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1. ÚVOD 

 

Předmětem této diplomové práce je problematika zákazu mučení a jiného 

krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání jakožto základního lidského 

práva garantovaného všem osobám bez rozdílu. Jedná se o právo absolutní, které má 

povahu kogentní normy mezinárodního práva, takže přísluší nám všem a nesmí nám být 

odňato v žádné situaci, to znamená ani ve výjimečných případech. 

Řada lidí má mučení spojeno jen s dávnou historií, kdy bylo pomocí španělských 

bot, natahování na skřipec či bičování vymáháno ze zadržených doznání. Tato doba už 

dávno skončila a celá společnost se posunula kupředu, neznamená to však, že zaniklo i 

mučení. Právě naopak. V poslední době se stále více mluví o kontroverzních případech 

na poli mezinárodního práva, o špatném zacházení s vězni, o jejich mučení v celách či 

během výslechů. Mučení je všeobecně považováno za nepřijatelné, přesto jsme již 

několik let svědky trendu ospravedlňování mučení jako potřebného nástroje pro 

zajištění bezpečnosti. 

Určitým zlomovým okamžikem byl podle mého rok 2001 a konkrétně datum 11. 

září, kdy došlo k teroristickým útokům na New York a Washington. Do té doby byl 

zákaz mučení většinou mezinárodního společenství, zejména na západní polokouli, 

všeobecně přijímán. Po těchto tragických událostech, a dá se říci s rozvojem 

mezinárodního terorismu, se ale náhled na mučení změnil. Mluví se o něm stále častěji 

a v souvislosti s tím se zmiňuje i jedna otázka: nebyla by určitá míra mučení přijatelná?  

Rozhodla jsem se zaměřit ve své práci na případy mučení v posledních dvaceti 

letech, od roku 1991 do roku 2010. K porušování mezinárodního práva jistě docházelo 

již dříve, ale jak je tomu v současnosti? Mučí se více? Snažila jsem se proto najít 

odpověď na otázku, zda případů mučení přibylo, nebo naopak ubylo, zda došlo 

k nějakému zlomu. Rovněž mě zajímalo, kterých zemí se mučení nejvíce týká a jaké 

mohou být formy špatného zacházení. Zjišťovala jsem také, zda existuje nějaká 

spojitost s mezinárodním terorismem, tedy zda na tyto případy mučení měly nějaký vliv 

zářijové události roku 2001. 

 V prvních kapitolách své práce jsem se věnovala, dá se říci, teoretické části, 

tedy definicím mučení a vysvětlením základních pojmů s ním souvisejících, včetně 

historického výkladu. Nastiňuji zde zároveň, v jakých mezinárodních dokumentech je 
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zákaz mučení obsažen. Druhá část je více praktická a jsou zde konkrétně rozebírány 

jednotlivé případy, které se mučení týkají.  

Mým původním záměrem bylo srovnat případy mučení jak na evropském, tak na 

americkém kontinentu. Tyto dva regiony jsem si zvolila z jednoduchého důvodu – byly 

to právě Spojené státy, na které bylo 11. září zaútočeno a o kterých se nyní nejvíce 

mluví v souvislosti s možným mučením vězňů na základně Guantánamo, v Iráku ve 

věznici Abú Grajb či na jiných místech. V průběhu studia materiálů jsem ale musela 

svůj původní záměr zčásti přehodnotit. Spojené státy sice podepsaly Americkou úmluvu 

o lidských právech z roku 1969, ale nikdy ji neratifikovaly. Proto nespadají pod 

jurisdikci Meziamerického soudu pro lidská práva. Právě případy před tímto soudem 

jsem se chtěla zabývat. Ty, ke kterým došlo na americké půdě, se zde ale nesoudí. 

Americkou úmluvu o lidských právech dosud ratifikovalo 24 z 35 zemí Organizace 

amerických států, jde však jen o středo a jihoamerické státy. Ani Kanada ani USA mezi 

ně nepatří. Za spojence Američanů v boji proti terorismu byli a stále jsou považováni 

Evropané, konkrétně nejvíce Britové. Nikoli státy jako Dominikánská republika, 

Brazílie či Mexiko. Proto jsem zaměřila svou pozornost na evropský kontinent a 

případy mučení zde. Také v Evropě se objevilo množství skandálů souvisejících se 

zacházením s vězni – zmíním například tajné převozy zadržených americkou CIA a 

jejich mezipřistání na evropských letištích. Po 11. září ale docházelo i k zatýkání 

údajných teroristů v mnoha evropských městech – jak bylo zjištěno, atentátníci zde měli 

své buňky. V neposlední řadě i Evropa se stala několikrát terčem útoku teroristů, 

atentáty v Madridu 11. března 2004 či v Londýně 7. července 2005 si vyžádaly desítky 

životů.  

Z výše uvedeného důvodu se ve své práci nebudu zabývat podrobně ostatními 

regionálními systémy, jakým je například americký. Nebudu rozebírat systém africký, 

kde Africký soud pro práva člověka a národů i Soudní dvůr Africké unie a Africký 

výbor za práva člověka a národů rozhodují podle Africké charty práv člověka a národů 

z roku 1981. Nebudu se zabývat ani systémem islámsko-arabským či asijským, které 

jsou, pokud jde o organizace a úmluvy týkající se mučení, nejméně rozvinuté. Rovněž 

jsem se nezaměřila na úroveň univerzální a nebudu se tedy zabývat prací Výboru pro 

lidská práva, Komise proti mučení a dalších podobných orgánů. Mým cílem byly 

konkrétní jednotlivé případy týkající se evropského kontinentu.  
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Zabývala jsem se tedy judikaturou Evropského soudu pro lidská práva, která 

vykládá holý a stručný text Evropské úmluvy o ochraně lidských práv – „propůjčuje 

právním pojmům Úmluvy význam, který se často dost odlišuje od významu stejných 

nebo obdobných pojmů vnitrostátního práva.“1  Ke konkrétním případům jsem se mohla 

dostat díky databázi HUDOC, která je přístupná na internetových stránkách Evropského 

soudu pro lidská práva.2 Sledovala jsem jejich počet v určitých letech, proti kterým 

zemím byly nejvíce stížnosti podávány a hlavně jaké jednání je podle Soudu možné 

považovat za mučení či nelidské nebo ponižující zacházení.  

Dále jsem si rovněž položila otázku, zda za těchto dvacet sledovaných let došlo 

k nějaké proměně v chápání toho, co je mučení. Co dříve bylo nelidské zacházení, je 

dnes mučení, či naopak? A nedochází vůbec k celkové relativizaci článku 3 Evropské 

úmluvy o ochraně lidských práv, který pojednává o zákazu mučení? I na tyto otázky 

jsem se snažila najít ve své diplomové práci odpověď.  

Většina verdiktů Soudu, ale i některé knihy byly psány v angličtině. Část 

případů byla však i ve francouzském jazyce. V obou případech jsou všechny překlady 

neoficiální, tedy provedené autorkou této diplomové práce.  

Doufám, že má práce poskytne ucelený základní přehled problematiky mučení a 

jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a přiblíží českým 

čtenářům judikaturu Evropského soudu pro lidská práva i jednotlivé případy (navíc 

z nedávné doby), které měly vliv na formování definice mučení.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 REPÍK, B. Evropská úmluva o lidských právech a trestní právo. 1. vydání. Praha: Orac, 2002, s. 11  

2
 Stav databáze k 30. 9. 2011 



 
8 

 

2. PRÁVNÍ ZAKOTVENÍ ZÁKAZU MU ČENÍ 

 

V této kapitole jsem se zaměřila na jednotlivé mezinárodní a regionální 

instrumenty, ve kterých je zákaz mučení obsažen. Zásadní dokumenty, jak závazné, tak 

i nezávazné, zdůrazňující dodržování lidských práv, se objevily zejména po druhé 

světové válce. Byly reakcí na násilí, ke kterému v tomto ozbrojeném konfliktu 

docházelo, a měly zajistit, že už se nic podobného nebude opakovat.  

 

2. 1. Univerzální mezinárodní instrumenty a mechanismy 

 

Pozitivněprávní úprava zákazu mučení na mezinárodní úrovni prošla 

dynamickým vývojem, jehož počátky se odvíjejí od Všeobecné deklarace lidských práv 

z roku 1948 (VDLP). Tento dokument vznikl jako reakce mezinárodního společenství 

na hrůzy druhé světové války, kdy docházelo k masovému vraždění nejen politických 

odpůrců zejména hitlerovského Německa, ale i celých rasových či etnických skupin. Cíl 

byl tehdy jasný – zajistit trvalý mír a uchránit lidstvo před násilím, útlakem, válkami a 

diktaturami. Všeobecná deklarace je prvním mezinárodním dokumentem, který zakotvil 

lidská práva pro všechny a v článku 5 i zákaz mučení. Ten stanoví, že „nikdo nesmí být 

podrobován mučení a krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu“.  

V ostatních článcích jsou pak vypočtena další nejvýznamnější lidská práva a základní 

svobody – právo na život, svobodu a osobní bezpečnost, zákaz otroctví či nevolnictví, 

právo na rovnost před zákonem a na stejnou zákonnou ochranu bez jakékoliv 

diskriminace, záruky proti svévolnému zatčení, zadržení nebo vyhoštění, ale i 

presumpce neviny, tedy právo být považován za nevinného, dokud není prokázána vina.  

Šlo sice jen o rezoluci Valného shromáždění OSN, tedy právně nezávaznou 

mezinárodní úmluvu, jež má pouze doporučující povahu, nicméně „nehledě na tuto 

formu, její obsah přesáhl svým významem i řadu právně perfektních smluv.“3 A 

příslušné ustanovení týkající se mučení bylo postupně převzato do relevantních právně 

závazných instrumentů ochrany lidských práv na univerzální, ale i evropské, americké a 

africké úrovni.  

                                                           
3
 ŠTURMA, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. doplněné vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2010, s. 6 
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Na konci roku 1966 byl pak přijat Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech, v jehož třetí části je obsažen i zákaz mučení. Celkově má dokument šest částí a 

skládá se z 53 článků. V článku 6 je uvedeno, že „každá lidská bytost má právo na 

život. Toto právo je chráněno zákonem. Nikdo nebude svévolně zbaven života.“ Hned 

následující článek 7 hovoří právě o mučení. „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován 

krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu. Zvláště nebude nikdo 

bez svého svobodného souhlasu podrobován lékařským nebo vědeckým pokusům,“ píše 

se zde. A následuje i zákaz otroctví a nevolnictví.  

V roce 1975 byla přijata Deklarace proti mučení, po které následovala Úmluva 

OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání, přijatá v roce 1984 (dále CAT). V ní je poprvé podrobněji uvedena definice 

mučení a jsou zde také v článcích 2 až 16 stanoveny závazky smluvních států v oblasti 

zákazu mučení. Článek 3 odstavec 1 například mluví o tom, že „žádný stát, který je 

smluvní stranou této Úmluvy, nevypoví, nevrátí, či nevydá osobu jinému státu, jsou-li 

vážné důvody se domnívat, že by jí v něm hrozilo nebezpečí mučení.“ Státy mají také 

mimo jiné povinnost vyšetřit případy mučení na území pod jejich jurisdikcí, umožnit 

obětem mučení podat stížnost k příslušným orgánům a také zajistit, aby bylo v jejich 

právních řádech ustanovení týkající se práva na nápravu a na spravedlivé a přiměřené 

odškodnění pro oběti mučení. Na základě této Úmluvy byl zřízen i Výbor OSN proti 

mučení, který „kontroluje dodržování Úmluvy pomocí zpráv států a dvou fakultativních 

postupů (posuzování sdělení států a individuální stížnosti). Kromě toho může provádět 

také vyšetřování na území smluvní strany, pokud neučinila výhradu k tomuto 

ustanovení.“4  

 

2. 2. Partikulární mezinárodní instrumenty a mechanismy 

 

2. 2. 1. Americký systém ochrany lidských práv 

 

Ochrana lidských práv na americkém kontinentu je spojena s existencí 

Organizace amerických států (OAS). Tato mezinárodní organizace, která si klade za cíl 

                                                           
4
 ŠTURMA, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. doplněné vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2010, s. 24 
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všestranně rozvíjet spolupráci amerických států, byla založena v květnu 1948 na deváté 

mezinárodní konferenci amerických států v kolumbijské Bogotě. Tehdy jí založilo 21 

států, později jich přibylo dalších 14, Kuba má ale od roku 1962 pozastavené členství 

(nicméně neznamená to, že by přestala být členem). Prapůvod organizace však sahá až 

do 19. století. Tehdy v roce 1890 vznikla Mezinárodní konference amerických států, 

později přejmenovaná na Panamerickou unii. Na konferenci v Bogotě v roce 1948 byla 

přijata i Charta OAS, nicméně obsahovala jen velmi málo ustanovení o lidských 

právech. Důležitější tak byla, rovněž tehdy přijatá, Americká deklarace práv a 

povinností člověka. Vzhledem k tomu, že došlo k jejímu přijetí na jaře roku 1948, je 

ještě starším mezinárodním dokumentem na ochranu lidských práv než je Všeobecná 

deklarace lidských práv (ta byla přijatá v prosinci 1948). „Přestože Americká deklarace 

nebyla přijata ve formě smlouvy a z formálního hlediska má povahu pouhého 

doporučení, její význam pro rozvoj interamerického systému byl a stále je zásadní.“5 

Navíc mělo její schválení v podmínkách amerického kontinentu té doby, sužovaného 

politickou nestabilitou a charakterizovaného existencí autoritářských režimů, často 

masivně porušujících lidská práva, nepopíratelný, symbolický význam.6  

Dalším ze základních dokumentů je i Americká úmluva o lidských právech 

z roku 1969 (v platnost ale vstoupila až v červenci 1978 poté, co ji ratifikovalo jedenáct 

členských států OAS). V článku 5 odstavec 2 je zde uvedeno, že „nikdo nesmí být 

podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu trestu nebo zacházení. Se všemi 

osobami zbavenými svobody se musí zacházet s respektováním vrozené důstojnosti 

lidské osoby.“ 

Jde o klasickou mezinárodní smlouvu, která zavazuje pouze ty státy, které ji 

podepsaly a následně ratifikovaly. A zde je velký rozdíl oproti Evropě. Zatímco 

Evropská úmluva je jednou z podmínek členství v Radě Evropy a všechny země této 

organizace ji ratifikovaly, Americkou úmluvu dosud ratifikovalo jen 24 z 35 členských 

států OAS. „Ostatní členské státy OAS nejsou Americkou úmluvou vázány a 

nepodléhají zejména mechanismu implementace a dohledu, který tato úmluva zakotvila 

                                                           
5
 ŠTURMA, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. doplněné vydání. 

Praha: C.H.Beck, 2010, s. 70 
6
 MALÍŘ, J. Interamerický systém ochrany lidských práv: Základní dokumenty, instituce a mechanismy. 

IN: Právní rozhledy, č. 10/2003, 2003, s. 507 
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(např. Kanada, Spojené státy americké, Guyana, Bahamy).“7 Interamerický systém 

ochrany lidských práv se tedy uplatňuje zejména ve vztahu k zemím střední a jižní 

Ameriky, neznamená to ale, že by lidská práva byla porušována jen zde a v severní 

Americe nikoliv.  

Dalším zajímavým specifikem amerického systému je vlastní kontrolní 

mechanismus. Existuje zde Interamerická komise pro lidská práva a Interamerický soud 

pro lidská práva (země, které jen podepsaly, ale neratifikovaly Americkou úmluvu, ale 

pod jeho jurisdikci nespadají). Na první pohled to sice připomíná původní systém 

Evropské úmluvy před přijetím Protokolu číslo 11 (od roku 1998 došlo ke zrušení 

Evropské komise pro lidská práva a nyní existuje jen jediný orgán – Evropský soud pro 

lidská práva), nicméně fungování tohoto modelu se liší od toho evropského. 

„Interamerická komise totiž vznikla jako orgán OAS a teprve následně byla začleněna 

do systému Americké úmluvy a pověřena dalšími funkcemi. Dodnes však vzhledem 

k ratifikaci Americké úmluvy pouze částí členských států OAS funguje současně jako 

mimosmluvní a smluvní mechanismus ochrany lidských práv.“8 V průběhu šedesátých 

let minulého století se Komise soustředila zejména na dvě činnosti – připravovala 

souborné zprávy o dodržování lidských práv v jednotlivých členských zemích OAS a 

zároveň se zabývala i stížnostmi na porušování lidských práv. „Vedle tradičních 

pracovních metod si Komise osvojila metodu provádění šetření na místě, což bylo 

v dobovém kontextu unikátní.“9  

Druhým orgánem Americké úmluvy o lidských právech je Interamerický soud 

pro lidská práva, který sídlí v kostarickém San José. Má dvojí pravomoc – rozhoduje 

sporné případy a vydává právní posudky týkající se interpretace Americké úmluvy nebo 

jiných mezinárodních dokumentů o lidských právech. Zajímavým rozdílem oproti 

Evropě je i fakt, že stížnost k Soudu nemohou předložit jednotlivci a účastníky řízení 

před ním mohou být jen v omezeném rozsahu, konkrétně když jde o kompenzaci újmy 

způsobené porušením.10 Právo předložit konkrétní případ k rozhodnutí Soudu totiž 

                                                           
7
 MALÍŘ, J. Interamerický systém ochrany lidských práv: Základní dokumenty, instituce a mechanismy. 

IN: Právní rozhledy, č. 10/2003, 2003, s. 510 
8
 ŠTURMA, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. doplněné vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2010, s. 74 
9
 MALÍŘ, J. Interamerický systém ochrany lidských práv: Základní dokumenty, instituce a mechanismy. 

IN: Právní rozhledy, č. 10/2003, 2003, s. 508 
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 ŠTURMA, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. doplněné 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 76 
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Americká úmluva přiznává pouze smluvním státům a Interamerické komisi pro lidská 

práva. Nicméně podobně jako tomu je u Evropského soudu pro lidská práva, i 

Interamerický soud může rozhodnout i o spravedlivé kompenzaci, která má být 

zaplacena poškozené straně. Soud zahájil svou činnost v roce 1979, nicméně trvalo delší 

dobu, než začal „normálně fungovat“. První posudek vydal až v roce 1982 a první 

rozsudek přišel v roce 1988. V posledních letech přibývá případů před tímto soudem, 

nicméně objem judikatury není tak velký, jako je tomu například u Evropského soudu 

pro lidská práva. „Nepochybně originálním prvkem interamerického systému ochrany 

lidských práv je oprávnění Soudu založeného přímo Americkou úmluvou nařídit 

předběžné opatření, uzná-li to za nutné vzhledem k závažnosti a naléhavosti případu a 

hrozí-li současně nenávratná újma na chráněných právech a zájmech.“11  

Interamerický systém ochrany lidských práv pak tvoří ještě několik dalších 

smluv. Nejstarší z nich je Interamerická úmluva o předcházení a trestání mučení přijatá 

v roce 1985 (v platnost vstoupila o dva roky později). „Úmluva kromě toho, že definuje 

mučení, ukládá smluvním stranám povinnost předcházet mu, vyšetřovat oznámení o 

mučení a trestat mučení jako trestný čin (čl. 1). Dále ukládá povinnost odškodňovat 

oběti mučení (čl. 9).“12   

 

2. 2. 2. Evropský systém ochrany lidských práv 

 

Evropský systém ochrany lidských práv je velmi vyspělým a propracovaným 

regionálním systémem. Již během druhé světové války, konkrétně v roce 1943, britský 

premiér Winston Churchill vyzýval „evropské státy k vytvoření mezinárodní organizace 

po vzoru Společnosti národů, která by se však omezovala pouze na území Evropy.“ 13 A 

evropští státníci ho vyslyšeli a přišli po válce s myšlenkou na vytvoření „nové Evropy“, 

která by byla založena na vzájemném porozumění mezi jednotlivými státy. Právě proto 

vznikla v roce 1949 Rada Evropy. Nejstarší evropská politická organizace byla založena 

původně jen západoevropskými státy, ve kterých existovala parlamentní demokracie a 
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 MALÍŘ, J. Interamerický systém ochrany lidských práv: Základní dokumenty, instituce a mechanismy. 
IN: Právní rozhledy, č. 11/2003, 2003, s. 560 
12

 ŠTURMA, P. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv, 3. doplněné 
vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, s. 73 
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 HUBÁLKOVÁ, E. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika. Judikatura a řízení před 
Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde Praha a.s., 2003, s. 9 
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pluralitní politický systém. Dnes je však Rada Evropy již celoevropskou organizací a 

má 47 členů14, tehdy na počátku to bylo pouhých deset. Sídlo má ve Štrasburku. Systém 

ochrany lidských práv zde stojí na dvou základních pilířích: Evropské úmluvě o ochraně 

lidských práv a základních svobod (dále Evropská úmluva, Úmluva), vyhlášené roku 

1950, a zrevidované Evropské sociální chartě z roku 1996 (původní dokument byl 

z roku 1961, postupem času bylo potřeba dát mu „čerstvý impuls“, zejména upravit 

ustanovení týkající se pracovních podmínek). 

Evropská úmluva se inspirovala jako řada dalších mezinárodních dokumentů 

Všeobecnou deklarací lidských práv. Je zde poprvé zahrnut velmi široký okruh práv, 

která mají být chráněna. V článku 3 je zakotvena jedna ze základních hodnot 

demokratické společnosti. Tento článek říká, že „nikdo nesmí být mučen nebo 

podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.“ Úmluva je 

považována za živoucí dokument (living instrument), takže její ustanovení musejí být 

interpretována ve světle současných podmínek, což může v některých případech 

znamenat i určitý rozšiřující výklad některých práv skrze soudem vydávané rozsudky.15 

Je tedy možné, že některé činy, které byly dříve považované za „nelidské či ponižující 

zacházení“ a nikoli za „mučení“, by mohly být v budoucnu kvalifikovány jinak. „Soud 

je totiž toho názoru, že stoupající úroveň požadavků v oblasti ochrany lidských práv a 

základních svobod implikuje, souběžně a nevyhnutelně, větší tvrdost při posuzování 

zásahů do základních hodnot demokratických společností.“16  

Široký souhrn práv však není tím jediným zásadním přínosem tohoto 

dokumentu. „To, co je pro Evropskou úmluvu charakteristické a činí z ní nejefektivnější 

mezinárodněprávní instrument na ochranu lidských práv, není ani tak katalog 

chráněných práv, jako právě institucionální mechanismus ke kontrole jejich 

dodržování.“17 Hlavní inovace totiž byla následující: všem smluvním stranám Evropské 

úmluvy, ale i jednotlivcům bylo umožněno podávat stížnosti na porušení chráněných 

práv. Stížnost může podat jednotlivec, ale i skupina jednotlivců či nevládní organizace. 
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 Stav k 23. 5. 2012 
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 ŠTURMA, P., HÝBNEROVÁ, S., ONDŘEJ, J., BALAŠ, V., BÍLKOVÁ, V., HONUSKOVÁ, V. Konkurující 
jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů. Praha: PF UK, 2009, s. 54 
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Jednotlivcem se rozumí jak fyzická, tak právnická osoba. Nicméně jak stojí v článku 35 

Úmluvy: „Soud může posuzovat věc až po vyčerpání všech vnitrostátních právních 

prostředků nápravy podle všeobecně uznávaných pravidel mezinárodního práva a ve 

lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy bylo přijato konečné vnitrostátní rozhodnutí.“ Platí zde 

totiž obecná zásada mezinárodního práva, že nejprve musí mít stát k dispozici všechny 

možnosti, aby napravil porušení svých mezinárodních závazků. Teprve poté nastupuje 

mezinárodní kontrola či dohled.  

Výsledkem takto zahájeného řízení pak může být konečný (už ho nemůže dále 

přezkoumávat žádný jiný orgán) a závazný rozsudek Evropského soudu pro lidská práva 

(zřízen v roce 1959, dále Evropský soud, Soud, ESLP) a i přiznání spravedlivého 

zadostiučinění pro poškozeného jednotlivce. Pokud jde o přijatelnost stížnosti, ta nesmí 

být anonymní, stejná jako stížnost již předtím Soudem projednávaná, nebo již 

předložená jiné mezinárodní vyšetřovací nebo smírčí instanci. A rovněž Soud nebude 

posuzovat individuální stížnost, pokud nebude obsahovat žádné nové důležité 

informace.  

Jurisdikce Soudu je omezena na základní lidská práva a svobody, která jsou 

uvedena v Evropské úmluvě, jde zejména o právo na život, zákaz mučení, právo na 

soukromý a rodinný život či zákaz otroctví, nevolnictví a nucených prací. Od povinnosti 

zachovávat Úmluvou chráněná práva nelze ustoupit. Výjimka je stanovena v článku 14 

Evropské úmluvy, kde je řečeno, že od závazků lze odstoupit v naléhavé situaci, 

v případě války nebo jiného veřejného ohrožení státu. Hned odstavec 2 ale zmiňuje 

ustanovení, od kterých odstoupit nelze. Patří mezi ně právě i zákaz mučení.  

V minulosti existovaly dva orgány Evropské úmluvy: Evropská komise pro 

lidská práva (dále Evropská komise, Komise) a Evropský soud pro lidská práva se 

sídlem ve Štrasburku. Komise byla velmi specifickým orgánem, který byl často 

označován za „parasoudní“. Přesněji se nicméně hovořilo „o orgánu smíšené povahy, 

neboť plní funkce rozhodovací, když se usnáší o přijatelnosti podání, dále funkce 

vyšetřovací a konciliační, když zjišťuje fakta a hledá smírné řešení, a konečně funkci 

quasi rozhodovací, když vydává zprávu (pro Výbor ministrů a zainteresované státy) 

s názorem na meritum věci v případě neúspěchu smírčího řízení; v tom případě však 
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konečné rozhodnutí náleží buď Evropskému soudu, nebo Výboru ministrů.”18 Nejdříve 

bylo tedy potřeba obrátit se se stížností na porušení úmluvy na Komisi, nikoli na ESLP.  

Zásadní význam mají v této souvislosti následující Protokoly k Evropské 

úmluvě. Velmi důležitým byl zejména 11. protokol (otevřen k podpisu 11. května 1994 

a vstoupil v platnost 1. listopadu 1998), který přinesl reformu evropského soudnictví. 

Zůstal jen Evropský soud pro lidská práva a byla zrušena Evropská komise pro lidská 

práva – bylo tak zrychleno a zjednodušeno řízení (z dvoustupňového se stalo 

jednostupňovým). Protokol „mění proceduru individuálních stížností v tom smyslu, že 

čl. 34 revidované Úmluvy předpokládá možnost podání individuálních stížností ESLP 

osobami, skupinami osob, jakož i nevládními organizacemi, proti smluvnímu státu 

Úmluvy, pod jehož jurisdikci spadají s tím, že státy, strany Úmluvy se nebudou nijak 

bránit účinnému výkonu tohoto práva, které je nyní mandatorní.“19  

Evropský soud pro lidská práva tvoří soudci, jejichž počet se rovná počtu 

smluvních stran, nyní tedy 47. Řízení před ESLP má několik fází. Nejprve je 

rozhodováno o přijatelnosti podání. „Další podmínky stanoví, že stížnost nesmí být 

anonymní, dále nesmí jít o opakované podání v téže věci a konečně stížnost nesmí být 

zjevně bezdůvodná, představující zneužití práva nebo neslučitelná s ustanovením 

Úmluvy.“20 Rozsudek je poté pro strany sporu závazný. I když nemá formálně sílu 

precedentu, velmi se mu de facto přibližuje a slouží k rozvíjení norem obsažených 

v Evropské úmluvě. Evropská úmluva doslova v článku 46 říká: „Vysoké smluvní 

strany se zavazují, že se budou řídit konečnými rozsudky Soudu ve všech sporech, jichž 

jsou stranami.“ „Rozsudek Soudu tak má autoritu rozhodnuté věci, která je ovšem 

pouze relativní povahy (nezavazuje erga omnes). Jsou jím totiž vázány jen strany ve 

sporu a jen pro konkrétní případ.“21 Úmluva se tak snaží zajistit, aby se státy verdikty 

Soudu opravdu řídily. Na výkon rozsudků Soudu dohlíží Výbor ministrů Rady Evropy. 

Ten nemá žádnou donucovací pravomoc, nicméně může ve své rezoluci konstatovat, 

zda se daná země řídila, či neřídila rozsudkem. A toto konstatování mívá často 

dostatečnou politickou váhu, aby země verdikt respektovaly.  
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Dalším důležitým dokumentem v evropském regionu je Evropská úmluva o 

předcházení mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestům z roku 1987. 

Jde ale čistě o procesní instrument preventivní povahy, neobsahuje totiž žádnou definici 

mučení ani jiná hmotněprávní ustanovení. Soudní kontrola obsažená v Evropské úmluvě 

z roku 1950 je zde navíc doplněna o mimosoudní mechanismus preventivních inspekcí, 

což je také velmi důležitý krok. K tomuto účelu byl zřízen Evropský výbor pro 

předcházení mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestům (dále Výbor). 

Tento Výbor má za úkol zjišťovat, jak je zacházeno s osobami zbavenými svobody a 

jeho cílem je posílit ochranu těchto osob před mučením a nelidským či ponižujícím 

zacházením nebo trestáním. Smluvní strany se zde zavazují dovolit zástupcům Výboru 

navštívit kterékoli místo podléhající jeho jurisdikci, kde jsou drženy osoby zbavené 

svobody.  

 

3. POJEM MUČENÍ, ZÁKAZ MU ČENÍ 

 

Tato kapitola vymezuje pojem mučení a další formy špatného zacházení. Zákaz 

mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání je 

univerzálně uznáván jako základní lidské právo a je obsažen v několika mezinárodních 

úmluvách a dalších dokumentech. Jde o právo absolutní a nezcizitelné, neexistují 

výjimky, kdy by bylo možné toto právo porušit, ani pokud jde o boj s terorismem, 

organizovaným zločinem či jiné odsouzeníhodné aktivity určité osoby. Jak říká článek 

2, odstavec 2 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání z roku 1984, „žádné výjimečné okolnosti, ať jsou jakéhokoli 

druhu, buď válečný stav nebo hrozba války, vnitropolitická nestabilita nebo jakákoli 

jiná mimořádná situace, nemohou sloužit k ospravedlnění mučení.“ Je nepřípustné i 

použití násilí při výslechu za účelem získání doznání (jde o často diskutované téma, viz 

případ Gäfgen v. Německo před ESLP). Jak uvedl Evropský soud pro lidská práva 

v případu Tomasi v. Francie z roku 1992, „potřeby vyšetřování a nepopiratelné obtíže 

v boji proti kriminalitě, zejména v oblasti terorizmu, nemohou vést k omezení ochrany, 
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jež náleží fyzické integritě osoby.“22 Stěžovatelem byl v tomto případě francouzský 

občan, pan Felix Tomasi, který byl podezírán z účasti na atentátu a z pokusu o atentát, 

ke kterému došlo v roce 1982 a který byl spáchán členy Fronty národního osvobození 

Korsiky. Teprve po pěti letech ve vězení byl zproštěn viny, přitom v průběhu vazby 

podal 23 žádostí o propuštění na svobodu – všechny byly zamítnuty. Ve své stížnosti 

pan Tomasi tvrdil, že byl během zadržení podroben nelidskému a ponižujícímu 

zacházení. A Soud mu dal za pravdu. Ve svém rozsudku uvedl, že „lékařská osvědčení a 

zprávy, vypracované nezávislými praktickými lékaři, svědčí o intenzitě a četnosti ran 

zasazených panu Tomasimu; existují zde dosti závažné prvky na to, aby tomuto 

zacházení propůjčily nelidský a ponižující ráz.“23 Poté následovala již výše zmíněna 

věta zdůrazňující, že na úkor boje s terorismem nemůže docházet k porušování lidských 

práv.  

 Zákaz mučení je i kogentní normou, jde tedy o pravidlo chování, které nelze 

žádným smluvním ujednáním mezi stranami derogovat. Co přesně je mučení, není 

snadné určit. Každá země, národ, ale i jednotlivci si mohou pod tímto pojmem 

představovat něco jiného – existují zde velké kulturní odlišnosti. Mnoho mezinárodních 

univerzálních dokumentů navíc používá pouze termín mučení, aniž by bylo blíže 

upřesněno, co pod něj spadá. V Mezinárodním paktu o občanských a politických 

právech je v článku 7 pouze řečeno, že „nikdo nesmí být mučen nebo podrobován 

krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu“. Je zde pak nicméně 

navíc uvedeno, že bez svobodného souhlasu nemá být nikdo podrobován lékařským 

nebo vědeckým pokusům. 

Jedinou úmluvou, která obsahuje definici mučení je právě CAT. Ta vymezuje 

mučení v čl. 1 jako „jakékoli jednání, jímž je člověku úmyslně působena silná bolest 

nebo tělesné či duševní utrpení s cílem získat od něho nebo od třetí osoby informace 

nebo přiznání, potrestat jej za jednání, jehož se dopustil on nebo třetí osoba nebo 

z něhož jsou podezřelí, nebo s cílem zastrašit nebo přinutit jej nebo třetí osobu nebo 

z jakéhokoli jiného důvodu založeného na diskriminaci jakéhokoli druhu, když taková 

bolest nebo utrpení jsou působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající 
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z úředního pověření nebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým 

souhlasem. Toto vymezení nezahrnuje bolest nebo utrpení, které vznikají pouze 

v důsledku zákonných sankcí, jsou od těchto sankcí neoddělitelné nebo jsou jimi 

vyvolány náhodou.“ Z této definice se dá vyvodit pět základních prvků, ze kterých se 

mučení podle Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání skládá. Musí existovat jednání, toto jednání je záměrné či 

úmyslné, způsobující silnou bolest nebo tělesné či duševní utrpení. Zbylé dva prvky 

jsou účel a státní prvek.  

