
1. K otázce rovnosti zbraní
a dÛkazního bfiemene ve sporech
mezi lékafii a pacienty.
K mlãenlivosti lékafie v pfiípadû
kontaktÛ pacienta s virem HIV

ãl. 2, 6, 8 Úmluvy 

Princip rovnosti zbraní znamená, Ïe
kaÏdá strana musí v prÛbûhu soudního
sporu, kter˘ zahrnuje protikladné osobní
zájmy, dostat pfiíleÏitost prezentovat svÛj
pfiípad – vãetnû dÛkazÛ – za podmínek,
které ji nestaví do zásadní nev˘hody
oproti její protistranû (viz Dombo Beheer
B. V. proti Nizozemí, § 33, a Hämäläinen
a dal‰í proti Finsku). Z toho v‰ak nevy-
pl˘vá obecné právo pfiesunutí dÛkazního
bfiemene na druhou stranu.

Soud z pohledu podrobného pfie-
zkoumání této otázky frankfurtsk˘m od-
volacím soudem jiÏ shledal v˘‰e, Ïe usta-
novení nûmeckého obãanského práva
vztahující se k nárokÛm na náhradu
‰kody stûÏovatelky byly interpretovány
a pouÏity ve smyslu Úmluvy. ZadrÏování
nebo zniãení lékafisk˘ch záznamÛ ne-
mohlo mít dopad na v˘sledek fiízení,
vzhledem k tomu, Ïe ke zji‰tûní této sku-
teãnosti do‰lo aÏ po ukonãení fiízení o ná-
hradu ‰kody a lékafiské záznamy byly
k dispozici soudu v celém jejich prÛbûhu.
I s pfiihlédnutím k tomu, Ïe pacienti mo-
hou ãelit tûÏkostem pfii prokazování, Ïe
lékafiská péãe zpÛsobila utrpûnou ‰kodu

(viz Storck proti Nûmecku, § 162), Soud
shledal, Ïe stûÏovatelka nebyla v zásadnû
nev˘hodném postavení vÛãi obÏalované-
mu, a tedy princip rovnosti boje byl na-
plnûn.

Lékafi si v pozici rodinného lékafie
nesprávnû vyloÏil svou povinnost lékafi-
ské péãe vÛãi stûÏovatelce a pfiecenil svo-
ji povinnost zachovat mlãenlivost, ke
které byl vázán vÛãi jejímu pfiíteli. Po-
vinná mlãenlivost lékafie vÛãi pacientovi
je omezena nebo musí b˘t poru‰ena, po-
kud je to tfieba k ochranû vy‰‰ích hod-
not. Tím, Ïe neinformoval stûÏovatelku
o smrtelné hrozbû pro její zdraví, se do-
pustil pochybení v péãi.

Rozhodnutí Evropského soudu pro lid-
ská práva ze dne 5. 3. 2009, Vûc Colaková
a Tsakiridisovi proti Nûmecku (ãíslo stíÏ-
nosti: 77144/01 a 35493/05)

Z odÛvodnûní:

[§ 1.–6. PrÛbûh fiízení pfied ESLP]

Ke skutkovému stavu:

I. Okolnosti pfiípadu

7. První stûÏovatelka (dále jen „stûÏo-
vatelka”) byla narozena roku 1968 a Ïije
ve Wiesbadenu.

8. V prosinci 1992 partner stûÏovatel-
ky zjistil, Ïe má rakovinu nadledvinky
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a AIDS. Informoval ji o tom, Ïe má rakovi-
nu, ale zamlãel informaci o AIDS.

9. Dne 21. 1. 1993 informoval o své
nemoci jejich rodinného lékafie, ale pfiál si
v˘slovnû, aby informaci o AIDS nikomu
nesdûloval. KdyÏ byla dne 29. 1. 1993 stû-
Ïovatelka u lékafie na konzultaci, lékafi ji ne-
informoval, Ïe její partner trpí nemocí AIDS.
Dne 22. 12. 1994 její partner zemfiel. Pfii
dal‰í náv‰tûvû lékafie v bfieznu 1995 jí bylo
sdûleno, Ïe její partner zemfiel na AIDS.

