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Posudek školitelky na diplomovou práci Milana Lipovského (Kdy) lze mučit? 

 Zákaz mučení náleží mezi nejzákladnější normy současného mezinárodního práva. 

Jeho existence, stejně jako jeho kogentní povaha, bývají jen zřídka zpochybňovány a i státy 

jinak politicky a ideologicky odlišně orientované se v zásadě shodnou na tom, že mučit se 

nejen nemá, ale přímo nesmí. Navzdory této skutečnosti se periodicky objevují pokusy zákaz 

mučení obejít, zúžit nebo z něj alespoň zavést určité výjimky. Zvláště dobře viditelná je tato 

tendence v období po 11. září 2001, v kontextu tzv. globální války proti terorismu, obdobné 

snahy zde ale, v méně systematické podobě, byly již v minulosti. Diplomová práce Milana 

Lipovského si klade za cíl dané snahy zmapovat a posoudit, zda argumenty směřující proti 

zákazu mučení, jež byly v jejich rámci vzneseny, mají právní relevanci (na rovině de lege 

lata), popř. zda by měly vést ke změně současné mezinárodně právní úpravy (na rovině de 

lege ferenda). Tohoto cíle, jehož naplnění ostatně není nijak snadné, dosahuje práce pouze 

částečně. Ocenění si nicméně zaslouží originalita tématu, jeho aktuálnost i to, že autor 

vycházel z velkého množství primárních i sekundárních materiálů, včetně  vnitrostátní 

legislativy a národních soudních rozhodnutí. 

 

1. Aktuálnost (novost) a náročnost tématu: 

Téma je, jak bylo uvedeno výše, aktuální, byť již v současné době vyvolává poněkud 

menší kontroverze, než jak tomu bylo za působení prezidenta Bushe. Mnohé otázky nicméně 

zůstaly nedořešeny a nepochybně (bohužel) se na mezinárodní scénu opět brzy vrátí. Svou 

náročností se téma řadí mezi těžší témata, a to jak vzhledem ke své komplexnosti a nutnosti 

zabývat se několika různými oblastmi mezinárodního práva současně (mezinárodní trestní 

právo, mezinárodní právo lidských práv, úprava mezinárodní odpovědnosti apod.), tak proto, 

že v debatě o něm se nezřídka propojují argumenty právní i neprávní (politické, mravní 

apod.), a není tak snadné jasně vymezit hranice tématu. 

 

2. Hodnocení práce: 

 Diplomová práce (rozsah 90 stran, z toho 63 strany vlastního textu)  je rozčleněna do 

úvodu, pěti věcných částí (dále členěných na kapitoly) a závěru. Součástí práce je rovněž 

seznam literatury, seznam zkratek, klíčová slova a česky a anglicky psané resumé. Cca dvacet 

stránek dále zabírá příloha, která obsahuje původní verzi delších citátů, jež se v práci objevují. 

Vzhledem k tomu, že autorovy překlady textů do češtiny jsou místy hůře srozumitelné, je 
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zařazení přílohy užitečné. V úvodu autor stručně představuje téma, uvádí důvody pro jeho 

volbu, načrtává strukturu práce a zmiňuje hlavní zdroje, z nichž při jejím psaní vycházel. 

Cílem práce by přitom mělo být „probrat argumenty, kterými se státy obviněné z mučení 

bránily či brání proti těmto obviněním, a pokusit se zjistit, zda některé z těchto argumentů 

obsahují alespoň částečně logickou argumentaci schopnou obstát proti nederogovatelnému 

zákazu mučení obsaženému ve smluvním a obyčejovém mezinárodním právu“ (str. 5). Autor 

se chce orientovat na rovinu mezistátní i individuální, neboť zákaz mučení platí na obou 

těchto rovinách. Je škoda, že se autor nikde nepokouší obě roviny analyticky oddělit a ve 

vlastním textu práce pak rovněž zřídkakdy odlišuje závěry platné pro tu kterou z nich. Jedná 

se o poměrně závažný koncepční nedostatek, který může vést ke zmatení institutů, jež se sice 

jmenují podobně a slouží analogickým účelům, v systému mezinárodního práva se ale 

nacházejí ve vzájemně odlišném prostředí, a mají proto i odlišné parametry.  

 První věcná kapitola se zaměřuje především na definování pojmu mučení a stanovení 

jeho horní a zejména sporné dolní hranice, jež mučení odlišuje od jiného krutého, nelidského 

a ponižujícího zacházení a trestání. V tomto kontextu není zcela jasné, proč autor věnuje 

pozornost též otázce právní úpravy samotného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení a 

trestání; ta se totiž, na rozdíl od definice tohoto pojmu, nezdá pro práci relevantní. První část 

dále uvádí konkrétní příklady mučení, resp. toho, co bylo za mučení označeno mezinárodními 

lidsko-právními orgány, a popisuje tzv. scénář tikající bomby (ticking bomb scenario – TBS). 

