
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

LAUREÁT CENY VÁCLAVA HAVLA ZA LIDSKÁ PRÁVA 2018 
 
 

8. října 2018, Štrasburk / Praha 
 

Dnes, v pondělí 8. října 2018, byl na Parlamentním shromáždění Rady Evropy ve Štrasburku 

slavnostně oznámen laureát mezinárodní Ceny Václava Havla Havla za rok 2018. Stal se jím 

Oyub Titiev z Ruské federace. Cenu uděluje Rada Evropy ve spolupráci s Knihovnou Václava 

Havla a Nadací Charty 77. 

 

OYUB TITIEV (RUSKÁ FEDERACE) od ledna 2018 ve vazbě, je významným obhájcem lidských 

práv a vedoucím kanceláře Centra a památníku lidských práv Čečenska v Grozném. Ve funkci 

vedoucí tohoto centra nahradil Natalii Estemirovou, která byla v roce 2009 zavražděna, a má 

významný podíl na obraně lidských práv v tomto regionu jako zpravodaj oznamující zneužití 

moci ze strany místních úřadů. 

 

Cena Václava Havla za lidská práva 

Cena Václava Havla za lidská práva vyzdvihuje mimořádný počin v oblasti ochrany lidských 

práv v Evropě i mimo ni. Cena je udělována každoročně Parlamentním shromážděním Rady 

Evropy v partnerství s Knihovnou Václava Havla a Nadací Charty 77 a je spojená s odměnou 

ve výši 60 000 eur. 

 

Konference k poctě laureáta 

Knihovna Václava Havla uspořádá v Praze na počest laureáta konferenci nazvanou 

Nesnesitelná lehkost zla, která se uskuteční ve středu 10. října 2018 v prostorách Pražské 

křižovatky. 

 

Dosavadní laureáti Ceny Václava Havla za lidská práva 

2017 Murat Arslan (Turecko) 

po absolvování právnické fakulty Univerzity v Istanbulu v roce 1991 pokračoval ve studiu na 

právnické fakultě Univerzity Kinkkale. V letech 2001–2006 pracoval jako zprostředkovatel 

auditu. V roce 2006 byl jmenován jako soudce zpravodaj u Ústavního soudu. Po celou svou 

kariéru byl Murat Arslan významným propagátorem lidských práv a zejména práv vyjádřených 

v článku 5 a 6 EHCR. Poté bojoval za nezávislou justici, vládu zákona a spravedlivé rozdělení 

moci. Hrál vůdčí roli při vzniku nezávislého Sdružení soudců a státních zástupců (YARSAV), v 

roce 2011 byl zvolen jeho prezidentem a tuto funkci vykonával po tři volební období. Stal se 

http://www.vaclavhavel-library.org/cs/cena-vaclava-havla
http://www.vaclavhavel-library.org/
http://www.kontobariery.cz/home.aspx
https://www.vaclavhavel.cz/cs/cena-vaclava-havla/6-rocnik-ceny-2018
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výrazným kritickým korektivem tureckého ministerstva spravedlnosti. Od roku 2016 je ve 

vazbě.  

 

2016  Nadia Muradová (Irák),  

členka jezídské komunity, která přežila masakr své rodiny a sexuální zotročení džihádisty IS. 

Dne 16. prosince 2015 Nadia promluvila na Radě bezpečnosti OSN o útoku proti Jezídům 

směřujícím k jejich genocidě. 

 

2015  Ludmila Alexejevová (Rusko), 

disidentka, ochránkyně lidských práv, členka moskevské Helsinské skupiny; po roce 1989 pre-

zidentka Mezinárodní Helsinské nadace a později členkou Komise ruského prezidenta pro 

lidská práva. 

 

2014  Anar Mammadli (Ázerbájdžán),  

významný ochránce lidských práv a politický vězeň, zakladatel volebního Centra pro monito-

rování voleb a demokracii (EMDS) v Ázerbájdžánu. 

 

2013  Ales Bialiatski (Bělorusko),  

spisovatel, disident, politický vězeň; zakladatel Centra lidských práv Viasna. 

 
 

Parlamentní shromáždění Rady Evropy Francesc Ferrer, tel. +33 3 88 41 31 93 
Knihovna Václava Havla: Michael Žantovský, tel. +420 602 214 464 

Nadace Charty 77: Sandra Štefaniková, tel. +420 775 170 188 


