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První s oukromý týdeník
ge samizdatovou tradicí

SEPRGG je v Evropě

RES PUBLICA

MEZINÁRODNI SOUD?

Poslední šance občanů okradených postkomunistickým režimem
Političtí vězni zemřelí ve vazbě /dosud nepublikováno/:

H r a n á č Josef, nar.1.3.1893, pobuřování* zemřel sebe„
vraždou oběšením 29.4.1950,věz.C.Budějovice.
S t r a u ch o v á Hedvika, nar.8.5.1895, nezjištěno, se
bevražda 31.5.1953, věznice Hr .Králové.
H e r u d Reinhold, nar.16.4.1905, nezjištěno, zemřel na
kornatění tepen dne 13.1.1954,věznice Ostrava. •
Köhler František, nar.5.4.1895., nezjištěno, zemřel na krv
vácení do mozku 14.9.1954, věz.Ostrava.
S t r b a Karel, nar.1.1.1914, zák.231/48 Sb., důvod smrti
nezjištěn dne. 7.3.1950 ve věznici Bratislava.
Sloboda Karel, nar.9.3.1894, zák.č.231/48 Sb., sebez
vražda 16.7.1950,vez.Bratislava.
F 1 o r a Ján, nar. 23.7.. 1908, zák.č.231/48 Sb., sebevraž
da 7.12.1950 ve věznici Bratislava.
-- - •
Pokračování. V.H.
Uvnitř čísla:
1. H. C. K r u g e r: Odpověď presidenta Evropské komi
se pro lidská práva - Štrasburk.
2. “Probuďte se!“: JPrcč je v Evropě Mezinárodní soud.
3. B a t a u zn á^n í p^r á v a ^na individuál.stíž.
4. Sdílení těm, kteří se chtějí obrátit na EK.
5. Miroslav Langer: Bitím a hladem nám zpestř.živo
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Sekretariát Komise obdržel Váš dopis ze dne 28.

ledna 1996.

V příloze najdete text Evropské úmluvy o lidských právech
jakož i sdělení pro ty,
kteří se chtějí na Komisi obrátit.
Jestliže chcete předložit Komisi svou stížnost, tyto dokumenty si
pozorně přečtěte.
Domníváte-li se, že splňujete podmínky obsažené v první části
tohoto sdělení, uvedte veškeré informace vypočtené pod číslem 8
a zašlete je ve svém dopise Komisi.

Upozorňuji Vás, že pokud chcete řízení před Komisí zahájit,
je třeba tak učinit co nejdřív.
V opačném případě by datum podání
stížnosti a lhúta šesti měsíců ve smyslu článku 26 Úmluvy mohly
být ohroženy.

S úctou

H. C. Krüger
za tajemníka Evropské komise
pro lidská práva

Přílohy:

Úmluva
Sdělení pro

stěžovatele

Pan
Vladimír HAJNÝ
ČSA 34
CZ - 787 01 ŠUMPERK

Adresse postale :

CONSEIL DE L’EUROPE
F-67075 Strasbourg Cedex
FRANCE

Télécopiu :
88 41 20 18
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Posílám Vám tři kopie dokladů
o tom, jak arogantně jednali komu
nističtí přetvořitelé světa, kteří se
dnes tak vehementně dovolávají
lidských práv, které většině národa
upírali. To ještě věřili, že budou
cnost patří jim a že jejich vítězné
vlajky rudé na stožáry světa vyletí.
K první kopii úředního příkazu
z 18.1.1951 cudně nazvaném "Vý
měr’’ mohu jen dodat, že šlo o akci
horlivých stříbrských komunistů,
kteří chtěli toto západočeské měs
tečko "očistit od reakce”. Postiženo
bylo touto akcí asi dvacet rodin. Jen
snad to, že s námi v té době žila
těžce nemocná matčina matka,
která by asi nepřežila transport do
sněhem zaváté oblasti, kdesi
v Krušných horách na vojenském
nákladním autě, bylo nám dovoleno
přestěhovat se do jedné od Stříbra
nepříliš vzdálené vesnice, ve které
zůstalo ještě pár zplundrovaných
neobydlených bytů po Němcích.
Bylo mi tenkrát dvanáct let a víc
podrobností o této akci nevím. Moji
sourozenci byli ještě mladší,
bratrovi bylo deset a sestře pět let
Otec byl v té době už dva roky
vězněn. Zatčen byl 12. února 1949
a 10. června 1949 byl státním
soudem v Praze odsouzen dle zá
kona č. 231/48 Sb., tzv. zákona na
ochranu lidově demokratické
republiky ze dne 8. ;jna 1948
k dvanácti rokům těžkého žaláře.
Z vězení byl otec propuštěn téměř
po jedenácti letech 16. 12. 1959.
Další spoluobžalovaní byli
odsouzeni ještě k vyšším trestům.
Příslušník západní armády strm. F.
Procák byl odsouzen k trestu smrti
(trest později změněn na doživotí),
bolševický kriminál ale nepřežil,
zahynul tragicky při fárání na jed
nom uranovém dole na Příbramsku.
Délesloužící četař V. Chaloupek byl
odsouzen k třiceti rokům, Antonín
Kavka byl odsouzen k patnácti
rokům a M. Kratochvíl k 12 letům.
Po smrti mé babičky a právním
převedení jejího domu v Nýřanech
na moji matku, požádala matka
MNV v Nýřanech o uvolnění bytové
jednotky v našem vlastním domě,
ale její žádost byla zamítnuta. Když
nám bylo konečně v září 1956
povoleno nastěhovat se do našeho
vlastního domu, přišla matka při
tomto stěhování tragicky o život,
tátovi nepovolili bolševici ani účast
na pohřbu za policejní asistence, což
bylo v obdobných případech
kriminálním zločincům povoleno.