Pokud jde o regionální instrumenty, také Evropská úmluva o ochraně lidských 

práv a základních svobod používá pouze termín mučení, ale nijak ho nedefinuje. Je zde 

v článku 3 stanoveno: „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či 

ponižujícímu zacházení anebo trestu.“ Toto vyjádření je velmi stručné, nicméně 

„judikatura štrasburských orgánů přinesla jednak určité zpřesnění (definováním v čl. 3 

použitých pojmů), jednak rozšíření jeho sféry aplikace.“24  

Nejprve v takzvaném Řeckém případu (Greek case) z roku 1969 Evropská 

komise pro lidská práva vymezila pojem mučení následovně: jde o existenci tří prvků – 

intenzity utrpení, promyšleného záměru a určitého cíle.  

Důležitým je, pokud jde o definici mučení, ale i stanovení mezí policejního 

nátlaku na zadržené, verdikt Evropského soudu pro lidská práva v případu Irsko v. 

Spojené království (Velké Británie a Severního Irska). Tehdy v srpnu roku 1971 získaly 

policejní složky od vlády Severního Irska zvláštní pravomoci související se zadržením a 

internací osob podezřelých z terorismu. Na základě růstu aktivit Irské republikánské 

armády (IRA) bylo rozhodnuto o tom, že lze zadržovat bez soudu osoby podezřelé ze 

závažných teroristických činů, i když proti nim neexistovaly dostatečné důkazy, které 

by je přivedly před soud. „Stejně tak byla zavedena praxe opravňující zadržet osoby 

z důvodu výslechu po dobu delší než 48 hodin.“25 Čtrnáct osob bylo tehdy podrobeno 

důkladným výslechům, při kterých bylo použito takzvaných pět technik – byli zahaleni 

(zakryté hlavy pytlem), vystaveni souvislému nepříjemnému hvizdu, bylo jim bráněno 

ve spánku, nedostávali potravu ani nápoje a museli stát dlouhé hodiny proti zdi ve 

„stresové pozici“. Irsko poté podalo na Spojené království stížnost s tím, že byla 
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porušena Evropská úmluva o ochraně lidských práv a jejich občané byli v Severním 

Irsku podrobeni mučení. Soud tehdy konstatoval, že těchto pět technik bylo používáno 

najednou, promyšleně, po dlouhou dobu a způsobily zadrženým velké fyzické a 

psychické utrpení. Mohly u nich vyvolat i úzkost, strach, jejich cílem bylo zadržené 

ponížit a zlomit. Soud ale posuzoval i stupeň bolesti a utrpení, podle kterého se dá určit 

rozdíl mezi nelidským zacházením a mučením. Nakonec se vyslovil pro první zmíněnou 

variantu. „ESLP dospěl k závěru, že použití těchto pěti technik je nutno považovat za 

praxi nelidského a ponižujícího zacházení. Jejich použití však dle ESLP nepředstavuje 

praxi mučení, neboť tyto techniky nezpůsobily utrpení takové intenzity a krutosti, jaké 

implikuje slovo mučení.“26 Nicméně v praxi se dá říci, že hranice mezi mučením a 

nelidským zacházením je opravdu velmi tenká a často před ESLP stojí nelehké 

rozhodování. Tehdy totiž nejdříve proběhlo řízení před Evropskou komisí pro lidská 

práva a ta ve své zprávě vyjádřila jiný názor než ESLP: uvedla totiž, že jde o mučení.  

Jaký je tedy rozdíl mezi pojmem mučení a pojmem nelidského nebo 

ponižujícího zacházení? I v této definici bylo přelomové rozhodnutí ESLP v případu 

Irsko v. Spojené království. „Podle názoru Soudu se toto rozlišení odvozuje zásadně od 

rozdílu v intenzitě způsobeného utrpení. Soud je toho názoru, že zatímco na jedné straně 

existuje násilí, které musí být odsouzeno jak z morálních důvodů, tak i – ve většině 

případů – podle vnitrostátních zákonů států stran Úmluvy, které však nespadá do 

působnosti čl. 3. Na druhé straně je zřejmé, že účelem Úmluvy a jejím rozlišením mezi 

„mučením“ a „nelidským nebo ponižujícím zacházením“ je, aby první z těchto termínů 

vytvářel speciální stigma, působící velmi vážné a kruté utrpení.“27 Nelidské zacházení 

nebo trestání je tedy „nižší formou mučení“, jde o jednání působící intenzivní fyzické 

nebo psychické utrpení, ale nemůžeme zde mluvit o utrpení zvláštní intenzity a krutosti. 

Za ponižující zacházení nebo trestání se pak považuje zacházení, které v člověku 

vyvolává pocit hrubého pokoření před jinými osobami nebo před sebou samým, nutí ho 

jednat proti své vůli, nebo narušuje jeho psychickou nebo fyzickou odolnost. 

V posledním jmenovaném případě jde o nejmenší závažnost, tedy z hlediska intenzity 

utrpení. Postupem času došlo i k rozšíření tohoto pojmu – právě díky výkladu 
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štrasburských institucí. „Za ponižující zacházení je tak považováno diskriminační 

jednání, které je motivováno rasistickými pohnutkami, nebo jednání, které dotčenou 

osobu společensky diskredituje, patří sem i tělesné tresty, jež byly donedávna 

praktikovány na britských školách.“28  

Rozdíl mezi jednotlivými formami zacházení spočívá zejména v jejich gradaci. 

Jestliže určité jednání nelze přímo označit za mučení, neznamená to, že není v rozporu 

s mezinárodním právem vůbec. Může totiž spadat pod některou z „nižších“ forem 

špatného zacházení. Tři stupně zakázaného zacházení Komise rozlišila rovněž 

v Řeckém případu. Za mučení se tedy považuje úmyslné nelidské jednání způsobující 

velmi vážné a kruté utrpení. Nelidské zacházení nebo trestání je pak způsobení 

intenzivního fyzického nebo psychického utrpení. A ponižující zacházení je hrubé 

zacházení, které má u oběti vyvolat pocity strachu, úzkosti a méněcennosti, které mohou 

vést k jeho ponížení a možnému zlomení jeho fyzického či morálního odporu. „Pro 

posuzování případu se musí brát v úvahu také další faktory, jako jsou pohlaví, věk a 

zdravotní stav oběti.“ 29 

Případem, kdy Soud konstatoval „mučení“, byl Selmouni v. Francie z roku 1999. 

Skutkově šlo o to, že nizozemský a marocký státní příslušník Ahmed Selmouni byl 

v listopadu roku 1991 zatčen v Paříži pro podezření z obchodování s drogami. Několik 

dní byl zadržován na policejní stanici a vyslýchán. Po jednom z výslechů musel být 

převezen k lékaři, který ve své zprávě konstatoval, že na jeho těle byly pohmožděniny a 

podlitiny. Stěžovatel poté podal na policisty trestní oznámení, ve kterém tvrdil, že byl 

vystaven psychickému i fyzickému týrání. Mělo jít o opakované údery pěstmi, nohami, 

obuškem a baseballovou pálkou, ale i o znásilnění a další činy. Selmouni byl následně 

odsouzen za obchodování s drogami k patnácti letům vězení, zákazu pobytu na 

francouzském území a k pokutě v hodnotě čtyři miliony franků celní správě. Policisté, 

kteří ho vyslýchali, dostali za úmyslné ublížení na zdraví s použitím zbraně 

nepodmíněné tresty v délce tří, respektive čtyř let. V roce 1992 se pan Selmouni obrátil 

na Komisi pro lidská práva se stížností mimo jiné na porušení čl. 3 Evropské úmluvy. 

Ta ji přijala, konstatovala porušení a stížnost postoupila Evropskému soudu pro lidská 

práva. Ve svém rozsudku Soud konstatoval následující fakta: stěžovateli bylo 
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způsobeno fyzické i psychické utrpení, bolest mu byla působena úmyslně s cílem 

vynutit si jeho doznání k činům, ze kterých byl podezírán, a šlo o opakované a 

dlouhotrvající násilí. „Za těchto podmínek dospěl Soud k přesvědčení, že akty 

fyzického a duševního násilí, spáchané na stěžovateli, ve svém souhrnu způsobily 

„ostré“ bolesti a utrpení a jsou obzvláště závažné a kruté. Na takové jednání musí být 

pohlíženo jako na „mučení“ ve smyslu čl. 3 Úmluvy.“30 

Přelomovým je tento rozsudek i kvůli tomu, že do jisté míry změnil interpretaci 

článku 3 Úmluvy. Soud uvedl, že „vzhledem k tomu, že jednotlivá ustanovení Úmluvy 

je třeba interpretovat jako vyvíjející se právní ustanovení, některá zacházení nebo 

jednání, která byla v minulosti klasifikována jako nelidská a ponižující spíše než jako 

mučení, mohou být v budoucnu označena jinak, a to vzhledem ke stále rostoucím 

standardům úrovně ochrany lidských práv a základních svobod, které vyžadují přísnější 

pohled na jednání či zacházení, které by mohlo porušit základní hodnoty demokratické 

společnosti.“31 

Další podobné případy, kdy Soud konstatoval mučení, souvisely s postupem 

tureckých bezpečnostních sil. Prvním byl Aksoy v. Turecko z roku 1996. Zde šlo o 

následující - pan Zeki Aksoy byl zadržen v roce 1992 policií kvůli svému údajnému 

členství ve Straně kurdských pracujících (PKK). Na policejní stanici ho drželi 14 dní a 

on tvrdil, že ho mimo jiné mučili takzvaným palestinským věšením: byl zcela 

vysvléknut, spoutali mu ruce za zády a za paže ho zavěsili. V této poloze byl dále bit, 

kopán a ponižován. Měl být vystaven i elektrickým šokům. I lékařské zprávy ukázaly, 

že toto zacházení na něm zanechalo dlouhodobé následky, například vedlo k ochrnutí 

paží, které zmizelo až po delší době. Soud rozhodl, že šlo o natolik kruté jednání, že ho 

lze klasifikovat jedině jako mučení. V rozsudku mimo jiné stálo: „Podle Soudu mohlo 

být toto zacházení prováděno pouze s předchozím záměrem. Vyžadovalo totiž jistou 

dávku přípravy a nácviku. Zdá se, že k němu bylo přistoupeno s cílem dosáhnout 

stěžovatelova doznání nebo získání informací.“32 
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Podobně byla kvůli svému údajnému členství v PKK zatčena i paní S. Aydinová, 

turecká občanka kurdského původu. Policisté ji měli během výslechů svléknout do 

naha, bít, a dokonce i znásilnit. „Soud uvedl, že fyzické a psychické násilí spáchané na 

stěžovatelce, jakož i její znásilnění, je nutno považovat za mučení, které je čl. 3 

zakázané.“33     

 

4. JUDIKATURA EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA A 

PŘÍPADY MU ČENÍ 

 

V mé práci jsem se zaměřila konkrétně na případy mučení, které projednával 

Evropský soud pro lidská práva. Dnes již existuje velmi bohatá judikatura tohoto Soudu 

a dá se tedy říci, které stížnosti na porušení čl. 3 Úmluvy jsou těmi nejčastějšími. Jde 

v nich zejména o mučení či nelidské nebo ponižující zacházení při zásahu 

bezpečnostních složek (armády, policie), v průběhu vazby, dále pak stížnosti na 

podmínky zadržení a věznění (i držení v psychiatrickém zařízení). V minulosti se ale 

vyskytovaly i stížnosti na tělesné tresty ve školách. Za samostatnou skupinu se dají 

považovat stížnosti na porušení (často potenciální) článku 3 v souvislosti s vyhoštěním 

či vydáním dané osoby do jiné země, kde by jí (podle jejích slov) mohlo hrozit špatné 

zacházení, mučení, ale i smrt. 

Právě tato nepřímá ochrana cizinců podle článku 3 je velmi častá. Ještě stále 

existuje množství zemí, ze kterých lidé přicházejí, a buď žádají o azyl, nebo se jen 

nechtějí, nebo nemohou vrátit zpět. Orgány Evropské úmluvy v této souvislosti nejen 

blíže definovaly pojmy jako je mučení či nelidské zacházení, ale měly vliv i na rozšíření 

ochrany vyplývající z článku 3 i na práva cizinců, která nebyla výslovně Evropskou 

úmluvou chráněna. V tomto mezinárodním dokumentu totiž původně nebylo upraveno 

právo azylu či ochrana před vyhoštěním nebo vydáním. Tuto mezeru částečně vyplnil 

Protokol 7 z roku 1984, který v článku 1 upravil podmínky vyhoštění cizince – jsou mu 

nově poskytovány minimální procesní záruky, konkrétně právo na obhajobu a 

přezkoumání rozhodování. „Souběžně s tímto dílčím doplňováním Evropské úmluvy 
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Komise a Soud rozšířily nepřímou ochranu čl. 3 na všechny cizince nacházející se na 

území kterékoli smluvní strany v takových výjimečných případech, kdy by vyhoštěný či 

vydaný cizinec mohl být vystaven nelidskému zacházení v zemi určení (kde jsou např. 

hrubě pošlapávána lidská práva, nebo se používá trest smrti).“ 34 

Přelomovým byl zejména případ Soering v. Velká Británie z roku 1989, jde o 

velmi významný precedent týkající se vyhoštění a související s takzvaným „syndromem 

cely smrti“. Stěžovatel, Jens Soering, se narodil jako německý státní příslušník, 

v jedenácti letech se ale odstěhoval do Spojených států. Od dubna roku 1986 byl pak ve 

vězení ve Velké Británii kvůli obvinění, že o rok dříve zavraždil rodiče své přítelkyně 

v jejich domě v Bedfordu v americkém státě Virginia. Američané tedy žádali o jeho 

vydání z Velké Británie do USA, tam mu hrozil trest smrti. Němci zase požádali o jeho 

vydání do Německa. Soud tehdy vydal jednomyslné stanovisko, že v případě rozhodnutí 

britských úřadů o vydání Soeringa dojde k porušení čl. 3 Evropské úmluvy. Konkrétně 

ve verdiktu uvedl: „Rozhodnutí smluvního státu vydat uprchlého může naplnit 

skutkovou podstatu čl. 3, a proto zakládá odpovědnost smluvního státu podle Úmluvy 

tam, kde existují důvody podstatné pro vytvoření domněnky, že dotyčná osoba, bude-li 

vydána, se nepochybně vystavuje reálnému nebezpečí, že bude podrobena mučení, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestu v zemi, která vydání požaduje.“35 

Nicméně nešlo zde o vynesení trestu smrti, v tomto případě konkrétně elektrickým 

proudem (to není důvod pro zákaz extradice), ale o dlouhodobý pobyt v extrémních 

podmínkách cely smrti ve Virginii. „V cele smrti věznice v Mecklenburgu, kde by byl 

pan Soering podle očekávání držen, pokud by byl odsouzen k trestu smrti, je uplatňován 

obzvláště přísný vězeňský režim. Ve Virginii je průměrná délka pobytu zadržovaného 

v cele smrti před popravou mezi šesti a osmi roky.“36 Pobyt se velmi protahuje zejména 

kvůli tomu, že odsouzení podávají vedlejší opravné prostředky, o kterých pak místní 

soudy zdlouhavě rozhodují. Tento pobyt by byl zacházením a trestem zakázaným v čl. 

3. Soud ale přihlédl i k osobní situaci stěžovatele, zejména k jeho věku a duševnímu 

stavu v době trestného činu. Jak k tomu ESLP uvedl: „V podmínkách nutných pro 
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přísné střežení, mezi vynesením a vykonáním rozsudku trestu smrti, je pocit hluboké 

tísně u každého vězně nevyhnutelný.“37 

Ani Úmluva ani její Protokoly nezakotvují právo na politický azyl. V rozsudku 

ve věci Cruz Varas a další v. Švédsko z roku 1991, který se také týkal vyhoštění, 

stanovil Soud několik principů, podle kterých lze podobné případy posuzovat. Mimo 

jiné konstatoval následující: „Aby bylo možné určit, zda existují vážné a prokázané 

důvody se obávat, že existuje reálné riziko zacházení neslučitelného s článkem 3, opírá 

se Soud o souhrn informací, které mu jsou poskytnuty, nebo které si v případě potřeby 

opatří oficiálně.“38 A v rozsudku ve věci Vilvarajah a ostatní také z roku 1991 zase 

stanovil, že pouhá možnost (tedy jen obavy, nikoli prokázaná fakta) špatného zacházení 

nemá za následek porušení čl. 3. Tehdy byli stěžovateli srílanští občané tamilské 

národnosti, kteří požádali o azyl ve Velké Británii. Jejich žádost byla ale zamítnuta. Pan 

Vilvarajah se proto musel vrátit do své rodné země, kde byl pak několikrát vyslýchán 

policií – kvůli své spolupráci s tamilským ilegálním hnutím. Nakonec se mu ale opět 

podařilo vycestovat do Anglie. Ve své stížnosti tvrdil, že v době jeho vyhoštění na Srí 

Lanku existovaly vážné důvody k obavám, že tam bude vystaven zacházení v rozporu 

s článkem 3 Evropské úmluvy. Britská vláda byla ale opačného názoru – podle ní nebyl 

tehdy žádný ze stěžovatelů speciálně ohrožen. A souhlasil s ní i Soud. Ve svém 

rozhodnutí mimo jiné uvedl, že „neexistují vážné a prokázané důvody uvěřit tomu, že 

vyhoštění stěžovatelů na Srí Lanku v únoru 1988 je vystavilo reálnému riziku 

nelidského a ponižujícího zacházení ve smyslu článku 3.“39 V tomto případu tedy 

nedošlo k porušení článku 3 Evropské úmluvy.  

Zvláštní kapitolou mezi rozsudky ESLP jsou ty, které se týkají donedávna ještě 

praktikovaných tělesných trestů na britských školách. S uspokojením lze poznamenat, 

že v dnešní době se tělesné tresty už mezi předměty stížností neobjevují. V minulosti 

tomu ale bylo jinak. I v těchto případech bylo potřeba stanovit, kdy je možné určitý 

tělesný trest pokládat za „ponižující“ a kdy nikoliv. V rozsudku ve věci Tyrer z roku 

1978 Soud uvedl, že „aby bylo možné pokládat trest za ponižující a aplikovat na něj 

článek 3 Úmluvy, musí ponížení a pokoření, které jej provázejí, dosáhnout 
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mimořádného stupně úrovně a musí se odlišovat v každém případě od běžného 

ponížení, které je inherentní každému trestu.“40  

Druhým zajímavým případem je Costello-Roberts v. Velká Británie, kde byli 

stěžovateli před Komisí dva britští občané – paní Costello-Robertsová a její tehdy 

sedmiletý syn Jeremy. Před Soudem ale vystupoval jako stěžovatel již jen Jeremy, 

protože stížnost jeho matky byla Komisí prohlášena za nepřípustnou. Okolnosti případu 

byly následující: Jeremy začal navštěvovat internátní školu s velmi přísným režimem, 

několikrát se provinil proti školnímu řádu (mluvil na chodbě, zpozdil se při přípravě ke 

spánku), a proto následoval trest. Ředitel školy ho ve své kanceláři třikrát udeřil cvičkou 

s gumovou podrážkou přes zadek. Jeremy ve své stížnosti uvedl, že byl tímto vystaven 

ponižujícímu jednání odporujícímu článku 3. Britská vláda se bránila s tím, že šlo o 

trest mírný a přiměřený, na který nelze tento článek aplikovat. Soud se tehdy odvolal na 

svůj předchozí rozsudek ve věci Tyrer v. Velká Británie, kde konstatoval, jaký trest je 

možné považovat za „ponižující“. A zde je potřeba důsledně rozlišovat. „Jeremy byl 

chlapec potrestaný v souladu s kázeňským řádem platným pro danou soukromou školu. 

Ředitel mu uštědřil tři rány gumovým pantoflem na zadek přes šortky. Tyrer, 

patnáctiletý školák, který uhodil a zranil spolužáka, byl odsouzen soudem ostrova Man 

k třem ranám holí na holý zadek, přičemž ho dva další policisté drželi. Při exekuci byl 

přítomen otec odsouzeného a lékař. Při exekuci se hůl po první ráně částečně zlomila a 

otec odsouzeného se poté v rozhořčení vrhl na policisty a musel být zkrocen. Rány 

způsobily odsouzenému bolestné podlitiny, které zmizely asi po deseti dnech.“41 

Z následujících řádků je jasné, že mezi oběma případy byly velké rozdíly. Navíc Jeremy 

ani nepředložil nějaký důkaz, že by pro něj měl trest v internátní škole nějaký závažný 

nebo trvalý následek. I proto Soud rozhodl, že v tomto případě nedošlo k porušení čl. 3 

Evropské úmluvy. 

Naopak v případu Tyrer Soud uvedl, že rány rákoskou představovaly ponižující 

trest. „Soud poukázal na to, že tělesné tresty svou povahou implikují, že určitá lidská 

bytost páchá fyzické násilí na jednom ze svých bližních. Navíc se jedná o násilí 

institucionalizované, jehož charakter je spojen s celým oficiálním řízením, které trest 

doprovází a se skutečností, že vykonavatelé jsou pro delikventa zcela cizí. Ačkoli 
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stěžovatel neutrpěl vážné nebo trvalé ublížení na těle, jeho potrestání – spočívající 

v tom, že s ním veřejný orgán zacházel jako s věcí – bylo zásahem do jeho důstojnosti a 

fyzické integrity. Konečně stud, že bude bičován na nahé hýždě, do určité míry učinil 

ponižující charakter trestu ještě závažnějším.“42 Z těchto důvodů bylo konstatováno 

porušení čl. 3 Evropské úmluvy. Soudní uložení tělesného trestu Anthonymu Tyrerovi 

bylo v tomto případě možné vzhledem k tomu, že na ostrově Man je legislativa pro 

některé delikty umožňovala. Jinak v Anglii, Walesu a Skotsku bylo ukládání tělesných 

trestů zrušeno v roce 1948 a v Severním Irsku v roce 1968. Ostrov Man sice není 

součástí Spojeného království, ale je takzvaným závislým územím Koruny, které má 

vlastní vládu, parlament i soudy. Tělesné tresty zde šlo „uložit jednotlivcům mužského 

pohlaví ve věku od deseti do jednadvaceti let, přičemž počet ran stanovený soudem 

nesmí přesáhnout šest u dítěte (od deseti do třinácti let) a dvanáct u mladistvého.“43 

Další velmi významnou skupinou jsou stížnosti na podmínky zadržení či 

věznění. Vyskytují se zde ale i stížnosti na podmínky v nemocničních zařízeních či 

psychiatrických léčebnách. Zajímavým případem spojeným tentokrát s lékařskou péčí je 

případ Herczegfalvy v. Rakousko z roku 1992. Maďarský občan, žijící od roku 1964 

v Rakousku, si odpykával několik trestů odnětí svobody, jeden z nich i za napadení 

spoluvězňů i vězeňské stráže a za závažné výhrůžky soudcům. Střídavě byl umístěn 

v cele a v psychiatrickém zařízení. V listopadu roku 1984 byl podmínečně propuštěn. 

Ve své stížnosti mluvil o zákonnosti, době trvání a režimu jeho zadržování, ale i o 

léčbě, která mu byla aplikována. Šlo podle něj o zacházení neslučitelné s článkem 3 

Úmluvy. Soud se v případu zamýšlel především nad dlouhodobým užíváním pout a 

poutáním odsouzeného na lůžku. „Domnívá se však, že údaje, které má k dispozici, 

nepostačují k vyvrácení teze vlády, že podle psychiatrických zásad, jež byly v dané 

době obecně přijímány, lékařský imperativ toto zacházení ospravedlňoval.“44 Porušení 

článku 3 tedy nebylo prokázáno. 
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Velké množství stížností před Evropským soudem pro lidská práva se týká 

mučení či nelidského nebo ponižující zacházení při zásahu bezpečnostních složek 

(armády či policie). Často bývají jako nelidská zacházení kvalifikovány „hloubkové 

výslechy prováděné podle předem sestaveného plánu či násilí, jehož se dopustily 

policejní síly při zatýkání podezřelého nebo v průběhu zadržení.“45 

Vzhledem k tomu, že k mučení a jinému zakázanému jednání dochází často 

v uzavřených prostorech, kdy je dotyčný ve vazbě či ve vězení, dostává se poškozený 

v mnoha případech do důkazní nouze. A poté je to tvrzení proti tvrzení – stěžovatel a 

často pachatel nějakého trestného činu mluví o porušení čl. 3 Evropské úmluvy, ale 

policisté či vězeňská ostraha, kteří se na tomto porušení podíleli, tvrdí opak. Navíc jen 

málokdy má stěžovatel k dispozici nějakou lékařskou zprávu, která by dokázala, že 

k zakázanému jednání opravdu došlo, tedy v případě, že na něm nezanechalo nějaké 

dlouhodobé viditelné stopy. Právě z těchto výše zmíněných důvodů Soud vypracoval 

systém takzvaných procesních záruk, které mají posílit postavení poškozených.  

Nejprve se posuzují shromážděné důkazy a zkoumá se, zda k nepřípustnému 

chování skutečně došlo. Tvrzení musejí být před Soudem podepřena přiměřenými 

důkazy. „Pro účely prokázání skutečností Soud používá kritérium důkazu „nade vší 

pochybnost“. Takový důkaz nicméně může vyplývat ze souboru indicií nebo 

nevyvrácených, dostatečně závažných, přesných a stejným směrem ukazujících 

domněnek.“46  Neznamená to ale, že bez důkazů nemá stěžovatel před Soudem šanci. 

Někdy může být totiž velmi obtížné je získat. Z tohoto důvodu je na vládě dané země, 

aby věrohodně vysvětlila zranění poškozeného a prokázala, že zaměstnanci státu za tato 

ublížení na zdraví nenesou žádnou odpovědnost. „V případě, když byl jednotlivec 

uvězněn bez poškození zdraví a v okamžiku propuštění je zraněn, má stát podle čl. 3 

povinnost poskytnout věrohodné vysvětlení, pokud jde o příčinu tohoto zranění.“47 

Takto se postupovalo například v případě Balogh v. Maďarsko. Stěžovatel Šándor 

Balogh byl při výslechu na policii opakovaně uhozen do tváře a do ramene, policisté si 
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tak na něm chtěli vynutit doznání. Podal na ně poté trestní oznámení, vyšetřování ale 

bylo zastaveno, protože se neprokázalo, že mu byla zranění způsobena právě na 

policejní stanici. Proto se pan Balogh obrátil na Evropský soud pro lidská práva. 

Lékařské zprávy potvrdily, že mu bylo způsobeno protržení levého ušního bubínku a 

nejčastější příčinou takového zranění je podle znalců úder do tváře. „Na základě všech 

předložených materiálů Soud dospěl k závěru, že vláda dostatečně nedoložila, že by ke 

zraněním stěžovatele došlo jinak než na policejní stanici. Soud tak uzavřel, že došlo 

k porušení čl. 3 Úmluvy.“48 

V mnoha případech, které řeší Evropský soud pro lidská práva, Soud neshledá 

důkazy, že došlo ze strany orgánů veřejné moci k porušení čl. 3, pokud jde o nějaké 

zakázané jednání. Nicméně stejně Soud konstatuje, že byl tento článek porušen kvůli 

dostatečnému nevyšetření špatného zacházení. Soud totiž zkoumá i to, zda proběhlo 

v konkrétním případě efektivní vyšetřování. Otázkou účinného vyšetřování se Soud 

zabýval například v případu Asenov v. Bulharsko. Tehdy byli stěžovateli tři bulharští 

občané romského původu, A. Asenov a jeho rodiče. Konkrétně šlo o následující: tehdy 

čtrnáctiletý hoch byl zadržen policistou v Šumenu, protože hrál takzvané skořápky, tedy 

zakázanou hru o peníze. Policista ho odvedl na blízké autobusové nádraží a tam zavolal 

kolegy – sám totiž nebyl ve službě. Mezitím se však objevili i rodiče zadrženého hocha 

a žádali jeho propuštění. Otec Asenova chtěl ukázat, že si to se svým synem vyřídí sám, 

a proto ho udeřil dřevěnou tyčí. Poté došlo k potyčce a otec a syn byli odvezeni na 

policejní stanici. Tehdy, jak mladý Asenov tvrdil, ho měli policisté při výslechu bít. 

Bulharské úřady ale dospěly k závěru, že zranění mu způsobil již předtím jeho otec. 

Evropský soud pro lidská práva k tomu následně uvedl, že vyšetřování vedená 

vnitrostátními orgány nebyla v tomto případě dostatečně důkladná. „Soud se pozastavil 

obzvláště nad tím, jak rychle policie dospěla k závěru, že zranění A. Asenova byla 

způsobena jeho otcem, aniž existoval jakýkoli důkaz, že svého syna bil takovou silou, 

aby mu způsobil zhmožděniny popsané v lékařské zprávě. Ačkoli k tomuto incidentu 

došlo na veřejnosti v přítomnosti zhruba dalších patnácti až dvaceti občanů cikánského 

původu a dvaceti řidičů autobusu, příslušné orgány se nepokusily objasnit pravdu 
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předvoláním a vyslechnutím těchto svědků bezprostředně po incidentu. Vzhledem 

k absenci důkladného a účinného vyšetřování byl čl. 3 Úmluvy podle Soudu porušen.“49 

 

5. MUČENÍ A ROZSUDKY EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ 

PRÁVA V LETECH 1991 AŽ 2010 

 

5. 1. Rozsudky v roce 1991 

 

Rada Evropy měla v tomto roce pouhých 25 členů (nyní jich má 47), jen nad 

těmito státy mohl Evropský soud vykonávat svou jurisdikci. Organizaci založilo 5. 

května 1949 deset zemí: Belgie, Dánsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, 

Nizozemsko, Norsko, Švédsko a Spojené království. Později se postupně přidávaly 

Řecko a Turecko, Island, Německo, Rakousko, Kypr, Švýcarsko, Malta, Portugalsko, 

Španělsko, Lichtenštejnsko, San Marino, Finsko a Maďarsko. Nakonec v roce 1991 

přibylo Polsko. Česká republika se připojila až později, v říjnu roku 1993. 

V roce 1991 vynesl Evropský soud pro lidská práva verdikt pouze ve čtyřech 

případech, které se týkaly mučení. Všechny souvisely s vyhoštěním stěžovatelů. 

V případu Cruz Varas v. Švédsko byli stěžovateli tři chilští občané žádající v zemi o 

politický azyl. Tvrdili, že vyhoštění pana Cruz Varase do Chile bylo porušením čl. 3 

Úmluvy, protože existovalo riziko, že zde bude mučen kvůli svým politickým 

aktivitám. Soud ale rozhodl, že k porušení článku 3 nedošlo. Stejný verdikt zazněl i 

v případu Vilvarajah a další v. Velká Británie. Pět srílanských občanů tamilské 

národnosti si stěžovalo, že jejich navrácení do rodné země znamenalo, že zde byli 

podrobeni nelidskému a ponižujícímu zacházení. Soud ale konstatoval, že tehdy 

pravděpodobnost špatného zacházení nebyla tak vysoká, aby šlo o porušení článku 3. 

Britská vláda podle Soudu nemohla předvídat, jak s nimi bude zacházeno, neměla 

důkazy, že zde existuje nějaké riziko. V případu Moustaquim v. Belgie byl stěžovatelem 

marocký občan, který přijel do Belgie v roce 1965 za svým otcem. V roce 1984 byl ale 

deportován a stěžoval si v této souvislosti na porušení článku 8, ale i 3 a 7. Podle Soudu 
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byl v tomto případu článek 8 porušen, článkem 3 a 7 se pak není potřeba dále zabývat. 

Článek 8 mimo jiné říká, že „každý má právo na respektování svého soukromého a 

rodinného života, obydlí a korespondence“. A Pan Moustaquim měl v Belgii celou 

rodinu. Podobným případem byl Djeroud v. Francie, kde byl stěžovatelem rovněž 

vyhoštěný, tentokrát alžírský občan. Tvrdil, že jeho deportací došlo k porušení článku 3 

a 8, nakonec ale došlo ke smíru, dostal od francouzské vlády odškodné a Soud tedy 

případ vyškrtl ze seznamu.  

     

5. 2. Rozsudky v roce 1992 

 

Tento rok se zvýšil počet členů Rady Evropy jen o jednoho – 7. května 

přistoupilo Bulharsko, organizace tak měla 26 členů. Evropský soud v tomto roce řešil 

šest případů související s mučením či nelidským a ponižujícím zacházením. Dva se 

týkaly špatného zacházení s osobami zbavenými svobody, dva opět vyhoštění 

stěžovatele, jeden tělesných trestů a zbývající upozorňoval na nevhodné chování úřadů. 

Přelomovým byl případ Tomasi v. Francie. Francouzský občan pan Tomasi byl 

obchodníkem a účetním, pracoval rovněž jako pokladník pro korsickou politickou 

organizaci. Byl obviněn z útoku na cizineckou legii v roce 1982, kterou provedlo hnutí 

bojující za korsickou nezávislost. Jeden člověk zemřel a jeden byl zraněn. Stěžovatel 

tvrdil, že byl během držení ve vazbě na policejní stanici v Bastii podroben špatnému 

zacházení, na svém těle měl známky fyzického násilí. Francouzská vláda se tehdy hájila 

i tím, že byla pod tlakem, protože šlo o vyšetřování teroristického činu. Ale Soud tehdy 

stanovil následující princip: „Nároky vyšetřování a nepopíratelné těžkosti související 

s bojem proti zločinu, zejména proti terorismu, nemohou vyústit v oslabení ochrany 

fyzické integrity osob.“ A rozhodl, že byl porušen článek 3. 

