Nenakazený koronavírusom nemá právnu
povinnosť nosiť rúško a pokutu nemusí
zaplatiť, tvrdí bývalý šéf Najvyššieho súdu
SR
07.09.2020 | 21:30
Štefan Harabin podal trestné oznámenie na Hlavného hygienika SR Jána Mikasa, lebo
vydaním nulitných nezákonných opatrení, ktoré sú vynucované pokutou, zneužil právomoc
verejného činiteľa, ubližuje ľuďom na zdraví a poškodzuje cudzie práva.

Osoba nenakazená koronavírusom nemá právnu povinnosť nosiť rúško.
Uloženú pokutu nemusí zaplatiť. Nútenie zdravého človeka používať
rúško je zjavne mučením, ktoré je zakázané článkom 3 Dohovoru o
ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Harabinov právny rozbor opatrení Úradu verejného
zdravotníctva
Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, sp. zn.: OLP/
5453/2020 z 3. 7. 2020, ktorým sa podľa § 5 ods. 4 písm. h) zák. č. 355/2007 Z.z., o
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie
na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej
republiky č. 111 z 11. 3. 2020 a pandémie ochorenia Covid-19 vyhlásenej 11. 3. 2020
generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie v zmysle podľa § 48 ods. 4

písm. c) a § 48 ods. 5 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z. a § 7, 20 a 25 zák. č. 42/1994 Z.z. o
civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov nariaďuje nasledovné:
V š e t k ý m osobám sa zakazuje s tam uvedenou účinnosťou (od 4.7.2020 od 6.00 hod.)
do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v
prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je
napríklad rúško, šál, šatka, a to s výnimkou tam citovaných situácii.
Ide o gramatickú zmätočnosť a nezrozumiteľnosť: „bez prekrytia horných dýchacích ciest
(nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka...“ Akoby horné dýchacie cesty nos a ústa boli
šatka, šál, rúško?
„....vychádzať a pohybovať sa na verejnosti v priestoroch interiérov budov a v
prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích
ciest...“ Vychádzať odkiaľ, kam... ? Odmysliac si „a pohybovať sa“, časť skutkovej vety
„vychádzať na verejnosti v priestoroch...“ potom nedáva skutkový obsahový zmysel. Celý
výrok je neurčitý, nemá skutkový základ, ktorý robí prvú časť skutkovej vety (pred
spojkou a) nulitnou. Celá skutková veta musí byť naplnená súčasne v oboch konaniach
spojených zlučovacou spojkou a.
Otázkou je, ako by sa pri tejto skutkovej úprave, pri „zadržaní“ priestupcu o 19.30 hod.
bez rúška v obchode potravín, alebo študenta v škole, dokazovalo, že už pred tým ráno o
6.30 hod. vyšiel bez rúška. Ak nie sú splnené obe časti skutkovej vety vyjsť a pohybovať
sa v uzavretom priestranstve bez rúška nie je skutok spáchaný.
Už len táto neidentifikácia „skutkovej podstaty“ nesporne spôsobuje nulitnosť opatrenia.
Nulita spočíva i v tom, že opatrenie trpí absolútnym omylom v osobe
adresáta, lebo § 48 ods. 4 písm. c) zák. č. 355/2007 Z.z. ukladá zákaz
alebo obmedzenie s t y k u časti obyvateľstva s ostatným
obyvateľstvom pri hromadnom výskyte závažného ochorenia, pričom
opatrenie zakazuje všetkým vychádzať a pohybovať sa na verejnom
priestranstve bez splnenia povinnosti – prekrytia dýchacích ciest. Iba
pre ľahšie pochopenie. Môžeme zakázať všetkým otcom vychádzať a pohybovať sa v
uzavretých priestoroch bez prekrytia dýchacích ciest poukazom na ustanovenie o zákaze
alebo obmedzení styku rodiča s dieťaťom?
Opatrenie sa opiera o akty a právne normy:
- uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11. 3. 2020 (ktoré ukladá v bode C/
členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy príslušné
povinnosti) - ktorý poukaz je v poriadku
- vyhlásenie generálneho riaditeľa Svetovej zdravotníckej organizácie, z 11.3.2020, o
pandémii ochorenia Covid-19 – nie je zrejmý právny titul vyhlásenia, záväznosti, a
nevyplýva to ani z odôvodnenia opatrenia.

- § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z.,
- § 7, 20 a 25 zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
Uznesenie vlády č. 111 z 11. 3. 2020
v bode A, A1 schvaľuje návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie podľa § 8 zák. č. 42/1994
Z.z. o civilnej ochrane, z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným SARS-CoV-2 na území
Slovenskej republiky, v bode B, B1 vyhlasuje podľa § 8 zák. č. 42/1994 Z.z o civilnej
ochrane mimoriadnu situáciu pre územie SR, a v bode C ukladá:
C1 prijímať opatrenia na zamedzenie o. i. ohrozenia života, zdravia, majetku, a
minimalizovania škôd,
C2 prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu v bode B1 v čo
najkratšom čase.
Musím predovšetkým konštatovať, že prijímané opatrenia ohrozujú život, zdravie a
maximalizujú škody a v druhom rade prijímané opatrenia nesmerujú k rušeniu
mimoriadnej situácie v bode B1 v čo najkratšom čase, ale naopak.
Na vydanie opatrení ÚVZ OLP/5453/2020 z 3. 7. 2020, OLP/6848/2020 z 28. 8. 2020 a
vôbec na vydávanie všetkých opatrení ÚVZ s poukazom na uznesenie vlády SR, č. 111 z
11. 3. 2020, nie je daný právny základ (uvádzam dotknuté a odvodené ustanovenia, podľa
citovaného uznesenia vlády, iba na ktorých ustanoveniach môžu stáť opatrenia ÚVZ)
Podľa zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane
§ 3 ods. 2 na účely tohto zákona sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma,
havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa (podľa § 48 ods. 2 zák. č.
355/2007 Z.z.), alebo teroristický útok.
§ 8 vláda vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu pre ohrozené územie alebo pre
územie, kde vznikla mimoriadna udalosť uvedená v § 3 ods. 2, ak rozsah ohrozeného
alebo postihnutého územia presiahne územný obvod kraja.
V zmysle zák. č. 355/2007 Z.z.,
§ 2 ods. 1, písm. b) na účely tohto zákona verejné zdravie je úroveň zdravia spoločnosti,
ktorá zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ochrany a podpory
zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti

§ 48 ods. 2 ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia
podľa osobitného predpisu (§6 až 9 zák. č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane) pri
a) radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,
b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo
podozrení na úmrtie na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,
c) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a
majetok alebo
d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.
Nie je splnená podmienka § 48 ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z., keďže výskyt predmetného
ochorenia, podozrenie na jeho prenos alebo úmrtia nie je nad predpokladanú úroveň,
kde s poukazom na § 2 ods. 1 písm. b) cit. zák., úroveň zdravia spoločnosti aj za stavu
predmetného prenosného ochorenia naďalej zodpovedá úrovni poskytovanej zdravotnej
starostlivosti, ochrany a podpory zdravia a ekonomickej úrovni spoločnosti, a ochorenie
sa nevymyká nad úroveň iného vírusového ochorenia, aby musela byť postihnutá bežná
úroveň zdravia obyvateľstva. Bez najmenších pochybnosti objektívne nie je splnená
podmienka „výskyt prenosného ochorenia nad predpokladanú úroveň mimoriadnej
situácie“ na vyhlásenie uznesenia vlády č. 111 z 11. 3. 2020.
Ako pri ÚVZ OLP/2732/2020 z 24. 3. 2020 aj u tohto opatrenia ide o zmätočnosť už
preambuly, keď v časti o vyhlásení pandémie generálnym riaditeľom Svetovej
zdravotníckej organizácie budí dojem, že on celosvetovú pandémiu Covid-19 vyhlásil
podľa slovenského práva – § 48 ods. 4 písm. c), § 48 ods. 5 písm. e) zák. č. 355/2007 Z.z., §
7, 20 a 25 zák. č. zák. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane.
Právne ustanovenia:
Podľa zák. č. 355/2007 Z.z.
§ 48 ods. 4 úrad verejného zdravotníctva alebo regionálny úrad verejného zdravotníctva
pri ohrození verejného zdravia, ak v odseku 5 nie je ustanovené inak, nariaďuje opatrenia,
ktorými sú:
c) zákaz alebo obmedzenie styku časti obyvateľstva s ostatným obyvateľstvom pri
hromadnom výskyte závažného ochorenia.
Opatrenie nekorešponduje so zákazom vychádzania všetkých pod podmienkou prekrytia
ich dýchacích ciest
§ 48 ods. 5 pri ohrození verejného zdravia II. stupňa úrad verejného zdravotníctva alebo
regionálny úrad verejného zdravotníctva podáva orgánom príslušným na úseku civilnej
ochrany obyvateľstva62)návrh na vyhlásenie mimoriadnej situácie7a) a návrh na
e) režimové opatrenia pre obyvateľov ohrozenej alebo zasiahnutej oblasti a na ich
odvolanie,