MEZINÁRODNÍ SOUD?

DOPISOVATELE P R 0 B UĎ T E : S EIIWAN VZ. O Z E M S K U

Tento, jčloYčkjjeJednímj^řady/občanů
EDNOMU majiteli autoopravny vz se
verní části Nizozemska stát neudělil evropských:zemi,,kteří jY ^posledních dese
povolení ,k prodeji kapalného zemního tiletích předložili svůj případ Evropskému
pro_hdská práva. Tento soud[ neproplynu a také mu znemožnil upravovat mosoudů

tory automobilů tak, aby kapalný plyn spa jednávájeň^lob^éffiotíiv^ch’'Evropanů,
lovaly. Tento občan vedl dlouhou právní ale také žaloby jeífně "žerně proifdruhé, jdebitvu u různých soudů, aby se zbavil toho -li o nérěspektóvám Nákladních lidských
to^ omezení’nařízeného státem. Mezitím práv. To, že poěeCpraVňicK případů, které
se řeší u mezinárodních soudů, roste, uka
zbankrotoval.
,
zuje, že občané;i‘některé vládý touží po
ííiMěl pocit, že mu nizozemské soudy
spravedlnosti.
upřely to, na co měl právo, a proto se od
.4.
íu
volal k Evropskému soudu pro lidská prá> Evropský;soud j>ro lidská práva
Ya,.který sídlí ve Štrasburku. V roce 1985
Zástupci několika evropských států, kte
'. soud rozhodl v jeho prospěch. Vlastník ré spojovalo členství v Radě Evropy, se
autoopravny toto rozhodnutí považoval za v roce 1950 setkalj/vRimě a rozhodli se,
ohromné mravní vítězství, protože — jak že zformuluji konvenci, jejímž prostřednic
se vyjádřil — .dokázalo, že byl celou tu tvím by mohli 5vým,pbčanům i cizincům
žijícím pod jejich správouzaručit jistá prádobu v právu".
'
.:

I

va a svobody. Později byla přidána dalš
práva a také se k Evropské konvenci připo
jovalo stále více evropských států, kte
ré chtěly chránit lidská práva a základn
svobody. Některá z těchto práv se týká
jí ochrany života a zákazu mučení, jiná
souvisejí s rodinným životem a další se
svobodou náboženství, projevu, názoru
shromažďováni a sdružování. Oběti póru
šování těchto lidských práv mohou podat
žalobu proti státu u generálního tajemní
ka Rady Evropy.
Od ustavení tohoto soudu bylo podáno
více než dvacet tisíc žalob. Jak soud rozho
duje, které případy bude projednávat? Nej
prve se vyvine úsilí, aby se obě strany smí
řily. Pokud takové snahy selžou a žaloba je
uznána jako odůvodněná, bude projedná
na před Evropským soudem pro lidská prá
va ve Štrasburku. K soudu se dostane jen
-asi pět procent všech žalob. Do konce
roku 1995 soud vynesl 554 rozsudků. V pří
padě, že žalobu proti státu podal jednotli
vec, je rozsudek, který soud vynese pro ža
lovaný stát závazný, ale je-li žaloba podána
nějakým státem nebo státy, není věc tak
jednoduchá. V takových případech je prav
děpodobné, že stát, proti němuž je vyne
sen rozsudek, si zvolí spíše to, co je pro něj
politicky výhodnější, než to, že splní po
žadavky konvence. Zatímco Mezinárodní
soudní dvůr v Haagu se zabývá pouze spo-;
ry mezi státy, Evropský soud pro lid
ská práva rozhoduje i spory mezi občany
a státy. ‘ ’
T’ '
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.
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Rozhodnutí ve prospěch
svobody uctívání v Evropě <^<7^ ;

