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Abstrakt 
 
 Predmetom tohto článku je analýza vážneho bezprávia v podobe mučenia, krutého alebo 
neľudského zaobchádzania alebo trestu, pred ktorým má v zmysle zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov štátnych príslušníkov tretích 
krajín na území Slovenskej republiky chrániť inštitút doplnkovej ochrany. Právo nebyť mučený alebo 
podrobovaný krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu je absolútnym 
právom. Ide o slobodu nedotknuteľnú – tvrdé jadro ľudských práv. 
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Mučenie, kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest 
 

Podľa § 2 písm. f) bod 2 zákona č.480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o azyle“) sa pod pojmom vážne bezprávie 
rozumie okrem iného mučenie alebo neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trest. V zmysle § 2 
písm. e) zákona o azyle pôvodcom tejto formy vážneho bezprávia môže byť štát, politické strany alebo 
politické hnutia alebo organizácie, ktoré ovládajú štát alebo podstatnú časť jeho územia, prípadne neštátni 
pôvodcovia, a to predovšetkým v prípadoch pasívneho štátu, ktorý správanie sa subjektov ohrozujúcich 
občanov a ďalšie osoby na živote a osobnej slobode toleruje a akceptuje, prípadne nie je schopný, 
ochotný a spôsobilý poskytnúť im ochranu. V zmysle § 13a zákona o azyle existencia vážnych dôvodov 
domnievať sa, že cudzinec by bol v prípade návratu do krajiny pôvodu vystavený reálnej hrozbe vážneho 
bezprávia okrem iného v podobe mučenia, krutého, neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania je 
dôvodom na poskytnutie doplnkovej ochrany, je dôvodom na poskytnutie medzinárodnej ochrany 
v podobe inštitútu doplnkovej ochrany. 

Špecifickým znakom doplnkovej ochrany je skutočnosť, že tento inštitút nemá priamu oporu 
v Ženevskom dohovore o utečencoch z roku 1951 ani v iných medzinárodných dohovoroch o ľudských 
právach. To však neznamená, že Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej 
len „Dohovor“) nemal na zakotvenie doplnkovej ochrany do smernice Rady č. 2004/83/ES1 o 
minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb 
bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú ochranu, a obsah 
poskytovanej ochrany zo dňa 29. apríla 2004 a na jej rozsah žiaden vplyv. Práve naopak, dôvody pre 
udelenie doplnkovej ochrany v mnohých ohľadoch z Dohovoru a z nadväzujúcej judikatúry Európskeho 
súdu pre ľudské práva vychádzajú.2 
 Doplnková ochrana je  ochranou pred vážnym bezprávím v krajine pôvodu. Oprávnený pobyt, 
ktorý je jej neoddeliteľným následkom, je teda okrem iného praktickým prejavom uplatňovania práva 
nebyť mučený, podrobený neľudskému, či ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu, či deklarovaného 

                                                             
1 Smernica Rady č. 2004/83/ES o minimálnych ustanoveniach pre oprávnenie a postavenie štátnych príslušníkov 
tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva ako utečencov alebo osôb, ktoré inak potrebujú medzinárodnú 
ochranu, a obsah poskytovanej ochrany zo dňa 29. apríla 2004 bola s účinnosťou od 13. decembra 2011 zrušená 
článkom 40 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/95/EÚ z 13. decembra 2011 o normách pre oprávnenie 
štátnych príslušníkov tretej krajiny alebo osôb bez štátneho občianstva mať postavenie medzinárodnej ochrany, 
o jednotnom postavení utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a o obsahu poskytovanej ochrany. 
Vo vzťahu k členským štátom viazaným  smernicou 2011/95/EÚ sa odkazy na zrušenú smernicu považujú  za odkazy 
na túto smernicu v súlade s porovnávacou tabuľkou uvedenou v prílohe novej smernice. Dôvodom zrušenia smernice 
bola nevyhnutnosť realizácie množstva zmien a jej zásadného prepracovania  
2Kosař, D., Molek, P., Honousková, V., Jurman, M., Lupačová, H.: Zákon o azylu. Komentář. Praha: Wolter Kluwer 
ČR, 2010, s. 159 