10. V dubnu 1995 krevní testy ukázaly,
Ïe je stûÏovatelka HIV pozitivní. Od roku
1995 nastoupila na antiretrovirální léãbu.
Netrpí plnû rozvinut˘m AIDS.

11. StûÏovatelka následnû podala na
lékafie Ïalobu o náhradu ‰kody pfied Zem-
sk˘m soudem ve Wiesbadenu (Landge-
richt) v níÏ uvedla, Ïe lékafi pochybil, kdyÏ
ji neinformoval o skuteãnosti, Ïe její part-
ner trpí nemocí AIDS a tím zabránil tomu,
aby se pfied infekcí chránila.

12. Dne 28. 5. 1998 znalec jmenovan˘
soudem pfiezkoumal podrobnosti pfiípadu
a fiadu v˘sledkÛ laboratorních testÛ a poté
vypracoval znaleck˘ posudek. Dle znalce
je pravdûpodobné, Ïe se stûÏovatelka naka-
zila virem HIV pfied datem 29. 1. 1993.
Laboratorní testy z kvûtna 1995 spoleãnû
s obecn˘mi statistick˘mi daty umoÏnily
pouze velice hrub˘ odhad doby infikace.
Znalec dále konstatoval, Ïe na poãátku ro-
ku 1993 nebylo v lékafiské praxi obvyklé
léãit ranou infekci HIV antiretrovirálními
léky. Bûhem ústního sly‰ení pfied zem-
sk˘m soudem znalec vyslovil názor, podle
kterého je vysoce pravdûpodobné, Ïe se
stûÏovatelka nakazila dfiíve neÏ v lednu
1993.

13. Zemsk˘ soud v Wiesbadenu, kter˘
mûl k dispozici lékafiské záznamy o první
stûÏovatelce a jejím posledním partnerovi,

zamítl Ïalobu dne 24. 2. 1999. Soud do‰el
k závûru, Ïe lékafi nebyl povinen podat stû-
Ïovatelce informaci o infekci jejího part-
nera. S ohledem na povinnost zachování
mlãenlivosti ve vztahu k partnerovi stûÏo-
vatelky by tuto povinnost mohl poru‰it
pouze tehdy, pokud by to bylo povaÏováno
za jedinou moÏnost, jak ochránit stûÏova-
telku pfied nákazou. Zde ne‰lo o takov˘
pfiípad, ponûvadÏ lékafi dÛslednû pouãoval
partnera stûÏovatelky o nezbytn˘ch kro-
cích, které musí ãinit kvÛli prevenci pfied
‰ífiením infekce a mohl vûfiit tomu, Ïe se
bude jeho radami fiídit. Za tûchto okolnos-
tí nepovaÏoval zemsk˘ soud za nezbytné
urãit, zda je spojitost mezi nákazou stûÏo-
vatelky virem HIV a tvrzen˘m poru‰ením
povinnosti lékafie informovat ji o infekci
jejího partnera.

