být znovu a definitivně ukraden a ponechán v majetku komunistů
a jejích přátel, kteří jej od komunistického státu, který jej před tím sám
ukradl, za nepatrný zlomek jeho ceny koupili.

0 obsahu připravovaného a v parlamentě ČSFR právě projednávaného zákona o
mimosoudní rehabilitaci, jímž má být rozhodnuto o restituci komunisty ukra
deného majetku jeho původním majitelům, prohlásil ministr hospodářství ČSFR
Dlouhý v dopolední relaci československého rozhlasu dne 7. února 1991»
že vrácení jim ukradeného majetku se v žádném případě nebude vztahovat na
občany, jimž byl nemovitý majetek odebrán a nežijí trvale na území ČSFR.

Toto ustanovení nově připravovaného zákona o mimosoudní rehabilitaci má
vyslovený komunistický bezprávný teror prohlásit za legální a součást práv
ního řádu české a slovenské federatívni republiky,

což
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žádném
a

práv n í m

pří pust né

a

d e_m_o kra ti c k é m _s_t á t ě
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Pokud by Česká a Slovenská federatívni republika připravovaný zákon o mimo
soudní rehabilitaci přijala, y y_ř_a_d_i_l_a by se_tím_eama_z

práv n_í ch
minky

stát ů_ Evropy

p r o__ s v.é

č 1 e n s tví

aporušila
v

Evropské

by

p o d -

radě.

Tímto zákonem mají být všichni českoslovenští občané rozděleni do dvou sku
pin s e d_v ě m a_ r_ů znými právy,

do jedné skupiny občanů, trvale žijících v ČSFR, s určitým právem v jedné
právní cause, a
do druhé skupiny občanů, kteří na území ČSFR trvale nežijí, kteří stejné
právo a ve stejné právní cause mít__ n e m a j í »

Obecně a na celém světě je známo, že občan jednoho právního a demokratického
státu může mít majetek v kterémkoli jiném právním a demokratickém státě a
jeho majetek tam požívá stejné právní ochrany, jako majetek tamních občanů.
Zákonné ustanovení, jímž by část občanů téhož státu byla diskriminována proti
jiné části občanů a dokonce v téže právní cause,

není nic jiného, než t.zv. třídní justice, vyskytující se jen v diktaturách
a teroristických pravňíčh~syst?měčh_7ňap?. diskriminace židů v nacistické
justici/.

Pokud by zákon o mimosoudní rehabilitaci byl přijat s ustanoveními, jak je
v pražském rozhlase uvedl ministr Dlouhý,
neznamenalo by to nic jiného, než že ČSFR převzala do svého právního systému
nedemokratické ustanovení totalitního státu, což pro práv n í
stá t , k t o r ý

j ez cela

m á

b_ý t__ 2$. č 1 e n e m

nepříp u_8_*_n_é_.

E_v r o p s k é

rady

Pokud by zákon o mimosoudní rehabilitaci obsahoval ustanovení o občanech
žijících trvale mimo území ČSFR, jak je přednesl minisirDlouhý v pražském
rozhlase,
znamenalo by to, že my, hývalí Českoslovenští političtí vězni, žijící dnes
po celém světě, jsme byli vyloučeni ze zákona o mimosoudní rehabilitaci.

Znamenalo by to taky, že rozsudky komunistické teroristické justice byly t
této věci znovu potvrzeny jako právně platné, což je v demokratickém a práv
ním státě, který se má stát 25» členem Evropské rady, z c e l_a_ n_e pří
pustné,.

Na místo aspoň částečného napravení křivd na nás teroristickou komunistickou
justicí spáchaných, má na nás, kteří jsme pro právo a demokracii nasadili své
životy a velikou část jich ztratili,
být potvrzením staré křivdy spáchána ve prospěch komunistů křivda nová,

což je pro právní a demokratický stát, který se má stát 25» členem Evropské
rady, t.j. sdružení právních a demokratických států, zcela nepřípustné.

Podle článku 7 odst. 1 Konvence k ochraně lidských práv a základních svobod
nikdo nemůže být potrestán pro činnost, nebo opomenutí, které podle meziná
rodního práva není trestné.
My, bývalí českoslovenští političtí vězni v exilu, máme být a to dokonce en
bloc a všichni potrestáni jen za to, že žijeme v jiných právních a demokra
tických státech, než ostatní občané, což podle mezinárodního práva trestné
není.

Podle článku ř odst. 1 Konvence každý má nárok na úctu ke svému bytu - aí
žije kdekoli. Připravovaným zákonem ČSFR o mimosoudní rehabilitaci má ČI. 8
odst. 1 být porušen a nerespektován.
Velmi vážený pane generální tajemníku Evropské rady,
velevážení páni ministři Evropské rady,

my, bývalí českolBOVenští českoslovenští političtí vězni, žijící v exilu
Vás prosíme, abyste ještě před definitivním rozhodnutím Rady ministrů Evropské
rady o přijetí České a Slovenské federatívni republiky za jejího 25» člena
upozornili vládu ČSFR i její parlament,

že připravovaný zákon o mimosoudní rehabilitaci, s ustanoveními, jak je dne
7. února 1991 přednesl v Československém rozhlase p. ministr Dlouhý
by byl hrubým porušením vládou České a Slovenské federatívni republiky při
jaté Evropské Konvence k ochraně lidských práv a svobod ze dne 4. listopadu
1950 a t e_d y pro 25» Č 1 e n_a E v r_o pské radj zcela

n e p ř í p u s_t n ý .
Děkujeme Vám za ochranu našich lidských práv a základních svobod, které
připravovaným zákonem o mimosoudní rehabilitaci České a Slovenské federa
tívni republiky mají být nejhrubším způsobem znovu porušeny.
V dokonalé a nejhlubäí úctě

D г. iujř. d i p. Ing. JXndël
předseda /

Evžen Hoffmann
jednatel

Zasílá se :

a/ v nSmeckém oririnéle:
1. Conseil d'Europe
secrétariat général
67 000 S T 1 A S B 0 U R G
France
b/

Conseil d'Europe,
comité d'ministre

b/ v českém překladu:
1. panu Alexandru Dubčekov!,
předsedovi nár» shromáždění ČSFR
Praha

2. paní Dr. Burečové,
předsedkyni Národní rady ČR
Praha
3» panu Marianu Salfovi,
předsedovi vlády ČSFR
Praha

4. panu Dr. P. Rychetskému,
míetopředsedovi vlády ČSFR
Praha

5. panu Petru Pithartovi
předsedovi vlády ČR
Praha
6. panu Václavu Havlovi,
presidentu ČSFR
Praha - hrad
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president ČSFR
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PANE PRESIDENTE ,

