
Zákaz mučení v mezinárodním právu 

 

Zákaz mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení nebo trestání je 

všeobecně uznáván a je zakotven ve všech hlavních mezinárodních a regionálních 

dokumentech týkajících se lidských práv. Právo nebýt mučen je právem absolutním, které má 

povahu kogentní normy mezinárodního práva, takže přísluší nám všem a nesmí nám být 

odňato v žádné situaci, to znamená ani ve výjimečných případech. Cílem mé práce bylo 

zanalyzovat, jak se změnily pohledy na mučení. Zaměřila jsem se na případy mučení 

v posledních dvaceti letech. Jsou lidé mučeni více než v minulosti? Ve kterých zemích je 

situace nejhorší? Ve své práci jsem se zabývala konkrétně evropským kontinentem a rozsudky 

Evropského soudu pro lidská práva. Snažila jsem se zjistit, v kolika případech týkajících se 

článku 3 Evropské úmluvy vynesl Evropský soud verdikt a jaké zacházení může být 

klasifikováno jako mučení, nelidské či ponižující zacházení anebo trestání. Položila jsem si 

také otázku, zda od roku 1991 do roku 2010 došlo k nějaké proměně v chápání toho, co je 

mučení.  

Diplomová práce se skládá ze šesti kapitol, v těch prvních jsem se věnovala teoretické 

části, tedy definicím mučení a vysvětlením základních pojmů s ním souvisejících, včetně 

historického výkladu. Nastiňuji zde zároveň, v jakých mezinárodních dokumentech je zákaz 

mučení obsažen. Existuje několik forem špatného zacházení, které spadají pod zákaz mučení. 

Mluvíme v této souvislosti o mučení, ale i o nelidském a ponižujícím zacházení. Rozlišení 

mezi těmito formami se odvozuje od rozdílu v intenzitě způsobeného utrpení. Zatímco u 

mučení jde o utrpení zvláštní intenzity a krutosti, nelidským zacházením je jednání působící 

„jen“ intenzivní psychické či fyzické utrpení. Za ponižující zacházení nebo trestání se pak 

považuje zacházení, které v člověku vyvolává pocit hrubého pokoření před jinými osobami 

nebo před sebou samým, nutí ho jednat proti své vůli, nebo narušuje jeho psychickou nebo 

fyzickou odolnost. 

Ve čtvrté kapitole zmiňuji, podle mého názoru, nejdůležitější případy týkající se 

mučení, které Evropský soud pro lidská práva řešil. Pátá část diplomové práce je dále 

rozdělena na dvacet oddílů, v každém z nich jsou rozebrány verdikty z jednotlivého roku. 

V šesté kapitole jsou shrnuty závěry práce. Jedním z cílů mé práce bylo zjistit, zda případů 

mučení přibývá. V letech 1991 až 2010 Evropský soud, podle mého zjištění, celkově 

projednal 899 případů týkajících se údajného porušení článku 3 Evropské úmluvy o ochraně 

lidských práv, který říká: „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či 



ponižujícímu zacházení anebo trestu.“ Nejvíce verdiktů vydal v roce 2006 – bylo jich 116, 

nejméně pak v roce 1993 – jen tři. Nejvíce stížností – 358 – bylo podáno proti Turecku. 

Největším problémem zejména východoevropských zemí je stav místních věznic. Právě 

podmínky ve vězení, v nemocnicích, psychiatrických léčebnách, ale i v tranzitních centrech 

na letištích, byly předmětem nejvíce stížností projednávaných v uplynulých dvaceti letech. 

Bylo jich celkem 222. Evropský soud vydal také množství rozsudků týkajících se policejní 

brutality či jiného špatného zacházení s osobami zbavenými svobody.  

Mým cílem bylo i odpovědět si na otázku, zda se za posledních dvacet let změnilo 

nějak chápání toho, co je mučení. Hranice mezi mučením a nelidským zacházením může být 

velmi tenká. Zásadním případem byl v této souvislosti Selmouni v. Francie (1999), kdy bylo 

špatné zacházení klasifikováno jako mučení, ačkoli nebylo jasné, zda zde šlo opravdu o 

vysoký stupeň utrpení, i ve srovnání s předchozími případy. Evropský soud ale ve svém 

verdiktu uvedl, že Evropská úmluva je „živoucí nástroj, který musí být interpretován ve světle 

současných podmínek“. Takže některé činy, které byly v minulosti klasifikovány jako 

nelidské a ponižující zacházení, namísto mučení, mohou být v budoucnosti ohodnoceny jinak. 

Od tohoto roku došlo k určité větší přísnosti u mnoha posuzovaných případů. Nejde ale, podle 

mého názoru, o všeobecnou tendenci. V některých případech totiž zase Evropský soud 

konstatoval „jen“ nelidské zacházení a nikoli mučení. Vše závisí na skutkových okolnostech 

každého případu, žádný není zcela identický.  

 