V druhém případu, Herczegfalvy v. Rakousko, šlo také o osobu zbavenou 

svobody, tentokrát ale drženou v psychiatrickém zařízení. Maďarský občan žijící 

v Rakousku byl v 70. letech odsouzen za útok na svou manželku a klienty, další trest 

dostal za útoky na spoluvězně a výhrůžky soudcům. Podle lékařů byl paranoidní, 

extrémně agresivní a příliš si neuvědomoval, že jsou jeho činy nezákonné. Byl proto na 

nějakou dobu umístěn v psychiatrické léčebně. A právě na pobyt zde si pan 

Herczegfalvy stěžoval. Vadilo mu, že mu nutili jídlo, byl v izolaci, připoután pouty 
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k posteli a celkově podroben brutálnímu zacházení. Podle Soudu ale nedošlo k porušení 

článku 3, určité zacházení bylo totiž nutné, protože odmítal léčbu.      

Případ Vijayanathan a Pusparajah v. Francie se týkal opět vyhoštění srílanských 

občanů tamilského původu. Tvrdili, že jejich návrat na Srí Lanku by znamenal, že by 

byli podrobeni pronásledování a jednání v rozporu s čl. 3. Soud ale jejich stížnost zamítl 

vzhledem k tomu, že francouzské úřady ještě své rozhodování o vyhoštění neuzavřely – 

stále tu tedy byla možnost, že nebudou posláni zpět, zbývaly jim ještě možnosti, jak se 

bránit vnitrostátními prostředky a nebylo tedy možné tento případ posoudit. V případu 

Beldjoudi v. Francie byli stěžovateli alžírský občan a jeho manželka, francouzská 

občanka. Muž byl ve Francii několikrát odsouzen za krádeže či držení zbraní. Proto 

ministerstvo vnitra vydalo příkaz k jeho vyhoštění s tím, že je „hrozbou veřejného 

pořádku“. Stěžoval si, že v případě jeho vyhoštění by byly porušeny články 8, 3, 9 a 12 

Evropské úmluvy. Vzhledem k tomu, že měl ve Francii rodinu, Soud konstatoval, že 

článek 8 by skutečně byl v případě deportace porušen. Ostatními články se není podle 

Soudu potřeba zabývat. Specifickou byla další stížnost podaná proti Francii. 

Stěžovatelem byl totiž muž, pan B., který se nechal přeoperovat na ženu. Protože její 

novou identitu francouzské úřady nechtěly zaregistrovat, stěžovala si na porušení článku 

8 a 3 (prý se k ní chovaly ponižujícím a nelidským způsobem). Soud rozhodl stejně jako 

v předchozím případu: došlo k porušení článku 8 a není potřeba se případem zabývat i 

z hlediska porušení dalších článků. Případ Y. v. Velká Británie se pak týkal tělesných 

trestů na britských školách. Tehdy patnáctiletý hoch dostal od ředitele za prohřešek 

několikrát na zadek přes kalhoty, měl tam podlitiny a stěžoval si na porušení článku 3. 

Nakonec ale došlo ke smíru, bylo mu vyplaceno odškodné, takže Soud případ vyškrtl ze 

seznamu.  

 

5. 3. Rozsudky v roce 1993 

 

Evropský soud získal v tomto roce jurisdikci nad dalšími šesti zeměmi, 

Evropskou úmluvu totiž 14. května ratifikovaly Estonsko, Litva a Slovinsko, 30. října se 

připojila Česká republika a Slovensko a nakonec 7. září Rumunsko. Rada Evropy tedy 

měla celkem 32 členů.   

V roce 1993 vydal Soud verdikt jen ve dvou případech týkajících se článku 3 
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Úmluvy a v obou dospěl k závěru, že nebyl porušen. Jedním byl již několikrát výše 

zmiňovaný Costello-Roberts v. Velká Británie, ve kterém šlo o tělesné tresty na 

britských školách. V druhém případu Klaas v. Německo byly okolnosti následující: 

Hildegard Klaasová a její osmiletá dcera Monika přijely ráno autem ke svému bytu. Jeli 

za ní policisté a obvinili ji z jízdy na červenou. Tvrdili, že je z ní cítit alkohol, a pokusili 

se provést dechovou zkoušku. Protože se nepovedla, řekli jí, ať s nimi jede na krevní 

testy do nemocnice. Zde se výpovědi neshodují: paní Klaasová tvrdila, že proti ní 

policisté brutálně zasáhli (stěžovala si na zranění hlavy a ramene), když se jí snažili 

dostat do policejního auta. Soud ale konstatoval, že se zranila sama, když se bránila 

zadržení, což potvrdili i svědci. Článek 3 tedy nebyl porušen.    

 

5. 4. Rozsudky v roce 1994 

 

V tomto roce se stal členem Rady Evropy další stát, 10. října to byla Andorra. 

Celkový počet členů této organizace se zvýšil na 33. V roce 1994 rozhodoval Soud ve 

třech případech a každý z nich byl svým způsobem specifický. V prvních dvou došlo ke 

smíru, u třetího Soud konstatoval, že nedošlo k porušení článku 3. V případě Hurtado v. 

Švýcarsko byla skutková podstata následující: stěžovatel byl policií ve svém bytě 

brutálně zatčen, spoután a zmlácen, mimo jiné mu zlomili žebro. Švýcarská vláda ale 

uznala, že byl poškozen, a rozhodla se mu vyplatit odškodné. Došlo tedy ke smírnému 

urovnání sporu a Soud mohl tento případ vyřadit ze svého rozhodování. Podobně tomu 

bylo i u Diaz Ruano v. Španělsko, kde byl syn stěžovatele ve vazbě zastřelen jedním 

z policistů. I tady španělská vláda uznala, že byl poškozen a rozhodla o odškodném. 

Poslední případ López Ostra v. Španělsko se týkal zdravotních problémů, které měla 

mít španělská rodina žijící poblíž továrny vypouštějící nebezpečný odpad a plyny. 

Stěžovali si, že úřady byly pasivní a neřešily tento problém. Soud rozhodl, že nešlo o 

ponižující zacházení, tedy článek 3 nebyl porušen, došlo ale k porušení čl. 8 Úmluvy, 

který říká, že „každý má právo na respektování svého soukromého a rodinného života, 

obydlí a korespondence“.  
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5. 5.  Rozsudky v roce 1995 

 

V tomto roce ratifikovalo Evropskou úmluvu dalších pět zemí. 10. února 

Lotyšsko, 13. července Albánie a Moldavsko a nakonec 9. listopadu Makedonie a 

Ukrajina. Rada Evropy tak získala celkem 38 členů.  

V tomto roce došlo opět ke snížení počtu případů, Soud vydal rozhodnutí jen ve 

dvou z nich. Případ Ribitsch v. Rakousko se týkal špatného zacházení ze strany policie. 

Stěžovatel měl být drogovým dealerem. Když v roce 1988 zemřel na předávkování 

heroinem tehdy známý rockový zpěvák, rozběhlo se pátrání a anonymní telefonát 

ukázal právě na Ribitsche, který mu měl drogu prodat. Byl tedy policisty zatčen. Poté si 

stěžoval, že ho ve vazbě zmlátili – když byl propuštěn, měl modřiny, bolesti hlavy, 

zvracel. Soud mu dal za pravdu a rozhodl, že došlo k porušení čl. 3. V případu Nasri v. 

Francie šlo podobně jako v předchozích letech o možné vyhoštění alžírského občana 

žijícího dlouhá léta ve Francii. Pan Nasri byl několikrát odsouzen za krádeže a byla tedy 

nařízena jeho deportace. Stěžoval si, že vyhoštěním by byl porušen jak článek 8, tak i 

článek 3 (došlo by k nelidskému a ponižujícímu zacházení). Podle Soudu by v případu 

deportace skutečně došlo k porušení článku 8, porušením článku 3 pak již není potřeba 

se zabývat.   

 

5. 6. Rozsudky v roce 1996 

 

V roce 1996 rozhodnutých případů přibylo, bylo jich celkem osm, a i jejich 

skutkové podstaty byly rozmanitější. Poprvé od roku 1991 se zde objevují stížnosti 

podané proti Turecku (celkově tři), které se týkají akcí ozbrojených složek na 

jihovýchodě země. V tomto roce rovněž přibyly do Rady Evropy dvě nové země, nad 

nimiž získal Evropský soud jurisdikci. 28. února se připojilo Rusko, 6. listopadu pak 

Chorvatsko. Rada Evropy tak měla již 40 členů.  

V případu Akdivar v. Turecko bylo stěžovateli osm tureckých občanů z jedné 

vesnice, kde operovaly teroristické buňky PKK (Strany kurdských pracujících, jejímž 

hlavním cílem je boj za vytvoření vlastního kurdského státu). Vojáci proti nim podnikali 

nejrůznější ozbrojené akce a při jedné údajně vtrhli do domů stěžovatelů, vypálili je a 

donutili je tak k evakuaci. Turečtí občané tvrdili, že šlo o nelidské a ponižující 
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zacházení, zůstali totiž bez majetku a zcela bez prostředků. Vláda se ale bránila s tím, že 

domy byly vypáleny právě PKK a nikoli ozbrojenými složkami. Soud vzhledem 

k nedostatku důkazů stížnost týkající se mučení zamítl, nicméně konstatoval porušení 

jiných článků Úmluvy, například článku 8. Podobné okolnosti má i případ Aksoy v. 

Turecko. Stěžovatel byl v roce 1992 zatčen kvůli svému údajnému členství v PKK a při 

výslechu byl mučen (mimo jiné metodou takzvaného palestinského věšení) a nucen 

k doznání. Soud zde jasně rozhodl, že došlo k porušení článku 3. Případy Chahal v. 

Velká Británie a Ahmed v. Rakousko se týkaly vyhoštění. V prvním byli stěžovateli 

Indové, v druhém somálský občan. Tvrdili, že v případě deportace by jim v zemi 

původu hrozilo nelidské zacházení, byli totiž politicky aktivní nebo členy nejrůznějších 

opozičních separatistických buněk. V obou dvou případech Soud rozhodl, že v případě 

deportace by došlo k porušení článku 3.       

Specifický a poněkud komplikovaný je případ Nsona v. Nizozemsko. Jde v něm 

sice o vyhoštění, ale konkrétně o špatné zacházení během deportace. Občanka 

tehdejšího Zairu (nyní Demokratická republika Kongo) Francine byla po složitých 

peripetiích deportována z Nizozemska do Zurichu a poté do Kinshasy. Podmínky, za 

kterých to bylo provedeno, byly podle dvou stěžovatelek, Francine a její tety Baty 

Nsony, nelidským zacházením. Soud ale žádné porušení článku 3 neshledal.  

V případu Yagiz v. Turecko byla stěžovatelkou turecká občanka zadržená kvůli 

údajnému únosu dítěte. Stěžovala si na to, že v prosinci 1989 byla policisty při výslechu 

mučena a byl tak porušen článek 3. Jak ale Soud ve svém verdiktu konstatoval, v době, 

kdy došlo k údajnému špatnému zacházení, Turecko ještě neuznávalo plnou jurisdikci 

Evropského soudu pro lidská práva, takže se Soud tímto případem nemůže zabývat.   

Poslední dva případy vyřešené v tomto roce jsou téměř totožné. Jde o Efstratiou 

v. Řecko a Valsamis v. Řecko, kde byly stěžovateli řecké rodiny, členové náboženské 

společnosti Svědkové Jehovovi. Příslušnost k této víře s sebou nese určitá specifika 

(neúčastní se politického života, odmítají sloužit v armádě), a proto rodiče sepsali 

prohlášení, ve kterém oznamují, že se jejich dcera nesmí ve škole účastnit žádných 

hodin náboženství, mše ani oslav řeckých státních svátků. Když dceru požádali, aby se 

oslav jednoho ze svátků účastnila, odmítla, byla za to ale potrestána dvoudenním 

vyloučením ze školy (v druhém případě jednodenním vyloučením). Stěžovatelé tvrdili, 

že vyloučení bylo v rozporu s článkem 3 Úmluvy. Soud ale připomněl svou judikaturu, 
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podle níž špatné zacházení musí dosáhnout určitého minimálního stupně vážnosti, aby 

spadalo pod článek 3. V těchto případech tomu tak nebylo.         

 

5. 7. Rozsudky v roce 1997 

 

V následujícím roce Soud rozhodl devět případů týkajících se porušení článku 3 

Úmluvy. Tři se týkaly vyhoštění, nejvíce stížností – čtyři – bylo podáno proti Turecku. 

V případu H. L. R. v. Francie byl stěžovatelem kolumbijský občan zadržený za 

pašování kokainu. Při výslechu poskytl informace o osobě, která ho najala, nicméně byl 

stejně odsouzen na pět let vězení a bylo nařízeno jeho vyhoštění. Ve stížnosti tvrdil, že 

v případě deportace by mu v Kolumbii hrozilo špatné zacházení, konkrétně odplata od 

drogových dealerů. Soud ale rozhodl, že v případě jeho vydání do jeho rodné země by 

nedošlo k porušení článku 3. I druhý případ – D. v. Velká Británie – se týkal pašování 

drog a vyhoštění, nicméně byly zde ještě jiné okolnosti. Stěžovatel pocházel z ostrova 

Svatý Kryštof (dříve patřící Britům, nyní stále součástí Commonwealthu), na konci 80. 

let se ale přestěhoval za zbytkem své rodiny do Spojených států. Tam byl v roce 1991 

odsouzen na tři roky za držení kokainu. Propustili ho za dobré chování dříve, nicméně 

když později dorazil do Británie, opět u něj na letišti našli drogy. Tentokrát dostal šest 

let vězení a měl být vyhoštěn na Svatý Kryštof. Ve své stížnosti tvrdil, že vyhoštění by 

ho vystavilo nelidskému a ponižujícímu zacházení, protože ve své rodné zemi už nemá 

žádné příbuzné, ani kde bydlet. Navíc ve vězení zjistili, že trpí nemocí AIDS, a ve 

Svatém Kryštofu by prý neměl odpovídající zdravotní péči – zbývalo mu pár měsíců 

života a jeho zdravotní stav se rychle zhoršoval. Tentokrát Soud konstatoval, že 

vzhledem k „výjimečným okolnostem tohoto případu“ by v případě vyhoštění došlo 

k porušení článku 3.  

Čtyři stížnosti byly podány proti Turecku a opět měly souvislost s činností PKK 

v některých oblastech země a s ozbrojeným bojem, který proti nim bezpečnostní složky 

vedly. V jednom z nich, Aydin v. Turecko, Soud konstatoval dokonce mučení (podobně 

jako v předchozím případu Aksoy). Stěžovatelka, turecká občanka kurdského původu, 

byla zadržena kvůli svému údajnému členství v PKK. Během výslechu jí bili a dokonce 

i znásilnili, šlo tedy o jasné porušení článku 3. Celý případ také nebyl ze strany 

tureckých úřadů dostatečně vyšetřen. V případu Sur v. Turecko šlo o zadržení 
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stěžovatele, zlatníka z Istanbulu, kvůli podvodům při podnikání. Při výslechu s ním bylo 

špatně zacházeno, vláda to ale nakonec uznala a přiznala mu odškodné, Soud tedy 

případ vyškrtl ze seznamu. Na zacházení během držení na policejní stanici poukazoval i 

stěžovatel v případu Erdagoz v. Turecko, tehdy Soud ale konstatoval, že neexistují pro 

toto zacházení důkazy, takže nedošlo k porušení článku 3 ani jiných článků Úmluvy. 

Poslední z „tureckých případů“, Mentes a další v. Turecko, se týkal opět údajného 

vypalování domů bezpečnostními složkami, ke kterému docházelo v oblasti, kde 

operovala PKK. Soud v tomto případě konstatoval, že byl porušen článek 8 („každý má 

právo na respektování svého soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence) a 

není potřeba se zabývat porušením článku 3.  

V případu Tsirlis a Kouloumpas v. Řecko byli stěžovateli dva členové Svědků 

Jehovových, kteří byli povoláni do armády. Z náboženských důvodů to odmítli a stejně 

tak odmítali nosit uniformu, byli za to ale uvězněni. Ve stížnosti tvrdili, že jejich 

uvěznění bylo v rozporu s článkem 3. Soud s tím ale nesouhlasil a uvedl, že k porušení 

článku 3 nedošlo, jiné články Úmluvy ale porušeny byly.  

V posledním z případů v tomto roce, Raninen v. Finsko, šlo opět o povolání do 

armády. Stěžovatel vojenskou službu dlouhodobě odmítal z osobních důvodů, byl 

zadržen, všemožně se ale bránil. Ve své stížnosti tvrdí, že byl převážen spoutaný do 

vojenské nemocnice, což považuje za ponižující zacházení. Soud rozhodl, že k porušení 

čl. 3 nedošlo, ale byl porušen čl. 5 odst. 1. V něm se píše, že „každý má právo na 

svobodu a osobní bezpečnost a nikdo nesmí být zbaven svobody,“ kromě případů, které 

jsou poté v Úmluvě uvedeny.   

 

5. 8. Rozsudky v roce 1998 

 

V roce 1998 bylo vydaných verdiktů zase o něco více – celkem 12. Nejvíc se 

jich týká možného vyhoštění stěžovatele do rodné země, celkem tři, a pak porušování 

článku 3 v souvislosti s ozbrojenými akcemi turecké armády proti povstalcům z PKK – 

čtyři případy. V pěti případech Soud konstatoval porušení článku 3, ve čtyřech opak a 

ve třech stížnost zamítl. Dva ze čtyř „tureckých případů“ se týkaly vypalování domů 

občanů kurdského původu během ozbrojených akcí bezpečnostních složek. Rozhodující 

je v těchto případech určitá „míra utrpení“, tedy že utrpení stěžovatelů muselo 
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dosáhnout určitého minimálního stupně vážnosti. V případu Selcuk a Asker v. Turecku 

si dva turečtí občané kurdského původu stěžují, že přišli o domy i o svůj celý majetek a 

byli vyhnáni ze své vesnice. Soud konstatoval, že došlo k porušení čl. 3, i vzhledem 

k tomu, že tam žili celý život. Naopak v případu Gundem v. Turecko takové porušení 

článku 3 neshledal.  

Často jsou v případě stížností proti Turecku stěžovatelkami matky či jiní rodinní 

příslušníci, kteří přišli při operacích armády o své blízké. Zmizeli a někteří ani dodnes 

nevědí, jaký byl jejich osud. Takový byl i případ Kurt v. Turecko, kde matka postrádala 

svého syna. Naposledy byl prý viděn obklíčený vojáky, ale neměla o něm žádné zprávy. 

Ve své stížnosti tvrdila, že byl určitě podroben jednání v rozporu s článkem 3 a že ona 

trpěla. Soud vyhověl jen druhé části stížnosti týkající se jí samotné – šlo o porušení 

článku 3. V případě jejího syna bylo těžké prokázat mučení, neexistovaly důkazy. 

„Soud neměl za prokázané, že by syn stěžovatelky byl v průběhu věznění mučen nebo 

týrán nebo podrobován jinému jednání zakázanému článkem 3 Úmluvy. Došel však 

k závěru, že vnitrostátní orgány nevěnovaly stěžovatelčiným námitkám náležitou 

pozornost a neprověřovaly místo pobytu jejího syna. Dostaly ji tak do situace 

dlouhodobého stresu, úzkosti a osamocení, která za daných okolností byla situací 

porušující článek 3 Úmluvy.“50  

Významným rozhodnutím byl verdikt v případu A. v. Velká Británie. 

Stěžovatelem byl britský chlapec, který byl dlouhodobě týrán svým nevlastním otcem a 

téměř nikdo mu nepomohl (když na to upozornila učitelka, byl otčím zadržen, ale ihned 

propuštěn na kauci). Stěžuje si, že stát selhal, když tomu nezabránil a došlo tak 

k porušení článku 3. Soud mu dal za pravdu, konstatoval specifické okolnosti tohoto 

případu a v jeho verdiktu stálo, že „došlo k selhání, pokud jde o adekvátní ochranu“, 

takže byl porušen článek 3 Úmluvy.  

Do historie musel Soud nahlédnout v případu L. C. B. v. Velká Británie. 

Skutková podstata byla následující: Ostrovní království provádělo mezi lety 1952 a 

1967 testy jaderných zbraní v Pacifiku a na Vánočních ostrovech. Vojáci, kteří zde 

sloužili, těmto testům přihlíželi a podle stěžovatelky byli vystaveni radiaci. Mezi nimi i 

stěžovatelčin otec. Ona se narodila v roce 1966 a o čtyři roky později jí byla 
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diagnostikována leukémie, takže musela na chemoterapii a zameškala polovinu školní 

docházky, šlo podle ní o porušení článku 3. Soud s ní ale nesouhlasil – podle něj 

neexistují důkazy o propojení možné radiace s její leukémií.  

Poslední dva případy se týkají špatného zacházení během zbavení svobody. 

Stěžovatel v prvním z nich, Aerts v. Belgie, napadl svou ženu kladivem a za tento útok 

byl poslán do vězení a umístěn do psychiatrického křídla. Stěžoval si na zdejší 

podmínky, které byly podle něj nelidským a ponižujícím zacházením. Podle Soudu ale 

„míra utrpení“ nebyla tak velká, aby došlo k porušení článku 3, během pobytu na 

psychiatrii se jeho zdravotní stav nijak nezhoršil. Verdikt v případu Asenov a další v. 

Bulharsko je rovněž považován za velmi významný a často bývá zmiňován i u dalších 

podobných případů. Byl zmíněn již výše v souvislosti s otázkou účinného vyšetřování 

špatného zacházení úřady daného státu.  

 

5. 9. Rozsudky v roce 1999     

 

V tomto roce, konkrétně 27. dubna, ratifikovala Evropskou úmluvu Gruzie. 

Rada Evropy tak již měla 41 členů. Verdiktů týkajících se jednání v rozporu s článkem 

3 Úmluvy ale ubylo – bylo jich jen sedm, tři se týkaly Velké Británie, dva Turecka a 

zbylé Francie a Nizozemska. V případu Cakici v. Turecko šlo opět o zmizení 

příbuzného během vojenských operací turecké armády. Stěžovatelův bratr zmizel 

neznámo kam, odvedli ho prý vojáci. Pan Cakici tvrdil, že jeho sourozence během 

věznění mučili a že on sám kvůli jeho zmizení trpěl. Soud mu dal tentokrát za pravdu 

v první části stížnosti: existovaly totiž důkazy o nelidském zacházení, byl tedy porušen 

článek 3. Pokud šlo ale o něj, v době jeho zmizení u toho nebyl, žil jinde, a proto podle 

Soudu utrpení nedosáhlo takové míry, aby bylo shledáno porušení článku 3. Druhý 

z tureckých případů se opět týkal špatného zacházení ve vazbě.  

Další z případů, Selmouni v. Francie, je jedním z těch, kdy Soud konstatoval 

přímo „nejvyšší stupeň špatného zacházení“, tedy mučení. Občan Maroka a 

Nizozemska byl zadržen v pařížském hotelu kvůli pašování drog. Během výslechů byl 

neustále týrán, jak fyzicky, tak psychicky a dokonce i znásilněn, měl očividná zranění. 

Šlo o jasné porušení článku 3, uvedl Soud. V případu Abdurrahim Incedursun v. 

Nizozemsko šlo o možné vyhoštění stěžovatele. Turecký občan kurdského původu byl 
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v rodné zemi politicky aktivní a obával se, že v případě deportace by mu hrozilo špatné 

zacházení i smrt. Nizozemské úřady mu ale nakonec daly povolení k pobytu, takže 

případ byl vyškrtnut ze seznamu.  

Specifickým byl případ Smith a Grady v. Velká Británie, ve kterém byli 

stěžovateli dva britští občané. Paní Smithová i pan Grady pracovali pro armádu, když 

ale bylo zjištěno, že jsou homosexuální orientace, byli propuštěni. Stěžovali si na to, že 

vyšetřování jejich homosexuality a jejich propuštění bylo porušením článku 8. Zároveň 

prý s nimi bylo zacházeno ponižujícím způsobem. Podle Soudu došlo k porušení článku 

8, ne však k porušení článku 3. 

Poslední dvě stížnosti podané proti Velké Británii (T. v. Velká Británie a V. v. 

Velká Británie) se týkaly stejného případu, šlo o dva pachatele stejného trestného činu. 

K tomu došlo 12. února roku 1993. Dva tehdy desetiletí chlapci se rozhodli jít za školu. 

Při bloumání po ulicích se zmocnili dvouletého batolete, odvezli ho o pár kilometrů dál 

a tam ho ubili k smrti a nechali na kolejích, aby ho přejel vlak. Oba byli zatčeni a za 

tento čin odsouzeni k relativně vysokému trestu (15 let) vzhledem k jejich věku (britská 

společnost nicméně tehdy sepisovala petice, aby dostali až 25 let za tuto brutální 

vraždu). Ve své stížnosti tvrdili, že proces s nimi byl nelidským a ponižujícím 

zacházením, že již v jejich nízkém věku měli trestní odpovědnost (mnohem nižší než 

v ostatních evropských zemích), vadila jim i přítomnost médií a že s nimi bylo jednáno 

jako s dospělými. Soud v obou dvou případech konstatoval, že pokud jde o proces i výši 

trestu, tak článek 3 nebyl porušen, byly ale porušeny jiné články Úmluvy – 6/1 týkající 

se práva na spravedlivé řízení a 5/4, ve kterém se říká, že „každý, kdo byl zbaven 

svobody zatčením nebo jiným způsobem, má právo podat návrh na řízení, ve kterém by 

soud urychleně rozhodl o zákonnosti jeho zbavení svobody a nařídil propuštění, je-li 

zbavení svobody nezákonné.“  

 

5. 10. Rozsudky v roce 2000 

 

Zatímco v předchozím roce Soud vydal verdikt týkající se článku 3 pouze v 

sedmi případech, v roce 2000 počet rozhodnutí významně narostl, bylo jich 28. Nejvíce 

stížností, celkem 17, bylo podáno proti Turecku a týkaly se jak nelidského zacházení při 

omezení svobody, tak i utrpení, které museli stěžovatelé prožívat, když jim zmizeli 
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jejich blízcí nebo když jim byly bezpečnostními složkami vypáleny domy kvůli 

operacím proti PKK. V patnácti případech Soud uznal, že došlo k porušení článku 3 

Úmluvy, v šesti rozhodl opačně. Zbylé stížnosti byly zamítnuty, či vyřešeny smírem. 

Vzhledem k tomu, že se judikatura Soudu začala rozrůstat, věnuji se ve svém 

rozboru dále jen případům pro daný rok podle mého názoru nejdůležitějším, jak 

z hlediska skutkových okolností, tak i rozsudku.  

V případu Sevtap Veznedaroglu v. Turecko byla stěžovatelkou turecká občanka, 

kterou zadrželi kvůli údajnému členství v PKK. Tvrdila, že jí ve vazbě mučili, podle 

Soudu to však nebylo prokázáno. Nicméně článek 3 byl porušen kvůli nevyšetření 

tohoto špatného zacházení ze strany tureckých úřadů. Mučení ve vazbě se týkal i případ 

Dikme v. Turecko, z tureckého občana se snažili dostat doznání, že je členem nelegální 

organizace, mělo proběhnout i takzvané palestinské věšení. Soud zde uznal, že došlo 

k porušení článku 3, jak pokud jde o špatné zacházení, tak i pokud jde o dostatečné 

nevyšetření tohoto případu. Mnoho z tureckých případů se týká jak stěžovatelů, tak i 

jejich blízkých – synů, bratrů či manželů. V případu Akkoc v. Turecko byla 

stěžovatelkou Turkyně, bývalá učitelka. Ta napsala do novin článek o tom, jak byli 

učitelé napadeni policií, za to jí bylo odebráno na rok povolení učit. Poté byl zabit její 

manžel, také učitel, který byl kurdského původu. A bylo jí rovněž vyhrožováno smrtí. 

Ve stížnosti tvrdila, že s ní bylo špatně zacházeno při zadržení na policii. Soud zde 

shledal porušení článku 3.          

O zmizení syna mluvil v případu Tas v. Turecko rovněž turecký občan 

kurdského původu. Jeho potomek byl zadržen bezpečnostními silami a od té doby o 

něm nemá informace. Ve stížnosti tvrdil, že se synem bylo zacházeno v rozporu 

s článkem 3 a jemu samotnému to způsobilo utrpení. Špatné zacházení, když jde o 

osobu, jejíž pobyt není znám, je vždy těžké prokázat. Soud proto ve svém rozhodnutí 

uvedl, že pokud jde o syna, nedošlo k porušení článku 3, nicméně pokud jde o 

stěžovatele, tak ano. Trpěl, když úpěnlivě hledal svého syna, sháněl jakékoli informace, 

ale nikde je nedostal.  

Zbylé turecké případy se týkaly špatného zacházení při omezení svobody a 

vyhoštění. V případu Satik v. Turecko si deset tureckých vězňů stěžovalo na chování 

vězeňské stráže a policie. Mělo s nimi být špatně zacházeno, když odmítli osobní 

prohlídku před transferem k soudu. Soud s nimi souhlasil a rozhodl, že došlo k porušení 
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článku 3. Specifickým byl pak případ, který štrasburský soud uzavřel 5. dubna roku 

2000, stály zde proti sobě totiž dvě země: Dánsko v. Turecko. Kodaň žádala vyšetření 

zacházení s jejich občanem v Turecku. Byl zadržen a měl být týrán u výslechu. Turci je 

následně ujistili, že dělají všechno proto, aby k takovému jednání už nedocházelo a 

došlo ke smíru. Soud se tedy případem nemusel dále zabývat.  

Dvě stížnosti proti Turecku týkající se vyhoštění podali íránští občané. V obou 

dvou případech vynesl Soud verdikt ve stejný den – v jednom stížnost zamítl, v druhém 

konstatoval porušení článku 3. V případu G. H. H. a další v. Turecko íránští občané 

tvrdili, že jejich deportace do rodné země by je vystavila hrozbě smrti a mučení. Žili ale 

již ve Spojených státech, proto nebylo třeba se dále porušením článku 3 zabývat. Druhý 

případ byl komplikovanější: mladá Íránka se ve své rodné zemi zamilovala do muže, 

kterého si chtěla vzít. Jeho rodina ale byla proti, a proto se oženil s jinou. Nicméně 

scházeli se dále, jenže jednou je spolu zastavila policie. Kvůli přísným náboženským 

zákonům a pravidlům, které v zemi platí, byla dívka zadržena, byl jí proveden test 

panenství, nakonec se jí ale díky úsilí rodiny podařilo dostat na svobodu. Utekla 

nelegálně do Turecka a chtěla se dostat až do Kanady. Na letišti v Paříži však odhalili, 

že má padělaný pas, a vrátili ji zpět do Istanbulu. Ve své stížnosti tvrdila, že v případě 

deportace do Íránu by byla za své předchozí chování vystavena špatnému zacházení, 

konkrétně kamenování. Soud s ní souhlasil a rozhodl, že bude-li vydáno nařízení 

k deportaci, dojde k porušení článku 3.   

O nemožnosti získat důkazy, že došlo ke špatnému zacházení, mluví Soud 

v případu Labita v. Itálie. Skutková podstata byla následující: italský občan byl zadržen 

kvůli svému údajnému členství v mafii, jeho švagr totiž vedl jeden z největších 

mafiánských klanů v zemi. Drželi ho 35 dní v izolaci a pan Labita ve stížnosti tvrdil, že 

byl během prvních měsíců ve vězení podroben špatnému zacházení – konkrétně ho prý 

týrali fyzicky i psychicky. Soud v tomto případě uvedl, že neexistují dostatečné důkazy 

pro špatné zacházení, nicméně že článek 3 byl porušen, pokud jde o nevyšetření tohoto 

zacházení. „Soud si je vědom toho, jak může být pro vězně obtížné získat důkazy o 

špatném zacházení ze strany vězeňské stráže,“ uvedl Soud ve verdiktu. A podivil se i 

nad tím, proč stěžovatel o jednání v rozporu s článkem 3 neinformoval dříve. 

„Stěžovatel přes své právníky několikrát žádal o propuštění…, nikdy si ale na žádné 

chování nestěžoval až do slyšení 2. října 1993. Stěžovatel nevysvětlil důvod tohoto 
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odkladu,“ píše se také ve verdiktu. 

Zcela odlišná je druhá letošní stížnost podaná proti Itálii, a sice Scozzari a 

Giunta v. Itálie. Šlo zde o natolik bizarní okolnosti, že možná jen krátce stojí za zmínku. 

Stěžovatelkami byly belgicko-italská občanka a její matka. První z žen si vzala 

belgického vězně a pořídila si s ním dvě děti – první ještě, když byl ve vězení. 

Odsouzen byl nejprve na doživotí, pak sníženo na 27 let. Když vězeň jednou dostal 

propustku, utekli spolu do Itálie a tam se jim narodilo druhé dítě. Časem se ukázalo, že 

sociální pracovník, který děti hlídal (když rodiče neměli čas), byl členem podezřelých 

pedofilních kruhů. Tehdy se o rodinu začaly více zajímat úřady, které zjistily vážné 

nedostatky ve výchově a umístily děti do dětského domova. Stěžovatelky tvrdí, že 

s dětmi zde bylo špatně zacházeno. Soud to ale odmítl a konstatoval, že k porušení 

článku 3 nedošlo.        

Stížnost Curley v. Velká Británie se týkala nepřiměřené délky trestu. Stěžovatel 

byl odsouzen v sedmnácti letech za vraždu, několikrát žádal o předčasné propuštění. 

