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1.2 Opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti  
a primerané sledovanému legitímnemu cieľu – relevantné 
kritériá posúdenia

Boultif proti Švajčiarsku, rozsudok z 2. augusta 2001,  
sťažnosť č. 54273/00

Skutkový stav:

Alžírsky štátny príslušník Abdelouahab Boultif, narodený v roku 1967, 
prišiel v decembri 1992 s turistickým vízom do Švajčiarska a v marci 1993 
sa tam oženil so švajčiarskou štátnou príslušníčkou. V roku 1996 bol sťa-
žovateľ odsúdený súdom na trest odňatia slobody v trvaní 18 mesiacov za 
lúpež spáchanú v roku 1994 v Zürichu. Odvolací trestný súd následne trest 
ešte sprísnil o šesť mesiacov. Na výkon trestu nastúpil odsúdený v máji 1998, 
pričom v tomto čase mu bolo zamietnuté predĺženie povolenia na pobyt 
vo Švajčiarsku. V konaní o administratívnej žalobe napádajúcej neobno-
venie povolenia na pobyt, Správny súd kantónu Zürich dospel k záveru, že 
úradné rozhodnutie bolo plne odôvodnené verejným záujmom na ochrane 
vnútorného poriadku a bezpečnosti. Po vykonaní časti trestu bol sťažovateľ 
v auguste 1999 predčasne prepustený na slobodu. Otázkou možnosti jeho 
ďalšieho pobytu vo Švajčiarsku sa v novembri 1999 znovu zaoberal švaj-
čiarsky Spolkový súd. V konaní pred týmto súdom bola žalujúcou stranou 
výrazne namietaná otázka porušenia článku 8 Dohovoru v prípade skutoč-
ného vyhostenia sťažovateľa zo Švajčiarska, a to najmä preto, že jeho manžel-
ka z viacerých dôvodov (ekonomických, jazykových i rodinných) odmietla 
svojho muža nasledovať do inej krajiny. Táto námietka však nebola uznaná 
ako rozhodujúca, čo viedlo k tomu, že sťažovateľ sa v roku 2000 podvolil 
rozhodnutiu švajčiarskych orgánov a krajinu opustil, ale s tým, že zároveň 
podal sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.

Právne posúdenie:

Článok 8 Dohovoru
Kľúčovým problémom bola otázka, či postup švajčiarskych úradov proti 

sťažovateľovi nebol vzhľadom na rešpektovanie práva na rodinný život príliš 
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tvrdým, disproporčným a nie nutným na ochranu verejného záujmu v de-
mokratickej spoločnosti. 

Súd vzal v tomto prípade do úvahy celý rad aspektov. Jedným z kritérií 
bola povaha a závažnosť spáchaného zločinu. Ďalej uviedol, že je potrebné 
vziať do úvahy obdobie, počas ktorého sa osoba, ktorá má byť vyhostená, už 
skôr v krajine zdržiavala, ako aj to, ako sa táto osoba správala pred spácha-
ním zločinu a po jeho spáchaní. Bez významu, pochopiteľne, nie je ani štátna 
príslušnosť páchateľa a jeho rodinných príslušníkov, a to najmä vzhľadom na 
perspektívu návratu do vlasti. Dôležité je posúdiť aj rodinnú situáciu, najmä 
pevnosť rodinného zväzku a vplyv odchodu jedného z rodičov na maloleté 
deti. Aj keď je zrejmé, že samotný ohľad na objektívne či subjektívne problé-
my rodinného partnera pri rozhodovaní sa o tom, či bude môcť žiť v cudzej 
krajine, nemôže dôsledne brániť vyhosteniu, treba zvažovať aj skutočnú dô-
vodnosť obavy zo života v cudzej krajine, ako aj vecné ťažkosti, ktoré to pre 
rodinu prináša. Má sa zvážiť aj to, či partner pri vstupe do manželstva vedel, 
že jeho partner má kriminálnu minulosť a zločinné sklony.