PROSÍME VÄS, NEPODEPISUJTE ZATÍM ZÁKON O MIMOSOUDNÍ' REHABILITACI.
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Pan
Karel ze Schwarzenbergu
kancléř presidenta
České a Slovenské federatívni
republiky
PRAHA - HRAD

Věc; Zákon o mimosoudní rehabilitaci

Vážený pane kancléři,

v příloze Vám zasílám stejnopis dopisu zaslaného dnes panu
presidentovi.
Prosím Vás naléhavě, přečtěte 3i to a doporučte panu presidentovi,
aby zákon o mimosoudní rehabilitaci nepodepisoval a vrátil jej
parlamentu k novému projednání tak,
aby odpovídal právnímu a demokratickému státu a
25. členu Evropská rady.
Ve formě, jak vyšel zákon o mimosoudní rehabilitaci z parlamentu,
není to nic jiného, než nová aplikace starého komunistického teroru,
zejména pokud jde o nás, bývalé československé politické vězně v exilu.

Pokud by tento zákon zůstal v této formě, nezb.yde nám nic jiného, než
se proti němu bránit u všech mezinárodních organisací, u všeh členů
Evropské rady, generálního tajemníka Evropské rady, Rady, ministrů
Evropské rady, předsedy Evropského parlamentu, Generálního sekretari
átu Helsinské konference, Evropského soudu ve Štrasburgu a krátce u
všech mezinárodních organisací a případně i u Spojených států a Kanady
a mezinárodního měnového fondu.
Prosíme Vás naléhavě, udělejte všechno možné, co je vůbec možné,
abychom to nemuseli dělat.
Po přečtení našeho dopisu p. presidentovi shledáte, že nežádáme
opravdu nic jiného, než právní a demokratický stát, respektování
přijatých mezinárodních norem o lidských právech a základních svobo
dách a jejich praktickou aplikaci.

Děkujeme Vám za Vaši námahu a pomoc v boji za skutečnou demokracii
a 3rdeSně Vás zdravíme.

Za:

Dr. ju;/, dipl. Ing.tJ/Andël
/ předseda/
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PRAHA

-

HRAD

EXPRES
Vážený pane presidente !

spěšným telegramem jsme Vás dnes žádali, abyste zatím nepodepisoval
zákon o mimosoudní rehabilitaci, protože by tím vznikla ČSFR obrovská
celoevropská, nebo i celosvětová ostuda a Škoda. K telegramu dodáváme,
že nejen celoevropská ostuda a škoda hospodářská, ale i prestižní,
morální i mezinárodně-politická.
Dne 21. února 1991 se stala Česká a Slovenská federatívni republika
25. členem Evropské rady, t.j. demokratických a právních, států Evropy.
Je to v pravém slova smyslu gigantický mezinárodně-politický a prestiž
ní úspěch ČSFR, ale i 3tejně veliký projev důvěry všech západoevrop
ských států v tom smyslu, že ČSFR přijímají a tato se vrací do Evropy
jako demokratický a právní stát.

Jako conditio sine qua non tohoto velikého mezinárodního úspěchu muse
la ČSFR
přijmout Evropskou konvenci k ochraně lidských práv a základních
svobod,uzavřenou v ftímě dne 4. listopadu 1950 a zavázat se tuto
konvenci respektovat a dodržovat.

Dále musela ČSFR přijmout protokol č. 2 ke Konvenci k ochraně lid
ských práv a základních svobod, uzavřený ve Strassburgu dne 6. května
1963, jímž se převádí na Evropský soudní dvůr příslušnost k výdávání
dobrozdání a zavázat se jeho ustanovení respektovat a dodržovat
a
Evropskou dohodu o v řízení před Evropskou komisí a Evropským soud
ním dvorem pro lidská práva, uzavřenou v Londýně dne 6. května 1969
a zavázat se její ustanovení respektovat a dodržovat.
Krátce řečeno: před svým přijetím za 25. člena Evropské rady a tedy
před svým skutečným návratem do Evropy se musela ČSFR zavázat, že
bude demokratickým a právním státem.

A první čin, který Seská a Slovenská federální republika jako 25.
člen Evropské rady učinila,
bylo hrubé poručení ustanovení Evropské konvence k ochraně lidských
práv á základních svobod í dalších dohod,
jejíchž nejen přijetí,
ale i respektování a dodržování bylo základní a nezbytnou podmínkou
pro přijetí ČSFR jako 25. člena Evropské rady.

A nejen to.
Dne 21. února 1991 přijatý zákon o mimosoudní rehabilitaci porušuje
i základní lidská práva, např. rovnost občanů před zákonem,stanovená
již v Chartě lidských práv organisace Spojených národů z r. 1948, při
jatou a ratifikovanou i československou republikou, která je tedy v
ČSFR dosud platným zákonem.

Dále je t.o porušení lidských práv, stanovených Helsinskou dohodou a
všemi jejími následnými konferencemi, poslední v Paříži v r. 1990,
které jsou i v VSFR stejně platné, jako v ostatních signatářských
státech i ve všech státech Evropské rady.

Zákon o mimosoudní rehabilitaci není v žádném případě projevem vůle
demokratického e právního státu, vědomého si svých mezinárodních zá
vazků,
nýbrž projevem právní zvůle bez ohledu
na jakékoli právo skutečné.
Protože zákon o mimosoudní rehabilitaci je neslučitelný
s pojmem právního státu, je neslučitelný i s poj mem člena Evropské rady.
Záleží jen na Vás, pane presidente, rozhodnout, zda se s tímto poru
šením nejzákladnějších lidských práv vyrovná ČSFR sama a uvede zákon
o mimosoudní rehabilitaci do souhlasu s přijatými mezinárodními závaz
ky a mezinárodním právem,
nebo zda věc budou posuzovat ostatní dvacetčtyři členové Evropské
rady individuelně, tedy každý stát zvlášl,
i kolektivně Evropský parlament ve Strassburgu,
generální sekretář Evropské rady,

rada ministrů Evropské rady
a konečně i mezinárodní soudní dvůr ve Strassburgu,
případně i mimoevropské mezinárodní organisace.
V dalším jsou jen stručně uvedena nejdůležitější porušení lidských
práv a základních svobod zákonem o mimosoudní rehabilitaci.

1.

Zákon o mimosoudní rehabilitaci navazuje na zákon o soudní
rehabilitaci, jehož § 23 odět. 2 má řešit.

2.

Všem osobám, rehabilitovaným podle zákona o soudní rehabilitaci
č. 119/90 Sb., bydlícím kdekoli na světě,
byly příslušné odsuzující rozsudky zrušeny k datu jejich vydání
a tím tedy bylo rozhodnuto, že právně nikdy nee
xistovaly.

