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ESLP A POVINNÉ OČKOVÁNÍ 

 3 hlavní větve judikatury 

 

a) spory o přípustnost povinného očkování z hlediska EÚLP per se 

 

b) spory o náhradu újmy způsobené vedlejšími účinky povinného 

očkování a její případný základ v EÚLP 

 

c) svoboda vyjadřování ohledně povinného očkování 



POVINNÉ OČKOVÁNÍ JAKO ZÁSAH DO PRÁVA NA OCHRANU 
SOUKROMÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA 

 raná judicializace  

1984: Acmanne a další v. Belgie, č. 10435/83, 40 DR 251 

• stěžovatelé napadají povinnost podstoupit tuberkulinový test nebo snímkování ze štítu 

• Evropská komise pro lidská práva:  

„even minor medical treatment against the patient's w ill must be regarded as an 
interference w ith the right to respect for private life 
The requirement, non-compliance with which was punishable, that eight of the applicants   
undergo, or have their children undergo, tuberculin tests and that two of the applicants undergo 
chest x-rays may amount to interference w ith the right to respect for private life.“ 
 
1998: Boffa a další v. San Marino, č. 26536/ 95, 92-B DR 27, 1998 
• stěžovatelé napadají povinné očkování, zejména očkovaní proti hepatit idě B, pro 

rozpor s čl. 2 (vysoká rizika spojená s očkováním), 5, 8 a 9 EÚLP (nemožnost, aby 
rodiče rozhodovali o vakcinaci vlastních dětí) 

• Evropská komise pro lidská práva:  
„Even assuming that Article 2 may be seen as providing protection against physical injury, an 
intervention such as a vaccination does not, in itself, amount to an interference 
prohibited by it. Moreover, the applicant has not submitted any evidence that, in the particular 
case of his child, a vaccination would create a real medical danger to life … 
The Commission recalls that Article 9 of the Convention primarily protects the sphere of personal 
and religious beliefs, i. e. the area  which is sometimes called the forum internum … 
The Commission has already found that a requirement to undergo medical treatment or a 
vaccination, on pain of a penalty, may amount to interference w ith the right to respect 
for private life.“ 
 

 



POVINNÉ OČKOVÁNÍ JAKO PŘÍPUSTNÝ ZÁSAH DO PRÁVA NA OCHRANU 
SOUKROMÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA 

 ale: právo na ochranu soukromého a rodinného života nemá absolutní povahu  

 Evropská komise pro lidská práva 

1984: Acmanne a další v. Belgie 

„It remains to be considered whether such interference was in accordance with Article 8 para 2 of the Convention. 
Here the Commission will seek to ascertain“ 

i) whether the interference was in accordance with the law? „the interference with the applicants' right 
to respect for private life was indeed in accordance with the law, being prescribed by the School Medical 
Inspection Act of 21 March 1964 …“ 

ii) was for a purpose or purposes authorised by paragraph 2? “Commission holds that the interference 
was justified to protect both public health and the applicants´ health“ 

iii) and was necessary to those purposes in a democratic society? „In assessing the necessity of the 
interference with the applicants' private life, the Commission takes into account the reasoning in the Liège 
Court of Appeal judgments of 10 and 24 February 1984. In particular it notes that, finding that the applicants 
had not produced evidence of disadvantages comparable to the former ravages of tuberculosis, 
particularly among the deprived, the Court held that the individual had a social duty to defer to 
the general interest and not endanger the health of others where his life was not in danger … The 
Commission accordingly considers the interference of which the applicant  complain to be proportionate to the 
aim pursued and to be necessary to protect health in a democratic society within the meaning of Article 8 para 
. 2 of the Convention.“ 

 

1998: Boffa a další v. San Marino 

„The Commission considers that, as regards the aim of the contested legislation, the interference is based on the 
need to protect the health of the public and of the persons concerned, and so is justified 

The Commission notes, first, that the applicant has not demonstrated a probability that, in the particular case of his 
child, the relevant vaccine would cause serious problems. 

Further, the Commission considers that a vaccination campaign such as exists in most countries, which 
obliges the individual to defer to the general interest and not to endanger the health of others where 
his own life is not in danger, does not go beyond the margin of appreciation left to the State.“ 

 

 
 

   

 



 Solomachin v. Ukrajina, 15. března 2012, č. 24429/03 

 skutkově: 35letý muž trpící akutním respiračním onemocněním očkován proti záškrtu; v důsledku očkování se u něj 
měla rozvinout série onemocnění, z nichž ale žádné nepatřilo mezi známé vedlejší účinky očkování nebo s ním nebylo v 
příčinné souvislosti; během řízení před ESLP umírá na infarkt v 46 letech 

 ESLP:  

„33. The Court reiterates that according to its case-law, the physical integrity of a person is covered by the concept of 
“private life” protected by Article 8 of the Convention … Compulsory vaccination – as an involuntary medical 
treatment – amounts to an interference w ith the right to respect for one’s private life, which includes a 
person’s physical and psychological integrity, as guaranteed by Article 8 § 1 

34. The Court notes that in the instant case, as was uncontested by the parties, there has been an interference w ith 
the applicant’s private life. 

