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1) Úvod 

Tématem této diplomové práce, jak uţ název napovídá, je zákaz mučení 

v mezinárodním právu a především rozbor situací, v nichţ byl tento zákaz zpochybněn.  

Cílem je tedy 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 obsaţenému ve smluvním a obyčejovém mezinárodním právu. Do 

záběru však nespadá, vzhledem k charakteru argumentů, jen odpovědnost států, ale i 

mezinárodní trestní odpovědnost jednotlivců. U obou aspektů se však práce zabývá 

stejnou oblastí, tedy argumentací snaţící se státy a jednotlivce mezinárodní 

odpovědnosti za mučení zbavit. 

Důvodem pro zvolení tohoto tématu je mé studijní zaměření a také aktuálnost 

problémů spojených s bojem proti terorismu v současném světě. Nutno podotknout, ţe 

práce se však neomezuje pouze na snahy o zmírnění zákazu mučení v rámci boje proti 

terorismu; zabývá se těmito snahami i v rámci objasňování jiné kriminality neţ právě 

terorismu.  

Nicméně uţ proto, ţe terorismus byl jedním z největších důvodů pro snahy o 

zmírnění zákazu mučení, je zřejmé, ţe největší část práce se soustředí právě na země 

exponované v boji proti mezinárodnímu (a domácímu) terorismu, neboť tento boj je 

jedna z největších výzev moderního mezinárodního práva. Mimo okruh studovaných 

situací tak zůstávají případy, ve kterých namísto právního zdůvodnění svého postupu, 

obviněný stát (údajné) mučení jednoduše zatajil. To je sice také v rozporu 

s mezinárodním právem, ale nijak se takový postup nepokouší o zpochybnění zákazu 

mučení právními metodami. 

Vzhledem k rychlému vývoji zvláště v posledních několika letech je také třeba 

připomenout, ţe některé materiály, se kterými tato práce pracuje, leckdy jiţ nejsou 

účinné. Měly však, a stále mají, velký význam pro objasnění argumentace v celku a 

jejího vývoje, proto je stále důleţité se jim věnovat. 

Z výše popsaných důvodů je velká pozornost věnována zvláště dvěma státům, a to 

Izraeli a USA. Důvodem je to, ţe tyto státy jsou demokratické, o jejich 

protiteroristických opatřeních se tak nejvíce mluví a existuje také dostatek zdrojů na 

zpracování práce. Kromě těchto dvou států se práce věnuje ještě konceptu tzv. torture 



(Kdy) lze mučit? 
 

- 6 - 
 

warrants, neboli soudních oprávnění, který však nikdy nebyl aplikován; na závěr je 

jedna kapitola věnována konkrétnímu případu Evropského soudu pro lidská práva (dále 

„ESLP―). V tomto rozsudku ESLP sice ke zpochybnění zákazu mučení nedošlo, kauza 

se však týká s tématem spojených otázek, zejména následky pro řízení proti osobě, proti 

níţ bylo protiprávní jednání pouţito. 

Protoţe předmět práce je věcí mezinárodního práva veřejného, pochází pouţitá 

literatura především ze zahraničních zdrojů, české texty jsou spíše výjimkou. 

Samozřejmou součástí zdrojů jsou mezinárodní smlouvy zabývající se lidskými právy, 

soudní judikatura vnitrostátní a mezinárodní a také knihy a články. 

Práce je strukturována tak, aby byly rozebrány jednotlivé argumenty a instituty 

samostatně v oddělených kapitolách. Pouze kapitoly o USA a Izraeli se zabývají více 

argumenty a to z toho důvodu, ţe tyto argumenty na sebe logicky navazují. Kapitoly o 

těchto dvou státech jsou však rozděleny do jednotlivých podkapitol zabývajících se 

konkrétními argumenty a jejich rozbor je vţdy umístěn na konci příslušných podkapitol. 

V kapitole 2 se tato práce zabývá některými obecnějšími otázkami, které je třeba vyřešit 

pro pochopení kontextu dalších částí práce. Takto jsou rozebrány definice mučení, 

obecně známý a často vyzdvihovaný příklad důvodů pro argumentaci v neprospěch 

nederogovatelného zákazu mučení - tzv. ticking bomb scenario / scénář tikající bomby 

(dále „TBS―) a příklady mučení.   

Trendy, které se v poslední době objevily, lze shrnout následujícím způsobem: 

Navzdory impozantní koncepci mezinárodně právního zákazu mučení a 

krutého, nelidského či poniţujícího zacházení, mučení ve světě nabralo na 

obrátkách od teroristických činů z 11. září 2001. Objevily se tři klíčové 

proudy: (1) některé státy tvrdily, ţe agresivní výslechové techniky 

nedosahují mučení nebo špatného zacházení a jsou tudíţ přípustné; (2) 

některé státy „vyjednaly― výslechy a mučení podezřelých s méně 

zásadovými státy nebo neregulérními ozbrojenými silami; a (3) objevily se 

přímé tlaky na právní zákaz, přičemţ se objevily i názory, ţe mučení 

podezřelých z terorismu by mělo být povoleno.
1
 

V následujících kapitolách pak lze některé z výše popsaných trendů vysledovat. 

Rozebrány jsou snahy o změny v interpretaci definice mučení, okolnosti vylučující 

protiprávnost, některé specifické vnitrostátní aspekty (těch se tato práce dotýká jen 

velmi málo proto, aby byly porovnány s mezinárodním právem), aplikovatelnost 

                                                           
1
 Ben Saul, ‗Torturing terrorists after September 11‘, (November-December 2004) 27(6) International 

Journal of Law and Psychiatry 645 
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mezinárodního a vnitrostátního práva na podezřelé subjekty a koncept jiţ zmíněných 

soudních oprávnění/torture warrants. Na druhou stranu se tato práce nezabývá moţnými 

rozdíly mezi ochranou před mučením v rámci lidsko-právní agendy a humanitárního 

práva, ani tzv. mimořádnými předáváními.  

Vzhledem k vývoji v mezinárodním právu je největší pozornost věnována aspektům 

spojeným s ochranou před mučením v době po 11. září 2001 (dále „9/11―), i kdyţ ne 

výlučně. 

Text práce je prokládán citacemi z mezinárodních zdrojů, tedy často zdrojů 

cizojazyčných, proto bylo potřeba je přeloţit. Všechny překlady jsou neoficiální, tedy 

provedené autorem této diplomové práce. V samotném textu jsou přeloţené citace, 

zatímco zdroje pro překlad jsou vţdy uvedeny na konci práce v dodatku. Tam jsou 

originály pro citace uvedeny pod čísly, která se shodují s čísly poznámek pod čarou, 

odkazujících v práci na původ textu. 

Názvy jednotlivých právních institutů jsou v této práci překládány do češtiny tehdy, 

pokud jsou i v českém právním řádu (popř. v mezinárodním) pouţívány v českém 

jazyce. Na druhou stranu v některých kapitolách jsou uváděny názvy cizích 

vnitrostátních institutů, jako například okolností vylučujících protiprávnost (dále 

„OVP―). Protoţe ty se, ať uţ více či méně v konkrétních případech, svým konceptem 

liší od českých OVP, jsou názvy ponechány v anglickém znění, aby nedocházelo 

k jejich záměně za jinak konstruované instituty, které se nacházejí v českém domácím, 

zejména trestním, právu a jejichţ názvy jsou s českými podobné.  

Také z důvodu zachování co největší přesnosti označení zdroje ocitovaných 

materiálů, nejsou názvy pouţívaných článků a knih překládány.  

Protoţe velká část ocitovaných, zvláště vnitrostátních, zdrojů pochází z internetu, 

jsou webové stránky, odkud příslušné materiály pochází, uvedeny na konci textu 

označujícího zdroj materiálu. Tyto webové odkazy jsou však pouze v seznamu 

bibliografie na konci práce, v samotném textu v poznámkách pod čarou se pro účely 

ušetření prostoru nachází pouze označení původu samotné. 
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2) Obecné otázky spojené se zákazem mučení 

a) Definice mučení 

Souhlasím, ţe teroristé se obávají lidských práv, ale je třeba dodat, ţe 

zároveň jsou teroristé velmi často ti, kdo volá po respektování lidských práv, 

pokud jsou sami povolání k odpovědnosti a ‚zaplacení účtu‗.
2
  

 
Je zvláštní, jak krátká věta někdy dokáţe obsáhnout poměrně sloţitou myšlenku. 

Shora uvedený citát identifikuje jeden ze zdrojů, které zřejmě vedly ke zpochybnění 

zákazu mučení. A přitom tento zákaz patří mezi nejsilnější pravidla, která kdy 

mezinárodní právo obsahovalo: „Pokud nějaký fenomén byl postaven mimo zákon 

bezvýhradně a nepochybně, pak je to mučení.―
3
 

Význam zákazu mučení potvrzuje i to, ţe jej obsahuje Římský statut Mezinárodního 

trestního soudu
4
. Ten jako zločin proti lidskosti explicitně jmenuje mučení, nikoliv však 

kruté, nelidské a poniţující zacházení. Bylo by však moţné argumentovat, ţe po splnění 

ostatních poţadavků článku 7 by kruté, nelidské a poniţující zacházení mohlo spadnout 

pod definici čl. 7 odst. 1, písm. k)
5
. 

Tato kapitola se soustředí na definování mučení a také na některé aspekty spojené 

s definicí. Protoţe najít horní hranici toho, co je mučení, není třeba, protoţe mučení je 

jednoduše nejhorší formou moţných zakázaných jednání (necháme-li stranou vraţdu), 

je potřeba určit hranici dolní, která mučení odděluje od nejhorší formy krutého, 

nelidského či poniţujícího zacházení - tedy od krutého zacházení. Krom snahy o 

nalezení této hranice jsou také diskutovány některé aspekty s definicí mučení a 

otázkami krutého, nelidského a poniţujícího zacházení spojené. 

Skutečnost, ţe mučení je závaţným porušením principů, na nichţ jsou vybudovány 

základy moderní civilizace, dokazuje, ţe je zakázáno velkým počtem pramenů 

mezinárodního práva
6
 a jeho spáchání můţe naplnit znaky skutkových podstat různých 

                                                           
2

 Peter Schieder, former president of the Parliamentary Assembly, International Conference, St. 

Petersburg, 27 March 2002 – převzato z článku Jan Sikuta ‗Threats of Terrorism and the European 

Court of Human Rights‘ (2008) 10 European Journal of Migration and Law 1, 1 
3
 ‗Report by the Special Rapporteur, Mr. P. Kooijmans, Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment‘ (19.2.1986), U.N. Doc. E/CN.4/1986/15 [3] 
4
 Římský statut Mezinárodního trestního soudu (datum: 17. července 1998, účinnost od: 1. července 2002) 

zdroj: 2187 UNTS 3 
5
 jiné nelidské činy podobné povahy spočívající v úmyslném způsobení velkých útrap nebo těţké újmy na 

zdraví či poruchy duševního nebo tělesného zdraví. (text převzat ze Sbírky Mezinárodních smluv č. 

84/2009 Sb.m.s. tak, jak byl rozeslán 24. září 2009) 
6
 Např. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (čl. 7), CAT, EÚLP (čl. 3)  
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mezinárodních a domácích trestných činů
7
. „Mučení je považováno za porušení lidských 

práv stejně jako mezinárodní trestný čin, válečný trestný čin[vynechána poznámka pod 

čarou] a trestný čin proti lidskosti. [vynechána poznámka pod čarou]. Je zakázáno jak 

ve vnitrostátních tak v mezinárodních ozbrojených konfliktech v rámci humanitárního 

práva.[vynechána poznámka pod čarou].‖
8
 

Není nejmenších pochyb o tom, ţe mezinárodní právo zakazuje mučení a to bez 

moţnosti derogace od tohoto závazku. Zákaz mučení byl potvrzen jako pravidlo ius 

cogens v rozhodnuti Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (dále 

„ICTY―) Furundzija
9
. 

Většina mezinárodních instrumentů zakazujících mučení jeho definici nepředkládá. 

Výjimkou je Úmluva OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či poniţujícímu 

zacházení nebo trestání (dále „CAT―)
10

. Tato mezinárodní smlouva mučení definuje 

následovně: 

Pro účely této Úmluvy výraz "mučení" znamená jakékoli jednání, jímţ je 

člověku úmyslně působena silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení s 

cílem získat od něho nebo od třetí osoby informace nebo přiznání, potrestat 

jej za jednání, jehoţ se dopustil on nebo třetí osoba nebo z něhoţ jsou 

podezřelí nebo s cílem zastrašit nebo přinutit jej nebo třetí osobu nebo z 

jakéhokoli jiného důvodu zaloţeného na diskriminaci jakéhokoli druhu, 

kdyţ taková bolest nebo utrpení jsou působeny veřejným činitelem nebo 

jinou osobou jednající z úředního pověření nebo z jejich podnětu či s jejich 

výslovným nebo tichým souhlasem. Toto vymezení nezahrnuje bolest nebo 

utrpení, které vznikají pouze v důsledku zákonných sankcí, jsou od těchto 

sankcí neoddělitelné nebo jsou jimi vyvolány náhodou.
11

 

Při přečtení této definice se samozřejmě nabízí hned několik důvodů moţné 

kritiky. Snad nejváţnějším problémem je poţadavek, aby k mučení došlo 

prostřednictvím veřejného činitele nebo osoby jednající z úředního pověření atd. Uţ jen 

z laického pohledu lze namítnout, ţe mučení zůstává mučením bez ohledu na to, kým 

bylo způsobeno. Zásadní by mělo být, co bylo způsobeno, spíše neţ kým. 

                                                           
7
 Např. § 149 zákona č. 40/2009 Sb. (skutková podstata mučení a jiného nelidského a krutého zacházení), 

nebo § 401 odst. 1 písm. h) zákona č. 40/2009 Sb. (skutková podstata útok proti lidskosti); Římský 

statut Mezinárodního trestního soudu (čl. 7, odst. 1, písm. f)) 
8
 Ben Saul, ‗Torturing terrorists after September 11‘, (November-December 2004) 27(6) International 

Journal of Law and Psychiatry 645, 646 
9
 ICTY - Prosecutor v. Furundzija (Trial Judgment) IT-95-17/1-T (10.12.1998) [153]-[157] 

10
 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či poniţujícímu zacházení nebo trestání, OSN 

(datum: 10. prosince 1984, účinnost od: 26. června 1987) zdroj: 1465 UNTS 85 
11

 č. 143/1988 Sb., článek 1(1) 
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Podobně lze zkritizovat poţadavek, aby k takovému jednání došlo 

z vyjmenovaných důvodů. Opět je moţné namítnout, ţe mučení je mučením bez ohledu 

na to, proč bylo způsobeno. Tuto kritiku je moţné zohlednit v judikatuře jiných orgánů 

neţ Výboru proti mučení, který se musí řídit výše uvedenou definicí.  

Ani CAT však, na rozdíl od definice mučení, neobsahuje detailní definici 

krutého, nelidského či poniţujícího zacházení nebo trestu. Z logiky věci vyplývá, ţe 

svou závaţností, stojí kruté, nelidské či poniţující zacházení, na niţším stupni 

v porovnání s mučením. Odpovídají tomu i následky, které s sebou takové zacházení 

nese. To je patrné především v CAT, která s mučením spojuje rozdílné právní následky 

neţ s krutým, nelidským či poniţujícím zacházením. Kruté, nelidské a poniţující 

zacházení například CAT na rozdíl od mučení neoznačuje jako nederogovatelné. 

Otázkou tedy je, jestli je moţné účinně derogovat od povinnosti nepodrobit nikoho 

krutému, nelidskému či poniţujícímu zacházení, protoţe některé jiné mezinárodní 

smlouvy na rozdíl od CAT nepřipouštějí derogaci ani od krutého, nelidského či 

poniţujícího zacházení.  

Tento jasný protiklad mezi CAT -- coby specifickou lidsko-právní 

mezinárodní smlouvou -- a obecnými lidsko-právními mezinárodními 

smlouvami mohl být vyřešen prostřednictvím pravidla lex specialis a lex 

posterior dávajíce převahu CAT,[vynechána poznámka pod čarou] pokud 

by se článek 16 odst. 2 CAT nepodvolil obecným lidsko-právním 

mezinárodním smlouvám svou „bez újmy― [„without prejudice―] 

klauzulí.[vynechána poznámka pod čarou] Tato klauzule dává větší váhu 

absolutnímu zákazu mučení a nelidského zacházení a jejich 

nederogovatelnosti tak, jak je obsaţena v Lidsko-právních Mezinárodních 

Smlouvách.[vynechána poznámka pod čarou]
12

 

Dalo by se diskutovat, nakolik je toto tvrzení podepřeno faktickou situací a praxí. 

Bezpochyby existují dokumenty, které kruté, nelidské či poniţující zacházení zakazují 

se stejnou silou jako mučení a nepřipouštějí derogaci. V tomto je CAT výjimkou, 

nicméně zákaz mučení je součástí obyčejového práva, a pokud bychom vzali za hotovu 

věc, ţe tím je i zákaz krutého, nelidského, či poniţujícího zacházení, bylo by moţné 

argumentovat, ţe ačkoliv některé mezinárodní smlouvy zacházejí s oběma zákazy stejně, 

                                                           
12

 Kai Ambos, ‗May a state torture suspects to save the life of innocents?‘ (2008) 6 Journal of 

International Criminal Justice 261, 266-267 
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obyčej připouští derogaci od povinnosti nezacházet s lidmi krutě, nelidsky či 

poniţujícím způsobem, protoţe opinio iuris bylo zpochybňováno.  

Jestli vůbec je kruté, nelidské a poniţující zacházení zakázáno obyčejovým 

právem stejně jako mučení, je tedy podstatná otázka. Vzhledem k tomu, ţe zhruba 

stejný počet smluv, které zakazují mučení, zakazuje i kruté, nelidské a poniţující 

zacházení, těchto smluv je značné mnoţství a jsou ratifikovány velkým počtem států 

reprezentujících značnou část mezinárodního společenství, je moţné nalézt opinio iuris. 

Některé smlouvy obsahují i kontrolní mechanismy, ať uţ se jedná o různé kontrolní 

výbory nebo soudy a z přijímání jejich jurisdikce, lze opinio iuris také dovodit. Stejně je 

moţné najít i usus generalit/longaevus, protoţe mezi tyto smlouvy patří i multilaterální 

a celosvětově (a jiţ dlouhodobě) platné smlouvy, například Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech (dále „ICCPR―), stejně jako lokální lidsko-právní 

kodexy. Tyto kodexy jsou široce uplatňovány a samotný fakt, ţe se státy snaţí 

ospravedlnit před různými mezinárodními institucemi, pokud se dopustí porušení 

zákazu krutého, nelidského, či poniţujícího zacházení, svědčí o jejich povědomí o 

takovém zákazu, tedy svědčí ve prospěch existence tohoto zákazu ve formě obyčeje. 

Závěrem tedy je, ţe zákaz krutého, nelidského a poniţujícího zacházení je 

mezinárodním obyčejem. Nederogovatelnost od tohoto zákazu uţ však pravděpodobně 

součástí obyčeje není, zejména kvůli tomu, ţe státy neprokázaly dostatečné opinio iuris 

při sjednávání CAT a nezahrnuly kruté, nelidské a poniţující zacházení do zákazu 

derogace od této povinnosti tak, jako to učinily u mučení.  

Jak bylo výše zmíněno, existují však i mezinárodní smlouvy, které kruté, 

nelidské a poniţující zacházení zakazují a zároveň derogaci od tohoto zákazu 

neumoţňují. Pokud tak obyčej, v rozporu s některými mezinárodními smlouvami, 

umoţňuje derogovat od povinnosti nepodrobit nikoho krutému, nelidskému a 

poniţujícímu zacházení, je otázkou, zda by taková konstrukce nebyla aplikovatelná i na 

zákaz mučení. Argument o schopnosti obyčeje pozměnit existující mezinárodní 

smlouvu se v nedávné době objevil v souvislosti s interpretací práva na výkon 

sebeobrany ať uţ podle Charty OSN nebo podle pravidel existujících od 19. století, 

která se vyvinula v souvislosti s aférou v případu Caroline
13

.  

                                                           
13

 The Caroline Case, 29 B.F.S.P. 1137-1138; 30 B.F.S.P. 195-196 
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Odpověď, zdali by takový argument byl úspěšný, lze hledat jen těţko. Uţ proto, 

ţe i úspěch argumentu o obyčejovém právu sebeobrany není stoprocentní. Dokud se 

k dané otázce nevyjádří například Mezinárodní soudní dvůr (dále „MSD―), zůstává tedy 

jistější setrvat u toho, ţe obyčej absolutní zákaz mučení nepřepsal (ať uţ proto, ţe 

takový obyčej neexistuje nebo proto, ţe nemá schopnost nést zmíněné účinky).  

Dalším aspektem spojeným s rozdíly mezi mučením a krutým, nelidským či 

poniţujícím zacházením je zajímavost spočívající v tom, ţe Evropská úmluva o ochraně 

lidských práv a základních svobod (dále „EÚLP―)
14

 v článku 3 zmiňuje mučení, a vedle 

něho nelidské a poniţující zacházení, tedy nikoliv kruté zacházení. Je to zvláštnost, 

neboť ICCPR, CAT, i např. Americká úmluva o lidských právech
15

 hovoří i o zákazu 

krutého zacházení. Jen jako poznámku na okraj je moţné také poznamenat, ţe nový 

český trestní zákon č. 40/2009 Sb. naopak v § 149 nazývá skutkovou podstatu trestného 

činu jako „mučení a jiné nelidské a kruté zacházení―, vynechává však zacházení 

poniţující. 

Rozdílem mezi mučením a krutým, nelidským či poniţujícím zacházením se 

ESLP zabýval mimo jiné v rozhodnutí Irsko v. UK
16

, kde tzv. pět technik nebylo 

shledáno mučením, neboť „nezpůsobily utrpení té určité intensity a krutosti 

předpokládané ve slově mučení―
17

. Namísto toho byly shledány nelidským a 

poniţujícím zacházením. Z toho se tedy zdá, ţe rozdíl je postaven na intensitě a krutosti 

konkrétního jednání.  

Vzhledem k naznačené provázanosti mezi mučením a krutým, nelidským a 

poniţujícím zacházením, je k detailnímu definování mučení třeba vymezit, jak bylo 

výše naznačeno, i dolní hranici mezi mučením a jinou nejbliţší formou krutého, 

nelidského či poniţujícího zacházení. Na tento aspekt definice se i tato práce zaměřuje 

nejdetailněji; ostatní (jako definicí vyţadovaný úmysl apod.) jsou ponechávány stranou. 

Důvodem je, ţe především na intensitu krutosti se zaměřují některé argumenty, kterými 

se tato diplomová práce zabývá. Ostatní zůstaly povětšinou nedotčené snahami o 

zmírnění zákazu mučení. Koneckonců, i ESLP pouţil právě závaţnost a intensitu 

                                                           
14

 Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, Rada Evropy (sjednání: 4. listopadu 

1950, účinnost od: 3. září 1953) zdroj: ETS No. 5 
15

 Americká úmluva o lidských právech, OAS (sjednání: 22. listopadu 1969, účinnost od: 18. července 

1978) OAS Treaty Series No. 36 
16

 ESLP - Irsko v UK (App no 5310/71) (18.1.1978) Series A no. 25 [167] 
17

 Ibid 
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utrpení jako zásadní dělící faktor mezi mučením a ostatními formami nelidského a 

poniţujícího zacházení
18

. Objevují se sice názory, ţe rozdíl mezi mučením a krutým, 

nelidským a poniţujícím zacházením v CAT, není postaven pouze na kritériu závaţnosti 

bolesti nebo utrpení, nýbrţ ţe tím dělícím faktorem jsou i ostatní definiční poţadavky 

mučení v článku 1 odst. 1 CAT, zejména účel, s nímţ k zakázanému jednání došlo. Toto 

pojetí vychází z judikatury Evropské komise, kde podle Nowaka závaţnost bolesti a 

utrpení odlišuje nelidské zacházení (zahrnující mučení) od ostatního (včetně 

poniţujícího) zacházení, zatímco dělícím faktorem mezi mučením a nelidským 

zacházením je účel
19

. V tomto pojetí tedy není tak zásadní, jaká intensita zacházení byla 

pouţita (pokud přestoupila alespoň hranici nelidského zacházení), záleţí především na 

tom, proč k němu došlo. M. Nowak dovozuje, ţe pojetí CAT spíše inklinovalo 

ke konceptu Evropské komise v případě Irsko v UK
20

, které pak odmítl ESLP (s tím, ţe 

dělícím faktorem je závaţnost a intensita utrpení).
21

 Nowak svůj přístup podporuje tím, 

ţe při psaní článku 1 odst. 1 CAT, byla vypuštěna věta, podle níţ je mučení těţší a 

záměrnou verzí krutého, nelidského a poniţujícího zacházení a také tím, ţe pokus USA 

a UK o přidání slova extremely před „severe― do definice mučení neuspěl
22

. Na druhou 

stranu je třeba podotknout, ţe ţádné explicitní ustanovení, které by naznačovalo, ţe 

intensita krutosti od sebe mučení s krutým, nelidským a poniţujícím zacházením 

neodděluje, CAT neobsahuje. Navíc samotná argumentace států, ţe určitá jednání 

nemohou být mučením, protoţe nedosahují určité intensity, naznačuje, ţe ani z chování 

států by nic takového nebylo moţno dovodit. Pro oběti mučení je bezpochyby zásadní, 

jaká bolest jim byla způsobena. S ohledem na výše zmíněné argumenty by tak bylo 

nelogické interpretovat CAT tak, aby intensita krutosti nehrála zásadní roli. Pro účely 

rozdělení zakázaného zacházení to, proč ke špatnému zacházení došlo, logicky není 

důleţitější neţ to, k čemu došlo. Z toho důvodu, a také proto, ţe dále zkoumané 

argumenty se zaměřují právě na intensitu, raději neţ na účel, se i tato práce zabývá 

primárně intensitou bolesti a utrpení jako základním kritériem pro oddělení mučení od 

krutého, nelidského a poniţujícího zacházení.  

                                                           
18

 Manfred Nowak, Elizabeth McArthur, The United Nations Convention Against Torture, A Commentary 

(Oxford University Press, 2008) str. 68, odst. 95 
19

 Ibid, str. 67, odst. 94 
20

 ESLP - Irsko v UK (App no 5310/71) (18.1.1978) Series A no. 25  
21

 Manfred Nowak, Elizabeth McArthur, The United Nations Convention Against Torture, A Commentary 

(Oxford University Press, 2008) str. 68, odst. 95 
22

 Ibid, str. 68, odst. 96 
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Pro vymezení dolní hranice mučení je moţné pouţít právě zmíněné rozhodnutí 

ESLP ve věci Irsko v UK
23

. To je sice desítky let staré rozhodnutí a dnes by mohlo 

tehdy zkoumané zacházení být shledáno jako závaţnější porušení mezinárodního práva, 

neţ jak bylo shledáno tehdy. Nicméně právě to je důvod, proč lze argumentovat, ţe tyto 

metody uţ dnes pravděpodobně mučením jsou a takovou minimální hranici tedy 

pomohou díky posunu dolní hranice vydefinovat.  