Súd uznal, že je málo pravdepodobné, že manželka bude sťažovateľa na-
sledovať do krajiny, akou je Alžírsko, a že nie je zrejmé ani to, že by manže-
lov bola ochotná prijať nejaká iná krajina. Keďže zreteľ na postoj rodinného 
partnera je podľa názoru Súdu esenciálnym kritériom, bolo potrebné zvážiť, 
či je záujem ochrany verejného poriadku taký dôležitý a akútny, aby odmiet-
nutie povolenia na pobyt v krajine jednému z manželov bolo primeraným 
opatrením správnej politiky.

Vyhostenie páchateľa trestného činu po vykonaní trestu, ak nie je preu-
kázané, že ide o osobu predstavujúcu stále vážne nebezpečenstvo pre verejný 
poriadok, možno hodnotiť ako opatrenie neprimerane tvrdé. Súd teda jed-
nomyseľne konštatoval porušenie článku 8 Dohovoru a sťažovateľovi priznal 
náhradu trov konania. 

Súhlasné stanovisko
Sudcovia Baka, Wildhaber a Lorenzen pripojili k tomuto rozsudku do-

plňujúce vyjadrenie, v ktorom uviedli, že článok 8 Dohovoru bol porušený 
už tým, že vyhostenie sťažovateľa bolo realizované ako automatický dôsle-
dok trestného postihu bez zreteľa na sociálnu nutnosť takéhoto kroku. Aj 
keď by teda bolo možné pripustiť, že život rodiny mimo Švajčiarska by bol 
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určite ťažší, ale nie úplne nemožný, zásadným dôvodom porušenia článku 8  
Dohovoru je predovšetkým neprimerane tvrdý úradný postup.

1.3 Rodinné puto medzi rodičom a dieťaťom

Berrehab proti Holandsku, rozsudok z 21. júna 1988,  
sťažnosť č. 10730/84

Skutkový stav:

V roku 1977 sa pán Abdellah Berrehab, štátny občan Maroka, oženil  
s pani Sonjou Kosterovou, štátnou občiankou Holandska. Ich dcéra Rebecca, 
ktorá je tiež štátnou občiankou Holandska, sa narodila v roku 1979. Keďže 
sa jej rodičia krátko pred tým rozviedli, holandské úrady odmietli obnoviť 
sťažovateľovi povolenie na pobyt, ktoré mu bolo udelené na základe zákona 
o cudzincoch z 13. januára 1965, a vyhostili ho v roku 1984. Spolu s dcérou 
sa sťažoval na vplyv týchto opatrení na ich rodinný život. V roku 1985 sa 
sťažovateľ znovu oženil s pani Kosterovou. Následne mu bol povolený pobyt 
v Holandsku „na účel spolužitia so svojou holandskou manželkou a vykoná-
vania pracovnej činnosti počas tohto obdobia“.

Právne posúdenie:

Aplikovateľnosť článku 8 Dohovoru
Súd nepovažoval život v spoločnej domácnosti ako sine qua non ro-

dinného života medzi rodičmi a neplnoletými deťmi. Uviedol, že vzťah 
vytvorený medzi snúbencami zákonným a právoplatným sobášom, takým 
ako uzavreli pán a pani Berrehabovci, sa má považovať za „rodinný život“.  
Z pojmu rodina, na ktorom je založený článok 8 Dohovoru, vyplýva, že die-
ťa narodené z takéhoto zväzku je ipso iure súčasťou tohto vzťahu. Z tohto 
dôvodu existuje od momentu narodenia dieťaťa a už vzhľadom na samotnú 
existenciu tejto skutočnosti medzi dieťaťom a jeho rodičmi zväzok rovnajúci 
sa „rodinnému životu“, dokonca aj vtedy, keď rodičia neskôr spolu nežijú. 
Ďalšie udalosti, pravdaže, môžu pretrhnúť tieto putá, ale v tomto prípade to 
tak nebolo. Je nepochybné, že sťažovateľ a pani Kosterová, ktorí sa rozviedli, 
už v čase narodenia Rebeccy nebývali spolu a po jej narodení neobnovili 
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spolužitie. Nič to nemení na skutočnosti, že až do svojho vyhostenia z Ho-
landska sťažovateľ navštevoval dcéru štyrikrát týždenne, vždy na niekoľko 
hodín. Nemožno preto tvrdiť, že putá „rodinného života“ sa medzi nimi 
pretrhli.