35. The Court further notes that such interference was clearly provided by law  and pursued the legitimate aim 
of the protection of health.  

 It remains to be examined whether this interference was necessary in a democratic society? 

36. In the Court’s opinion the interference with the applicant’s physical integrity could be said to be justified by the 
public health considerations and necessity to control the spreading of infectious diseases in the region. 
Furthermore, according to the domestic court’s findings, the medical staff had checked his suitability for 
vaccination prior to carrying out the vaccination, which suggest that necessary precautions had been taken to 
ensure that the medical intervention would not be to the applicant’s detriment to the extent that would upset the balance 
of interests between the applicant’s personal integrity and the public interest of protection health of the population. 

37. Furthermore, the applicant himself failed to explain what had prevented him from objecting to the vaccination, when 
previously he had objected on several occasions. There is no evidence before the Court to prove that the vaccination in 
question had actually harmed the applicant’s health. 

38. The Court also notes that the applicant’s allegations were thoroughly examined by the domestic courts and found 
unsubstantiated. The domestic courts found only one insignificant irregularity in the vaccination procedure, 
namely, making the vaccination outside the special vaccination room. This, they found, did not in any way affect 
the applicant’s health. They also established that none of the known side-effects of the vaccination were manifested by the 
applicant. They did so on the basis of several medical expert reports. The findings of the domestic courts were based on a 
large amount of medical data collected upon the motion of the applicant and of the courts. These findings appear to be 
grounded on a sufficient evidential basis and their conclusions are not arbitrary or manifestly unreasonable. The applicant 
did not submit any evidence to challenge the findings of the domestic authorities.“ 
 

ESLP: KONTINUITA POSTOJŮ 

 



PŘÍPUSTNOST POVINNÉHO OČKOVÁNÍ: SOUHRN 

 povinné očkování = zásah do práva na ochranu soukromého a rodinného života podle čl. 8 EÚLP 

jako důsledek průlomu do tělesné integrity a osobní autonomie jednotlivce 

 vzhledem k relativní povaze práva na ochranu soukromého a rodinného života je takový zásah 

přípustný za předpokladu, že 

i) má řádný právní základ v právu smluvního státu (formální i materiální legalita) 

ii) sleduje legitimní cíl – domněnka, že sleduje ochranu veřejného zdraví, směřuje-li proti infekčním 

nemocem, a to i těm které se na území smluvního státu nebo jeho části bezprostředně nevyskytují 

iii) je s ohledem na okolnosti nezbytný v demokratické společnosti 

- přes rizika spojená s očkováním je tato nezbytnost v zásadě presumována 

- zájem na ochraně veřejného zdraví však musí být vyvažován oproti zájmům jednotlivce: požadavek 

předběžného vyšetření jednotlivce ke zjištění možných kontraindikací 

 otevřené otázky:  

- legitimita očkování proti všem infekčním nemocem nebo jen těm dostatečně závažným? 

- způsobilost užívaných očkovacích látek (úzká vazba na proces jejich klinického hodnocení)? 

 



SPORY O NÁHRADU ÚJMY ZPŮSOBENÉ VEDLEJŠÍMI ÚČINKY 
POVINNÉHO OČKOVÁNÍ 

 Salvetti v. Itálie, 9. 7. 2002, č. 42197/98 
- stěžovatel, u něhož se projevily mimořádně závažné vedlejší účinky povinného očkování proti obrně 

provedeného ve dvou letech (slepota, paralýza, disartritida), napadá pro rozpor s EÚLP italskou 
konstrukci náhrady za takto způsobenou újmu (renta, avšak zastropovaná a jen od r. 1992) jako 
nespravedlivou  

- nepřípustné ratione temporis 
 Baytüre a další v. Turecko, 12. března 2013, č. 3270/09 
- po vakcinaci tetravakcinou zahrnující očkování proti obrně se u dvouletého dítěte rozvíjí metatarsus 

adductus  
- náhrada za takto vzniklou újmu ale tureckými orgány odmítnuta, protože nebylo shledáno žádné 

pochybení: syndrom sice kvalifikován jako přímý následek očkování proti obrně, avšak současně jako 
velmi vzácný (1 případ na 2 500 000 000), jemuž není možné medicínsky předejít, tetravakcína sama o 
sobě bez vad 