 Tzv. pět technik, kterými se ESLP zabýval, zahrnovalo:  

(a) stání u zdi: nucení zadrţených vydrţet po dobu několika hodin ve 

„stresové pozici― popisované těmi, kdo tím prošli, jako být „spread 

eagled [s roztaţenýma rukama a nohama] proti zdi, s prsty vysoko nad 

hlavami proti zdi, s nohama roztaţenýma od sebe a chodidly dozadu, 

coţ způsobilo, ţe stáli na svých prstech u nohou s vahou vlastního těla 

především na prstech―; 

(b) zahalení kapucí: zakrytí hlavy zadrţeného pytlem černé nebo 

námořnické barvy a, alespoň zpočátku, ponechat to tak po celou dobu 

s výjimkou výslechu; 

(c) podrobení hluku: během jejich výslechů drţení zadrţených v místnosti, 

kde byl nepřetrţitý hlasitý a syčivý zvuk; 

(d) zbavení spánku: během jejich výslechů zbavování zadrţených spánku; 

(e) zbavení jídla a pití: podrobení zadrţených zredukované dietě během 

jejich pobytu v centru a během výslechů.24
 

Těchto pět technik ESLP shledal jako nelidské a poniţující zacházení, tedy 

nikoliv mučení
25

. Dá se tedy argumentovat, ţe zacházení horší neţ těchto pět technik uţ 

se i tehdy mohlo dostat do nebezpečí, ţe by bylo shledáno mučením. Kromě toho 

později se ESLP vyjádřil tak, ţe co bylo dříve povaţováno za nelidské a poniţující 

zacházení (a nikoliv mučení), mohlo by v budoucnu být povaţováno jinak
26

. Proto i 

zmíněných pět technik by dnes mohlo být mučením. ESLP sice měl na mysli 

interpretaci EÚLP, kdyţ o Úmluvě prohlásil, ţe je ţivoucím instrumentem, ale není 

důvodu, proč by stejně „ţivoucími instrumenty― nemohly být i jiné lidsko-právní 

kodexy. 

Protoţe s pouţitím interpretace pozdější judikatury ESLP, by „pět 

technik― mohlo být dnes shledáno jako závaţnější porušení článku 3 EÚLP neţ nelidské 

a poniţující zacházení, lze shrnout, ţe minimální hranice mučení se nachází někde 
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 ESLP - Irsko v UK (App no 5310/71) (18.1.1978) Series A no. 25 
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 Ibid, [96] 
25

 Ibid, [168] 
26

 ESLP - Selmouni v. Francie [GC] (App no 25803/94) ECHR 1999-V (28.7.1999) [101] 
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v blízkosti právě těchto „pěti technik―; spíše pod nimi (tedy pokud si seznam různých 

zacházení představíme jako k zemi kolmo stojící přímku, kde u její paty je legální 

zacházení, nad ním kruté, nelidské a poniţující zacházení, které je svou vrchní hranicí 

odděleno od mučení). Pokud by tedy „pět technik― (a jim intensitou a krutostí 

srovnatelné zacházení) bylo dnes mučením (koneckonců i Komise v původním řízení 

nejprve shledala, ţe „pět technik― bylo mučením, ESLP pak rozhodnutí změnil), pak by 

se tyto techniky buďto nacházely na pomyslné hranici mezi mučením a krutým, 

nelidským a poniţujícím zacházením, nebo by byly nad ní (tedy mučením). To je 

pravděpodobně nejbliţší vymezení dolní hranice, kterého lze dosáhnout.  

Je však třeba podotknout, ţe velká část mezinárodních smluv zabývajících se 

mučením a krutým, nelidským či poniţujícím zacházením či trestem, zakazuje všechny 

tyto moţnosti zakázaného zacházení stejnými ustanoveními a se stejnou silou. Mohlo 

by se tedy zdát, ţe rozdíl mezi nimi je irelevantní. Jenţe není. Bez ohledu na to, jaká je 

přesná minimální hranice mučení, respektive maximální hranice krutého zacházení, je 

rozhodně ţádoucí, aby se mezi těmito formami zacházení rozdíl dělal. Důvodem pro to 

je, ţe se tak dává najevo výše morálního odsouzení státu, který se takového jednání 

dopustil. Kromě toho s mučením je, jak uţ bylo zmíněno, spojeno podstatně více 

právních následků, ať uţ se jedná o jednotlivá ustanovení v CAT nebo například o 

universální jurisdikci, kterou s sebou mučení nese. 

Důvod, proč k tomuto odlišení vůbec dochází, lze najít i v domácím právu 

jednotlivých zemí.  

Nicméně UNCAT si nevynucuje kriminalizaci CID zacházení vnitrostátně, 

natoţ extrateritoriálně. Jako důsledek signatářské státy, včetně Kanady, 

často kriminalizovaly mučení v jejich domácím právu, nikoliv však CID 

zacházení.  

Tento fenomén vysvětluje, alespoň zčásti, zaměření se ve Spojených státech 

na to, jestli například waterboarding opravdu je mučení.  

V mezinárodním právu to hraje jen malou roli: i pokud to mučení není, je to 

jistě CID zacházení. Jenţe v domácím trestním právu mučení je typicky 

trestným činem s extrateritoriálním dosahem, a činy nedosahující mučení 

jsou podřízeny stíhání jako například tradiční vyhroţování násilím nebo 

napadení, pokud vůbec. Posledně zmíněné trestné činy nemusí nutně 

přesáhnout územní omezení, coţ je činí zřejmě málo aplikovatelné na činy 

dějící se v černých lokacích CIA v zahraničí.
27
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 Craig Forcese, ‗Review Essay, The Myth of the Virtuous Torturer: Two Defences of the Absolute Ban 
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Důvodem tedy není ani tak mezinárodní právo jako spíše právo domácí. K tomu 

nutno poznamenat, ţe současný i předchozí trestní zákon platný a účinný v České 

republice trestají stejnou měrou mučení jako jiné nelidské a kruté zacházení. Nesporně 

kladnou věcí je i dikce § 7 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb.
28

 

Lze namítnout, ţe rozdělení mučení a krutého, nelidského či poniţujícího 

zacházení podle intensity a krutosti zacházení nelze pouţít obecně, neboť kaţdá osoba 

pociťuje bolest jiným způsobem a intensitou, přičemţ v závislosti na ţivotním stylu, 

zdravotním stavu a dalších aspektech, mohou různé osoby povaţovat stejné zacházení 

za bolestivé či degradující různou intensitou. Na tuto kritiku nelze zareagovat jinak neţ, 

ţe pravděpodobně ţádné jiné (ať uţ obecnější, a tím méně detailnější) popsání 

zacházení, by nemohlo tento problém vyřešit. Naopak by nadneslo další potíţ, a to 

přílišnou detailnost skutkové podstaty, která by mohla vést například k vyloučení 

určitého jednání z klasifikace jako mučení (kruté, nelidské či poniţující zacházení), 

protoţe by takové zacházení bylo ve skutkové podstatě opomenuto. Proto je lepší ten 

přístup, který zvolil ESLP, tedy stanovit, ţe rozdíl mezi mučením a ostatními formami 

porušení článku 3 EÚLP závisí na intensitě a krutosti.  

Tyto aspekty by pak měly být posouzeny ―případ od případu― v závislosti na 

různých faktorech, které následující citace identifikuje:  

Jak bylo zdůrazněno Komisí, špatné zacházení musí dosáhnout minimální 

úrovně tvrdosti, pokud má spadnout do rámce článku 3. Toto zhodnocení 

minima je z povahy věci relativní; záleţí na všech okolnostech případu, jako 

doba trvání zacházení, jeho fyzické a mentální efekty a v některých 

případech pohlaví, věk a zdraví oběti, etc.
29

 

Naopak přílišná volnost v definici mučení můţe vést k vyuţití určitých děr a 

interpretaci konkrétního zacházení tak, aby do této díry spadlo, respektive nebylo 

shledáno mučením.  

 

 

 

 

                                                           
28

 Podle zákona České republiky se posuzuje trestnost mučení a jiného nelidského a krutého zacházení (§ 

149) […] i tehdy, spáchal-li takový trestný čin v cizině cizí státní příslušník nebo osoba bez státní 

příslušnosti, která nemá na území České republiky povolen trvalý pobyt. 
29

 ESLP - Irsko v UK (App no 5310/71) (18.1.1978) Series A no. 25 [162] 
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b) Příklady mučení? 

Během diskuse o mučení je někdy těţké si představit, co jím ve skutečnosti je, 

dokud není člověk postaven před popisující fakta. Nejen z toho důvodu tato podkapitola 

zmiňuje některé metody, které byly v minulosti diskutovány a označeny jako mučení.  

 Tzv. palestinské věšení – „[S]těžovatel byl podroben „palestinskému věšení“, 

jinak řečeno byl svlečen do naha, s rukama svázanýma za zády, a zvednut za 

ruce―
30

. Jako porušení článku 3 EÚLP ve formě mučení bylo shledáno ESLP v 

případě Aksoy v. Turecko
31

. 

 V případě Selmouni v. Francie
32

 - „panu Selmounimu byl zasazen velký počet 

úderů. […] Soud také poznamenává, že stěžovatel byl vlečen za vlasy; že byl 

donucen běhat podél chodby s policejními důstojníky na každé straně, aby mu 

podráželi nohy; že byl donucen si kleknout před mladou ženou, které někdo řekl 

„Dívej, uslyšíš někoho zpívat“; že mu pak jeden policejní důstojník ukázal svůj 

penis říkaje „Tady, oliž to“, předtím než na něj močil; a že mu bylo vyhrožováno 

pájecí lampou a poté stříkačkou […].―
33

 ESLP shledal toto zacházení být 

mučením (porušení článku 3 EÚLP). 

 Falaka (ve spojení s úderem do hrudníku) – falaka je popisována jako: „bití 

chodidla (falaka)―
34

, ESLP shledal porušení článku 3 EÚLP v případě, v němţ 

špatné zacházení spočívalo ve ―falaka a úderu do hrudníku―
35

, jednalo se o 

případ Salman v. Turecko
36

; ESLP se sice v anglickém znění nevyjádřil 

nejšťastněji, kdyţ prohlásil, ţe takové zacházení „může být charakterizováno 

jako mučení―
37

. Jinde však poté potvrdil, ţe v případě Salman shledal, ţe „praxe 

falaka doprovázená úderem do hrudníku dosahuje mučení―
38

.  

 Waterboarding: 

Pokud se týče mediálně známého waterboardingu, pak jeden z mezinárodních 

orgánů, které tuto techniku zmínily, je Výbor proti mučení, který však v následující 

                                                           
30

 ESLP - Aksoy v. Turecko (App no 21987/93) ECHR 1996-VI [64] 
31

 ESLP - Aksoy v. Turecko (App no 21987/93) ECHR 1996-VI 
32

 ESLP - Selmouni v. Francie [GC] (App no 25803/94) ECHR 1999-V (28.7.1999) 
33

 Ibid, [102]-[103] 
34

 ESLP - Salman v. Turecko [GC] (App no 21986/93), ECHR 2000-VII (27.6.2000) [71] 
35

 Ibid, [115] 
36

 ESLP - Salman v. Turecko [GC] (App no 21986/93), ECHR 2000-VII (27.6.2000) 
37

 Ibid, [115] 
38

 ESLP - Corsacov v. Moldávie (App no 18944/02) (Sect. 4) – (4.4.2006) [65] 
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citaci neřekl, jestli je waterboarding buďto mučením, anebo krutým, nelidským či 

poniţujícím zacházením: 

Smluvní strana / členský stát by měl ustoupit od jakékoliv výslechové 

techniky, včetně metod zahrnujících sexuální poniţování, waterboarding, 

„krátké spoutávání― a pouţívání psů k přivodění strachu, která je mučením 

nebo krutým, nelidským či poniţujícím zacházením nebo trestáním, na 

všech detenčních místech pod její de facto efektivní kontrolou, tak aby 

dostála svým závazkům podle Úmluvy. [odebráno zvýraznění]
39

 

Popis samotného waterboardingu je pak následující: „člověk je nuceně chycen a 

držen pod kontrolou. On/ona je poté znehybněn/a, tváří vzhůru, s hlavou nachýlenou 

směrem dolů. Voda je pak lita do dýchacích cest.[vynechána poznámka pod čarou] […] 

Vdechnutí vody způsobuje dávivý reflex, kvůli kterému oběť zažívá, co dosahuje topení, 

a cítí, že bezprostředně hrozí smrt.[vynechána poznámka pod čarou]―
40

 

Jestli byl či nebyl pouţit, je jiţ vyřešeno: „ředitel CIA […] připustil, že CIA 

použila waterboarding na třech vězních v průběhu let 2002 a 2003.[vynechána 

poznámka pod čarou]―
41

 

Otázkou tak zůstává, jestli waterboarding je či není mučením. Je moţné, ţe se tak 

ještě nevyslovil ţádný mezinárodní soud, ale „[j]istě waterboarding, v rámci jakékoliv 

rozumné definice mučení, mučením je.―
42

 

Kromě toho je moţné, ţe i při pouţití „zvýšené― hranice mučení, kterou 

představilo americké memorandum, a kterou se tato práce zabývá v kapitole věnované 

USA, by waterboarding byl stále shledán mučením, protoţe pokud má oběť při takovém 

zacházení pocit, ţe se topí, trpí nejspíše tak jako kdyby umírala. Koneckonců utopení je 

důvod smrti.  

 

 

 

 

                                                           
39

 ‗Report of the Committee against Torture‘, General Assembly Official Records, Supplement No. 44 

(A/61/44), [24]  
40

 Daniel Kanstroom, ‗On "waterboarding": Legal Interpretation and the Continuing Struggle for Human 

Rights‗ (2009) 32 B. C. Int'l & Comp. L. Rev. 203, 204-205 
41

 Ibid, str. 206 
42

 M. Katherine B. Darmer, ‗Waterboarding and the Legacy of the Bybee-Yoo "Torture and Power" 

Memorandum: Reflections from a Temporary Yoo Colleague and Erstwhile Bush Administration 

Apologist‘ (2008-2009) 12 Chap. L. Rev. 639, 651 



(Kdy) lze mučit? 
 

- 19 - 
 

c) Ticking bomb scenario / Scénář tikající bomby 

Předtím, neţ se tato práce začne věnovat jednotlivým právním institutům, je důleţité 

vymezit, co je ticking bomb scenario (dále „TBS―) neboli česky scénář tikající bomby. 

Tento pojem bude v dalších kapitolách často vyuţíván. Stručný popis je obsaţen 

v následujícím odstavci: 

Orgány státu mají ve vazbě teroristu, o němţ určitě ví, ţe umístil bombu 

v srdci hustého městského území. Také ví, ţe bomba je nastavena 

k výbuchu během hodin. Terorista odmítá odhalit, kde se bomba nachází. 

Bez této znalosti budou úřady neschopny bombu najít včas, aby ji mohly 

zneškodnit [diffuse] a mnoho nevinných lidí tak zemře. Jediný způsob, jak 

získat poţadovanou informaci od teroristy, je pouţít formu mučení. Je 

mučení morálně ospravedlněno, aby byla tato informace získána?
43

 

Je nutné podotknout, ţe takový scénář si vyţaduje mnohá „kdyby―, která se 

v realitě pravděpodobně vyskytují zřídka. Například by si policie nemusela být naprosto 

jista, ţe podezřelý, kterého drţí ve vazbě, je skutečně s případnou tikající bombou 

spojen, respektive, ţe o ní něco ví. Velký problém představuje i fakt, ţe mučení, ať uţ 

vinných nebo nevinných osob, můţe vést k naprosto mylným závěrům, neboť oběť 

mučení můţe buďto přiznat cokoliv, aby uţ mučení skončilo, anebo si můţe záměrně 

vymýšlet, aby policii svedla ze stopy. Je však třeba poznamenat, ţe na takový argument 

existuje odpověď: „Tragická realita je, že mučení někdy funguje, i když mnozí lidé by si 

přáli, aby to tak nebylo. Existují mnohé příklady, v nichž mučení vyprodukovalo sebe-

prokazující pravdivou informaci, která byla nutná k prevenci újmy na civilistech.‖
44

 

Stejně tak tento argument není nezpochybnitelný, mučení totiţ také leckdy pravdivé 

výsledky nevynese. Jenţe „[ţ]ádná technika prevence kriminality nefunguje vždy.―
45

 

Tedy společnost se musí zeptat sama sebe (a svých mezinárodních závazků), jakou cenu 

je za svou bezpečnost ochotna zaplatit.  

Zřejmě není pochyb, ţe v případě TBS, kdy si policejní sloţky nejsou jisty, zda 

před sebou skutečně mají pravého pachatele chystaného útoku - který ví, kde je bomba, 

nebo jak se dá zneškodnit atd. - pouţití mučení je těţké obhájit i pro obhájce mučení v 

TBS.  

                                                           
43

 Benjamin Jones, ‘Moral integrity: a justification for torture?‘ (2007) 13 UCL Jurisprudence Review, 

Supp (Supp) 47, 47-48 
44

 Alan M. Dershowitz, Why Terrorism Works, understanding the threat, responding to the challenge 

(Yale University Press, New Haven and London, 2002), str. 137 
45

 Ibid, str. 137 
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Mučení je v mezinárodním právu naprosto zakázáno, a to bez jakýchkoliv 

výjimek. Zákaz se navíc stal součástí obyčejového práva a je akceptován jako ius 

cogens
46

. Ale proč, kdyţ trest smrti není zakázán se stejnou silou? Existují sice 

dokumenty jako protokol č. 6 EÚLP
47

. Ty však nereflektují mezinárodní obyčej. 

Existují vyspělé demokracie, které trest smrti stále pouţívají, a nezdá se, ţe by takové 

společnosti ztrácely své ustálené hodnoty.  

Spojené státy například pravidelně popravují velké počty lidí 

v institucionalizovaném systému státem-schválené vraţdy, který zahrnuje 

soudce, doktory, věznice, policii, politiky, média, veřejnost, náboţenství a 

ostatní společenské aktéry. Vojska po celém světě zabíjejí lidi v časech 

ozbrojeného konfliktu a vynakládají spoustu času a peněz přípravou na to, 

aby tak udělala efektivně. 

Přesto fungující a rozumně etické demokracie trvají a jsou schopné udělat 

rozdíl mezi situací, kdy je vraţda ospravedlnitelná a kdy není. Je těţké 

představit si, ţe by infrastruktura mučení nutně musela být škodlivější neţ 

infrastruktura zabíjení.
48

 

Přesto autor článku, z něhoţ pochází předchozí citace, nakonec v poslední větě 

článku píše, ţe potrestat velmi řídce se objevujícího jednotlivce, je rozumná cena za to, 

abychom usmířili absolutní zákaz mučení a fakt, ţe mučení nemusí být vţdy větším 

zlem.  

Je samozřejmě věcí názoru, nakolik je trest smrti obhajitelný v moderním 

demokratickém právním státě. Vývoj v mezinárodním i vnitrostátním právu však jasně 

naznačuje, ţe trest smrti se postupem času stává méně a méně obhajitelným. Tento 

postup je pomalejší neţ u zákazu mučení, coţ je sice paradoxní, ale nenaznačuje to 

trend trest smrti povolovat, naopak vývoj směřuje opačným směrem. Proto ani výše 

naznačený argument porovnávající trest smrti a mučení, z hlediska trendů v jejich 

pouţívání v dnešním světě nemá valnou relevanci.  

 

 

 

                                                           
46

 ICTY - Prosecutor v. Furundzija (Trial Judgment) IT-95-17/1-T (10.12.1998) [153]-[157] 
47

 Šestý protokol k EÚLP, Rada Evropy (datum: 28. dubna 1983, účinnost od: 1. března 1985) zdroj: ETS 

No. 114 
48

 Craig Forcese, ‗Review Essay, The Myth of the Virtuous Torturer: Two Defences of the Absolute Ban 

on Torture‘, (2008) 46 Osgoode Hall L.J. 853, 869 
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3) Izrael 

Kapitola 3 je první z kapitol, které se zabývají jednotlivými právními argumenty. 

Dvěma argumenty, které se v této kapitole dostávají do centra pozornosti, jsou okolnost 

vylučující protiprávnost a navíc ještě jeden argument, který vyplynul z argumentace 

stran během soudního řízení. Tímto dodatečným argumentem je v podstatě snaha o 

určení hranice mezi povoleným a zakázaným jednáním. Do centra pozornosti se tu 

dostává fráze „moderate degree of pressure― nebo česky „mírný stupeň nátlaku―. Tímto 

argumentem se kapitola tři zabývá jako prvním a pak přistupuje k okolnosti vylučující 

protiprávnost. 

Zmíněným rozhodnutím, které je jedním ze základních zdrojů této kapitoly a 

které se stalo jedním ze zásadních zlomů ve vývoji protiteroristických opatření, je 

rozhodnutí izraelského Nejvyššího soudu, který tuto kauzu rozhodl coby High Court of 

Justice. Toto rozhodnutí se postavilo proti tzv. Landau rules. Znění rozhodnutí, ze 

kterého tato práce vychází, je anglická verze zveřejněná na webových stránkách 

Nejvyššího soudu Izraele
49

. 

Proč je vůbec Izrael zařazen do této práce, bylo vysvětleno uţ v úvodu, tedy ţe 

Izrael byl po delší dobu vystaven nebezpečí teroristických útoků a přijal určitá opatření, 

která se stala kontroverzními. Další důvod je obsaţen ve zprávě Výboru proti mučení
50

, 

která se Izraelem zabývala v roce 1997 a popsala metody vyslýchání, jeţ byly v Izraeli 

pouţity. Nutno podotknout, ţe tyto metody vychází z popisu nevládních mezinárodních 

organizací, ale jak sama zpráva podotýká, Izrael tato tvrzení nepopřel
51

. Mezi 

zmíněnými metodami jsou fixace v bolestivých podmínkách, pokrytí hlavy kuklou ve 

speciálních podmínkách, pouštění hlasité hudby po dlouhou dobu, spánková deprivace 

po dlouhou dobu, vyhroţování – včetně vyhroţování smrtí, prudké otřásání a pouţívání 

studeného vzduchu ke zchlazení
52

. Výbor se vyjádřil, ţe podle jeho názoru tyto metody 

                                                           
49

 Izrael - Public Committee Against Torture v. Israel, HCJ 5100/94, 6. 9. 1999; V anglickém znění 

rozsudku je uvedeno, ţe se jedná o „draft―; pokusil jsem se tedy prostřednictvím emailu dotázat 

úředníků Nejvyššího soudu Izraele, zda se jedná o oficiální znění, ale ani jeden email nebyl doručen.  
50

 ‗Concluding observations of the Committee against Torture : Israel‘ (9.5.1997) A/52/44, paras.253-260 

[257] 
51

 Ibid, [257] 
52

 Ibid, [257] 



(Kdy) lze mučit? 
 

- 22 - 
 

porušují článek 16
53

 a také porušují zákaz mučení
54

. Za zvlášť evidentní takový názor 

výbor označil, kdyţ byly takové výslechové metody pouţity v kombinaci. 

Právě proto, ţe bylo výše popsané zacházení označeno i jako porušující zákaz 

mučení, je samostatná kapitola věnována Izraeli. Izraelské argumenty jak obhájit systém 

fungující podle zmíněných Landau rules a následující vývoj tedy spadá do předmětu 

práce. Byť není koncept Landau rules jiţ dlouhou dobu pouţíván a nespadá do období 

po 9/11, je pro pochopení kontextu následujícího vývoje vhodné jej probrat. Kromě 

toho k nejrozsáhlejší diskusi na téma změn v zákazu mučení došlo právě v oblasti boje 

proti terorismu, kterému byl Izrael vystaven i v době předcházející 9/11. Dlouhodobé 

vystavení Izraele teroristickým útokům vedlo k vývoji i v právní oblasti a takovou 

argumentaci je tedy vhodné v této práci reflektovat. 

 

Mírný stupeň nátlaku / Moderate degree of pressure 

Tzv. Landau koncept, nebo jinak Landau rules byl soubor pravidel, který 

v Izraeli fungoval mezi lety 1987 a 1999
55

. Nejvyšší soud Izraele jej dlouhá léta 

podporoval, nicméně v roce 1999 jej označil za protiprávní
56

. 

„[L]andauova komise poskytla zajímavou kombinaci čistě utilitaristického, 

menšího-zla, anti-absolutistického přístupu na mučení v TBS,[vynechána poznámka pod 

čarou] a plnohodnotného absolutismu ve věci křivé přísahy.[vynechána poznámka pod 

čarou]―
57

  

Úkol, před který byla tzv. Landau Commission postavena, byl shrnut v článku 

zveřejněném mimo jiné na stránkách izraelského Ministerstva zahraničních věcí. 

                                                           
53

 1. Kaţdý stát, který je smluvní stranou této Úmluvy, se zavazuje zabránit na kterémkoli území pod jeho 

jurisdikcí dalším činům krutého, nelidského či poniţujícího zacházení nebo trestání, které nespadají pod 

mučení, jak je vymezeno v článku 1, jsou-li takovéto činy spáchány veřejným činitelem nebo jinou 

osobou jednající z úředního pověření nebo z jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým 

souhlasem. Zejména se pouţijí závazky obsaţené v článcích 10, 11, 12 a 13 s tím, ţe odkaz na mučení 

se nahradí odkazem na jiné formy krutého, nelidského či poniţujícího zacházení nebo trestání. 

2. Ustanovení této Úmluvy jsou bez újmy ustanovením jakéhokoli jiného mezinárodního dokumentu 

nebo národního zákonodárství, které zakazují kruté, nelidské či poniţující zacházení nebo trestání nebo 

které se týkají vydávání či vyhoštění. 
54

 ‗Concluding observations of the Committee against Torture : Israel‘ (9.5.1997) A/52/44, paras.253-260 

[257] 
55

 Yuval Ginbar, Why Not Torture Terrorist? (Oxford University Press, 2008), str. 171 
56

 Ibid, str. 173 
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 Ibid, str. 175 
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Komisi vedl někdejší předseda Nejvyššího soudu Moshe Landau a výsledkem práce 

komise bylo vytvoření jakési příručky pro vyslýchání osob podezřelých z terorismu
58

. 