14. Dne 5. 10. 1999 zamítl odvolací
soud ve Frankfurtu (Oberlandesgericht)
odvolání stûÏovatelky. Na rozdíl od názoru
krajského soudu, konstatoval odvolací
soud, Ïe lékafi si v pozici rodinného lékafie
nesprávnû vyloÏil svou povinnost lékafiské
péãe vÛãi stûÏovatelce a pfiecenil svoji po-
vinnost zachovat mlãenlivost, ke které byl
vázán vÛãi jejímu pfiíteli. Dle ãásti 34
trestního fiádu povinná mlãenlivost lékafie
vÛãi pacientovi je omezena nebo musí b˘t
poru‰ena, pokud je to tfieba k ochranû vy‰-
‰ích hodnot. Tím, Ïe neinformoval stûÏo-
vatelku o smrtelné hrozbû pro její zdraví,
se dopustil pochybení v péãi. Nicménû
soud konstatoval, Ïe lékafi nejednal v pfií-
mém rozporu s lékafisk˘mi pfiedpisy, ale
pouze pfiecenil svoji povinnost mlãenlivos-
ti pfii posuzování rÛzn˘ch zájmÛ. Následnû
se vyjádfiil, Ïe jeho chování nemÛÏe b˘t
kvalifikováno jako hrubé poru‰ení povin-
nosti, které podle jiÏ existující judikatury
Spolkového soudního dvora má za ná-
sledek pfienesení dÛkazního bfiemene pfii
prokazování pfiíãinné souvislosti mezi po-
chybením v lékafiské péãi a pozitivním v˘-
sledkem HIV testu první stûÏovatelky.
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S odvoláním na písemn˘ posudek znalce
jmenovaného prvoinstanãním soudem
v prÛbûhu fiízení, se odvolací soud domní-
vá, Ïe stûÏovatelka nebyla schopna proká-
zat, Ïe se nakazila virem HIV po lednu
1993, v dobû kdy sám lékafi byl informo-
ván o skuteãnosti, Ïe její partner je HIV
pozitivní. Dle názoru znalce je pravdûpo-
dobnûj‰í, Ïe jiÏ mûla virus HIV pfied
lednem 1993. Odvolací soud dále konsta-
toval, Ïe není pochyb o vysoké kvalifiko-
vanosti soudního znalce. Znaleck˘ posu-
dek byl dobfie odÛvodnûn˘ a vzal v úvahu
pfiíslu‰né vûdecké publikace. Za tûchto
okolností odvolací soud nepovaÏoval za
nutné vyslechnout si dal‰í znalecké posud-
ky, jak bylo navrhováno stûÏovatelkou.
Soud dále konstatoval, Ïe lékafiská péãe,
která byla k dispozici v roce 1993 by ne-
zlep‰ila zdravotní stav stûÏovatelky ani za
pfiedpokladu, Ïe by o viru HIV byla infor-
mována v této dobû.

15. Dne 4. 4. 2000 Spolkov˘ soudní
dvÛr (Bundesgerichtshof) zamítl odvolání
stûÏovatelky pro nedostatek vyhlídek na
úspûch.

16. Dne 14. 11. 2000 Spolkov˘ ústavní
soud (Bundesverfassungsgericht) v tfií-
ãlenné porotû zamítl ústavní stíÏnost stû-
Ïovatelky.

17. V srpnu 2002 bûhem dal‰ích trest-
ních fiízení s lékafiem, pfiednesl jin˘ znalec
v oboru lékafiství svÛj názor ohlednû HIV
Státnímu zastupitelství ve Wiesbadenu.
PfiestoÏe nesouhlasil s názorem prvního
znalce, Ïe je velmi pravdûpodobná její ná-
kaza virem pfied lednem 1993, znalec kon-
statoval, Ïe dfiívûj‰í datum nákazy nemÛÏe
b˘t vylouãeno. V dubnu 1993 pfieru‰il stát-
ní zástupce trestní stíhání s odÛvodnûním,
Ïe nemÛÏe b˘t nade v‰í pochybnost vylou-
ãeno, Ïe by se stûÏovatelka nakazila virem
HIV pfied lednem 1993. Odvolání stûÏova-
telky bylo zbyteãné.

18. V záfií 2007 stûÏovatelka poÏádala
lékafie o pfiedání ve‰keré lékafiské doku-
mentace. Dne 5. 10. 2007 jí lékafi oznámil,
Ïe zniãil lékafiské záznamy, u kter˘ch vy-
pr‰ela lhÛta stanovená pro jejich uchování.