.i,.V roce 1993 Evropský soud pro lidská
práva vynesl dvě závažná rozhodnutí ,ye
prospěch svobody uctívání. První případ se
týkal jednoho obyvatele Řecka, Minose
Kokkinakise. Ten byl od rokůU1938 jako~
svědek Jehovův více než šedesátkrát.zá/

tčen, osmnáctkrát byl předvolán před řec
ké soudy a strávil více než šest let ve vězení.
Dne 25. května 1993 Evropský soud roz
hodl, že řecká vláda omezila svobodu ná
boženství tehdy čtyřiaosmdesátiletého Minose Kokkinakise, a přiznal mu odškodné
14 400 dolarů. Soud odmítl argument řec
ké vlády, že Kokkinakis a svědkové Jehovo
vi jako celek vyvíjejí při náboženských
rozhovorech na druhé lidi nátlak. (Další in
formace jsou vé Strážné věži z 1. září 1993,
strany 27-31.)
• Ve druhém případě vynesl Evropský
soud rozhodnutí ve prospěch Ingrid Hoffmannové z Rakouska, které nebyly po roz
vodu svěřeny do péče její dvě děti, protože
se během manželství stala svědkem Jeho
vovým. Nižší soud jí původně opatrovnic
tví přidělil, ale Nejvyšší soud je přidělil je
jímu manželovi, který je katolík. Soud své
rozhodnutí-založil na rakouském zákoně,
který říká, že pokud byli rodiče katolíky
v době sňatku a pokud jeden rodič se
změnou náboženství svých dětí nesouhlasí,
musí být děti vychovávány v katolickém
náboženství. Její .bývalý manžel tvrdil, že
teď, když se stala svědkyní Jehovovou,
není schopna vychovávat děti normálním,
zdravým způsobem. Dne 23. června 1993
Evropský soud rozhodl, že Rakousko dis
kriminovalo paní Hoffmannovou kvůli její
mu náboženství a porušilo její právo vycho
vávat své'děti. Bylo ji přiznáno odškodné.
(Další informace jsou v Probuďte se! z 8. říjijji 1 $93, strana .15.) .ayůíinů?^;-,
?Tato rozhodnuti působena všechny lidi,
kteří milují svobodu náboženství a proje
vu. Podání žaloby u mezinárodních soudů
může přispět k ochraně základních práv
občanů. Je však dobré, si uvědomit, že
soudy mají svá omezení. Ani s nejlepší
mi úmysly nemohou zaručit trvalý pokoj
a "úplné dodržování lidských práv.

Probuďte se! 8. března 1996
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Volat k zodpovědnosti zločince z KSC

PROČ JE V EVROPĚ

OD

'

Qovedu si představit, jakou hyste
rickou kampaň s pomocí pseudohumauistických hňupů z levicových
intelektuálních kruhů na Západě by
rozpoutali ti, kteří jsou ještě dnes
hrdi na svou příslušnost ke zločinné
a zavrženíhodné komunistické stra
ně, kdyby byli jen nepatrně posti
ženi příkořím, které bez výčitek
svědomí připravili statisícům ji
ných.
Připojuji se k těm, kdož zákaz
komunistické strany, bez ohledu na
to, jestli se nazývá KSČ nebo KS
Čech a Moravy, jako zločínecké
organizace, která má na svědomí
statisíce zmařených lidských životů
a existencí v době jejich teroristické
vlády v letech 1948-89. Tato strana
je zodpovědná za všechny zločiny
proti lidskosti, které spáchali ve
jménu zrůdné komunistické ide
ologie třídní nenávisti a nekom
promisního třídního boje, její
zfanatizovaní příslušníci. Tato
strana více jak čtyřicet let syste
maticky okupovala miliony lidí,
omezovala jako v dobách nevolnictví
jejich osobní svobody a bezohledně
drancovala přírodní bohatství
Československa ve prospěch cizí
mocnosti. Tato zločinná a zavr
ženíhodná strana je plně zodpo
vědná za hroznou hospodářskou
a ekologickou devastaci státu
a hluboký úpadek morálních hod
not. K napravení škod způsobených
komunisty nebude stačit pouhých
pár let, ale možná nějakých dvacet
nebo třicet let. Komunisté, kteří
zastávali v době teroristicKé vlády
důležité a rozhodující funkce ve
stranickém a státním aparátu,
novináři, kteří se horlivé podíleli na
ideologických štvanicích proti jinak
smýšlejícím a příslušníci zločineckých organizací, jakými byla
StB, lidové milice by už nikdy
neměly mít možnost vykonávat
důležité a rozhodující funkce
ve státní správě, armádě, policii
a v hospodářských a pro obranu
státu důležitých podnicích. Trestné
činy, lépe řečeno zločiny jako
vražda, těžké ublížení na těle nebo
týrání, jež zanechaly těžkou
psychickou nebo fyzickou újmu na
zdraví nebo dokor.ce způsobily smrt,
spáchané v době komunistické
hrůzovlády by měly být nemilo
srdně trestánj. Samozřejmě by měli .
být hnáni k odpovědnosti všichni
dosud žijící zločinci z řad vysokých
funkcionářů KSČ, policie a armá
dy.
J.Kebrle, Wels, Rakousko
1
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Dítě z Pankráce