Zmíněný článek poskytuje následující souhrn: 

Komise stanovila, ţe při jednání s nebezpečnými teroristy, kteří představují 

velkou hrozbu Státu Izrael a jeho obyvatelům, pouţití mírného stupně 

nátlaku, včetně fyzického nátlaku, proto aby byly získány kritické informace, 

je nevyhnutelné v některých okolnostech. Takové okolnosti zahrnují situace, 

v nichţ můţe informace, kterou můţe vyšetřovatel získat od podezřelého, 

zabránit hrozící vraţdě, nebo kdyţ podezřelý disponuje ţivotně důleţitými 

informacemi o teroristické organizaci, které by nemohly být odhaleny 

ţádným jiným zdrojem (např. umístění zbraní, nebo skladů výbušnin, nebo 

plánované teroristické činy).
59

 

Popsaná situace se téměř kryje s TBS. Problémem je, co znamená „mírný stupeň 

nátlaku―. Ţe je moţné mírný stupeň nátlaku/moderate degree of pressure za určitých 

okolností pouţít, bylo jako vysvětlení představeno Izraelem i Výboru proti mučení, 

jehoţ zpráva
60

 byla na začátku této kapitoly citována. Jenţe tato zpráva si všímá, ţe 

techniky, které jsou rovněţ výše zmíněny, porušily zákaz mučení, krutého, nelidského a 

poniţujícího zacházení. Pokud zkombinujeme tvrzení, ţe je moţné za určitých okolností 

pouţít mírný stupeň nátlaku/moderate degree of pressure na jedné straně a zprávu 

Výboru proti mučení, zvláště v části popisující pouţité techniky, na druhé straně, pak 

dostaneme argument, na který se soustředí tato podkapitola – tedy snahu o omezení 

definice mučení.  

 Nebezpečí, ţe by vyslýchající mohli doporučené výslechové metody 

překračovat, si zřejmě byli v Izraeli vědomi, a proto Landuova komise doporučila, aby 

byly pouţívány především psychologické formy nátlaku a pokud by mělo být pouţito 

fyzického donucení, pak pouze ve formě „mírného stupně nátlaku/moderate physical 

pressure" a to jen v situacích, kdy by to odůvodňoval stupeň předpokládaného hrozícího 

nebezpečí.
61
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 Tamar Gaulan, ‗Israel's Interrogation Policies and Practices‗, článek zveřejněný na internetových 
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 K tomu je třeba poznamenat, ţe je pravdou, ţe určitá forma psychologického 

nátlaku je součástí kaţdého policejního vyšetřování. Čím závaţnější je vyšetřovaná 

trestná činnost, tím nepříjemnější výslech nebo jiné dokazovací metody mohou být; tím 

spíš pokud je vyslýchaný nevinen a je vystaven podezření z kriminální činnosti. Jako 

téměř vţdy je tedy důleţité najít správnou míru. 

Pokud se týká záruk: 

Aby bylo zajištěno, ţe nebude pouţíván disproporční nátlak, Landauova 

komise identifikovala několik opatření, která byla přijata a jsou nyní účinná, 

a to:  

1. Disproporční pouţití síly na podezřelého není povoleno - nátlak nikdy 

nesmí dosáhnout úrovně fyzického mučení nebo špatného zacházení 

podezřelého, nebo těţké újmy jeho cti, která by ho připravila o jeho 

lidskou důstojnost.  

2. Pouţití méně závaţných opatření musí být zváţeno oproti stupni 

předpokládaného nebezpečí podle informací, které má vyslýchající 

k dispozici. 

3. Fyzické a psychologické způsoby nátlaku povolené k pouţití 

vyslýchajícím musí být definovány a omezeny dopředu prostřednictvím 

vydání závazných instrukcí. 

4. Musí existovat přísný dohled implementace do praxe směrnic daných 

vyslýchajícím GSS. 

5. Inspektoři nad vyslýchajícími musí reagovat pevně a bez váhání na 

jakoukoliv odchylku od povoleného, uloţit disciplinární potrestání a ve 

váţných případech způsobit, ţe bude proti provinivšímu se 

vyslýchajícímu vedeno trestní řízení.
62

 

Následně je v článku popisován systém kontroly dodrţování pravidel 

vyslýchajícími. Pravidla byla později aktualizována a bylo také poukázáno na to, ţe 

výjimečné metody byly zamýšleny k pouţívání jen k odhalení zásadních informací, ne 

proto, aby byl vyslýchaný poníţen, poškozen nebo s ním bylo špatně zacházeno. Navíc 

nová pravidla obsahují výslovný zákaz odmítnout vyslýchanému jídlo, pití, pouţití 

koupelny nebo ho podrobit extrémním teplotám
63

. 

Pokud se týká jednotlivých výslechových metod, pak se otázkou jejich 

proti/právnosti zabýval izraelský Nejvyšší soud. Přinejmenším některé z těchto metod 

se zdají překračovat úroveň označenou jako „mírné/moderate―. 

První popisovanou metodou je tzv. shaking, které „je definováno jako prudké a 

opakované třesení horního trupu podezřelého, tak, že to působí, že se krk a hlava 

                                                           
62

 Ibid 
63

 Ibid 



(Kdy) lze mučit? 
 

- 25 - 
 

prudce kývou.―
64

 Stát Izrael připustil, ţe tzv. General Security Service (dále „GSS―) tuto 

metodu pouţila
65

. 

Další popisovanou metodou je tzv. pozice Schabah. 

Podle podání navrhovatelů podezřelý, vyšetřovaný v pozici Shabach, má 

ruce svázané za svými zády. Je usazen na malé a nízké ţidli, jejíţ sedadlo je 

nachýleno dopředu směrem k zemi. Jedna ruka je uvázána za podezřelým a 

umístěna do mezery mezi sedadlo ţidle a opěradlo. Jeho druhá ruka je 

uvázaná za ţidlí oproti opěradlu. Hlava podezřelého je zakryta pytlem, který 

spadá aţ k jeho ramenům. V místnosti hraje hlasitá hudba. Podle podaných 

stručných výtahů jsou podezřelí zadrţeni v této pozici po dlouhý časový 

úsek při čekání na výslech.
 66

 

Podle soudu stát pouţívání této metody nepopřel a naopak tvrdil, ţe spoutání 

rukou podezřelého, kdyţ je vyslýchán, je nezbytné s ohledem na bezpečnost a také 

s ohledem na ochranu vyšetřujících. Pokrytí hlavy mělo mít za cíl zabránit kontaktu 

mezi podezřelými. Ze stejného důvodu pak mělo být pouţito i hraní hlasité hudby
67

. 

Lze nalézt i zmínky o pouţívání úzkých pout, tzv. frog crouch a spánkové 

deprivaci.  

 

Rozhodnutí  

Rozhodnutí Nejvyššího soudu Izraele (High Court of Justice), které se nakonec 

postavilo proti Landau rules, se mimo jiné vyjádřilo i k výše zmíněným metodám. Neţ 

se tato práce bude věnovat druhému argumentu, tedy OVP, je rozebrána právě reakce 

soudu. Zmíněné rozhodnutí se zabývalo více otázkami, mimo jiné i tím, zda GSS byla 

vůbec oprávněna provádět výslechy. Tato práce se zde ovšem bude zabývat pouze těmi 

částmi rozhodnutí, ve kterých Nejvyšší soud zkoumal metody pouţívané při výsleších.  

Soud nakonec rozhodl, ţe GSS nebyla oprávněna k pouţití různých fyzických 

výslechových metod na podezřelé z terorismu a uzavřel, ţe jakékoliv ospravedlnění pro 

povolení fyzických způsobů výslechu má být rozhodnuto legislativou
68

. Soud se tak 

vlastně vyhnul tomu, aby se vyjádřil k legálnosti samotného konceptu „mírného stupně 

nátlaku―. Na druhou stranu se zabýval jednotlivými výslechovými metodami, a pokud 
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vezmeme jako fakt, ţe je logické a ţádoucí, aby se podezřelí při výslechu necítili 

„dobře―, pak zůstává otázkou, jaká míra „nepohodlí― je stále ještě přípustná. A tím se 

z obecného pohledu soud při rozebírání jednotlivých metod zabýval. Tedy vlastně se 

zabýval tím, jaký stupeň nátlaku je ještě přípustný, i kdyţ to bylo v omezeném záběru 

napadených metod. Jejich odmítnutím (jak je vysvětleno dále) tedy tyto metody, coby 

ještě akceptovatelný stupeň nátlaku, odmítl.  

K jednotlivým postupům pouţitým při výsleších se dále soud vyjadřoval a uznal, 

ţe spoutání podezřelých pro účely ochrany vyšetřujících, je zahrnuto v obecných 

pravomocech pro vyšetřování
69

, pozastavil se však nad poutáním spojeným s pozicí 

Schabach. Soud prohlásil, ţe to bezpečnost vyšetřujícího nevyţaduje
70

. Dále soud mimo 

jiné uznal, ţe sedět sice k vyšetřování patří, ale něco jiného je, pokud ţidle, na které je 

dotyčný usazen, je velice nízká, nachýlená dopředu směrem k zemi, a pokud je dotyčný 

takto usazen po dlouhé hodiny. Taková forma sezení není povolena obecným 

zmocněním k vyslýchání
71

. 

Dále se soud například vyjádřil k zakrývání hlavy pytlem při umístění v pozici 

Schabach, kdy tento pytel dosahoval aţ na ramena a bylo o něm tvrzeno, ţe způsoboval 

dušení. Soud prohlásil, ţe tato metoda není nutná k zabránění očnímu kontaktu mezi 

podezřelými. Soud se podivil nad tím, jaký k dušení podezřelých byl důvod, pokud by 

tedy došlo k omezení očního kontaktu. Nakonec soud stanovil, ţe musí být pouţívány 

méně škodlivé metody, jako například ponechání podezřelého, aby vyčkal v detenční 

cele
72

. Z toho logicky plyne i následující reakce soudu, v níţ vyjádřil, ţe ani 

„ventilovaný― pytel by nebyl v této situaci postačující. 

Platí, ţe pokud je někdo vyslýchán ohledně účasti na spáchání trestného činu, ani 

se nepředpokládá, ţe by podezřelý měl lehký spánek a jistá míra spánkové deprivace je 

zřejmě přirozená. Situace se však mění, pokud spánková deprivace není pouze 

vedlejším efektem vyšetřování, nýbrţ cílem výslechů. „Pokud je podezřelý úmyslně 

zbaven spánku po dlouhou dobu s cílem utahat nebo „zlomit“ ho, nejedná se o část 

výseku férového a rozumného vyšetřování. Takové způsoby poškozují práva a důstojnost 

podezřelého způsobem nikoli nezbytným.―
73
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Popsané konkrétní metody byly tedy odmítnuty. Tento argument je však velice 

úzce spjat i s druhým argumentem, tedy OVP. Tou se tato kapitola zabývá 

v následujících odstavcích. Vzhledem k provázanosti argumentů, jsou jejich dopady 

rozebrány společně v závěru následujícím po podkapitole právě o OVP.  

 

OVP 

Kromě rozboru toho, co je či není protiprávní jako výslechové metody a zda 

k tomu měla GSS oprávnění, je třeba přikročit k druhé části této kapitoly a tou je 

argument o okolnostech vylučujících protiprávnost. Uţ výše bylo zmíněno, ţe soud 

rozhodl, ţe aby mohla GSS vyuţít fyzických metod, musela by k tomu mít oprávnění 

vyplývající z legislativního pověření. Stát Izrael se při argumentaci v rámci tohoto 

případu domníval
74

, ţe takové oprávnění existovalo právě v OVP, respektive v necessity, 

upravené v izraelském právu v section 34(1) of the Penal Law takto: 

Osoba nebude nést trestní odpovědnost za spáchání jakéhokoliv činu 

bezodkladně nezbytného za účelem záchrany ţivota, svobody, těla nebo 

majetku, ať uţ sebe/svého nebo jiné osoby, před podstatným nebezpečím 

váţné újmy v reakci na konkrétní okolnosti ve specifickém čase a v případě, 

ţe neexistovala jiná moţnost jak se újmě vyhnout. 

Pozn.: V první větě zní termín „jiné osoby― v anglické verzi jako „fellow 

person―. Není mi známo, zda je přesný překlad „jiné osoby― nebo „blízké 

osoby―. 

To je samozřejmě čistě vnitrostátní právo. Nicméně i mezinárodní trestní právo 

obsahuje okolnosti vylučující protiprávnost a vnitrostátní interpretace by mohla být pro 

další interpretaci pravidel pro mezinárodní individuální odpovědnost vyuţita. Pro 

úplnost a pro porovnání poznámka pod čarou doplňuje text dvou z okolností 

vylučujících protiprávnost tak, jak je uvádí Římský statut Mezinárodního trestního 

soudu v článku 31 odst. 1
75

.  
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Pokud se izraelské necessity týče, dalo by se říct, ţe se jedná o obecnou formu 

okolnosti vylučující protiprávnost. Této normě však chybí dostatečná omezení 

zajišťující překročení akceptovatelných mezí a připouští tak velice širokou interpretaci. 

Dále, pro účely případu, který leţel před soudem, bylo nezbytné odpovědět na 

následující otázku: 

Podle státu je moţné dovodit z OVP necessity – dostupné post factum 

vyšetřovateli obviněnému z trestného činu – ex ante právní zmocnění 

umoţňující vyšetřovateli pouţít fyzických metod vyšetřování. Je tato pozice 

správná?
76

 

Odpověď zní ne. Důvodem je samotná podstata konceptu okolností vylučujících 

protiprávnost. Z tohoto pohledu je zkoumané rozhodnutí izraelského soudu důleţité i 

pro aplikaci OVP v mezinárodním právu. Toto rozhodnutí totiţ můţe slouţit jako 

významná protiváha k argumentu, ţe je moţné OVP, obsaţené v mezinárodním právu a 

zabývající se mezinárodní individuální trestní odpovědností, pouţít jako základ pro 

výjimku ze zákazu mučení. „Tato OVP se zabývá případy zahrnující jednotlivce 

reagující na daná fakta. Jde o improvizovanou reakci na nepředvídatelnou událost. [...] 

Tedy samotná podstata této OVP neumožňuje, aby sloužila jako zdroj zmocnění.―
77

 

Pokud bychom tedy toto rozhodnutí aplikovali i v oblasti mezinárodní individuální 

odpovědnosti, slouţilo by stejným způsobem jako např. čl. 2 odst. 2 CAT v rovině 

odpovědnosti států – tedy pravidlo, ţe mučení nelze ničím obhájit. V Izraeli tedy podle 

tohoto rozhodnutí, pokud policista vyslýchá osobu v tzv. TBS a pouţije přitom proti 

této osobě fyzického donucení, nebude podle necessity trestně odpovědný. To však 

neznamená, ţe státní orgán můţe být dopředu zmocněn tak učinit pouze na základě 

ustanovení upravujícího necessity. „Zbavení trestní odpovědnosti neimplikuje zmocnění 

k porušení lidského práva.―
78

 Jinak řečeno necessity je OVP, nikoliv normativní základ 

zmocnění k porušování lidských práv.  

Jinými slovy, obecné směrnice určující pouţití fyzických metod během 

výslechů musí být zaloţeny na zmocnění předepsaném v právu a ne v OVP 

proti trestní odpovědnosti. Princip „necessity― nemůţe slouţit jako základ 

                                                                                                                                                                          
těţké újmy na zdraví této nebo jiné osoby, přičemţ způsob odvracení nebezpečí byl nutný a přiměřený, 

s výjimkou případů, kdy osoba měla v úmyslu takto způsobit větší újmu, neţ byla újma, kterou se 

snaţila odvrátit. Taková hrozba můţe být buď: 

(i) vyvolána jinými osobami; anebo 

(ii) vyvolána jinými okolnostmi, které nejsou v moci této osoby. 
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zmocnění. […] Pokud si stát přeje umoţnit vyšetřujícím GSS pouţít 

fyzických metod při výsleších, musí za tím účelem přijmout legislativu. 

Toto zmocnění by také zbavilo vyšetřujícího pouţívajícího fyzických metod 

trestní odpovědnosti. Toto zbavení by nevycházelo z „OVP necessity― ale z 

„justification― OVP. Tato obrana je zajištěna v sect. 34(13) trestního zákona, 

který stanoví: 

Osoba nebude trestně odpovědná za čin spáchaný v jednom z následujících 

případů: 

(1) Byla zavázána nebo zmocněna zákonem, aby tak učinila.
79

 

Soud také připomněl, ţe Komise, která vytvořila Landau rules, neřekla, ţe by 

necessity slouţila jako zdroj zmocnění pro GSS k pouţití síly při výsleších. Pouze 

stanovila, ţe necessity můţe být k dispozici vyšetřujícímu, pokud se ocitl v situaci (v 

necessity), kdy musel někomu způsobit újmu, aby zachránil ţivoty lidí
80

.  

 

Závěr: 

Otázkou zůstává, jak by soud rozhodl, pokud by v izraelském právu skutečně 

existovalo explicitní zmocnění pro GSS, aby fyzických metod pouţila, zejména pokud 

by toto zmocnění mohlo za určitých okolností překročit minimální hranici mučení. 

K tomu se soud vyjádřil jen velmi obecně a jakoby se záměrně vyhýbal odpovědi na to, 

co by udělal, pokud by se jednalo o mučení. Stanovil, ţe rozhodnout, zda vyšetřující 

GSS zmocnit pouţít fyzickou sílu při vyslýchání podezřelých z účasti na nepřátelských 

teroristických aktivitách, zdvihá tak zásadní otázky, ţe odpovědět na ně, je věcí 

legislativy
81

. Problémem tedy bylo, ţe pravidla nevytvořila legislativa. Pokud by tak 

však učinila, nelze neţ podotknout, ţe v mezinárodním právu by takový přístup 

pochopení nenašel, pokud by schválené metody překračovaly hranici mučení.  

Co však udělat během vyšetřování lze, soud stanovil tak, ţe vyšetřující GSS, 

stejně jak jiný policista, nemá zmocnění k pouţití fyzických metod, které porušují 

svobodu podezřelého během výslechu, ledaţe tyto metody jsou neodmyslitelné od 

podstaty vyslýchání a jsou fair and reasonable
82

. Tato fráze je záměrně ponechána 

v anglickém znění, protoţe má v angličtině svůj význam, který by překlad v rámci 

parafráze zkomolil. 
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K výše zmíněné argumentaci je třeba se vyjádřit hned v několika bodech. Je však 

nejprve potřeba podotknout, ţe vzhledem k charakteru argumentů, by na úrovni 

mezinárodního práva bylo pravděpodobně moţné pouţít ji pouze pro obhajování 

individuální neodpovědnosti.  

Zásadním problémem je, ţe tak, jak je necessity v izraelském právu popsána, 

neobsahuje dostatečné záruky, aby nedocházelo k jejímu překročení. Dále, v Izraeli 

vyslýchající osoby z GSS nebyly oprávněny pouţít fyzického donucení, ale pokud tak 

učinily, mohly se zbavit trestní odpovědnosti prostřednictvím necessity. Pokud by se 

této nepříjemnosti chtěla GSS zbavit, musela by získat oficiální pověření od legislativní 

moci státu. Nutno k tomu ovšem podotknout, ţe soud se nezabýval
83

 tím, zda by takové 

případné pověření (pouţít i třeba sílu přesahující minimální hranici mučení) nebylo 

v rozporu s izraelským právem i tak. Bylo by to však bezpochyby v rozporu s právem 

mezinárodním. 

Obecně lze namítnout, ţe by se sice mohly vyřešit některé problémy právní 

konstrukce argumentu, pokud by se legislativní orgán rozhodl GSS pověřit explicitním 

pověřením, aby mohla pouţít fyzické síly při vyšetřování podezřelých z účasti na 

páchání terorismu. A nelze neţ souhlasit se soudem, ţe pokud má dojít k porušení 

důstojnosti a svobod podezřelého právě pouţitím síly proti němu při vyšetřování údajné 

účasti na trestné činnosti spojené s terorismem, pak je bezpochyby zásadní, aby o něčem 

takovém rozhodla legislativní moc.
84

 Ale při převedení tohoto argumentu do 

mezinárodního práva by se mohly objevit zásadní problémy. Můţeme se pokusit tento 

argument zesílit (tím, ţe se bude týkat mučení) a přenést do mezinárodního práva, tedy 

tvrdit, ţe pokud má dojít k pouţití síly (a tato síla by překročila minimální hranici pro 

mučení), je třeba explicitního povolení v mezinárodní smlouvě (nebo jiném pramenu 

mezinárodního práva), které by obstarala „legislativní moc― mezinárodního společenství. 

Ale mohou něco takového státy v pramenech mezinárodního práva umoţnit, aniţ by se 

dostaly do rozporu se svými jinými závazky? Tedy mohou jednotlivcům umoţnit zbavit 

se mezinárodní trestní odpovědnosti tím, ţe by je k mučení v určitých situacích 

zmocnily? Výslovný zákaz něčeho takového neexistuje. Existuje sice článek 2 odst. 2 

CAT, který jasně říká, ţe ţádné důvody nemohou pouţití mučení obhájit a který je 

v podstatě explicitním kriminalistickým pravidlem vytvořeným „legislativní 
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mocí― mezinárodního společenství. Problémem je, ţe toto pravidlo se týká 

odpovědnosti státu, nikoliv jednotlivců. A článek 31 odst. 3 Římského statutu připouští 

pouţití i jiných neţ vyjmenovaných důvodů pro vyloučení trestní odpovědnosti. Není 

tedy zcela vyloučeno, ţe by MTS uvaţoval o moţném vyváţení trestní odpovědnosti za 

mučení právě ohroţenými hodnotami třeba v případě TBS. Ale protoţe vyvaţování 

hodnot je obsaţené v jiţ vyjmenovaných odstavcích článku 31 (písm. c) a d)), nezdá se 

pravděpodobné, ţe by MTS stejný koncept pouţil znovu v jiném způsobu přímo 

nevyjmenovaném v Římském statutu, aby zbavil jednotlivce odpovědnosti. Stejně by 

bylo moţné argumentovat, i kdyby se zmocnění k mučení objevilo v právu domácím. 

Co se týče individuální trestní odpovědnosti, je také třeba zmínit, ţe toto řešení 

(zbavit se odpovědnosti na základě OVP) není příliš spravedlivé ani pro vyslýchajícího. 

Policista by před sebou mohl při vyšetřování mít osobu, o které by si nemusel být jistý, 

ţe je teroristou nebo ţe někde taková podezřelá osoba umístila např. bombu. V takovém 

případě by pro něho bylo nebezpečné se k nátlaku uchýlit, protoţe by se mohlo ukázat, 

ţe podezřelý buďto teroristou nebyl, nebo neměl s podezřelou aktivitou nic společného, 

anebo ţe vůbec k ničemu nedošlo. Pak by se policista trestní odpovědnosti nevyhnul. 

Podobnou argumentaci by bylo moţné pouţít i pro mezinárodní individuální 

odpovědnost a okolnosti vylučující protiprávnost.  

Paradoxem změny následující po rozhodnutí Izraelského Nejvyššího soudu, který 

prohlásil Landau rules za protiprávní, je, ţe „[j]en činy, které jsou ‘improvizací 

vzhledem k nepředpokládatelnému charakteru událostí…v jednotlivém případě‘ […] by 

mohly použít štítu OVP necessity―
85

. Proto „[n]arozdíl od Landauových roků je 

oficiálních připuštění specifických metod málo a jsou daleko od sebe.―
86

 

Okolnosti vylučující protiprávnost v určitém podání mohou působit jako rozumný 

kompromis mezi zákazem mučení a nutností získat informace v pokud moţno co 

nejrychlejším čase za určitých podmínek. Vnitrostátní právo sice můţe takový 

kompromis akceptovat, je však nutno poznamenat, ţe podmínkou odpovědnosti 

v mezistátní rovině rozhodně není, ţe osoba, která se mučení dopustila, byla 

vnitrostátně trestně odpovědná. Podobě pro účely státní odpovědnosti ani Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech, ani CAT nepřipouští mučení za ţádných 

okolností.  
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V neposlední řadě je také třeba podotknout, ţe poţadavky, které mezinárodní 

právo v rámci OVP klade na osobu, pokud se tato chce zbavit mezinárodní trestní 

odpovědnosti, jsou komplexnější, neţ jaké byly popsány ve shora uvedeném textu 

vnitrostátní necessity podle izraelského práva. Je sice moţné, ţe by konkrétní 

poţadavky (například úměrnost pouţití síly) mohla doplnit judikatura. Pokud však mají 

OVP slouţit jako odůvodnění pro jednání, které by jinak porušilo trestní právo, je 

ţádoucí, aby konkrétní jednotlivci přesně věděli, jak daleko mohou zajít. Proto také, 

pokud se přesuneme do roviny mezinárodní trestní odpovědnosti, text Římského statutu 

konkrétní podmínky uvádí. 

Kromě toho je však moţné pouţít i v rovině mezinárodní individuální 

odpovědnosti argument izraelského Nejvyššího soudu, respektive High Court of Justice, 

ţe OVP nelze pouţít jako základ pro odůvodnění porušení práva předtím, neţ kritická 

situace nastane. Ţádný stát tedy nemůţe zbavit mezinárodní trestní odpovědnosti své 

veřejné činitele například tím, ţe by pouze vydal příručku, která by dopředu tvrdila, ţe 

se mohou odvolat na OVP. To je zvlášť zásadní pro následující kapitolu o USA 

zabývající se rovněţ okolnostmi vylučujícími protiprávnost, které zmínila některá 

memoranda.  

Tolik k mezinárodní trestní odpovědnosti, a pokud se týče mezinárodní 

odpovědnosti státu, pro ten OVP nejsou v mezinárodním právu k dispozici. A i kdyby 

byly, článek 2 odst. 2 CAT by jejich pouţití proti případné odpovědnosti za mučení 

vyloučil. Krom toho zákaz mučení je součástí ius cogens a jako takový je obsaţen i 

v obyčejovém právu. Pokud by tedy okolnosti vylučující protiprávnost měly zbavit 

příslušného pachatele vnitrostátně trestní odpovědnosti a zároveň jeho stát (pokud 

jednal jako jeho orgán) mezinárodněprávní odpovědnosti, bylo by třeba nejprve změnit 

mezinárodní závazky. Důvodem je, ţe v rovině odpovědnosti států je uţití něčeho 

obdobného okolnostem vylučujícím protiprávnost, vyloučeno vůči zákazu mučení, 

protoţe Mezinárodní pakt o občanských a politických právech jasně stanoví, ţe nic 

nemůţe slouţit jako odůvodnění mučení. U krutého, nelidského a poniţujícího 

zacházení uţ ve všech zdrojích takové ujištění neexistuje a situace se tak mění. Záleţelo 

by tedy také na tom, jako co by konkrétní zacházení bylo shledáno. 
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4) USA 

Pro účely přehledného rozdělení textu je v této kapitole pouţito dělení argumentů, 

které se v USA objevily po 9/11 tak, jak je představil Yuval Ginbar ve své knize
87

, tedy: 

1) Teroristé nejsou chráněni ţádným právem, ani domácím ani mezinárodním. 

2) Definice mučení omezená pouze na extrémní akty. 

3) Okolnosti vylučující protiprávnost pro veřejné činitele v určitých situacích. 