Právní posouzení:

I. K tvrzenému poru‰ení ãl. 2 odst. 1
a 8 Úmluvy

22. StûÏovatelka se domnívá, Ïe zamít-
nutí náhrady ‰kody vnitrostátním soudem
pfiedstavuje poru‰ení jejího práva na Ïivot.
Odvolává se na ãl. 2 odst. 1 Úmluvy, kter˘
zní takto: „Právo kaÏdého na Ïivot je chrá-
nûno zákonem”. PodpÛrnû se stûÏovatelka
odvolává na ãl. 8 Úmluvy, kter˘ zní takto:

„Právo na respektování rodinného
a soukromého Ïivota: 1. KaÏd˘ má právo
na respektování svého soukromého a ro-
dinného Ïivota, obydlí a korespondence. 2.
Státní orgán nemÛÏe do v˘konu tohoto
práva zasahovat kromû pfiípadÛ, kdy je to
v souladu se zákonem a nezbytné v demo-
kratické spoleãnosti v zájmu národní bez-
peãnosti, vefiejné bezpeãnosti, hospodáfi-
ského blahobytu zemû, pfiedcházení
nepokojÛm a zloãinnosti, ochrany zdraví
nebo morálky nebo ochrany práv a svobod
jin˘ch.”

1. Vyjádfiení stûÏovatelky

23. StûÏovatelka má za to, Ïe okolnos-
ti pfiípadu spadají pod rozsah ãl. 2 odst. 1
Úmluvy, ponûvadÏ útok jejího b˘valého
pfiítele na její zdraví se rovná pokusu
o vraÏdu. Poukázala dále na to, Ïe by v dÛ-
sledku tohoto útoku s nejvût‰í pravdûpo-
dobností zemfiela.

24. Ohlednû merita její stíÏnosti stûÏo-
vatelka uvedla, Ïe vláda nevydala jasná
pravidla pro lékafiskou profesi, která by
stanovila, jak postupovat v pfiípadû, Ïe pa-
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cient odmítne sdûlit informaci o své náka-
ze pfiíbuzn˘m. Souãasná právní úprava je
nedostateãná pro fie‰ení konfliktu zájmÛ.
StûÏovatelka dále tvrdila, Ïe odvolací soud
ve Frankfurtu ve svém rozsudku ze dne
5. 10. 1999 neinterpretoval právní termín
„hrubé zanedbání péãe” ve smyslu ãl. 2
odst. 1 Úmluvy. Dále uvedla, Ïe neinfor-
mování lékafiem o nákaze jejího pfiítele vi-
rem HIV, jí zabránilo vyhledat léãení dfií-
ve, coÏ je dal‰ím závaÏn˘m poru‰ením
jejího práva vypl˘vajícího z Úmluvy.

2. Vyjádfiení vlády

25. Vláda konstatovala na samém po-
ãátku, Ïe stíÏnost stûÏovatelky nespadá
pod ãl. 2 odst. 1 Úmluvy, protoÏe její HIV
pozitivní stav ji pfiímo neohroÏoval na
Ïivotû.

26. Dále vláda uvedla, Ïe Spolková re-
publika Nûmecko splnila a plní své povin-
nosti podle ãl. 2 odst. 1 Úmluvy k ochranû
Ïivota a zdraví sv˘ch subjektÛ tím, Ïe pfii-
jímá v rámci své jurisdikce adekvátní
a pfiijatelná pravidla k ochranû v‰ech osob
proti HIV. V oblasti ochrany vefiejného
zdraví se vláda zamûfiila na informování
‰iroké vefiejnosti o rizicích a ochranû proti
HIV. Dále Federální kanceláfi pro zdraví
vydala doporuãení pro lékafiské profese.

27. Vláda dále konstatovala, Ïe nûmec-
ké trestní právo zavedlo trestní odpovûd-
nost osob, které dobrovolnû nebo z nedba-
losti nakazí jiného virem HIV, vãetnû
trestní odpovûdnost lékafiÛ v urãit˘ch pfií-
padech. Dále ãl. 823 obãanského zákoníku
stanoví lékafiÛm povinnost platit náhradu,
pokud se jeho pacient nakazil virem HIV
v dÛsledku jeho lékafiské nedbalosti. Práv-
ní rámec, zejména ãl. 34 trestního fiádu,
poskytuje pfiimûfiené nástroje pro zváÏení
konfliktu zájmÛ v kaÏdém individuálním
pfiípadû. Není moÏné závazn˘m nafiízením
pokr˘t v‰echny moÏné pfiípady.