práva na nedotknuteľnosť ľudského života. Nad rámec doplnkovej ochrany, resp. v prípadoch, keď 
z rôznych dôvodov cudzinec nespĺňa podmienky na poskytnutie doplnkovej ochrany, je uplatňovanie 
tohto práva súčasne elementom predstavujúcim nemožnosť jeho vyhostenia z územia Slovenskej 
republiky - ide o uplatnenie medzinárodne uznávaného princípu non refoulement, teda princípu 
nenavrátenia, ktorý je základným kameňom medzinárodného utečeneckého práva. Z uvedeného 
princípu obsiahnutého vo viacerých medzinárodných dohovoroch, ale aj v množstve nezáväzných 
deklarácií a rezolúcií vychádza aj právna úprava obsiahnutá v zákone o azyle. Tieto dokumenty o 
ľudských právach pritom idú v ochrane jednotlivca ďalej ako náš zákon o azyle.  

Princíp nenavrátenia je obsahom rozsiahly a poskytuje ochranu množstvu základných ľudských 
práv a slobôd.3 Vyplýva z viacerých medzinárodných dokumentov.  Je však obsiahnutý aj v množstve 
nezáväzných deklarácií, rezolúcií, či odporúčaní.  Okrem výnimiek4 nie je ustanovený výslovne, ale je 
odvodený výkladom. Dokonca Konferencia o otázke osôb bez štátnej príslušnosti v roku 1954 ani 
nepovažovala za nutné výslovne písomne ho zakotviť. Princíp sa stal súčasťou medzinárodného 
obyčajového práva a to najmä v dôsledku zaužívanej praxe štátov – používanie v konkrétnych prípadoch 
rovnakého druhu. Na to aby mohli byť jednotlivé uznávané princípy považované za súčasť 
medzinárodného obyčajového práva, musí byť prax štátov konzistentná, zároveň ale nie je vyžadované, 
aby toto pravidlo dodržiavali všetky štáty sveta.5  Skutočnosť, že princíp non refoulement sa stal obyčajou 
výraznejšie podčiarkuje aj ten fakt, že je dodržiavaný aj nezmluvnými štátmi a jeho porušovanie je 
odsúdené medzinárodným spoločenstvom. Princíp sa stal pravidlom ius cogens.6 Zákaz navrátenia osoby 
do krajiny, kde mi mohla byť vystavená riziku alebo byť prenasledovaná je teda medzinárodne 
uznávaným pravidlom. Na druhej strane neexistuje žiadne také medzinárodne uznávané pravidlo, ktoré by 
predstavovalo právo cudzinca nebyť vrátený.7 
 Zákaz refoulement sa stal súčasťou medzinárodného obyčajového práva8  a v medzinárodnom 
meradle je považovaný za jeden z najvýznamnejších prostriedkov slúžiacich na ochranu utečencov.  
Možno ho považovať za záväzok štátu neposielať utečencov späť do krajiny pôvodu (resp. inej krajiny, 
ku ktorej má cudzinec akýkoľvek právny vzťah) vtedy, ak je ich život a bezpečnosť ohrozená, resp. sú 
v nej prenasledovaní. Znamená povinnosť štátu nevrátiť cudzinca do krajiny, kde by mal čeliť riziku 
vážnej ujmy.9 

V krajinách, ktoré sú členmi Rady Európy sú v tomto kontexte smerodajnými ustanovenia čl. 2 
a 3 Dohovoru prijatého v Ríme, 4. novembra 1950, ktorých dodržiavania sa možno domáhať na 
Európskom súde pre ľudské práva, V zmysle článku 2 Dohovoru: „Právo každého na život je chránené 
zákonom. Trest smrti sa zrušuje. Nikoho nemožno na taký trest odsúdiť ani popraviť.“10V zmysle článku 
3 Dohovoru: „Nikoho nemožno mučiť alebo podrobovať neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu 
alebo trestu.“ 