Článok 8 ods. 1 Dohovoru
Podľa tvrdenia sťažovateľov bolo odmietnutie udelenia nového povole-

nia na pobyt sťažovateľovi po rozvode a z toho vyplývajúce vyhostenie, zása-
hom do jeho práva na rešpektovanie rodinného života, dôvodiac vzdialenos-
ťou medzi Holandskom a Marokom a finančnými problémami spôsobenými 
núteným návratom sťažovateľa do rodnej krajiny. Vláda oponovala, že nič 
nebránilo sťažovateľovi vykonávať jeho právo na styk s dieťaťom cestovaním 
z Maroka do Holandska na základe krátkodobých víz. Súd sa vyjadril, že táto 
možnosť bola skôr teoretická vzhľadom na okolnosti tohto prípadu. Navyše, 
sťažovateľovi boli udelené takéto víza až po pôvodnom odmietnutí udeliť 
ich. Uvedené opatrenia preto v skutočnosti zabránili sťažovateľom udržia-
vať medzi sebou pravidelné kontakty napriek tomu, že takéto kontakty boli 
veľmi dôležité. Opatrenia teda predstavovali zásah do výkonu práva garan-
tovaného v článku 8 ods. 1 Dohovoru a musia sa posúdiť podľa článku 8  
ods. 2 Dohovoru.

Článok 8 ods. 2 Dohovoru
a) „V súlade so zákonom“

Súd dospel k záveru, že opatrenia, o ktoré ide, boli prijaté na základe 
zákona z roku 1965 a dokonca ani sťažovatelia túto skutočnosť nepopierali.
b) „Legitímne ciele“

Súd poukázal na to, že legitímnym cieľom, ktorý sa sledoval, bolo skôr 
zachovanie „hospodárskeho blahobytu krajiny“ podľa článku 8 ods. 2  
Dohovoru, ako predchádzanie nepokojom. Vláda sa v skutočnosti usilovala  
o regulovanie trhu práce, a to vzhľadom na počet obyvateľstva.
c) „Nevyhnutné v demokratickej spoločnosti“

Súd pripúšťal pri určovaní, či bol zásah „nevyhnutný v demokratickej 
spoločnosti“, voľnú úvahu, ktorú majú k dispozícii zmluvné štáty. V tejto 
súvislosti akceptoval, že Dohovor v zásade nezakazuje zmluvným štátom 
upraviť vstup a dĺžku pobytu cudzincov. Podľa ustálenej judikatúry však po-
jem „nevyhnutne“ v sebe zahŕňa skutočnosť, že zásah zodpovedá naliehavej 
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sociálnej potrebe, a najmä že je primeraný legitímnemu cieľu, ktorý sleduje. 
Súd musel zistiť, či bola táto posledná podmienka v tomto prípade splnená. 
Súd poznamenal, že jeho úlohou nie je rozhodovať o holandskej prisťaho-
valeckej politike ako takej. Jeho úlohou je iba preskúmať zásahy, ktoré sú 
predmetom sťažnosti, a musí tak urobiť nielen z hľadiska otázky prisťaho-
valectva a pobytu, ale aj vzhľadom na spoločný záujem sťažovateľov pokra-
čovať v kontaktoch medzi nimi. Legitímny cieľ, ktorý sa sleduje, musí byť  
v rovnováhe so závažnosťou zásahu do práva sťažovateľov na rešpektova-
nie ich rodinného života. Pokiaľ ide o sledovaný cieľ, zdôraznil, že tento 
prípad sa netýkal cudzinca, ktorý žiadal o povolenie na pobyt v Holandsku 
prvýkrát, ale osoby, ktorá v Holandsku už legálne žila niekoľko rokov, ktorá  
v tejto krajine mala svoj domov a svoju prácu, a vláda voči nej nemala žiad-
ne námietky. Navyše, sťažovateľ mal v krajine už skutočné rodinné zväzky –  
oženil sa s Holanďankou a narodilo sa im dieťa.

