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Tisková	  zpráva	  	  
	  
Průlomové rozhodnutí bratislavského soudu: Zabití uprchlíka bylo 
trestným činem, rodina má právo na odškodnění!  
 
Bratislava	  /	  Praha,	  14.	  března	  2017.	  V	  průlomovém	  rozhodnutí	  včera	  rozhodl	  okresní	  
soud	  Bratislava	  I.	  o	  plné	  rehabilitaci	  Hartmuta	  Tautze,	  osmnáctiletého	  uprchlíka,	  který	  byl	  
zabit	  psy	  Pohraniční	  stráže	  na	  hranici	  Československa	  s	  Rakouskem	  v	  roce	  1986.	  
Hartmutova	  rodina	  má	  nárok	  na	  odškodnění	  Slovenskou	  republikou.	  Platforma	  evropské	  
paměti	  a	  svědomí	  vítá	  soudní	  rozhodnutí	  jako	  první	  uznání	  toho,	  že	  zabití	  uprchíka	  bylo	  
trestným	  činem.	  Trestní	  stíhání	  pachatelů	  musí	  následovat.	  	  
	  
Po	  dobu	  28	  let	  od	  pádu	  komunismu	  nebylo	  dosaženo	  prakticky	  žádné	  spravedlnosti	  za	  zabíjení	  
uprchlíků,	  kteří	  se	  snažili	  utéci	  přes	  železnou	  oponu	  v	  bývalém	  Československu.	  V	  rámci	  projektu	  
„JUSTICE	  2.0“	  identifikovala	  Platforma	  zabíjení	  civilistů	  utíkajících	  na	  Západ	  v	  době	  komunismu	  
jako	  zločin	  proti	  lidskosti.	  Platforma	  podala	  trestní	  oznámení	  v	  Německu	  a	  Polsku	  v	  případech	  
zabíjení	  německých	  a	  polských	  občanů	  na	  hranicích	  bývalého	  Československa.	  	  
	  
Dne	  13.	  března	  2017	  vydal	  okresní	  soud	  Bratislava	  I.	  průlomové	  rozhodnutí.	  Hartmut	  Tautz,	  
osmnáctiletý	  uprchlík	  z	  východního	  Německa,	  který	  byl	  těžce	  zraněn	  psy	  Pohraniční	  stráže	  a	  
nechán	  zemřít,	  byl	  plně	  rehabilitován	  na	  základě	  zákona	  č.	  119/1990	  Sb.,	  o	  soudní	  rehabilitaci.	  
Následně	  obdrží	  rodina	  od	  Slovenské	  republiky	  finanční	  odškodnění	  za	  jeho	  smrt.	  Tohoto	  úspěchu	  
bylo	  dosaženo	  díky	  obětavé	  práci	  JUDr.	  Lubomíra	  Müllera,	  advokáta	  zastupujícího	  rodinu,	  který	  
neúnavně	  pracuje	  na	  rehabilitacích	  lidí,	  kteří	  byli	  nespravedlivě	  stíháni	  za	  komunismu,	  a	  který	  již	  
vyhrál	  několik	  stovek	  takových	  soudních	  rozhodnutí.	  	  
	  
„Jde	  o	  první	  a	  precedenční	  rozhodnutí	  slovenského	  soudu,	  jímž	  je	  vyslovena	  morální	  satisfakce	  oběti	  
železné	  opony,“	  říká	  JUDr.	  Lubomír	  Müller.	  
	  
„Ústav	  paměti	  národa	  rozhodnutí	  soudu	  vnímá	  jako	  průlomové.	  Pozůstalí	  se	  po	  desítkách	  roků	  
konečně	  dočkali	  morální	  satisfakce.	  A	  to	  je	  v	  dosavadní	  soudní	  praxi	  velký	  úspěch,“	  říká	  předseda	  
správní	  rady	  ÚPN	  Dr.	  Ondrej	  Krajňák.	  	  	  	  	  	  
	  
„Nyní	  jsou	  otevřeny	  dveře	  pro	  všechny	  rodiny	  obětí	  železné	  opony,	  aby	  se	  vydaly	  stejnou	  cestou,“	  říká	  
Dr.	  Neela	  Winkelmannová,	  výkonná	  ředitelka	  Platformy.	  	  
	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Další	  informace	  poskytnou:	  
Göran	  Lindblad,	  prezident,	  president@memoryandconscience.eu	  ,+46-‐706710366	  
Dr.	  Neela	  Winkelmannová,	  výkonná	  ředitelka,	  director@memoryandconscience.eu	  ,	  +420-‐222	  561	  053	  
 

Platforma evropské paměti a svědomí sdružuje v současnosti 51 veřejných a soukromoprávních institucí a 
organizací ze 13 členských států Evropské unie, z Ukrajiny, Moldavska, Islandu, Kanady a Spojených států 
amerických pracujících v oblasti vyrovnávání s dědictvím totality na evropské půdě. Zastupujeme asi 200 000 
Evropanů a více než 1 100 000 severoamerických občanů s evropskými kořeny.  


