
Resumé 
 

Tato diplomová práce se zabývá zákazem mučení v mezinárodním právu. Zákaz 

mučení je považován za jednu ze základních hodnot demokratických států, je právem 

absolutním, je součástí mezinárodního obyčejového práva a je takovým pravidlem 

chování, od kterého se nelze za žádných okolností odchýlit. 

Ačkoliv by se mohlo zdát, že již není tématem příliš aktuálním, opak je pravdou. 

K porušování zákazu mučení dochází takřka na celém světě. Inspirací a impulsem 

k výběru práce pro mne však byla situace okolo USA v rámci války proti teroru 

a mučení vězňů na amerických vojenských základnách.  

Práce je koncipována do dvou bloků. První část práce tvoří teoretické otázky, 

ve kterých bylo mým cílem definovat samotný pojem mučení a jiného krutého, 

nelidského a ponižujícího zacházení a trestání a jejich vzájemný vztah a zmapovat 

mezinárodní univerzální a partikulární mechanismy, ve kterých je zákaz mučení 

zakotven. V tomto směru je významnou Úmluva proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo trestání, která nám jako jediný univerzální 

dokument nabízí přesnou definici mučení. Cílem první části práce bylo také popsat, 

jakým způsobem je pomocí kontrolních mechanismů kontrolováno dodržování zákazu 

mučení ve světě.  

Druhý blok práce je zaměřen na USA a případy mučení ve věznicích Bagram, 

Abu Ghraib a Guantánamo. Rozebrán je také fenomén tzv. scénáře tikající bomby, který 

má jako myšlenkový experiment nabourat přesvědčení o absolutním postavení zákazu 

mučení.  

Vzhledem ke zvolenému tématu tvoří většinu použité literatury zahraniční zdroje, 

ať už se jedná o práce zahraničních autorů, judikaturu či základní prameny práva pro 

tuto oblasti.  

Práce potvrzuje, že zákaz mučení má v rámci mezinárodního práva silné postavení 

a ačkoliv se mohou vyskytnout situace, které by mohly vyvolat pochybnosti 

o správnosti absolutního postavení toho zákazu, není řešením vzít právo do svých 

rukou, jak se tomu stalo v případě války proti teroru. Podle mého názoru není reálné, 

nastavit systém, který by absolutnost zákazu mučení porušoval a zároveň efektivně 



fungoval. Nehledě na to, že postavení zákazu mučení jako mezinárodního obyčeje a 

nederogovatelné normy mezinárodního práva tuto možnost ani nepřipouští.    

 