Z vězení utekl, byl ale chycen. Tvrdil, že dlouhé věznění je porušením článku 3, Soud 

nic takového neshledal. V případu Howarth v. Velká Británie si britský občan stěžoval 

na průtahy v soudním řízení, ani tady Soud neshledal porušení článku 3.  K nelidskému 

ani ponižujícímu zacházení podle Soudu nedošlo ani v případu Caloc v. Francie, kde 

stěžovatel tvrdil, že byl týrán v policejní vazbě. Podmínky věznění i jeho délka vadily 

stěžovateli i v případu Kudla v. Polsko. Stěžovatel podle svých slov neměl dostatečnou 

psychiatrickou péči, když byl ve vězení, trpěl depresemi, několikrát se pokusil o 

sebevraždu a celkově byla doba jeho zadržení nepřiměřeně dlouhá. Soud ale uvedl, že 

nedošlo k porušení článku 3, protože zde nebyla „dostatečná intenzita utrpení“. Tento 

fakt zmiňuje i Eva Hubálková v knize Evropská úmluva o lidských právech a Česká 

republika. „„Špatné“ zacházení se dostává do rozporu s článkem 3 Úmluvy, dosáhne-li 

minimálního stupně závažnosti, jehož stanovení závisí na souhrnu všech okolností 

konkrétního případu, totiž na povaze a kontextu zacházení, jeho trvání, na tom, jaké 

vyvolává fyzické a psychické účinky, případně na pohlaví, věku a zdravotním stavu 

osoby, která je zacházení podrobována. Ve většině případů, kterými se Komise a Soud 
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dosud zabývaly, bylo právě nedosažení minimálního stupně závažnosti jednání 

důvodem odmítnutí stížnosti či rozhodnutí o neporušení článku 3 Úmluvy.“51   

Na mučení ze strany slovinských úřadů si stěžoval německý občan v případu 

Rehbock v. Slovinsko. Stěžovatel převážel do Slovinska zásilku léků, neoznámil to ale 

celní správě. Byl prý brutálním způsobem zadržen a nedostalo se mu dostatečné 

lékařské péče. Soud vzhledem k tomu, že při zadržení utrpěl zlomeninu čelisti, 

konstatoval, že šlo o nelidské zacházení, tedy o porušení článku 3. V posledním případu 

z roku 2000, Egmez v. Kypr, byl stěžovatelem britský občan. Měl být unesen a mučen 

kyperskými úřady, snažili se prý z něj dostat doznání, že se podílí na obchodu 

s drogami. „Vzhledem ke všem okolnostem Soud konstatuje, že špatné zacházení, 

kterému byl stěžovatel podroben, nelze kvalifikovat jako mučení. Nicméně šlo o 

zacházení tak vážné, že může být považování za nelidské,“ stojí ve verdiktu. Byl tedy 

porušen článek 3 Úmluvy.    

 

5. 11. Rozsudky v roce 2001 

 

V období od 1. ledna do 31. prosince 2001 Soud vydal verdikt v celkem 45 

případech týkajících se porušení článku 3 Úmluvy (34 případů bylo rozhodnuto před 11. 

zářím, 11 po tomto datu). V této době měl již štrasburský soud jurisdikci nad 43 státy 

Evropy, protože 25. ledna ratifikovaly Evropskou úmluvu postsovětské země Arménie a 

Ázerbájdžán. Opět nejvíce stížnosti – 28 – bylo podáno proti Turecku, šest pak proti 

Velké Británii. Týkaly se zejména podmínek ve vězení, ale i špatného zacházení během 

zadržení kvůli údajnému členství v PKK či v jiných nelegálních organizacích. V tomto 

roce Soud v šestnácti případech rozhodl, že došlo k porušení článku 3 Úmluvy, ve 

čtyřech uvedl pravý opak a v rekordních 25 případech stížnost odmítl nebo případ 

vyškrtl ze seznamu z důvodu, že došlo ke smíru (zejména turecká vláda začala velmi 

často nabízet stěžovatelům odškodnění).  

V případu Dulas v. Turecko a Kemal Guven v. Turecko jsou stěžovateli turečtí 

občané, kteří se cítí poškozeni zásahem ozbrojených složek. Paní Dulas si konkrétně 

stěžovala, že jí armáda v její rodné vesnici na jihovýchodě Turecka zničila dům. Přišla 
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tak o celý majetek, viděla svůj domov shořet a zůstala zcela bez prostředků – podle ní 

jde o nelidské a ponižující zacházení. Soud s jejím tvrzením souhlasil: zažila utrpení, 

která se dá podřadit pod nelidské zacházení, došlo tedy k porušení článku 3. „Aby 

případ spadal pod rozsah článku 3, musí zacházení dosáhnout minimálního stupně 

závažnosti. Posouzení tohoto minima je ve své podstatě relativní. Závisí to na souhrnu 

okolností daného případu a zejména na charakteru a kontextu zacházení, jakož i na jeho 

délce, na jeho fyzických nebo psychických účincích a často též na pohlaví, věku a 

zdravotním stavu dotčené osoby.“52 Turecký občan Kemal Guven si kromě zničení 

majetku stěžoval i na mučení během zadržení. Vláda mu nicméně nabídla odškodné, 

které přijal, takže došlo ke smíru a Soud se již tímto případem nemusel dále zabývat.  

V případu Cicek v. Turecko stěžovatelka uváděla, že došlo ke zmizení jejích 

dvou synů a vnuka, stalo se tak opět po zásahu bezpečnostních složek. Podle ní byli 

podrobeni mučení a nelidskému zacházení, ona sama kvůli jejich zmizení velmi trpěla. 

Jako již v podobných případech v předchozích letech Soud konstatoval, že nelze 

prokázat mučení, pokud jde o její příbuzné, článek 3 tedy nebyl porušen. Nicméně 

vzhledem k situaci, ve které se nacházela, a v jakém stavu se ocitla po zmizení svých 

potomků, musela trpět. Zde tedy došlo k porušení článku 3. Poslední případ, který se 

v tomto roce týkal Turecka, je Kypr v. Turecko, ve kterém Soud rozhodl 10. května 

2001. Stížnost se týkala rozděleného ostrova Kypr, jehož jedna část je turecká a druhá 

kyperská. Kyperská vláda ve své stížnosti tvrdila, že turecká vláda během vojenských 

operací v severním Kypru, které začaly v červenci 1974, neustále porušuje Evropskou 

úmluvu – rodinám mizí příbuzní, lidé trpí. Soud konstatoval, že pokud jde o příbuzné 

mizejících kyperských Řeků, docházelo ke kontinuálnímu porušování článku 3.        

Zcela odlišné jsou stížnosti podané proti Velké Británii, kterých bylo v tomto 

roce šest. Dvě z nich se týkaly vyhoštění. V případu Bensaid v. Velká Británie 

stěžovatel tvrdil, že vydání do Alžírska by pro něj znamenalo nelidské či ponižující 

zacházení, byla by totiž ohrožena jeho fyzická i morální integrita vzhledem k tomu, že 

je nemocný, trpí schizofrenii a v rodné zemi by prý neměl dostatečnou péči. Podobný 

případ nemocného člověk Soud rozhodl již v roce 1997, šlo o případ D. v. Velká 

Británie, tehdy stěžovatel trpěl nemocí AIDS, jeho zdravotní stav se rychle zhoršoval a 

zbývalo mu jen pár měsíců života. V případu z roku 1997 Soud rozhodl, že deportací by 
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byl porušen článek 3. Nyní ale v případu pana Bensaida konstatoval, že rozhodnutím 

vyhostit stěžovatele do Alžírska by článek 3 nebyl porušen. Opačný verdikt pak ale 

vydal v případu Hilal v. Velká Británie, kde se obával své deportace občan Tanzánie. 

Vzhledem k tomu, že v zemi svého původu zažil špatné zacházení již dříve, rozhodl 

Soud, že vyhoštění by bylo porušením článku 3.   

Další dvě britské stížnosti se týkaly špatného zacházení ve vězení a podmínek 

v britských věznicích. V obou Soud rozhodl jasně – došlo k porušení článku 3.  

Předposlední „britský případ“, Z. a další v. Velká Británie se podobá případu A. v. 

Velká Británie z roku 1998. V něm docházelo k systematickému týrání chlapce jeho 

otčímem, kterému stát prostřednictvím svých orgánů nezabránil – neposkytl mu 

adekvátní ochranu. Podobný verdikt zazněl i v případě sourozenců, dvou dívek a dvou 

chlapců, Z, A, B a C. Všichni čtyři si stěžovali, že je britské úřady neochránily před 

špatným zacházením ze strany jejich rodičů, kteří je týrali. I zde Soud rozhodl, že došlo 

k porušení článku 3.  

Poslední z britských případů v tomto roce, Al-Adsani v. Velká Británie, měl 

poněkud komplikovanou skutkovou podstatu. Stěžovatelem byl občan britské i 

kuvajtské národnosti, který jako pilot odjel v roce 1991 do Kuvajtu, aby zde pomáhal 

v boji proti Iráku. Tehdy se mu měla dostat do rukou videonahrávka s choulostivými 

záběry, na kterých byl i jeden ze šejků Sabahů, který měl blízko ke kuvajtskému 

emírovi (Sabahové jsou kuvajtskou vládnoucí rodinou). Nahrávka se ale dostala na 

veřejnost a on začal být pronásledován, několikrát byl zmlácen, poté uvězněn, jednou 

málem uhořel. 17. května roku 1991 se vrátil do Anglie, kde strávil šest týdnů 

v nemocnici, měl popáleniny na celém těle a trpěl posttraumatickými stavy. Za toto 

mučení zažaloval výše zmíněného šejka i stát Kuvajt. Rovněž ale podle něj selhala 

Velká Británie, když nezaručila ochranu jeho právu nebýt mučen. Podle Soudu ale 

britské úřady s mučením v Kuvajtu neměly žádnou souvislost, a proto článek 3 nebyl 

porušen.           

Stížnosti proti Řecku podali v roce 2001 syrský občan, pan Dougoz, a britský 

občan, pan Peers. První jmenovaný si stěžoval na podmínky svého držení, když čekal na 

vyhoštění. Musel prý být v přeplněných, špinavých celách, šlo tedy o nelidské a 

ponižující zacházení. Britský občan, zadržený za drogové zločiny na aténském letišti, 

také poukazoval na značně nevyhovující podmínky v řeckém vězení. V obou dvou 
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případech Soud shledal porušení článku 3.   

Na nezákonné držení, špatné zacházení a vyhoštění do severní části Kypru 

bezpečnostními složkami Kyperské republiky si stěžovalo devět kyperských občanů 

v případ Denizci a další v. Kypr. Mluvili rovněž o zabavení majetku. Vyhnání na sever 

Kypru bylo provázeno násilím, jednomu ze stěžovatelů zemřel dokonce syn. Šlo o 

jednání v rozporu s článkem 3, prohlásil ve svém verdiktu Soud. Dalším případem byl 

Valašinas v. Litva, ve kterém pan Valašinas upozorňoval na špatné podmínky ve vězení, 

kde byl v letech 1998 až 2000 – byl odsouzen na devět let za krádež a držení zbraní. 

Soud posuzoval určité incidenty odděleně. 7. května 1998 došlo k nepřípustné osobní 

prohlídce stěžovatele, tehdy byl porušen článek 3. Pokud jde ale o podmínky věznění, 

tam nikoliv. Případ Iwanczuk v. Polsko byl pak jedním z dalších případů, kdy Soud 

označil za zacházení v rozporu s článkem 3 provedení osobní prohlídky. Konkrétně 

v tomto případě šlo o osobní prohlídku provedenou vězeňskou stráží, při které musel 

být nahý. Jak stěžovatel tvrdil, pro takovéto jednání nebyl důvod. A Soud s ním 

souhlasil a konstatoval porušení článku 3.  

 

5. 12. Rozsudky v roce 2002 

 

24. dubna roku 2002 se stala již 44. členem Rady Evropy Bosna a Hercegovina, 

Evropský soud tak získal jurisdikci nad další zemí. V tomto roce vydal rozhodnutí 

v celkem 37 případech týkajících se mučení nebo ponižujícího či nelidského zacházení. 

Opět se nejvíce stížností, celkem 24, týkalo Turecka, čtyři poté byly podány proti Velké 

Británii. U tureckých stížností se opakovaly skutkové podstaty známé z předchozích let 

– zničení domů bezpečnostními složkami, zmizení příbuzných v důsledku akcí armády 

či stížnosti na mučení v policejní vazbě. Ve velké většině případů zde ale dochází ke 

smíru, tedy že vláda vyplatí stěžovateli odškodné a jemu takovéto vypořádání stačí. 

Ostatní případy pak již začínají mít daleko rozmanitější skutkové podstaty, než tomu 

bylo v předchozích letech. Soud v tomto roce řešil například stížnost týkající se 

neumožnění eutanázie či porušení článku 3 v souvislosti s „vyhozením“ tří Britů 

z armády kvůli jejich sexuální orientaci. V sedmi případech Soud rozhodl, že článek 3 

byl porušen, v devíti vydal opačný verdikt a zbylé případy byly vyškrtnuty ze seznamu, 

protože v nich došlo ke smíru.  
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V případu Matyar v. Turecko dva turečtí občané tvrdili, že při útoku 

bezpečnostních složek na jejich vesnici byly zničeny jejich domy a že přišli o veškerý 

majetek. Se svými rodinami museli utéct, aby si zachránili život. Soud ale uvedl, že 

neexistují důkazy, že by tento incident byl spáchán, tak jak říkali. Není totiž jisté, že na 

ně útočili opravdu vojáci a nikoli teroristé, článek 3 tak nebyl v tomto případě porušen. 

Mučení v tureckých policejních celách či věznicích je soudě podle případů řešených 

Soudem velké množství a k týrání vždy dochází téměř podle stejného scénáře – bití, 

svazování, elektrické šoky i takzvané palestinské věšení. Ve velkém množství případů 

ale došlo ke smíru, tedy turecká vláda nabídla poškozeným odškodné a oni ho přijali. 

Soud byl s tímto přátelským urovnáním spokojen a už se danými případy dále 

nezabýval.  

O smrti svých příbuzných mluvila ve své stížnosti turecká občanka, paní Semsi 

Onen. Všichni žili ve vesnici Karatas, která měla vyostřené vztahy se sousední vsí 

Balpinar. Právě muži z této druhé vesnice zabili v březnu 1993 její rodiče a bratra. 

Protože ale zabití neměli na svědomí vojáci ani stát nějakým jiným způsobem, Soud 

rozhodl, že k porušení článku 3 nedošlo. V rámci akce proti teroristům z PKK vojáci 

zadrželi, a poté nejspíš zabili dva bratry a syna tureckému stěžovateli, panu Orhanovi. 

Stěžuje si na špatné zacházení s nimi, pro toto tvrzení však nebyly dostatečné důkazy, 

takže článek 3 nebyl porušen. Nicméně Soud konstatoval, že on je podroben 

dlouhodobému utrpení, když neví, co se stalo s jeho příbuznými, takže zde jde o 

zacházení v rozporu s článkem 3 Úmluvy.  

Zajímavou stížnosti v tomto roce byla Pretty v. Velká Británie. 43letá britská 

občanka trpěla nevyléčitelnou chorobou a chtěla důstojně zemřít. Rozhodla se tedy 

spáchat asistovanou sebevraždu, tvrdila, že trpí natolik, že jde o ponižující zacházení, 

jehož má právo být ušetřena. Fakt, že by byl její manžel stíhán, kdyby jí s eutanázií 

pomohl, je podle ní porušením článku 3. Britská vláda ale tvrdila, že článek 3 Úmluvy 

s tímto případem vůbec nesouvisí. A Soud s tím souhlasil. Jak ve svém verdiktu uvedl: 

„Utrpení plynoucí z onemocnění, jak fyzického tak psychického, může spadat pod 

článek 3, jestliže je nebo bylo riziko, že dojde ke zhoršení této nemoci určitým 

zacházením, ať již jde o podmínky věznění, vyhoštění či další, za které jsou zodpovědné 

úřady.“ Jenže v tomto případě nebyl stát nijak zodpovědný za jakékoli špatné zacházení 

se stěžovatelkou. Nestěžuje si na nějaký nedostatek lékařské péče. Něco jiného byl 
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případ D. v. Velká Británie z roku 1997. Tehdy měl být stěžovatel vyhoštěn z Británie 

na ostrov Svatý Kryštof a tvrdil, že by tam neměl odpovídající zdravotní péči, vzhledem 

k tomu, že trpěl nemocí AIDS, jeho zdravotní stav se zhoršoval a zbývalo mu jen pár 

měsíců života. Soud tehdy konstatoval, že v tomto případě by deportací došlo 

k porušení článku 3. Jenže v případu paní Pretty o nic takového nešlo, takže Soud uvedl, 

že nedošlo k porušení článku 3.  

Ojedinělá svou skutkovou podstatou byla i další ze stížností podaných proti 

Velké Británii. Tři britští občané Beck, Copp a Bazeley tvrdili, že vyšetřování jejich 

sexuální orientace a následné propuštění z armády kvůli tomu, že jsou homosexuálové, 

je porušením jejich práv zaručených články 3, 8 a 10 Úmluvy. Byl to prý zásah do jejich 

soukromí a bylo s nimi zacházeno v rozporu s článkem 3. Soud v tomto případě opět 

konstatoval, že zde není „minimální intenzita utrpení“ na to, aby šlo o mučení, či 

ponižující nebo nelidské zacházení. Nedošlo tedy k porušení článku 3, ale byl porušen 

článek 8 Úmluvy, ve kterém se píše, že „každý má právo na respektování svého 

soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence.“ Poslední dva britské případy 

z tohoto roku jsou podobné a týkaly se selhání úřadů. V prvním z nich dva Britové, 

sestra a bratr D. P. a J. C., tvrdili, že úřady nezabránily jejich sexuálnímu zneužívání, 

kterému byli podrobeni jako děti. Podle Soudu ale do rodiny chodili sociální pracovníci 

a dělali vše, co se dalo. Nic nenaznačovalo tomu, že by mohlo docházet k nějakému 

zneužívání, takže nedošlo k porušení článku 3. Druhý případ, E. a další v. Velká 

Británie, ale Soud ohodnotil opačně. Tři sestry a jejich bratr měli být týráni a sexuálně 

zneužíváni jejich nevlastním otcem. S dětmi prý tehdy nikdo nemluvil, sociální 

pracovníci se soustředili jen na otázku zaplacení nájmu a financí v rodině. Tehdy Soud 

proto konstatoval, že úřady selhaly, protože mohly minimalizovat jejich utrpení, takže 

došlo k porušení článku 3.  

V případu D. G. v. Irsko si irský občan stěžoval na své zadržení a podmínky, za 

kterých byl vězněn. Za loupež a žhářství byl v roce 1996 jako mladistvý odsouzen na 

devět měsíců. Právě kvůli svému mládí stěžovatel tvrdil, že potřeboval speciální péči a 

ne být ve vězení s dospělými, s ostatními vězni, kteří ho prý napadli a zacházeli s ním, 

jako kdyby byl nějaký sexuální zločinec. Také mu vadilo, že musel mít pokaždé před 

soudem a při cestě tam pouta na rukou. Vláda se hájila tím, že ho takto po určitou dobu 

musela držet, protože byl nebezpečným pro sebe i ostatní. A Soud s tím souhlasil a 
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konstatoval, že nedošlo k porušení článku 3. „Pokud jde o zacházení se stěžovatelem, 

neexistují žádné důkazy od lékařů či psychologů, že by jeho držení na něj mělo 

psychický či fyzický vliv tak, jak to popisoval.“ Trpěl sice depresí, frustracemi či zlostí, 

nicméně to souviselo i s jeho psychickou chorobou, která mu byla diagnostikována. 

Zacházení s ním tedy nebylo nijak v rozporu s článkem 3.   

Podobně jako v dřívějším případu Asenov v. Bulharsko se i v případu 

Anguelova v. Bulharsko Soud zabýval otázkou účinného vyšetřování. Bulharská 

občanka zde tvrdila, že s jejím 17letým synem romského původu (zadrženým za 

krádeže) bylo špatně zacházeno na policejní stanici a on na následky zranění zemřel. 

Úřady se hájily tím, že jeho smrt musela být zapříčiněna zraněním ještě před jeho 

zadržením. Soud ale dospěl k závěru, že jde o nelidské zacházení, protože vláda jeho 

zranění dostatečně nevyšetřila. Byl tedy porušen článek 3. Nelidského a ponižujícího 

zacházení se týkal i případ polské občanky, paní H. D. Ta si stěžovala jak na chování 

policie, tak i na zacházení, kterému byla podrobena na varšavské záchytce, kam ji 

policisté převezli. Případ nicméně skončil smírem, když vláda stěžovatelce nabídla 

odškodné a ona souhlasila.  

Další tři stížnosti (proti Rusku, Chorvatsku a Francii) se týkaly podmínek ve 

vězení. Ve dvou z nich Soud uvedl, že došlo k porušení článku 3, třetí byla vyřešena 

smírem. Zbývající stížnosti souvisely s vyhoštěním. Čtyři slovenští občané romského 

původu, Ján Čonka a jeho rodina, utekli do Belgie. Azyl ale nedostali, byli zadrženi a 

vyhoštěni. Stěžovali si na podmínky, za kterých to probíhalo, mimo jiné i na porušení 

článku 3. Podle Soudu tento článek ale porušen nebyl. V případu Sulejmanovic a další a 

Sejdovic a Sulejmanovic v. Itálie zase skupina Romů z bývalé Jugoslávie přicestovala 

do Itálie, odkud ale byli posláni zpátky do Bosny. Stěžovali si na špatné zacházení a 

italská vláda jim nakonec povolila vstup a pobyt z humanitárních důvodu, dala jim i 

odškodné a případ tak byl vyškrtnut ze seznamu.  

 

5. 13. Rozsudky v roce 2003 

 

V tomto roce získala Rada Evropy již svého 45. člena, Evropskou úmluvu 3. 

dubna 2003 ratifikovalo Srbsko. Počet případů týkajících se článku 3 vzrostl na 50, 

z toho velká většina, třicet, se opět týkala Turecka a většinou i operací armády proti 
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teroristům z PKK. Šest rozhodnutých stížností bylo podáno proti Ukrajině, všechny 

souvisely s podmínkami v takzvaných celách smrti, kde byli stěžovatelé drženi do té 

doby, než byl trest smrti v této zemi zrušen. Ve 22 případech Soud rozhodl, že 

k porušení článku 3 došlo, ve třech poté vynesl opačný verdikt. Zbývajících 25 případů 

buď odmítl, nebo vyškrtl ze seznamu, protože u nich došlo ke smíru.  

V případu Mamatkulov a Abdurasulovic v. Turecko byli stěžovateli dva občané 

Uzbekistánu. Oba byli zadrženi v Turecku na základě mezinárodního zatykače – byli 

podezřelí z vraždy, ublížení na zdraví a měli mít na svědomí teroristický útok na 

uzbeckého prezidenta. Oba tvrdili, že v případě vyhoštění by jim v jejich rodné zemi 

hrozilo mučení ve vězení, a byl by tak porušen článek 2 i článek 3 Úmluvy. V době 

rozhodnutí Soudu již byli vydáni do Uzbekistánu, Soud ale konstatoval, že s nimi ve 

vězení nebylo špatně zacházeno (dostali 20 a 11 let), takže nebyli podrobeni jednání 

v rozporu s článkem 3. Nicméně došlo k porušení článku 34, protože jim bylo bráněno 

v podávání individuální stížnosti k Soudu, nebyl jim dovolen kontakt s právníky. 

V článku 34 se píše, že „Soud může přijímat stížnosti každé fyzické osoby, nevládní 

organizace nebo skupiny osob považujících se za poškozené v důsledku porušení práv 

přiznaných Úmluvou a jejími protokoly jednou z Vysokých smluvních stran. Vysoké 

smluvní strany se zavazují, že nebudou nijak bránit účinnému výkonu tohoto práva.“ 

Případ poté posuzoval i Velký senát Soudu a vynesl verdikt v roce 2005. 

Rovněž druhý případ, Ocalan v. Turecko, byl následně posuzován i Velkým 

senátem. Stěžovatelem byl turecký občan, nicméně známý celosvětově – Abdullah 

Ocalan, vůdce Strany kurdských pracujících. Turecko dlouhá léta velmi usilovalo o jeho 

zatčení, on ale žil v cizině, takže se to nedařilo. V roce 1998 byl ale vyhoštěn ze Sýrie a 

přijel do Řecka. Zde jeho žádost o politický azyl odmítli, přejel proto do Ruska. V této 

zemi sice ruský parlament jeho žádost schválil, nicméně nebyla potvrzena tehdejším 

premiérem. Zamířil tedy do Itálie, kde ho umístili do domácího vězení, odmítli ho ale 

Turkům vydat. Ocalan ještě zkoušel další země, a proto odletěl opět do Řecka a odtud 

do Keni. Z této africké země měl odletět do Nizozemska, které by ho prý přijalo, jenže 

po cestě na letiště ho již sledovali turečtí agenti a posadili ho do letadla směr Turecko. 

Tam byl za své aktivity odsouzen k trestu smrti. Ve své stížnosti mimo jiné tvrdil, že 

udělení tohoto trestu vyvolává porušení článku 2 a je také nelidským a ponižujícím 

zacházením, které je v rozporu s článkem 3. Soud v tomto případě rozhodoval o 
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několika věcech – jeho stížnost, pokud jde o trest smrti, odmítl, protože tento trest byl 

již v zemi zrušen, takže mu nehrozil, dostal jen doživotí. Nicméně pokud jde o proces 

s ním a nejistotu při čekání v cele smrti, zda tento trest bude vykonán či nebude, tady 

článek 3 porušen byl. „Riziko (udělení tohoto trestu) existovalo po dobu více než tří let, 

když byl držen ve vězení v Imrali,“ uvedl ve svém verdiktu Soud. Pan Ocalan si 

stěžoval i na podmínky svého převozu z Keni do Turecka. Byl spoutaný, měl zavázané 

oči. Podle Soudu ale nešlo o „takovou intenzitu utrpení“, aby byl porušen článek 3. 

Stejně tomu bylo, i pokud jde o podmínky ve vězení v Imrali – nebyly natolik „vážné“, 

aby šlo o mučení či nelidské nebo ponižující zacházení.  

Většina zbylých tureckých případů se týkala špatného zacházení v policejní 

vazbě a mučení ze strany příslušníků policie či jiných ozbrojených složek. Stejně jako 

v roce 2002 je zde turecká vláda aktivnější než v předchozích letech a čím dál tím 

častěji nabízí poškozeným odškodné, v případu tak dojde ke smíru, Soud s tímto 

ujednáním souhlasí a případy mohou být vyškrtnuty ze seznamu. Čtyři turecké stížnosti 

se týkaly ničení majetku v rámci protiteroristických operací. Panu Yoylerovi 

bezpečnostní síly zničily dům ve vesnici Dirimpinar. Byl spálen před zraky rodiny a 

všichni tak zůstali zcela bez přístřeší, přišli zároveň o veškerý svůj majetek. Důvodem 

prý bylo jejich údajné zapojení do hnutí PKK. Podle Soudu to pro ně muselo znamenat 

utrpení, došlo tedy k porušení článku 3. V případech Basak a další, Dilek i Ates došlo 

také ke zničení či vypálení domů, vláda ale stěžovatelům nabídla odškodné, ti souhlasili 

a Soud tak případy vyškrtl ze seznamu.  

Všech šest rozhodnutých stížností proti Ukrajině se týkalo podmínek v takzvané 

cele smrti, kde odsouzení čekali, až nad nimi bude vykonán nejvyšší trest. Ukrajinský 

občan, pan Poltoratskiy, byl odsouzen k trestu smrti za vraždu čtyř lidí v roce 1995. 

Teprve o pět let později byl tento verdikt soudem změněn na doživotí. Stěžoval si na 

utrpení, které prožíval, ale i na bití a ponižování v cele. Důkazy, že s ním bylo ve 

věznici špatně zacházeno, podle Soudu nebyly, takže v tomto případě nebyl článek 3 

porušen. Nicméně pokud jde o podmínky, které panovaly v cele smrti, jde o jeho 

jednoznačné porušení. Stejný verdikt vynesl Soud i v případu Kuznetsov v. Ukrajina. I 

pan Aliev si stěžoval na podmínky věznění, prý viděl rodinu jen jednou měsíčně 10 až 

20 minut, byl v cele bez oken, dostával špatné jídlo, musel se střídat o stejný holicí 

strojek s vězni, kteří trpěli nejrůznějšími nemocemi, například i AIDS a podobně. I panu 
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Nazarenkovi vadilo neumožnění dostatečného kontaktu s rodinou, ale i nedostatek 

teplého oblečení či fakt, že pobýval dva roky na samotce. V obou dvou případech Soud 

rozhodl, že došlo k porušení článku 3. „Podmínky ve vězení, ve kterých pobýval do 

května 1998, musely vyvolat závažné psychické utrpení, které podkopalo jeho lidskou 

důstojnost,“ okomentoval Soud v případu Nazarenko v. Ukrajina.  

Na samotku, nedostatek jídla, žádné teplé oblečení, i když byly velké mrazy, a 

také žádné vycházky ven si stěžovali i pan Dankevich a Khokhlich. Oba dva si 

odpykávali tresty za vraždy několika lidí a čekali v cele smrti na vykonání rozsudku. 

Trest jim byl nakonec stejně jako předchozím stěžovatelům v roce 2000 změněn na 

doživotí, nicméně pokud jde o podmínky věznění, došlo k porušení článku 3.  

Zajímavým byl případ M. C. v. Bulharsko, ve kterém byla stěžovatelkou velmi 

mladá dívka. Stěžovala si na porušení článku 3 v souvislosti s vyšetřováním znásilnění, 

jehož byla obětí. Byla znásilněna dvěma muži v roce 1995, když jí bylo pouhých 14 let 

a 10 měsíců, bulharské úřady ale dospěly k závěru, že se to neprokázalo, obvinění muži 

totiž tvrdili, že se sexem souhlasila. Soud důkladně studoval veškeré výpovědi a 

nakonec usoudil, že případ nebyl dostatečně vyšetřen, nebyl při tom brán ohled na její 

věk a došlo k porušení článku 3 a 8 („Každý má právo na respektování svého 

soukromého a rodinného života, obydlí a korespondence“). 

V případu Henaf v. Francie stěžovatel tvrdil, že s ním bylo zacházeno v rozporu 

s článkem 3, když byl ve vězení. Při převozu do nemocnice kvůli svým zdravotním 

problémům prý musel mít neustále pouta a byl rovněž přivázán i k nemocničnímu 

lůžku. Podle Soudu „vzhledem k jeho věku, zdravotnímu stavu i absenci nějakého 

předchozího chování, které by vyvolávalo strach z určitého rizika“ bylo poutání 

nepřiměřené. I vzhledem k tomu, že ho navíc hlídali dva policejní důstojníci před 

dveřmi do nemocničního pokoje. Bylo to nelidské zacházení a tedy porušení článku 3.  

Dva případy se týkaly Itálie a České republiky. Italský občan Victor-Emmanuel 

de Savoie, který byl synem posledního italského krále Umberta II. (odešel do exilu 

v roce 1946), si stěžoval, že mu brání v návratu do své vlasti, byl prý v této souvislosti 

porušen i článek 3. Sporné ustanovení bylo nicméně zrušeno, vstup mu byl povolen a 

Soud tedy poznamenal, že případem už není třeba se zabývat a vyškrtl ho ze seznamu. 

V případu Červeňáková a další pak bylo stěžovateli šest českých občanů, kteří byli 

vyhozeni z bytů a museli žít v nevyhovujících podmínkách, čímž byl podle nich 
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porušen článek 3. V tomto případu došlo ke smíru a stěžovatelé dostali odškodné.  

 

5. 14. Rozsudky v roce 2004 

 

V roce 2004 se počet členů Rady Evropy zvýšil o jednoho na celkem 46, 5. října 

ratifikovalo Evropskou úmluvu Monako. Počet případů týkajících se porušení článku 3 

Úmluvy v tomto roce opět narostl, bylo jich už 64. Největší množství projednaných 

stížností, 39, bylo podáno proti Turecku. Případy špatného zacházení v tureckých 

policejních celách, ničení domovů armádou či mizení příbuzných v těchto letech 

v rozhodování Soudu převažují. Ve 27 případech Soud shledal, že došlo k mučení či 

nelidskému nebo ponižujícímu zacházení, ve 22 rozhodl, že nedošlo k porušení článku 

3. Zbylé buď odmítl, či v případu došlo k přátelskému urovnání.  

V případu Sadik Onder v. Turecko si turecký občan stěžoval na špatné zacházení 

v policejní vazbě, byl zadržen kvůli údajnému členství ve Straně kurdských pracujících. 

Musel prý být při výslechu nahý, měl zavázané oči, bili ho, dávali mu elektrické šoky a 

došlo i na palestinské věšení. Podle Soudu ale nejsou důkazy „nade vší pochybnost“, že 

k mučení došlo, takže k porušení článku 3 v tomto případě nedošlo. Nicméně byl 

porušen, pokud jde o nedostatečné vyšetřování tohoto špatného zacházení.  

Nedostatečné vysvětlení turecké vlády, jak došlo ke zranění zadrženého občana, 

konstatoval Soud v případu Mehmet Emin Yuksel v. Turecko. „Stát je zodpovědný za 

zacházení se všemi osobami drženými ve vazbě. Tyto osoby jsou ve velmi zranitelné 

situaci a úřady mají povinnost je chránit. Vzhledem k povinnosti úřadů zabránit 

zraněním osob, které jsou pod jejich kontrolou, a k chybějícímu přesvědčivému 

vysvětlení vlády, jak došlo ke zraněním v tomto případě, Soud konstatuje, že zranění 

zaznamenaná v lékařských zprávách z 6. a 8. dubna 1997 byly následkem zacházení, za 

které nese vláda zodpovědnost,“ stálo ve verdiktu. Došlo tedy k porušení článku 3.  

Na zničení domů během vojenské operace si stěžovalo pět tureckých občanů 

v případu Ayder a další v. Turecko a také turecký občan v případu Altun v. Turecko. 

Zůstali zcela bez prostředků, jen s tím, co měli na sobě, jejich domy byly vypáleny. 