Není jasné, proč autor řadí popis scénáře právě na toto místo textu, a ještě méně jasné je to, 

jaké závěry z TBS vlastně vyvozuje. Z práce vyplývá, že má pochopení pro obě strany sporu 

(tj. pro ty, kteří by v TBS mučili, i pro ty, kteří by nemučili), jeho hlubší analýzu ale bohužel 

neprovádí. Podobně problematický je poslední úsek první části, ve které se autor pouští do 

debaty o zákazu trestu smrti a jeho vztahu k zákazu mučení. Ačkoli podobná úvaha de lege 

ferenda by v práci mohla mít místo, musela by být lépe argumentačně podložená. Autor se 

opakovaně hlásí k tomu, že mučení je v mezinárodním právu absolutně zakázáno a jeho 

pachatelé musejí nést za své činy odpovědnost. Zatímco na mezistátní rovině je tato teze 

nesporná, v rovině individuální by si zasloužila důkladnější rozbor. Ten by se měl soustředit 

zejména na otázku, zda současné mezinárodní trestní právo kriminalizuje mučení pouze jako 

součást zločinů proti lidskosti, popř. válečných zločinů (tj. za podmínky hromadnosti, popř. 

za situace ozbrojených konfliktů), nebo zná i samostatný zločin mučení. 

 Druhá a třetí část textu jsou věnovány situaci v konkrétních zemích, a to v Izraeli a v 

USA. Volba je logická, neboť se v obou případech jedná o státy, které mají dlouhodobou 
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zkušenost s bojem proti terorismu a jiným bezpečnostním hrozbám a současně v nich na toto 

téma proběhla, resp. probíhá veřejná debata.  V případě Izraele se práce věnuje rozhodnutí 

Nejvyššího soudu ve věci Public Committee Against Torture v. Israel (1999), které se zabývá 

otázkou legality použití mučení jako výslechové metody (v situacích ne nepodobných TBS). 

Ačkoli se na první pohled případ může jevit pro práci relevantní, jeho využití zpochybňuje to, 

že Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí primárně zaměřil na vymezení okruhu kompetencí 

vyšetřovatelů GSS, nikoli na posouzení souladu jejich praktik s mezinárodními standardy. 

V souladu s touto orientací také Nejvyšší soud primárně aplikoval vnitrostátní právo státu 

Izrael, nikoli právo mezinárodní. Autor si tyto skutečnosti – jak ukazují jeho komentáře na str. 

27-29 – zjevně uvědomuje, opomíjí z nich ale vyvodit hlubší závěry. Debata o významu 

případu pro mezinárodně právní zákaz mučení (str. 29-32) je celkově zmatená a směšuje 

roviny de lege lata a de lege ferenda  i argumenty nejrůznějšího (právního, politického, 

morálního aj.) zaměření. Zcela nepochopitelná je pak snaha aplikovat poznatky případu na 

institut mezinárodněprávní odpovědnosti státu. V tomto kontextu autor mj. popírá, že by 

mezinárodní právo vůbec okolnosti vylučující protiprávnost znalo (přitom jen Návrh článků o 

odpovědnosti států uvádí hned šest takových okolností) a dále uvádí, že „v rovině 

odpovědnosti států je užití něčeho obdobného okolnostem vylučujícím protiprávnost, 

vyloučeno vůči zákazu mučení, protože Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

jasně stanoví, že nic nemůže sloužit jako odůvodnění mučení“ (str. 32). Zatímco teze sama 

(nemožnost aplikace OVP na mučení) může být správná, její odůvodnění pokulhává (příčinu 

lze hledat spíše v kogentní povaze zákazu, nikoli v ustanovení MPOPP). 

 Část věnovaná USA je pojata systematičtěji. Autor zde postupně rozebírá čtyři hlavní 

argumenty pro oslabení zákazu mučení, jež ve své knize zmiňuje Y. Ginbar, a to vynětí 

teroristů ze sféry aplikace mezinárodního práva, redefinice pojmu mučení, aplikace OVP a 

pravomoci prezidenta. Zatímco poslední argument spadá spíše do rámce vnitrostátní debaty 

v USA (a není tak jasné, proč jej práce detailně rozebírá), ostatní tři jsou relevantní i pro 

mezinárodní rovinu. Autor se snaží prokázat, že ani jeden z daných tří argumentů nemá oporu 

v současném mezinárodním právu. Ačkoli tento závěr může být správný, jeho odůvodnění 

nepůsobí příliš přesvědčivě a opět vykazují značný stupeň zmatenosti. Proč je např. k diskusi 

o aplikovatelnosti zákazu mučení třeba nejprve vyloučit aplikovatelnost mezinárodního 

humanitárního práva (str. 35)? Proč by k obyčeji nebylo možno „vznést výhrady“ a stát se 

např. trvalým odpůrcem (str. 41)? Odpovídají OVP dle vnitrostátního práva USA OVP dle 

práva mezinárodního (str. 43)? Proč je do kapitoly pravomoci prezidenta řazen přehled 

nejnovějšího vývoje (str. 51-54), který se tam koncepčně nehodí? 