Práva, ktoré sú vymedzené v článku 3 Dohovoru sú absolútne. Nie sú vymedzené žiadnymi 
definíciami.  Ide o slobodu nedotknuteľnú, tvrdé jadro ľudských práv.11Článok je základným pilierom 
medzinárodného uplatňovania ochrany ľudských práv v oblasti zákazu mučenia.12 Komisia uviedla, 
že neľudským zaobchádzaním je zaobchádzanie úmyselne spôsobujúce výrazné utrpenie, fyzické alebo 
duševné, ktoré je v danej situácii neospravedlniteľné.13 Navrátenie osoby, ktorej by v krajine pôvodu 
hrozilo neľudské zaobchádzanie by bolo v rozpore s týmto článkom Dohovoru a to aj vtedy, ak sa 
dotknutá osoba dopustila mimoriadne závažnej trestnej činnosti. Ustanovenie nedefinuje princíp non 

                                                             
3Mittelmannová, M., Volanská, M., Tužinská, H.: Vybrané práva cudzincov na území SR a kultúrna rozmanitosť, 
Bratislava Stimul, 2009, s. 15  
4Ženevský dohovor o utečencoch z roku 1951, Dohovor proti mučeniu a inému krutému a neľudskému 
zaobchádzaniu alebo trestaniu z roku 1984 
5North Sea Continental Shelf, 26. apríl 1968 
6Goodwin – Gill, G.-S.: The refugee in international law, Second Edition, Oxford University Press, 1996, s. 135 
7Hailbronner, K. in Hathaway, J.: The law of refugee status, Butterwoods, 1991, s. 25 
8Ochrana utečencov: Sprievodca medzinárodným utečeneckým právom, Medziparlamentná únia, 2001, s. 16 
9Hathaway, J.: The law of refugees status, Butterwoods, 1991, s. 14 
10Článok 2 Dohovoru pôvodne pripúšťal uloženie trestu smrti. Protokolom č. 6 k Dohovoru, prijatým v Štrasburgu, 
28. apríla 1983, sa možnosť uložiť trest smrti obmedzila na čas vojny. Až protokol č. 13 k Dohovoru, prijatým vo 
Vilniuse, 3. mája 2002, bol trest smrti definitívne zrušený, súčasne ním bol stanovený zákaz odstúpenie od záväzkov 
tohto protokolu a zákaz výhrad.  
11Sudre, F.: Mezinárodní a evropské právo lidských práv, Brno, 1997, s. 132 
12Šikuta, J. in: Rozsudky a rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva, Výber z rozsudkov Európskeho súdu pre 
ľudské práva, Informačná kancelária Rady Európy v Bratislave, 2002, s. 3 
13Cameron, I.: An introduction to the European Convention of Human Rights, Uppsala, 1998, s. 45 



refoulement  výslovne, v roku 1961 však Európska komisia pre ľudské práva14  uznala, že článok 3 
Dohovoru by mohol zahŕňať aj princíp non refoulement.15 

Právo nebyť mučený je jedným zo základných ľudských práv. Pôsobí absolútne. Vzťahuje sa na 
všetky osoby bez rozdielu a bez ohľadu na to, či sa dopustili, či dopúšťajú akokoľvek závažnej trestnej 
činnosti, bez ohľadu na to, aké nebezpečenstvo predstavujú pre krajinu, v ktorej sa nachádzajú. Zákaz 
mučenia a podrobovania neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu a trestaniu je, aj keď nie výslovne, 
bezvýhradne spojený s nemožnosťou štátu vydať cudzinca do krajiny pôvodu. Skutočnosť, že sa vzťahuje 
na všetky osoby, bez ohľadu na to, či ide občana z okruhu krajín Rady Európy16, je prelomovým 
v európskom systéme ochrany ľudských práv.17 Mučenie alebo neľudské či ponižujúce zaobchádzanie 
alebo trestanie je všeobecne považované za najzávažnejší zásah do práv jednotlivca, a preto je článok 3 
Dohovoru zaradený medzi tzv. nederogovateľné práva, od uplatňovanie ktorých nemožno upustiť ani 
v prípade vojny či iného verejného ohrozenia štátnej existencie.18 