3. Právní posouzení soudem

28. Ohlednû aplikovatelnosti ãl. 2
odst. 1 Úmluvy Soud znovu zopakoval, Ïe
první vûta tohoto ãlánku poÏaduje, aby se
stát nejenom zdrÏel „úmyslného” zbavení
Ïivota, ale také aby podnikl adekvátní kro-
ky na ochranu ÏivotÛ tûch, ktefií spadají do
jeho jurisdikce (viz Francie proti Velké
Británii, § 88). Navíc povinnost státu po-
dle ãl. 2 vyÏaduje efektivní nezávisl˘
soudní systém, aby pfiíãina smrti pacientÛ
v péãi lékafiÛ mohla b˘t urãena a odpovûd-
né osoby byly trestnû stíhány (viz Calvelli
a Ciglio proti Itálii, § 49).

29. Ov‰em událost, která nevedla
k úmrtí, mÛÏe pouze ve v˘jimeãn˘ch pfií-
padech zaloÏit poru‰ení ãl. 2 Úmluvy (viz
Acar a dal‰í proti Turecku, § 77; Makarat-
zis proti ¤ecku, § 51; Tzekov proti Bulhar-
sku, § 40). Takovouto v˘jimeãnou okol-
nost mÛÏe pfiedstavovat nevyléãitelná
nemoc. S ohledem na okolnosti souãasné-
ho pfiípadu Soud vychází z pfiedpokladu,
Ïe souãasn˘ pfiípad vyvolává otázku, zda
se jedná o právo na Ïivot stûÏovatelky.

30. S ohledem na zvlá‰tnosti lékafiské
nedbalosti Soud znovu zopakoval, Ïe po-
vinnost vypl˘vající z ãl. 2 Úmluvy je na-
plnûna, pokud právní systém umoÏní obûti
nápravu u obãanskoprávního soudu, samo-
statnû nebo ve spojení s poskytnutím ná-
pravy u trestního soudu, umoÏÀující zalo-
Ïit odpovûdnost lékafiÛ a odpovídající
obãanskoprávní od‰kodnûní v podobû ná-
hrady ‰kody (viz Calvelli a Ciglio, § 51).

31. Na poãátku Soud upozornil na sku-
teãnost, Ïe stûÏovatelka se nepfie o to, zda
vláda vydala v‰eobecná pravidla pro infor-
mování vefiejnosti a pro lékafiské profese
s cílem zajistit pfiedcházení ‰ífiení viru
HIV. Soud dále poukázal na to, Ïe vnitro-
státní právo poskytuje moÏnost podat Ïalo-
bu na náhradu ‰kody u obãanskoprávního
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soudu podle ãl. 823 a 847 obãanského zá-
koníku a zejména ãl. 34 trestního fiádu,
kter˘ poskytuje základní právní rámec pro
fie‰ení konfliktu zájmÛ mezi lékafiskou po-
vinností zachovat mlãenlivost vÛãi pacien-
tovi a právem pacienta na zachování jeho
fyzické integrity. S ohledem na komplex-
nost pfiípadu Soud pfiipou‰tí, Ïe není v mo-
ci legislativy vydat pfiesnûj‰í pravidla pro
fie‰ení ve‰ker˘ch moÏn˘ch konfliktÛ zá-
jmu je‰tû pfiedtím, neÏ vzniknou. Soud dá-
le poukazuje na to, Ïe ãlánek 172 trestního
fiádu poskytuje po‰kozené stranû moÏnost
podat návrh, aby soud sv˘m rozsudkem
zvrátil zastavení trestního fiízení. Soud ve
svém rozhodnutí o pfiijatelnosti v projed-
návaném pfiípadû zjistil, Ïe stûÏovatelka
v tomto ohledu nevyãerpala v‰echny pro-
stfiedky nápravy, které jí vnitrostátní právo
nabízí.

32. Soud vyslovil závûr, Ïe nûmeck˘
právní systém poskytuje prostfiedky nápra-
vy, které obecnû splÀují poÏadavky ãl. 2
Úmluvy, protoÏe umoÏÀuje stranám, které
utrpûly ‰kodu díky lékafiské nedbalosti, za-
hájit jak trestní fiízení tak fiízení obãansko-
právní o náhradu ‰kody.