3.

Rehabilitačními usneseními příslušných soudů byly zru
šeny r o z s u d k y celé, k datu jejich vydání a
proto právně nikdy neexistovaly.

Neexistovala proto také právně nikd y ani těmito rozsudky vyslovená propadnutí majetku
a
rehabilitované osoby nepřestaly být právně
vlastníky zrušenými rozsudky konfiskovaného majetku.
Nyní však zákon o mimosoudní rehabilitaci, který měl řešit jen
odst. 2. § 23 zákona o soudní rehabilitaci č. 119/90.Sb.,
z r u š i 1 i pa o ť a e t o všechna usnesení rehabilitač
ních soudů, spočívajících na zákoně č.119/90 Sb., podle kterých
zabavení majetku rehabilitovaných osob právně nik d y
neexistovalo , u osob, které nebydlí trvale v ČSFR.

Zákon o mimosoudní rehabilitaci vyslovil vlastně znovu zabavení
majetku rehabilitovaných osob, pokud trvale nežijí v ČSFR a tím
potvrdil, resp. znovu uvedl v platnost komunistický teror, před
tím soudním výrokem o rehabilitaci zrušený.
Vzhledem k tomu, že pravomocnými rozhodnutími rehabilitačních
soudů podle zákona č. 119/90 Sb. rehabilitované osoby nikdy
právně vlastníky jejich majetku být nepřestaly,

měl zákon o mimosoudní rehabilitaci řešit jen odškodnění za
neoprá něnou držbu a neoprávněné užívání majetku rehabilito
vaných osob a nezasahovat do jejich majetkových práv k jejich
věcem,nebol tato věc byla již vyřízena rehabilitačními soudy.
I když nynější držitelé tohoto majetku, hlavně komunisti a
jejich přátelé tento majetek za zlomek jeho skutečné ceny
"koupili",
byla a je jejich držba tohoto majetku neoprávněná, protože
jej koupili od někoho, komu nikdy nepatřil.

Takováto koupě - třeba i nevědomá - se ve všech právních
státech nazývá koupí ukradeného maje-tku
a není chráněna žádnými zákony žádného právního státu. A ve
všech právních státek se takový majetek "kupci" bez náhrady
odejme a vrátí jeho zákonnému majiteli.

Zákonem o soudní rehabilitaci č. 119/90 Sb. se tak - aspoň
formálně - stalo. Z rozhodnutí rehabilitačních soudů, spo
čívajících na tomto zákoně, je sice zřejmé, že vlastnictví
komunistickým terorem bezprávně konfiskovaného majetku nikdy
nezaniklo,
avěak zákon č. 119/90 Sb. a na něm spočívající rehabilitační
rozhodnutí soudů nevrátily držbu tohoto majetku jeho
zákonným majitelům.
Měl tedy zákon o mimosoudní rehabilitaci v souladu se zákonem
č. 119/90 Sb. řešit jen návrat držby takových nemovitostí je
jich zákonným vlastníkům, jejichž nepřetržité vlastnictví bylo
rehabilitačními rozhodnutími soudů potvrzeno - a nic
jiného.

Zákon o mimosoudní rehabilitaci nemohl a nesmál proto v žádném
případě rozhodovat o y r á c e n í vlastnictví
nemovitého majetku rehabilitovaným osobám,
protože tyto osoby drží v rukou pravomocná rozhodnutí rehabi
litačních soudů, spočívající na zákoně č. 119/90 Sb., jimiž se
potvrzuje, že zákonnými vlastníky tohoto majetku nikdy být ne
přestaly,

nýbrž měl řešit jen otázku vrácení držby tohoto majetkku jeho
zákonným vlastníkům.
Rehabilitačními rozhodnutími soudů podle zákona č. 119/90 Sb.
se všechny rehabilitované osoby, žijící kdekoli 'na světě,
pokud byly jejich původní rozsudky rehabilitací úplně zrušeny,
staly osobami p r á v n ě n i k d y netrestá n ý m i,
protože rehabilitované původní rozsudky byly zrušeny k'datu
jejich vydání.

Zákonem č. 119/90 Sb. byl zrušen § 109, odst.l., odst."2.,
odst. 3. písm. a/, b/, c/ zákona č. 140/1961 Sb.

Tím přestal být pobyt československých občanů v cizině
- a
to i pobyt trvalý - jakýmkoli trestným činem a podle v ce
lém kulturním světě a ve všech právních státech světa platné
zásady
"nullum crimen sine lege"

nemohou být občané ČSFR trvale žijící v cizině pro to jakkoli
trestáni.

Zákon o mimosoudní rehabilitaci t re s t á ale své občany
trvale žijící v cizině, odněním jejich majetku, jehož vlast
níky nikdy být nepřestali, jen proto, že nežijí na území ČSFR.
Tento zákon porušuje proto
všechna ustanovení všech mezinárodních norem, které kdy Česko
slovenská republika v oboru lidských práv a základních svobod
přijala a ratifikovala,
porušuje základní zásadu všech právních států "nullum crimen
sine lege", protože svým trvalým pobytem v cizině českosloven
ští občané žádný zákon ČSFR neporušují,

trestá občany bez soudů, přímo ex lege, čímž porušuje základ
ní zásadu všech právních států o dělbě státní moci na tři na
sobě nezávislé části:
moc zákonodárnouj
moc výkonnou čili správní
a
moc soudní.
Zákonodárci si tu nezákonně osvojili i moc soudní.

Porušuje tím i ČSFR před svým přijetím za 25. člena Evropské
rady z á v a z ně přijatou Evropskou konvenci k ochraně
lidských práv a základních svobod.
Zákon o mimosoudní rehabilitaci zejména porušuje a nerespektuje:
článek 5, odst 1. Konvence, který stanoví:
"Každý má právo na svobodu a jistotu." ,
článek 6 odst. 1. Konvence, který stanoví, že
"Každý má nárok na to, aby v jeho věci levným způsobem
a v přiměřené lhůtě byl slyšen a sice od nezávislého
a nestranného, na zákoně spočívajícího soudce".

Jistě zcela nepochybné je, Že mezi "věci" občana patří i jeho
majetek a je tedy vyloučení občanů, žijících v cizině z usta
novení čl. 5. odst 1. Konvence jejím nejhrubším porušením;
článek 7, odst. 1. Konvence, který stanoví:
"1. Nikdo nesmí být trestán pro jednání nebo-opomenutí,
které v čase jeho konání podle vlastního, nebo mezi
národního práva není trestné."
Nikde na světě a v žádném právním státě, ani podle mezinárod
ního práva není nikdo trestán odnětím jeho majetku jen proto,
že trvale bydlí mimo území státu, jehož je občanem. Naopak je
normou, že občan má právo mít majetek kdekoli na světě a tento
jeho majetek je v každém právním státě chráněn stejně, jako
majetek vlastních občanů.