Zákaz mučenia a neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania je  teda 
absolútny a to bez ohľadu na správanie dotknutej osoby.19 Je aplikovateľný na všetkých ľudí, na každom 
mieste, v každom čase a nie je ničím limitovaný.20 Dodržiavanie tohto zákazu podľa článku 3 Dohovoru 
je základnou hodnotou demokratickej spoločnosti. Nedáva priestor na výnimky a to ani vo výnimočných 
situáciách ohrozujúcich život národa a štátnej existencie, ktoré predpokladá článok 15 tohto dohovoru.21 
V tomto je najvýraznejší rozdiel medzi článkom 3 Dohovoru a článkom 33 Ženevského dohovoru 
o utečencoch z roku 1951. Zatiaľ čo Ženevský dohovor ustanovuje zákaz vydania osôb, ktorých život by 
mohol byť ohrozený v spojitosti s rasou, náboženstvom, národnosťou, príslušnosťou k sociálnej skupine 
a členstvom v určitom politickom hnutí, či strane, Dohovor generálne zakazuje vydanie cudzinca do 
krajiny, kde by mohol byť podrobený mučeniu, neľudskému zaobchádzaniu, či trestaniu. Súčasne je 
rozdiel v tom, že v Ženevskom dohovore sú stanovené výnimky z článku 33 spočívajúce v správaní sa 
dotknutej osoby, v druhom prípade je zákaz absolútny, teda niet z neho výnimky ani vtedy, ak je dotknutá 
osoba páchateľom závažnej trestnej činnosti.  

Absolútnosť zákazu sa prejavuje aj v tom, že sa jeho obsah nevzťahuje iba na signatárov 
príslušných medzinárodných dohovorov, ale aj na iné krajiny, kde môže k zakázanému konaniu dôjsť. To 
znamená, že signatári musia nielen rešpektovať zákaz mučenia a iného zlého zaobchádzania na svojom 
území, ale ukladá sa im aj povinnosť nevydať, resp. nevyhostiť osobu do krajiny, kde môže čeliť takému 
riziku zlého zaobchádzania22 Povaha konania, ktorého sa dotknutá osoba dopustí je irelevantná s ohľadom 
na účel zakotveného zákazu mučenia, neľudského zaobchádzania, či trestania.23 

Zaujímavým z hľadiska uplatňovania článku 3 Dohovoru je prípad Soering vs. Spojené 
kráľovstvo. V čase vydania rozhodnutia článok 2 Dohovoru ešte umožňoval uloženie trestu smrti. Jeho 
dnešné znenie a stanovenie absolútneho zákazu pozbavenia života akejkoľvek osoby bolo do Dohovoru 
zakomponované až Protokolom č. 6 a Protokolom č. 13 k Dohovoru. V danom prípade riešenom pred 
Európskym súdom pre ľudské práva je potrebné spomenúť to z toho dôvodu, že nakoľko mohol byť pán 
Soering v prípade vydania do Spojených štátov amerických odsúdený na trest smrti, on sám sa nemohol 
v konaní pred súdom brániť právom na nedotknuteľnosť ľudského života, ktorá ešte nebola súčasťou 
Dohovoru (resp. existovali výnimky), ale mohol využiť len ustanovenie článku 3 Dohovoru o zákaze 
mučenia. Súd v danom prípade vyniesol zaujímavý a prelomový rozsudok. Podľa jeho názoru, bez ohľadu 
na to, či by výsledkom konania v Spojených štátoch amerických mal byť rozsudok o pozbavení života 
sťažovateľa, bolo konštatované, že trávenie času v cele smrti a  dlhotrvajúce čakanie na jeho vykonanie - 
vystavenie „syndrómu cely smrti“ - je takým zaobchádzaním s dotknutou osobou, ktoré spôsobuje jej 
utrpenie a teda je porušením článku 3 Dohovoru. Zákaz mučenia, neľudského zaobchádzania a trestania 
v sebe zahŕňa aj zákaz vystaviť osobu fyzickému a psychickému utrpeniu, ktoré by ju čakalo v cele smrti. 

