Abstrakt
Pozitivní závazky státu vyplývající z čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně lidských
práv se zaměřením na osoby se zdravotním postižením
Absolutní zákaz mučení a špatného zacházení je jasně zakotven v článku 3 Evropské
úmluvy o ochraně lidských práv. Při zkoumání konkrétních závazků, které z článku 3
vyplývají, se však musíme ponořit hlouběji do judikatury Evropského soudu pro lidská práva.
Cílem této diplomové práce je zkoumat pozitivní závazky států, které z článku 3 vyplývají se
zaměřením na osoby se zdravotním postižením. Tohoto cíle je dosahováno i prostřednictvím
analýzy doporučení a stanovisek různorodých lidskoprávních institucí jako je například Výbor
OSN pro lidská práva, Výbor OSN proti mučení či Výbor OSN pro práva osob se zdravotním
postižením. Jelikož zkoumaná problematika není doposud z velké části pokryta odbornou
literaturou, určité části práce se zaměřují na definování významných pojmů a jejich vzájemné
propojování. Pro práci je zvolen přístup analytický s prvky komparace a to v oblasti
porovnání názorů Evropského soudu pro lidská práva a jiných mezinárodních lidskoprávních
institucí.
Práce se člení na tři hlavní kapitoly. Kapitola první je úvodní a definuje hlavní pojmy
jako je špatné zacházení, mučení, rozsah článku 3 Evropské úmluvy o lidských právech
z pohledu práv osob se zdravotním postižením a koncept pozitivních závazků z pohledu
různých mezinárodněprávních dokumentů. Kapitola druhá se zabývá definováním osoby se
zdravotním postižením a poté se zaměřuje na pozitivní závazky v konkrétních prostředích, ve
kterých jsou osoby se zdravotním postižením ohroženy špatným zacházením. Problematika je
zkoumána prostřednictvím analýzy relevantní judikatury Evropského soudu pro lidská práva a
v oblastech, ve kterých judikatura absentuje či není dostatečná, jsou rozvedeny závěry
Evropského výboru pro zabránění mučení a nelidskému a ponižujícímu zacházení či trestání.
Nástin možného budoucího vývoje judikatury Evropského soudu pro lidská práva je uveden
v kapitole třetí.
V poslední části jsou uvedeny obecné závěry, které shrnují celou práci a dokládají, že
pozitivní závazky jsou velmi důležitou a přirozenou součástí článku 3 Evropské úmluvy o
ochraně lidských práv, o nichž by smluvní státy měly mít povědomí a měly by je také
dodržovat.