Je proto ustanovení nově Parlamenten ČSFR přijatého zákona o
mimosoudní rehabilitaci o n e vrác en í majetku občanům,
žijícím mimo území ČSFR - "vé skutečnosti jeho nové zabavení v naprostém rozporu s ustanovením ČSFR závazně přijaté Evrop
ské konvence k ochraně lidských práv a základních svobod a
proto jejím hrubým porušením.

Zákon o mimosoudní rehabilitaci zavádí dvě skupiny
občanů se dvěma různými právy ve stejná právní cause:
první skupinu, žijící na území ČSFR, které přiznává právo
na materielní vrácení jejich matetku, ve skuteč
nosti jen jeho držby, protože jeho vlastníky právně
nikdy být nepřestali
a
druhou skupinu, kterou trestá faktickým odnětím jejich
majetku jen proto, že žijí mimo území ČSFR.

Takovéto dělení občanů, nebo lidí na skupiny s různým právem,
bylo známo jen v otrokářských, případně teroristických;-a bez»právních státech.

Poslední takový případ v západní Evropě je znám z doby Hitle
rovy nacistické hrůzovlády, kdy velké části německých občanů
byla odebrána téměř veškerá lidská a občanská práva jen proto,
že byli jiné rasy, nebo náboženství, než jiná část občanů.
A poslední takový případ v českých zemích je znág z doby jejich
nacistické okupace, z tak zvaného Protektorátu Bohmen und
Mahren, kde osoby tam bydlící byly také rozděleny do dvou sku
pin 8 různými lidskými a občanskými právy, dokonce i s různými
potravinovými příděly.
V žádném demokratickém a právním státě světa se takové dělení
občanů ne skupiny s různými právy nejen nevysky
tuje , ale je naprosto nepřípustné.

Až nyní, v České a Slovenské federatívni republice, která se
prohlásila demokratickým a právním státem a je 25. členem
Evropské rady.

6.

Zákon o mimosoudní rehabilitaci porušuje tedy nejen právní zá
sady každého demokratického právního státu,
ale je dokonce v rozporu i s dosud v ČSFR v celku platnou ko
munistickou ústavou.
V článku 20 této ústavy jsou
" /1/ Všichni občané mají
povinnosti."
/2/
Rovnoprávnost všech
národnost a rasu je

v článcích /1/ a /2/ ustanovení:
stejná práva a stejné

občanů bez zřetele na
zaručena."

Zákon o mimosoudní rehabilitaci, dělící občany ČSFR na‘dvě
různé skupiny s různými právy je tedy hrubým porušením i
komunistické ústavy, která má s demokracií opravdu jen velmi
málo společného.

7.

Zákon o mimosoudní rehabilitaci je také v naprostém rozporu
s nesčetnými prohlášeními vysokých vládních Činitelů,
i Vašich, pane presidente o tom,
že je nutno napravit aspoň tam, kde je to možné.křivdy, spá
chané na některých příslušnících našeho národa, hlavně na
bývalých československých politických vězních, teroristickým
komunistickým režimem a jeho stejně teroristickou justicí.

Na místo nám slibované nápravy na nás spáchaných antidemokratických a protiprávních křivd, jsou zákonem o mimosoudní reha
bilitaci tyto křivdy znovu potvrzeny k prospěchu těch,kteří
tyto křivdy spáchali, komunistů a jejich přátel, dosud proti
právních držitelů našeho majetku.

Pravomocnými rozhodnutími rehabilitačních soudů bylo ve
smyslu zákona č. 119/90 SB o s o u d n í rehabilitaci
naprosto jednoznačně zjištěno, &e jsme vlastníky nám proti
právně z držby odňatých nemovitostí nikdy být ne
přestali.
Teprve zákon o nr i m o s o u dní rehabilitaci nám toto
naše vlastnictví protiprávně, bez jakékoli viny a soudních
rozhodnutí odnímá a ponechává je
nejen v nezákonné držbě
jejich dosavadním držitelům,
ale převádí na ně teprve nyní a definitivně i vlastnictví
našich nemovitostí,
o němž máme v rukách soudní rozhodnutí, že jsme je před tím
nikdy neztratili.
Ztrácíme je teprve nyní, zákonem 25. člena Evropské rady jen
proto, že žijeme mimo území ČSFR l
Je obecně známo z televisního projevu náměstka předsedy vlády
ČSFR, pana Dra Itychetského, že v původním návrhu zákona o
mimosoudní rehabilitaci se o materielním vracení nemovitého
majetku jeho zákonným vlastníkům neuvažovalo.
Docela zjevně na nátlak dosavadních nezákonných držitelů naše
ho nemovitého majetku, převážně komunistů a jejich přátel,
kteří tento náš majetek "koupili" za nepatrný zlomek jeho
skutečné ceny od státu, jemuž - podle dnes platných soud
ních rozhodnutí - právně nikdy nepatřil.

Na náš a široké veřejnosti projevený odpor proti této nové
křivdě byl návrh zákona o mimosoudní rehabilitaci přepracován
a konečně parlamenten ČSFR schválen v tom smyslu,
že se nemovitý majetek z nezákonné držby jeho nynějších drži
telů bude in natura vracet do držby jeho zákonných vlastníků,
avšak jen bydlících na území ČSFR.
Tím se komunistům a jejich přátelům podařilo zákonem o mimo
soudní rehabilitaci zachránit pro sebe když ne již všechen,
tedy aspoň značnou část protiprávně a teroristicky jeho vlast
níkům odňatého majetku.

Že zákon s takovými ustanoveními{ jako jsou výše uvedená usta
novení zákona o mimosoudní rehabilitaci,
nemá s právním a demokratickým státem, kde všichni občané jsou
si před zákonem rovni, nic společného,
je každému normálnímu občanu jasné.
A že zákon o mimosoudní rehabilitaci je v ustanovení o dis
kriminaci občanů ČSFR, žijících mimo její území, v naprostém
rozporu se závazky české a Slovenské federatívni republiky,
které tato proti Evropské radě jako její 25. člen převzala,
je i Vám, pane presidente, jistě také jasné.