                                                             
14Európska komisia pre ľudské práva je dnes už neexistujúcou inštitúciou.  Bola zrušená Protokolom č. 14 
k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zo dňa 13. mája 2004. 
15Goodwin-Gill, G. S. and McAdam, J.: The refugee in International Law, New York, Oxford University Press 
16Non refoulement podľa Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. 
17Svák, J.: Ochrana ľudských práv z pohľadu judikatúry a doktríny štrasburských orgánov ochrany práv, II. rozšírené 
vydanie, EUROKODEX 
18Kosař, D., Molek, P., Honousková, V., Jurman, M., Lupačová, H.: Zákon o azylu. Komentář. Praha: Wolter Kluwer 
ČR, 2010, s. 180 
19Chachalvs. Veľká Británia, § 79, 15. november 1996 
20Svák, J.: Ochrana ľudských práv, Eurokódex, 2006, s. 191  
21Ahmed vs. Rakúsko, § 40, 17. december 1996, Článok 15 Dohovoru o ochrane ľudských práv a slobôd ustanovuje 
podmienky odstúpenia od záväzkov, ktoré z neho vyplývajú a to v prípade vojny alebo akéhokoľvek iného verejného 
ohrozenia štátnej existencie. Nemožno však odstúpiť od ods. článku 2 (okrem úmrtí vyplývajúcich z dovolených 
vojnových činov), článku 3, 4 (odsek 1) a 7. 
22Saadi vs. Taliansko, 28. február 2008 
23Indelicato vs. Taliansko, 6. november 2003, Ramirez Sanches vs. Francúzsko 



Otázne v danej veci je, či by bol sťažovateľ skutočne odsúdený na trest smrti. Avšak už samotná 
skutočnosť, že súdny proces s ním mal prebehnúť v tom americkom štáte, ktorého právne predpisy 
uloženie trestu smrti umožňujú, postačovala na existenciu rizika porušenia jeho práv v zmysle článku 3 
Dohovoru a tým na konštatovanie zákazu jeho vydania.  

Na druhej strane je potrebné uviesť, že hrozba doživotného trestu za spáchanie závažného 
trestného činu, nepredstavuje riziko porušenia článku 3 Dohovoru a nie je prekážkou vykonania 
extradície. Je primeraným potrestaním za páchanie mimoriadnych trestných činov, medzi ktoré 
nepochybne patrí aj terorizmus.  

Dohovorom je súčasne chránená aj iná skupina prípadov. Druhú skupinu tvoria tzv. 
„humanitárne prípady“, kedy jednotlivcovi nehrozí po návrate do krajiny pôvodu mučenie alebo neľudské 
zaobchádzanie zo strany štátu či neštátnych subjektov, ale z objektívnych dôvodov, napr. z dôvodu 
nedostatku zdravotnej starostlivosti poskytované osobám v terminálnom štádiu ochorenia AIDS.24 

Vo veci D. proti Spojenému kráľovstvu Európsky súd pre ľudské práva označil za porušenie 
článku 3 Dohovoru vyhostenie cudzinca v terminálnom štádiu ochorenia AIDS späť do krajiny pôvodu, 
do ostrovného štátu Svätý Krištof a Nevis, pretože žiadna z oboch nemocníc tohto karibského ostrova 
nebola schopná toto ochorenie liečiť spôsobom, ktorý by zachoval akceptovateľnú dĺžku a dôstojnosť 
sťažovateľovho života.25 

Iným dohovorom zakazujúcim mučenie je Medzinárodný pakt o občianskych a politických 
právach  z roku 1966, ktorý sa stal prvým záväzným medzinárodnoprávnym dokumentom o ľudských 
právach, ktorý takýto absolútny zákaz mučenia definuje vo svojich článku 7 nasledovne: „Nikto nesmie 
byť mučený alebo podrobovaný krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestu.“ 
Tento pakt býva oficiálne interpretovaný ako zakazujúci vyhostenie alebo návrat do situácie, kde hrozí 
mučenie.26 

Dohovorom proti mučeniu a inému krutému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 
vo svojom článku 3 obsahuje nasledovné znenie: „Žiadny štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohovoru, 
nevypovie, nevráti alebo nevydá osobu inému štátu, ak sú závažné dôvody domnievať sa, že by jej v ňom 
hrozilo nebezpečenstvo mučenia.“ Refoulement je v tomto medzinárodnom dohovore zakázaný 
(explicitne aj interpretačne). 