Výstava věnovaná životu a dílu
významného českého filozofa Jana
Patočky byla uskutečněna ve Fran
cii v sídle prestižního kulturního
sdružení Le Pont Neuf. Ředitel
francouzské revue Mongin označil
ve své řeči Jana Patočku za skvě
lého zástupce fenomenologické
školy v moderní filozofii, jejíž
myšlenky aktivně hájil proti
doktríně bývalého komunistického
režimu v ČSR. Jak známo, byl
J. Patočka politickým vězněm
a chartistou a přes perzekuce a za
týkání miloval svou vlast a neo
pustil ji, až nakonec ho komunisté
udolali a v r. 1977 zemřel. Výstava
je doprovázena řadou zajímavých
fotografií ze života filozofa a pře
kladů jeho děl. Za nejvýznamnější
práce jsou označeny spisy: Při
rozený svět jako filozofický
problém, Platon a Evropa a O fi
lozofii dějin. Cizina tedy na Patočku
nezapomněla a vděčně ho vzpo
míná. My doma mu neumíme ani
slušně upravit hrob.
-jl-

Na naši výzvu, kdo se narodil ve
věznici Pankrác jsme dostali
zprávu, že 4.3.1958 se zde narodil
syn Igor, matce Anně Žitné, roz.
Miklošové z Nitry. Matka byla
odsouzena na tři roky a nedožila se
svobody. Zemřela 24.11.1988.
Odsouzena byla za vyzvědačstui
§ 86/50. Byla zatčena v době
těhotenství a dopravena na Pan
krác, kde porodila. Žel, vězeni
a hluboká podvýživa dokonaly dílo
komunistů • syn se narodil jako
zdravotně postižený. Také otec dítěte
byl odsouzen na tři roky. Oba rodiče
byli rehabilitováni, ale syn se marně
rehabilitace a odškodnění za újmu
na zdraví domáhá v Bratislavě. Je
to případ smutný a odsou
zeníhodný.
-ji-

i’’Věrni zůstali" č. 11/94
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Výstava Jana Patočky

"Res publica” č. 12/96
(Česky)

05.12.1995
DATA UZNÁNÍ PRÁVA NA INDIVIDUÁLNÍ STÍŽNOST

STÁT

ÚMLUVA

PROTOKOL
č. 1

•

Albánie

Andora

PROTOKOL
č. 4

-

-

Belgie

05.07.1955

05.07.1955

Bulharsko

07.09.1992

07.09.1992

PROTOKOL
č. 6

PROTOKOL
č. 7

PROTOKOL
č. 9

•

-

-

-

30.06.1971
•

01.12.1995

-

BJR Makedonie

Česká republika

01.01.1993

01.01.1993

01.01.1993

01.01.1993

01.01.1993

Dánsko

13.04.1953

18.05.1954

02.05.1968

01.03.1985

01.11.1988

01.10.1994

-

Estonsko
Finsko

10.05.1990

10.05.1990

10.05.1990

01.06.1990

01.08.1990

01.10.1994

Francie

02.10.1981

02.10.1981

02.10.1981

01.03.1986

01.11.1988

- -

Holandsko

28.06.1960

28.06.1960

23.06.1982

01.05.1986

01.10.1994

Irsko

25.02.1953

18.05.1954

18.10.1968

01.07.1994

01.10.1994

Island

29.03.1955

29.03.1955

02.05.1968

01.06.1987

Itálie

01.08.1973

01.08.1973

01.01.1983

01.01.1989

Kypr

01.01.1989

01.01.1989

01.08.1992

Lichtenštejnsko

08.09.1982

14.11.1995

Litva

20.06.1995

-

01.11.1988
-

01.10.1994

-

01.01.1995

01.12.1990

20.06.1995

-

01.03.1996

01.09.1995

-.