Pokiaľ ide o rozsah zásahu, poznamenal, že tu počas niekoľkých rokov 
existovali veľmi úzke putá medzi sťažovateľom a jeho dcérou a že odmietnu-
tie udeliť sťažovateľovi samostatné povolenie na pobyt a následné vyhostenie 
znamenali hrozbu, že sa tieto putá môžu pretrhnúť. Účinky týchto zásahov 
boli o to závažnejšie, že Rebecca potrebovala ostať v kontakte s otcom, berúc 
do úvahy najmä to, že bola ešte veľmi malá. 

Vzhľadom na tieto osobitné okolnosti bol Súd toho názoru, že sa ne-
podarilo dosiahnuť náležitú rovnováhu medzi protichodnými záujmami,  
a preto tu vznikla disproporcia medzi použitými prostriedkami a sledo-
vaným cieľom. Preto Súd nemohol považovať namietané opatrenia za ne-
vyhnutné v demokratickej spoločnosti a dospel k záveru, že bol porušený  
článok 8 Dohovoru.

Článok 3 Dohovoru
Sťažovatelia tvrdili, že odmietnutie udeliť sťažovateľovi nové povolenie 

na pobyt po rozvode a jeho nasledujúce vyhostenie boli porušením článku 3  
Dohovoru. Podľa názoru komisie, skutočnosti tohto prípadu nepreukazu-
jú, že sťažovatelia museli znášať utrpenie takého stupňa, aby zodpovedalo 
pojmu „neľudského“ alebo „ponižujúceho“ zaobchádzania. Súd sa stotožnil  
s týmto názorom a rozhodol, že nebol porušený článok 3 Dohovoru.
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Nesúhlasné stanovisko
Sudca Thór Vihjálmsson bol názoru, že otvorená ostáva otázka, či bol 

zásah, ktorý je predmetom sťažnosti, „nevyhnutný v demokratickej spoloč-
nosti“. Berúc do úvahy okolnosti, že sťažovatelia nebývali v tej istej domác-
nosti a že rodičia dieťaťa neboli zosobášení v príslušnom čase, uviedol, že 
práva sťažovateľa neprevážili nad záujmami žalovaného štátu vyjadrenými 
v článku 8 ods. 2 Dohovoru. Tento záver podopiera skutočnosť, že kon-
takty medzi dvoma sťažovateľmi neboli úplne prerušené po jeho odchode  
z Holandska. 

Rodinný život, ktorý viedla Rebecca s otcom, bol ohraničený dohodou 
sťažovateľa s matkou Rebeccy. Dieťa sa mohlo ťažko vyjadriť k počtu kon-
taktov s otcom a žalovaný štát nemohol zmeniť jeho postavenie žiadnym 
pozitívnym zásahom. Preto bolo postavenie Rebeccy veľmi závislé od vôle 
druhých. Podľa názoru sudcu, je uvedené argumentom v prospech žalova-
ného štátu. Berúc do úvahy rodinnú situáciu tak, ako už bola opísaná, do-
spel k záveru, že práva dcéry, ak sa posudzujú osobitne, ani spoločné práva 
obidvoch sťažovateľov, nemohli viesť k záveru, že bol porušený článok 8 
Dohovoru.

1.4 Kritériá posudzovania prekážok prameniacich z práva  
na rodinný a súkromný život

Üner proti Holandsku, rozsudok z 18. októbra 2006,  
sťažnosť č. 46410/99

Skutkový stav:

Sťažovateľ, ktorý sa narodil v roku 1969, žil až do roku 1981 v Turecku. 
Vo veku 12 rokov sa s matkou presťahoval do Holandska za svojím otcom. 
Povolenie na trvalý pobyt sťažovateľ získal v roku 1988. V júni 1991 začal 
žiť v spoločnej domácnosti s holandskou štátnou príslušníčkou a vo februári 
1992 sa im narodil syn. V novembri 1992 sa sťažovateľ od svojej družky od-
sťahoval, no zostal s ňou a synom v úzkom kontakte. V máji 1993 sa sťažo-
vateľ zaplietol do sporu v kaviarni, pri ktorom zabil jedného muža a druhého 
postrelil do nohy. Dňa 21. januára 1994 bol odsúdený za zabitie a ublíženie 
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na zdraví na sedem rokov trestu odňatia slobody. Okrem tohto odsúdenia 
bol už v minulosti súdne trestaný pre rušenie pokoja. Jeho partnerka, syn 
a ďalší syn, ktorý sa im narodil v júni 1996, ho pravidelne navštevovali vo 
výkone trestu. Jeho synovia majú holandské štátne občianstvo a ani oni, ani 
ich matka neovládajú turecký jazyk. Dňa 30. januára 1997 zástupca minis-
tra spravodlivosti zrušil sťažovateľovi povolenie na trvalý pobyt a uložil mu 
zákaz pobytu na území Holandska na 10 rokov z dôvodu právoplatného 
odsúdenia. Sťažovateľ neúspešne podal odvolanie. Do Turecka bol vyhoste-
ný 11. februára 1998. Onedlho sa však vrátil do Holandska a opätovne bol 
vyhostený 4. júna 1998. Znovu neúspešne podal odvolanie. Dňa 29. marca 
2006 bol sťažovateľ odhalený pri práci na ilegálnej plantáži na pestovanie 
marihuany. Dňa 16. mája 2006 bol deportovaný do Turecka.

Právne posúdenie:

Článok 8 Dohovoru – všeobecné princípy
Súd opätovne potvrdil, že štát má právo podľa medzinárodného práva 

a zmluvných záväzkov kontrolovať vstup cudzincov na svoje územie a ich 
pobyt na tomto území (pozri napr. Abdulaziz, Cabales a Balkandali proti 
Spojenému kráľovstvu, rozsudok z 28. mája 1985). Dohovor negarantuje 
právo cudzinca vstúpiť alebo zotrvať v konkrétnej krajine a na plnenie svojej 
úlohy pri zachovávaní verejného poriadku zmluvné štáty majú právomoc 
vyhostiť cudzinca odsúdeného pre spáchanie trestných činov. Ich rozhodnu-
tie v tejto oblasti môže zasiahnuť do práva chráneného podľa článku 8 ods. 1  
Dohovoru, no musí byť v súlade so zákonom a nevyhnutné v demokratic-
kej spoločnosti, to znamená, že musí byť odôvodnené tlakom spoločenskej 
potreby a najmä primerané sledovanému legitímnemu cieľu (pozri Slivenko 
proti Lotyšsku, sťažnosť č. 48321/99).

Súd zastával názor, že tieto zásady sa aplikujú bez ohľadu na to, či cu-
dzinec vstúpil do hostiteľskej krajiny ako dospelý alebo vo veľmi mladom 
veku, alebo dokonca sa v tejto krajine narodil. V tejto súvislosti sa Súd od-
volával na Odporúčanie 1504 (2001) o zákaze vyhosťovania imigrantov  
s dlhodobým pobytom, v ktorom Parlamentné zhromaždenie Rady Európy 
odporučilo, aby Výbor ministrov vyzval členské štáty, okrem iného, garan-
tovať, že migranti s dlhodobým pobytom, ktorí sa narodili alebo vyrástli  
v hostiteľskej krajine, nemôžu byť za žiadnych okolností vyhostení. Takéto 
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absolútne právo však nevyplýva z článku 8 Dohovoru, pretože druhý odsek 
je formulovaný tak, že jasne umožňuje výnimky zo všeobecných práv ga-
rantovaných v odseku 1.

Súd uviedol, že aj keď cudzí štátny príslušník má veľmi silný pobytový 
status a dosiahol vysoký stupeň integrácie, jeho postavenie nemôže byť také 
isté ako postavenie štátneho príslušníka, keď dôjde k uvedenej právomoci 
zmluvných štátov vyhostiť cudzincov z jedného alebo viacerých dôvodov 
uvedených v druhom odseku článku 8 Dohovoru. Rozhodnutie zrušiť povo-
lenie na pobyt a (alebo) uložiť nariadenie o vyhostení usadeného migranta 
nasledujúce po trestnom odsúdení, pri ktorom bola migrujúcej osobe ulo-
žená trestná sankcia, nepredstavuje dvojité potrestanie. 