Refoulement je ďalej zakázaný Štvrtým ženevským dohovorom z roku 1949, Deklaráciou 
o ochrane všetkých osôb pred násilnými zmiznutiami a Princípmi medzinárodnej ochrany a vyšetrovaní 
nelegálnych, svojvoľných a okamžitých popráv.27 Ďalším výrazným dokumentom je Dohovor 
Organizácie africkej jednoty o špecifických aspektoch utečeneckých problémov v Afrike, Americký 
dohovor o ľudských právach a Káhirská deklarácia o ochrane utečencov a presídlených osôb v africkom 
svete.  Zaujímavé je, že ho v istom zmysle deklaruje aj Európsky dohovor o potlačovaní terorizmu. 

Ochrany v zmysle ustanovení medzinárodných dohovorov generálne zakazujúcich mučenie sa 
pritom môžu  dovolávať aj tie osoby, ktoré sú vylúčené z možnosti požiadať o priznanie štatútu utečenca 
na základe článku 1F Ženevského dohovoru o utečencoch z roku 1951. Ide o tzv. „osoby nehodné 
medzinárodnej ochrany“.28  Konkrétne osoby vzbudzujúce podozrenie, že spáchali zločin proti mieru, 
ľudskosti, vojnový zločin, vážny nepolitický zločin mimo krajiny svojho útočiska pred vstupom do nej 
a sú vinné z prečinov proti cieľom a zásadám Organizácie spojených národov.29 Práva na rešpektovanie 
práva nebyť mučený, ponižovaný, či neľudsky trestaný30 sa môžu v zmysle článku 3 Dohovoru dovolávať 
aj osoby nehodné medzinárodnej ochrany, ktoré konali tak, že toto medzinárodne garantované právo 
porušovali. Môžu sa ho dovolávať všetci cudzinci v prípade vydaní, či vyhostení štátom do krajiny, kde 

                                                             
24Kosař, D., Molek, P., Honousková, V., Jurman, M., Lupačová, H.: Zákon o azylu. Komentář. Praha: WolterKluwer 
ČR, 2010, s. 181 
25D. proti Spojenému kráľovstvu, rozsudok z 2. mája 1997, sťažnosť č. 30240/96, bod 49 a 54, v Kosař, D., Molek, P., 
Honousková, V., Jurman, M., Lupačová, H.: Zákon o azylu. Komentář. Praha: Wolter Kluwer ČR, 2010, s. 181 
26Ochrana utečencov: Sprievodca medzinárodným utečeneckým právom, Medziparlamentná únia,  2001, s. 47 
(poznámka pod čiarou) 
27Ochrana utečencov: Sprievodca medzinárodným utečeneckým právom, Medziparlamentná únia, 2001, s. 16 
28Predvojnové dokumenty, ktoré kategorizovali utečencov neobsahovali žiadne ustanovenia o vylúčení zločincov 
z tohto statusu. Po skončení druhej svetovej vojny však bol predložený návrh ustanovení vylučujúcich ich 
z medzinárodnej ochrany. Prvými boli tzv. vojnoví zločinci a to vzhľadom na v tej dobe čerstvé procesy s vojnovými 
zločincami – štáty podpisovali dohody o neposkytovaní ochrany vojnovým zločincom. 
29Zločin proti mieru, ľudskosti a vojnové zločiny sú súčasne zločinmi proti cieľom a princípom OSN –  článok 1F 
písm. c) má zahŕňať aj situácie, na ktoré sa nevzťahujú predchádzajúce písmená. Dá sa teda povedať,  že okruh 
dôvodov označujúcich osobu za nehodnú medzinárodnej ochrany nie je úplne uzavretý. 
30Rozdiel medzi jednotlivými formami zaobchádzania podľa článku 3 Dohovoru o ochrane ľudských práv 
a základných slobôd spočíva v gradácii. Súčasne každý predchádzajúci zahŕňa aj nasledujúce formy zaobchádzania. 
Mučenie je súčasne neľudským a ponižujúcim zaobchádzaním a neľudské zaobchádzanie je súčasne zaobchádzaním 
ponižujúcim. 