Stejně jako v jiných podobných případech Soud rozhodl, že v obou dvou případech jim 

zničení majetku muselo způsobit utrpení takové výše, že šlo o nelidské zacházení, takže 

jednání v rozporu s článkem 3. Střechu nad hlavou ztratil při jedné z vojenských operací 
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armády i pan Hasan Ilhan. „Utrpení dostatečné intenzity způsobené činy bezpečnostních 

složek je nelidským zacházením tak, jak je to uvedeno v článku 3,“ zaznělo ve verdiktu 

Soudu.  

Zmizení a zabití manžela popisovala ve své stížností paní Tekdag, turecká 

občanka kurdského původu. Případ podle ní nebyl dostatečně vyšetřen, neměla o něm 

žádné informace a bylo to pro ní utrpení. Podle Soudu ale nebylo „nade vší pochybnost“ 

jasné, že do útoku na jejího muže byly zapleteny bezpečnostní složky a i turecké úřady 

se s ní snažily komunikovat a pomoci jí, takže nedošlo k porušení článku 3. Na 

zmizeních svých dvou synů si stěžoval turecký občan v případu Ipek v. Turecko. Byli 

prý zadrženi při operaci turecké armády, odvedli je a on o nich devět let neslyšel. Soud 

konstatoval, že stěžovatel stále trpí, protože nemůže zjistit, co se jim stalo, jde tedy o 

nelidské zacházení, což znamená porušení článku 3.  

Velké množství tureckých případů se potýká s nedostatkem důkazů, které by 

dosvědčily, že k jednání v rozporu s Evropskou úmluvou skutečně došlo. V případu 

Tahsin Acar v. Turecko turecký občan uváděl, že byl jeho bratr odveden policisty 

v civilu, bylo s ním špatně zacházeno a měl nedostatečnou lékařskou péči. Soud ale 

uvedl, že nejsou důkazy, že by s ním bylo zacházeno tak, jak tvrdí, a ani stěžovatelovo 

utrpení nad zmizením syna nebylo tak „veliké“, aby byl porušen článek 3. Co do počtu 

stěžovatelů byla v tomto roce obrovskou stížností Ahmet Ozkan a další v. Turecko. 32 

tureckých občanů si zde stěžovalo na hrůzy, které museli prožívat během vojenské 

operace proti PKK v únoru 1993 ve vesnici Ormanici. Zadrženi tehdy byli všichni muži 

a drželi je za hrozných podmínek. Jeden z dospělých a dvě děti měly dokonce zemřít. 

Soud jasně rozhodl, že zde byl porušen článek 3 ve všech případech, i pokud jde o 

nevyšetření celého případu.  

Případem odlišným od těch předchozích byl Issa a další v. Turecko. Stěžovateli 

bylo šest iráckých občanů, kteří tvrdili, že byli nezákonně zadrženi, vězněni a bylo 

s nimi špatně zacházeno. Navíc prý byli během operace turecké armády v severním 

Iráku v dubnu 1995 zabiti jejich příbuzní. Soud v tomto případě konstatoval, že stížnost 

nespadá do jeho jurisdikce – k údajnému špatnému zacházení došlo na území Iráku, 

nikoli Turecka, takže se jí nemůže zabývat.   

Druhý největší počet stížností (oproti Turecku je zde však výrazný rozdíl) – šest 

- se v roce 2004 týkal Francie. V případu Slimani v. Francie si francouzská občanka 
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stěžovala na podmínky, ve kterých byl držen její přítel v cele. Pan Sliti pocházel 

z Tuniska a trpěl psychickými problémy. Na jeden rok do vězení byl odsouzen poté, co 

chtěl vyskočit z okna domu i s 1,5 roku starým synem, kterého měl se stěžovatelkou. 26. 

května roku 1999 se v cele zhroutil, upadl do kómatu a zemřel. Soud ale neshledal 

žádné pochybení francouzských úřadů, tudíž ani zacházení v rozporu s článkem 3. 

Podmínky věznění vadily i panu Gelfmannovi, podle jeho slov, i vzhledem k jeho 

nemoci – trpěl AIDS. Soud ale rovněž konstatoval, že nedošlo k porušení článku 3. A 

stejný verdikt zazněl i v případu Matencio v. Francie. Francouzský občan byl v roce 

1981 odsouzen za vraždu na doživotí, po mrtvici částečně ochrnul. Stěžoval si, že 

vzhledem k jeho zdravotnímu stavu jsou dlouhotrvající věznění i jeho podmínky 

porušením článku 2 i 3. Podle Soudu měl ale ve vězení veškerou péči, kterou 

potřeboval. Zbývající tři případy upozorňovaly na špatné zacházení ze strany policie. 

Čtyři rozhodnuté stížnosti se v tomto roce týkaly Bulharska. Ve dvou šlo o 

utrpení při čekání na trest smrti, v dalších dvou o špatné zacházení, kterého se měla 

dopustit policie. Skutková podstata případu G. B. v. Bulharsko byla následující: 

stěžovatelem byl bulharský občan, který byl v roce 1973 odsouzen za vraždu své ženy 

na dvacet let, v roce 1984 nicméně pustili. O pět let později byl obviněn z vraždy své 

druhé ženy a odsouzen k trestu smrti, který byl v té době v Bulharsku ještě uplatňován. 

Osm let ale strávil čekáním na to, zda bude, či nebude popraven (a trpěl, neměl žádný 

kontakt s okolím, nemohl pracovat), až byl trest smrti v této zemi v roce 1998 zrušen. 

Svůj případ pan G. B. srovnával s případem Soering, který se rovněž týkal takzvaného 

fenoménu cely smrti a čekání v ní na smrt. Soud rozhodl, že byl podroben nelidskému a 

ponižujícímu zacházení, takže jde o porušení článku 3. Stejný verdikt vynesl i ve 

shodném případu pana Iorgova. Ten byl v roce 1990 odsouzen k trestu smrti za několik 

velmi těžkých zločinů – vraždu tří dětí, pokus o znásilnění jednoho z nich, pokus o 

znásilnění ženy a nelegální překročení hranice. Rovněž osm let čekal v cele smrti, a jak 

ve stížnosti tvrdil, nevěděl, co s ním bude, navíc i podmínky ve vězení nebyly dobré. Po 

zrušení trestu smrti dostal doživotí.   

Čtyři rozhodnuté stížnosti z tohoto roku byly podány proti Rumunsku a ve všech 

šlo o policejní brutalitu, dvě stížnosti podané proti Nizozemsku zase souvisely 

s vyhoštěním, konkrétně občanů Srí Lanky. V případu Sakkapoulous v. Řecko si řecký 

občan stěžoval na špatné podmínky ve vězení vzhledem k jeho zdravotnímu stavu – měl 
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cukrovku a problémy se srdcem. Podle Soudu ale nebyly důkazy, že je s ním špatně 

zacházeno, a podmínky v celách nebyly tak hrozné, aby šlo o porušení článku 3. 

V případu Makaratzis v. Řecko byl pak stěžovatelem řecký občan, který tvrdil 

následující: 13. září roku 1995 projel na červenou kolem americké ambasády v Aténách, 

nezpomalil, naopak ještě zrychlil, což bylo podezřelé policistům, pronásledovali ho, a 

když nezastavil, začali po něm střílet. Při této přestřelce byl zraněn a stěžoval si, že 

tento zásah byl neadekvátní a že byl porušen článek 3. Soud s ním ale v tomto 

nesouhlasil a shledal jen porušení článku 2, tedy porušení jeho práva na život.  

Na podmínky, které byly ve vězení, si stěžovali i čtyři moldavští občané 

v případu Ilascu a další v. Moldavsko a Rusko. Byli prý na samotce, bez jídla, bez 

lékařské péče. Odsoudili je v Podněsterské moldavské republice, která vyhlásila v roce 

1990 nezávislost na Moldavsku, ale nikdo jí téměř neuznává. Stížnost podali i na 

Rusko, které fakticky separatistům v této zemi pomáhá. Soud v tomto případě rozhodl, 

že došlo k porušení článku 3. Stejně Soud rozhodl i v případu Balogh v. Maďarsko, kde 

šlo také o špatné zacházení s osobami zbavenými svobody. V případu Farbtuhs v. 

Lotyšsko byl stěžovatelem muž narozený v roce 1916 a odsouzený za zločiny proti 

lidskosti a genocidu – podílel se totiž na smrti a deportaci desítek Lotyšů během druhé 

světové války. Stěžoval si na to, že dlouhé věznění a podmínky v něm jsou porušením 

článku 3 vzhledem k jeho věku. A Soud skutečně konstatoval, že mu nebyla poskytnuta 

dostatečná lékařská péče a článek 3 byl porušen.  

 

5. 15. Rozsudky v roce 2005 

 

V roce 2005 opět přibylo vynesených verdiktů v případech týkajících se mučení 

či nelidského nebo ponižujícího zacházení, bylo jich 111. Stejně jako v předchozím roce 

se nejvíce stížností týkalo Turecka – 61 – a souvisely většinou s operacemi proti 

teroristům z PKK. Nicméně nově se v tomto roce začíná objevovat i více případů 

z Ruska, celkem jedenáct, a týkají se jak podmínek ve věznicích, tak i ozbrojeného 

konfliktu mezi Ruskem a Čečenskem. Z celkového počtu případů se jich pak nejvíce 

týká právě špatných podmínek ve vězení, celkem 24, a také špatného zacházení při 

omezení svobody stěžovatele ze strany policie, vojáků či vězeňské stráže – jen 

v Turecku jich bylo 27, v ostatních zemích pak pět. Určitou „novinkou“ jsou i případy, 
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kdy stěžovatel poukazuje na mučení vzhledem k dlouhému čekání na výkon rozsudku. 

V 50 případech Soud rozhodl, že k porušení článku 3 Evropské úmluvy došlo, ve 28 

případech nedošlo, zbylé stížnosti odmítl, či došlo ke smíru.  

Velký senát Soudu v tomto roce projednával dva případy již z roku 2003, oba se 

týkaly Turecka. V Mamatkulov a Askarov v. Turecko (předtím Mamatkulov a 

Abdurasulovic, jde o stejného člověka, jen má dvě příjmení) si dva občané Uzbekistánu 

stěžovali na své vyhoštění do rodné země, kde byli obviněni z několika trestných činů 

včetně atentátu na prezidenta. Turecké úřady je vydaly, dostali se v Uzbekistánu do 

vězení, kde prý byli podrobeni mučení, takže jejich vydání bylo porušením článku 3. 

Podle Soudu ale neexistovaly žádné důkazy, že by jim v Uzbekistánu hrozilo mučení, 

takže článek 3 nebyl porušen. Spletitou skutkovou podstatu měl pak případ bývalého 

vůdce PKK Abdullaha Ocalana zadrženého nakonec v Keni – poté, co neúspěšně žádal 

o azyl v Řecku, Itálii, ale i v Rusku. Soud zde potvrdil, že vynesení trestu smrti nad ním 

na základě nespravedlivého procesu a ne u nezávislého soudu bylo nelidským 

zacházením, takže v tomto případě byl porušen článek 3. (Byl sice odsouzen k smrti, ale 

rozsudek byl změněn na doživotí poté, co Turecko tento trest zrušilo kvůli svému 

případnému členství v Evropské unii). Pokud jde ale o podmínky jeho transferu z Keni 

do Turecka i podmínky ve vězení v Imrali, tam Soud neshledal porušení článku 3.   

V případu Koku v. Turecko stěžovatel tvrdil, že trpěl vzhledem k tomu, jak bylo 

zacházeno s jeho bratrem i vzhledem k jeho smrti. Například v tomto případě ale Soud, 

s ohledem na fakt, že stěžovatel pobýval v době smrti bratra v Británii, uvedl, že nešlo o 

takové utrpení, aby vyvolalo porušení článku 3. Naopak v případu Akdeniz šlo o 

mučení syna stěžovatelky, který zmizel neznámo kam a o kterém od roku 1994 neměla 

žádné zprávy. V tomto případě Soud konstatoval porušení článku 3, jak pokud jde o 

zacházení se synem stěžovatelky, tak pokud jde o její utrpení.  

Špatného zacházení v turecké vazbě se týkal případ Suheyla Aydin v. Turecko. 

Stěžovatelka kurdského původu, nyní žijící ve Švýcarsku, tvrdila, že byla se svým 

manželem odvedena do policejní cely, kde byli podrobeni nelidskému a ponižujícímu 

jednání. Její manžel byl pak mučen a zabit. Prý ji svlékli a mlátili (byla v té době 

v šestém měsíci těhotenství) a přes stěnu slyšela výkřiky svého manžela. Soud rozhodl, 

že došlo k porušení článku 3, pokud jde o zacházení s jejím manželem, nicméně pokud 

jde o ní, tak pro špatné zacházení nebyly dostatečné důkazy.  
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Z celkově jedenácti ruských případů v tomto roce se jich sedm týká nelidských 

podmínek či špatného zacházení ve vězení. Pánové Mayzit, Novoselov, Fedotov i 

Labzov si stěžovali zejména na přeplněné cely a nevhodné hygienické podmínky, které 

přispěly i ke zhoršení jejich zdravotních stavů. Ve všech čtyřech případech Soud 

konstatoval, že byli podrobeni jednání v rozporu s článkem 3 Úmluvy. Případ Romanov 

v. Rusko se týkal podmínek na psychiatrickém oddělení věznice, kde byl stěžovatel 

držen více než rok. I zde Soud uvedl, že šlo o nelidské zacházení. Pan Khudoyorov pak 

namítal i podmínky, za kterých byl převážen do soudní síně, když byl projednáván jeho 

případ. Soud byl stejného názoru jako on, rozhodl tedy, že článek 3 byl porušen. 

Odlišný verdikt byl pak vynesen v případu Rytsarev v. Rusko. Podle Soudu totiž 

vzhledem k tomu, že už ruský soud přiznal stěžovateli odškodné za nezákonné držení a 

jednání s ním ve vazbě, není potřeba posuzovat tuto stížnosti i před Evropským soudem 

pro lidská práva. Rozhodnutí na vnitrostátní úrovni bylo podle Soudu dostatečné.   

Až dosud souviselo nejvíce případů s ozbrojenými akcemi proti PKK v Turecku. 

Nyní se ale začínají objevovat i stížnosti související s jiným ozbrojeným konfliktem – 

v Čečensku. V případu Khashiyev a Akayeva v. Rusko stěžovatelé tvrdili, že jejich 

příbuzní byli v roce 2000 mučeni a zabiti ruskými vojáky v Čečensku a navíc 

vyšetřování jejich smrti prý nebylo dostatečné. Soud v tomto případě konstatoval, že 

ruské úřady skutečně mučení i zabití příbuzných stěžovatelů nevyšetřily, takže došlo 

k porušení článku 3. V posledním z ruských případů, Isayeva, Yusupova a Bazayeva v. 

Rusko, si tři ženy stěžovaly na bombardování ruskými vojenskými letouny, když 29. 

října 1999 cestovaly v civilním konvoji poblíž čečenského Grozného. V důsledku 

tohoto útoku zemřely dvě děti první stěžovatelky, první a druhá stěžovatelka byly 

zraněny a došlo i k poničení majetku třetí stěžovatelky. Soud rozhodl, že útokem došlo 

k porušení článku 2, který se týká práva na život, a není už potřeba v této souvislosti 

řešit i porušení článku 3.  

Poslední dva ruské případy se týkaly vyplácení důchodů v této zemi, stěžovatelé 

namítali jejich nedostatečnou výši s tím, že jde o nelidské a ponižující zacházení. Soud 

ale v obou případech rozhodl jasně: stížnost byla v tomto bodě odmítnuta.  

Třetí nejvyšší počet stížností, celkem deset, se týkal další východoevropské 

země – Ukrajiny: šlo v nich jak o nevyhovující podmínky ve vězení, tak i špatné 

zacházení v policejní cele, objevují se ale i „nové“ stížnosti. Tři případy se týkaly délky 
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projednávání určité kauzy před soudem. V jednom z nich šlo o následující: pan 

Alexandr Bulynko (zemřel v roce 2003, ve stížnosti pokračovala jeho dcera) pracoval 

v dole, následkem čehož měl velké zdravotní problémy. Měl dostávat určitý příplatek 

od státu vzhledem k rizikovému zaměstnání, nicméně nestalo se a on se začal soudit. 

Před ukrajinskými soudy se tento případ táhl mnoho let. Podle Soudu nicméně délka 

čekání na verdikt nespadá pod nelidské zacházení, takže tato část stížnosti byla 

odmítnuta. Byl však porušen článek 6/1, ve kterém stojí, že: „Každý má právo na to, 

aby jeho záležitost byla spravedlivě, veřejně a v přiměřené lhůtě projednána nezávislým 

a nestranným soudem zřízeným zákonem, který rozhodne o jeho občanských právech 

nebo závazcích nebo o oprávněnosti jakéhokoli trestního obvinění proti němu.“  

Specifickým případem, který se na vnitrostátní úrovni táhne dodnes, byl 

Gongadze v. Ukrajina. Stěžovatelka v něm tvrdila, že ukrajinské úřady selhaly a 

neochránily život jejího manžela, novináře Heorhije Gongadzeho. Ten zmizel v září 

2000, nedlouho na to bylo nalezeno jeho mrtvé tělo. Kvůli atmosféře strachu a nejistoty 

musela stěžovatelka dokonce opustit zemi a odstěhovala se do Spojených států. Případ 

opozičního novináře Gongadzeho je zajímavý i tím, že jeho vraždu si měl objednat 

dokonce bývalý ukrajinský prezident Leonid Kučma. Gongadze totiž proslul svými 

kritickými statěmi proti tehdejšímu vedení země a zejména právě proti prezidentovi. 

Manžela stěžovatelky měl údajně uškrtit tehdejší generál ukrajinské policie. Jeho 

bezhlavé tělo bylo nalezeno na podzim roku 2000 v lese nedaleko Kyjeva. Hlavu ale 

našli policisté zakopanou v zemi až o devět let později. Nicméně pokud jde o 

projednávání této stížnost před Evropským soudem pro lidská práva, bylo konstatováno, 

že k porušení článku 3 došlo.  

Kromě ruských a ukrajinských jsou problémové i věznice v další 

východoevropské zemi – Moldavsku. Ve třech případech stěžovatelé Ostrovar, Becciev 

a Sarban upozorňovali na nevhodné cely, nemožnost kontaktu s rodinou v době 

uvěznění, ale stěžovali si i na nedostatečnou lékařskou péči. Ve všech těchto případech 

Soud rozhodl, že článek 3 byl porušen. Přeplněných cel a celkově nelidských a 

ponižujících podmínek ve vězení se týkaly i tři bulharské případy, Kehayov, I. I. a 

Georgiev v. Bulharsko. U prvních dvou Soud konstatoval porušení článku 3 Úmluvy, u 

třetího nikoliv.  

Pět ze stížností bylo podáno proti Rumunsku, dvě se nicméně týkaly stejného 
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případu - šlo o Moldovan a další v. Rumunsko. Celkem 25 rumunských občanů 

romského původu si stěžovalo na zničení majetku během nepokojů 20. září 1993, 

museli kvůli tomu žít v nuzných podmínkách. Osmnácti z nich se týkal rozsudek číslo 

jedna, kdy byl spor urovnán smírem. Se zbývajícími sedmi souvisel rozsudek číslo 2, ve 

kterém Soud rozhodl, že špatné životní podmínky a rasová diskriminace jsou v tomto 

případě ponižujícím chováním, takže článek 3 byl porušen.  

Zajímavým případem, který posléze projednával i Velký senát byl Ramirez 

Sanchez v. Francie. Venezuelský občan si zde stěžoval, že jeho dlouhodobé držení na 

samotce (celkem osm let a dva měsíce) bylo porušením článku 3. Trpěl prý totální 

izolací, nemohl s nikým mluvit. Ilich Ramirez Sanchez, přezdívaný Carlos Šakal, byl 

jedním z nejhledanějších teroristů světa, kterého dopadli v roce 1994. O tři roky později 

byl odsouzen na doživotí za několik teroristických útoků ve Francii a také vraždu dvou 

policistů. „Stěžovatel, který byl zapojen do několika teroristických útoků ze 70. let, byl 

považován za jednoho z nejnebezpečnějších teroristů na světě. Vzhledem k tomu je 

pochopitelné, že úřady považovaly za nutné držet ho za velmi přísných bezpečnostních 

podmínek,“ uvedl ve verdiktu Soud. Pokud jde o jeho celu, když byl držen na samotce, 

ta byla podle Soudu dostatečně velká, vybavena postelí a stolem a oknem do ní proudilo 

denní světlo. Mohl mít k dispozici knihy, noviny, dívat se na televizi i chodit cvičit. 

Ramirez Sanchez si také stěžoval na nemožnost komunikace s vězeňskou stráží a 

dalšími vězni. Soud nicméně uvedl, že k němu dvakrát týdně chodil lékař a jednou 

měsíčně kněz. Velmi často ho také navštěvoval některý z jeho 58 právníků – jedna 

z právniček, v té době jeho snoubenka, ho navštívila celkem 640krát za dobu čtyř let a 

deseti měsíců. Takže podle Soudu nebyl v totální sociální izolaci. Pokud jde o délku 

jeho samotky, podle Soudu mu toto věznění nezpůsobilo utrpení takové intenzity, aby 

šlo o nelidské či ponižující zacházení. Takovéto věznění muselo být nezbytné i 

vzhledem k tomu, „jak bezprecedentní nebezpečí představoval“. K porušení článku 3 

tedy nedošlo. 

 

5. 16. Rozsudky v roce 2006 

  

V roce 2006 rozhodoval Soud 116 případů, které se týkaly porušení článku 3 

Evropské úmluvy. Nejvíce stížností směřovalo opět proti Turecku, celkem 54, a týkaly 
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se jak mučení ve vazbě kvůli údajným vazbám na teroristy z PKK (či jiných nelegálních 

organizací), tak zničení domovů a vyhnání lidí z vesnic v rámci vojenských operací 

právě proti této skupině. Ve všech případech nejčastěji figurovala policejní brutalita, jen 

Turecka se týkalo 39 takových případů, ostatních zemí dalších 23. Druhým nejčastějším 

předmětem stížností v tomto roce (bylo jich 29) byly pak špatné podmínky ve vězení, na 

které stěžovatelé upozorňovali s tím, že podle nich šlo o ponižující či nelidské 

zacházení. Jedenáct stížností se týkalo Ruska, deset Bulharska a další pak zemí jako 

jsou Ukrajina, Moldavsko, ale i Nizozemsko či Francie. Opět se zde objevují případy 

týkající se dalšího ozbrojeného konfliktu – mezi Ruskem a Čečenskem. V nich jde 

nejčastěji o mizení, mučení, ale i zabití příbuzných. Ve více než polovině, 68 případech, 

Soud konstatoval, že došlo k mučení či nelidskému nebo ponižujícímu zacházení, ve 27 

rozhodl opačně. Zbylé případy odmítl, či v nich došlo k přátelskému urovnání.  

V případu Yavuz v. Turecko byla stěžovatelkou žena, která byla spolu se svým 

manželem v roce 1997 zadržena kvůli údajnému členství v nelegální organizaci 

TKP/ML (Turecká komunistická strana/Marxistů leninistů). Stěžovala si, že byla 

v policejní vazbě podrobena mučení a nelidskému zacházení. Podle Soudu vláda 

dostatečně nevysvětlila původ zranění, která žena měla, když se z vazby dostala, a proto 

došlo k porušení článku 3. Také žena byla stěžovatelkou v případu Devrim Turan v. 

Turecko. Byla rovněž zadržena kvůli členství v nelegální organizaci a stěžovala si, že 

byla dvakrát převezena do nemocnice na gynekologické vyšetření, kde byla podrobena 

ponižujícímu zacházení. Také tvrdila, že jí hrozili znásilněním, svazovali jí a dávali jí 

elektrické šoky. Soud ale konstatoval nedostatek důkazů a tedy neporušení článku 3, 

nicméně došlo k porušení jiných článků Úmluvy.  

V případu Seker v. Turecko byl zatčen a zabit vojáky syn stěžovatele, bylo mu 

pouhých 23 let. Zmizel, když se vracel z práce. Podle Soudu se nicméně turecké úřady 

snažily tento případ vyšetřit, a i když otec zmizením syna trpěl, nešlo o utrpení takové 

intenzity, aby vyvolalo porušení článku 3 Evropské úmluvy. Zabití příbuzného 

bezpečnostními složkami bylo předmětem i další stížnosti - Selim Yildirim a další. Soud 

zde rovněž konstatoval, že nedošlo k porušení článku 3, nicméně byl porušen článek 2, 

který se týká práva na život a mimo jiné říká: „Právo každého na život je chráněno 

zákonem. Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu soudem uloženého 

trestu následujícího po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá 
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tento trest.“ V případu Biskin v. Turecko byli stěžovateli dva turečtí občané, matka a 

její syn. Její druhý syn byl zadržen, a poté nalezen zastřelený. Stěžovali si na porušení 

článku 2 i 3. Podle Soudu byl porušen článek 2, jen pokud jde o dostatečné nevyšetření 

jeho smrti, k porušení článku 3 nedošlo – neexistovaly totiž dostatečné důkazy, „nade 

vší pochybnost“, že smrt muže měly na svědomí bezpečnostní složky.  

Šest tureckých případů se v tomto roce týkalo ničení majetků a vyhnání 

z domovů ozbrojenými složkami. Šlo o případy z několika tureckých vesnic – Tepsili, 

Aktas, Otlubahce, Halitpinar či Elgazi. Stěžovatelé tvrdili, že byli armádou násilně 

vyhnáni ze svých domovů a byl zničen jejich majetek kvůli tomu, že je podezřívali ze 

spolupráce s teroristy. Soud rozhodl vždy stejně: neexistují důkazy, které by podpořily 

jejich tvrzení, proto nedošlo k porušení článku 3.    

Jiným případem je Ülke v. Turecko, kde byl stěžovatelem turecký občan, který 

zastával velmi silné pacifistické postoje, a nechtěl proto do armády. Když na veřejné 

tiskové konferenci spálil povolávací rozkaz, byl zadržen a ve vězení strávil celkem 701 

dní. Mezitím ho poslali i na vojnu, ale pokaždé ho opět uvěznili, když odmítl nosit 

vojenskou uniformu. Stěžoval si, že byl vězněn jen na základě svých pacifistických 

postojů, a i Soud prohlásil, že mu způsobili utrpení, a proto byl porušen článek 3. 

Jedenáct ruských případů v tomto roce se týká většinou podmínek ve vězení, 

policejní brutality nebo stížnosti souvisejí s vojenským konfliktem mezi Čečenskem a 

Ruskem. Paní Mamedova si stěžovala na nevyhovující podmínky ve vězení (byla 

odsouzena za zpronevěru) a Soud jí dal za pravdu a konstatoval porušení článku 3. 

Pokud jde o velikosti cel či špatné hygienické podmínky, verdikt Soudu byl i 

v minulosti v těchto případech vždy stejný – jde o nelidské či ponižující zacházení. 

V případu Mikheyev v. Rusko stěžovatel tvrdil, že byl mučen ve vazbě policisty, 

kteří z něj chtěli dostat přiznání k vraždě a znásilnění malé dívky. Muž tehdy kvůli 

nátlaku i vyskočil z okna policejní stanice a zlomil si páteř. Prý mu vyhrožovali 

elektrickými šoky i tím, že ho dají do cely s kriminálníky, kteří ho zabijí, když zjistí, že 

byl policistou (byl dopravním policistou). Soud zde vynesl jasný verdikt – došlo 

k porušení článku 3.  

Tři případy z tohoto roku se týkaly Čečenska, je jich tedy mnohem méně než 

podobných tureckých případů souvisejících s akcemi proti PKK. V případu Bazorkina 

v. Rusko stěžovatelka tvrdila, že její syn zmizel poté, co ho v roce 2000 odvedli ruští 
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vojáci. Byl prý podroben nelidskému a ponižujícímu zacházení, úřady to nevyšetřily a 

ona poté, co zmizel, velmi trpěla. Soud konstatoval porušení článku 3 jen v souvislosti 

s utrpením stěžovatelky. O zmizení syna a následném utrpení mluvila i paní Imakayeva, 

Soud rovněž uvedl, že došlo k porušení článku 3. Stejný verdikt padl i v případu 

Luluyev a další v. Rusko, kde ruský občan a jeho devět příbuzných tvrdilo, že jejich 

příbuzná byla nezákonně zadržena v Čečensku, byla mučena, zabita bezpečnostními 

složkami a nebylo to vyšetřeno. Článek 3 byl ale porušen jen, pokud jde o utrpení 

příbuzných, pro ostatní tvrzení nebyly důkazy.   

Z francouzských případů se Velký senát Soudu zabýval opět případem Ramirez 

Sanchez, tedy případem teroristy přezdívaného Šakal, který měl na svědomí několik 

teroristických útoků a vraždy policistů. Soud potvrdil už předchozí verdikt, že pokud 

jde o jeho držení na samotce ve vězení, nebyl zde porušen článek 3. Byl ale porušen 

článek 13, který se týká práva na účinný právní prostředek nápravy. V případu Leger v. 

Francie si pak francouzský občan stěžoval na to, že jeho trest – doživotí (byl odsouzen 

za vraždu 11letého chlapce) – je prakticky nesnižitelný, a představuje proto podle něj 

nelidské a ponižující zacházení. Soud ale uvedl, že nejde o porušení článku 3. Pan 

Riviere, odsouzený rovněž na doživotí za vraždu, pokus o ní a další zločiny, zase 

namítal, že je pro něj věznění utrpením vzhledem k jeho psychickým problémům. Tady 

Soud konstatoval, že článek 3 byl porušen, protože mu nebyla poskytována dostatečná 

zdravotní péče. Problémy měl i pan Vincent, odsouzený muž, který je paraplegik a 

může se pohybovat jen na vozíčku. Stěžoval si na naprosto nevyhovující podmínky 

věznění vzhledem ke svému postižení. A podle Soudu šlo o ponižující zacházení 

(nemohl se volně pohybovat), takže byl porušen článek 3.  

Tři nizozemské případy se týkají stejné věci, i když pokaždé byl stěžovatelem 

občan jiné národnosti. Alžírský občan pan Salah byl zadržen kvůli loupeži a znásilnění. 

Ve své stížnosti tvrdil, že každotýdenní detailní prohledávání celého nahého těla ve 

vězení je porušením článku 3. Na stejnou věc upozorňoval i turecký občan, pan 

Baybasin, kterého zadrželi kvůli podezření z vraždy. A na takzvaný strip-search si 

stěžoval i francouzský občan, pan Sylla, držený v Nizozemsku za bankovní loupež a 

zabití v Německu. Ve všech třech případech Soud konstatoval, že prohledávání bylo 

ponižujícím zacházením, a došlo tedy k porušení článku 3.  

Na přísný režim ve vězení, který je podle nich nelidským zacházením, si 
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stěžovali italští občané, pan Viola a pan Campisi. Oba byli odsouzeni za velmi vážné 

zločiny, Soud proto konstatoval, že jejich utrpení nepřesahuje únosnou mez a článek 3 

nebyl porušen. Dva řecké případy, Sefiris a Kaja, se také týkaly podmínek ve vězení, 

v obou dvou došlo k porušení článku 3.    

V případu Wainwright v. Velká Británie dva britští občané tvrdili, že se museli 

svléknout do naha a byli prohledáni jen, když chtěli navštívit svého příbuzného ve 

vězení. Podle Soudu ale nešlo o porušení článku 3, nicméně byl porušen například 

článek 8, který mluví o právu na respektování soukromého a rodinného života. Na 

ponižující zacházení si stěžoval i pan Martin, odsouzený na doživotí za vraždu. Jak ale 

Soud uvedl, pro jeho tvrzení nebyly důkazy, takže stížnost byla v této části odmítnuta, 

nicméně došlo k porušení článku 6/1, podle kterého má každý právo na spravedlivé 

řízení.   

Velmi sporným byl případ Jalloh v. Německo, ve kterém šlo o občana Sierry 

Leone. Policisté si všimli, že předává lidem ze svých úst plastové sáčky za peníze, a 

řekli si, že by to mohly být drogy. Zatkli ho, on ale raději sáček spolkl. Policisté se 

proto rozhodli, že mu vypumpují žaludek, on si ale stěžoval, že to bylo ponižující a 

nelidské zacházení, když ho donutili násilím. Soud nakonec rozhodl poměrem hlasů 

deset ku sedmi, že došlo k porušení článku 3.  

 

5. 17. Rozsudky v roce 2007 

 

V roce 2007 získal Evropský soud pro lidská práva jurisdikci nad 47. zemí, 

Evropskou úmluvu 1. května ratifikovala již samostatná Černá Hora (o rok dříve 

vyhlásila nezávislost na tehdejší Jugoslávii). Soud se v tomto roce zabýval 115 případy 

porušení článku 3. Nejvíce stížností, celkem 38, bylo podáno proti Turecku (jde 

nicméně již o nižší počet než v předchozích letech), 26 stížností se pak týkalo Ruska, 

což je zase nárůst. Deset stížností bylo podáno proti Bulharsku, osm proti Moldavsku. 

Celkově se nejvíce, 24 případů mimo Turecko a 32 v Turecku, týkalo špatného 

zacházení ze strany policie, ať již při demonstracích, ve vazbě či ve vězení. Ve 25 

případech pak šlo o nevyhovující podmínky věznění či nedostatečnou lékařskou péči. 

