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Názory študentov, ako
riešiť „hoaxy“, sa rôznia

Podľa študentov právnických fakúlt sú mladí ľudia najviac ohrození dezinformáciami a propagandou vo virtuálnom priestore.

SÚDY

Tieto prípady tvorili
ochranu prejavu v EÚ
Bratislava – Slobodu slova
a prejavu zaručujú vo všetkých
vyspelých štátoch najvyššie
zákony štátu – ústavy. Tie však
dávajú iba základné vymedzenie a hranice slobody slova.
A to pre komplexné vzťahy
v súčasnej spoločnosti nestačí.
Konkrétnu podobu slobode
slova – a kam až môže siahať
– udáva až aktívna prax. Najdôležitejší súdny orgán, ktorý
vštepil hranice slobody prejavu
v Európe, je Európsky súd pre
ľudské práva. Súdny orgán
Rady Európy rozhoduje o sťažnostiach občanov, ktorých
ľudské práva boli porušené.
Rada Európy združuje všetky
európske štáty vrátane tých,
ktoré nie sú členmi Európskej
únie. Vplyv rozhodnutí súdu je
tak badateľný na celom starom
kontinente. Prinášame vám
prehľad kľúčových rozhodnutí,
ktoré súd vydal.
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Féret verzus Belgicko

VZDELÁVANIE
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Je úlohou štátu tieto prejavy obmedzovať
rozhodoval napríklad v prípade
hanlivých vyjadrení Jean-Marie
zákonmi alebo je cenzúra ešte nebezpečnejšia?
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Peter Wilfling,
ich pôvodu.“ Súd v rozhodnutí
nedokážu zhodnúť na rovnakom štátnej moci a zostáva otázka,
VIA IURIS
konštatoval, že hanobenie,
kto by rozhodoval o tom, ktorá
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Diskusia so študentmi sa nesúTáto skupina študentov zastá- tor snaží ovplyvniť verejnú disštudentov poukazuje na cenzúru
kusiu, je často kritizovaný. Táto
stredila iba na prípady spoza slovala súčasnú liberálnu konceppočas minulého režimu. Tá je
kritika prichádza najčastejšie zo
venských hraníc. Lektori so štuciu slobody prejavu. Tá hovorí,
v ich vnímaní rizikovejšia ako
dentmi preberali aj nenávistné
že zásahy štátu do slobody preja- strany hnutí, ktoré spochybňujú
dezinformácie. Hoaxy a nenádemokraciu a právny štát.
vyjadrenia našich politikov. Mevu by mali byť minimálne. Štuvistné informácie sa podľa nich
dzi prípadmi, ktoré rozoberali,
denti s týmto názorom zdôrazprirodzene odfiltrujú. Ohroziť
boli aj osobnosti z Národnej rady.
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je na systéme prirodzeného vývyplynuli zo série prednášok,
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podnecovaní nenávisti proti men- brazenie či prejav, ktorý bol predmetom diskusie, bol v súlade so
cepcia je však podľa mnohých
šinám. V našich podmienkach
slobodou prejavu a mal by byť
študentov už zastaraná. Okrem
je najčastejším terčom šírenia
Občianska spoločnosť
Názory študentov na otázku úlo- tábora štátnych zásahov a liberál- nenávisti práve rómske etnikum. umožnený,“ hovorí právnik. „Pri
každom prípade sa našiel aj náneho tábora sa medzi študentmi
„Diskutovali sme o konkrétnych
hy štátu pri kontrole príspevkov
zor, že štát mal právo potrestať
vytvoril aj tretí prístup. Ten sporozhodnutiach Európskeho súdu
za hranicou slušnosti a civilizotakéto prejavy,“ uzatvára Wilvanej spoločnosti sa rôznili. Časť číva v podpore neziskových orga- pre ľudské práva v Štrasburgu,
fling.
nizácii v odhaľovaní a boji proti
ktoré stanovujú hranice slobody
si myslí, že štát by mal zakročiť