Vážený pane presidente,
my bývalí českoslovenští političtí vězni, žijící v exilu, na kterých
tyla spáchány nepředstavitelně strašné zločiny a křivdy,

prosíme Vás naléhavě, zabraňte, aby na nás byla spáchána nová a straš
nější křivda, nekonečně horší proto, že má být spáchána jménem práv
ního a demokratického státu, 25. člena Evropské rady.
Zabraňte, aby zákon o mimosoudní rehabilitaci, tak, jak byl dne 21.
února 1991 parlamentem ČSFR schválen - /jehož obsah známe prozatím
jen ze zahraniční televise/

s ustanovením, které bez jakéhokoli trestného činu,
bez rozhodnutí soudu,
přímo ex lege nás trestá jen proto, že bydlíme trvale mimo území
ČSFR - což je naše nezadatelné právo tím, že nám, jako jedné skupině občanů náš majetek odnímá a< dává
jej do vlastnictví komunistů, nebo jejich přátel, kteří jej jako
nezákonný konfiškát za malý zlomek jeho ceny "koupili"
a druhé skupině občanů jen proto, že bydlí na území ČSFR, jejich
stejně nezákonně konfiskovaný majetek, jako náš, jeho dnešním drži
telům, komunistům a jejich přátelům z držby odnímá a vrací jej
jeho zákonným vlastníkům«

Nepodepisujte zákon o mimosoudní rehabilitaci jako nedemokratický
a protiprávní a vralte jej parlamentu k novému projednání v souladu
s demokracií, zásadami právního státu a ČSFR převzatými mezinárodními
právními normami.
Pane presidente, jistě pochopíte, že osoby takto diskriminované se
budou buS samy nebo prostřednictvím svých spolků ve smyslu čl.25
Evropské konvence k ochraně lidských práv a základních svobod takové,
v celém kulturním světě a v žádném demokratickém právním státě
dodnes neslýchané diskriminaci bránit.

Nechceme to dělat. Pokud k tomu ale budeme donuceni, budeme to po
važovat za svou práci a svůj příspěvek k tomu, aby se ČSFR znovu
stala skutečným demokratickým a právním státem, jakým první Česko
slovenská republika vždycky byla a aby v ČSFR byly nastPleny tytéž
právní poměry a tatáž právní jistota, jako v ostatních státech
Evropské rady.
Děkujeme Vám, pane presidente, za brzkou odpověS, co v této věci
bylo učiněno.
Za,

JUDr. Ing. Jaroslav Anděl
předseda

Za ad á se:

panu Václavu Havlovi, presidentu ČSFR

panu Alexandru Dubčekovi,
předsedovi nár.shromáždění ČSFR

-

na vědomí

paní Dr. Burešové, předsedkyni
Národní rady ČR

-

na vědomí

panu Marianu Čalfovi,
předsedovi vlády ČSFR

-

na vědomí

panu Dr. P. Rychetskému,
místopředsedovi vlády ČSFR

-

na vědomí

panu P. Pithartovi,
předsedovi vlády ČR

-

na vědomí

SVČTCVÉ SDRUŽUJ BÝVALÝCH ČESKOSLOVENSKÝCH PCUnCKÍCH VÉZÄ) V BOU
WEOVEREMNGUNG DER EHEMALIGEN TSCHECHOSLOWAKISCHEN PCUt KÄHUMSE U EX1
ASSOCIATION MONDIALE DES AMC1ENS PRISOJUOS POLÍTMUES TCHECOSLCMAOUES EN EXL

WORLD ASSOCIATION OF FORMER CZECHOSLOVAK POLITICAL PRISONERS W EXLE

Solothurn, 27. února 1991.
ento průvodní dopis s kopií dopisu presidentu
SFR z 25.'února 1991 dostali:
p. A. Dubček, předseda federálního parlamentu ČSFR
paní Dr. Burešová, předsedkyně Národní rady ČR,
pan Marián Čalfa. předseda vády ČSFR,
pan Dr. p. Rychetský, místopředseda vlády»’'ČSFR,
pan Petr Pitnart, předseda vlády ČR.
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Adresa předsedy;
JUDr. Ing. J. Anděl
Verenaweg 14
4500 Solothurn
Schweiz
DCPORU4ENČ

Věc;Zákon o mimosoudní
rehabilitaci
V příloze Vám zasíláme
1 kopii našeho dopisu presidentu ČSFR panu Václavu Havlovi ze dne
25. února 1991 ve věci zákona o mimosoudní rehabilitaci
a
1 kopii našeho dopisu panu Karlu Schwarzenbergovi z téhož dne*a
v téže věci.
Prosíme Vás, učiňte všechno možné, co je ve Vašich možnostech, aby
zákon o mimosoudní rehabilitaci ve znění, jak byl Parlamenten ČSFR
dne 21, února 1991 přijat, nevstoupil v P 1
n °

Byla by to totiž nejméně celoevropská obrovská ostuda republiky a
ztráta její hodnověrnosti i prestiže,
jestliže právě v den, kdy se stala 25. členem Evropské rady a' tím
se stala členem demokratických a právních států Evropy,
se česká a Slovenská federatívni republika zákonem o mimosoudní reha
bilitaci ukázala být bezprávním a nedemokratickým státem se všemi z
toho plynoucími mezinárodními důsledky..

Občani republiky žijící v zahraničí dostali za svou spontánní a sku
tečně na malou materiální i finanční pomoc, poskytnutou.ihned po
ustavení’Občanského fóra jemu a jiným organisacím v naší vlasti
zákonem o mimosoudní rehabilitaci
opravdu “dobré“ uznání a ještě větší “odměnu".
ÍJe obecně známé a platné ‘pravidlo,že za práci pro vlast se neplatí.
Avšak že za skutečnou a nadšenou práci pro vlast mají být její občané
potrestáni, objevil jistě jako první na světě parlament Ut>FR.

v .

„

.

,

, Za:

A stranně křivdy na nas spachane
byly zákonem o mimosoudní
rehabilitaci také "dobře"
napraveny!
Přílohy dle textu

JUDr.iňg.JaroslavAAnděl
předsedy/
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Solothurn, 27. února 1991.
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Adresa předsedy:
JUDr. Ing. J. A n d ě 1
Verenaweg 14
4500 Solothurn
Schweiz

Pan
Dr. Pavel Rychetský
místopředseda vlády ČSFR

úřad předsednictva vlády
PRAHA

DOPORU4ENŽ

Věc:Zákon o mimosoudní
rehabilitaci

OF

Vážený cane místopředsedo vlády ČSFR!

V příloze Vám zasíláme
1 kopii našeho dopisu presidentu ČSFR panu Václavu Havlovi ze dne
25. února 1991 ve věci zákona o mimosoudní rehabilitaci
a
1 kopii našeho dopisu panu Karlu Schwarzenbergovi z téhož dne^a
v téže věci.

Prosíme Vás, učiňte všechno možné, co je ve Vašich možnostech, aby
zákon o mimosoudní rehabilitaci ve znění, jak byl Parlamenten ČSFR
dne 21. února 1991 přijat, nevstoupil v platnost.