V rekordním množství případů – 85 – Soud konstatoval, že došlo k porušení článku 3, 

v patnácti stížnost odmítl, zbylé případy se týkaly neporušení tohoto článku.  
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Opět nejvíce tureckých případů se týkalo špatného zacházení po zadržení, 

nejčastěji v souvislosti s údajným členstvím v některé nelegální organizaci. Při 

výsleších často docházelo k bití, elektrickým šokům, polévání studenou vodou, 

k takzvanému palestinskému věšení či k falace, tedy bití do chodidel, k odpírání spánku 

či vystavování hlasité hudbě. V případu Akpinar a Altun v. Turecko si stěžovali dva 

turečtí občané na zabití bratra prvního stěžovatele a syna druhého stěžovatele. Jejich 

těla byla prý po smrti zohavena a celý incident nebyl dostatečně vyšetřen. K zabití obou 

mužů došlo při razii bezpečnostních složek proti členům nelegální organizace TKP/ML 

(Turecká komunistická strana/Marxistů leninistů). Oba muži si stěžovali na mučení, 

kterému byli podrobeni jejich blízcí příbuzní, a také na to, že utrpěli psychickou újmu, 

když viděli jejich mrtvá těla. Podle Soudu článek 3 nebyl porušen ve vztahu k synovi a 

bratrovi stěžovatelů, nebyly dostatečné důkazy, které by to prokazovaly, nicméně byl 

porušen ve vztahu k oběma stěžovatelům.  

V případu Erdogan Yagiz v. Turecko šlo o následující: policejní lékař byl 

falešně nařčen ze spáchání trestného činu a podílu na organizovaném zločinu. Odvedli 

ho v poutech, když přijel ráno do práce, pouta musel mít stále na rukou, měl i zavázané 

oči. Stěžuje si, že byl tímto způsobem ponížen před kolegy, sousedy i rodinou a už se 

z toho nevzpamatoval – přišel o práci a má neustálé psychické problémy. „Stěžovatel 

neměl žádný předchozí záznam, který by vedl k obavám o bezpečnost jeho či jiných. 

Nespáchal předtím nikdy žádný zločin. Soud tedy přikládá velkou důležitost faktu, že 

vláda dostatečně nevysvětlila, proč bylo potřeba, aby byl neustále spoután,“ uvedl Soud 

ve svém verdiktu. Podle Soudu v tomto konkrétním případě vystavení veřejnosti 

v poutech u stěžovatele vyvolalo pocity strachu, utrpení a méněcennosti, šlo pro něj o 

velké ponížení. „Soud za výjimečných podmínek tohoto případu dospěl tedy k závěru, 

že spoutání rukou bylo ponižujícím zacházením, které je porušením článku 3 Úmluvy,“ 

znělo konečné rozhodnutí.  

Specifickým byl pak případ Mehmet a Suna Yigit v. Turecko, který nesouvisel 

s žádným z výše zmíněných témat. Stěžovateli byli turečtí manželé, jejichž malá dcera 

při operaci kyčle upadla do kómatu. Když se probrala, zjistilo se, že nemůže hýbat 

končetinami. Rodiče si stěžovali na to, že se nemohou soudit o odškodné, protože 

nemají na soudní poplatky, a to pro ně znamená mimo jiné utrpení. Podle Soudu byl 

porušen článek 6/1 týkají se práva na spravedlivé řízení a není již potřeba zabývat se 
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porušením dalších článků Úmluvy.  

Téměř polovina – dvanáct – z 26 ruských případů se týká ozbrojeného konfliktu 

v Čečensku. Podobně jako tomu bylo v Turecku při akcích proti PKK, i tady se řeší 

mizející příbuzní, jejich mučení a někdy i zabití. V případu Baysayeva v. Rusko byla 

stěžovatelkou žena z Čečenska, jejíž manžel, se kterým měla pět dětí, zmizel. Podle ní 

byl podroben nelidskému a ponižujícímu zacházení, které nebylo vyšetřeno, ona navíc 

po jeho zmizení trpí psychickou újmou. Soud v tomto případě rozhodl, že došlo 

k porušení článku 3 jen vzhledem ke stěžovatelce, mučení jejího manžela nebylo možné 

prokázat.  

V dalším případu, Bitiyeva a X. v. Rusko, byly stěžovatelkami matka a dcera (ta 

poté, co matka zemřela). Matka si stěžovala na nelidské a ponižující zacházení, když 

byla v lednu a únoru 2000 zadržena. V roce 2003 byla paní Bitiyeva, která byla velmi 

politicky aktivní a byla i členkou několika uskupení manželek vojáků, zastřelena 

maskovanými útočníky spolu s několika dalšími členy rodiny. Dcera X., která si 

zažádala o azyl v Německu, kvůli smrti příbuzných trpěla psychickým traumatem, 

tvrdila ve stížnosti. Podle Soudu ale došlo k porušení článku 3 jen v souvislosti s první 

stěžovatelkou, tedy její zemřelou matkou. O zabití svých příbuzných mluvili ve své 

stížnosti i pan Musayev a další čtyři stěžovatelé. Byli prý zabiti ruskými agenty 

v Grozném v únoru 2000. První stěžovatel byl dokonce svědkem popravy svých 

příbuzných. „Jemu samotnému útočníci také vyhrožovali, donutili ho se zbraní u hlavy 

ležet na zemi, bál se o svůj život. Podle Soudu není pochyb, že šok, který ten den zažil 

ve spojení s neúčinným vyšetřováním celého incidentu, způsobil prvnímu stěžovateli 

utrpení, které bylo nelidským a ponižujícím zacházením podle článku 3,“ zaznělo ve 

verdiktu Soudu.  

Další ruské případy se týkaly policejní brutality či podmínek věznění. Pokud jde 

o nevyhovující cely, ve kterých se často odsouzeným zhoršil jejich zdravotní stav, Soud 

uvedl, že v případu Belevitskiy, Andrey Frolov, Gorodnichev, Mikadze, Igor Ivanov, 

Kantyrev, Babushkin, Benediktov i Trepashkin došlo k porušení článku 3. V případu 

Knyazev v. Rusko stěžovatel tvrdil, že s ním bylo ve vězení špatně zacházeno – byl prý 

podroben psychologickému nátlaku a mučení. Navíc to nebylo nijak vyšetřeno. Soud ale 

stížnost v tomto bodě odmítl, protože pan Knyazev tato svá tvrzení nepředložil nejdříve 

před domácími soudy. Jeden z ruských případů se týkal i vyhoštění. Pan Garabayev, 
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který byl ruským i turkmenským občanem, si stěžoval, že jeho vydáním do 

Turkmenistánu došlo k porušení článku 3 – byl tam totiž vystaven mučení a 

pronásledování. Verdikt Soudu zněl: článek 3 byl porušen. Jakmile totiž ruské úřady 

pana Garabayeva vydaly, byl za údajnou zpronevěru v Turkmenistánu zadržen a vězněn 

v nelidských podmínkách a v nejistotě, co s ním bude.  

V posledním případu byl stěžovatelem ruský občan, který se podílel na 

úklidových pracích po výbuchu ukrajinské jaderné elektrárny Černobyl. Měl kvůli tomu 

vážné zdravotní následky, musel ale přestát několik soudních řízení, než mu bylo 

přiznáno odškodné, což pro něj znamenalo utrpení. Soud s tím ale nesouhlasil a uvedl, 

že došlo jen k porušení článku 6/1, který se týká mimo jiné neúměrné délky soudního 

procesu („záležitost každého musí být totiž projednána v přiměřené lhůtě“).  

Osm moldavských případů v tomto roce se opět většinou týká chování policie 

nebo špatných podmínek ve vězení. O jednu méně bylo stížností proti Bulharsku. 

V případu Ivan Vasilev v. Bulharsko stěžovatel, v době incidentu čtrnáctiletý chlapec, 

upozorňoval na špatné zacházení ze strany policie – dva policisté ho měli zmlátit, 

protože si mysleli, že je vandalem, po kterém pátrají. Podle Soudu zde došlo k porušení 

článku 3. Dvaasedmdesátiletého Stefana Ilieva zase policisté měli zmlátit, když ho 

zadrželi za rušení veřejného pořádku při demonstraci – v opilosti hodil na budovu 

televize lahev od piva. Podle Soudu ale při zatýkání neutrpěl taková zranění, aby šlo o 

nelidské či ponižující zacházení. Nicméně byl porušen článek 3 vzhledem 

k dostatečnému nevyšetření celého incidentu. Případ Angelova a Iliev se týkal 

následující události: Angel Dimitrov Iliev, tehdy 28letý muž, byl zbit a ubodán kvůli 

svému romskému původu. Podle jeho matky a bratra (stěžovatelů) bulharské úřady 

dostatečně nevyšetřily jeho smrt a neobvinily osoby za tento čin odpovědné. Soud zde 

konstatoval, že byl porušen článek 2 a 14 (týká se zákazu diskriminace) a není třeba dál 

šetřit porušení článku 3. O dostatečné nevyšetření šlo i v případu Nikolay Dimitrov v. 

Bulharsko. Bulharský občan měl být unesen a mučen, jenže úřady se těmito obviněními 

příliš nezabývaly, nevyslechly svědky a podobně. Podle Soudu byl v tomto případě 

článek 3 porušen.  

Případ Kalanyos a další a Gergely se týkal romských občanů žijících 

v Rumunsku a incidentu, při kterém došlo k jejich napadení nerómskými obyvateli a oni 

museli opustit své domovy. Jak Soud konstatoval, všichni tito stěžovatelé již byli 
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uspokojení verdikty v případu Moldovan z roku 2005 (část přistoupila na smír a 

odškodnění, u části Soud rozhodl, že došlo k porušení článku 3), takže tyto nové 

případy byly vyškrtnuty ze seznamu. V případu Cobzaru v. Rumunsko stěžovatel tvrdil, 

že byl podroben nelidskému a ponižujícímu zacházení, když byl držen v policejní cele. 

Vzhledem k tomu, že vláda dostatečně nevysvětlila původ jeho zranění ani případ 

efektivně nevyšetřila, Soud konstatoval porušení článku 3.  

Pět francouzských případů z tohoto roku se týkalo jak vyhoštění, tak podmínek 

ve vězení i policejní brutality. Eritrejský občan, pan Gebremedhin, který byl novinářem 

a fotografem tvrdil, že v případě jeho vydání z Francie by byl vystaven mučení. Soud 

s ním souhlasil a konstatoval porušení článku 13 ve spojení s článkem 3. Pan Sultani 

zase utekl z Afghánistánu. Jenže podle Soudu nepředložil dostatečné důkazy, že by 

s ním v jeho rodné zemi mělo být špatně zacházeno, tedy v tomto případě by vydáním 

článek 3 porušen nebyl. Specifickým byl pak poslední francouzský případ, kde byla 

stěžovatelkou paní Tremblay. V roce 1990 skončila s prostitucí a chtěla začít podnikat. 

Jenže stěžovala si, že po ní žádají různé poplatky, nemá na ně a musela se proto znovu 

vrátit k prostituci, takže došlo k porušení článku 3. Podle Soudu jí ale nikdo k prostituci 

nenutil, takže k žádnému porušení článku 3 nedošlo.  

Nepřiměřené použití síly ze strany vězeňských stráží, nedostatečná lékařská péče 

a celkově nelidské zacházení ve věznici bylo předmětem stížností Kucheruk v. Ukrajina 

a Yakovenko v. Ukrajina. V obou dvou případech byl podle Soudu porušen článek 3. 

Ázerbájdžán ratifikoval Evropskou úmluvu teprve v roce 2001 a o šest let později se u 

Soudu objevily první dva případy týkající se mučení či nelidského nebo ponižujícího 

zacházení. V případu Mammadov (Jalaloglu) si člen ázerbájdžánské opozice stěžoval na 

špatné zacházení ze strany policie i nevyhovující podmínky ve vězení. Soud s ním 

souhlasil jen v prvním bodě – uvedl, že došlo k porušení článku 3, pokud jde o policejní 

brutalitu i její nedostatečné vyšetření. Nedostatečná lékařská péče ve vězení pak vadila 

panu Hummatovovi, zde Soud konstatoval, že článek 3 byl rovněž porušen.   

Tři řecké případy se týkaly policejní brutality. V jednom z nich šlo o následující: 

pan Zelilof viděl 23. prosince 2001 v ulicích města Ano Toumba policisty, jak 

kontrolují v autě řidiče, kterého znal. Přišel k nim a ptal se, co je za problém. Policisté 

obrátili pozornost i na něj, odvedli ho na policejní stanici a tam byl při výslechu 

zmlácen. Stěžoval si na policejní brutalitu i na její nedostatečné vyšetření a Soud s ním 
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souhlasil a v obou dvou případech konstatoval, že došlo k porušení článku 3. 

Chorvatský občan romského původu, pan Šečić, si stěžoval na nedostatečné vyšetření 

svého napadení (táhlo se sedm let a bez jakéhokoli výsledku a dopadení útočníků), které 

mu způsobilo utrpení a zároveň na to, že byl diskriminován kvůli svému romskému 

původu. Soud s ním souhlasil a konstatoval, že došlo k porušení článku 14 (který se 

týká zákazu diskriminace) spolu s porušením článku 3, pokud jde o nevyšetření 

incidentu.  

Nového tématu se týkal případ Tysiac v. Polsko. Šlo v něm o následující: polská 

občanka byla již potřetí těhotná. Lékaři jí říkali, že těhotenství i porod mohou mít vážný 

vliv na její zdravotní stav – zhoršoval se jí zrak. Přesně k tomu po porodu došlo, začala 

dokonce potřebovat celodenní péči. Stěžovala si, že vzhledem k tomu, že jí nedovolili 

přerušit těhotenství, došlo mimo jiné k porušení článku 3. Podle Soudu nebylo 

ochráněno právo na její soukromý život, došlo tak k porušení článku 8. Porušením 

článku 3 tak již není potřeba se zabývat.  

Zbylé případy se týkaly zemí jako Nizozemsko, FYROM (tedy Makedonie), 

Rakousko, Maďarsko, Gruzie, Lotyšsko a Litva. V nizozemském případu šlo o 

vyhoštění do Somálska, které by podle stěžovatele znamenalo zacházení v rozporu 

s článkem 3 (patři totiž k pronásledované menšině), a Soud s tím souhlasil. Policejní 

brutality se týkal případ makedonský, maďarský i rakouský. Specifickou byla stížnost 

proti Gruzii, kdy bylo stěžovateli 97 členů kongregace Svědků Jehovových a ještě další 

čtyři lidé. Všichni si stěžovali na to, že byli napadeni pravoslavnými extremisty a 

zraněni a nebylo to dostatečně vyšetřeno. Soud v tomto případě konstatoval, že došlo 

k porušení článku 3 jen v souvislosti s některými stěžovateli. V případu L. v. Litva si 

litevská občanka stěžovala na porušení článku 3 z důvodu nedostatečné zákonné 

úpravy, pokud jde o transsexualitu v její zemi, a také na nemožnost podstoupit úplnou 

přeměnu pohlaví, což jí způsobuje nepříjemnosti a utrpení. Chtěla podstoupit změnu 

pohlaví z ženy na muže. Podle Soudu nejde o utrpení takové intenzity, aby šlo o mučení 

nebo nelidské či ponižující zacházení, byl ale porušen článek 8, který se týká práva na 

respektování soukromého a rodinného života.    
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5. 18. Rozsudky v roce 2008 

 

V roce 2008 se počet případů snížil, Soud vydal verdikt jen v 81 případech 

týkajících se porušení článku 3 Evropské úmluvy. V tomto roce opět narostl počet 

stížností týkajících se Ruska – byla jich rozhodnuta necelá polovina, tedy 31. Pokud jde 

o dosud dominantní Turecko, tam naopak nastal pokles, proti této zemi bylo podáno 18 

stížností, proti Rumunsku stížností pět, proti Ukrajině čtyři. Zbylé případy se týkaly 

zemí jako Velká Británie, Bulharsko, Arménie, Chorvatsko, Kypr, Itálie, Bosna a 

Hercegovina, Německo, Francie, Belgie, Řecko, Litva a Moldavsko. Nejvíce stížností – 

30 – upozorňovalo na různé formy policejní brutality, ať již při zatýkání či výslechu 

stěžovatelů. 21 stížností se pak týkalo nevyhovujících podmínek ve vězení, zejména 

pokud jde o velikost cel či nedostatečnou lékařskou péči. Ubylo případů týkajících se 

ozbrojených akcí proti PKK, znovu se ale objevuje více stížností souvisejících s válkou 

v Čečensku. Podobně jako v předchozím roce Soud posoudil většinu stížností kladně – 

celkem 68krát rozhodl, že došlo k mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání. V deseti případech porušení nezaznamenal a tři stížnosti odmítl.  

Na špatné zacházení ze strany policistů si stěžovali dva ruští občané, Maslova a 

Nalbandov. První stěžovatelka byla při výslechu dokonce několikrát znásilněna, druhý 

stěžovatel byl zmlácen. Soud v tomto případu jasně konstatoval, že došlo k porušení 

článku 3 vzhledem k chování k oběma stěžovatelům i k tomu, že případ nebyl 

dostatečně vyšetřen. Ke špatnému zacházení, tentokrát ze strany vězeňských stráží, 

mělo dojít i v případu Dedovskiy a další v. Rusko. Na zmlácení a nedostatečné 

vyšetření tohoto incidentu si stěžovalo sedm vězňů. I v tomto případu Soud shledal 

porušení článku 3. Na bití vězeňskou stráží či policisty a nedostatečné vyšetření tohoto 

špatného zacházení si stěžovali i pan Vladimir Romanov a pan Nadrosov. „Vzhledem 

k povaze a rozsahu zranění, které stěžovatel utrpěl, Soud shledal Stát odpovědným 

podle článku 3 na nelidském a ponižujícím chování, kterému byl stěžovatel vystaven ze 

strany policie,“ uvedl Soud v případu pana Nadrosova (policisté přitom tvrdili, že si 

zranění způsobil sám). V obou dvou případech došlo k porušení článku 3. 

Velké množství případů se také týkalo nevyhovujících podmínek ve vězení. Pan 

Vlasov si stěžoval jak na podmínky držení, tak i na podmínky transportu k soudu, kam 

byl během několika let převážen více než 120krát. Musel žít v celách bez oken s žádnou 
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ventilací, stěžoval si i na to, že jako nekuřák trpí, když musí být v cele s kuřáky. Podle 

Soudu došlo k porušení článku 3, pokud jde o podmínky ve vězení i při transportu. 

Podobnou stížnost podal i pan Moiseyev. „V těchto stísněných podmínkách musel 

stěžovatel být několik hodin denně, občas i osm až deset. I když v této cele nebyl držen 

neustále, Soud nemůže opomenout fakt, že jinak byl držen v cele či převážen za 

podmínek, které byly shledány nelidské a ponižující. Za těchto okolností, i vzhledem 

k tomu, že u moskevského soudu byl držen v extrémně malých celách bez ventilace, 

jídla, pití či přístupu k toaletě, musel být vystaven fyzickému utrpení i psychickému 

vyčerpání,“ uvedl Soud ve svém verdiktu a konstatoval porušení článku 3 ve všech 

třech případech.   

Specifickým byl případ Aleksanyan v. Rusko, ve kterém si ruský občan stěžoval 

na to, že vzhledem k jeho zdravotnímu stavu bylo jeho věznění nelidským a ponižujícím 

zacházením. Pan Aleksanyan trpěl nemocí AIDS. Soud konstatoval, že došlo k porušení 

článku 3, pokud jde o nedostatečnou lékařskou péči ve vězení. Pan Chember zase tvrdil, 

že s ním bylo nelidsky zacházeno na vojně. Například jako trest za neuklizení kasáren 

musel dělat 350 dřepů, během toho se zhroutil a byl odvezen do nemocnice, kde mu 

diagnostikovali onemocnění páteře. Podle Soudu skutečně šlo o nelidské zacházení, 

článek 3 byl porušen i kvůli neefektivnímu vyšetření celého případu.  

Celkem osm ruských případů se týkalo zmizení některého z příbuzných 

v Čečensku, což způsobilo zbytku rodiny utrpení. Jedním z nich byl případ Ibragimov a 

další v. Rusko, ve kterém šlo o následující: stěžovateli bylo šest ruských občanů, kteří 

byli rodiči a sourozenci Rizvana Umtazhoviche Ibragimova. Doma na ně zaútočila 

skupina ozbrojených mužů, kteří Rizvana odvedli neznámo kam. Stěžovali si, že jeho 

zmizení pro ně znamenalo psychické utrpení a navíc nebylo úřady účinně vyšetřeno. 

Stejně jako v jiných podobných případech Soud i zde konstatoval, že došlo k porušení 

článku 3. V roce 2003 odvlekli ozbrojenci i Musu Gaytayeva, který rovněž zmizel 

neznámo kam. Stěžovateli v tomto případu Sangariyeva a další v. Rusko byli jeho 

sourozenci, rodiče a manželka. Soud jim dal za pravdu a prohlásil, že jeho zmizením 

museli trpět, a tak byl porušen článek 3. O dva syny podobným způsobem přišli i 

manželé Betayevovi, i tady Soud rozhodl stejně jako v předchozích případech. 

„Stěžovatelé prožívají kvůli zmizení svých synů a nemožnosti zjistit, co se s nimi stalo 

neustálé utrpení, tíseň a úzkost,“ uvedl Soud ve svém verdiktu a konstatoval nelidské 
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zacházení.  

Maskovaní ozbrojenci odvlekli z domu i Ayuba Takhayeva a Adnana 

Akhmadova. „Po dobu více než čtyř let příbuzní nemají žádné zprávy o Ayubu 

Takhayevovi. Během této doby se stěžovatelé obrátili se svými žádostmi, jak písemně, 

tak osobně, na nejrůznější veřejné instituce. Nikdy ale nezískali věrohodné vysvětlení 

nebo informaci o tom, co se stalo s Ayubem Takhayevem po jeho únosu,“ zaznělo 

mimo jiné ve verdiktu Soudu. Zmizení synů a nedostatečná aktivita úřadů způsobily 

příbuzným takové utrpení, že jde v obou případech o nelidské zacházení.  

Tři ruské případy v tomto roce se týkaly vyhoštění. V případu Muminov v. 

Rusko už k vydání do Uzbekistánu došlo a stěžovatel tam byl uvězněn. Soud ve 

verdiktu potvrdil, že extradicí byl porušen článek 3 Úmluvy. Rovněž turkménský občan 

ruského původu, pan Ryabikin, si stěžoval, že by mu v případě vydání hrozilo 

pronásledování, mučení nebo špatné zacházení, a Soud mu dal za pravdu. V případu 

Ismoilov a další v. Rusko bylo stěžovateli dvanáct uzbeckých občanů a jeden občan 

Kyrgyzstánu. Všichni byli muslimové a tvrdili, že jejich vydáním do Uzbekistánu by 

jim hrozilo mučení nebo trest smrti. Soud konstatoval, že extradicí by byl opravdu 

porušen článek 3. 

Osmnáct stížností se týkalo Turecka, většina z nich policejní brutality. V případu 

Saya a další v. Turecko si 11 tureckých občanů stěžovalo, že policie použila 

nepřiměřenou sílu, když je zatkla během odborářského průvodu u příležitosti oslav 

svátku práce. Měli nejrůznější zranění po celém těle i zlomeniny končetin. Podle Soudu 

došlo k porušení článku 3 pouze u pěti stěžovatelů. Pan Satik si stěžoval na špatné 

zacházení při výslechu – byl zadržen a obviněn z toho, že v roce 1998 předával tajné 

informace řeckým agentům. Podle Soudu ale stěžovatel dostatečně nevysvětlil, jak mu 

byla zranění způsobena, a vláda popřela, že policisty, takže k porušení článku 3 nedošlo. 

V případu Ali a Ayse Duran v. Turecko byli stěžovateli dva turečtí občané, rodiče 

Bayrama Durana, který zemřel na policejní stanici v Istanbulu v roce 1994 poté, co byl 

zmlácen čtyřmi policisty. Ti ho zadrželi kvůli údajné loupeži. Rodiče si stěžovali, že byl 

jejich syn mučen a nikdo to dostatečně nevyšetřil, a Soud jim dal za pravdu.    

Opět se objevuje i několik případů souvisejících s činností PKK či jiných 

v Turecku nelegálních skupin, nicméně mnohem méně než v minulých letech. Turecký 

novinář Mehmet Eren byl zadržen spolu s několika dalšími lidmi, kteří protestovali proti 
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uvěznění vůdce PKK Abdullaha Ocalana. Policie s ním měla při zatýkání špatně 

zacházet a Soud porušení článku 3 potvrdil. V případu Osmanoglu v. Turecko si turecký 

občan kurdského původu stěžoval, že v roce 1996 byl jeho syn zadržen policisty a od té 

doby zmizel a nemá o něm žádné zprávy, což mu způsobuje utrpení. „Soud shledal, že 

stěžovatel trpěl a stále trpí, prožívá zármutek a úzkost v souvislosti se zmizením svého 

syna a nemožností zjistit, co se mu stalo,“ uvedl Soud ve svém verdiktu a konstatoval 

nelidské zacházení, které je v rozporu s článkem 3 Úmluvy. 

Dva případy se týkaly dění na Kypru. V případu Varnava a další v. Turecko byly 

stěžovatelkami kyperské Řekyně, jejichž manželé byli zadrženi tureckými 

bezpečnostními složkami v různých letech od roku 1974 a od té doby byl jejich osud 

neznámý. Zmizeli a pro jejich příbuzné to znamenalo velké utrpení. Případ nakonec 

rozhodl o rok později Velký senát a konstatoval, že došlo a stále dochází k porušování 

článku 3. Kyperská občanka, paní Foka, si zase stěžovala na špatné zacházení a 

nezákonné zbavení svobody, když ji v roce 1995 v severním Kypru zatkli Turci, odvedli 

ji na policejní stanici a údajně zmlátili. Podle Soudu se ale „nade vší pochybnost“ 

neprokázalo, že stěžovatelka byla podrobena zacházení v rozporu s článkem 3, nedošlo 

tedy k mučení, ani nelidskému či ponižujícímu zacházení.  

Specifickým byl pak případ Juhnke v. Turecko, kde byla stěžovatelkou německá 

občanka zatčená tureckými vojáky v severním Iráku v rámci přeshraniční operace v roce 

1997. Prý měla u sebe dokumenty a fotografie související s PKK. Paní Juhnke si 

stěžovala na špatné zacházení (například gynekologickou prohlídku bez jejího souhlasu) 

a také na podmínky věznění. Podle Soudu nedošlo k porušení článku 3, nicméně byl 

porušen článek 8, který se týká práva na respektování soukromého a rodinného života. 

Jiného tématu se týkal případ Tastan v. Turecko, kdy byl stěžovatelem občan, jehož 

donutili jít v 71 letech na vojnu. Měl nejrůznější zdravotní problémy, nezvládal výcvik 

fyzicky, byl terčem posměchu, a proto si stěžoval, že byl podroben špatnému zacházení. 

Soud toto jednání opravdu shledal za ponižující a konstatoval porušení článku 3.  

K potyčce mezi policisty a místním romským obyvatelstvem došlo v rumunské 

vesnici Gulia. Zmlácen do bezvědomí, údajně bezdůvodně, byl i pan Stoica. Stěžoval si 

proto na špatné zacházení ze strany policie i na to, že celý incident nebyl dostatečně 

vyšetřen. „Soud se domnívá, že vláda nevysvětlila uspokojivě, že by stěžovatelova 

zranění byla způsobena jinak než jednáním, kterého se dopustili policejní důstojníci. 
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Došel tedy k závěru, že tato zranění byla výsledkem nelidského a ponižujícího 

zacházení,“ uvedl tehdy Soud ve verdiktu a potvrdil porušení článku 3.  

Čtyři ukrajinské případy se týkají špatného zacházení ze strany policie, 

podmínek ve vězení i vyhoštění. Jeden z nich souvisel s následujícím incidentem: pan 

Spinov byl zadržen policisty poté, co opilý ukradl kolemjdoucí na ulici kabelku, na 

stanici s ním pak podle jeho slov bylo špatně zacházeno. Podle Soudu to ale nelze 

potvrdit „nade vší pochybnost“, článek 3 tedy v tomto případě nebyl porušen, byl ale 

porušen, pokud jde o nedostatečné vyšetření celého incidentu.  

Na stav bulharských věznic si stěžovali pánové Kostadinov, Isyar i Slavcho 

Kostov. V prvním z případů bulharský občan popisoval, že v celách byl nedostatečný 

přísun vzduchu i denního světla, množství brouků i hlodavců a nevyhovující podmínky, 

i pokud jde o přístup ke knihám, novinám či celkově okolnímu světu. Ve všech třech 

případech Soud konstatoval, že došlo k porušení článku 3.  

Všechny tři rozhodnuté stížnosti proti Velké Británii se týkaly vyhoštění. 

Ugandská občanka, paní Nnyanzi, si stěžovala, že jejím vydáním do rodné země by 

došlo k porušení článku 3, protože existuje reálné riziko, že s ní bude špatně zacházeno. 

A to zejména vzhledem k politickým aktivitám jejího otce. Soud byl ale jiného názoru a 

rozhodl, že vydáním článek 3 Úmluvy nebude porušen. Také s Ugandou souvisela 

stížnost paní N. Tato HIV pozitivní žena tvrdila, že po návratu do Ugandy nebude mít 

přístup k léčbě, což jí způsobí fyzické a psychické utrpení a porušení článku 3. Podle 

Soudu ale žena nebyla v kritickém stavu, takže vydáním by nedošlo k mučení, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení. V posledním případu se obával špatného 

zacházení občan Srí Lanky tamilského původu. Tentokrát Soud rozhodl v jeho prospěch 

a konstatoval, že deportace by byla porušením článku 3.    

Dva případy se týkaly Arménie a šlo v nich, podobně jako u případů 

bulharských, o špatné podmínky ve vězení, konkrétně o nedostatek světla v celách, 

žádné postele a podobně. Kyperský občan, pan Kafkaris, si zase stěžoval, že byl 

porušen mimo jiné článek 3 v souvislosti s jeho uvězněním na doživotí a pokračujícím 

vězněním (byl odsouzen za trojnásobnou vraždu). Navíc prý trpěl tím, že mu slíbili 

propuštění již v roce 2002 za dobré chování, ale nakonec to bylo odvoláno. Podle Soudu 

doživotní vězení určitě způsobuje stěžovateli určitou úzkost, ale nejde o nelidské či 

ponižující jednání. Nebyl tedy porušen článek 3, nicméně Velký senát rozhodl velmi 
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těsným rozdílem – deset ku sedmi. Velký senát rozhodoval i případ tuniského občana 

Nassima Saadiho. Ten si stěžoval, že v případě deportace z Itálie do Tuniska by mu 

hrozilo špatné zacházení. Byl zadržen 9. října 2002 kvůli podezření, že je napojen na 

mezinárodní teroristickou síť. Dostal se do policejního hledáčku díky větší aktivitě 

tajných služeb všech zemí po teroristických útocích na New York a Washington z 11. 

září 2001. Chtělo ho soudit Tunisko, které však dostatečně nezaručilo, že by mu 

nehrozilo mučení či nelidské nebo ponižující zacházení. Saadi navíc žil již několik let 

v Itálii, byl ženatý s Italkou, se kterou měl i osmileté dítě. Soud tedy rozhodl, že 

v případě deportace by byl porušen článek 3.  

V případu Rodić a další v. Bosna a Hercegovina byli stěžovateli tři občané 

Bosny a jeden Bosny a Chorvatska, kteří byli obviněni z válečných zločinů proti 

bosenským muslimům během války v letech 1992 až 1995. Stěžovali si na to, že úřady 

nezabránily jejich perzekuci ze strany spoluvězňů a také na podmínky ve vězeňské 

nemocnici. Podle Soudu došlo k porušení článku 3 jen v prvním případě, tedy od jejich 

příjezdu do věznice Zenica do přesunu do nemocnice. V nemocnici poté již Soud 

neshledal žádné zacházení v rozporu s tímto článkem.  

Zásadním případem v tomto roce byl Gäfgen v. Německo, stěžovatel nicméně 

s verdiktem nebyl spokojen, proto žádal o postoupení případu Velkému senátu, který 

mu vyhověl a nakonec rozhodl v roce 2010. Šlo o následující: německý občan si 

stěžoval, že byl podroben mučení, když ho vyslýchali na policii ohledně zmizení 

jedenáctiletého syna z bankéřské rodiny Jakoba von Metzlera. Gäfgen chlapce znal přes 

jeho sestru, 27. září 2002 ho nalákal do bytu a tam ho udusil. Jeho rodičům nicméně 

napsal dopis, že syn byl unesen a chtěl milion euro jako výkupné. Když si ho ale 

vyzvedával, už ho sledovala policie a zatkla ho na letišti ve Frankfurtu nad Mohanem. 

Tehdy tvrdil, že Jakoba drží jiný únosce (přitom byl už dávno mrtvý). Policejní 

důstojníci mu měli vyhrožovat násilím, také že bude zavřen do cely se dvěma černochy 

(to vláda popřela), kteří ho sexuálně zneužijí a nakonec ho měli uhodit do hrudníku a 

třást s ním tak, že se uhodil hlavou o stěnu. Po deseti minutách výslechu Gäfgen přiznal, 

že chlapce zabil a určil místo, kde jsou jeho ostatky. Soud ve svém verdiktu konstatoval, 

že šlo o „atmosféru velkého tlaku a emocí“. Policisté byli pod tlakem, věřili, že mají jen 

pár hodin na to, aby chlapci zachránili život, což je polehčující okolnost. Stěžovatel byl 

ale vystaven nelidskému jednání zakázanému článkem 3. Podle Soudu nicméně byli 
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policisté za své jednání potrestáni a takto učiněné doznání nebylo při procesu použito. 

Takže vzhledem k okolnostem případu Soud konstatoval, že v případech jako je tento, 

„náprava takového porušení je zaručena efektivním stíháním a usvědčením osob 

odpovědných". Verdikt z roku 2008 tedy zněl (poměrem šest ku jedné): Německé soudy 

zasáhly dostatečně a stěžovatel už nemůže nadále tvrdit, že je obětí porušení článku 3.  