 4 

 Poslední dvě části práce jsou svým obsahem značně heterogenní. Část pátá pojednává 

o tzv. terrorist warrants, tedy soudních oprávněních k mučení. Vzhledem k tomu, že toto téma 

bylo prozatím nejvíce diskutováno v Izraeli a USA, není zřejmé, proč nebylo zařazeno do 

částí věnovaných těmto dvěma zemím. Autor vychází z knihy A. Dershowitze, která se podle 

něj věnuje hlavně „kauzální analýze“ (str. 55: co tím má autor na mysli?). Pokouší se vyvrátit 

jeho tezi o tom, že mučení nelze vymýtit, a proto je lepší jej legalizovat, ovšem nečiní tak 

příliš přesvědčivě. Dershowitz nepopírá, že mučení je v současném (mezinárodním) právu 

zakázáno, domnívá se však, že tento zákaz by neměl být bezpodmínečný. Autor na tuto tezi 

reaguje tvrzením, že zákaz musí být bezpodmínečný (de legis ferendae), protože je 

bezpodmínečný (de legis latae), což je pěkný příklad tzv. naturalistického omylu (mechanické 

dovozování toho, co má být, z toho, co je). Ukázku toho, jak by bylo možné na 

Dershowitzovy argumenty reagovat, nabízí např. A. Bellamy ve Fighting Terror. Ethical 

Dilemmas (2008).  Poslední část práce obrací pozornost k rozsudku ESLP v případu Gaefgen 

v. Německo (2008). Vzhledem k tomu, že v tomto případě žalovaný stát sám předmětné 

jednání odsoudil a ESLP navíc toto jednání nekvalifikoval jako mučení, ale „jen“  nelidské 

zacházení, je opět relevance případu pro práci sporná.  

Závěr práce se pokouší o určitou systematizaci argumentů a o zodpovězení otázka, jež 

tvoří název práce, tedy kdy a zda vůbec lze mučit. Autor dospívá k přesvědčení, že mučit 

nelze nikdy, ovšem sám pojem mučení údajně nemá pevnou definici a je otevřen diskusi. 

Tento názor je možná až příliš pesimistický. Nejsou právě současné snahy o redefinici mučení 

důkazem toho, že zde alespoň základní shoda na vymezení pojmu existuje (byť ne každému 

se zdá optimální)? Jisté váhání projevuje autor ve vztahu k okolnostem vylučujícím 

protiprávnost. Toto váhání může být opodstatněné, ovšem nemělo by opřeno o čl. 2 CAT, ale 

spíše o právní povahu zákazu mučení (ius cogens?). 

Z formálního hlediska je práce vcelku přijatelná. Výhrady si nicméně zaslouží místy 

neobratné překlady: např. USA Úmluvu o zákazu mučení zřejmě spíše „přijaly“ (adopted) 

než „adoptovaly“ (str. 40), Mezinárodní soudní dvůr přijímá posudky a ne stanoviska (str. 

36), regionální  organizace nepřijímají „lidskoprávní kodexy“, ale „lidskoprávní smlouvy“ 

(str. 11) apod. V práci se objevují i jiné terminologické nepřesnosti či neobratnosti, např. usus 

generalit (str. 11), vymahatelnost spravedlnosti (str. 48), neúčinné materiály (str. 5) apod. Až 

příliš liberální postoj zaujal autor k interpunkci:čárky poměrně často nejsou tam, kde by být 

měly, a naopak jsou tam, kde by být neměly. 
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3. Otázky k zodpovězení při obhajobě: 

V rámci ústní obhajoby by se diplomant mohl vyjádřit k následujícím otázkám: 

A) Je mučení samostatným zločinem podle mezinárodního práva (nebo jen součástí zločinů 

proti lidskosti a válečných zločinů)? Pokud ano/ne, jaké to má implikace pro možnost 

prolomení zákazu mučení? 

B) Jaké okolnosti vylučující protiprávnost uznává současné mezinárodní právo ve vztahu ke 

státům na straně jedné a ve vztahu k jednotlivcům na straně druhé? Mohou se některé 

z nich a příp. jaké využít v případě zákazu mučení? 

C) Jaké argumenty de legis ferendae by bylo možno uvést na podporu zachování/změny/ 

zrušení zákazu mučení v mezinárodním právu? 

 

4. Závěry a doporučení: 

 Diplomová práce Milana Lipovského se zaměřuje na zajímavé, aktuální a současně i 

velmi komplikované téma zákazu mučení v současném mezinárodním právu. S tímto tématem 

se vyrovnává se smíšeným úspěchem. Navzdory věcným i formálním připomínkám, jež lze 

k textu mít a jež jsou uvedeny výše, splňuje práce náležitosti kladené na diplomové práce na 

PF UK, a proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Cambridge dne 15. října 2010 

 

 

JUDr. PhDr. Veronika Bílková, PhD., E.MA 

 