Hýla by to totiž nejméně celoevropská obrovská ostuda republiky a
ztráta její hodnověrnosti i prestiže,

jestliže právě v den, kdy se stsla 25. členem Evropské rady a tím
se stala členem demokratických a právních států Evropy,
se Česká a Slovenská federatívni republika zákonem o mimosoudní reha
bilitaci ukázala být bezprávním a nedemokratickým státem se všemi z
toho plynoucími mezinárodními důsledky.
Občani republiky Žijící v zahraničí dostali za svou spontánní a sku
tečně ne malou materiální i finanční pomoc, poskytnutou ihned po
ustavení’ Občanského fóre jemu a jiným organisscím v naší vlasti
zákonem o mimosoudní rehabilitaci
opravdu "dobré11 uznání a ještě větší "odměnu".

Je obecně známé a platné pravidlo, že za práci pro vlast se neplatí.
Avšak že za skutečnou a nadšenou práci pro vlast mají být její občani
potřes táni, objevil jistě jako první na světě parlament ČSFR.

A strašné křivdy na nás spáchané
byly zákonem o mimosoudní
rehabilitaci také "dobře"
napraveny !

Přílohy dle textu.

Z :

JUDr. Ing. Jaroslav^ndël
předseda x

COUNCIL OF EUROPE
SBCRHTARIAT GENERAL

PIc*io quota :

Strassburg, den 1. Harz 1991

Sehr geehrter Herr Dr. Andel,
Ihr Schreiben vom 15. Februar 1991 an das Generalsekretariat des
Europarats ist hier mit Interesse zur Kenntnis genommen vorden.

Vie Sie richtig* schreiben, vurde die CSFR am 25. Februar 1991 als
25. Mitglied in den Europarat aufgenommen. Am gleichen Tage
unterzeichnete Aussenminister Dienstbier die Europäische
Menschenrechtskonvention.
Damit steht den Bürgern der CSFR, die in ihren Kenschenrechten und
Grundfreihelten verletzt zu sein glauben, ein umfassendes
Instrumentarium zur Verfügung, ihre Rechte nach Ausschöpfung des
Rechtswegs in ihrem Heimatland vor einem internationalen Gerichtshof
geltend machen zu können.
Auf diese Veise vird am besten und genauesten jedem Einzelfall *■ >
Rechnung getragen.

Hit freundlichen Grüssen

Dr. Gerhard Enver Schrömbgens

Dr.lur.dlpl.Ing. J. ANDEL
Präsident der
Veltvereinigung der Ehemaligen
Tschechoslowakischen Polit.
Häftlinge im Exil
Postfach 4111
CH-8022 ZÜRICH

PoUal Addreu:
CONSEIL DE L’EUROPE
Bolle PoiUt» 431 R6
67004 Strasbourg Cedes
FRANCE

Telephone:

Telex:

Telecopy:

U 41 49 61

EUR >70 943 F

» 36 70 57

svřiwÉ sdružení bývalých Československých poudcxých vézňů v exilu
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DOPORUČENÉ

Solothurn, Švýcarsko, 21« března 1991*
POSTRACH41118022ZÚWCHTento doPÍ8 * přílohou
Václav Havel, president ČSFR
dostali:
Karel ze Schwarzenbergu, kancléř
Adresa předsedy:
Presidenta ČSFR
Alexandr Dubček, předseda fed. shrem.
Dr.iur.dipl.Ing,
Dr. Marian Calfa, předseda vlády ČSFR
Jaroslav Anděl
Dr. P. Rychetský,místopř.vlády ČSFR
Verenaweg 14
Dr. Dagmar BureSová, předs. Nár.rady
4500 Solothurn
Petr Pithart,předseda vlády ČR
Schweiz
Legislativní odbor kanceláře federál
ního shromáždění
Věc; Zákon o mimosoudní rehabilitaci

věichni

PRAHA

Dodatkem ke věem naáim podáním ve věci zákona o mimosoudní rehabilitaci, které
jsme Vám již poslali,
zasíláme Vám kopii dopisu generálního sekretariátu Evropské rady /Council of
Európe/ sa dne 1. března 1991.
Z textu dopisu generálního sekretariátu ER je zřejmé, že každý občan ČSFR,který
bude přesvědčen, že jeho lidaká práva a základní 6vobody jsou poruěeny, má právo
po vyčerpání věech zákonných možností ve vlasti se k ochraně svých práv obrátit
na mezinárodní soudní dvůr ve Strassburgu, k čemuž má k disposici rozsáhlé
’'Inštrumentárium’' - čili právní možnosti.
Po přijetí ČSFR za 25. člena Evropské rady mají zákony ČSFR povinnost lidská
práva a základní svobody nejen věech občanů, ale všech
lidí
6 _z_a r u č o v a t .

Zákon o mimosoudní rehabilitaci, jak byl dne 21. února 1991 federálním shromáž
děním přijat, tuto povinnost hrubě poruěuje.
Jame přesvědčeni, že je lépe, aby občané ČSFR se domáhali svých práv na základě
platného zákona ve své vlasti,
než aby proti ní museli svá práva uplatňovat v cizině u mezinárodního soudu ve
Stassburgu.
Je proto nutně třeba zákon o mimosoudní rehabilitaci upravit tak, aby tomuto
požadavku vyhovoval.
Za:

Příloha: Kopie dopisu
COUNCIL OF EUROPE
SECRETARIAT GENERAL
z 1. břrzna 1991.

JUDr. /ng. Jaroslav д/ťáôl
/Vpředeeda
X
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Solothurn, Švýcarsko, 10. března 1991.

POSTOCH 4111,8022 ZÜRICH

Adresa předsedy:
Dr.Jaroslav Anděl
Verenaweg 14
4500 SOLOTHURN
Sweiz

Legislativní odbor
kanceláře federálního shromáždění
budova Národního shromáždění
PRAHA

EINSCHREIBEN-DOPORUČENÉ
EXPRES

Věc: Zákon o mimosoudní rehabilitaci

Vážení pánové !

Světové sdružení bývalých Ceskolsovenských politických vězňů v
exilu, organisace ve Švýcarsku,
Vás prosí, abyste laskavě zákon o mimosoudní rehabilitaci ze dne
21. února 1991 změnili následovně:
Část třetí
OBLAST TRESTNÉ PRÁVNÍCH VZTAHŮ
§ 19
1/

Oprávněnými osobami jsou osoby, rehabilitované podle
zákona č. 119/1990 Sb., žijící kdekoli na světě.
Na tyto osoby se podmínky uvedené v § 3 odst 1/ zákona
nevztahují, pokud jimi skutečně odpykaný trest i opa
kovaně a celkem trval více než 4 měsíce.

