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Pronásledování
Pou?ítá ustanovení evropských p?edpis? (práva EU):
Council of Europe Instruments > EN - Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms [1] > Article 3 [2]
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 [3] > Art
9 [4] > Art 9.1 (a) [4]
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 [3] > Art
9 [4] > Art 9.1 (b) [4]
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 [3] > Art
10 [5] > Art 10.1 (e) [5]
European Union Law > EN - Qualification Directive, Directive 2004/83/EC of 29 April 2004 [3] > Art
10 [5] > Art 10.2 [5]

Shrnutí :

Právo získat informace o osudu ?lena rodiny, který byl zmiznut, stejn? jako shrma??ovat takové
informace, týkající se ztráty, pat?í podle ?eské Listiny základních práv a svobod, mezi politická
práva a p?íslu?nosti k politické stran?. Proto d?vody pro ud?lení azylu sv?d?í ve prosp?ch
?adatele, pokud byl pro uplat?ování tohoto práva pronásledován.

Skutkový stav :
Angolský ob?an po?ádalo o azyl v ?eské republice. Tvrdil, ?e je pronásledován kv?li skute?nosti,
hledal svého bratra, který byl zapojený do politické strany FNLA (Frente Nacional para e
Libertacao de Angola) a nakonec zmizel. ?adatel hledal svého bratra a ?ádal policii o poskytnutí
informací o jeho pobytu/osudu. U?inil mnoho pokus? informaci získat, v?etn? snah o zve?ejn?ní
p?íb?hu, ale svého bratra nena?el. Policie ?adatele nav?tívila opakovan? doma, v práci a nakonec
jej i na n?kolik dní zadr?ela. B?hem výslech? byl ?adatel bit a poni?ován. Bylo mu ?e?eno, ?e
jeho bratr m?l ml?et a ?e by on mohl následovat osud svého bratra. Pozd?ji opustil zemi.
?ádost o ud?lení mezinárodní ochrany byla ministerstvem zamítnuta. MV tvrdilo, ?e ?adatel
nepat?il k ?ádné politické stran?, ani sám nevyjad?oval sv?j politický názor a ani nebyl jinak
politicky anga?ován. Krajský soud potvrdil rozhodnutí MV a zamítl ?alobu. Proto byla podána
kasa?ní stí?nost k Nejvy??ímu správnímu soudu.

Rozhodnutí a od?vodn?ní:
Vy?adování informací od policie o osudu zmizelého bratra je nutno chápat jako uplat?ování
jednoho z politických práv. Proto byl jmenovaný pronásledován za uplat?ování politckých práv a
svobod.
Není nutné, aby pronásledování z politických d?vod? muselo být spojeno s tím, ?e doty?ný je
?lenem politické strany ?i otev?en? vyjád?il sv?j politický názor. Být pouhým stoupencem politické
strany, vyjád?it p?ípadný politický názor jakýmkoliv zp?sob ?i se jinak podílet se na ve?ejném
?ivot? m??e být dosta?ující k tomu, aby se osoba stala ter?em pronásledování z politických
d?vod?. Navíc v zemi, kde pouhá ú?ast na demonstraci organizované opozi?ní stranou m??e vést
k pronásledování. Proto, pokud ?adatel pochází ze zem?, která mu p?isuzuje politické názory jeho
bratra a tvrdí, ?e byl pronásledován jako rodinný p?íslu?ník osoby politicky aktivní, posta?í to k
záv?ru, ?e ?adatel má opodstatn?ný strach z pronásledování z politických d?vod? bez ohledu na
to, zda skute?n? takový politický názor má. Takový výklad odpovídá ?l. 10 odst. 2 a 10 odst. 1
písm. e) kvalifika?ní sm?rnice, stejn? jako v souladu s ?lánkem. 12 písm. b zákona o azylu.
V souladu s ?lánkem 9 odst. 1 písm. a) a b) a ?lánkem 3 Úmluvy o ochran? lidských práv a
základních svobod je bezesporu nutné pova?ovat bití na policejné stanici, opakované náv?t?vy
doma a v zam?stnání a zadr?ení, za jednání perzeku?ní.

Výsledek:
Kasa?ní stí?nost byla úsp??ná a rozhodnutí soudu zru?eno.

Komentá?e/Poznámky:
Rozhodnutí Nejvy??ího správního soudu ?. 2 Azs 45/2008-67, dostupné na www.nssoud.cz [6]
Azyl pro uplat?ování politických práv a svobod je zakotven v ?eské Listin? základních práv a
svobod. Proto soud p?i výkladu pojmu uplat?ování politických práv a svobod pojem vykládal v

kontextu Listiny, která zaru?uje i právo na informace.
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