4) Pravomoci presidenta USA za války.
88

 

V pozdější době došlo ke změnám, které jsou v textu této kapitoly reflektovány, 

výše zmíněné argumenty jsou výsledkem doby následující po 9/11. Pro systém, který 

USA pouţily v rámci boje proti terorismu, pouţívá Ginbar
89

 název High Value 

Detainees (dále „HVD―) Model. Zároveň však Ginbar připomíná, ţe termín HVD 

neznamená, ţe píše o osobách, které takto označily oficiálně americké úřady
90

. Je tedy 

třeba mít při čtení parafrází a citací z jeho knihy na paměti, ţe jiní autoři by popisované 

skutečnosti pod HVD model nemusely nutně zařadit. 

Koneckonců tento název (HVD) pouţila v různých formách i celá řada jiných autorů. 

O HVD programu se zmiňuje mimo jiné i zpráva Rady Evropy
91

. Tato práce se snaţí 

zkombinovat více zdrojů a není pro ni tedy rozhodující, jak byl konkrétní program, 

případně kým, označen.  

Proč například právě Ginbar zřejmě zařadil HVD model do své knihy (a označil jej 

za model legalizované mučení) a proč je také zařazen do této práce, vysvětluje několik 

důvodů. Za prvé - právníci americké vlády napsali memoranda, která se stala oficiální 

politikou a která konkretizovala „argumenty, že mučení […] mohlo být nařízeno a 

legálně použito v rámci ‚války proti teroru‘, argument založený na ustanoveních o 

Presidentově zmocnění v americké Ústavě, coby vrchního velitele ozbrojených sil během 

války.―
92
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Za druhé – americký ministr obrany schválil vyšetřovací metody, přičemţ některé 

z nich mezinárodní lidsko-právní monitorovací orgány, ICRC a mezinárodní experti, 

označili – přinejmenším při navršení metod a času – za mučení
93

.  

Kniha pokračuje v dalších důvodech, tato práce se omezí pouze na výše uvedené 

dva. Autor knihy však také připomíná, ţe tyto jeho argumenty nemusí nutně poskytovat 

plný důkaz pro tvrzení o existenci legalizovaného mučení, proto pouţívá předloţku 

quasi pro označení tohoto modelu
94

. Taková ujištění samozřejmě neposkytují velkou 

jistotu o skutečné situaci. Je však třeba podotknout, ţe v případě detence podezřelé 

osoby, vznikají státu, který takto svobodu omezil, specifické povinnosti zajišťující, aby 

se zadrţené osobě v důsledku detence nic nestalo. Takové povinnosti potvrzuje i 

mezinárodní judikatura, protoţe například ESLP rozhodl, ţe kdyţ je osoba vzata do 

policejní vazby v dobrém zdravotním stavu, ale v době propuštění je zraněná, pak je 

povinností pro stát, aby vysvětlil, jak ke zraněním došlo. Pokud to stát nedokáţe, 

vyvstává otázka porušení článku 3 EÚLP
95

.  

V následující části jsou rozebrány jednotlivé argumenty. 

 

Teroristé nejsou chráněni ţádným právem, ani domácím ani mezinárodním. 

V Presidential Military Order
96

 se objevila mimo jiné následující ustanovení: 

Sec. 3. Zmocnění Ministra obrany k zadržení. Kterýkoliv jednotlivec 

podrobený tomuto nařízení bude –  

(a) zadrţen na příslušném místě určeném Ministrem obrany mimo nebo 

uvnitř Spojených států; 

(b) [bude s ním] nakládáno humánně bez jakýchkoliv nepříznivých rozdílů 

zaloţených na rase, barvě, vyznání, pohlaví, narození, majetku, nebo 

jiných podobných kritérií; 

(c) [bude mu] poskytnut dostatek jídla, pitné vody, přístřeší, ošacení a 

zdravotní péče; 

(d) mít moţnost volně praktikovat náboţenské vyznání v souladu 

s poţadavky takového zadrţení; a 

(e) zadrţen v souladu s takovými dalšími podmínkami, které Ministr obrany 

přijme. 

[…] 

Sec. 7. […] 

[…] 

                                                           
93

 Ibid, str. 226 
94

 Ibid, str. 226 
95

 ESLP - Selmouni v. Francie [GC] (App no 25803/94) ECHR 1999-V (28.7.1999) [87] 
96

 Military Order—Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism, 

13. 11. 2001  



(Kdy) lze mučit? 
 

- 35 - 
 

(b) S ohledem na kaţdého jednotlivce podrobeného tomuto nařízení –  

(1) vojenské tribunály budou mít výlučnou jurisdikci nad trestnými činy 

jednotlivce; a  

(2) tento jednotlivec nebude moci domáhat se odškodnění nebo vést 

jakékoliv řízení, přímo či nepřímo, nebo se domáhat takového 

odškodnění nebo vést řízení v zastoupení jeho jménem, před (i) ţádným 

soudem ve Spojených státech, ani ţádném jiném státě [or any State 

thereof], (ii) ţádným soudem jakéhokoliv cizího národa, nebo (iii) 

ţádným mezinárodním tribunálem.
97

 

 

Zvláštní pozornost je vzhledem k tématu třeba věnovat sekci 7, písm. b), odst. 2. 

To samozřejmě platí za podmínky, ţe je udrţena „konzistentní pozice administrativy, že 

lidsko-právní smlouvy nejsou samo-vykonatelné a že se neaplikují na zadržené mimo 

americké území-tedy na Guantánamo Bay, v Afghánistánu, Iráku apod.―
98

 Jestli 

konkrétní stát povaţuje mezinárodní smlouvy za samo-vykonatelné či nikoliv, je pouze 

jeho vnitřní věcí. Druhá část argumentu uţ je ovšem postavena do problémů ve světle 

posudku Mezinárodního soudního dvora
99

, kterým se tato práce zabývá v následujících 

odstavcích. 

Tato práce se sice nezabývá humanitárním právem, ale aby byla určitá podezřelá 

osoba postavena zcela mimo jakýkoliv právní rámec, muselo být zmíněno i mezinárodní 

humanitární právo, respektive muselo dojít k vyloučení jeho aplikovatelnosti. 

Následující citace memoranda
100

 tento argument představuje: 

Na základě mého zmocnění coby vrchního velitele a hlavy exekutivy 

Spojených států […] tímto určuji následující: 

a. Určuji […] ţe ţádné z ustanovení Ţenevy [Ţenevská úmluva o zacházení 

s válečnými zajatci z 12. srpna 1949] se nevztahuje na náš konflikt s al 

Qaidou v Afghánistánu ani kdekoliv jinde na světě protoţe, mimo jiné, al 

Qaida není vysokou smluvní stranou Ţenevy. 

[…] 

c. Určuji […] ţe společný článek 3 Ţenevy se nevztahuje ani na zadrţené 

z al Qaidy ani Talibanu, protoţe, mimo jiné, příslušné konflikty jsou 

ve svém rozsahu mezinárodního charakteru a společný článek 3 se 

vztahuje jen na „ozbrojený konflikt, který nemá mezinárodní ráz.― 

d. […] Určuji, ţe zadrţení Talibanci jsou nezákonní bojovníci [unlawful 

combatants], a proto nejsou válečnými zajatci podle článku 4 Ţenevy. 
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Poznamenávám, ţe protoţe se Ţeneva nevztahuje na náš konflikt s al 

Qaidou, zadrţení z al Qaidy také nejsou válečnými zajatci.
101

 

Argumentace byla samozřejmě ještě detailnější, pro účely této práce však 

setrváme u vyjmenovaných oblastí. Z pohledu této práce a zde zkoumaných materiálů, 

to vypadá jako by byly dotčené osoby postaveny téměř naprosto mimo jakýkoliv právní 

rámec. Takový argument je však postaven jen na vnitrostátním právu a nerespektuje 

poţadavky práva mezinárodního. Mezinárodní soudní dvůr prohlásil ve svém 

stanovisku
102

, ţe Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (dále „ICCPR―) 

je aplikovatelný ve vztahu k činům státu, které byly učiněny při výkonu jeho pravomoci 

mimo jeho vlastní území
103

. Prohlásil tak sice v souvislosti s aplikací článku 2 odst. 1 

ICCPR, je však těţké si přestavit, ţe by se takové pravidlo nestalo součástí pramenů 

mezinárodního práva jako obyčej nebo jako princip právních řádů civilizovaných 

národů. Bez tohoto pravidla by totiţ bylo snadné ochranu lidských práv obejít, coţ jistě 

nebylo záměrem tvůrců různých lidsko-prvních kodexů. Co se názoru USA na samo-

vykonatelnost mezinárodních smluv týče, to je samozřejmě vnitrostátní věcí, ale ve 

chvíli, kdy se USA přijetím např. ICCPR zavázaly k ochraně v Paktu vyjmenovaných 

lidských práv, z hlediska mezinárodního práva jim vznikla odpovědnost za případné 

porušení bez ohledu na status Paktu ve vnitrostátním právu.  

Aby tak tedy USA dosáhly toho, ţe by se na jednotlivce, které zadrţely, 

nevztahovala práva, která jim zaručuje fakt, ţe USA jsou signatářem lidsko-právních 

smluv (tedy aby se USA zbavily mezinárodní odpovědnosti za případná porušení práv), 

muselo by ještě navíc být prokázáno, ţe například Guantánamo (kde se nacházeli 

někteří zadrţení v americké detenci) nebylo spravováno americkými de iure orgány (ani 

de facto). Taková situace by mohla teoreticky nastat v případě, ţe by docházelo 

k předání vězňů do soukromými osobami vedených vězeňských a výslechových 

zařízení nacházejících se na území mimo kontrolu USA. To však Guantánamo nebylo. 

Ani tento přístup by však nebyl bez problémů, neboť takové jednání by se mohlo dostat 

do rozporu s mezinárodním právem, zejména s pravidlem nevydávat ţádnou osobu do 
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státu, u něhoţ existuje obava, ţe by tam byla v nebezpečí, ţe bude podrobena mučení
104

. 

Tyto úvahy však uţ nespadají do okruhu otázek vymezených pro tuto práci.  

Na druhou stranu je třeba podotknout, ţe dotyčné osoby nebyly v memorandech 

ponechány naprosto mimo jakákoliv právní pravidla. Je tak třeba odkázat na sekci 3 ve 

výše citovaném order
105

; rovněţ memorandum
106

 stipuluje následující: „Je naší 

politikou, že Ozbrojené síly Spojených států budou nadále zacházet se zadrženými 

humánně a, do té míry dokud to bude vhodné a v souladu s vojenskou nutností [to the 

extent appropriate and consistent with military necessity], způsobem konzistentním 

s Ženevskými principy.―
107

 Taková ujištění jsou sice ţádoucí, na druhou stranu 

nedostatečná a co znamená „to the extent appropriate and consistent with military 

necessity― by si zcela jistě zaslouţilo detailní právní rozbor a vysvětlení od autorů této 

fráze. Bez takového vysvětlení by totiţ mohla tato pojistka být snadno zneuţitelná. 

Podobnému problému nedostatečné konkrétnosti pojistek se tato práce věnovala uţ u 

výše popsané OVP v kapitole věnované Izraeli, kde definice necessity nebyla 

dostatečně omezená podmínkami. Taková volnost v definování pravidel sice můţe vézt 

k jejich jednoduššímu přizpůsobení konkrétní situaci, ale na druhou stranu nedostatečně 

zajišťuje ochranu lidských práv.  

Dále, pokud se týče mezinárodního práva a schopnosti jednotlivců domáhat se u 

mezinárodních orgánů ochrany, není rozhodující, kdo je či není k tomu oprávněn. 

Taková skutečnost nemá na samotný fakt porušení mezinárodního práva vliv. 

Bezpochyby však má vliv na vymahatelnost.  

 

Závěr 

Z podstaty samotného argumentu vyplývá, ţe velká část z výše popsané 

argumentace vychází z vnitrostátního amerického práva.  Z toho důvodu se jí tato 

kapitola věnovala pouze v omezeném měřítku a to z toho pohledu, aby takové vyloučení 

bylo mezinárodním právem přezkoumáno.  
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Nezbývá tak neţ ve světle shora uvedeného podotknout, ţe snaha o vytlačení 

určitých osob z ochrany veškerým právem je bezesporu v rozporu s mezinárodním 

právem. Účelem samotné existence lidsko-právní ochrany je, aby kdokoliv kdekoliv byl 

chráněn lidskými právy. Vyuţít skulin, které potenciálně v systému existují, je pouze 

účelové ohýbání právních předpisů. 

S ohledem na zmíněné stanovisko Mezinárodního soudního dvora
108

 pak tuto 

podkapitolu lze uzavřít s tím, ţe stát se nemůţe zbavit mezinárodní odpovědnosti za 

porušení lidských práv, ke kterým došlo pod kontrolou jeho orgánů při výkonu jeho 

pravomocí, bez ohledu na to, zda k tomu došlo na území daného státu nebo mimo něj. 

Rozhodující je výkon kontroly nad územím, nikoliv jeho status. 

 

Definice mučení omezená pouze na extrémní akty. 

Toto je pravděpodobně nejkontroverznější část celého systému. Koncepčně vrátila 

vývoj ochrany před mučením zpět v čase. Myšlenku tohoto argumentu vystihuje 

následující citace: 

Dovozujeme, ţe aby čin byl mučením, jak je definováno v sect. 2340, musí 

způsobit bolest, kterou je těţké snést. Fyzická bolest dosahující mučení 

musí být srovnatelná v intensitě s bolestí doprovázející váţné fyzické 

zranění takové jako selhání orgánu, poškození tělesné funkce nebo dokonce 

smrt. Aby čistě mentální bolest nebo utrpení dosáhlo mučení podle sect. 

2340, musí vést k závaţné psychologické újmě podstatného trvání, např. 

trvající po měsíce nebo dokonce roky. Dovozujeme, ţe mentální újma musí 

také být výsledkem jednoho z predikovaných [predicate] aktů 

vyjmenovaných v zákoně, zejména: hrozby bezprostředně hrozící smrti; 

hrozby způsobení takové bolesti, která by dosáhla fyzického mučení; 

způsobení takové fyzické bolesti jako prostředek psychologického mučení; 

pouţití drog nebo jiné procedury určené k hlubokému rozrušení smyslů 

nebo zásadního změnění osobnosti jednotlivce; nebo hrozby udělání 

čehokoliv z těchto věcí třetí osobě.
109

  

Jedná se sice o interpretaci definice mučení v rámci snahy o určení hranice mezi 

mučením a jiným zacházením, kterou by na první pohled bylo moţno analogicky pouţít 

i v mezinárodním právu. Jenţe tento argument závisí na vnitrostátním americkém právu 

a z toho důvodu je ţádoucí uvést znění dotčených ustanovení. Poznámka pod čarou 
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uvádí v originálním znění text
110

 tak, jak byl ocitován v pozdějším memorandu
111

 z roku 

2004 v tamějších poznámkách pod čarou č. 9 a 10. Také je třeba podotknout, ţe v této 

práci je rozebírána pouze bolest fyzická, psychická je ponechána stranou.  

Ovšem zpět k původně diskutovanému memorandu - z výše uvedené citace plyne, 

ţe aby něco bylo klasifikováno jako mučení, musí jít o váţně bolestivé zacházení. 

Jakoby tedy byla laťka nastavena výš v porovnání s definicí mučení obsaţenou v CAT. 

Toto memorandum však poukazuje na to, ţe definice mučení v článku 1 odst. 1 CAT 

obsahuje rovněţ poţadavek, aby „bolest či utrpení/pain or suffering― byla „silná/severe―, 

aby se jednalo o mučení. „Tak text CAT posiluje naše chápání sect.2340, že mučení 

musí být extrémní akt[vynechána poznámka pod čarou]―
112

  

K tomu je zajímavé podotknout, ţe v rámci různých diskuzí o definici mučení a 

jejích jednotlivých částech probíhající v době před přijetím CAT, při diskuzi o 
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poţadavku, aby mučením bylo zacházení, které způsobuje „silnou bolest či 

utrpení/severe pain or suffering―, navrhla vláda USA (a vláda UK taktéţ), aby definice 

mučení obsahovala nejen slovo „severe― ve frázi „severe pain or suffering―, ale aby 

před něj bylo přidáno dokonce „extremely/extrémně―. Tedy uţ tehdy se objevovala 

snaha o posunutí laťky výš. Na druhou stranu ještě zajímavějším a poměrně 

překvapivým faktem je, ţe Sovětský svaz na Valném shromáţdění navrhl, aby bylo 

slovo „silná/severe― vypuštěno
113

.  

Dnes je samozřejmě součástí definice fráze „silná bolest či utrpení/severe pain or 

suffering―. Tedy z tohoto pohledu je argument, ţe bolest a utrpení musí být silná/severe, 

aby se jednalo o mučení, v souladu s mezinárodním právem, respektive s CAT. 

Nicméně zásadním aspektem zůstává, jak je slovo „silná/severe― interpretováno. Uţ v 

kapitole 2 bylo diskutováno, především s ohledem na judikaturu ESLP, ţe leccos můţe 

ovlivnit vnímání jednotlivců, tudíţ intenzitu bolesti a krutosti, kterou pociťují, a tak i 

klasifikaci zacházení s nimi. I kdybychom přistoupili na to, ţe intensitu bolesti lze 

objektivně určovat, pak lze podotknout, ţe rovněţ v kapitole dvě jsou uvedeny příklady 

zacházení, které bylo shledáno jako mučení a, s veškerou úctou vůči obětem takového 

zacházení, přitom ne vţdy se zdá, ţe by takové jednání způsobovalo fyzickou bolest 

srovnatelnou v intensitě s bolestí doprovázející závaţné fyzické zranění jako selhání 

orgánu, poškození tělesné funkce, nebo dokonce smrt. Přesto bylo porušení zákazu 

mučení ve zmíněných případech shledáno. Proto by memorandem nastíněná 

argumentace v mezinárodním právu neuspěla.  

Aby bylo moţné porozumět vnitrostátní interpretaci tohoto bodu obsaţeného v 

memorandu, je třeba se také věnovat výhradám, které USA vznesly vůči CAT. V roce 

2002 vyšla kniha, která se o těchto výhradách zmínila a interpretovala je: 

Spojené státy adoptovaly úmluvu ale s výhradou: souhlasili jsme se 

zavázáním se ovšem „jen do té míry, kdy je to v souladu s … osmým 

dodatkem.― Rozhodnutí amerických soudů napovídají, ţe osmý dodatek 

nemusí [may not] zakázat pouţití fyzické síly k získání informace nezbytné 

k záchraně ţivotů; tedy pokud si Spojené státy vybraly pouţít nesmrtící 

mučení v takovém extrémním případě, mohly by pravděpodobně technicky 

dodrţet své smluvní závazky. Naše soudy pravidelně odmítají aplikovat 
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úmluvu na „mentální― nebo „psychologické― mučení, které je běţným 

jevem.[vynechána poznámka pod čarou]
114

 

„V takovém extrémním případě― zřejmě znamená ticking bomb case vzhledem 

k tomu, ţe citace pochází z kapitoly nazvané „Should the Ticking Bomb Terrorist Be 

Tortured?―. Je moţné, ţe mezi vydáním knihy a dneškem došlo ke změně, nebo ţe 

zmatek způsobil překlad, nicméně je třeba podotknout, ţe webové stránky OSN o 

výhradě, která by zněla tak, jak je výše citována, nepíší. Část textu uvádí poznámka pod 

čarou
115

 tak, jak je zveřejněn na stránce Sbírky smluv OSN
116

. 

Na rozdíl od většiny ostatních argumentů, zde se memorandum alespoň pokusilo o 

mezinárodněprávní argumentaci, kdyţ pouţilo definici mučení obsaţenou v článku 1 

odst. 1 CAT k podpoře vlastního stanoviska, byť se pravděpodobně jednalo o 

podpůrnou argumentaci k primárně vnitrostátnímu právu.  

 

Závěr 

Argumentace obsaţená v tomto bodu je samozřejmě poměrně dost odvislá od 

zmíněných výhrad, které USA vznesly vůči CAT. Nutno však dodat, ţe mučení není 

zakázáno pouze mezinárodními smlouvami, ale rovněţ v obyčejovém právu. Vůči tomu 

lze vznést výhrady jen stěţí. Při posuzování mezinárodní odpovědnosti v hypotetickém 

případě, v němţ by došlo k mučení, by tedy záleţelo na tom, jakou podobu definice 

mučení v rámci obyčeje by příslušný mezinárodní soud akceptoval. Čistě pro porovnání 

toho, co bylo v minulosti shledáno (i kdyţ na základě definic obsaţených 

v mezinárodních smlouvách) jako mučení, s představou, ţe zacházení musí dosahovat 

výše zmíněné intensity, aby bylo mučením, je moţné pouţít příklady zacházení, která 
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byla shledána mučením, jeţ jsou uvedena v kapitole dvě této diplomové práce. Na 

druhou stranu, tato práce jiţ zmínila, ţe kaţdý vnímá bolest jinak. Proto nezbývá neţ 

poznamenat, ţe výše uvedený argument, ţe aby něco bylo mučením, musí fyzická 

bolest takovým jednáním vyvolaná být srovnatelná v intensitě s bolestí doprovázející 

váţné fyzické zranění jako selhání orgánu, poškození tělesné funkce, nebo smrt, je 

nesmysl. Takovou hodnotu bolesti jednoduše nejde objektivně určit, a tak se takový 

argument vystavuje kritice mimo jiné z toho pohledu, ţe to, co jiţ bylo dříve shledáno 

mučením, takovou intenzitu subjektivně nedosahovalo.  

Z tohoto pohledu se tedy zdá, ţe výše ocitované memorandum učinilo v rámci 

vývoje práva jak ve vnitrostátním, tak v mezinárodním měřítku, krok zpátky.  

Zamyslíme-li se nad moţnými cestami, jak by šlo memorandem navrţenou 

interpretaci podpořit z hlediska mezinárodního práva, pak se nabízí hned několik 

moţností, které se však v oficiální argumentaci neobjevily. Nabízí se takto například 

analogie k vývoji v oblasti práva na sebeobranu podle Charty OSN. Taktéţ po 9/11 se 

objevily názory, ţe systém bezpečnosti, na němţ je OSN zaloţena, a který zakazuje 

pouţití síly jinak neţ v rámci práva na sebeobranu nebo formou kolektivní bezpečnosti, 

nezpůsobil zánik obyčejového práva na výkon sebeobrany. Jako podklad pro podmínky 

výkonu takového obyčejového práva na sebeobranu poslouţil případ Caroline
117

. 

V době, kdy k tomuto případu došlo, nebylo s existencí OSN počítáno, protoţe v té 

době ještě neexistovala ani Společnost národů, natoţ OSN. Základem tohoto argumentu 

je, ţe i přes detailní úpravu práva bezpečnosti v mezinárodní smlouvě (tedy v Chartě 

OSN), stále přetrvává obyčejová norma. Koneckonců systém bezpečnosti podle Charty 

OSN je velice labilní a neakceschopný. 

Analogicky by tedy bylo moţné například tvrdit, ţe zákaz mučení obsaţený 

v mezinárodních smlouvách, přepsalo obyčejové právo, případně ţe mezinárodní 

smlouvy obyčej nikdy nepřepsaly a tyto dvě cesty existovaly paralelně vedle sebe. První 

argument by ještě mohl zaznamenat úspěch, druhý uţ však v kontextu zákazu mučení 

vypadá jako holý nesmysl.  

Případně by se někdo mohl pokusit dovést ad absurdum rozhodnutí Gaefgen
118

 

ESLP, kterým se tato diplomová práce zabývá v poslední kapitole, a takovým ad 

absurdum dovedeným výkladem tvrdit, ţe důkazy, které byly získány na základě 
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důkazů vynucených porušením zákazu buď mučení či jiného nelidského nebo 

poniţujícího zacházení, lze pouţít v trestním procesu proti oběti takového zacházení.  

 Nicméně jak bylo výše uvedeno, toto jsou jen teoretické návrhy, které se 

v argumentaci memorand ani jiných dokumentů, neobjevily.  

 

Okolnosti vylučující protiprávnost pro veřejné činitele v určitých situacích. 

Stejně jako v případě Izraele, i zde se jedná o vnitrostátní okolnosti vylučující 

protiprávnost, ale i zde se můţeme pokusit o aplikování těchto argumentů na OVP 

v mezinárodním trestním právu. Tato podkapitola se tedy vztahuje především k 

mezinárodní trestní odpovědnosti jednotlivců, mezinárodní odpovědnost států je 

ponechána stranou. Konkrétní OVP, o které se argumentace této podkapitoly opírá, jsou 

necessity a self-defense. Jim podobné instituty obsahuje i jiţ zmíněný Římský statut 

Mezinárodního trestního soudu
119

.  

Argumentace v memorandu je shrnuta následovně: 

Nicméně i kdyby výslechová metoda mohla pravděpodobně překročit 

hranici určenou v sect.2340, a aplikace zákona nebyla brána jako neústavní 

zásah do prezidentské pravomoci coby vrchního velitele, pak věříme, ţe za 

současných okolností mohou být dostupné některé ospravedlňující obrany a 

ţe tyto OVP by potenciálně vyloučily trestní odpovědnost. Standardní 

trestně-právní OVP necessity a self-defense by mohly ospravedlnit 

výslechové metody nutné k získání informací k zabránění přímému a 

bezprostředně hrozícímu nebezpečí Spojeným státům a jejich občanům.
120

 

Necessity byla podle memoranda v americkém právu definována v Model Penal 

Code § 3.02 následovně:  

Jednání, o němţ se aktér domnívá, ţe je nezbytné k vyloučení újmy nebo zla 

sobě nebo jinému, je ospravedlnitelné, za předpokladu ţe: 

(a) újma nebo zlo, jemuţ se snaţí předejít tímto jednáním, je větší neţ to, 

kterému se snaţí zabránit zákon definující trestný čin, z něhoţ byl 

obviněn; a 

(b) ani Zákoník ani jiný zákon definující trestný čin neposkytuje výjimky 

nebo obrany zabývající se specifickou situací, o níţ se jedná; a 

(c) legislativní důvod pro vyloučení ospravedlnění, o něţ se jedná, se 

prostě jinde neobjevuje.121
  

                                                           
119

 Čl. 31 odst. 1, písm. c), d). Viz. poznámka pod čarou č. 75 
120

 Memorandum for Alberto R Gonzales, Counsel to the President, from Jay S Bybee, Assistant Attorney 

General, Re: Standards of Conduct for Interrogation under 18 USC. §§ 2340-2340A, August 1, 2002, 

[VI, strana 39] 
121

 Ibid, [VI/A, strana 39-40] 



(Kdy) lze mučit? 
 

- 44 - 
 

V porovnání s necessity tak, jak byla popsána v kapitole zabývající se Izraelem a 

jeho okolnostmi vylučujícími protiprávnost, se tato definice díky bodu a) podobá české 

trestně právní úpravě daleko více a je podstatně detailnější. Tento poţadavek 

proporcionality přibliţuje americkou vnitrostátní úpravu i úpravě OVP v Římském 

statutu blíţ, neţ je izraelská úprava. Memorandum připomíná, ţe sice neexistoval ţádný 

federální zákon, který by necessity ustanovil jako OVP ve federálním trestním právu, 

nicméně Nejvyšší soud ji uznal
122

.  