 

5. 19. Rozsudky v roce 2009 

 

V roce 2009 rozhodl Soud opět o něco více případů než v předchozím roce, 

celkem jich bylo 95. Nejvíce případů porušení článku 3 Evropské úmluvy se týkalo 

nevyhovujících podmínek ve vězení, spolu v nedostatečnou lékařskou péčí v těchto 

zařízeních – 41 případů – a policejní brutality – 22 případů. Zbývající případy souvisely 

často s vyhoštěním, nečinností úřadů (tedy nedostatečnou ochranou ze strany úřadů), ale 

i s akcemi proti PKK či válkou v Čečensku. Stejně jako v předchozím roce se nejvíce 

stížností týkalo Ruska – celkem 24. Tureckých stížností poté bylo 17 a významně stoupl 

i počet stížností proti Polsku, bylo jich devět. Ostatní stížnosti byly podány proti zemím 

jako například Ukrajina, Moldavsko, Gruzie, Chorvatsko, Slovinsko, Itálie, či 

Rumunsko. Objevila se zde i jedna slovenská stížnost. Ve většině případů, bylo jich 81, 

Soud rozhodl, že došlo k mučení, či ponižujícímu nebo nelidskému zacházení. V třinácti 

pak vydal verdikt opačný a jeden případ odmítl.  

Polovina z 24 ruských případů souvisí s nevyhovujícím stavem místních věznic. 

V případu Maltabar a Maltabar v. Rusko si dva ruští občané stěžovali na podmínky, za 

kterých byli drženi ve vězení (odsouzeni za zpronevěru) a také převáženi na slyšení 

k soudu. Vadily jim zejména přeplněné cely a v nich i nedostatek postelí. Soud ve svém 

verdiktu poznamenal, že nedostatek „osobního prostoru“ pro zadržené byl i v minulých 

případech shledán jako porušení článku 3. „Podle Soudu fakt, že stěžovatelé museli žít, 

spát a používat toaletu v jedné a té samé cele s množstvím jiných vězňů po dobu sedmi 

měsíců, je dostačující k tomu, aby způsobil úzkost a utrpení intenzity, která překračuje 

nevyhnutelný stupeň utrpení související s uvězněním,“ napsal Soud ve své verdiktu a 

konstatoval, že šlo o nelidské zacházení. Pokud jde ale o převoz k soudu, tam nelze 

„nade vší pochybnost“ potvrdit nevyhovující podmínky, takže v druhém případě článek 

3 porušen nebyl. Jistou výjimkou, pokud jde o podmínky v ruských věznicích, byl 



 
77 

 

případ Pitalev v. Rusko. Podle Soudu neexistovaly důkazy, že by docházelo 

k nelidskému zacházení v cele, kde byl pan Pitalev držen (podmínky zde tedy byly 

vyhovující), nicméně článek 3 byl porušen v souvislosti s podmínkami ve vězeňské 

nemocnici – měl tuberkulózu, ale drželi ho s ostatními, neměl dostatek vzduchu a 

podobně.      

Sedm ruských případů se týkalo špatného zacházení ze strany policie či 

vězeňské stráže. V případu Sharomov v. Rusko si ruský občan, zadržený v roce 1999 za 

krádež a odsouzený na pět let, stěžoval na to, že byl zmlácen ve své cele vězeňskou 

stráží a nikdo to nevyšetřil. Podle Soudu ale tehdy chtěly stráže jen prohledat jeho celu 

a on se bránil, takže šlo z jejich strany o oprávněnou reakci na chování pana 

Sharomova. „Použití síly nedosáhlo úrovně nelidského či ponižujícího zacházení,“ 

uvedl Soud. Článek 3 tedy nebyl porušen, nicméně došlo k porušení článku 6/1, který se 

týká práva na spravedlivé řízení.  

V případu Polonskiy v. Rusko stěžovatel rovněž tvrdil, že s ním bylo při 

výslechu špatně zacházeno (byl zadržen kvůli podezření z nezákonného držení zbraně a 

padělání dokumentů). Měli mu dokonce dávat elektrické šoky, aby z něj vynutili 

přiznání. Soud jasně konstatoval, že byl porušen článek 3. „Stěžovatel byl několikrát 

udeřen do obličeje, ramen, zad i nohou a byl podroben elektrickým šokům, které jsou 

mimořádně bolestivou formou špatného zacházení. Takovéto zacházení mu muselo 

způsobit psychické i fyzické utrpení, i když nevyústilo v nějaké dlouhodobější následky 

na jeho zdraví. Použití síly navíc směřovalo k ponížení stěžovatele, donucení ho 

k rezignaci a k vynucení přiznání k trestným činům. Soud tedy shledal, že zacházení, 

kterému byl stěžovatel podroben, bylo natolik vážné, že je možné ho považovat za 

mučení,“ zhodnotil Soud ve svém verdiktu. Bitím si policisté měli vynutit přiznání i u 

pana Gladysheva (byl obviněn z vraždy policisty). Způsobili mu mnohačetná zranění, 

mimo jiné i zlomeniny několika obratlů. Podle Soudu šlo o jasné porušení článku 3, jak 

pokud jde o špatné zacházení ze strany policie, tak i pokud jde o nevyšetření celého 

incidentu. V případu Denis Vasilyev v. Rusko byl stěžovatel ještě spolu s další osobou 

přepaden neznámými útočníky. Když ale na místo přijela policie, namísto pomoci 

pokládala přepadené za „nekalé živly“, a tak s nimi i zacházela. Pan Vasilyev si tedy 

stěžoval na špatné zacházení ze strany policie i zdravotníků a Soud mu dal za pravdu, 

když konstatoval, že policie selhala při poskytování pomoci stěžovateli (a způsobila mu 
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tak utrpení) a došlo k porušení článku 3, i pokud jde o nevyšetření celého incidentu.      

Mezi případy, kde většinou Soud konstatuje porušení článku 3, patří i ty, které se 

týkají zmizení rodinných příslušníků během vojenských operací v Čečensku. V případu 

Magomadova a další v. Rusko bylo stěžovateli pět občanů z Grozného – matka, žena, 

dcera, syn a sestra Ruslana Magomadova, kterého Rusové odvezli neznámo kam a od té 

doby o něm neměli žádné zprávy. Stěžovali si, že jeho zmizení i nedostatečné 

vyšetřování incidentu jim způsobuje velké psychické utrpení a podle Soudu v tomto 

případě došlo k porušení článku 3. O utrpení, způsobeném zmizením Bekmana 

Asiyeviche Asadulayeva, mluvily ve své stížnosti i sestry a manželka tohoto muže. I 

tady došlo k porušení článku 3.  

Paní Medova si stěžovala na zadržení svého manžela v Ingušsku, byl prý 

odveden bezpečnostními složkami a existují podle ní silné důvody domnívat se, že byl 

podroben jednání neslučitelnému s článkem 3. Jak ale Soud ve svém verdiktu 

konstatoval, pro špatné zacházení s Adamem Medovem nejsou důkazy. Jiný byl případ 

Khadisov a Tsechoyev, kdy sami stěžovatelé byli nezákonně drženi státními agenty 

v Ingušsku a měli být mučeni. Tady Soud prohlásil, že došlo k porušení článku 3, jak 

pokud jde o špatné zacházení, tak i o nevyšetření incidentu.  

Turecké případy opět souvisely zejména s policejní brutalitou. V případu Filiz 

Uyan v. Turecko byla stěžovatelkou turecká občanka odsouzená na 22 let za členství 

v teroristické organizaci. Stěžovala si, že byla vystavena nelidskému a ponižujícímu 

zacházení během návštěvy nemocnice, konkrétně gynekologického oddělení. Podle 

Soudu vzhledem k trestnému činu, kterého se dopustila, byla zapotřebí zvýšená 

bezpečnost, ale přítomnost tří mužských stráží a spoutané ruce během vyšetření byly 

příliš, takže došlo k porušení článku 3. Také turecké občanky byly stěžovatelkami 

v případu Salmanoglu a Polattas v. Turecko. Byly zadrženy kvůli svému údajnému 

členství v PKK, měly být bity a znásilněny v policejní vazbě (v době událostí jim bylo 

16 a 19 let). Podle Soudu došlo k porušení článku 3, jak pokud jde o špatné zacházení 

ze strany policistů, tak i nevyšetření tohoto špatného zacházení. Pan Guvec byl také 

zadržen kvůli svému údajnému členství v PKK, tentokrát nicméně nejde o stížnost na 

špatné zacházení ze strany policie, ale o fakt, že byl stěžovatel souzen normálním 

soudem a nikoli soudem pro mladistvé (bylo mu v době událostí 15 let). Také tvrdil, že 

jeho věznění s dospělými bylo porušením článku 3 a způsobilo mu psychické utrpení. 
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Podle Soudu v tomto případě došlo k porušení článku 3.  

Specifickým byl pak případ Opuz v. Turecko, kde nešlo o policejní brutalitu, ani 

nevyhovující podmínky věznění, ale naopak o nečinnost úřadů. Turecká občanka si 

stěžovala, že jí a její matku státní orgány neochránily před domácím násilím ze strany 

jejího muže. Mlátil je, vyhrožoval zabitím, nakonec matku i zastřelil. Soud konstatoval, 

že článek 3 byl porušen, protože úřady opravdu selhaly při její ochraně před domácím 

násilím.      

Další dva případy se týkaly dění na Kypru. Kyperská občanka, paní Protopapa, 

si stěžovala na špatné zacházení během protiturecké demonstrace v Nikósii v roce 1989, 

kdy měla být zmlácena tureckou policií. Podle Soudu ale pro její tvrzení neexistovaly 

dostatečné důkazy. „Soud nemůže nade vší pochybnost prohlásit, že stěžovatelka byla 

podrobena jednání v rozporu s článkem 3,“ konstatoval Soud s tím, že si mohla zranění 

způsobit svým vlastním chováním, když se bránila kontrole ze strany policie.  

Případ Varnava a další v. Turecko byl řešen již v předchozím roce, v tomto roce 

o něm rozhodl Velký senát. Stížnost se týkala zmizení příbuzných devíti kyperských 

občanů. Byli zadrženi během turecké vojenské operace v severním Kypru v roce 1974 a 

od té doby jejich rodiny nevědí, co se s nimi stalo, což jim způsobilo utrpení. Podle 

Soudu v tomto případě došlo a také neustále dochází k porušení článku 3. „Mlčení 

úřadů odpovědného státu navzdory skutečným obavám příbuzných může být označeno 

jedině jako nelidské jednání,“ prohlásil Soud ve svém verdiktu. Poslední z tureckých 

případů se týkal vyhoštění. Dva íránští občané, Abdolkhani a Karimnia, ve své stížnosti 

tvrdili, že v případě jejich deportace do Iráku či Íránu by jim hrozila smrt nebo špatné 

zacházení (trest smrti v Íránu a špatné zacházení v Iráku, protože byli považováni úřady 

za spojence svrženého iráckého vůdce Saddáma Husajna). Soud s nimi souhlasil a 

uvedl, že vydání obou mužů do Íránu či Iráku by bylo porušením článku 3.  

Devět verdiktů v tomto roce se týkalo stížností podaných proti Polsku a šlo 

v nich nejčastěji o nevyhovující podmínky ve vězení a policejní brutalitu. Slawomir 

Musial si stěžoval na nedostatečnou lékařskou péči ve vězení vzhledem k nemocem, 

kterými trpěl – měl epilepsii, schizofrenii a další psychická onemocnění. (Byl uvězněn 

kvůli loupeži a ublížení na zdraví). Vadily mu ale také přeplněné cely a nevyhovující 

podmínky v nich. Tvrdil, že by měl být držen spíše v psychiatrické léčebně a nikoli ve 

vězení. Soud s ním souhlasil a konstatoval, že v tomto případě došlo k porušení článku 
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3. Rovněž panu Wenerskému vadila ve vězení nedostatečná lékařská péče – měl 

problémy s očima, ale jeho operace byla neustále odkládána, a tak se jeho zdravotní stav 

zhoršil. I tady došlo podle Soudu k porušení článku 3. Na podmínky nikoli ve vězení, 

ale během držení na záchytce si pak stěžovala paní Wiktorko. Tvrdila, že se k ní 

personál choval nelidským a ponižujícím způsobem, drželi jí nezákonně, byla 

připoutána až do doby, než jí pustili, a tak trpěla. Podle Soudu šlo skutečně o ponižující 

zacházení, takže byl porušen článek 3.   

V případu Mrozowski v. Polsko byl stěžovatelem polský občan, který 

poukazoval na špatné zacházení ze strany policie a nedostatečné vyšetření tohoto 

chování. Pan Mrozowski se vracel z práce domů vlakem, kde jeli i fanoušci slavící 

vítězství klubu Legia Varšava v polské fotbalové lize. Někteří hooligans začali ničit 

vagóny a vymlacovat okna, takže byla přivolána policie, která ale použila nepřiměřenou 

sílu i proti stěžovateli. Udeřila ho obuškem, až začal krvácet, vyvlekli ho ven z vlaku a 

podobně. „Soud dospěl k závěru, že stěžovatel byl násilně napaden bez jakéhokoliv 

odůvodnění a v rozporu s vnitrostátním právem, což mu způsobilo vážná zranění,“ 

uvedl ve svém verdiktu Soud a konstatoval porušení článku 3.  

Sedm rumunských případů souviselo buď s nevyhovujícími podmínkami ve 

vězení, nebo se špatným zacházením ze strany policie. V případu Bolovan v. Rumunsko 

si rumunský občan stěžoval na to, že byl zmlácen policisty během rutinní dopravní 

kontroly, když ho zastavili a on u sebe neměl doklady. Jak ale Soud ve svém verdiktu 

poznamenal, lišily se svědecké výpovědi a neexistovaly důkazy, že by s ním bylo 

zacházeno v nesouladu s článkem 3. Bylo totiž možné, že šlo jen o reakci policistů na 

jeho chování (byl prý pod vlivem alkoholu). Nicméně byl porušen článek 3, pokud jde o 

nevyšetření celého incidentu.   

Tři italské případy se týkaly možného vyhoštění stěžovatelů do rodné země, tady 

konkrétně do Tuniska. Pan Ben Khemais byl italskými soudy odsouzen na pět let za 

členství ve zločinecké organizaci, další trest pak dostal za útok a po jeho odsezení byla 

nařízena deportace do Tuniska. Tvrdil, že vyhoštěním by byl vystaven riziku smrti a 

mučení. Stejně argumentovali i stěžovatelé pan O. a pan Sellem. Soud dal všem třem za 

pravdu a uvedl, že deportací by došlo k porušení článku 3. Existuje totiž množství 

podobných případů, kdy byli jinde odsouzení lidé (zejména za terorismus či jiné 

podobné zločiny) po své deportaci ihned zadrženi a mučeni.  
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Italský občan, pan Salvatore Enea, si zase stěžoval na to, že jeho zdravotní stav 

je neslučitelný se speciálním režimem ve vězení. Byl odsouzen v roce 2001 na 30 let za 

pašování drog, nezákonné držení zbraně i členství v mafii. Podle Soudu ale „zacházení, 

kterému byl stěžovatel podroben, nepřesahuje nevyhnutelný stupeň utrpení, které patří 

k věznění“. K porušení článku 3 tedy nedošlo. Přeplněné cely a nedostatečná fyzická 

aktivita ve vězení vadily bosenskému občanu, panu Sulejmanovicovi. Podle Soudu šlo o 

ponižující a nelidské zacházení, takže byl porušen článek 3.  

Bulharští občané, pan Stoyan Dimitrov a pan Shishmanov, si rovněž stěžovali na 

špatné podmínky ve vězení, nedostatečnou lékařskou péči či jídlo. V obou dvou 

případech byl článek 3 porušen. Policejní brutalitu při zadržení a následně ve vazbě pak 

namítali pánove Stanchev a Petyo Popov. Jak ale Soud ve svém verdiktu uvedl, síla 

použitá ze strany policistů byla v těchto případech přiměřená, takže k porušení článku 3 

nedošlo.  

Špatných podmínek ve vězení se týkaly i dva ukrajinské případy. Pan Malenko 

si stěžoval na přeplněné cely, nedostatek jídla i to, že ignorovali jeho onemocnění 

páteře. Podle Soudu šlo o porušení článku 3. Panu Okhrimenkovi vadila nedostatečná 

lékařská péče, ale i podmínky transportu a zacházení s ním ve vězeňské nemocnici. 

Soud neshledal porušení článku 3, pokud jde o lékařskou péči i transport, nicméně byl 

porušen vzhledem k poutání v nemocnici – stěžovatel měl rakovinu, byl velmi slabý, 

nebránil se, takže to nebylo potřeba.  

Na problémové věznice si často stěžují i obyvatelé Moldavska. Pan Paladi ve své 

stížnosti zdůrazňoval nedostatečnou lékařskou péči během věznění, pan Gavrilovici 

zase přeplněné cely, nehygienické podmínky a vadilo mu i společné sdílení cel 

s kuřáky. V obou dvou případech byl podle Soudu porušen článek 3 Evropské úmluvy. 

Stejně Soud rozhodl i u stížnosti gruzínských občanů, pana Gorgiladzeho a pana 

Poghosyana, jejichž stížnost se také týkala špatného stavu věznic. V posledním 

gruzínském případu si dva gruzínští občané, pan Ramishvili a Kokhreidze, stěžovali na 

špatné zacházení jak před soudem, tak během výslechů a celého procesu – byli 

například drženi v kovových klecích (což je bohužel běžná praxe u soudů v mnoha 

postsovětských zemích). Podle Soudu byl článek 3 porušen v souvislosti se všemi jejich 

výhradami.  

Stěžovatelé ve třech řeckých případech upozorňovali na podmínky jak ve 
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věznicích, tak v uprchlických centrech. Například turecký občan, pan S. D., který si 

žádal v Řecku o azyl, popisoval, jak si nemohl ani jít ven zavolat, neměl žádnou 

přikrývku, teplou vodu, zdravotní péči ani kontakt s okolím. Ve všech případech, S. D., 

Vafiadis i Tabesh, šlo o ponižující zacházení a článek 3 byl porušen.  

Případ A. a další v. Velká Británie je případ týkající se porušení článku 3, který 

souvisí s teroristickými útoky na New York a Washington 11. září 2001. Celkem 11 

mužů nebritské národnosti si v tomto případu stěžovalo na nezákonné zadržení. 

Předcházela tomu změna přístupu k muslimskému obyvatelstvu žijícímu v některých 

zemích. Velká Británie se po boku Spojených států zapojila do vojenské operace 

v Afghánistánu, kde se nacházely výcvikové tábory teroristické organizace Al Kajda 

(zodpovědné za zářijové útoky). Britové se proto začali obávat, že terčem útoků by se 

mohli stát i oni a potencionální hrozba by mohla přijít i od zahraničních občanů žijících 

ve Velké Británii. Proto byly policii dočasně rozšířeny pravomoce, pokud jde o zatýkání 

cizích státních příslušníků, jestliže je potřeba je deportovat. V rámci této akce bylo 

v prosinci roku 2001 zadrženo celkem 16 lidí, mezi nimi i 11 stěžovatelů, a byli 

označeni za potencionální teroristickou hrozbu. Byli mezi nimi Maročané, Alžířané, 

Jordánci či Tunisané. Všichni si stěžovali na to, že jejich zadržením byl porušen článek 

3. Mnoho z nich tvrdilo, že si vybrali Británii, protože ve své vlastní zemi nebyli 

v bezpečí. Někteří prý byli mučeni před svým příjezdem na britské ostrovy, kde žili 

většinou již od 90. let. Také tvrdili, že ve vězeních byly hrozné podmínky, a navíc šlo i 

o diskriminaci, protože během této akce britské policie byli zadrženi jen cizí státní 

příslušníci. Jak Soud ve svém verdiktu konstatoval, tři ze stěžovatelů byli drženi 

přibližně tři roky a tři měsíce, zatímco ostatní po kratší dobu. Během této doby nevěděli, 

jestli vůbec někdy budou propuštěni a došlo ke zhoršení jejich psychického stavu. O 

nelidské ani ponižující zacházení podle Soudu ale nešlo, takže článek 3 nebyl porušen. 

Došlo nicméně k porušení článků 5/1, 5/4 a 5/5, které se týkají práva na svobodu a 

osobní bezpečnost. 

Boje s terorismem se týkal i případ Daoudi v. Francie. Stěžovatelem byl alžírský 

občan, který se mezi lety 1999 a 2001 stýkal s radikálními islamistickými skupinami a 

přiznal rovněž, že v roce 2001 absolvoval výcvik v Afghánistánu. Zadrželi ho 25. září 

2001 v rámci operace proti skupině napojené na Al Kajdu, která měla připravovat útok 

na americkou ambasádu v Paříži. Byl odsouzen a rovněž byla nařízena jeho deportace 
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do Alžírska. Tvrdil ale, že tam by mu hrozilo riziko špatného zacházení. „Soud si je 

vědom toho, jaké nebezpečí znamená terorismus pro společnost, i to, že státy musí 

jednat rozhodně proti těm, kteří se těchto teroristických činů dopouští. Nicméně 

s ohledem na absolutní zákaz mučení a nelidského či ponižujícího zacházení musí Soud 

posoudit možná rizika, zda by k tomuto zacházení nedošlo, kdyby byl pan Daoudi 

deportován do Alžírska,“ uvedl mimo jiné Soud ve svém verdiktu. A jak dodal, riziko 

mučení zde existovalo, takže deportací by byl porušen článek 3.  

Policejní brutalita byla pak předmětem stížnosti jak proti Ázerbájdžánu, tak proti 

Slovinsku, Španělsku a Belgii. Ázerbájdžánská občanka, paní Muradova, si stěžovala, 

že ji policisté a vojáci nepřiměřenou silou napadli během opozičního protestu proti 

výsledkům prezidentských voleb. V tomto případě podle Soudu došlo k porušení článku 

3. Stejně tak byl porušen i v případu Iribarren Pinillos v. Španělsko, kde byl stěžovatel 

rovněž zraněn během zásahu policistů proti demonstrantům. Opačně Soud rozhodl 

v případu Stojnšek v. Slovinsko, kde mělo jít o špatné zacházení ze strany policie při 

zatýkání stěžovatele. Soud v tomto případě souhlasil s vnitrostátními úřady, které 

dospěly k závěru, že určitá síla musela být použita, protože se pan Stojnšek bránil 

zatčení. V případu Turan Cakir v. Belgie byl stěžovatelem belgický občan tureckého 

původu, který měl být zmlácen policisty ve vazbě. Podle Soudu šlo skutečně o 

nepřiměřenou sílu, takže byl porušen článek 3, i pokud jde o nevyšetření celého 

incidentu.  

Jediný slovenský případ v tomto roce se pak týkal nečinnosti úřadů. Čtyři 

slovenští občané si stěžovali na to, že je místní orgány dostatečně neochránily před 

špatným chováním, kterého se na nich dopouštěl jejich otec, respektive manžel. Soud 

jim dal za pravdu a konstatoval, že k porušení článku 3 došlo.  

 

5. 20. Rozsudky v roce 2010 

 

V roce 2010 se opět zvýšil počet vyřešených případů, které se týkaly porušení 

článku 3 Evropské úmluvy. Evropský soud pro lidská práva jich rozhodl 104, nejvíce 

z nich – 44 – se týkalo nevyhovujících podmínek ve věznicích. Dvaadvacet případů pak 

souviselo se špatným zacházením, kterému byli stěžovatelé podrobeni na policejních 

stanicích či ze strany vězeňských stráží. Rekordní počet, celkem 19 případů, se týkal 
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možného mučení či nelidského nebo ponižujícího zacházení v případě vyhoštění 

stěžovatelů do země jejich původu. Stejně jako v předchozích letech se zde objevuje 

nejvíce stížností podaných proti Rusku – bylo jich 32. Znatelně méně, 19 stížností, bylo 

podáno proti Turecku, jen o čtyři méně proti Rumunsku. Ve velké většině případů, 

celkem 87, verdikt Soudu zněl, že došlo k porušení článku 3. U šestnácti stížností 

nedošlo a jednu Soud odmítl.  

Nejvíce ruských stížností – 16 – upozorňovalo na naprosto nevyhovující 

podmínky v místních věznicích. Občan Ázerbajdžánu, pan Veliyev, si stěžoval zejména 

na přeplněnost cel, takže žádný z vězňů pro sebe neměl dostatek prostoru a šlo podle něj 

o nelidské zacházení. Soud s ním souhlasil, došlo podle něho k nelidskému a 

ponižujícímu zacházení. Stěžovatelem v případu Goroshchenya byl ruský občan 

odsouzený za zpronevěru a držený v Petrohradě. Ve své stížnosti upozorňoval na 

nedostatečnou velikost místních cel, ale i na špatné jídlo a žádnou možnost vykonávat 

nějaké fyzické aktivity, což se mělo podepsat na jeho zdravotním stavu. „Soud uvádí, že 

v tomto případě neexistují žádné náznaky, že ponížit stěžovatele bylo nějakým 

úmyslem. Nicméně je třeba konstatovat, že stěžovatel byl nucen žít, spát a používat 

toaletu ve stejném prostoru jako mnoho jiných vězňů. Tyto nevyhovující podmínky mu 

mohly samy o sobě způsobit úzkost či obtíže takové intenzity, která překračuje 

nevyhnutelnou míru utrpení, která je spojena s vězněním, a mohly v něm vyvolat pocity 

strachu, úzkosti a méněcennosti,“ uvedl Soud ve svém verdiktu a konstatoval porušení 

článku 3. V případu Slyusarev v. Rusko si uvězněný muž stěžoval, že když byl odvezen 

k výslechu, vzali mu brýle, ačkoli neviděl na dálku. Vrátili mu je až po pěti měsících. 

Podle něj tak narušili jeho důstojnost a zároveň mu poničili zrak. Podle Soudu ruské 

úřady dostatečně nevysvětlily, proč mu brýle nebyly schopny vrátit dříve a neposkytly 

mu tak dostatečnou lékařskou péči, došlo tedy k porušení článku 3.  

Množství výhrad směřovalo i k nedostatečné lékařské péči ve vězení. V případu 

Akhmetov v. Rusko si ruský občan (odsouzený za únos, nedovolené ozbrojování a 

loupež) stěžoval, že mu byl během věznění zjištěn nádor, který však nebyl dostatečně 

léčen. Pan Gladkiy zase onemocněl tuberkulózou a nebyla mu podle jeho slov zajištěna 

dostatečná péče. Držení na samotce v izolaci a k tomu nedostatečná lékařská péče bylo i 

předmětem stížnosti A. B. v. Rusko. Došlo k porušení článku 3, konstatoval v těchto 

případech Soud.  
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Šest ruských případů se týkalo špatného zacházení ze strany policistů. Paní 

Kuzmenko byla podle svých slov při zadržení mlácena a dlouhé hodiny jí také drželi na 

policejní stanici spoutanou v ponižující pozici – byla připoutána k radiátoru. Podle 

Soudu byl porušen článek 3, pokud jde o bití na policejní stanici 22. září 2001 i 

v případě nevyšetření tohoto jednání. Zmlácen policisty na stanici v Moskvě měl být i 

pan Tigran Ayrapetyan. I zde Soud konstatoval, že došlo k porušení článku 3, jak pokud 

jde o špatné zacházení, tak i pokud jde o nedostatečné vyšetření celého incidentu. Pan 

Lopata (obviněný z vraždy) si stěžoval, že byl podroben mučení za účelem doznání se 

k trestnému činu. Nikdo navíc toto špatné zacházení efektivně nevyšetřil. Jak ale Soud 

ve svém verdiktu uvedl, pro jeho tvrzení o chování policistů nebyly dostatečné důkazy, 

nicméně došlo k porušení článku 3 vzhledem k nevyšetření údajného špatného 

zacházení.  

Osm případů souviselo s vyhoštěním stěžovatelů do zemí původu, kde by jim 

podle jejich slov mohlo hrozit mučení či nelidské nebo ponižující zacházení. Ve všech 

případech Soud konstatoval, že by v případě vydání došlo k porušení článku 3. 

V případu Iskandarov v. Rusko byl stěžovatelem občan Tádžikistánu, který byl během 

občanské války v zemi v 90. letech vůdcem opozice, a poté se stal hlavním 

představitelem Demokratické strany Tádžikistánu. Snášelo se na něj množství kritiky, 

mimo jiné od prezidenta země, i proto se 1. prosince 2004 přestěhoval do Ruska. 

V Tádžikistánu byl mezitím v nepřítomnosti obviněn z terorismu a nedovoleného 

ozbrojování, Rusové ho proto zatkli, on žádal o azyl a byl nakonec puštěn. Jenže 

nedlouho poté byl znovu zatčen, když venčil psa, a rovnou posazen na letadlo do 

Dušanbe, kde ho uvěznili. Rusové nicméně tvrdili, že za jeho únosem nestojí. Pan 

Iskandarov si stěžoval, že v důsledku nezákonného převezení do Tádžikistánu byl 

vystaven špatnému zacházení a pronásledování kvůli svým politickým názorům. Soud 

s ním souhlasil a konstatoval porušení článku 3.  

Zbývající dva ruské případy souvisely s ozbrojeným konfliktem v Čečensku. 

V případu Taymuskhanovy v. Rusko byli stěžovateli tři ruští občané, babička a její dva 

vnuci žijící v Čečensku. Jejího syna, otce chlapců odvlekli vojáci, nejspíš ruští, a ona už 

ho nikdy nespatřila. Kvůli jeho zmizení tak trpěla ona i její vnuci, a tak došlo k porušení 

článku 3. Soud této stížnosti vyhověl jen z poloviny. Došlo podle něho k porušení 

článku 3 ve vztahu k matce zmizelého muže (pátrala po něm, trpěla), ale toto ustanovení 
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Úmluvy nebylo porušeno v případě jeho synů (jednomu byly dva roky a druhý byl 

v době zmizení ještě nenarozený, netrpěli, nehledali svého otce). V případu Gelayevy v. 

Rusko si stěžovalo šest ruských občanů žijících v Čečensku. Všichni byli příbuzní 

Murada Gelayeva, kterého odvedli nejspíš ruští vojáci a už se domů nevrátil. 

Pravděpodobně byl zabit, vystaven mučení a nebylo to dostatečně vyšetřeno. Druhý a 

čtvrtý stěžovatel byl navíc podrobeni špatnému zacházení během této akce. Soud 

konstatoval jasné porušení článku 3.   

Devatenáct stížností se týkalo Turecka. V případu Karagöz a další v. Turecko 

byli stěžovateli tři turečtí občané, kteří tvrdili, že byli vystaveni mučení během zadržení 

v policejní vazbě, měli být mláceni, sexuálně obtěžováni a také mučeni technikou, které 

se říká palestinské věšení. Podle Soudu zde došlo k porušení článku 3. Podobnou 

stížnost podali i turečtí občané Baran a Jun. Měli být mučeni v policejní vazbě, byl jim 

odpírán spánek, nedostali jídlo, vodu, měli neustále zavázané oči a měli být i sexuálně 

napadeni. I tady byl podle Soudu článek 3 porušen. Na špatné zacházení během 

zadržení při demonstraci si stěžovaly i turecké občanky, paní Bicici a paní Timtik. 

Podle Soudu vláda dostatečně nevysvětlila, proč byla proti stěžovatelkám použita 

nepřiměřená síla, kvůli které jim byla způsobena zranění. Došlo tedy k porušení článku 

3, i pokud jde o nevyšetření celého incidentu.  

V případu Özcan a další v. Turecko bylo stěžovateli šestnáct tureckých občanů, 

příbuzných Yilmaze Özcana. Ten byl zabit během vojenské operace v roce 2000. Byl 

zmlácen a zastřelen důstojníkem, když ho zatýkali. Navíc jeho smrt nebyla podle 

stěžovatelů dostatečně vyšetřena. Podle Soudu došlo k porušení jak článku 2, který se 

týká práva na život, tak článku 3 – byl před svou smrtí podroben špatnému zacházení. 

Rekordní množství stěžovatelů pak figurovalo v případu Perisan a další v. Turecko, 

bylo jich celkem 46 – 34 vystupovalo vlastním jménem a jménem svých zabitých 

příbuzných, 12 pak jen samo za sebe. V případě šlo o bitku, ke které došlo ve vězení 

v kurdské části země. Při zásahu proti vězňům bylo několik z nich zabito, další pak 

zraněni. Podle Soudu došlo k porušení článku 3, pokud jde o zraněné vězně. Příbuzní 

ale netrpěli natolik, aby to mohlo být označeno za ponižující zacházení. Byl nicméně 

rovněž porušen článek 3, pokud jde o nevyšetření celého incidentu. 

Zbylé turecké případy souvisely s vyhoštěním. Například v případu Z. N. S. v. 

Turecko byla stěžovatelkou Íránka žijící v azylovém domě v Turecku. Prvně do země 
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přijela v roce 2002 a dva roky na to jí vydali do Íránu, kde jí měli uvěznit na devět 

měsíců a špatně s ní zacházet. V roce 2005 odešla do Turecka znovu a zažádala o status 

uprchlíka. Měla obavy, že by jí v Íránu opět hrozilo špatné zacházení, nebo dokonce i 

smrt, stala se totiž křesťankou. Podle Soudu by deportace do Íránu byla porušením 

článku 3.  

V případu Ali v. Rumunsko byl stěžovatelem syrský občan, který měl už od roku 

1999 i rumunské občanství. 28. července 2003 měl být podroben špatnému zacházení 

(byl zadržen kvůli obchodování s drogami), stěžoval si na podmínky ve vězení a 

nedostatečnou lékařskou péči. Soud nicméně tuto stížnost ve většině bodů odmítl, 

konstatoval jen porušení článku 3 v souvislosti s držením ve věznici Rahova. Přeplněné 

cely a neustálé stěhování ve věznici vadily i rumunskému občanu, panu Dimakosovi. 

Podle Soudu došlo k porušení článku 3, byla mu způsobena „úzkost takové míry, že šlo 

o ponižující zacházení“.   