Citované ustanovenie neupravuje zákaz vychádzania, ani kompetenciu ÚVZ voči
obyvateľstvu, ale jeho kompetenciu voči iným orgánom, konkrétne podať orgánu civilnej
ochrany návrh na režimové opatrenie. Nie je splnená podmienka ohrozenia verejného
zdravia II. stupňa (§ 48 ods. 2, § 2 ods. 1. písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z.).
V odôvodnení Opatrenia sa uvádza, že COVID – 19 je kvapôčkovou infekciou a šíri sa
primárne vzdušnou cestou pri kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní. Prekrytie horných
dýchacích ciest je preto jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia COVID-19
na území SR. Razí sa „tunel“ na zákaz rozprávania.
V odôvodnení absentuje konkrétna z á k o n n á podmienka podľa §§ 2 ods. 1, písm. b), 48
ods. 2 zák. č. 355/2007 Z.z., že ochorenie sa vymyká nad predpokladanú úroveň
ohrozenia zdravia spoločnosti.
Také odôvodnenie môžeme analogicky potom aplikovať aj na „sopeľ“ z nosa: „nádcha,
tečenie z nosa a chrípka je kvapôčkovou infekciou a šíri sa primárne vzdušnou cestou pri
kašľaní, kýchaní alebo rozprávaní“.
Opatrenie OLP/6848/2020 z 28. 8. 2020, ktorým sa rušia výnimky z povinnosti prekrytia
horných dýchacích ciest určené opatrením OLP/5453/2020 z 3. 7. 2020 a ktoré zrušilo i
opatrenie OLP/2732/2020 z 24. 3. 2020, analyzované už 12. 6. 2020 a ktoré prvý krát
nariadilo všetkým osobám zákaz vychádzania a pohybovania sa na verejnosti bez
prekrytia horných dýchacích ciest, je rovnako nulitné, lebo je postavené na nulitnom
opatrení.

Dohovor o ochrane ľudských práv a základných
slobôd:
Čl. 3 Zákaz mučenia: Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.
Vyžadovať nosenie rúšok od učiteľov, ktorých práca spočíva v 8-hodinovej verbálnej
činnosti, od detí a mládeže, od ľudí chorých na dýchacie cesty a s kožnými problémami, u
ktorých sa predpokladá zhoršenie stavu, t.j. aby mali obmedzený prísun kyslíka a
všeobecne zakazovať ľuďom vychádzať bez rúška, voľne dýchať počas dňa, znemožňovať
im prístup do obchodov, lekární, škôl, dopravných prostriedkov, na otvorenú, resp.
uzavretú verejnosť, alebo na hocijaké iné miesto, je bez najmenších pochybnosti zjavným
mučením. Znalci z odboru zdravotníctva ľahko preukážu, čo spôsobí 8-hodinové
obmedzenie prívodu kyslíka, počas aktívnej činnosti (práca, nakupovanie). Ide o sadizmus
opečiatkovaný hlavným hygienikom.