Odůvodnění:

1.

bývalí českoslovenští političtí vězni byli první, kteří nevá
hali nasadit své životy za svobodu, demokracii a základní
lidská práva,

tedy za stav, který se sice s překážkami, přesto ale stále
důrazněji dostává teprve nyní v naší vlasti k uplatnění.
2.

V tomto boji za všeobecná lidská práva a základní svobody
více než 15 tisíc z nás ztratilo a obětovalo své životy,
více než 100 tisíc bylo odsouzeno k mnohaletým trestům odnětí
svobody, z toho více než 40 tisíc k trestům delším než 10 roků.

3»

Celkem jsme dohromady v nejhorších komunistických žalářích
v Praze na Pankráci, v Plzni na Borech, v Opavě, na Mírově,
v Ilavě, Leopoldově a mnohých jiných věznicích a v koncentrač
ních táborech na Jáchymovsku, na Příbramsku, v uhelných dolech
i jinde z trávili více než jeden milio n x* o k ů .

Znamená to strašné číslo více než milion roků z n i Č e n ý c h
lidských životů, které se nedají nahradit ničím,
které jsme obětovali za to a pro to, co se po více než čtyřice
tiletém teroru teprve nyní dostává v naší vlasti k uplatnění.

A znamená to další nejméně milion roků zničených životů našich
rodin.
4,

President České a Slovenské federatívni republiky Václav Havel
a s ním mnozí dnes odpovědní političtí činitelé v naší vlasti
od počátku demokratisační změr\y nesčetněkrát prohlašovali a
opakovali,
že křivdy nn nán npáchnné muaí být napraveny. Poslední takový
projev mel president Havel při své nedávné návštěvě ve Švýcarsku.

Při svém odsouzení jsme byli vždy odsouzeni i ke ztrátě našeho,
často nejen naší, ale i prací našich předků poctivě získaného,
majetku.
Ustanovením § 19 odst 1/ zákona o mimosoudní rehabilitaci má
být na nás na místo odstranění staré spáchá- na n o~v á
křivda.

Strašnější o to, že stará křivda byla na nás spáchána komunis
tickým bezprávním terorem,
n o y á k ŕ i v d a má být na nás spáchána nově nastoleným
demokratickým režimem, právním a demokratickým státem, 25.
členem Evropské rady jen proto, že někteří z nás po prožitém,
strašném, v průměru cca 10ti letém utrpení, ze strachu před
novým utrpením po okupaci naší vlasti sovětskou armádou odešli
za hranice své vlasti.
5.

Odstavcem 1/ § 19 zákona by se stala veškerá prohlášení presi
denta Havla i jiných vedoucích politických činitelů n e p r a v d a m i . Takovýto stav by se nesrovnával s prestiží presidenta
i ostatních politických ČinitelŮT

6.

Zákon o mimosoudní rehabilitaci v § 19 odst. 1/ je v rozporu
se zákonem o soudní rehabilitaci,
nebol soudními rehabilitačními usneseními byly naše rozsudky - a to celé, včetně propadnutí majetku - zrušeny k datu jejich
vydání.
Pravomocnými rehabilitačními soudními usneseními bylo rozhodnuto,
že jsme právně nikdy trestáni nebyli
a právně jsme náš majetek nikdy neztratili.

Není proto možno, abychom v právním a demokratickém státě,
jakým ČSFR jako 25. člen Evropské rady je a být musí,
byli znovu potrestáni za činy, které zákonem o soudní rehabili
taci byly prohlášeny za nikoli trestné.

Takovýto no n se n s je s prestiží a činností právního a
demokrat i ckého státu a"
25. člena Evropské rady nesrovnatelný,
7.

Zákonem o mimosoudní rehabilitaci jsme byli nyní znovu potres
táni za činy, které zákonem o soudní rehabilitaci byly prohlá
šeny za beztrestné.
Tím byly porušeny v celém kulturním světě platné právní zásady:

"NULLUM CRIMEN SINE LEGE"
a
"NULLUM CRIMEN, NULLA POENA"

Déle byla zákonem o mimosoudní rehabilitaci hrubě porušena
Evropská Konvence k ochraně lidských práv a
základních svobod, uzavřená dne 4. listopadu 1950 v
Římě
a
na ní navazující další mezinárodní dokumenty,
jakož i prohlášení vlády ČSFR, že Česká a Slovenská federa
tívni republika bude právním a demokratickým státem,
které musela ČSFR přijmout a učinit před přijetím zá 25. čle
na Evropské rady.
Toto porušení těchto pro ČSFR závazných mezinárodních dohod
je vysvětlitelné tím,
že zákon o mimosoudní rehabilitaci byl projednáván a schválen
dříve, než se ČSFR stala 25. členem Evropské rady a proto
všechny výše uvedené a závazné mezinárodní dohody neměly v
ČSFR ještě platnost.

ČSFR se však dne 21. února 1991 - tedy právě v den, kdy byl
schválen zákon o mimosoudní rehabilitaci - stala
25. členem Evropské rady a všechny uvedené mezinárodní dohody
vstoupily tím dnem v ČSFR v platnost.
Všechny zákony ČSFR musejí být proto v souladu s výše uvede
nými mezinárodními právními normami.

Zákon o mimosoudní rehabilitaci tyto ČSFR přijaté mezinárod
ně právní normy nerespektuje, naopak tyto hrubě porušuje.
8.

Nakonec prosíme, aby bylo vzato v úvahu, že počet osob, na
které se bude vztahovat nové znění § 19 odst. 1/ zákona o
mimosoudní rehabilitaci je malý a podle našeho neověřeného,

avšak velmi spolehlivého odhadu nepřesáhne 200 až 250 osob.
Neporuší proto námi požadovaná změna § 19 odst. zákona nijak
významně ekonomické poměry zákonem uvažované.
Aby Váš velevážený legislativní odbor kanceláře federálního shromáž
dění byl informován o všem, co jsme ve věci zákona o mimosoudní reha
bilitaci před jeho schválením dne 21. února 1991 podnikli,
přikládáme Vám kopie všech našich podání v této věci učiněných.
Děkujeme Vám za brzkou zprávu, že § 19 odst.l/ zákona o mimosoudní
rehabilitaci byl změněn ve znění, jak je v předu uvedeno.