Lotyšsko

Lucembursko

28.04.1958

28.04.1958

02.05.1968

01.03.1985

16.01.1990

01.10.1994

Maáarsko

05.11.1992

05.11.1992

05.11.1992

01.12.1992

01.02.1993

01.10.1994

Malta

01.05.1987

01.05.1987

Moldavsko

01.04.1991

-

-

-

Německo

05.07.1955

13.02.1957

01.06.1968

01.08.1989

Norsko

10.12.1955

10.12.1955

26.09.1969

01.11.1988

Polsko

01.05.1993

10.10.1994

01.02.1995

Portugalsko

09.11.1978

09.11.1978

09.11.1978

01.11.1986

Rakousko

03.09.1958

03.09.1958

12.03.1970

01.03.1985

01.11.1988

01.10.1994

Řecko

20.11.1985

20.11.1985

Rumunsko

20.06.1994

20.06.1994

20.06.1994

01.07.1994

01.09.1994

01.10.1994

San Marino

22.03.1989

22.03.1989

22.03.1989

01.04.1989

01.06.1989

01.10.1995

Slovensko

01.01.1993

01.01.1993

01.01.1993

01.01.1993

01.01.1993

01.10.1994

Slovinsko

28.06.1994

28.06.1994

28.06.1994

01.07.1994

01.09.1994

01.10.1994

Španělsko

01.07.1981

27.11.1990

Švédsko

04.02.1952

18.05.1954

01.03.1985

01.11.1988

01.08.1995

Švýcarsko

28.11.1974

01.11.1987

01.11.1988

01.08.1995

Turecko

28.01.1987

-

-

01.11.1994

01.01.1989

01.02.1995

-

Q1.O2.1996

01.03.1985

02.05.1968

-

-

28.01.1987

-

-

Ukrajina
1 Velká Británie

01.10.1994

14.01.1966

14.01.1966

-

-

-

-

(CZE)

Zničili život dobrého člověka

(12.95)

SDĚLENÍ

Komisi můžete předložit stížnost směřující proti aktu
státního orgánu některého ze států (parlament, správní orgán,
soudy aj.). Komise se nemůže zabývat žalobami vedenými proti
Jednotlivcům nebo nestátním institucím.
4.

určené těm, kteří se chtějí obrátit na
EVROPSKOU KOMISI PRO LIDSKÁ PRÁVA

Než se na Komisi obrátíte, musíte vyčerpat všechny
opravné prostředky, které zákonodárství daného státu předepisuje
a které by mohly zabránit stavu, kvůli němuž se na Komisi chcete
obrátit. Např. je třeba se odvolat až k nej vyšší soudní instituci
daného státu, tj. pro stížnosti týkající se porušení základních
lidských práv je Jí Ústavní soud ČR (ovšem pokud napadáte
rozsudek, zejména odsuzující, není nutné žádat obnovu řízení po
vyčerpání řádných opravných prostředků). Při podání těchto
opravných prostředků byste měli znát procesní předpisy, zejména
lhůty. které Jsou v nich předepsány. Pokud, například bylo Vaše
podání zamítnuto Jako opožděné či z důvodu nerespektování
kompetence anebo procesní podmínky. Komise se pravděpodobně
nebude Vaší stížností zabývat.
5.

Domníváte-li se. že Jeden ze států, které Úmluvu
podepsaly. porušil k Vaši újmě některé ze základních práv, můžete
se obrátit na Komisi. Tato se však bude zabývat Jen žalobami na
porušení práv zakotvených v Úmluvě nebo v Protokolech. Komise
není odvolacím soudem ve vztahu k národním soudům, sama
nemá pravomoc rozsudky národních orgánů rušit ani měnit.
Nemůže také přímo ve Váš prospěch intervenovat u příslušného
orgánu. Jehož rozhodnutí napadáte.
2.