Súd poznamenal, že v rozsudku Boultif (pozri spracované rozhodnutie 
Boultif proti Švajčiarsku, rozsudok z 2. augusta 2001, sťažnosť č. 54273/00) 
boli rozpracované relevantné kritériá na posúdenie toho, či opatrenie o vy-
hostení bolo nevyhnutné v demokratickej spoločnosti a primerané sledova-
nému legitímnemu cieľu. Súd vyjadril výslovne dve kritériá, ktoré už mohli 
byť naznačené ako kritériá uvedené v rozsudku Boultif: 
a) najlepšie záujmy a blaho detí, najmä závažnosť problémov, ktorým deti 

sťažovateľa pravdepodobne čelia v krajine, do ktorej má byť sťažovateľ 
vyhostený;

b) pevnosť sociálnych, kultúrnych a rodinných pút s hostiteľskou krajinou 
a s krajinou určenia. 
Pokiaľ ide o prvý bod, Súd uviedol, že táto otázka už je vyjadrená v exis-

tujúcej judikatúre (pozri napr. Şen proti Holandsku, rozsudok z 21. decem-
bra 2001, sťažnosť č. 31465/96). Pokiaľ ide o druhý bod, uviedol, že hoci sťa-
žovateľ v prípade Boultif bol už dospelý, keď vstúpil na územie Švajčiarska, 
Súd potvrdil, že „Boultif kritériá“ sa aplikujú na prípady týkajúce sa sťažova-
teľov, ktorí sa narodili v hostiteľskej krajine alebo ktorí sa tam presťahovali 
vo veľmi mladom veku (pozri Mokrani proti Francúzsku, rozsudok z 15. júla 
2003, sťažnosť č. 52206/99).

Súd dospel k záveru, že je potrebné posúdiť, či kritériá v rozsudku Bo-
ultif sú dostatočne zrozumiteľné, aby ich bolo možné aplikovať na všetky 
prípady týkajúce sa vyhostenia alebo vypovedania usadených migrantov po 
ich právoplatnom trestnom odsúdení. Súd konštatoval, že nie všetci migran-
ti bez ohľadu na dĺžku svojho pobytu v krajine, z ktorej majú byť vyhostení, 
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nevyhnutne majú „rodinný život“ podľa článku 8 Dohovoru. Keďže však 
článok 8 Dohovoru tiež chráni právo založiť a vytvárať vzťahy s inými ľud-
skými bytosťami a s vonkajším svetom (pozri Pretty proti Spojenému krá-
ľovstvu, rozsudok z 29. apríla 2002, sťažnosť č. 2346/02) a môže niekedy za-
hŕňať aspekty sociálnej identity jednotlivca (pozri Mikulić proti Chorvátsku, 
rozsudok zo 7. februára 2002, sťažnosť č. 53176/99), musí akceptovať, že 
celkové sociálne väzby medzi usadenými migrantmi a komunitou, v ktorej 
žijú, tvoria časť „súkromného života“ podľa článku 8 Dohovoru.

Bez ohľadu na existenciu „rodinného života“ preto Súd zastával názor, že 
vyhostenie usadených migrantov predstavuje zásah do ich práva na rešpek-
tovanie súkromného života. Bude závisieť od konkrétnych okolností prípa-
du, či je vhodné, aby sa Súd zameral skôr na aspekt „rodinného života“ ako 
na „súkromný život“. Na základe uvedeného Súd rozhodol, že všetky tieto 
faktory by sa mali vziať do úvahy vo všetkých prípadoch, v ktorých usadení 
migranti majú byť vyhostení alebo vypovedaní z krajiny po ich trestnom 
odsúdení.