JUDr». Ing. Jaroslav Anděl
r předseda /

Kopie obdrží:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

President ČSFR p. Václav Havel
Kancléř presidenta republiky p. Karel Schwarzenberg
Předseda federálního parlamentu p. Alexandr Dubček
Předseda vlády CSFR p. Dr. Marian Čalfa,
Místopředseda vlády ČSFR p. Dr. Pavel Rychetský
Předsedkyně Národní .rady ČR, paní Dr. Burešová,

7.

předseda vlády ČR p. Petr Pithart

Z Ä V 5 R
Komunisti a jejich přátelé ve federálním shromáždění ČSFR si zcela
jistě neuvědomili, že po přijetí ČSFR do Evropské rady jako její
ho 25. člena již nemohou beztrestně porušovat všechny jimi při
jaté mezinárodní právní normy, jak to od roku 1948 soustavně dě
lali .
Zákon č. 87/1991 Sb. o mimosoudních rehabilitacích markantně a
opakovaně porušuje Konvenci k ochraně lidských práv a základních
svobod Evropské rady ze dne 4. listopadu 1950, kterou českoslo
venská vláda před přijetím za 25.jejího člena závazně přijala a
která stojí nad zákony ČSFR pokud jí tyto porušují.

Tato konvence poskytuje všem občanům ČSFR, pokud byly jejich lid
ská práva a základní svobody v rozporu s přijatou konvencí po
rušeny ,rozsáhlé právní inštrumentárium k ochraně těchto práv.
Sudeme se tedy my, kteří žijeme mimo hranice naší vlasti, bránit.
Smutné na tem je, že svá lidská práva a základní svobody, platné
v celém kulturním světě a ve všech právních státech světa, musí
me bránit proti své vlasti u cizí instituce.

Litujeme toho, litujeme velmi. Avšak my jsme to nezavinili, nýbrž
dosud mocní komunisté a jejich přátelé ve federálním shromáždění
ČSFR. A proto náš boj za naše lidská práva a základní svobody ne
ní bojem proti naší vlasti, nýbrž proti dosud trvající protipráv
ní komunistické moci a za skutečné přivedení ČSFR do Evropy mezi
skutečně demokratické a právní státy.

JUD^Z Ing. Jarzrslav Anděl
předseda

Evžen Hoffmann
jednatel

WNCELAR PREZIDENTA
ČESKÉ Я SLOVENSKÉ FEDERATÍVNI REPUBLIKY

sekce vnitřní politiky

V Praze dne 9. dubna X991

Pan
Dr. Jaroslav Anděl
Verenaweg 14
4500 Solothurn
Švýcarsko

Vážený pane.

Kancelář presidenta ČSFR obdržela Váä dopis z 25. 2.

a dali! následovně podání,
některých

ustanovení

ve kterých nesouhlasíte

zákona

o

mimosoudních

1991

s přijetím

rehabilitacích.

Poukazujete na diskriminační charakter těchto ustanovení, která

vylučují z restituce osoby s trvalým pobytem mimo území ČSFR.

Sále žádáte pana presidenta aby odmítl podepsat tento zákon a tím
zabránil jeho platnosti.

K této žádosti Vám sdělujeme, že přijímat zákony Federálního
shromáždění v této oblasti podle platné ústavy a ústavního zákona
o čs. federaci spadá plně do pravomoci Federálního shromáždění.

President republiky jakož

i

daléí

stanovení

ústavní

činitelé

(předseda FS a předseda vlády ČSFR) svými podpisy na schváleném

zákoně ověřují

ústavnost

postupu a způsobu

přijímání

zákonů.

Důsledky případného odmítnutí podepsat schválený zákon čs. platné

právo pozitivně

neřeží.

President

republiky

jakož

i

dalfií

z

uvedených ústavních činitelů ne jsou vybaveni takovými pravomocemi,

aby mohli tímto způsobem

vetovat platnost zákonů

schválených

Federálním shromážděním. Toto jsme pro Vaši informaci považovali

za potřebné Vám sdělit.

Pokud

jde

o

námitky věcné

tj.,

že

zákonem

se

poruěují

mezinárodní konvence o dodržování lidských práv a svobod, budou

se určitě tímto zabývat přísluěné čs. orgány, kterým jste tato
podání též zaslal.

S přátelským pozdravem

JUDr. Brigita Chrastilová
sekretariát prezidenta

Sestry a bratři,
zveme vás srdečně na velké setkání muklovstva z vlasti i zahraničí, které už podruhé
pořádáme v Nagelbergu na čs. rakouské hranici, poblíž přechodu České Velenice —

Gmünd, u pomníku obětem komunistického teroru v Československu
v sobotu, 1. července 1991

PROGRAM
Od rána

sjíždění účastníků a přátelská setkání,

11.00 hod bohoslužba se vzpomínkou na oběti komunismu celebruje náš spoluvězeň
opat Vít Tajovský.
12,15

odchod k památníku obětí, umístění trnové koruny na kříži, projev předsedy
sdružení dr. Anděla, položení věnců sdružení a Konfederace (zajišťuje br. Ne
rad a Bím)
projev mluvčího Konfederace (zajišťuje br. Bret)
modlitba evangelického pastora z vlasti (zajišťuje br. Bím)
pozdravení hostů a zástupců medií jednatelem br. Hoffmanem
Hymna

13,00

pochod s hudbou do kulturního domu
společné posezení s tancem
možnost zasednutí obou výborů v přilehlé místnosti,
výměna informací, problémů a společných postupů

Organizační připomínky
Jednotlivým pobočkám doporučujeme společnou cestu autobusy.
Kdo neoplývá devisami, nechť si přiveze proviant s sebou, ale je možno posílit se v sále
i za šilinky.
Individuelní cestovatelé si mohou zajistit nocleh v nepříliš drahém hotelu Schaffner
v Gmůndu, kde je štáb pořadatelů.

Budeme v cizí zemi, která nás posuzuje. Proto každý z nás odpovídá sobě i všem ostat
ním za to, že po našem odchodu nezůstane nepořádek.
SESTRY A BRATŘI, NA SHLEDANOU!
Zdraví vás výbory:

Světové sdružení bývalých čs. politických vězňů, organizaci ve Švýcarsku
Konfederace politických vězňů Československa, pobočka Praha.

A.Z.
Postretouren an:
Weltvereinigung der
ehemaligen
tschechoslowaki
schen polit.
Häftlinge im Exil
(Mukl
Postfach 4 111
CH—8022 ZÜRICH

MUKL

Čtvrtletník Světového sdružení bývalých čs. polit, vězňů v exilu

MUKL

Presseorgan der Weltvereinigung der ehen. tschechslowakischen politischen
Häftlinge im Exil

MUKL

Quarterly Revue Editor: World Association of former Czechoslovak political
prisoners in exile

MUKL

La revue trimestrielle — Editeur: Association mondiale des anciens prissonnlers
politiques tchécoslovaques en exil
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