Komise nepřijímá stížnosti, pokud směřuji proti Jednomu
ze států, kteiý Úmluvu nepodepsal, anebo pokud obsahuji fakta
uskutečněná před pevně stanoveným datem. Toto datum se různí
podle státu, kteiý výhradu učinil a podle toho, zda se stížnost týká
práva zakotveného v samotné Úmluvě či v některém z Protokolů.

■- 3.

Byly to někdy nelidské výslechy, ale
František Šváb byl tvrdý, pevný a
charakterní člověk, který by nikdy
nedal souhlas k tomu, aby sebe či
jiné křivě obvinil. Bití, hlad a žízeň
způsobily, že za 2 měsíce vazby
ztratil 45 kg na váze.
Kolik utrpení František Šváb
od svého zatčení 25.5.1951 do soudu
3.6.1952 prodělal, nelze ani slovy
vylíčit Byl to člověk hrdy a statečný
a nikdy ni.. >sru neublížil. Odsouzen
byl na 12 let, 20 000 Kč pokuty.

propadnutí majetku, auta a ztrátě
čestných občanských práv. Po od
souzení byl převezen do Valdic
do vězeňské nemocnice, kde byl
upoután na lůžko. Na případnou
návštěvu byl vždy donesen na
nosítkách. 16. ledna 1953 ve věku
56 let na následky hrubého
zacházení při výsleších zemřel.
Dnes se jen ptáme, kdo jeho
zmrzačení zavinil a kdo nese
zodpovědnost za jeho utrpení a
smrt.
Ludvi': Stehlík

František šváb, řezník a hos
tinský v Domamile byl zatčen
25.5.1951 a ihned po zatčení sc sta
rala místní organizace KSČ, aby
do jeho spisů byla vtělena poz
námka: "Návrat nežádoucí". StB
v Jihlavě neměla žádný usvědčující
materiál k jeho zatčení. Už za války
pomáhal všestranně v odboji proti
nacistům a v r. 1944 přivážel
ve svém autě zbraně partyzánům
a odbojářům. Protestoval proti
nacismu, ale také po únoru 1948
proti nastupujícímu komunismu.
Byl proto v kraji nežádoucí. StB
žádalo od něho nepravdivé přiz
nání, což on odmítal Proto StB
sáhlo k falešným svědkům mezi
nimiž byli: L. Filipský, B. Doležal,
J. Buček a další.
Po zatčení byl F. Šváb odvezen
na vyšetřovnu StB v Jihlavě. Tam
byl celý týden ve dne v noci
vyšetřován tvrdě a neúprosně. Pak
byl vsazen do "černé kobky".
Místnost byla široká půldruhého
metru a dlouhá 3 metry. Byla bez
okna, bez větrání a celá byla
natřena černou barvou. Připadal si
jako v hrobě, ale musel 3 dny a 3
noci stále chodit. Dozorce ho
neustále sledoval a běda, když
zůstal stát. Po celou dobu pobytu
nedostal jíst ani pít. Ráno byl vždy
odvážen na výslechy do Hluboké.
Tam všemožně se StB snažila, aby
byl povolnější. Nemazlili se s nim,
rána stíhala ránu a tak není divu,
že za necelé dva roky po zatčení na
následky vnitřních zranění zemřel.
Byl soustavně ve dne v noci
vyslýchán, většinou o hladu a když
někdy jídlo dostal, byla to nejvýše
poloviční dávka. Ale byl statečný a
hrdý a nikdy o nic neprosil. Já byl
v tu dobu na vedlejší kobce a dobře
jsme věděli a dorozumívali jsme se
klepáním. Často jsem slyšel Fran
tiška naříkat, když ho polomrtvého
dozorce přivedl od výslechu Měl
jsem často ucho až na stěně, abych
věděl, jak s ním bylo zacházeno.

Jakmile nejvyšší příslušná instance rozhodne, náleží Vám
šestiměsíční lhůta. v níž máte možnost obrátit se se svou stížností
na Komisi. Směřuje-li Vaše stížnost proti odsouzení, běží tato
lhůta od doručení konečného rozhodnutí a nikoli po zamítnuti
eventuálního návrhu na obnovu řízení. Komise se nebude moci
Vaší záležitostí zabývat, pokud, i před uplynutím šestiměsíční
lhůty nepředložíte Jasný výklad Vaši žaloby alespoň ve stručné
formě.
6.