Zásadním argumentačním bodem je, ţe podle memoranda právní autority uznávají 

výjimku z pouţitelnosti necessity. Podle této výjimky je OVP necessity k dispozici jen 

tehdy, kdyţ legislativní moc v trestním zákoně neudělala vlastní výběr hodnot; tedy 

pokud Kongres explicitně dal najevo, ţe porušení zákona nemůţe být vyváţeno ztrátou, 

jíţ bylo zabráněno, pak soudy nemohou necessity uznat
123

. Jenţe podle toho samého 

memoranda „Kongres výslovně postavil stranou snahy o odstranění mučení 

z posuzování hodnot dovoleného podle OVP necessity.[vynechána poznámka pod 

čarou]―
124

 Tento přístup pak v poznámce pod čarou do-vysvětluje, přičemţ pro účely 

mezinárodního práva veřejného je relevantní především následující argument: 

Dále, CAT obsahuje další ustanovení, ţe „ţádné výjimečné okolnosti, ať 

jsou jakéhokoli druhu, buď válečný stav nebo hrozba války, vnitropolitická 

nestabilita nebo jakákoli jiná mimořádná situace, nemohou slouţit k 

ospravedlnění mučení.― CAT čl. 2 odst. 2 […] Kongres neinkorporoval 

článek 2 odst. 2 CAT do sect.2340. Za předpokladu, ţe Kongres opominul 

snahy CAT o zabránění obraně necessity nebo obraně válečného situace, 

vykládáme sect.2340 jako dovolující tuto obranu.
125

 

Zde se vlastně jedná o zvláštní kombinaci argumentace v oblasti státní a domácí 

individuální odpovědnosti. Je to způsobeno tím, ţe USA převzaly CAT do svého práva 

tím, ţe vytvořily další domácí trestný čin. Vůči vnitrostátnímu trestnému činu OVP 

fungovat mohou, vůči mezinárodní státní odpovědnosti, kterou se CAT zabývá, nikoliv. 

V mezinárodním právu článek 2 odst. 2 CAT je (není třeba ho do něj inkorporovat). 

Jenţe se nevztahuje na individuální odpovědnost. Pokud bychom se pokusili 

argumentaci tohoto bodu pouţít v mezinárodním právu, pak nezbývá neţ zmínit, ţe jiţ 

bylo diskutováno v kapitole o Izraeli, ţe záměr zakázat mučení za jakýchkoliv okolností 
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a nepřipustit OVP, mezinárodní společenství projevilo i ve vztahu k mezinárodní 

individuální odpovědnosti. Pouţít tedy analogicky tuto vnitrostátní argumentaci 

v mezinárodním právu by nebylo moţné a argument, ţe OVP lze pouţít i proti mučení 

by nejspíš neuspěl.  

O memorandu se rozhodně nedá říct, ţe by jeho právní argumentace byla 

postavena zcela „na vodě―. Je dokonce moţné, ţe ve vnitrostátním měřítku by tato 

argumentace zbavila konkrétní osoby trestní odpovědnosti. Protoţe USA nejsou 

signatářem Římského statutu, ani mezinárodní individuální odpovědnost podle této 

smlouvy by zřejmě nepřipadala v úvahu. Zajímavá situace by však mohla nastat, pokud 

by byl například občan USA obviněn z porušení zákazu mučení a vydán ke stíhání 

Mezinárodnímu trestnímu soudu státem, který signatářem Římského statutu je. Protoţe 

mezinárodní trestní odpovědnost nevyţaduje, aby byl obviněný odpovědný i podle 

vlastního domácího práva, je moţné, ţe by byl shledán vinným, pokud by tomu 

nebránila jiná pravidla mezinárodního práva.  

Self-Defense 

I pokud by soud shledal, ţe porušení sect.2340A nebylo ospravedlněno 

prostřednictvím necessity, obţalovaný by stále mohl řádně vznést self-

defense. Právo na self-defense, i pokud zahrnuje smrtící sílu, je hluboce 

zakotveno v našem právu, a to jak pokud jde o jednotlivce tak o národ jako 

celek. 

[…] 

Při absenci jakéhokoliv doslovného ustanovení svědčícího o opaku, 

předpokládáme, ţe self-defense můţe být řádnou OVP proti tvrzení o 

mučení.  

[…] 

Jak vysvětlují LaFave a Scott „osoba je ospravedlněna v pouţití rozumné 

síly v obraně jiné osoby, i cizince, pokud rozumně věří, ţe tato jiná osoba je 

v bezprostředním nebezpečí protiprávní ublíţení na těle ze strany jejího 

protivníka a ţe pouţití takové síly je nezbytné k vyhnutí se tomuto 

nebezpečí.― […] Nakonec i smrtící síla je přípustná ale „pouze pokud útok 

protivníka na tuto jinou osobu rozumně připadá obránci jako smrtící 

útok.―
126

 

Problém memorandum shledalo a zároveň hned vyřešilo i v osobě dotčené 

výkonem self-defense. To je otázka, kterou by mohly řešit i mezinárodní instance, 

pokud by se zabývaly především vyloučením odpovědnosti konkrétního jednotlivce za 
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porušení mezinárodního práva například na základě článku 31 odst. 1, písm. c) 

Římského statutu.  

Problém, který se v tomto bodě memorandum zabývalo, spočívá v tom, ţe při 

výkonu sebeobrany, je pouţita síla zpravidla proti tomu, kdo se sám chystá vykonat 

útok. Jenţe v diskutovaném případě, pokud je někdo ve vazbě (a například něco ví o 

konkrétním útoku), pak uţ ze samotné podstaty zadrţení sám útok vykonat nemůţe. 

Odpověď na tyto problémy se můţe dotknout nejen amerického práva: 

[N]ěkteří komentátoři věří, ţe tím, ţe pomohou k vytvoření hrozby ztráty 

ţivota, se teroristé stávají odpovědnými za tuto hrozbu, i kdyţ sami vlastně 

útok nevykonávají. Mohou být poškozeni při výslechu, protoţe jsou součástí 

mechanismu, který uvedl mechanismus do pohybu […] stejně jako je ten, 

kdo dodává munici nebo zaměřovací informace útočníkovi. Za současných 

okolností proto, ačkoliv zadrţený nepřátelský bojovník [enemy combatant] 

nemusí být přímo útočník–neumísťuje bombu nebo nepilotuje unesené 

letadlo, aby zabil civilisty–stejně můţe být poškozen v self-

defense/sebeobraně pokud má vědomosti o budoucích útocích, neboť 

napomáhal jejich plánování nebo provedení.
127

 

Základním problémem této argumentace je, ţe pro účely výkonu OVP vytváří 

rovnítko mezi postavením podezřelého z terorismu a postavením samotného pachatele 

útoku. Podezřelý sice můţe být v některých případech, kvůli své skutečné účasti na činu, 

buď v postavení účastníka na spáchání trestného činu, nebo by se mohlo i stát, ţe by o 

připravovaném teroristickém útoku věděl a nic neučinil (coţ by alespoň v českém 

trestním právu bylo trestným činem). Jenţe o takovém postavení podezřelého si 

vyšetřující nemusí být vţdy zcela jistý. Ani Římský statut se v definicích OVP podle čl. 

31 odst. 1 písm. c) a d) nevypořádal s přesvědčením osoby, která by se chtěla zbavit 

odpovědnosti, o tom, zda jednala proti skutečnému pachateli trestného činu či nikoliv. 

Bylo by však moţné analogicky pouţít článek 32 odst. 1 Římského statutu
128

, který se 

zabývá skutkovým omylem. Dále by mohla vyvstat další sada problémů spojených s 

otázkou, jaká síla můţe být vůči dotčené osobě pouţita vzhledem k míře její účasti na 

teroristickém činu. Takové debaty by znovu mohly vést k nejednoznačným výsledkům.  

To však nebyl jediný problém, se kterým se memorandum muselo vypořádat. 

K self-defense vykonávané ve prospěch jiné osoby se dále vyjádřilo: 
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Pokud můţe být právo chránit národní vládu vzneseno jako obrana v rámci 

jednotlivcova stíhání, jak naznačuje Neagle [In re Neagle, 135 U.S. 1 

(1890)], pak obránce vlády jednající ve své úřední roli, by měl být schopen 

tvrdit, ţe jakékoliv jednání, které by pravděpodobně  porušilo sect.2340A, 

bylo provedeno na základě více neţ jednotlivcovi self-defense nebo obrany 

někoho jiného. Navíc obţalovaný by mohl tvrdit, ţe vykonával zmocnění 

exekutivy k ochraně federální vlády a národa před útokem.
129

 

Římský statut rovněţ v čl. 31 odst. 1 písm. c) uznává moţnost vykonávat OVP 

s cílem chránit něco jiného neţ jen sebe nebo jinou osobu. Jmenuje například „v případě 

válečných zločinů […] věci nezbytné pro splnění bojového úkolu―. Tak obecnou 

formulaci, jakou navrhuje výše citovaný text, však Římský statut neobsahuje. Protoţe 

však čl. 31 odst. 3 Římského statutu umoţňuje pouţití i jiných OVP, není vyloučeno 

pouţití i jiných institutů. Výše citovaný text je však zajímavý ještě z jednoho důvodu. 

Dalo by se podotknout, ţe to, co text citace dodává v závěrečné větě není vlastně tolik 

vzdálené argumentu, který vyjádřil izraelský soud, kdyţ prohlásil, ţe namísto necessity 

by se osoba jednající za stát mohla zbavit trestní odpovědnosti odkazem na OVP 

justification (viz. citace v této práci označená poznámkou pod čarou č. 79). Bez ohledu 

na to, jak byla tato argumentace nakonec úspěšná, okolnosti vylučující protiprávnost 

sice mohou vyřešit otázku trestní odpovědnosti konkrétních pachatelů mučení v rámci 

vnitrostátního práva, ale mezinárodní právo neobsahuje jako jednu z podmínek 

v definici mučení, aby pachatel byl vnitrostátně trestně odpovědný za své jednání. Stejně 

tak i přes vnitrostátní neodpovědnost konkrétní osoby můţe být stát, za něhoţ jako státní 

orgán pachatel jednal, mezinárodně odpovědný za porušení zákazu mučení, pokud by 

případné zacházení bylo jako mučení shledáno.  

Pokud se týče mezinárodní individuální odpovědnosti, často byl zmiňován Římský 

statut. Jeho text je pouţíván jako zdroj pro porovnání vnitrostátní argumentace pouze 

v teoretické rovině. Spojené státy totiţ nejsou signatářem Římského statutu 

Mezinárodního trestního soudu.  

 

Závěr: 

V případě, ţe by určité zacházení bylo mezinárodním soudem shledáno jako 

mučení, byť podle memoranda by jím nebylo, pak by bylo třeba vyřešit mezinárodní 
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individuální odpovědnost konkrétních osob. Ta by záleţela na tom, jestli se pravidlo 

obdobné tomu, jeţ se pro účely státní odpovědnosti nachází v článku 2 odst. 2 CAT
130

 

nebo něco jemu obdobné, vztahuje i na mezinárodní odpovědnost jednotlivců. Pokud by 

se na odpovědnost jednotlivců vztahovalo, pak by vyloučilo pouţití OVP jako důvodů 

pro zmírnění zákazu mučení a pachatelé by se tak mezinárodní individuální 

odpovědnosti nevyhnuli. Pokud nevztahovalo, nevyhnuli by se jí jen ti pachatelé, kteří 

by pocházeli ze států, jeţ pravidlo obdobné tomu obsaţenému v článku 2 odst. 2 CAT 

(ovšem ve vztahu k mezinárodní trestní odpovědnosti) uznávají jako například součást 

mezinárodní smlouvy. Mohla by však nastat i situace, kdy by stát takové pravidlo 

v ţádné smlouvě neakceptoval, ale přesto by bylo shledáno jako mezinárodní obyčej. 

Pak uţ by zřejmě záleţelo spíše na vymahatelnosti spravedlnosti v mezinárodním 

trestním právu spíše neţ na právu jako takovém. I vzhledem k výsledkům zkoumání 

obsaţeným v předchozích částech této práce, je pravděpodobné, ţe třetí moţnost je 

skutečným stavem. 

 

Pravomoci presidenta USA za války. 

Zde uţ se jedná čistě o otázku vnitrostátního amerického práva. Bez zacházení 

do detailů, konstrukce jednoduše spočívá na tom, ţe „během války je President zmocněn 

na základě Ústavy k vydávání příkazů k mučení.―
131

 

 

Praxe 

Které sloţky se v USA do protiteroristických opatření zapojily, naznačuje 

následující citát:  

[V]šechny metody vyjmenované v různých zatím vydaných oficiálních 

dokumentech odkazovaly na americkou armádu. Další klika americké vlády, 

která vyslýchala podezřelé z terorismu ve ‚válce proti teroru‗, 

CIA,[vynechána poznámka pod čarou] zůstala do velké míry ve stínu, její 

výslechové metody zůstávají utajeny na nejvyšším stupni utajení a 

informace týkající se jich přicházejí téměř zcela z neoficiálních zdrojů, jako 

jsou média a lidsko-právní zprávy NGO.
132
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Jednalo se tedy nejen o armádu, ale i o CIA. Pokud se týče zmíněné US military, 

té se věnuje několik následujících odstavců. K detenci CIA se pak práce vrací v další 

podkapitole, kde je jako zdroj pouţita zpráva Rady Evropy.  

V souvislosti s poslední větou předchozí citace je také třeba krátce poznamenat, 

ţe tato diplomová práce se záměrně pokouší vyhýbat citátům z novin či zpráv 

mezinárodních nevládních organizací.  

 

Vojenská detence 

Pokud se armády týká, pak v roce 2003 tehdejší ministr obrany USA schválil, jak 

mají probíhat výslechy ve vojenské detenci na základně na Guantánamu.  

Dokument obsahuje i mnohé záruky, problémem však zůstává, ţe pod tím, co 

tento dokument autorizoval, je moţné si představit příliš široké spektrum zacházení a v 

neposlední řadě je také třeba zmínit jedno konkrétní ustanovení, které je natolik obecné, 

ţe by se z hlediska mezinárodního práva mohlo zdát přinejmenším problematické: 

Pokud podle vašeho názoru budete potřebovat dodatečné výslechové 

techniky ve vztahu k jednotlivému zadrţenému, měly byste mi poskytnout, 

prostřednictvím předsedy sboru náčelníků štábů, písemnou ţádost popisující 

navrţenou techniku, doporučené záruky a zdůvodnění pro pouţití tohoto s 

jednotlivým zadrţeným.
133

 

Tady uţ se při představě, co takové navrţené techniky mohly znamenat, 

pohybujeme čistě v rovině spekulací. To samozřejmě důvěru v taková opatření 

nevyvolává. 

 

CIA v centru pozornosti Rady Evropy 

O aktivity sluţeb USA se začala zajímat Rada Evropy, která vydala zprávu, 

v níţ byl rovněţ pouţit termín HVD program. Zmíněná zpráva se specializuje na 

aktivity CIA na území členských států Rady Evropy. Jak bylo výše zmíněno, do 

protiteroristických akcí se tedy v USA nezapojila jen armáda, ale i vyšetřovací sluţby. 

To ještě víc zneprůhledňuje celý systém, tím spíše, ţe to někdy můţe vypadat, ţe 

spolupráce mezi jednotlivými sloţkami nefungovala zcela bez problémů
134

. 
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Je třeba poznamenat, ţe tato zpráva byla vydána aţ v roce 2006, tedy v době, 

které se tato práce věnuje aţ v následující podkapitole. Nicméně se také zabývala mimo 

jiné podmínkami v detenci CIA, a protoţe to je otázka probíraná v této podkapitole, je 

zpráva uvedena zde.  

Zpráva Rady Evropy naznačuje, ţe koncept tzv. HVD programu se začal tvořit 

velmi krátce po 9/11
135

. Je třeba podotknout, ţe to, co si pod HVD programem 

představuje tento report a co si pod ním představil Ginbar, se můţe (ale nemusí) lišit, 

jak bylo uvedeno v úvodu této kapitoly.  

Zpráva přišla s některými zásadními výsledky, mezi něţ patří: 

Výbor pro právní záleţitosti a lidská práva [Legal Affairs and Human 

Rights Committee] nyní povaţuje za fakticky prokázané, ţe tajná detenční 

centra vedená CIA existovala několik let v Polsku a Rumunsku, ačkoliv 

nevylučuje moţnost, ţe k tajným zadrţením CIA mohlo také dojít v jiných 

členských státech Rady Evropy.  

[...] 

Tajná detenční místa tvořila součást „HVD― (High Value Detainees) 

programu, na který veřejně odkázal President Spojených států 6. září 

2006.
136

 

Pro účely této práce je pak nejzásadnější prohlášení, v němţ zpráva uvedla: 

„Věříme, že jsme prokázali, že se CIA dopustila celé řady nezákonných činů v Evropě 

unášením jednotlivců, zadržováním jich na tajných místech a podrobením jich 

výslechovým technikám dosahujícím mučení.―
137

 

Zpráva také popsala některé podmínky v detenci CIA
138

. Není však bez významu, 

ţe text byl zaloţen na výpovědích osob, jejichţ identita byla udrţena v anonymitě, aby 

se chránily zdroje, kterými byly často někdejší zadrţení, ochránci lidských práv a lidé, 

kteří pracovali pro CIA
139

. I z toho pohledu je třeba brát výpovědi s určitou rezervou, 

neboť se nejednalo o výpovědi vyřčené při soudním řízení nebo potvrzené soudním 

rozhodnutím. Na druhou stranu jsou popsány ve zprávě Rady Evropy, která je 

dostatečně důvěryhodným zdrojem. Je tedy moţné si porovnat mezinárodní závazky a 
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skutečnosti, které popsala zpráva Rady Evropy. Z popisovaných skutečností jsou 

některé vybrány do následující citace: 

Společným rysem pro mnohé zadrţené byl čtyřměsíční isolační režim. 

Během této doby přesahující 120 dní nebyl povolen absolutně ţádný lidský 

kontakt s nikým kromě maskovaných tichých stráţí. 

[…] 

Vzduch v mnoha celách proudil z ventilační díry ve stropě, která byla 

zpravidla kontrolována tak, aby vytvářela extrémní teploty: někdy tak horké, 

že by člověk lapal po dechu, někdy mrazivě chladný.  

[…] 

Zadrţení měli kbelík jako toaletu, který byl kolem stopy hluboký a deset 

palců v průměru. 

[…] 

Ve zdi cely byl poutací kruh asi půl metru nad zemí. Ruce a nohy 

zadrţeného byly sevřeny v poutech a nožních železech. Těla byla pravidelně 

nucena do zkřivených tvarů a poutána do tohoto kruhu po dlouhé bolestivé 

doby.
140

 

Minimálně poslední citovaný odstavec by se jiţ při prvním pohledu mohl zdát 

jako ne příliš daleko od hranice mučení tak, jak ji popisují mezinárodní soudy v různých 

případech.  

 

Nová fáze - Postupné vyvracení argumentů 

Pokud se vrátíme zpět ke zdrojům americkým, pak v roce 2004 bylo vydáno 

nové memorandum, které podle svých vlastních slov zcela nahradilo původní 

memorandum (tedy memorandum nazvané: Standards of Conduct for Interrogation 

under 18 U.S.C. §§ 2340-2340A (Aug. 1, 2002))
141

. 

 Toto nové memorandum přineslo zásadní obrat především v otázce druhého 

argumentu, tedy omezení definice mučení pouze na extrémní akty. Ostatní aspekty však 

zůstaly nedotčené
142

 . 

Další změny následovaly a v roce 2006 pak byla vydána nová příručka
143

, která 

výslovně zakázala některé činy, pokud by měly být pouţity v souvislosti se 

zpravodajskými výslechy. Mezi těmito zakázanými metodami se objevilo např.: nucení 
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zadrţeného být nahý, předvádět sexuální akty, nebo pózovat v pozicích se sexuálním 

podtextem; pouţívání bití, elektrických šoků a další; waterboarding; provádění 

klamných poprav a další.
144

  

Z popsaných metod je třeba věnovat pozornost nejen waterboardingu, ale i první 

z vyjmenovaných technik, které jsou pravděpodobně reakcí na aféru, ke které došlo 

v Abu Ghraib.  

K dalšímu posunu, a to zejména s ohledem na argument č. 1 (tedy 

neaplikovatelnost lidsko-právní ochrany na zadrţené) došlo s rozhodnutím ve věci 

Rasul v Bush
145

, v němţ Nejvyšší soud USA vyslovil, ţe federální soudy mají jurisdikci 

k posouzení legality věznění osob na Guantánamo Bay. Vojenské komise pak dostaly 

zásah rozhodnutím Hamdan v Rumsfeld
146

, v němţ Nejvyšší soud USA prohlásil, ţe 

komise byly protiprávní a navíc vyslovil, ţe společný článek 3 Ţenevských úmluv se na 

zadrţené v rámci války proti teroru vztahuje. V neposlední řadě bylo rozhodnuto v roce 

2008 ve věci Boumedine v. Bush
147

: „cizinci označení jako nepřátelští bojovníci [enemy 

combatants] a zadržení na Guantanamo Bay měly ústavní právo habeas corpus 

přezkumu legality, stejně jako pravděpodobně okolností, jejich zadržení.[vynechána 

poznámka pod čarou]―
148

 

President Bush také podepsal Executive Order
149

, podle kterého se článek 3 

Ţenevských úmluv vztahuje i na detenční a výslechový program CIA. Jenţe ne všechno 

bylo vyřešeno ideálně. „Není tam žádné ustanovení o návštěvách ICRC u těch, které 

zadržela CIA, ani zákaz tajných incommunicado zadržení, ani metod jako je 

waterboarding.―
150

 

Nicméně se zdá, ţe waterboarding se skutečně stal jednou ze zakázaných metod, 

neboť uţ výše byl citován dokument, který jej společně s jinými metodami, zakázal. 

„Waterboarding je výslovně zakázán novým Armádním polním manuálem.―
151
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Příkaz zajišťuje, ţe program bude v souladu se společným článkem 3, pokud 

nebude uţívat mučení tak, jak je definováno v zákoně proti mučení, ostatní 

„srovnatelné― hrubé zacházení, techniky zakázané federálním právem, nebo 

„záměrné a hrubé akty osobního hrubého zacházení učiněné s cílem pokořit 

nebo poníţit jednotlivce způsobem tak závaţným, ţe kaţdá rozumná osoba, 

při posouzení okolností, by povaţovala tyto akty za překračující hranice 

lidské slušnosti.― '[vynechána poznámka pod čarou] Zadrţeným budou 

poskytnuty „základní ţivotní nezbytnosti― zahrnující ―adekvátní jídlo a 

vodu, přístřeší proti ţivlům, nezbytné ošacení, ochranné prostředky před 

extrémy horka a chladu a základní lékařskou péči.― [vynechána poznámka 

pod čarou] Kdyţ dotázán, zda příkaz povoluje waterboarding, odmítá 

seniorní zpravodajský zástupce komentář. Jiný zástupce připouští, ţe spánek 

není mezi chráněnými nezbytnostmi. [vynechána poznámka pod čarou]
152

 

Poté, co dříve rozebrané memorandum vyvrátilo argument č. 2, tedy omezení 

mučení pouze na extrémní akty, výše zmíněná rozhodnutí ukončila argument č. 1, tedy 

ţe na teroristy se nevztahuje ochrana ani domácího ani mezinárodního práva, neboť 

například ve věci Hamdan byla potvrzena aplikovatelnost mezinárodního práva, 

respektive společného článku 3 Ţenevských úmluv na zadrţené v rámci války proti 

teroru. 

Pokud se argumentu č. 3 zabývajícího se OVP týče, pak je třeba zmínit Detainee 

Treatment Act of 2005
153

, který ustanovil tzv. good faith defence, která byla později 

omezena pouze na dobu mezi 11. zářím 2001 a 30. prosincem 2005. Zároveň však 

„bude obranou, že nevěděli, že praktiky byly nelegální a osoba obvyklého rozumu a 

inteligence by nevěděla, že praktiky byly nelegální.―
154

 

Nakolik je v této situaci dobrá víra funkční si lze představit stejně těţko jako, jak 

mohl někdo věřit, ţe není protiprávní mučit jinou osobu. Poslední argument, tedy 

neomezené pravomoci Presidenta za války zůstal nenapadnutý
155

. Lze tedy shrnout, ţe 

zatímco první dva argumenty vzaly za své, poslední dva zůstaly v podstatě nedotčené, 

minimálně ve zkoumané době.  
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Nejnovější vývoj 

Největší nešvary systému, jak byly popsány v předchozím textu, uţ byly naštěstí 

odstraněny. Nicméně po nástupu do úřadu nového Presidenta USA došlo pak ještě 

k některým dalším změnám. 

Ve třech výkonných příkazech vydaných 22. ledna 2009 President nařídil: 

(1) uzavření Guantanamo Bay během jednoho roku;[vynechána poznámka 

pod čarou] (2) pozastavení všech probíhajících vojenských komisí; 

[vynechána poznámka pod čarou] a (3) pozastavení posíleného 

výslechového programu CIA [CIA‘s enhanced interrogation program]. Je 

ironií, ţe během jednoho roku od oznámení, dva z těchto výkonných příkazů 

byly prakticky pro všechny praktické účely anulovány.
156

 

Vzhledem k tomu, jak spletitá argumentace se objevila začátkem tzv. války proti 

teroru, není velkým překvapením, ţe i následující změny se neobešly bez zmatků. 

Poměrně podivně působí, ţe president Obama veřejně tvrdil, ţe waterboarding je 

mučením, ale pak odmítl vznést jakoukoliv trestní obţalobu proti těm, kdo schválili 

nebo prováděli tuto techniku
157

. 

 

Závěr 

Komentář k jednotlivým argumentům je obsaţen především v závěrech a textu 

jednotlivých podkapitol. Souhrnně by tedy mohlo být řečeno, ţe co se týče 

neaplikovatelnosti lidsko-právní ochrany, ta je zcela jistě v rozporu s mezinárodním 

právem. Vymezit hranici mezi mučením a jiným zacházením se memorandům 

nepodařilo. OVP v mezinárodním trestním právu s největší pravděpodobností nemohou 

slouţit coby obrana před odpovědností za mučení. A poslední argument je čistě 

vnitrostátní věcí USA. 

Interpretace mezinárodní trestní odpovědnosti tedy těmito argumenty zůstává 

nedotčena. Pokud se jedná o odpovědnost státu za porušení zákazu mučení, pak 

argumentace obsaţená v memorandu vyšla z valné části z amerického vnitrostátního 

výkladu. Je však také třeba podotknout, ţe zákaz mučení je součástí obyčejového 

mezinárodního práva ve formě kogentní normy a zde nejsou umoţněny ţádné derogace.  