Belgického politika a predsedu
Národného Frontu Daniela Féreta domáci súd uznal
vinným za porušovanie práv
menšín a za vyzývanie k násiliu. Jeho rozsudok potvrdil
aj Európsky súd pre ľudské
práva. Podstatou prípadu bolo,
že Féret vydával letáky s nenávistnými výrokmi a distribuoval ich po krajine. Letáky
propagovali nenávisť voči
migrantom a menšinám. Medzi
nenávistnými prejavmi bolo napríklad „Korán hovorí: Zabíjajte
neveriacich, až kým nepríde
k veľkému krvipreliatiu! Národný Front hovorí nie!“ alebo
„Treba sa vzoprieť islamizácii
Belgicka, zastaviť politiku pseudointegrácie a poslať preč mimoeurópskych bezdomovcov!“,
či nabádanie na vyhostenie
všetkých migrantov z Belgicka.
Podľa rozsudku Európskeho
súdu podnecovanie nenávisti
nevyžaduje výzvu na akt násilia. „Útoky na osoby urážaním,
zosmiešňovaním, hanobením
časti obyvateľstva alebo podnecovaním k diskriminácii stačia,
aby orgány dali prednosť boju
proti rasistickým prejavom pred
slobodou prejavu,“ uviedol súd.
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Perincek verzus
Švajčiarsko

K porušeniu práva na slobodu prejavu, naopak, nedošlo

v prípade tureckého občana
vo Švajčiarsku. Právnik Dogu
Perincek, pôvodom z Turecka,
sa na konferencii vyjadril k rozporuplnej arménskej genocíde
zo strany Turkov počas prvej
svetovej vojny. „Obvinenia z arménskej genocídy sú medzinárodným klamstvom. V roku
1915 nedošlo ku genocíde Arménov. Bol to boj medzi ľuďmi
a utrpeli sme mnoho strát na
životoch,“ povedal Perincek.
Švajčiarsky súd ho uznal vinným za popieranie genocídy
a zločinov proti ľudskosti. Perincek sa následne odvolal na
Európsky súd pre ľudské práva.
Ten skonštatoval, že súdy jeho
práva porušili.
Aby bolo možné človeka odsúdiť, musia jeho činy smerovať k vyzývaniu k nenávisti alebo neznášanlivosti. „Ospravedlňovanie genocídy spočíva vo
vyhláseniach, ktoré relativizujú
túto udalosť alebo ju prezentujú
ako správnu. Súd sa nedomnieva, že tvrdenia sťažovateľa pána Perinceka majú takýto význam ani sa nemôžu považovať
za ospravedlnenie akýchkoľvek zločinov proti ľudskosti,“
vysvetlil súd svoj postoj v rozhodnutí.

Učiteľ obvinený
z rasizmu

Prípad rasovej nenávisti sa
dostal pred Európsky súd pre
ľudské práva aj z Francúzska.
Tamojší učiteľ na cirkevnej škole v časopise pre žiakov a ich
rodičov ostro vystúpil proti
moslimským prisťahovalcom
zo severnej Afriky. „Na výmenu
za zúfalý útek Francúzov zo
severnej Afriky sa tu vylodili
hordy neprispôsobivých moslimov. Dnes ich je päť miliónov,
všade stavajú mešity a keď hovoria, že odplachtia, netešte sa
predčasne. To len hovoria tým
špinavým arogantným dievčiskám, že sa majú zahaliť!“ napísal učiteľ.
Francúzske súdy ho za tieto výroky uznali vinným. S ich
rozhodnutím sa stotožnil aj Európsky súd. Podľa súdu musia
byť učitelia symbolmi autority.
„Sporný článok má nepochybne
rasistický charakter a niet pochýb, že dôvody, ktoré uviedli
vnútroštátne súdy, boli dostačujúce,“ uviedli sudcovia vo svojom rozhodnutí.
(JME)

Pod Tatrami zaznie silný odkaz
umu bratov Baťovcov

13.
Máj

Konferencia Metro ON Line už po 14. raz otvorí v polovici mája v Poprade dvere pre komunitu
odborníkov v IT oblasti, ktorá sa cez problematiku Smart Cities rozrástla o mnohé iné odvetvia.

www.metroonline.sk

Moderné a inovatívne prístupy
na pomoc našej planéte

Základnými piliermi sú ekológia, sociálna
inklúzia a vzdelávanie
-

BUDOVANIE
INTELIGENTNÝCH
MIEST A REGIÓNOV
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