č . 11/94

Evropská komise pro lidská právaje mezinárodní institucí,
která za určitých podmínek může přijímat stížnosti osob
dovolávajících se porušení práv, zaručených Evropskou úmluvou
lidských práv. Tato Úmluva Je smlouvou, Již sc velký počet států
zavázal zachovávat určitá základní práva Jednotlivce. Tato práva
Jsou formulována Jednak v Úmluvě samotné, Jednak ve čtyřech
protokolech (v Dodatkovém protokolu a Protokolech 4. 6 a 7).
které členské státy podepsaly. Předkládáme Vám tyto texty
i s doprovodnými poznámkami.
1.

i z ů s ta li”

JAKÉ ZÁLEŽITOSTI MŮŽE KOMISE PROJEDNÁVAT?

uVr m

I.

Vypořádat se se zločiny komunismu

7.
Domníváte-li se. že Vaše stížnost směřuje proti porušení
jednoho z práv zaručených Úmluvou nebo jedním z Protokolů a že
jste zároveň splnili všechny předepsané podmínky, zašlete
tajemníkovi Komise dopis obsahující níže vypočtené informace
uvedené v následujícím článku. Tento dopis musí být adresován
na:

Secretaire de la
Commission européenne des Droits de l'Homme
Conseil de l’Europe
F-67075 STRASBOURG CEDEX
8.

Váš dopis musí obsahovat:
a)

krátké resumé předmětu Vaší žaloby:

b)

uvedení práv garantovaných Úmluvou. Jejichž
porušení se dovoláváte;

c)

výčet vyčerpaných odvoláni:

d)

seznam rozhodnutí státních orgánů vztahujících se
k Vaší záležitosti: jejich datum, stručný obsah a
orgán, který je vydal. K Vašemu dopisu přiložte
kopie tčehto rozhodnutí. (Dokumenty, které
předložíte. Vám nebudou zaslány zpět. Je tedy ve
Vašem zájmu zaslat pouze kopie a ne originály.)

9.
Tajemník Komise Vám odpoví. Je možné, že si od Vás
vyžádá další dokumenty, informace nebo doplňující vysvětlení
týkající se Vaší stížnosti. Bude Vás informovat o tom. zda se
Komise Již podobným případem zabývala. V případě, že by
přípustnost Vaší žaloby narážela na evidentní překážku, upozorní
Vás na ni. Naproti tomu Vás však nemůže informovat o právních
předpisech státu, který žalujete.
......
2
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OBCHODNÍ AKADEMIE

Necenzurované
noviny 01 / 1996

Boh. Hubálek, ředitel Střediska

JAKÝM ZPŮSOBEM SE NA KOMISI OBRÁTIT?

minulostí, aby na základě podání

n.

Ministerstvo spravedlnosti ČR,
Středisko ;>•>> dokumentaci
protiprávné ■: i i.o n.mistického re
žimu předlužilo návrh parlamentu,
aby spolu s poslanci se plně
vypořádal se zločiny komunismu.
Účelem tohoto podnětu je na
pravení faktické negace § 67, odst.
1, písm. d trestního zákonu. Zákon
č. Í98/1993 platný od 1. srpna 1993
stanoví
počátek
účinnosti
promlčecích lhůtdnem 29.12.1992.
Tím však popírá právní a etický
smysl zákona, který má umožnit
spravedlivé vyrovnání se zločiny
komunismu. Mohu doložit, že řada
rozhodnutí veřejně právních
činitelů (zmanipulovaných totalitní
mocí), kdy zákon uplatňuje
promlčecí dobu tři let., byla již v době
přijeti "protikomunistického"
zákona neslíbatelná po více než.
osm měsíců. Řešení spočívá v tom,
že tříleté Ihíu., promlčení jsou zatím
nepoužitelné už dnem nabytí
platnontí zákona č. 198/1993 Šl>.
Pětileté ibůty by měly vypršet dnem
29.12.1994 l>ez evidentní možnosti
průkazně a trestně postihnout
pachatele totalitního bezpráví. Je
tedy v zájmu spravedlivého
vypořádání s komunistickou

aspoň 41 poslanců parlamentu
rozhodl Ustavní soud ve výše
uvedené věci Podobny dopis
obdržel také prezident republiky V.
Havel s žádosti, aby došlo
k potřebné legislativní nápravě

-3 -
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10.
Pokud z Vaší korespondence s tajemníkem vyplyne, že
Vaše žaloba bude moci být u Komise zaregistrována Jako stížnost
a pokud s tímto faktem souhlasíte, tajemník Vám neprodleně
pošle formuláře nezbytné pro oficiální podání stížnosti. Jakmile
tyto materiály vyplníte a zašlete tajemníkovi. Vaše stížnost bude
předložena Komisi.

