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Pronásledování
Pou?ítá ustanovení evropských p?edpis? (práva EU):
European Union Law > EN - Asylum Procedures Directive, Council Directive 2005/85/EC of 1
December 2005 [1] > Art 13 [2]
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 [3] > Art
6 [4]
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 [3] > Art
7 [4]
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 [3] > Art
9 [5] > Art 9.1 (b) [5]
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 [3] > Art
9 [5] > Art 9.3 [5]

Shrnutí :
Nucené man?elství v soub?hu s otázkami víry (konverze) a domácím násilím lze podle situace
v zemi p?vodu pova?ovat v souladu s výkladem kvalifika?ní sm?rnice za pronásledování na
kumulativním základ?.

Skutkový stav :
St??ovatelka, státní p?íslu?nice Kyrgyzstánu uzbecké národnosti, po?ádala v ?eské republice o
mezinárodní ochranu. D?vodem její ?ádosti byl nucený s?atek v polygamním man?elství a
následné domácí násilí ze strany man?ela poté, co se dozv?d?l o tom, ?e se st??ovatelka
rozhodla zm?nit vyznání. Ministerstvo vnitra ?ádost st??ovatelky zamítlo. ?alobu zamítl i krajský
soud, podle kterého by byl stát schopen a ochoten zabránit pronásledování ?i vá?né újm?, která
by st??ovatelce mohla hrozit v p?ípad? jejího návratu do zem? p?vodu, a to v?etn? domácího
násilí. St??ovatelka podala kasa?ní stí?nost.
Jejím prost?ednictvím mimo jiné soudu vytýkala nedostate?né posouzení otázky, zda jí hrozí
nucené sou?ití v bigamickém vztahu a omezování svobody vyznání za situace, kdy i její rodina
dodr?uje a vynucuje dodr?ování nábo?enských p?edpis?.

Rozhodnutí a od?vodn?ní:
I. Skute?nost, ?e ?adatelka byla nucena uzav?ít s?atek nebo setrvat v polygamním man?elství
proti své v?li, a po zm?n? své víry, lze v soub?hu s dal?ím poru?ováním lidských práv (nap?íklad
domácím násilím) a podle situace v zemi p?vodu pova?ovat za pronásledování [?l. 9 písm. b)
kvalifika?ní sm?rnice.
II. U ?adatelky v postavení druhé, zákonem neuznávané, man?elky v polygamním man?elství,
která byla proti své v?li nucena setrvat ve s?atku, v n?m? byla navíc vystavena domácímu násilí,
je p?i posuzování ochrany v zemi p?vodu pot?eba vzít v úvahu, zda je v zemi p?vodu ochrana
p?ed domácím násilím dostupná a ú?inná pro ?eny v obdobném postavení [?l. 6 a ?l. 7
kvalifika?ní sm?rnice a § 2 odst. 7 zákona o azylu].
III. Mezi jednáním kvalifikovaným jako pronásledování a d?vody pronásledování musí existovat
souvislost; d?vod pronásledování se nemusí vztahovat pouze k tzv. ?p?vodc?m pronásledování?
(man?el), ale té? k ?poskytovateli ochrany?. Pro napln?ní podmínky azylov? relevantních d?vod?
a jejich p?í?inné souvislosti s pronásledováním tedy posta?uje, pokud orgány, které mohou
poskytnout ochranu p?ed jednáním, jeho? se st??ovatelka

Výsledek:
Kasa?ní stí?nosti bylo vyhov?no a rozhodnutí krajského soudu zru?eno.

Komentá?e/Poznámky:
Rozsudek Nejvy??ího správního soudu ze dne 25. 1. 2011, ?j. 6 Azs 36/2010?274, dostupný na
www.nssoud.cz [6]
Sbírka rozhodnutí Nejvy??ího správního soudu ?. 6/2011
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