Aplikácia uvedených princípov v prejednávanom prípade
Súd súhlasil, že napadnuté opatrenia predstavovali zásah do práva sťa-

žovateľa na rešpektovanie rodinného života, že tento zásah bol v súlade so 
zákonom a sledoval legitímne ciele záujmu verejnej bezpečnosti a predchá-
dzanie verejným nepokojom a zločinnosti. Tieto opatrenia tiež zasiahli do 
práva sťažovateľa na rešpektovanie jeho súkromného života. Súd venoval 
osobitnú pozornosť právu sťažovateľa na rešpektovanie jeho rodinného ži-
vota. Nemal pochybnosti o tom, že sťažovateľ mal silné väzby k Holandsku. 
Nemohol však prehliadnuť skutočnosť, že sťažovateľ žil so svojou partnerkou  
a prvorodeným synom relatívne krátko, keď opustil spoločnú domácnosť,  
a so svojím druhorodeným synom nikdy nežil. Prerušenie ich rodinného ži-
vota nemalo taký istý vplyv, aký by malo, keby žili spoločne ako rodina dlhší 
čas. Navyše, hoci je pravdou, že sťažovateľ prišiel do Holandska v relatívne 
nízkom veku, Súd nesúhlasil s tvrdením, že strávil v Turecku taký krátky čas, 
že v čase svojho návratu do tejto krajiny už nemal žiadne spoločenské alebo 
kultúrne väzby vrátane jazykových k tureckej spoločnosti.

Vo vzťahu k trestnému odsúdeniu, ktoré viedlo k prijatiu napadnutých 
opatrení, Súd uviedol, že trestný čin zabitia a ublíženia na zdraví mali veľmi 
vážny charakter. Súhlasil s názorom, že v čase nadobudnutia právoplatnosti 
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rozhodnutia o vyhostení sťažovateľa boli jeho deti veľmi malé (6 rokov  
a 1 a pol roka), a teda vo veľmi prispôsobivom veku. Keďže mali holandské 
štátne občianstvo, mohli sa v prípade, že by nasledovali svojho otca do Tu-
recka, kedykoľvek vrátiť do Holandska a pravidelne navštevovať ostatných 
členov rodiny. Súd zastával názor, že za daných okolností prípadu záujmy ro-
diny boli prevážené už uvedenými závermi. Vydanie nariadenia o vyhostení 
sťažovateľa malo ešte závažnejšie dôsledky ako zrušenie povolenia na trvalý 
pobyt, keďže znemožnilo dokonca aj kratšie návštevy Holandska po celý 
čas jeho platnosti. Vzhľadom na povahu a závažnosť skutkov, ktoré spáchal 
sťažovateľ, vzhľadom na to, že nariadenie o vyhostení je časovo obmedzené 
na desať rokov, Súd nemohol konštatovať, že by žalovaný štát priznal príliš 
veľkú váhu vlastným záujmom pri rozhodovaní o tomto opatrení. Ak by sťa-
žovateľ splnil dané množstvo požiadaviek, mohol by sa vrátiť do Holandska 
po uplynutí doby platnosti zákazu.

Vo svetle uvedeného Súd na záver uviedol, že spravodlivá rovnováha  
v tomto prípade bola zachovaná tým, že vyhostenie sťažovateľa z územia 
Holandska bolo primerané sledovaným cieľom, a teda nevyhnutné v demo-
kratickej spoločnosti. Preto nedošlo k porušeniu článku 8 Dohovoru.

Nesúhlasné stanovisko
Vo svojom nesúhlasnom stanovisku sa sudcovia Costa, Zupančič a Tür-

men odvolali na rozsudky Berrehab proti Holandsku z 21. júna 1988, sťaž-
nosť č. 10730/84; Maaouia proti Francúzsku z 5. októbra 2000, sťažnosť  
č. 39652/98; Boultif proti Švajčiarsku z 2. augusta 2001, sťažnosť č. 54273/00 
a Tyrer proti Spojenému kráľovstvu z 25. apríla 1978, sťažnosť č. 5856/72. 
Na rozdiel od väčšiny považovali vyhostenie sťažovateľa za ďalší trest. Podľa 
sudcov išlo o „dvojité potrestanie“ sťažovateľa.
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