11.
O průběhu jednání Vás tajemník bude informovat. Jednání
není veřejné a od počátku probíhá písemně. Nemůžete se tedy
zasedání Komise osobně účastnit.

12.
Bude-li to možné, pověřte sepsáním Vaší stížnosti
advokáta. Případně později, v průběhu jednání. Vám bude moci
být poskytnuta bezplatná právní pomoc, jestliže nebudete mít
prostředky na uhrazení výdajů pro právního zástupce. Tato pomoc
Vám však nemůže být poskytnuta drive než bude Vaše stížnost
Komisi oficiálně předložena.

”Vrrni zůstali” č. 11/94

Bitím a hladem nám zpestřovali život

Dnes nedostanu najíst. Nikdo
neuvěří, jak v malé kobce 2x3 metry
hladovému voní kosek chleba, který
sis nechal ze včerejška. Máš chuť
se naň vrhnout a zhitat ho na
jednou, ale rozum a zkušenost říká:
Nedělej to, ten kousek ti musí stačit
na celý den, kdy ti donesou zase
nějakou bryndu a krajíc chleba, až
kolem poledne ho pomalu žvýkej.
Vím, že je to těžké, tělo by chtělo
hned teď, ale ty se musíš ovládnout,
aby se sousto v ústech pomalu
a dokonale promíchalo a využilo ...
Tři kroky tam, tři nazpátek, tři
nazpátek k malému zamří
žovanému okénku, pod něž se
postavíš do pozoru a hlásíš: "Pane
veliteli (tady je každý bachař
velitelem) - potrestaný 1312, stav
jeden muž, všechno v pořádku."
Pojednou klapne špehýrka a v zá
pětí zarachotí klíč ve dveřích.
Velitel korekce strážmistr Brabec
mne beze slova začne mlátit
obuškem hlava - nehlava. Cítím
palčivou bolest úderů a silou vůle
zadržuji křik, což strážce rudého
práva zřejmě popuzuje, a proto
přidává na síle úderů, aby se jako
rudý hrdina ukojil a také pochlubil
svým kamarádům soudruhům, jak
ta svině reakcionářská a třídní
nepřítel řval bolestí a prosu. Jaký
jsem já, nemajetný student
Benešovy techniky v Brně vlastně
třídní nepřítel? bleskne mi hlavou.

Zamotal se kolem mne svět a údery
cítím již jeuom v podvědomí jako
něco dutého, načež upadám do tmy,
v níž necítíš vůbec nic, ani pád
vlastního těla. Brabce již zřejmě
nebaví bušit do bezvládné
a nehýbající se hmoty a také ho jistě
bolí ruka tou námahou. Je po všem.
Když pomalu přicházím k sobě
a cítím, jak mi zvláště levá paže
hoří, vyhrnuji rukáv a vidím krvavé
pruhy, jeden vedle druhého, brní
a pálí také hlava a uši přímo hoří
po těch ranách, jenomže tam už se
podívat nemohu. Na stěně čtu
nehtem vyškrábaný nápis: ”TGM pravda vítězí". Je napjatá
mezinárodní situace, přišli do věz
nice vojáci a váží nás: Výška 178 cm,
váha 48 kg po dvouměsíční korekci,
kde se socialistická převýchova
provádí bitím, hladem a tmou,
o čemž soudruzi na ÚV KSČ dobře
vědí, neboť je to jejich dílo, a po celé
vlasti jsou továrny .1.1 výrobu
doživotních nepřátel Komunismu.
V nestřeženém okamžiku šeptám
vojákovi, kterv mne váží. "Máme
hlad
Tenkrát jsem netušil, že se
dožiju nějaké sametové revoluce a
v ní uvidím na televizní obrazovce
velitele korekce na Borech, sou
druha Brabce, již silné obtloustlého,
jak s láskou krmí králíčky a lže, že
se nic takového nedělo, že se s námi
zacházelo slušně a jídlo pry jsme

ještě zahazovali. Nevím, kolik lidí
na toto “slušné zacházení" soudruha
Brabce a soudruha Kranala zem
řelo, ale "tlustou čáru" za ztraceným
zdravím a ztracenými životy dělat
nelze. Zvláště ne proto, že pachatelé
nelidskostí nejen drze lžou, ale m^jí
se dobře při vysokém důchodu,
který jim za jejich zločineckou
činnost dnešní "sametová vláda"
namísto potrestání nechává jako
odměnu.
Mir. Langer, MaU Suatoňovice