im hrozí mučenie, neľudské zaobchádzanie, či trestanie.31 Je pritom irelevantné o akú osobu ide.32 
Autorita Európskeho súdu pre ľudské práva v tomto smere posilňuje význam zákazu ustanoveného 
v článku 3 Dohovoru. Nie sú prípustné žiadne výnimky. Neexistujú žiadne ustanovenia vylučujúce 
páchateľov závažnej trestnej činnosti alebo iných osôb z možnosti poskytnutia ochrany.33 
Vrátenie osoby do krajiny, kde by mohla byť vystavená nebezpečenstvu mučenia, neľudského či 
ponižujúceho zaobchádzania je hrubým porušením princípu non refoulement a ustanovení 
medzinárodných dohovorov, ktoré zakazujú mučenie, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie, či 
trestanie, a to bez ohľadu na dôvody, ktoré štáty k takémuto konania viedli. Refoulement predstavuje 
porušenie princípu nenavrátenia, je porušením utečeneckého práva a medzinárodného obyčajového 
práva.34 Štáty sú pritom povinné nevydávať, resp. nenavracať osoby do krajín, už v tom momente, ak 
porušenie článku 3 Dohovoru iba hrozí a to bez ohľadu na povahu konania dotknutej osoby. 

Uvedené je demonštrované v prípade Saadi vs. Taliansko. Sťažovateľ bol v Taliansku 
obžalovaný pre účasť na medzinárodnom terorizme a vo svojej neprítomnosti  bol odsúdený v Tunisku na 
dvadsať rokov odňatia slobody za členstvo v teroristickej organizácii. Jeho vydanie z Talianska do 
Tuniska bolo nariadené na základe dekrétu s názvom – „neodkladné opatrenia v boji proti 
medzinárodnému terorizmu“.  Taliansko žiadalo od Tuniska záruky, že so sťažovateľom nebude 
zaobchádzané v rozpore s článkom 3 Dohovoru. Tunisko verbálnou nótou oznámilo Taliansku, že 
garantuje a chráni práva väznených, ako aj právo na spravodlivý súdny proces. Európsky súd pre ľudské 
práva však rozhodol, že sťažovateľ by bol vydaním do Tuniska vystavený riziku podrobenia zlému 
zaobchádzaniu, teda že v prípade jeho vydania bude porušený článok 3 Dohovoru. 

Posudzovanie toho, aké zaobchádzanie je porušením práva nebyť mučený a podrobený krutému, 
neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzanie alebo trestu, je relatívne a odvíja sa od všetkých 
aspektov konkrétneho prípadu. Vo všeobecnej rovine Európsky súd pre ľudské práva  vychádza 
z premisy, že „zlé zaobchádzanie musí dosiahnuť minimálnu úroveň závažnosti“.35 Preukázanie tejto 
minimálnej úrovne závažnosti je v azylovom konaní najmä na žiadateľovi o poskytnutie medzinárodnej 
ochrany vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany. Dokazovanie pri tejto forme vážneho bezprávia musí 
smerovať k preukázaniu toho, že ohrozený je konkrétny jednotlivec s ohľadom na svoje špecifiká a na 
špecifiká situácie, v ktorej sa nachádza, resp. môže nachádzať v prípade návratu do krajiny pôvodu. 
Uvedené platí predovšetkým v prípadoch, keď situáciu v krajine pôvodu nemožno bez ďalšieho 
vyhodnotiť ako situáciu, v ktorej každý jednotlivec môže byť vystavený reálne hrozbe mučenia, krutého, 
neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania alebo trestu. Práve v takom prípade je významným 
preukázanie tejto hrozby s ohľadom na špecifické postavenie konkrétneho jednotlivca. Preukázanie 
skutočného ohrozenia jednotlivca v krajine pôvodu je významné aj s poukazom na dnes už čiastočne 
modifikovaný rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Vivarajah vs. Spojené kráľovstvo, 
v ktorom súd konštatoval, že iba možnosť zlého zaobchádzania ešte nie je porušením článku 3 
Dohovoru.36 
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