33. Soud dále uvádí, Ïe dle pfiíslu‰ného
vnitrostátního práva dÛkazní bfiemeno
ohlednû prokázání pfiíãinné souvislosti me-
zi nedbalostí lékafie a po‰kozením, které
vedly k úmrtí, nese pacient poÏadující na
lékafii náhradu ‰kody zpÛsobené zanedbá-
ním povinné lékafiské péãe. Podle stávající
judikatury vnitrostátních soudÛ by k pfiene-
sení dÛkazního bfiemene na lékafie do‰lo
pouze v pfiípadû „hrubého poru‰ení lé-
kafiské péãe”. Za toto hrubé poru‰ení se po-
vaÏuje, kdyÏ lékafi jasnû poru‰í dobfie zave-
dená lékafiská pravidla. V tomto pfiípadû
frankfurtsk˘ odvolací soud v˘slovnû uznal
ve svém rozhodnutí ohlednû nárokÛ na ná-
hradu ‰kody stûÏovatelky, Ïe obÏalovan˘
lékafi poru‰il své profesní povinnosti vÛãi
stûÏovatelce, tím Ïe ji neinformoval o in-

fekci jejího partnera. Nicménû soud se do-
mnívá, Ïe takové jednání nemÛÏe b˘t kvali-
fikováno jako „hrubé poru‰ení lékafiské
péãe”, ponûvadÏ lékafi nejednal pfiímo
v rozporu s lékafisk˘mi pfiedpisy, ale pouze
pfiecenil svoji povinnost mlãenlivosti pfii
zvaÏování konfliktu zájmÛ. V tomto pfiípa-
dû, pokraãoval soud, nebylo moÏné apliko-
vat pravidlo na pfienesení dÛkazního bfie-
mene. Souãasnû bylo na stûÏovatelce, aby
prokázala, Ïe se nakazila virem HIV po
lednu 1993, kdy byl sám lékafi informován
o viru HIV jejího partnera. Odvolací soud
se spolehl na znaleck˘ posudek, kdyÏ kon-
statoval, Ïe není moÏné vylouãit, Ïe se stû-
Ïovatelka nakazila virem pfied lednem
1993, kdy byl sám lékafi informován o viru
HIV u jejího partnera.

34. Soud stanoví, Ïe v dobû, kdy frank-
furtsk˘ odvolací soud vydal rozhodnutí
z roku 1999, neexistovala vnitrostátní judi-
katura ohlednû toho, zda rodinn˘ lékafi má
ãi nemá povinnost informovat o nákaze vi-
rem HIV partnera pacienta i pfies jeho v˘-
slovnou vÛli. Soud dále poukazuje na to,
Ïe tfii soudci, ktefií rozhodovali o pfiípadu
u prvoinstanãního soudu, se na rozdíl od
soudcÛ odvolacího soudu nedomnívali, Ïe
lékafi byl povinen informovat stûÏovatelku
o stavu pacienta. Za tûchto okolností se ne-
jeví b˘t v rozporu s duchem ãl. 2 Úmluvy,
kdyÏ odvolací soud plnû uznávající, Ïe lé-
kafi jednal v rozporu s profesními povin-
nostmi, nepovaÏoval v˘‰e zmínûné poru‰e-
ní za „hrubé poru‰ení lékafiské péãe”, které
by vedlo k pfienesení dÛkazního bfiemene.
To v‰ak nevyluãuje moÏnost, Ïe pro po-
souzení lékafiské nedbalosti bude tfieba
pouÏít vy‰‰ích standardÛ v pfiípadech, kte-
ré vyvstanou po zvefiejnûní rozhodnutí
frankfurtského odvolacího soudu v této
vûci, které vyjasÀuje povinnosti lékafiské
profese za tûchto specifick˘ch okolností.

35. S ohledem na v˘‰e uvedené úvahy
Soud povaÏuje pozornost, jakou nûmecké
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