- ESLP: rodiče se za sebe a dítě dovolávají náhrady újmy na základě čl. 2 ve spojení s čl. 8 EÚLP 
„26. La Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article 8 de la Convention les griefs formulés 
par les requérants … 
28. La Cour admet que si, dans le cadre d’une campagne de vaccination dont l’unique objectif est de 
protéger la santé de la communauté par l’éradication de maladies infectieuses, il se produit un faible 
nombre d’accidents graves, on ne peut reprocher à l’Etat d’avoir omis de prendre les mesures 
voulues pour protéger l’intégrité physique des individus. 
29. En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que le vaccin administré à Bahtiyar 
Enes Baytüre l’ait été d’une manière inappropriée ou que les mesures adéquates n’aient pas 
été prises pour éviter la réalisation des risques liés à cette vaccination (paragraphes 8 et 10 ci-
dessus). 
30. La Cour ne perd pas de vue que l’intéressé a été victime d’un effet indésirable d’un vaccin 
recommandé. Elle mesure la difficulté d’une telle situation. Cependant, dans un système où la 
vaccination n’est pas obligatoire, en l’absence d’une erreur médicale l’instauration d’un 
régime d’indemnisation des personnes victimes de dommages dus à une vaccination est 
fondamentalement une mesure de sécurité sociale qui échappe au domaine de la Convention. 
31. En conséquence, les griefs des requérants doivent être rejetés pour incompatibilité ratione 
materiae avec les dispositions de la Convention au sens de son article 35 § 3 a).“ 

 



SPORY O NÁHRADU ÚJMY ZPŮSOBENÉ VEDLEJŠÍMI ÚČINKY POVINNÉHO 
OČKOVÁNÍ: SOURHN 

 nejednoznačná judikatura 

 závěr o tom, že odškodňování za újmu způsobenou očkováním nespadá do působnosti 

EÚLP a zejména čl. 8 EÚLP (negativní ani pozitivní povinnosti), resp. neplyne z EÚLP 

výslovně formulován jen pro případ, že je očkování stejně jako v Turecku 

konstruováno jak dobrovolné a při podávání očkovací látky nedošlo k lékařské 

nedbalosti 

 judikoval by ESLP stejně v případě odškodňování újmy způsobené povinným 

očkováním? 

- na jedné straně náznak, že odpovědnost za újmu spojenou s velmi závažnými následky 

očkování směřujícího k eradikaci závažných infekčních chorob nelze smluvním státům 

přičítat, a to ani z titulu pozitivních povinností podle čl. 8 EÚLP 

- na straně druhé náznak, že je nutné vyvinout úsilí k vyloučení všech rozumně 

předvídatelných vedlejších účinků očkování 

- dlouhodobě nutné vyjasnění postoje, jelikož jde o věc obecného zájmu 

 



SVOBODA VYJADŘOVÁNÍ OHLEDNĚ POVINNÉHO OČKOVÁNÍ 

 Mor v. Francie, 15. prosince 2011, č. 28198/09 

 advokát, který tisku sdělil podrobnosti ze znalecké zprávy naznačující souvislost mezi 
očkováním proti hepatitidě B a závažnými degenerativními chorobami, z nichž některé mohou 
vést až k smrti, o níž se dozvěděl v souvislosti se zastupováním v jednom trestním případu, 
odsouzen pro porušení mlčenlivosti k symbolické náhradě újmy ve výši 1 euro 

 ESLP: 

„53. La Cour estime que les déclarations de la requérante s’inscrivaient dans le cadre d’un débat 
d’intérêt général, s’agissant d’une procédure diligentée pour homicide involontaire à l’initiative 
de victimes de maladies survenues après une vaccination contre l’hépatite B. Les faits concernaient 
directement une question de santé publique et mettaient en cause non seulement la responsabilité 
de laboratoires pharmaceutiques chargés de la fabrication et de l’exploitation du vaccin contre 
l’hépatite B, mais également des représentants de l’Etat en charge des questions sanitaires. 
L’opinion publique était donc assurément intéressée par cette question. A cet égard, la 
Cour rappelle que l’article 10 § 2 de la Convention ne laisse guère de place pour des 
restrictions à la liberté d’expression dans le domaine du discours polit ique ou, comme 
en l’espèce, des questions d’intérêt général (voir, notamment, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], 
no 26682/95, § 61, CEDH 1999-IV) et que dans un contexte médiatique, la divulgation 
d’informations peut répondre au droit du public de recevoir des informations sur les 
activités des autorités judiciaires (Foglia c. Suisse, no 35865/04, § 97, 13 décembre 2007).“ 

- s ohledem na svobodu vyjadřování ve smyslu čl. 10 EÚLP konstatováno porušení EÚLP   

 debata o očkování jako předmět obecného zájmu, která nemůže být smluvními 
státy za normálních okolností omezena 

 



 
 
 
 
 

 
„Messieurs, c'est les microbes qui auront le dernier 
mot.“ 

 
    Louis Pasteur 
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