 

 

                                                           
156

 Jeffrey F. Addicott, ‗Efficacy of the Obama Policies to Combat Al-Qa'eda, the Taliban, and Associated 

Forces-The First Year‗ (2009-2010) 30 Pace L. Rev. 340, 354 
157

 Ibid, str. 361 



(Kdy) lze mučit? 
 

- 55 - 
 

5) Torture Warrants / Soudní oprávnění 

Na rozdíl od ostatních probraných modelů, nedošlo v tomto případě k realizaci 

navrţeného konceptu, debata o tzv. torture warrants, nebo jinak soudních oprávněních, 

je tedy více méně filozofická. 

Jedním z autorů, který se tímto konceptem zabýval, je Alan M. Dershowitz; o 

konceptu se zmínil ve své knize nazvané „Why Terrorism Works―
158

. Ta se z velké části 

věnuje kauzální analýze, a mimo jiné poměrně detailně rozebírá reakce mezinárodního 

společenství na terorismus. Nejde sice přímo o právní argumenty, ale ve vztahu k boji 

proti terorismu mají velký význam, proto jsou na závěr této kapitoly některé zmíněny, 

byť se nezabývají mučením.  

Někteří autoři povaţují koncept torture warrants za natolik extrémní, ţe rovnou 

prohlašují, ţe je v rozporu s mezinárodním právem
159

. V rozporu s mezinárodním 

právem porušit zákaz mučení docela jistě je. Jedná se však o jeden z modelů, který 

tematicky spadá do záběru této diplomové práce, proto se mu věnuje samostatná 

kapitola. 

Ačkoliv se to tak nemusí zdát, cílem tzv. torture warrant v ticking bomb case 

můţe být následující: „Jejich cílem bylo a zůstává, omezení používání mučení na co 

nejmenší možné množství a stupeň, a zatím vytvořit veřejnou odpovědnost za jeho 

vzácné použití.―
160

 Co je velice důleţité podotknout, je, ţe kapitola, ve které se Alan 

Dershowitz zabývá konceptem torture warrants, se nazývá „Should the Ticking Bomb 

Terrorist Be Tortured?―, z čehoţ plyne, ţe se jím navrţený koncept zřejmě týká pouze 

ticking bomb scenario, nikoliv „obyčejného― vyšetřování, kdy nejde o výše popsané 

TBS.  

Alan Dershowitz mimo jiné komentuje rozhodnutí izraelského Nejvyššího soudu. 

Neposkytuje ovšem konkrétní označení rozhodnutí; z kontextu vyplývá, ţe jde 

pravděpodobně o rozhodnutí, které se postavilo proti tzv. Landau rules, a jemuţ se tato 

práce věnuje v kapitole 3 o Izraeli. V následující citaci je pak vyčten i zásadní problém, 

který vyvstává s konceptem okolností vylučujících protiprávnost.  
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„Nejvyšší soud Izraele ponechal bezpečnostním sluţbám malé okénko 

moţnosti v extrémních případech. S citací tradiční common-law obrany 

necessity Nejvyšší soud ponechal otevřenou moţnost, ţe člen bezpečnostní 

sluţby, který poctivě věřil, ţe tvrdý výslech byl jediným dostupným 

způsobem k záchraně ţivotů v bezprostředním nebezpečí, mohl tuto OVP 

vznést. […] Bylo by mnohem lepší, kdyby soud poţadoval, aby kterýkoliv 

vyšetřující, který věřil, ţe mučení je nezbytné k záchraně ţivotů, podal 

ţádost soudci. Tento soudce by poté byl v pozici, aby buď zmocnil, nebo 

odmítl zmocnit k ‚oprávnění/příkazu k mučení.‗ […] Jednotliví vyslýchající 

by neměli být nuceni dávat svou svobodu v sázku tipováním, jak by soud 

mohl nakonec rozhodnout podobný případ. Měli by být schopni získat 

dopředu rozhodnutí zaloţené na důkazech dostupných v danou chvíli.
161

  

Tedy torture warrants by měly být vydávány oficiální cestou. „Je-li nezbytné 

mučit v ticking bomb case, pak se naše platné [governing] zákony musí uzpůsobit této 

praxi. Pokud odmítneme změnit naše právo, aby vyhovělo jakékoliv jednotlivé akci, pak 

by naše vláda takovou akci neměla podstoupit. [vynechána poznámka pod čarou]―
162

 

Nelze s autorem neţ souhlasit, ţe státní moci by mělo být dovoleno jen to, co jí 

výslovně přiřkl zákon, respektive konstituující moc. Otázkou však je, jestli, byť i sama 

konstituující moc, má právo umoţnit mučení, ať uţ v „obyčejném případě― nebo i 

v TBS. Nelze ovšem popřít, ţe autor má pravdu, pokud podotýká, ţe řešení, které je 

postaveno na moţném stíhání vyšetřujících, není pro ně příliš spravedlivé. Mimo jiné i 

otázkou odpovědnosti vyslýchajících se zabýval Evropský soud pro lidská práva 

v rozhodnutí Gafgen, které je rozebráno v poslední kapitole této práce.  

Jedna nebo více z těchto hodnot musí nevyhnutelně ustoupit [be 

compromised] při vybírání si v této tragické volbě představené 

prostřednictvím ticking bomb case. Pokud nebudeme mučit, ustupujeme 

v oblasti bezpečnosti a ochrany našich občanů. Pokud budeme tolerovat 

mučení, ale budeme to drţet pod pokličkou a mimo dosah [off the books 

and below the radar screen], pak ustoupíme v oblasti principů demokratické 

odpovědnosti.  Pokud vytvoříme legální strukturu pro omezení a kontrolu 

mučení, ustoupíme z naší principiální opozice vůči mučení za jakýchkoliv 

okolností a vytvoříme potenciálně nebezpečnou a rozšiřitelnou situaci.
163

 

Není těţké souhlasit, ţe to, čemu autor v reakci na cizí prohlášení říká „off the 

book actions below the radar screen― není v demokratické společnosti akceptovatelné. 

Tím spíše pokud se jedná o natolik zásadní otázky, jako jsou fundamentální lidská práva. 
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Poloţil tedy otázku, zda by nebylo lepší umoţnit mučení legální cestou pomocí torture 

warrants v tzv. ticking bomb cases. Tak by se posílila kontrola těch, kteří by o mučení 

rozhodovali, protoţe, neboť by nešlo o tajné ilegální rozhodování, byly by takové osoby 

kontrolovatelné mnohem snadněji.  

Takový systém by nejspíš posílil princip demokratické odpovědnosti. Otázkou 

však zůstává, zda mučení není něčím natolik extrémním, ţe jeho zákaz nemůţe nic 

převáţit či zpochybnit. Ani demokratická odpovědnost ani záchrana ţivotů. 

Mezinárodní právo má na tuto otázku jasnou odpověď a tou je, ţe mučení není moţné 

povolit za ţádných okolností.  

Věřím, ačkoliv to samozřejmě nemůţu prokázat, ţe formální poţadavek 

soudního oprávnění jako nezbytná podmínka k nesmrtícímu mučení, by 

sníţil mnoţství fyzického násilí zaměřeného na podezřelé. […] Byl by 

zachován záznam o kaţdém poskytnutém oprávnění, a ačkoliv je to jistě 

moţné, ţe by někteří jednotliví agenti mohli mučit bez oprávnění, neměli by 

ţádnou omluvu, protoţe by bylo moţné vyuţít řízení o oprávnění. Nemohli 

by vznášet „necessity,― protoţe rozhodnutí zdali je mučení opravdu 

nezbytné, bylo odebráno z jejich rukou a určeno do rukou soudce. Navíc, i 

pokud by mučení bylo povaţováno za absolutně zakázané bez jakékoliv 

výjimky, stejně by k němu docházelo, ačkoliv veřejnost by o jeho existenci 

méně věděla.
164

  

Poslední věta předchozí citace je pravděpodobně důleţitý předpoklad, ze kterého 

autor vyšel. Praxe dala autorovi za pravdu, mučení je zakázáno bez jakýchkoliv výjimek, 

a přesto k němu docházelo. Podobné argumenty se vyskytují i u jiných sociálních jevů, 

jako je například prostituce, kde jednou z moţností, jak tyto skutečnosti omezit, je 

paradoxně je povolit, ale pod státním dohledem. Vypadá to tedy jako by základní 

otázkou torture warrants nebylo ani tak jestli lze mučit, jako spíše proč by to mělo být 

povoleno. Velkým problémem této premisy je, ţe ji lze aplikovat téměř na všechno. 

Trestí právo zakazuje určité chování nejen proto, ţe je neţádoucí, ale také proto, ţe 

k němu docházelo nebo dochází a společnost ho mimo jiné chce co nejvíce omezit. Dalo 

by se tedy rozvést autorovu myšlenku a podotknout, ţe rozdílem mezi argumentem, ţe 

mučení by mělo být povoleno, protoţe k němu dochází a například argumentem, ţe 

krádeţ by taky měla být zlegalizována, protoţe k ní stejně dochází, je, ţe pouţití mučení 

lze vyuţít ke  společensky uţitečným cílům, zatímco u krádeţe tomu tak není, a proto 

její legalizace vhodná není. To nás ovšem vrací zpět k argumentačnímu ping pongu o 
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tom, ţe mučení někdy funguje a někdy ne. Nadále se tedy jedná o základní otázku - a to, 

jestli mučení povaţujeme za civilizačně únosné či nikoliv.  

Častým argumentem proti mučení i v TBS je, ţe nic není černobílé a ani policie, 

či jiné sloţky odpovědné za výslech podezřelých, si nemohou být naprosto jisti, ţe před 

sebou mají osobu, které má ţivotně důleţité informace, a proto by existovalo obrovské 

riziko, ţe by mučení bylo povoleno proti nevinnému. Autor si zřejmě tuto námitku 

uvědomil a napsal:  

[V]ěřím, ţe nejvíce soudců by poţadovalo přesvědčivý důkaz neţ by 

zmocnili k tak neobvyklému odklonu od našich ústavních norem, a 

vykonavatelé práva by se zdráhali poţadovat oprávnění, pokud by neměli 

přesvědčivý důkaz, ţe podezřelý měl informace nezbytné k zabránění 

bezprostředně hrozícímu teroristickému útoku.
165

 

 

Závěr 

Je třeba uznat, ţe Alan Dershowitz svůj koncept promyslel do nejmenších detailů 

a snaţil se i dostát ochraně lidských práv do té míry, kterou při psaní knihy 

pravděpodobně povaţoval za slučitelnou s nároky na ochranu proti terorismu. Bylo by 

mylné vykládat si jeho návrhy jako pokus o nastolení policejního státu. Při čtení jeho 

práce je jasně znát autorova úcta k demokracii.  

Jenţe také není moţné přejít, ţe mučení je dnes zakázáno a to z důleţitých 

důvodů. Necháme-li stranou, jestli se mučením dají či nedají získat pravdivé informace, 

pak je nutné uznat, ţe v Evropě uţ mučení právním řádem akceptováno v minulosti bylo. 

Evropská civilizace pak od tohoto konceptu ustoupila v novověku. Pokud systém 

fungoval, proč tedy došlo k jeho opuštění? Protoţe to bylo barbarské. Dalo by se 

namítnout, ţe naši předci mučení zneuţili a neměli takové záruky, jaké by soudní 

oprávnění / torture warrants poskytly. Jenţe nikde není psáno, ţe by ke kolapsu záruk 

nedošlo. Proto se nezdá moudré ustupovat od zákazu mučení, byl by to krok zpět 

v několikasetletém vývoji.  

Pouţít mučení je v rozporu s mezinárodním právem bez dalšího. Autorovi knihy 

se však nedá upřít, ţe se nepokusil o uvolnění, zkomolení nebo rozcupování existujících 

pravidel, ale jednoduše navrhl jiná pravidla a odargumentoval proč. Souhlasit s torture 
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warrants je velice těţké, ale nelze Alanu Dershowitzovi upřít, ţe se pokusil o otevřenou 

diskusi. 

 

Kauzální analýza 

Jak bylo zmíněno uţ v úvodu kniha „Why Terrorism Works?―
166

, která byla 

pouţita coby hlavní zdroj informací při tvorbě této kapitoly, obsahuje, i analýzu důvodů 

terorismu. A. Dershowitz například jmenuje některé země a tvrdí:  

Všechny tyto národy přímo napomáhaly terorismu jedním nebo druhým 

způsobem. Ale také podminovávající světovou racionální odpověď na 

terorismus byla druhá řada sestávající ze zemí a organizací, které ačkoliv 

formálně odporovaly terorismu, jej povzbuzovaly propouštěním lapených 

teroristů, rutinně ustupovala jejich poţadavkům a odměňovala terorismus 

podporou cílů, pro něţ k němu došlo.
167

 

Jedním z kroků by tedy podle autora knihy mělo být odstranit všechny moţné 

stimuly k terorismu. Toho by mělo být dosaţeno dodrţováním zásady, podle níţ nesmí 

teroristé nikdy z terorismu těţit; tato zásada má být zvláště důleţitá ve vztahu 

k teroristickým skupinám, které mají konkrétní politické cíle. Takové cíle pak nesmí 

zaznamenat úspěchy v důsledku terorismu
168

 . 

Jinými slovy, pokud prosazovat nějaké cíle, pak nikoliv s uţitím terorismu. A 

pokud se k tomu někdo uchýlí, nesmí zaznamenat v usilovaných politických cílech 

úspěch jako následek terorismu, protoţe to dává signál, ţe se jedná o funkční cestu. Je 

to logický přístup, otázkou zůstává, jestli společnost, která se snaţí potlačit terorismus, 

můţe sama pouţít mučení.  

Kniha analyzuje tyto otázky podstatně detailněji, z důvodu zaměření této práce se 

tomu však tato kapitola jiţ nebude věnovat. 
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6) Procesní následky použití zakázaného zacházení 

Doposud se tato práce zabývala následky pro jednotlivce i státy v případě, ţe někdo 

z nich byl obviněn z porušení zákazu mučení. Samotný zákaz mučení však nestačí 

k tomu, aby bylo takovému zacházení účinně zabráněno. Je třeba doplnit i právní 

důsledky pouţití zakázaného jednání, které dopadnou na případné následující řízení 

proti tomu, vůči němuţ bylo mučení pouţito. Z toho důvodu obsahuje mezinárodní 

právo pravidlo, podle kterého nesmí být výpovědi získané mučením pouţity jako 

důkazy v ţádném řízení
169

. 

Tímto aspektem zákazu mučení se zabývalo rozhodnutí ESLP, v němţ se sice 

nejednalo o případ terorismu, ale šlo o situaci podobnou TBS. Nejednalo se sice o 

umístění bomby ohroţující mnoho ţivotů a dokonce nebyl (jiţ) v ohroţení ţivot ţádný. 

Nicméně policie se domnívala, ţe jeden ţivot byl v akutním nebezpečí, a v této situaci 

došlo k porušení článku 3 EÚLP. Z tohoto důvodu je situace podobná výše 

popisovaným TBS. 

Zmíněným případem je kauza Gafgen
170

. Jednalo o případ, v němţ pachatel vylákal 

k sobě do bytu a následně zabil malého chlapce. Pachatel poté nechal rodičům dítěte 

vzkaz, ţe dítě bylo uneseno a ţe mají zaplatit výkupné; dále napsal, ţe pokud únosci 

peníze obdrţí a dokáţí opustit zemi, uvidí rodiče znovu své dítě. Krátce po vybrání 

výkupného byl zadrţen a po té, co mu bylo během policejního vyšetřování vyhroţováno, 

se přiznal. 

Důvodem pro výhrůţky od vyšetřujícího byla obava policie o ţivot dítěte, které se 

stále nacházelo pro policisty neznámo kde, a to kvůli nedostatku jídla a kvůli 

venkovním teplotám v dané době. Vyšetřující policisté totiţ nevěděli, ţe dítě bylo jiţ po 

smrti:  

V nótě pro policejní spis datované 1. října 2002 zastupující šéf frankfurtské 

policie, D., prohlásil, ţe věřil, ţe toho rána byl ţivot J. ve velkém nebezpečí, 

pokud byl stále vůbec naţivu s ohledem na jeho nedostatek jídla a venkovní 

teplotu. Proto, aby zachránil ţivot dítěte, nařídil, aby bylo navrhovateli 

policejním důstojníkem E. pohroţeno značnou bolestí, která by nezanechala 

ţádná zranění. Potvrdil, ţe toto zacházení samo o sobě mělo být vykonáno 

pod lékařským dohledem. […] Podle nóty byla hrozba navrhovateli cílena 

čistě na záchranu ţivota dítěte spíše neţ na podpoření trestního řízení 
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týkajícího se únosu. Protoţe navrhovatel odhalil umístění těla J. poté, co mu 

bylo pohroţeno bolestí, ţádná opatření nebyla ve skutečnosti vykonána.
171

 

Poměrně zásadním se později ukázalo být, ţe během dalších výslechů policií, 

veřejným prokurátorem a soudcem v různých dnech obviněný svoje přiznání z 1. 10. 

2002 potvrdil
172

.  

To, ţe bylo pachateli vyhroţováno, samozřejmě vyvolalo odezvu při soudním 

řízení, protoţe získat důkazy od vyslýchané osoby prostřednictvím vyhroţování, můţe 

porušit hned několik lidských práv. Ústavní stíţnost u německého Spolkového 

ústavního soudu však nebyla úspěšná. 

Není bez zajímavosti v souvislosti s předchozími kapitolami, ţe samotní policisté 

byli také souzeni za svůj postup při vyšetřování této kauzy a Regionální soud ve 

Frankfurtu nad Mohanem (Frankfurt am Main) je za jejich postup odsoudil; nicméně 

tresty byly velmi nízké (podmíněné peněţní tresty ve výši 60, resp. 120 EURO, které by 

museli platit denně po dobu 60, resp. 90 dnů)
173

. Významná pro účely porovnání 

s okolnostmi vylučujícími protiprávnost v jiných státech, zejména těch zkoumaných 

touto prací, je skutečnost, ţe soud odmítl necessity jako důvod pro vyloučení trestní 

odpovědnosti v případě těchto policistů. Přitom, jak bylo výše podotknuto, se vlastně 

jednalo o TBS.  

Regionální soud poznamenal, ţe tato metoda vyšetřování nebyla 

ospravedlněna. Odmítl OVP necessity, protoţe metoda, o níţ se jednalo, 

poškozovala lidskou důstojnost kodifikovanou v článku 1 Základního 

zákona. Respekt k lidské důstojnosti také spočívá v srdci článku 104 § 1, 

větě druhé Základního zákona a článku 3 Úmluvy. 

Ochrana lidské důstojnosti je absolutní, nedovoluje ţádné výjimky ani 

ţádné vyvaţující zájmy.
174

 

Především poslední věta předchozí citace můţe slouţit k porovnání evropského 

přístupu a přístupu autora jednoho z amerických memorand, které tato práce rozebrala 

v kapitole věnované USA, zejména v podkapitole o OVP. Podle přístupu, který popsal 

ESLP a kterým se řídil německý soud, nelze zákaz mučení prostřednictvím necessity 

(ani ničeho jiného) převáţit. Memorandum (viz. text v této práci označený poznámkou 

pod čarou č. 125) naopak postavilo argument na tom, ţe americké vnitrostátní právo 
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nepřevzalo článek 2 odst. 2 CAT, tudíţ Kongres převáţení zákazu mučení 

prostřednictvím pouţití OVP necessity nevyloučil. Základní rozdíl tedy spočíval v 

ne/existenci v aplikovatelném právu pravidla, podle něhoţ mučení nelze ničím převáţit. 

Z pohledu ochrany lidských práv je tedy výhodnější přístup, v rámci něhoţ je do 

vnitrostátního práva převzat text úmluvy, spíše neţ vytvořit novou skutkovou podstatu 

trestného činu, která však neobsahuje všechna pravidla, která jsou jinak v úmluvě 

obsaţená. 

To byla ovšem odbočka od této kapitoly. Evropský soud pro lidská práva tedy 

v rozebíraném rozhodnutí shledal, ţe skutečně došlo k porušení článku 3 EÚLP, a to ve 

formě nelidského zacházení, ovšem nikoliv ve formě mučení. Důvodem pro shledání, ţe 

došlo nelidskému zacházení, bylo, ţe pachateli bylo vyhroţováno mučením
175

. 

Porušení článku 3 EÚLP, ke kterému došlo, tedy nebylo přímo mučení, nicméně 

pro tuto práci je rozhodnutí stejně relevantní, protoţe nelidské zacházení, stejně jako 

mučení, je zakázáno týmţ článkem EÚLP a pouţít důkazy získané porušením článku 3 

EÚLP by mohlo mít za následek porušení práva na spravedlivý proces. Navíc, byť se 

jednalo „pouze― o pohrůţku, jejím obsahem byla pohrůţka mučením. Důleţité tedy bylo, 

jestli důkazy bylo moţné později pouţít v řízení proti obviněnému, neboť byly získány 

porušením článku 3 EÚLP. Nicméně, jak se ESLP vyjádřil, situace nebyla úplně 

jednoznačná a porušení článku 3 nemělo vliv na všechny důkazy. Soud problém popsal 

následovně: 

Soud si všímá závěru Regionálního soudu, ţe navrhovatelova prohlášení 

učiněná následně po hrozbě[…] byla učiněna pod pokračujícím vlivem 

hrozeb vyřčených během výslechu, a byly proto nepouţitelné […], zatímco 

reálné důkazy, které byly získány v důsledku těchto prohlášení, povaţoval 

za přípustné. […] Jinými slovy sporný [impugned] reálný důkaz byl zajištěn 

jako přímý důsledek jeho výslechu policií, který porušoval článek 3. 

[…] 

Soud poznamenává, ţe při řízení Regionální soud nepřipustil ţádné 

z přiznání, která navrhovatel učinil ve vyšetřovacím řízení pod hrozbou 

nebo jako výsledek pokračujícího vlivu hrozby […]. Nicméně onen 

soud[…] odmítl bránit pouţitelnosti jednotlivých důkazů, které vyšetřovací 

orgány zajistily jako důsledek jeho prohlášení učiněných pod pokračujícím 

vlivem jeho zacházení, které porušovalo článek 3[…]. 

[…] Soud je proto povolán přezkoumat důsledky pro spravedlnost řízení 

toho, ţe byl připuštěn reálný důkaz získaný v důsledku aktu kvalifikovaného 
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coby nelidské zacházení v rozporu s článkem 3, ovšem nikoliv jako 

mučení.
176

 

Soud poznamenal, ţe článek 3 EÚLP  je absolutním právem/zákazem, zatímco 

článek 6 takovou vlastnost nemá
177

. Proto se soud vyjádřil tak, ţe spravedlnost trestního 

řízení a účinná ochrana absolutního zákazu obsaţeného v článku 3 EÚLP by v tomto 

kontextu byly v ohroţení, jen pokud by bylo prokázáno, ţe porušení článku 3 mělo vliv 

na výsledek řízení proti obviněnému, respektive vliv na výrok o vině nebo trestu
178

. 

Soud nakonec vyslovil poměrně detailní stanovisko, které si zaslouţí ocitovat tak, 

aby parafrázování nemohlo zkomolit jeho obsah: 

Soud poznamenává, ţe v tomto případě Regionální soud výslovně zaloţil 

svá faktická zjištění o vykonání trestného činu spáchaného navrhovatelem – 

a tudíţ zjištění rozhodná pro navrhovatelovo odsouzení pro vraţdu a únos 

s vydíráním – výlučně na novém plném doznání učiněném navrhovatelem 

při řízení před soudem […]. Dodatečný důkaz připuštěný při řízení před 

soudem nebyl pouţit vnitrostátním soudem proti navrhovateli k prokázání 

jeho viny ale pouze k ověření věrohodnosti jeho doznání.  

[…] Vnitrostátní soud dále odkázal na podpůrný důkaz, který byl zajištěn 

nezávisle na prvním doznání získaném od navrhovatele pod hrozbou, 

vzhledem k tomu, ţe navrhovatel byl tajně sledován policií od vyzvednutí 

výkupného a ţe jeho byt byl prohledán ihned po jeho zatčení. […] 

Ve světle předchozího se Soud domnívá, ţe to bylo druhé navrhovatelovo 

přiznání při řízení před soudem, které – samo nebo podpořeno dalšími 

neposkvrněnými reálnými důkazy – vytvořilo základ jeho odsouzení […]. 

Sporný reálný důkaz nebyl třeba a nebyl pouţit k prokázání jeho viny nebo 

k určení trestu. Můţe být proto řečeno, ţe zde byl zlom v příčinném řetězu 

vedoucím od zakázaných metod vyšetřování k navrhovatelovu odsouzení a 

trestu ve vztahu k spornému reálnému důkazu. 

[…] 

Soud uzavírá, ţe v konkrétních okolnostech navrhovatelova případu nezdar 

vyloučit sporný reálný důkaz zajištěný po prohlášení získaného nelidským 

zacházením, neměl vliv na navrhovatelovo odsouzení a trest. Jelikoţ 

navrhovatelova práva na obranu a jeho právo nevypovídat proti sobě byla 

rovněţ respektována, musí být jeho soudní proces jako celek povaţován za 

spravedlivý.
179

 

Nedošlo tedy k porušení práva na spravedlivý proces, jak je chráněno článkem 6 

EÚLP. Byť tedy došlo k porušení článku 3 EÚLP, právo na spravedlivý proces nebylo 
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porušeno, protoţe důkaz který byl tímto porušením získán, nebyl pouţit k prokázání 

viny a určení trestu pachatele.  

 

Závěr: 

Takové řešení je v podstatě šalamounské. ESLP se vyhnul tomu, aby plně vyhověl 

osobě (která i přes pochybné získání důkazu proti ní, bezpochyby spáchala trestný čin) 

tím, ţe by důkaz, který mohl zachránit oběti ţivot (pokud by byla naţivu), v podstatě 

zakázal pouţít. Na druhou stranu ale vyhověl dikci EÚLP a pouţil, tak jako vnitrostátní 

německé soudy, druhé přiznání, které uţ vynucené nebylo. Nicméně takové řešení se 

nedá aplikovat jako obecné pravidlo, protoţe, pokud by se obviněný znovu nepřiznal, 

byla by situace zřejmě zcela jiná.  
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7) Závěr 

Mnohé z problémů, které navrţené argumenty přinesly, byly rozebrány jiţ 

předchozím textu, v závěru je tedy zmíněno jen několik základních aspektů.  

Do rozboru patřily jak argumenty, které se do praxe dostaly, tak ty, které zůstaly 

pouze v rovině teorie. Mezi teoretické patří tzv. soudní oprávnění / torture warrants. 

Tomuto návrhu nelze upřít, ţe se v rámci ducha demokratické odpovědnosti pokusil o 

zajištění větší kontroly společnosti nad vyšetřovacími metodami. S problémy, jako je 

nederogovatelný zákaz mučení, se však návrh nevyrovnal. Argumentace směřuje 

k teoretickému vysvětlování příčin a následků, zatímco existující právo nechává stranou. 