Devět stížností se v tomto roce týkalo Ukrajiny a jejich předmětem byly, stejně 

jako v předchozích letech, špatné podmínky ve věznicích a policejní brutalita. Na 

přeplněné věznice, žádnou ventilaci v celách i nedostatečnou lékařskou péči si stěžoval 

ukrajinský občan, pan Visloguzov. Podle Soudu zde došlo k porušení článku 3. Jiný 

verdikt zazněl v případu Molodyrych v. Ukrajina. Ukrajinský občan, který byl 12. září 

2001 zadržen kvůli ublížení na zdraví, si stěžoval na nelidské podmínky ve vězení, 

přeplněné cely, nedostatek jídla, světla i špatnou lékařskou péči. Podle Soudu byl ale ve 

věznici vyšetřován lékařem, který konstatoval, že je zdráv, takže není důvod se 

domnívat, že by byl jeho zdravotní stav nějak podceněn. A výhrady k jídlu, světlu a 

teplu ve věznici stěžovatel nepředložil nejprve domácím úřadům. Takže podle Soudu 

neexistuje žádný náznak porušení článku 3 a stěžovatel neposkytl Soudu žádné jiné 

argumenty, které by ho přiměly vynést jiné stanovisko. „Tato část stížnosti musí být 

tedy odmítnuta,“ uvedl Soud ve svém verdiktu. Došlo ale k porušení jiných článků 

Úmluvy, například 5/3 a 5/4 týkající se práva na svobodu a osobní bezpečnost.     

V případu Oleksiy Mykhaylovych Zakharkin v. Ukrajina byl stěžovatelem 

ukrajinský občan zadržený 17. května 2003 kvůli podezření, že spáchal několik 

loupežných přepadení. Při zadržení našli v jeho kapse malé množství marihuany, on 

tvrdil, že nic takového neměl. Když to zopakoval při výslechu, měli ho mlátit. Poté ho 

spoutaného věšeli hlavou dolů, vyhrožovali mu smrti a na hlavu mu dali plynovou 
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masku naplněnou vodou, takže nemohl dýchat. Několikrát ztratil vědomí a nutili ho i k 

přiznání. Nakonec se tedy přiznal k jedné vraždě. Poté se dovolil jít na toaletu a tam si 

podřezal žíly. Nakonec stěžovatele zachránili, nicméně dodnes trpí depresí a dalšími 

psychickými problémy. Podle Soudu zde jasně došlo k porušení článku 3 – byl mučen 

policisty a nikdo toto špatné zacházení důkladně nevyšetřil. Poslední z ukrajinských 

případů, Baysakov v. Ukrajina, se týkal vyhoštění. Čtyři občané Kazachstánu odešli na 

Ukrajinu v roce 2005 kvůli politickému pronásledování. Kazaši žádali jejich vydání, 

aby je mohli soudit. Oni ale tvrdili, že v případě vydání by jim hrozilo nelidské a 

ponižující zacházení či mučení. Soud s nimi souhlasil – jejich vydáním do Kazachstánu 

by byl porušen článek 3.    

Stížnost bulharského stěžovatele, pana Iorgova, se týkala údajného nelidského 

zacházení souvisejícího s jeho uvězněním na doživotí s nemožností být předčasně 

propuštěn. Byl takto odsouzen za vraždu tří dětí. Podle Soudu ale naděje, že by mohl 

být někdy propuštěn, existuje, takže k porušení článku 3 nedošlo. V případu Bekirski v. 

Bulharsko byli stěžovateli tři bulharští občané, první dva žili v Plovdivu, třetí v Kanadě. 

Stěžovali si na to, že jejich příbuzný Hristo Petrov Bekirski (byl to jejich syn a bratr) 

zemřel na následky zranění, které mu policisté způsobili 30. srpna 1996, a kvůli 

nedostatečné lékařské péči. Bekirského zatkli pro údajné členství v gangu a obvinění 

z vraždy. Zemřel 8. září 1996. Jak uvedl Soud, pokud jde o mučení, kterému byl 

vystaven mezi 30. srpnem a 6. zářím 1996 a pokud jde o nedostatečnou lékařskou péči, 

došlo k porušení článku 3.  Na policejní brutalitu si stěžovali i tři bulharští občané 

romského původu v případu Sashov a další v. Bulharsko, pan Angel Vaskov Angelov i 

pan Marinov.  

Tři stížnosti se týkaly Moldavska a ve všech šlo o špatné zacházení ze strany 

policistů, ke kterému došlo při zadržení stěžovatelů, pánů Parnova, Ciorapa a Padureta. 

Soud rozhodl následovně: byli vystaveni nelidskému a ponižujícímu zacházení, došlo 

tedy k porušení článku 3. Zatímco stížnosti podané proti východoevropským zemím se 

většinou týkají podmínek ve vězení či policejní brutality, stížnosti proti severo či 

západoevropským státům naopak možného vyhoštění. V případu Mawaka v. 

Nizozemsko byl stěžovatelem konžský občan, který se domníval, že v případě jeho 

vyhoštění do Demokratické republiky Kongo by mu mohlo hrozit špatné zacházení, a 

tedy i porušení článku 3. Podle Soudu však dostatečně neprokázal, jaké byly jeho 
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sporné politické i jiné aktivity. „Závěr Soudu zní, že stěžovatel neprokázal, že by mu 

v případě návratu do země původu hrozilo reálné a osobní riziko,“ zaznělo ve verdiktu. 

Podle Soudu by tedy vyhoštěním k porušení článku 3 nedošlo. Návratu do země původu 

se týkal i případ A. v. Nizozemsko, ve kterém byl stěžovatelem libyjský občan. Byl 

členem opozice a obával se pronásledování a špatného zacházení. Tentokrát Soud 

rozhodl v jeho prospěch a konstatoval, že vyhoštění do Libye by bylo porušením článku 

3.  

I dva ze tří francouzských případů se týkaly možné deportace. U obou ale Soud 

rozhodl, že by v případě vyhoštění k porušení článku 3 nedošlo. Pan B. A. se obával 

svého návratu do Čadu, pan Boutagni zase do Maroka. V třetím případu byl 

stěžovatelem francouzský občan, pan Darraj. Když mu bylo šestnáct let, zadrželi ho u 

kradeného automobilu a on si stěžoval, že s ním bylo ve vazbě špatně zacházeno. Podle 

Soudu tomu tak skutečně bylo.  

Na nelidské a ponižující zacházení, pokud jde o podmínky věznění v 

Daugavpils, si stěžoval lotyšský občan, pan Bazjaks. Soud se přiklonil na jeho stranu, 

šlo o porušení článku 3. Stejně tak byl tento článek porušen i v případu Al-Saadoon a 

Mufdhi v. Velká Británie, kde šlo o zadržení dvou Iráčanů britskými vojáky v Basře a 

jejich předání do irácké vazby. Řecký občan, pan Xiros, byl členem ultralevicové 

teroristické organizace 17. listopad. Zadrželi ho, když se pokusil vyvolat výbuch, došlo 

k explozi předčasně, on přišel o ruku a měl poškozený zrak. Stěžoval si, že nemá ve 

vězení dostatečnou lékařskou péči, zejména pokud jde o jeho oči. Podle Soudu byl 

porušen článek 3.   

Německý stěžovatel, pan Gäfgen, nebyl spokojen s verdiktem Soudu z roku 

2008. Žádal proto o postoupení případu Velkému senátu, který mu vyhověl a případ 

Gäfgen v. Německo byl tak znovu rozhodnut v tomto roce.  Případ se týkal zmizení a 

vraždy jedenáctiletého chlapce, kterého stěžovatel uškrtil, ale pak nadále tvrdil, že žije a 

žádal po jeho rodičích výkupné. Když byl zadržen, policisté se z něj snažili dostat, kde 

chlapec je (nevěděli, že již je mrtvý) a použili i násilí. Pan Gäfgen tvrdil, že je obětí 

porušení článku 3, Soud v roce 2008 rozhodl následovně: Německé soudy zasáhly 

dostatečně (policisté byli za své jednání potrestáni) a stěžovatel nemůže nadále tvrdit, že 

je obětí porušení článku 3. V roce letošním byl nicméně verdikt jiný: nedostalo se mu 

od státu odpovídajícího zadostiučinění, takže k porušení článku 3 došlo (poměr soudců 
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jedenáct ku šesti). Soud Německo odsoudil za „nehumánní postup“ v celé kauze a 

reakcí na tento rozsudek bylo i rozhodnutí zemského soudu ve Frankfurtu z roku 2011. 

Bylo rozhodnuto, že spolková země Hesensko musí muži za to, že mu policisté 

vyhrožovali během výslechu mučením, zaplatit odškodné 3000 eur. 
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6. ZÁVĚR 

 

Cílem této diplomové práce bylo zmapovat problematiku zákazu mučení a 

jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání v Evropě. Svou práci 

jsem rozdělila do čtyř částí. V té první jsem se zabývala ukotvením mučení 

v mezinárodněprávních dokumentech, v druhé definicí samotného pojmu mučení a 

v třetí jsem obecně rozebrala na několika příkladech nejčastější judikaturu Evropského 

soudu pro lidská práva týkající se porušení článku 3 Evropské úmluvy. Teprve čtvrtá 

část byla konkrétnější. Zaměřila jsem se na jednotlivé případy mučení v posledních 

dvaceti letech, od 1. ledna 1991 do 31. prosince 2010.  

Spolehlivé statistiky týkající se mučení v jednotlivých zemích světa nejsou 

dostupné. Je nemožné přesně říci, kolik lidí bylo mučeno v minulém století, v minulém 

desetiletí, v loňském roce. Někteří lidé totiž špatné zacházení nikde ani neohlásí. Jen ze 

zpráv organizací typu Amnesty International, které vydávají každoroční přehledy, je 

možné udělat si obrázek o množství případů. Jak vyplývá z jejich zjištění, podle zpráv 

z několika posledních let, mučí se ve více než 150 zemích světa. A ve více než 80 z nich 

lidé v důsledku špatného zacházení i umírají. Já jsem se ale rozhodla věnovat 

konkrétním projednávaným případům, tedy těm, které se dostaly až k Evropskému 

soudu pro lidská práva.  

Přibývá případů mučení? Které země nejvíce figurují ve stížnostech před 

Evropským soudem? Co všechno může být mučení či nelidské nebo ponižující 

zacházení? Změnilo se to nějak s postupem času? Takové otázky jsem si kladla.  

Ve sledovaných letech Evropský soud podle mého zjištění celkově projednal 

899 případů týkajících se porušení článku 3 Evropské úmluvy, který říká: „Nikdo nesmí 

být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu zacházení anebo trestu.“ 

Nejvíce verdiktů vydal v roce 2006 – bylo jich 116, nejméně pak v roce 1993 – jen tři. 

Z porovnání jednotlivých let je jasné, že počet projednávaných případů mučení narůstá. 

Nicméně dávat tento nárůst do souvislosti pouze se zvyšujícím se výskytem případů 

mučení by nebylo správné. V posledních letech, i s rozvojem internetu, čím dál tím více 

roste informovanost obyvatel o možnosti podávat stížnosti k mezinárodním soudům. 

Změnily se také politické či sociální podmínky v mnoha zemích, kde se lidé již nebojí 

jako v minulosti obrátit na příslušnou mezinárodní instituci v případech, kdy byla hrubě 
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porušena jejich práva. Nepochybný vliv na počet případů, kterými se Evropský soud pro 

lidská práva zabýval, má i vzrůstající počet členů Rady Evropy, tedy zemí, které 

ratifikovaly Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod. Zatímco 

v roce 1991 spadalo pod jurisdikci Evropského soudu pro lidská práva pouhých 25 

zemí, v roce 2010 to bylo již 47. To vše má vliv na vzrůstající počet případů mučení.   

Proti sedmi zemím Rady Evropy – Lucembursku, Norsku, Islandu, Maltě, San 

Marinu, Andoře a Černé Hoře - nebyly v těchto letech podány žádné stížnosti týkající se 

porušení článku 3. Nejvíce stížností – 358 – bylo podáno proti Turecku. Z toho nejvyšší 

počet, 61, v roce 2005, poté postupně případů ubývalo až na 19 v roce 2010. Proti 

Rusku bylo podáno 136 stížností, nejvíce 31 pak v roce 2008. Z dalších zemí, kterých se 

také týkal významný počet stížností, bych ještě zmínila Rumunsko (46 stížností), 

Bulharsko (45), Ukrajinu (43), Francii (37) a Velkou Británii (31). Nejméně – jedna 

stížnost – byly podány proti následujícím státům: Dánsko, Makedonie, Irsko, Česká 

republika, Estonsko, Monako, Lichtenštejnsko, Bosna a Hercegovina a Albánie.  

Největším problémem zejména východoevropských zemí je stav místních 

věznic. Právě podmínky ve vězení, v nemocnicích, psychiatrických léčebnách, ale i 

v tranzitních centrech na letištích, byly předmětem nejvíce stížností projednávaných 

v uplynulých dvaceti letech. Bylo jich celkem 222. Stížnosti byly podávané většinou 

proti zemím jako Rusko, Ukrajina či Moldavsko, objevila se ale i kritika bulharských, 

rumunských či chorvatských věznic. Stěžovatelé jim nejvíce vytýkali nehygienické 

podmínky, málo osobního prostoru, přeplněné cely, nedostatečnou ventilaci, 

upozorňovali na neodůvodněné a časté osobní prohlídky, zavírání do klecí či poutání. 

Ve většině těchto případů, když existovaly pro jejich tvrzení důkazy, Evropský soud 

konstatoval, že došlo k porušení článku 3. Například v případu Maltabar a Maltabar v. 

Rusko z roku 2009 si dva ruští občané stěžovali na přeplněné cely a v nich nedostatek 

postelí. A podle Soudu „fakt, že museli žít, spát a používat toaletu v jedné a té samé 

cele s množstvím jiných vězňů po dobu sedmi měsíců“ jim způsobil úzkost a utrpení 

takové intenzity, že šlo o nelidské zacházení.   

Jak již jsem zmínila, nejvyšší počet stížností byl podán proti Turecku, první 

v roce 1996. Většina těchto stížností souvisela s ozbrojenými akcemi armády proti 

teroristům ze Strany kurdských pracujících (PKK) či jiných podobných nebo 

nelegálních organizací v zemi. Policejní brutalita byla předmětem celkem 206 stížností, 
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scénář byl ve všech případech téměř totožný. Stěžovatel či stěžovatelka byli zadrženi a 

ve vazbě z nich bylo pod nátlakem vynucováno přiznání, že patří k některé výše 

zmíněné organizaci. Policisté často používali bití, elektrické šoky, polévání vodou, 

výhrůžky, ale objevily se i případy znásilnění či využití velmi kruté mučící metody, 

takzvaného palestinského věšení. Takovéto zacházení často zanechalo na stěžovatelích 

dlouhodobé následky. V případu Aydin v. Turecko z roku 1997 stěžovatelka uvedla, že 

byla ve vazbě svléknuta do naha, bita a znásilněna. Soud v tomto případě konstatoval 

jasné porušení článku 3. Počet podobných případů neustále narůstal, Turecko ale 

postupně začalo měnit strategii a některé ze stěžovatelů odškodnilo, takže případ 

neskončil rozhodnutím o porušení článku 3, ale smírem a vyškrtnutím ze seznamu. 

Další turecké případy souvisely se zmizením osob a jejich (často předpokládaným) 

zabitím (bylo jich 64). Opět v rámci operací bezpečnostních složek zejména na východě 

země. Pro špatné zacházení s dotyčnou pohřešovanou osobou ale často nebylo důkazy, 

nicméně Evropský soud v mnoha případech konstatoval porušení článku 3 vzhledem 

k utrpení, které museli příbuzní prožívat, když několik let neměli žádné informace o 

svém blízkém a úřady s nimi nespolupracovaly. Třetím častým předmětem stížností 

(bylo jich 31) bylo zničení majetku a vypálení domů v rámci protiteroristických akcí. 

Když se potvrdilo tvrzení stěžovatelů, kteří zůstali často zcela bez prostředků, Soud ve 

většině případů vynesl verdikt, že to pro ně znamenalo „utrpení takové výše, že šlo o 

nelidské zacházení“.  

Celkem 172 případů se týkalo policejní brutality v jiných zemích, než je 

Turecko. Šlo zejména o státy jako Bulharsko, Rumunsko, Moldavsko, ale i Francie, 

Slovinsko či Španělsko. Stěžovatelé tvrdili, že s nimi bylo špatně zacházeno ve vazbě, 

či při jiném zásahu policistů. Zásadním byl v této souvislosti případ Gäfgen v. Německo 

z roku 2008 (Velký senát o něm nakonec rozhodl v roce 2010). Německý občan si 

stěžoval, že ho policisté mučili, když ho vyslýchali ohledně zmizení malého chlapce. 

Tlačili na něj, aby jim prozradil, kam ho unesl, protože si mysleli, že je ještě naživu. 

Hoch byl ale již mrtvý, což nakonec muž přiznal. Ve verdiktu z roku 2008 Soud 

konstatoval, že německé soudy v tomto případě zasáhly dostatečně, policisté byli 

potrestáni a stěžovatel už nadále nemůže tvrdit, že je obětí porušení článku 3. O dva 

roky později ale zaznělo jiné rozhodnutí: od státu se mu nedostalo odpovídajícího 

zadostiučinění, takže k porušení článku 3 došlo.  
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Jak již jsem několikrát zmínila, zákaz mučení je absolutní. V souladu s tím 

rozhoduje i Evropský soud pro lidská práva. V úvodu své diplomové práce jsem si ale 

kladla otázku: nedochází k relativizaci článku 3 Evropské úmluvy, tedy absolutního 

zákazu mučení? Vzhledem k množícím se zprávám lidskoprávních organizací i médií o 

používání různých zakázaných technik pří výsleších, se v praxi tento trend nejspíš 

objevuje. Při rozhodování Soudu tomu ale tak není. Dle mého názoru, v případech, které 

jsem sledovala, jediný náznak relativizace můžeme najít právě u Gäfgen v. Německo. 

Alespoň v prvním verdiktu z roku 2008. Soud tehdy rozhodl, že stěžovatel nemůže být 

považován za oběť mučení, či nelidského nebo ponižujícího zacházení, přitom s ním 

špatně zacházeno bylo. Je pravdou, že situace připomínala takzvaný scénář tikající 

bomby, kdy existuje výbušnina, která může zlikvidovat celé město a policie má 

teroristu, o kterém je přesvědčena, že ví, kde je bomba ukryta. Tady měli policisté, jak 

se domnívali, únosce a mysleli si, že mají jen pár hodin na to, aby našli malého chlapce 

živého. Ani v tomto případě by ale nemělo být přípustné použití fyzického donucení. I 

když se objevují hlasy tvrdící opak: ale jen za určitých podmínek, ve výjimečných 

situacích a jako ultima ratio. Evropský soud nicméně o dva roky později svůj verdikt 

zvrátil a rozhodl, že k porušení článku 3 došlo a pan Gäfgen se stal obětí mučení.   

Mým cílem bylo i odpovědět si na otázku, zda od roku 1991 do roku 2010 došlo 

k nějaké proměně v chápání toho, co je mučení. Za mučení se považuje úmyslné 

nelidské jednání způsobující velmi vážné a kruté utrpení, za nelidské zacházení pak 

způsobení intenzivního fyzického nebo psychického utrpení. Hranice mezi těmito 

dvěmi formami špatného zacházení ale může být velmi tenká. Je třeba konstatovat, že 

nejzávažnější formu špatného zacházení – mučení – Evropský soud ve svých verdiktech 

nekonstatuje příliš často. V roce 1996 to bylo v případu Aksoy v. Turecko a o rok 

později v případu Aydin v. Turecko. V obou dvou případech došlo při výslechu k bití, 

elektrickým šokům, takzvanému palestinskému věšení a u paní Aydinové i ke 

znásilnění. Šlo o natolik kruté jednání, že ho nebylo možné klasifikovat jinak, než jako 

mučení. Jistá změna v posuzování případů přišla v roce 1999 spolu s případem 

Selmouni v. Francie. Ukázala se zde totiž jasná tendence ke striktnějšímu posuzování 

špatného zacházení. Soud zde posuzoval, zda nelidské chování, kterému byl pan 

Selmouni v souvislosti s vyšetřováním obchodování s drogami vystaven, bylo tak 

závažné, že jej bylo možné klasifikovat jako mučení. I přes brutalitu francouzské policie 
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nebylo jasné, zda zde šlo opravdu o vysoký stupeň utrpení, i ve srovnání s předchozími 

případy. Nakonec ale Soud mučení konstatoval. Ve svém verdiktu pak uvedl, že je 

potřeba nahlížet na Evropskou úmluvu jako na „živoucí nástroj, který musí být 

interpretován ve světle současných podmínek.“ Takže některé činy, které byly 

v minulosti klasifikovány jako nelidské a ponižující zacházení, namísto mučení, mohou 

být v budoucnosti ohodnoceny jinak, dodal Soud. Navíc zdůraznil, že je potřeba tvrdého 

přístupu k hodnocení porušování základních norem demokratických společností.  

Mluvit od této chvíle jen o větší striktnosti při posuzování jednotlivých případů 

ale, podle mého názoru, nelze. Vše totiž závisí na skutkových okolnostech každého 

případu, žádný není zcela identický. Při posuzování bývají často brány v úvahu i 

faktory, jakou jsou pohlaví, věk či zdravotní stav oběti. Některé z případů mi tak 

připadaly přísněji posuzované (bylo jich více), u jiných jsem naopak předpokládala 

mučení a nebylo tomu tak. V případu Evrim Ciftci v. Turecko si na špatné zacházení 

během výslechu stěžovala žena zadržená kvůli údajnému členství v jedné z nelegálních 

organizací. Tvrdila, že byla bita, svazována a sexuálně napadána. Šlo o kruté utrpení, 

nebo jen intenzivní fyzické utrpení? Soud v tomto případě zacházení označil za první 

možnost, tedy mučení. Jiný případ, Dedovskiy a další v. Rusko, řešil špatné zacházení 

s vězni ve vězení – stráž měla odsouzené mlátit obušky. Ačkoli by podle všeho mohlo 

jít jen o nelidské a ponižující zacházení, Soud konstatoval mučení.  

Opačný přístup je pak vidět například v případu Alkes v. Turecko, kdy byl 

stěžovatelem ještě mladistvý. Byl zadržen kvůli údajnému členství v nelegální 

organizaci a při výslechu měl být mlácen a mělo dojít i k elektrickým šokům a 

palestinskému věšení. Na těle měl množství zranění. Soud ale ve verdiktu uvedl, že šlo 

„jen“ o nelidské a ponižující zacházení, vzhledem k věku a k vážnému utrpení mohlo jít 

ale klidně o mučení. Definovat, co je to velmi kruté zacházení, je často obtížné. 

V případu Mahmut Kaya v. Turecko stěžovatel mluvil o mučení a smrti svého bratra 

Hasana Kaya. Zmizel a byl nalezen zastřelený, na jeho těle ale byla i jiná zranění – po 

svázání rukou drátem i po vystavení jeho chodidel dlouhodobému působení vody či 

sněhu. Jak moc musel před svou smrtí trpět? Lékařská dokumentace prý nedokázala, že 

šlo o velmi kruté zacházení, takže Soud konstatoval „jen“ nelidské a ponižující 

zacházení. Jde podle mého názoru ale o další z případů, kde je toto posouzení sporné. 

Celkově lze tedy konstatovat, že u případů posuzovaných Evropským soudem došlo 



 
96 

 

k určité větší přísnosti (co dříve bylo nelidské zacházení, může být dnes mučení), stále 

se ale objevují případy, kdy tomu tak není.    

V souvislosti s případy policejní brutality je třeba ještě zmínit, že Soud zde často 

konstatoval porušení článku 3, i když neexistovaly dostatečné důkazy, že se 

stěžovatelem bylo špatně zacházeno, například jako v případu Asenov v. Bulharsko. 

Článek 3 byl totiž podle Soudu porušen tím, že dotyčný incident nebyl dostatečně 

vyšetřen, tedy nebyli vyslechnuti svědci, či se jinak příslušné úřady nezabývaly, zda ke 

špatnému zacházení skutečně došlo či nikoliv.  

Za samostatnou skupinu lze považovat stížnosti na porušení (často potenciální) 

článku 3 v souvislosti s vyhoštěním osoby do jiné země, kde by jí mohlo hrozit špatné 

zacházení. Takzvaná nepřímá ochrana cizinců podle článku 3 byla předmětem 79 

stížností, nejvíce verdiktů – 19 – bylo vyneseno v roce 2010. Stěžovatelé se většinou 

obávali vyhoštění či vydání do zemí jako je Srí Lanka, Maroko, Alžírsko, Írán či Libye. 

Svá tvrzení odůvodňovali politickou minulostí, či angažovaností, příliš liberálními 

postoji či porušením přísných zákonů dané země. Argumentovali také tím, že v dané 

zemi již k mučení za podobných okolností v minulosti došlo. Jestliže Soud uznal jejich 

tvrzení za oprávněná, konstatoval, že vydáním dané osoby do určité země by byl 

porušen článek 3.  

Proti Rusku bylo podáno 136 stížností, většina z nich souvisela se špatnými 

podmínkami ve vězení, od roku 2002 se ale začaly objevovat i případy týkající se 

ozbrojeného konfliktu v Čečensku. Ve 25 případech stěžovatelé uváděli, že ruské 

bezpečnostní síly odvlekly neznámo kam jejich otce, syny, či bratry (a nejspíš je 

zabily). Například v případu Sangariyeva a další v. Rusko z roku 2008 šlo o zmizení 

Musy Gaytayeva a stěžovateli byli jeho manželka, rodiče a sourozenci. Soud zde 

rozhodoval podobně jako v případech tureckých – kvůli zmizení svých blízkých a 

nemožnosti dozvědět se, co se s nimi stalo, prožívali blízcí takové utrpení a úzkost, že 

šlo o nelidské zacházení. Osm stížností podaných proti Rusku pak souviselo s mučením, 

které se měli ruští vojáci v Čečensku dopouštět.  

Jednou z podotázek, kterou jsem si ve své diplomové práci položila, bylo, zda 

bylo pro případy mučení zlomové datum 11. září 2001, kdy došlo k útokům na New 

York a Washington - o mučení teroristů se totiž od té doby začalo všeobecně mnohem 

více mluvit. Jak ale vyplynulo z mého zjištění, případy související s 11. zářím se 
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v judikatuře Evropského soudu téměř nevyskytují. S terorismem souvisel například 

případ Tomasi v. Francie, jenže již z roku 1992. Stěžovatel se měl podílet na útoku, 

který provedlo hnutí bojující za korsickou nezávislost a který si vyžádal i jednu oběť. 

Policisté proti němu použili fyzické násilí a hájili se tím, že byli pod tlakem, protože šlo 

o vyšetřování teroristického činu. Jenže Soud tehdy vynesl přelomový rozsudek: 

„Nároky vyšetřování a nepopíratelné těžkosti související s bojem proti zločinu, zejména 

proti terorismu, nemohou vyústit v oslabení ochrany fyzické integrity osob.“ Článek 3 

byl tedy v tomto případě porušen 

S 11. zářím nicméně nepřímo souvisel případ A. a další v. Velká Británie. 

Celkem 11 mužů nebritské národnosti si stěžovalo na nezákonné zadržení. Byli 

uvězněni na konci roku 2001 v souvislosti s tažením proti možným teroristům. Podle 

Soudu ale v tomto případě k porušení článku 3 nedošlo, byly ale porušeny články 5/1, 

5/4 a 5/5, které se týkají práva na svobodu a osobní bezpečnost. 

V 540 případech z 899 Soud rozhodl, že k porušení článku 3 došlo, ve 173 vydal 

opačné rozhodnutí a ve 186 stížnost odmítl nebo vyškrtl se seznamu vzhledem k tomu, 

že v případu došlo k přátelskému urovnání. V judikatuře Soudu se však objevily i 

případy upozorňující nejen na špatné podmínky ve vězení či policejní brutalitu, jak jsem 

zmínila výše. Ve většině z nich nicméně Soud porušení článku 3 neshledal. Jedním ze 

specifických případů byl Tysiac v. Polsko z roku 2007, ve kterém stěžovatelka tvrdila, 

že byl porušen článek 3, protože jí nebylo umožněno přerušit těhotenství (byla potřetí 

těhotná a s každým porodem se zhoršoval její zdravotní stav). Podle Soudu nicméně 

došlo k porušení článku 8, protože nebylo ochráněno právo na její soukromý život. 

Stejný verdikt Soud vynesl v případu L. v. Litva, kde stěžovatelka uváděla, že v její 

zemi neexistují zákony, které by jí umožnily podstoupit přeměnu pohlaví z ženy na 

muže, což jí způsobilo utrpení. Jak ale zaznělo ve verdiktu, nešlo o utrpení takové 

intenzity, aby šlo o mučení nebo nelidské či ponižující zacházení. Právě ona intenzita 

utrpení je při posuzování mnohých případů klíčová. Tři britští občané v případu z roku 

2002 tvrdili, že s nimi bylo zacházeno v rozporu (mimo jiné) s článkem 3, když byli 

kvůli své homosexualitě propuštěni z armády. I tady neexistovala podle Soudu 

„minimální intenzita utrpení“, nicméně opět byl porušen článek 8 Úmluvy. Zajímavou 

stížností pak byla i Pretty v. Velká Británie z roku 2002. Nevyléčitelně nemocná britská 

občanka chtěla spáchat asistovanou sebevraždu. Fakt, že by byl její manžel stíhán, 
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kdyby jí s eutanázií pomohl, považovala za porušení článku 3. Jenže jak Soud 

konstatoval, za výše zmíněné „utrpení“ musí být zodpovědné úřady, což v případě, kdy 

jde o bolest plynoucí z onemocnění, není. Článek 3 tedy nebyl porušen. Něco jiného by 

bylo, kdyby si stěžovala na nedostatek lékařské péče. 

Specifickou skupinou případů, kdy se Soud zabýval porušením článku 3 (a 

většinou k tomu i došlo), byly stížnosti na neochranu ze strany úřadů či jejich jiné 

selhání (celkem jich bylo 18). V jednom z nich, Gongadze v. Ukrajina z roku 2005 byla 

stěžovatelkou manžela známého novináře Heorhije Gongadzeho. Ten se odvážil 

kritizovat režim v zemi, nejdříve zmizel, a poté bylo nalezeno jeho mrtvé tělo. Podle 

Myroslavy Gongadze úřady selhaly, když neochránily život jejího manžela a nevyšetřily 

jeho zmizení a smrt, jí tak způsobily obrovské utrpení. Soud jí dal za pravdu. Právě u 

tohoto případu, stejně jako u případů Gäfgen, Asenov, ale i mnoha dalších, by byla 

určitě přínosná jejich další obsáhlejší analýza na větším prostoru, než má tato 

diplomová práce. Pro vyslovení obecně platných soudů týkajících se nejrůznějšího 

špatného zacházení by pak bylo zapotřebí sledovat, i jak se staví k mučení jiné 

mezinárodní instituce či jednotlivé státy. 
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8. NÁZEV PRÁCE A JEJÍ RESUMÉ V ANGLICKÉM JAZYCE  

 

Prohibition of torture in the international law 

 

The prohibition of torture and other forms of ill-treatment is universally 

recognized and is enshrined in all of the major international and regional human rights 

instruments. It is also a firmly rooted principle of customary international law, and as 

such, it is binding on all states at all times. All international instruments that contain the 

prohibiton of torture and ill-treatment recognize its absolute, non-derogable character. 

The purpose of my thesis is to analyse how views regarding torture have 

changed. I have focused on torture cases in last twenty years. Are people tortured more 

than in the past? In which countries is the situation worst? I specialised on european 

continent and on judgements of The European Court of Human Rights. I was trying to 

find out how many cases The European Court was dealing with and what treatment can 

be classified as torture or inhuman or degrading treatment or punishment. I have also 

asked the question if the understanding of what is torture has changed from the year 

1991 until 2010.  

The thesis is composed of six chapters, first part is introduction, the second one 

mentions international and regional documents, in which prohibition of torture was 

recognized. The Third Chapter defines basic terminology used in the thesis. There are 

several ill-treatments that fall within the scope of the prohibition of torture. We speak 

about torture and inhuman, or degrading treatment or punishment. Distinctive element 

between them lies in the assessment of the minimum level of severity which express the 

severe pain or suffering, whether physical or mental, inflicted upon the victim. 

Part Four outlines relevant and most important case law of The European Court 

of Human Rights during his existence related to prohibition of torture. The Fifth 

Chapter consists of twenty parts, each of them deals with judgements from different 

year. Conclusions are drawn in Chapter Six. The aim of my thesis was to find out if 

there are more cases of torture than in the past. From 1991 until 2010 The European 

Court issued 899 decisions related to supposed breach of Article 3 of European 

Convention on Human Rights, which says No one shall be subjected to torture or to 

inhuman or degrading treatment or punishment.  The most judgments were issued in the 
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year 2006 – 116, the least in 1993 – just three. The most complaints were submitted 

against Turkey – 358. The biggest problem of mainly eastern european countries are bad 

conditions in prisons. The number of complaints concerning to this issue was 222. The 

European Court issued also a lot of judgments related to police brutality and torture or 

other ill-treatment of detainees. Then I analysed the cases trying to find if the 

understanding of what is torture has changed in these twenty years. The diference 

between torture and inhuman treatment could be really minimal. The crucial case was 

Selmouni v. France (1999), where the treatment was classified as torture, but there was 

no such cruel or severe suffering as in the cases before. But The European Court in its 

decision said that The European Convention is a „living instrument which must be 

interpreted in the light of present-day conditions”, so certain acts which were classified 

in the past as „inhuman and degrading treatment“ as opposed to „torture“ could be 

classified differently in future. From that year The European Court acted more stricly in 

a lot of cases. But according to my opinion, it cannot be generalised. In some cases 

„just“ inhuman treatment, not torture, was mentioned. It depends on each case, none of 

them is identical.  
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