Bežná chrípka nesporne nie je menej závažná než Covid-19.
Čl. 5 ods. 1, písm. e) Právo na slobodu a bezpečnosť
Každý má právo na slobodu a osobnú bezpečnosť. Nikoho nemožno pozbaviť slobody
okrem nasledujúcich prípadov, pokiaľ sa tak stane v súlade s konaním ustanoveným
zákonom:
e) zákonné držanie osôb, aby sa zabránilo šíreniu nákazlivej choroby, alebo duševne
chorých osôb, alkoholikov, narkomanov alebo tulákov;
Toto ustanovenie uvádza výnimku z uplatnenia slobody, aby sa zabránilo šíreniu
nákazlivej choroby.
Opatrenie musí byť v súlade so zákonom. Ono je, ale bez opory v zákone v osobe
adresáta, nemá právny základ, lebo povinnosť izolácie bola nezákonne určená na
všetkých.
Obdobne zákaz vychádzania všetkých alebo pohybu všetkých nemôže byť odôvodnený
zákazom styku určitej časti osôb. Nie je časovo obmedzené, lebo je určené „do
odvolania“. Také obmedzenia Dohovor nepozná, a musí naplniť účel – zastavenie šírenia
nákazy, ktorá musí byť nad predpokladanú úroveň.
Realita chorobnosti, hospitalizácií a úmrtí objektívne nie je nad
predpokladanú úroveň zdravia spoločnosti. Ide preto zjavne o
porušenie Dohovoru (Podobne možno aplikovať čl. 2 Protokolu č. 4 o
slobode pohybu).
Čl. 15 Odstúpenie vo výnimočných situáciách
ods. 1. v prípade vojny alebo akéhokoľvek iného verejného ohrozenia štátnej existencie
môže každá Vysoká zmluvná strana prijať opatrenia na odstúpenie od záväzkov
ustanovených v tomto Dohovore v rozsahu prísne vyžadovanom naliehavosťou situácie,
pokiaľ tieto opatrenia nebudú nezlučiteľné s ostatnými záväzkami podľa
medzinárodného práva.
ods. 2. podľa tohto ustanovenia nemožno odstúpiť od článku 2, okrem úmrtí
vyplývajúcich z dovolených vojnových činov, a článkov 3 (Zákaz mučenia), 4 (ods. 1) a 7.
ods.3. každá Vysoká zmluvná strana, využívajúca svoje právo na odstúpenie, bude v
plnom rozsahu informovať generálneho tajomníka Rady Európy o opatreniach, ktoré
prijala, a o ich dôvodoch. Generálneho tajomníka Rady Európy bude takisto informovať o
tom, kedy tieto opatrenia stratili platnosť a kedy sa budú ustanovenia Dohovoru znova
vykonávať v plnom rozsahu.
Glosa

k ods. 1: Sme vo vojne, alebo je tu ohrozenie štátnej existencie? Pre Covid? Ktorý nemá
parametre podľa § 48 ods. 2 písm. b), § 2 ods. 1 písm. b) zák. č. 355/2007 Z.z. ? Vylúčené.
k ods. 2: Aj keby sme aj boli vo vojne, alebo bola ohrozená štátna existencia, od článku 3 –
zákaz mučenia nemožno odstúpiť. Nemožno preto od všetkých vyžadovať zákaz riadneho
dýchania ani pre Covid 19.
Podávam preto trestné oznámenie na Mikasa, lebo vydaním nulitných
nezákonných opatrení, ktoré sú vynucované pokutou, zneužil
právomoc verejného činiteľa, ubližuje ľuďom na zdraví a poškodzuje
cudzie práva.
Zdroj: Facebook Štefan Harabin
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