V mezinárodním právu neexistuje ţádná moţnost, která by soudci nebo komukoliv 

jinému umoţnila, aby vydával soudní oprávnění k mučení. Tento argument tedy není 

ţivotaschopný. Důleţité je však z toho hlediska, ţe se snaţí osvětlit, jaké jsou důvody 

pro oslabení zákazu mučení. Pro pochopení celého kontextu této práce je tedy kapitola 

věnovaná soudním oprávněním / torture warrants filozoficky velmi důleţitá. 

Z argumentů, které se do praxe dostaly, lze začít omezenou definicí mučení. Co 

ještě je a co není mučením, případně krutým, nelidským či poniţujícím zacházením, je 

věčnou otázkou, nad kterou se musí zamýšlet soudci mezinárodních soudů, výborů a 

jiných orgánů vykládajících definice mučení, při aplikaci zákazu na kaţdý jednotlivý 

případ. Zkoumané argumenty se pokoušely o zvýšení laťky a tím o zúţení moţných 

zacházení, která by mohla být shledána mučením. To je samozřejmě věc legitimní 

právní diskuze. Neznamená to však, ţe by to mělo stejný vliv jako judikatura. Ono 

pomyslné nastavení laťky rozdílu mezi zakázaným a povoleným jednáním, ať uţ 

v jakékoliv formě, musí být posuzováno v kaţdém jednotlivém případě.   

Šíře různých metod a způsobů zacházení, které byly shledány mučením, se 

v průběhu doby od vstupu v platnost různých lidsko-právních kodexů neustále mění. 

Nejrozšířenějším trendem je neustálé rozšiřování zakázaného jednání. Je 

pravděpodobné, ţe dřív nebo později soudy dospějí při interpretaci definice mučení 

k hranici, za níţ uţ nebudou ochotny dále jednání zakázaná coby mučení rozšiřovat. 

Vzhledem k reakci mezinárodní veřejnosti laické i profesionální na nedávné pokusy o 

zvrácení tohoto trendu a posunutí hranice mučení zpět výš a zúţit tak seznam jednání, 

které by mohlo být shledáno jako mučení, nelze neţ podotknout, ţe tyto snahy 

nezaznamenaly úspěch. Argumentace kolem definice mučení je tak nekonečný příběh, 
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který snad ani nelze do nejmenších podrobností dořešit, záleţí totiţ na konkrétních 

okolnostech projednávaných případů.  

Jak bylo v předchozích kapitolách rozebráno, ani ostatní argumenty, ať uţ se jednalo 

o OVP nebo jiné instituty, neuspěly z hlediska mezinárodního práva. Na otázku „(Kdy) 

lze mučit―, je tedy moţné odpovědět prakticky: nikdy, ale záleţí na tom, co je jako 

mučení definováno. A to se s postupem času neustále mění. Proto to, co nebylo 

mučením v minulosti, můţe jím být později. Stejně tak to, co ve stejném časovém 

okamţiku jeden orgán bude povaţovat za jednání dle práva, můţe jiný povaţovat za 

protiprávní (kupříkladu i mučení). Kdy lze mučit tedy záleţí na interpretaci a na její 

úrovni. To, ţe v této otázce a i v tomto časovém okamţiku, existují velké rozdíly 

v definicích a interpretaci, koneckonců celá tato práce dokazuje.  

Jediným argumentem, který tedy mohl a stále můţe zaznamenat určité úspěchy ve 

zvyšování nátlaku na podezřelé z páchání trestné činnosti, je tedy právě posouvání laťky 

oddělující mučení od ostatního zakázaného zacházení. To samé platí i pro oddělující 

hranici mezi zakázaným a legálním zacházením. To je věc interpretace, protoţe ţádná 

definice nemůţe být naprosto detailní. Tato moţnost existovala uţ před 9/11 a bude dál 

záleţet na výkladu jednotlivých odpovědných orgánů. 

Tento názor je také potvrzen tím, co bylo zmíněno jiţ v druhé kapitole této práce, a 

to, ţe konkrétní rozdíl mezi mučením a krutým, nelidským a poniţujícím zacházením, 

záleţí vţdy na konkrétních okolnostech posuzovaného případu. Příliš detailní definice 

mučení by byla nevýhodnou nejen z hlediska ochrany lidských práv, ale také z hlediska 

bezpečnosti společnosti, protoţe pokud je ponechána soudu/výboru/jinému orgánu 

určitá míra benevolence při posuzování detailů, můţe tento orgán nejlépe vystihnout 

bezpečnostní i lidsko-právní zájmy.  

Toto posouzení vlastně je i základem pro existenci OVP. Jejich aplikace na 

pachatele mučení je však z hlediska mezinárodního práva problematická. Mezinárodní 

trestní odpovědnosti jednotlivců sice je moţné se zbavit právě prostřednictvím OVP. 

Nakolik je to však moţné u mučení není zcela jisté. Záleţí na tom, zda se i na 

mezinárodní individuální odpovědnost vztahuje pravidlo analogické k pravidlu 

obsaţenému v čl. 2 odst. 2 CAT, tedy ţe mučení nelze ničím ospravedlnit. I pokud by 

však OVP byly schopny zbavit jednotlivce mezinárodní trestní odpovědnosti za mučení, 

je nepochybné, ţe by záleţelo na konkrétních okolnostech případu a splnění poţadavků 
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jako je přiměřenost reakce. Jako příklady nutnosti rozdílného přístupu je moţné uvést 

například na jedné straně snahu hypotetického diktátora zbavit se mezinárodní trestní 

odpovědnosti za mučení, tvrzením, ţe k mučení musel přistoupit v neomezeném 

měřítku, aby byli objeveni pachatelé hypotetického teroristického činu. Ale na druhé 

straně by mohlo jít o informovaného nadřízeného vyšetřujících, kteří by měli ve vazbě 

omezený počet osob, které by zjevně měly co dočinění s hrozícím útokem a vůči nimţ 

by bylo mučení pouţito. Zatímco v prvním případě není nejmenších pochyb, ţe by OVP 

mezinárodní odpovědnosti pachatele nezbavily, v druhém uţ situace tak jasná není.  

Ţe však existuje cesta, jak se smířit s absolutním zákazem mučení a zároveň si 

uchovat schopnost bránit společnost před trestnými činy, dokazuje koneckonců i 

rozsudek ESLP ve věci Gaefgen
180

. Je sice pravdou, ţe v něm nedošlo k prolomení 

zákazu mučení, případ však ilustruje, ţe není třeba obětovat hodnoty společnosti 

v rámci snahy o její bezpečí. 

Kromě různé interpretace hranice mezi zakázaným a povoleným zacházením tedy 

k prolomení zákazu mučení nedošlo. A i v tomto případě se jedná o relativní prolomení. 

Nicméně v této práci je zmíněno i několik dalších alternativních argumentů, které 

mohly být (ale nebyly) pouţity. Jako příklad lze připomenout analogii k vývoji v právu 

na sebeobranu.  

Někteří lidé samozřejmě nemohou být zastaveni. Jsou lidé, co nás nenávidí 

pro jakýkoliv počet důvodů. Mohou být i tací, co nenávidí naši svobodu. 

Nemůţeme je zastavit v tom, aby nás nenáviděli, ale můţeme kontrolovat 

důvody proč tomu tak je. Nechť jsme nenáviděni pro to, co je v nás nejlepší, 

ne co je nejhorší. Nechť jsme nenáviděni pro to, ţe jsme dobří. Pokud 

teroristé zabijí Američany, protoţe naše vláda stojí za demokracií a 

náboţenskou tolerancí, je to smutné, ale je to cena, před jejímţ placením 

bychom nikdy neměli couvnout. Ale pokud teroristé zabijí Američany, 

protoţe naše vláda mučila jejich spoluvěrce s malým ohledem na vinu nebo 

nevinu, není to jen smutné, je to hnusné a je to cena, kterou by tato země 

nikdy nést neměla.
181

 

 

 

 

 

                                                           
180

 Ibid 
181

 Kermit Roosevelt III, ‗Detention and Interrogation in the Post-9/11 World‗ (2008-2009) 42 Suffolk U. 

L. Rev. 1, 39 



(Kdy) lze mučit? 
 

- 68 - 
 

Seznam zkratek 

TBS    ticking bomb scenario / scénář tikající bomby 

OVP    okolnosti vylučující protiprávnost  

GSS    General Security Service 

CAT Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

poniţujícímu zacházení nebo trestání 

EÚLP Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních 

svobod 

ESLP  Evropský soud pro lidská práva 

9/11    11. září 2001 

MSD Mezinárodní soudní dvůr 

ICCPR Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

ICTY    Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

HVD    High Value Detainee/s  
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Příloha 
1. Ben Saul, ‗Torturing terrorists after September 11‘, (November-December 2004) 

27(6) International Journal of Law and Psychiatry 645, 645 

Despite the formidable architecture of the international legal prohibition on torture and 

cruel, inhuman and degrading treatment, torture has accelerated around the world since 

the terrorist acts of September 11, 2001. Three key trends have emerged: (1) some 

States have argued that aggressive interrogation techniques do not amount to torture or 

ill-treatment and are therefore permissible; (2) some States have ―contracted out‖ the 

interrogation and torture of suspects to less-scrupulous States or irregular armed forces; 

and (3) there have been direct challenges to the legal prohibition, with some arguing 

that torture of suspected terrorists should be permitted. 

 

2. Peter Schieder, former president of the Parliamentary Assembly, International 

Conference, St. Petersburg, 27 March 2002 – převzato z článku Jan Sikuta ‗Threats 

of Terrorism and the European Court of Human Rights‘ (2008) 10 European Journal 

of Migration and Law 1, 1 

Terrorists are afraid of human rights, I agree, but it should be also added, that, at the 

same time, the terrorists are very often those, who call for respect for human rights in 

case they are called to take responsibility and to ‗pay the bill‘. 

 

3. ‗Report by the Special Rapporteur, Mr. P. Kooijmans, Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment‘ (19.2.1986), U.N. Doc. 

E/CN.4/1986/15 [3] 

If ever a phenomenon was outlawed unreservedly and unequivocally it is torture. 

 

8. Ben Saul, ‗Torturing terrorists after September 11‘, (November-December 2004) 

27(6) International Journal of Law and Psychiatry 645, 646 

Torture is regarded as a human rights violation as well as an international crime, a war 

crime,[vynechána poznámka pod čarou] and a crime against humanity.[vynechána 

poznámka pod čarou] It is prohibited in both internal and international armed conflicts 

under humanitarian law.[vynechána poznámka pod čarou] 

 

12. Kai Ambos, ‗May a state torture suspects to save the life of innocents?‘ (2008) 6 

Journal of International Criminal Justice 261, 266-267 

This obvious contradiction between the CAT -- as a specific human rights treaty -- and 

the general human rights treaties could have been resolved by the lex specialis and lex 

posterior rule giving prevalence to the CAT, [vynechána poznámka pod čarou] would 

Article 16(2) CAT not defer to the general human rights treaties by its ‗without 

prejudice‘ clause.[vynechána poznámka pod čarou] This clause gives prevalence to the 

absolute ban on torture and inhuman treatment and its non-derogability as provided for 

in the Human Rights Treaties. [vynechána poznámka pod čarou] 

 

17.  ESLP - Irsko v UK (App no 5310/71) (18.1.1978) Series A no. 25 [167] 

they did not occasion suffering of the particular intensity and cruelty implied by the 

word torture 

 

24. ESLP - Irsko v UK (App no 5310/71) (18.1.1978) Series A no. 25 [96] 
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(a) wall-standing: forcing the detainees to remain for periods of some hours in a "stress 

position", described by those who underwent it as being "spread eagled against the 

wall, with their fingers put high above the head against the wall, the legs spread apart 

and the feet back, causing them to stand on their toes with the weight of the body 

mainly on the fingers"; 

(b) hooding: putting a black or navy coloured bag over the detainees‘ heads and, at least 

initially, keeping it there all the time except during interrogation; 

(c) subjection to noise: pending their interrogations, holding the detainees in a room 

where there was a continuous loud and hissing noise; 

(d) deprivation of sleep: pending their interrogations, depriving the detainees of sleep; 

(e) deprivation of food and drink: subjecting the detainees to a reduced diet during their 

stay at the centre and pending interrogations. 

 

27. Craig Forcese, ‗Review Essay, The Myth of the Virtuous Torturer: Two Defences of 

the Absolute Ban on Torture‘, (2008) 46 Osgoode Hall L.J. 853, 863 

However, UNCAT does not compel the criminalization of CID treatment domestically, 

let alone extraterritorially. As a consequence, state parties including Canada have often 

criminalized torture in their domestic laws, but not CID treatment. This phenomenon 

explains, at least in part, the preoccupation in the United States with whether, for 

example, waterboarding is truly torture. In international law, it matters little: even if it is 

not torture, it is surely CID treatment. In domestic criminal law, however, torture is 

typically the crime with the extraterritorial reach, and acts short of torture are subject to 

prosecution as, for example, conventional assaults and batteries, if at all. The latter 

crimes do not necessarily reach beyond territorial boundaries, rendering them perhaps 

of little application to acts taking place in CIA black sites located abroad. 

 

29. ESLP - Irsko v UK (App no 5310/71) (18.1.1978) Series A no. 25 [162] 

As was emphasised by the Commission, ill-treatment must attain a minimum level of 

severity if it is to fall within the scope of Article 3 (art. 3). The assessment of this 

minimum is, in the nature of things, relative; it depends on all the circumstances of the 

case, such as the duration of the treatment, its physical or mental effects and, in some 

cases, the sex, age and state of health of the victim, etc. 

 

30.  ESLP - Aksoy v. Turecko (App no 21987/93) ECHR 1996-VI [64] 

[T]he applicant was subjected to "Palestinian hanging", in other words, that he was 

stripped naked, with his arms tied together behind his back, and suspended by his arms 

 

33. ESLP - Selmouni v. Francie [GC] (App no 25803/94) ECHR 1999-V (28.7.1999) 

[102]-[103] 

a large number of blows were inflicted on Mr Selmouni. […] The Court also notes that 

the applicant was dragged along by his hair; that he was made to run along a corridor 

with police officers positioned on either side to trip him up; that he was made to kneel 

down in front of a young woman to whom someone said ―Look, you‘re going to hear 

somebody sing‖; that one police officer then showed him his penis, saying ―Here, suck 

this‖, before urinating over him; and that he was threatened with a blowlamp and then a 

syringe […]. 
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34. ESLP - Salman v. Turecko [GC] (App no 21986/93), ECHR 2000-VII (27.6.2000) 

[71] 

beating of the soles of the feet (falaka) 

 

35. ESLP - Salman v. Turecko [GC] (App no 21986/93), ECHR 2000-VII (27.6.2000) 

[115] 

falaka and a blow to the chest 

 

37.  ESLP - Salman v. Turecko [GC] (App no 21986/93), ECHR 2000-VII (27.6.2000) 

[115] 

may be characterised as torture 

 

38. ESLP - Corsacov v. Moldávie (App no 18944/02) (Sect. 4) – (4.4.2006) [65] 

the practice of falaka, accompanied by a blow to the chest, amounted to torture 

 

39. ‗Report of the Committee against Torture‘, General Assembly Official Records, 

Supplement No. 44 (A/61/44) [24] 

The State party should rescind any interrogation technique, including methods involving 

sexual humiliation, ―waterboarding‖, ―short shackling‖ and using dogs to induce fear, 

that constitutes torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, in all 

places of detention under its de facto effective control, in order to comply with its 

obligations under the Convention. [odebráno zvýraznění] 

 

40. Daniel Kanstroom, ‗On "waterboarding": Legal Interpretation and the Continuing 

Struggle for Human Rights‗ (2009) 32 B. C. Int'l & Comp. L. Rev. 203, 204-205 

a person is forcibly seized and restrained. He or she is then immobilized, face up, with 

the head tilted downward. Water is then poured into the breathing passages.[vynechána 

poznámka pod čarou] […] The inhalation of water causes a gag reflex, from which the 

victim experiences what amounts to drowning and feels that death is imminent. 

[vynechána poznámka pod čarou] 

 

41. Daniel Kanstroom, ‗On "waterboarding": Legal Interpretation and the Continuing 

Struggle for Human Rights‗ (2009) 32 B. C. Int'l & Comp. L. Rev. 203, 206 

CIA director […] has admitted that the CIA used waterboarding on three prisoners 

during 2002 and 2003.[vynechána poznámka pod čarou] 

 

42. M. Katherine B. Darmer, ‗Waterboarding and the Legacy of the Bybee-Yoo 

"Torture and Power" Memorandum: Reflections from a Temporary Yoo Colleague 

and Erstwhile Bush Administration Apologist‘ (2008-2009) 12 Chap. L. Rev. 639, 

651 

[s]urely waterboarding, under any reasonable definition of torture, is torture. 

 

43. Benjamin Jones, ‗Moral integrity: a justification for torture?‘ (2007) 13 UCL 

Jurisprudence Review, Supp (Supp) 47, 47-48 

The authorities of a State have in their custody a terrorist whom they know, for a fact, 

has planted a bomb in the heart of a dense urban area. They also know that the bomb is 

set to explode in a matter of hours. The terrorist is refusing to reveal the location of the 

bomb. Without this knowledge, the authorities will be unable to reach the bomb in time 
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to diffuse it and many innocent people will die as a result. The only way to extract the 

required information from the terrorist is to use a form of torture. Is torture morally 

justified in order to get this information? 

 

44. Alan M. Dershowitz, Why Terrorism Works, understanding the threat, responding 

to the challenge (Yale University Press, New Haven and London, 2002), str. 137 

The tragic reality is that torture sometimes works, much though many people wish it did 

not. There are numerous instances in which torture has produced self-proving, truthful 

information that was necessary to prevent harm to civilians. 

 

45. Alan M. Dershowitz, Why Terrorism Works, understanding the threat, responding 

to the challenge (Yale University Press, New Haven and London, 2002), str. 137 

[n]o technique of crime prevention always works. 

 

48. Craig Forcese, ‗Review Essay, The Myth of the Virtuous Torturer: Two Defences of 

the Absolute Ban on Torture‘, (2008) 46 Osgoode Hall L.J. 853, 869 

The United States, for example, regularly executes a large number of people in an 

institutionalized system of state-sanctioned murder, which implicates judges, doctors, 

prisons, police, politicians, the media, the public, religion, and other social actors. 

Militaries the world over kill people in times of armed conflict and spend vast amounts 

of time and money preparing to do so efficiently. 

Yet, functioning, reasonably ethical democracies persist, and they are capable of 

drawing lines between when murder is justifiable and when it is not. It is difficult to 

imagine that the infrastructure of torture would necessarily be more pernicious than the 

infrastructure of killing. 

 

57. Yuval Ginbar, Why Not Torture Terrorist? (Oxford University Press, 2008), str. 175 

[T]he Landau Commission provided an interesting combination of a clearly utilitarian, 

lesser-evil, anti-absolutist view on torturing in a TBS,[vynechána poznámka pod čarou] 

and full-fledged absolutism on the issue of perjury.[vynechána poznámka pod čarou] 

 

59. Tamar Gaulan, ‗Israel's Interrogation Policies and Practices‗, článek zveřejněný na 

internetových stránkách izraelského Ministerstva zahraničních věcí: 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Law/Legal%20Issues%20and%20Rulings/Isr

ael-s%20Interrogation%20Policies%20and%20Practices%20-%20De 

The Commission determined that in dealing with dangerous terrorists who represent a 

grave threat to the State of Israel and its citizens, the use of a moderate degree of 

pressure, including physical pressure, in order to obtain crucial information, is 

unavoidable under certain circumstances. Such circumstances include situations in 

which information which an interrogator can obtain from the suspect can prevent 

imminent murder, or where the suspect possesses vital information on a terrorist 

organization which could not be uncovered by any other source (e.g., locations of arms 

or explosive caches or planned acts of terrorism). 

 

62. Tamar Gaulan, ‗Israel's Interrogation Policies and Practices‗, článek zveřejněný na 

internetových stránkách izraelského Ministerstva zahraničních věcí: 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Law/Legal%20Issues%20and%20Rulings/Isr

ael-s%20Interrogation%20Policies%20and%20Practices%20-%20De 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Law/Legal%20Issues%20and%20Rulings/Israel-s%20Interrogation%20Policies%20and%20Practices%20-%20De
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Law/Legal%20Issues%20and%20Rulings/Israel-s%20Interrogation%20Policies%20and%20Practices%20-%20De
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Law/Legal%20Issues%20and%20Rulings/Israel-s%20Interrogation%20Policies%20and%20Practices%20-%20De
http://www.mfa.gov.il/MFA/Government/Law/Legal%20Issues%20and%20Rulings/Israel-s%20Interrogation%20Policies%20and%20Practices%20-%20De
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To ensure that disproportionate pressure is not used, the Landau Commission identified 

several measures, which have been adopted and are now in force, namely: 

1. Disproportionate exertion of pressure on the suspect is not permissible - pressure 

must never reach the level of physical torture or maltreatment of the suspect, or 

grievous harm to his honour which deprives him of his human dignity. 

2. The use of less serious measures must be weighed against the degree of anticipated 

danger, according to the information in the possession of the interrogator. 

3. The physical and psychological means of pressure permitted for use by an 

interrogator must be defined and limited in advance, by issuing binding directives. 

4. There must be strict supervision of the implementation in practice of the directives 

given to General Security Service interrogators. 

5. The interrogators‗ supervisors must react firmly and without hesitation to every 

deviation from the permissible, imposing disciplinary punishment, and in serious 

cases, causing criminal proceedings to be instituted against the offending 

interrogator.  

   

64. Izrael - Public Committee Against Torture v. Israel, HCJ 5100/94, 6. 9. 1999, par. 9 

(President Barak) 

is defined as the forceful and repeated shaking of the suspect‘s upper torso, in a manner 

which causes the neck and head to swing rapidly. 

 

66. Izrael - Public Committee Against Torture v. Israel, HCJ 5100/94, 6. 9. 1999, par. 

10 (President Barak) 

As per petitioners‘ submission, a suspect investigated under the ―Shabach‖ position has 

his hands tied behind his back. He is seated on a small and low chair, whose seat is 

tilted forward, towards the ground. One hand is tied behind the suspect, and placed 

inside the gap between the chair‘s seat and back support. His second hand is tied behind 

the chair, against its back support. The suspect‘s head is covered by a sack that falls 

down to his shoulders. Loud music is played in the room. According to the briefs 

submitted, suspects are detained in this position for a long period of time, awaiting 

interrogation. 
 
 

73. Izrael - Public Committee Against Torture v. Israel, HCJ 5100/94, 6. 9. 1999, para. 

31 (President Barak) 

If the suspect is intentionally deprived of sleep for a prolonged period of time, for the 

purpose of tiring him out or "breaking" him, it is not part of the scope of a fair and 

reasonable investigation. Such means harm the rights and dignity of the suspect in a 

manner beyond what is necessary. 

 

74. Izrael - Public Committee Against Torture v. Israel, HCJ 5100/94, 6. 9. 1999, para. 

33 (President Barak), text section 34(1) of the Penal Law 

A person will not bear criminal liability for committing any act immediately necessary 

for the purpose of saving the life, liberty, body or property, of either himself or his 

fellow person, from substantial danger of serious harm, in response to particular 

circumstances during a specific time, and absent alternative means for avoiding the 

harm. 
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76. Izrael - Public Committee Against Torture v. Israel, HCJ 5100/94, 6. 9. 1999, para. 

35 (President Barak) 

According to the state, it is possible to imply from the ―necessity defense‖—available 

post factum to an investigator indicted of a criminal offence—the ex ante legal 

authorization to allow the investigator to use physical interrogation methods. Is this 

position correct? 

 

77. Izrael - Public Committee Against Torture v. Israel, HCJ 5100/94, 6. 9. 1999, para. 

36 (President Barak) 

The defense deals with cases involving an individual reacting to a given set of facts. It is 

an improvised reaction to an unpredictable event. [...] Thus, the very nature of the 

defense does not allow it to serve as the source of authorization. 

 

78. Izrael - Public Committee Against Torture v. Israel, HCJ 5100/94, 6. 9. 1999, para. 

36 (President Barak) 

The lifting of criminal responsibility does not imply authorization to infringe a human 

right. 

 

79. Izrael - Public Committee Against Torture v. Israel, HCJ 5100/94, 6. 9. 1999, para. 

37 (President Barak) 

In other words, general directives governing the use of physical means during 

interrogations must be rooted in an authorization prescribed by law and not in defenses 

to criminal liability. The principle of ―necessity‖ cannot serve as a basis of authority. 

[…] If the state wishes to enable GSS investigators to utilize physical means in 

interrogations, it must enact legislation for this purpose. This authorization would also 

free the investigator applying the physical means from criminal liability. This release 

would not flow from the ―necessity defense,‖ but rather from the ―justification‖ defense. 

This defense is provided for in section 34(13) of the Penal Law, which states: 

A person shall not bear criminal liability for an act committed in one of the following 

cases:  

(1) He was obliged or authorized by law to commit it. 

 

85. Yuval Ginbar, Why Not Torture Terrorist? (Oxford University Press, 2008), str. 216 

[o]nly acts of ‗improvisation given the unpredictable character of the events...in a single 

case‘ [...] would enjoy the shield of the DoN. 

 

86. Yuval Ginbar, Why Not Torture Terrorist? (Oxford University Press, 2008), str. 216 

[u]nlike during the Landau years, official acknowledgements of specific methods are 

few and far between. 

 

92. Yuval Ginbar, Why Not Torture Terrorist? (Oxford University Press, 2008), str. 226 

arguments that torture[…]could be ordered and used legally within the ‗war on terror‘, 

an argument based on provisions for the President‘s authority in the US Constitution, as 

Commander-in-Chief of the armed forces during war. 

 

97. Military Order—Detention, Treatment, and Trial of Certain Non-Citizens in the War 

Against Terrorism, 13. 11. 2001 
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Sec. 3. Detention Authority of the Secretary of Defense. Any individual subject to this 

order shall be— 

(a) detained at an appropriate location designated by the Secretary of Defense outside or 

within the United States; 

(b) treated humanely, without any adverse distinction based on race, color, religion, 

gender, birth, wealth, or any similar criteria; 

(c) afforded adequate food, drinking water, shelter, clothing, and medical treatment; 

(d) allowed the free exercise of religion consistent with the requirements of such 

detention; and 

(e) detained in accordance with such other conditions as the Secretary of Defense may 

prescribe. 

[…] 

Sec. 7. […] 

[…] 

(b) With respect to any individual subject to this order— 

(1) military tribunals shall have exclusive jurisdiction with respect to offenses by the 

individual; and 

(2) the individual shall not be privileged to seek any remedy or maintain any proceeding, 

directly or indirectly, or to have any such remedy or proceeding sought on the 

individual‘s behalf, in (i) any court of the United States, or any State thereof, (ii) 

any court of any foreign nation, or (iii) any international tribunal. 

 

98. Yuval Ginbar, Why Not Torture Terrorist? (Oxford University Press, 2008), str. 230 

administration‘s consistent position that human rights treaties are not self-executing and 

that they do not apply to detainees outside US territory–that is, in Guantánamo Bay, 

Afghanistan, Iraq and so on. 

 

101. Memorandum for the Vice President et al. Subject: Humane treatment of al Qaeda 

and Taliban detainees, The White House, 7. 2. 2002 

Pursuant to my authority as Commander in Chief and Chief Executive of the 

United States […] I hereby determine as follows: 

a. I […] determine that none of the provisions of Geneva [Convention 

Relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949] apply 

to our conflict with al Qaeda in Afghanistan or elsewhere throughout the 

world because, among other reasons, al Qaeda is not a High Contracting 

Party to Geneva. 

[…] 

c. I […] determine that common Article 3 of Geneva does not apply to 

either al Qaeda or Taliban detainees, because, among other reasons, the 

relevant conflicts are international in scope and common Article 3 

applies only to ―armed conflict not of an international character.‖ 

d. […] I determine that the Taliban detainees are unlawful combatants and, 

therefore, do not qualify as prisoners of war under Article 4 of Geneva. I 

note that, because Geneva does not apply to our conflict with al Qaeda, 

al Qaeda detainees also do not qualify as prisoners of war. 

 

107. Memorandum for the Vice President et al. Subject: Humane treatment of al Qaeda 

and Taliban detainees, The White House, 7. 2. 2002, par. 3 
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As a matter of policy, the United States Armed Forces shall continue to treat detainees 

humanely and, to the extent appropriate and consistent with military necessity, in a 

manner consistent with the principles of Geneva. 

 

109. Memorandum for Alberto R Gonzales, Counsel to the President, from Jay S Bybee, 

Assistant Attorney General, Re: Standards of Conduct for Interrogation under 18 

USC. §§ 2340-2340A, August 1, 2002 

We conclude that for an act to constitute torture as defined in Section 2340, it must 

inflict pain that is difficult to endure. Physical pain amounting to torture must be 

equivalent in intensity to the pain accompanying serious physical injury, such as organ 

failure, impairment of bodily function, or even death. For purely mental pain or 

suffering to amount to torture under Section 2340, it must result in significant 

psychological harm of significant duration, e.g., lasting for months or even years. We 

conclude that the mental harm also must result from one of the predicate acts listed in 

the statute, namely: threats of imminent death; threats of infliction of the kind of pain 

that would amount to physical torture; infliction of such physical pain as a means of 

psychological torture; use of drugs or other procedures designed to deeply disrupt the 

senses, or fundamentally alter an individual's personality; or threatening to do any of 

these things to a third party. 

 

112. Memorandum for Alberto R Gonzales, Counsel to the President, from Jay S Bybee, 

Assistant Attorney General, Re: Standards of Conduct for Interrogation under 18 

USC. §§ 2340-2340A, August 1, 2002, [II, strana 15] 

Thus, the text of CAT reinforces our reading of Section 2340 that torture must be an 

extreme act.[vynechána poznámka pod čarou] 

 

114. Alan M. Dershowitz, Why Terrorism Works, understanding the threat, responding 

to the challenge (Yale University Press, New Haven and London, 2002), str. 136 

The United States adopted the convention, but with a reservation: we agreed to be 

bound by it ―only to the extent that it is consistent with … the Eighth Amendment.‖ 

Decisions by U.S. courts have suggested that the Eighth Amendment may not prohibit 

the use of physical force to obtain information needed to save lives; so if the United 

States chose to employ nonlethal torture in such an extreme case it could arguably 

remain in technical compliance with its treaty obligation. Our courts routinely refuse to 

apply the convention to ―mental‖ or ―psychological‖ torture, which is 

commonplace.[vynechána poznámka pod čarou] 

 

120. Memorandum for Alberto R Gonzales, Counsel to the President, from Jay S Bybee, 

Assistant Attorney General, Re: Standards of Conduct for Interrogation under 18 

USC. §§ 2340-2340A, August 1, 2002, [VI, strana 39] 

Even if an interrogation method, however, might arguably cross the line drawn in 

Section 2340, and application of the statute was not held to be an unconstitutional 

infringement of the President's Commander-in-Chief authority, we believe that under 

the current circumstances certain justification defenses might be available that would 

potentially eliminate criminal liability. Standard criminal law defenses of necessity and 

self-defense could justify interrogation methods needed to elicit information to prevent 

a direct and imminent threat to the United States and its citizens. 
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121. Memorandum for Alberto R Gonzales, Counsel to the President, from Jay S Bybee, 

Assistant Attorney General, Re: Standards of Conduct for Interrogation under 18 

USC. §§ 2340-2340A, August 1, 2002, [VI/A, strana 39-40] 

Conduct that the actor believes to be necessary to avoid a harm or evil to himself or to 

another is justifiable, provided that: 

(a) the harm or evil sought to be avoided by such conduct is greater than that sought to 

be prevented by the law defining the offense charged; and  

(b) neither the Code nor other law defining the offense provides exceptions or defenses 

dealing with the specific situation involved; and  

(c) a legislative purpose to exclude the justification claimed does not otherwise plainly 

appear. 

 

124. Memorandum for Alberto R Gonzales, Counsel to the President, from Jay S Bybee, 

Assistant Attorney General, Re: Standards of Conduct for Interrogation under 18 

USC. §§ 2340-2340A, August 1, 2002, [VI/A, strana 41] 

Congress explicitly removed efforts to remove torture from the weighing of values 

permitted by the necessity defense.[vynechána poznámka pod čarou] 

 

125. Memorandum for Alberto R Gonzales, Counsel to the President, from Jay S Bybee, 

Assistant Attorney General, Re: Standards of Conduct for Interrogation under 18 USC. 

§§ 2340-2340A, August 1, 2002, [VI/A, strana 41, poznámka pod čarou č. 23] 

Further, the CAT contains an additional provision that "no exceptional 

circumstances whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political 

instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture." 

CAT art 2.2. […] Congress did not incorporate CAT article 2.2 into Section 2340. 

Given that Congress omitted CAT's effort to bar a necessity or wartime defense, we 

read Section 2340 as permitting the defense. 

 

126. Memorandum for Alberto R Gonzales, Counsel to the President, from Jay S Bybee, 

Assistant Attorney General, Re: Standards of Conduct for Interrogation under 18 

USC. §§ 2340-2340A, August 1, 2002, [VI/B, strana 42] 

Even if a court were to find that a violation of Section 2340A was not justified by 

necessity, a defendant could still appropriately raise a claim of self-defense. The right to 

self-defense, even when it involves deadly force, is deeply embedded in our law, both as 

to individuals and as to the nation as a whole. 

[…] 

In the absence of any textual provision to the contrary, we assume self-defense can be 

an appropriate defense to an allegation of torture. 

[…] 

As LaFave and Scott explain, "one is justified in using reasonable force in defense of 

another person, even a stranger, when he reasonably believes that the other is in 

immediate danger of unlawful bodily harm from his adversary and that the use of such 

force is necessary to avoid this danger." […] Ultimately, even deadly force is 

permissible, but "only when the attack of the adversary upon the other person 

reasonably appears to the defender to be a deadly attack."  
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127. Memorandum for Alberto R Gonzales, Counsel to the President, from Jay S Bybee, 

Assistant Attorney General, Re: Standards of Conduct for Interrogation under 18 

USC. §§ 2340-2340A, August 1, 2002, [VI/B, strana 44] 

[S]ome commentators believe that by helping to create the threat of loss of life, 

terrorists become culpable for the threat even though they do not actually carry out the 

attack itself. They may be hurt in an interrogation because they are part of the 

mechanism that has set the attack in motion, id. at 323, just as is someone who feeds 

ammunition or targeting information to an attacker. Under the present circumstances, 

therefore, even though a detained enemy combatant may not be the exact attacker—he 

is not planting the bomb, or piloting a hijacked plane to kill civilians—he still may be 

harmed in self-defense if he has knowledge of future attacks because he has assisted in 

their planning and execution. 

 

129. Memorandum for Alberto R Gonzales, Counsel to the President, from Jay S Bybee, 

Assistant Attorney General, Re: Standards of Conduct for Interrogation under 18 

USC. §§ 2340-2340A, August 1, 2002, [VI/B, strana 45] 

If the right to defend the national government can be raised as a defense in an individual 

prosecution, as Neagle [In re Neagle, 135 U.S. 1 (1890)] suggests, then a government 

defendant, acting in his official capacity, should be able to argue that any conduct that 

arguably violated Section 2340A was undertaken pursuant to more than just individual 

self-defense or defense of another. In addition, the defendant could claim that he was 

fulfilling the Executive Branch's authority to protect the federal government, and the 

nation, from attack. 

 

131. Yuval Ginbar, Why Not Torture Terrorist? (Oxford University Press, 2008), str. 

237 

during war, the President is authorized under the Constitution to issue orders to torture. 

 

132. Yuval Ginbar, Why Not Torture Terrorist? (Oxford University Press, 2008), str. 

239 

[A]ll methods listed in the various official documents released so far have referred to 

the US military. The other main arm of the US government which has been 

interrogating terrorist suspects in the ‗war on terror‘, the CIA,[vynechána poznámka 

pod čarou] has remained to a large extent in the shadows, its interrogation methods 

remain classified at the highest level of secrecy, and information regarding them comes 

almost entirely from unofficial sources such as the media and human rights NGO 

reports. 

 

133. Memorandum for the Commander, US Southern Command, Subject: Counter-

Resistance Techniques in the War on Terrorism, US Secretary of Defense 

If, in your view, you require additional interrogation techniques for a particular detainee, 

you should provide me, via the Chairman of the Joint Chiefs of Staff, a written request 

describing the proposed technique, recommended safeguards, and the rationale for 

applying it with an identified detainee. 

 

136. Rada Evropy (Committee on Legal Affairs and Human Rights), ‗Report by 

Rapporteur Mr. Dick Marty, Switzerland, Alliance of Liberals and Democrats for 
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Europe‘, Re: Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council 

of Europe member states: second report, (11.6.2007) Doc. 11302 rev. 

The Legal Affairs and Human Rights Committee now considers it factually established 

that secret detention centres operated by the CIA have existed for some years in Poland 

and Romania, though not ruling out the possibility that secret CIA detentions may also 

have occurred in other Council of Europe member states.  

[...] 

These secret places of detention formed part of the ―HVD‖ (High Value Detainees) 

programme publicly referred to by the President of the United States on 6 September 

2006. 

 

137. Rada Evropy (Committee on Legal Affairs and Human Rights), ‗Report by 

Rapporteur Mr. Dick Marty, Switzerland, Alliance of Liberals and Democrats for 

Europe‘, Re: Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council 

of Europe member states: second report, (11.6.2007) Doc. 11302 rev., [9] 

We believe we have shown that the CIA committed a whole series of illegal acts in 

Europe by abducting individuals, detaining them in secret locations and subjecting them 

to interrogation techniques tantamount to torture. 

 

140. Rada Evropy (Committee on Legal Affairs and Human Rights), ‗Report by 

Rapporteur Mr. Dick Marty, Switzerland, Alliance of Liberals and Democrats for 

Europe‘, Re: Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council 

of Europe member states: second report, (11.6.2007) Doc. 11302 rev., [252-266] 

A common feature for many detainees was the four-month isolation regime. During this 

period of over 120 days, absolutely no human contact was granted with anyone but 

masked, silent guards. 

[…] 

The air in many cells emanated from a ventilation hole in the ceiling, which was often 

controlled to produce extremes of temperature: sometimes so hot one would gasp for 

breath, sometimes freezing cold. 

[…] 

Detainees had a bucket for a toilet, which was about a foot deep and ten inches in 

diameter. 

[…] 

There was a shackling ring in the wall of the cell, about half a metre up off the floor. 

Detainees‘ hands and feet were clamped in handcuffs and leg irons. Bodies were 

regularly forced into contorted shapes and chained to this ring for long, painful periods. 

 

148. Jeffrey F. Addicott, ‗Efficacy of the Obama Policies to Combat Al-Qa'eda, the 

Taliban, and Associated Forces-The First Year‗ (2009-2010) 30 Pace L. Rev. 340, 

349 

aliens designated as enemy combatants and detained at Guantanamo Bay had the 

constitutional privilege of habeas corpus review of the legality, as well as possibly the 

circumstances, of their detentions.[vynechána poznámka pod čarou] 

 

150. Yuval Ginbar, Why Not Torture Terrorist? (Oxford University Press, 2008), str. 

257 



(Kdy) lze mučit? 
 

- 84 - 
 

There is no provision for ICRC visits to CIA‘s detainees, nor a prohibition on secret, 

incommunicado detention, nor yet on methods such as waterboarding. 

 

151. Daniel Kanstroom, ‗On "waterboarding": Legal Interpretation and the Continuing 

Struggle for Human Rights‗ (2009) 32 B. C. Int'l & Comp. L. Rev. 203, 206 

Waterboarding is explicitly barred by the new Army Field Manual. 

 

152. Kermit Roosevelt III, ‗Detention and Interrogation in the Post-9/11 World‗ (2008-

2009) 42 Suffolk U. L. Rev. 1, 24-25 

The order provides that the program will be in compliance with Common Article 3 as 

long as it does not employ torture as defined in the Torture Act, other "comparable" 

abuses, techniques prohibited by federal law, or "willful and outrageous acts of personal 

abuse done for the purpose of humiliating or degrading the individual in a manner so 

serious that any reasonable person, considering the circumstances, would deem the acts 

to be beyond the bounds of human decency."[vynechána poznámka pod čarou] 

Detainees are to receive "the basic necessities of life," including "adequate food and 

water, shelter from the elements, necessary clothing, protections from extremes of heat 

and cold, and essential medical care."[vynechána poznámka pod čarou] A senior 

intelligence official refuses to comment when asked if the order permits waterboarding. 

Another official acknowledges that sleep is not among the protected 

necessities.[vynechána poznámka pod čarou] 

 

154. Detainee Treatment Act of 2005, USA, Section 1004 písm. (a); text převzat z webu 

http://www.legislationline.org/topics/country/54/topic/5 

it shall be a defense that [they] did not know that the practices were unlawful and a 

person of ordinary sense and understanding would not know the practices were 

unlawful. 

 

156. Jeffrey F. Addicott, ‗Efficacy of the Obama Policies to Combat Al-Qa'eda, the 

Taliban, and Associated Forces-The First Year‗ (2009-2010) 30 Pace L. Rev. 340, 

354 

In three executive orders issued on January 22, 2009, the President ordered: (1) the 

closure of Guantanamo Bay within one year;[vynechána poznámka pod čarou] (2) the 

suspension of all ongoing military commissions;[vynechána poznámka pod čarou] and 

(3) the suspension of the CIA's enhanced interrogation program.[vynechána poznámka 

pod čarou] Ironically, within one year of the announcement, two of the executive orders 

would be, for all practical purposes, functionally nullified. 

 

160. Alan M. Dershowitz, Why Terrorism Works, understanding the threat, responding 

to the challenge (Yale University Press, New Haven and London, 2002), str. 141 

Its goal was, and remains, to reduce the use of torture to the smallest amount and degree 

possible, while creating public accountability for its rare use. 

 

161. Alan M. Dershowitz, Why Terrorism Works, understanding the threat, responding 

to the challenge (Yale University Press, New Haven and London, 2002), str. 251-

252, text poznámky pod čarou č. 26; pozn.: z textu poznámky není jasné, zda jde o 

originální text nebo převzatý z jiného díla autora, zde je tedy text citován jako 

originál z knihy Why Terrorism Works 

http://www.legislationline.org/topics/country/54/topic/5
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―The Supreme Court of Israel left the security services a tiny window of opportunity in 

extreme cases. Citing the traditional common-law defense of necessity, the Supreme 

Court left open the possibility that a member of the security service who honestly 

believed that rough interrogation was the only means available to save lives in imminent 

danger could raise this defense. […] It would have been far better had the court required 

any investigator who believed that torture was necessary in order to save lives to apply 

to a judge. The judge would then be in a position either to authorize or refuse to 

authorize a ‗torture warrant.‘ […] Individual interrogators should not have to place their 

liberty at risk by guessing how a court might ultimately decide a close case. They 

should be able to get an advance ruling based on the evidence available at the time. 

 

162. Alan M. Dershowitz, Why Terrorism Works, understanding the threat, responding 

to the challenge (Yale University Press, New Haven and London, 2002), str. 153 

If it is necessary to torture in the ticking bomb case, then our governing laws must 

accommodate this practice. If we refuse to change our law to accommodate any 

particular action, then our government should not take that action.[vynechána poznámka 

pod čarou] 

 

163. Alan M. Dershowitz, Why Terrorism Works, understanding the threat, responding 

to the challenge (Yale University Press, New Haven and London, 2002), str. 153 

One or more of these values must inevitably be compromised in making the tragic 

choice presented by the ticking bomb case. If we do not torture, we compromise the 

security and safety of our citizens. If we tolerate torture, but keep it off the books and 

below the radar screen, we compromise principles of democratic accountability. If we 

create a legal structure for limiting and controlling torture, we compromise our 

principled opposition to torture in all circumstances and create a potentially dangerous 

and expandable situation. 

 

164. Alan M. Dershowitz, Why Terrorism Works, understanding the threat, responding 

to the challenge (Yale University Press, New Haven and London, 2002), str. 158-

159 

I believe, though I certainly cannot prove, that a formal requirement of a judicial 

warrant as a prerequisite to nonlethal torture would decrease the amount of physical 

violence directed against suspects. […] A record would be kept of every warrant 

granted, and although it is certainly possible that some individual agents might torture 

without a warrant, they would have no excuse, since a warrant procedure would be 

available. They could not claim ―necessity,‖ because the decision as to whether the 

torture is indeed necessary has been taken out of their hands and placed in the hands of 

a judge. In addition, even if torture were deemed totally illegal without any exception, it 

would still occur, though the public would be less aware of its existence. 

 

165. Alan M. Dershowitz, Why Terrorism Works, understanding the threat, responding 

to the challenge (Yale University Press, New Haven and London, 2002), str. 158-

159 

I believe that most judges would require compelling evidence before they would 

authorize so extraordinary a departure from our constitutional norms, and law 

enforcement officials would be reluctant to seek a warrant unless they had compelling 

evidence that the suspect had information needed to prevent an imminent terrorist attack. 
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167. Alan M. Dershowitz, Why Terrorism Works, understanding the threat, responding 

to the challenge (Yale University Press, New Haven and London, 2002), str. 167 

All these nations were directly abetting terrorism in one way or another. But also 

undermining the world‘s rational response to terrorism was a second tier consisting of 

countries and organizations that, though formally opposed to terrorism, encouraged it by 

releasing captured terrorists, routinely giving in to their demands, and rewarding 

terrorism by supporting the causes for which it was undertaken. 

 

171. ESLP - Gäfgen  v. Německo [GC] (App no 22978/05) ECHR 2010-.. – (1.6.2010), 

[20] 

In a note for the police file dated 1 October 2002, the deputy chief of the Frankfurt 

police, D., stated that he believed that that morning J.'s life had been in great danger, if 

he was still alive at all, given his lack of food and the temperature outside. In order to 

save the child's life, he had therefore ordered the applicant to be threatened by police 

officer E. with considerable pain which would not leave any injuries. He confirmed that 

the treatment itself was to be carried out under medical supervision. […] According to 

the note, the threat to the applicant was exclusively aimed at saving the child's life 

rather than furthering the criminal proceedings concerning the kidnapping. As the 

applicant had disclosed the whereabouts of J.'s body, having been threatened with pain, 

no measures had in fact been carried out. 

 

174. ESLP - Gäfgen  v. Německo [GC] (App no 22978/05) ECHR 2010-.. – (1.6.2010), 

[48] 

The Regional Court observed that the method of investigation had not been justified. It 

rejected the defence of ―necessity‖ because the method in question violated human 

dignity, as codified in Article 1 of the Basic Law. Respect for human dignity also lay at 

the heart of Article 104 § 1, second sentence, of the Basic Law and Article 3 of the 

Convention.   

The protection of human dignity was absolute, allowing of no exceptions or any 

balancing of interests. 

 

176. ESLP - Gäfgen  v. Německo [GC] (App no 22978/05) ECHR 2010-.. – (1.6.2010), 

[171]-[173] 

The Court notes the Regional Court's finding that the applicant's statements made 

following the threat[…] had been made under the continuous effect of the threats issued 

during interrogation and were therefore inadmissible […], whereas it regarded the real 

evidence which had become known as a result of such statements as admissible. […] In 

other words, the impugned real evidence was secured as a direct result of his 

interrogation by the police that breached Article 3. 

[…] 

The Court notes that at the trial the Regional Court did not admit any of the confessions 

the applicant had made in the investigation proceedings under threat or as a result of the 

continuous effects of the threat  

[…]. However, that court[…] refused to bar the admission of items of evidence which 

the investigation authorities had secured as a result of his statements made under the 

continuous effect of his treatment in breach of Article 3 […].  
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[…] The Court is therefore called upon to examine the consequences for a trial's 

fairness of the admission of real evidence obtained as a result of an act qualified as 

inhuman treatment in breach of Article 3, but falling short of torture.
 
 

 

179. ESLP - Gäfgen  v. Německo [GC] (App no 22978/05) ECHR 2010-.. – (1.6.2010), 

[179]-[187] 

The Court notes that, in the present case, the Regional Court expressly based its 

findings of fact concerning the execution of the crime committed by the applicant – and 

thus the findings decisive for the applicant's conviction for murder and kidnapping with 

extortion – exclusively on the new, full confession made by the applicant at the trial 

[…]. The additional evidence admitted at the trial was not used by the domestic court 

against the applicant to prove his guilt, but only to test the veracity of his confession.   

[…] The domestic court further referred to corroborative evidence which had been 

secured independently of the first confession extracted from the applicant under threat, 

given that the applicant had been secretly observed by the police since the collection of 

the ransom and that his flat had been searched immediately after his arrest. […] 

[…] In the light of the foregoing, the Court considers that it was the applicant's second 

confession at the trial which – alone or corroborated by further untainted real evidence – 

formed the basis of his conviction [...]. The impugned real evidence was not necessary, 

and was not used to prove him guilty or to determine his sentence. It can thus be said 

that there was a break in the causal chain leading from the prohibited methods of 

investigation to the applicant's conviction and sentence in respect of the impugned real 

evidence. 

[…] 

The Court concludes that in the particular circumstances of the applicant's case, the 

failure to exclude the impugned real evidence, secured following a statement extracted 

by means of inhuman treatment, did not have a bearing on the applicant's conviction and 

sentence. As the applicant's defence rights and his right not to incriminate himself have 

likewise been respected, his trial as a whole must be considered to have been fair. 

 

181. Kermit Roosevelt III, ‗Detention and Interrogation in the Post-9/11 World‗ (2008-

2009) 42 Suffolk U. L. Rev. 1, 39 

Some people, surely, cannot be stopped. There are people who hate us for any number 

of reasons. There may even be some who hate our freedom. We cannot stop them from 

hating us, but we can control the reasons why. Let us be hated for what is best in us, not 

what is worst. Let us be hated for being good. If terrorists kill Americans because our 

government stands for democracy and religious toleration, that is sad, but it is a price 

we should not shrink to pay. But if terrorists kill Americans because our government 

has tortured their coreligionists with little regard for guilt or innocence, that is not just 

sad, it is sickening, and it is a cost this country should never bear. 
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Abstrakt ČJ 

  

Předmětem této diplomové práce jsou snahy o zmírnění zákazu mučení 

v mezinárodním právu veřejném, konkrétně argumenty, které se pokusily o prolomení 

tohoto zákazu legální cestou, a zároveň zhodnocení jejich úspěšnosti. 

 Tato práce se zabývá několika různými argumenty. Některé z nich byly pouţity 

v praxi, jiné zůstaly pouze v rovině teoretických diskusí. Z těch argumentů, které se v 

praxi skutečně objevily a kterými se tato práce zabývala, lze jmenovat různé přístupy 

k úrovni bolesti, která musí být způsobena oběti, aby bylo takové zacházení shledáno 

mučením; neaplikovatelnost ochrany mezinárodního práva na jednotlivé osoby; 

okolnosti vylučující protiprávnost v trestním právu; a pouţití důkazů získaných 

mučením, krutým, nelidským či poniţujícím zacházením, nebo hrozbou takovým 

zacházením. Soudní oprávnění / torture warrants jsou jediným konceptem, kterým se 

tato práce zabývala, a který zároveň nebyl v praxi pouţit. 

 Protoţe zákaz mučení je jedním z nejdůleţitějších pravidel mezinárodního práva 

a protoţe pokusy o prolomení tohoto pravidla právní cestou se objevily v několika 

posledních dekádách, cílem této práce bylo zjistit, zda se některému z těchto argumentů 

podařilo tento nederogovatelný zákaz prolomit a obhájit tuto pozici právní argumentací. 

 V této práci byly postupně vyloučeny všechny argumenty s výjimkou jediného. 

Tímto přeţivším argumentem je různá interpretace úrovně bolesti nutná k označení 

určitého zacházení coby mučení. Ačkoliv některé snahy o zvýšení hranice bolesti byly 

vyvráceny, zůstává moţností, ţe jiné orgány by takovou argumentaci přijaly 

(koneckonců i některá minulá rozhodnutí jsou s dnešním přístupem v rozporu). Proto 

odpovědí na otázku „(Kdy) lze mučit?―, která je názvem samotné práce, je, ţe nikdy, ale 

záleţí na tom, co je za mučení povaţováno a to se s postupem času neustále mění. 
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Resumé AJ 

  

The subject of this graduation thesis is the relaxation of prohibition of torture in 

international law, in particular the arguments used to break through this prohibition in a 

legal way and evaluation of whether any of them succeeded. 

 The thesis discussed several different arguments. Some of them were used in 

practice; some remained only in the scholarly discussion. Those that were used are 

different approaches as to the level of severity of pain that must be imposed upon the 

victim so that the act could be considered to be torturous; non-applicability of 

international law protection on particular people; defences against criminal liability; and 

use of evidence gained by torture, cruel, inhuman, or degrading treatment or by the 

threat of use of those practices. Torture warrants are the only argument that was also 

discussed by this graduation thesis and was never tried in practice by any of the states 

that this thesis has focused on.  

 Because the prohibition of torture is a highly important rule of the international 

law and also because attempt to defend the violation of this rule legally appeared in 

several last decades, the main topic of this graduation thesis was to find out whether any 

of them had succeeded in breaking through the non-derogable prohibition of torture.  

 During the discussion all but one argument have been disproven. The only 

surviving one is the various interpretation of level of severity of treatment necessary to 

label the treatment as torture. Even though some of the attempts to higher the level were 

also disproven, it is possible that other bodies would accept such interpretation (after all 

interpretation of the past decisions is not always the same as today‘s approach). That‘s 

why the answer to the basic question ―(When) is it possible to torture?‖ is that is not but 

it also depends on what do we accept as torture. Thus the answer depends on 

interpretation of the definitions of torture and that interpretation changes over time.  
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