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1. Úvod 

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

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

absolutním, které je jako takové přiznáno všem osobám bez rozdílu, je součástí 

mezinárodního práva obyčejového a nelze se od něj odchýlit. Je to takové pravidlo 

chování, které nelze žádným smluvním ujednáním mezi stranami derogovat pod sankcí 

neplatnosti takového ujednání. Jako nederogovatelnou právní normu jej také nelze 

za žádných okolností jakkoli omezit nebo vyloučit, a to ani ve výjimečných situacích 

jako je stav nouze, válka aj.
1
 Náleží nám v každé situaci. Právo nebýt mučen je také 

uznávané většinou států, což dokazuje i množství univerzálních i partikulárních 

mechanismů, ve kterých je toto právo zakotveno.  

Řekne-li se mučení, mnozí si pod tímto pojmem představí drastické středověké 

praktiky práva útrpného spojené s čarodějnickými procesy. Doby, kdy bylo mučení 

legálním prostředkem k získání přiznání či důkazů, jsou však již minulostí a mohlo by 

se tedy zdát, že zákaz mučení již není tématem příliš aktuálním. Události posledních let 

však svědčí o opaku a zákaz mučení se opětovně stal předmětem mnoha diskuzí. Nad 

ostatními pak nejvíce ční události na poli mezinárodního práva v rámci boje proti 

terorismu týkající se Spojených států amerických
2
 a mučení vězňů na amerických 

vojenských základnách. Otázka porušování zákazu mučení není samozřejmě jen 

otázkou týkající se Spojených států. K mučení dochází ve všech částech světa a na 

mnoha místech masověji než je tomu v případě USA
3
 a války proti terorismu. Celá 

situace mě však zaujala především z toho důvodu, že USA jsou mocensky silným 

státem, hlásícím se k demokracii, v širokém měřítku ovlivňujícím celosvětový 

ekonomický a politický vývoj a majícím silný hlas na poli mezinárodního práva.
4
 

Mučení by tedy mělo být neslučitelné s americkými hodnotami. Avšak právě na tomto 

příkladu vidíme, že porušování zákazu mučení není jen doménou rozvojových zemí 

                                                 
1
Podrobněji rozebráno na základě judikatury v 3. kapitole.  

2
Dále v textu také označovány také jako „Spojené státy“ a „USA“. 

3
Otázkou mučení ve světě se zabývá 4. kapitola.  

4
USA jsou zakládajícím členem OSN, mezinárodní organizace s cílem zachovat mír a bezpečnost 

a zajistit mezinárodní spolupráci ve světě. Jsou také zároveň stálým členem zastoupeným v Radě 

bezpečnosti OSN s právem veta a jsou členem mnoha dalších mezinárodních organizací. Stejně tak hrály 

přední roli při vytváření mezinárodních norem o vedení války, byly také mezi prvními státy, které se 

zasazovaly o vytvoření Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení 

nebo trestání atd.  
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sužovaných válkou či zemí s totalitními, diktátorskými režimy, jak by se mohlo zdát, 

ale i států hlásících se k ochraně a dodržování lidských práv. 

Když po teroristických útocích 11. 9. 2001 vyhlásila administrativa amerického 

exprezidenta Bushe válku mezinárodnímu terorismu, setkala se zpočátku s podporou.
5
 

Na operace, které USA spolu s koaličními spojenci vedly v rámci boje proti terorismu, 

ovšem padl stín ve chvíli, kdy se začaly vynořovat informace o mučení vězňů na irácké 

základně Abu Ghraib, která sloužila americké armádě k držení vězňů podezřelých 

z terorismu. Nejinak tomu bylo v případě Afghánistánu a problematiky mučení vězňů 

v nechvalně proslulé věznici Bagram nebo v případě vojenské základny námořnictva 

USA na Kubě,
6
 kterou Kuba pronajímala USA od roku 1903, a na které byla v roce 

2002 taktéž zřízena věznice pro osoby podezřelé z terorismu. Ideály o svobodě, 

demokracii a ochraně lidských práv, jimiž se USA zaštiťovaly, vzaly za své. I široká 

veřejnost měla možnost v médiích zaregistrovat videa a fotografie zachycující americké 

vojáky mučící vězně rozmanitými a značně degradující způsoby, a celá aféra se tak stala 

věcí veřejnou.  

Tyto události se pro mě staly hlavním impulsem při výběru tématu diplomové 

práce, neboť jsem chtěla získat odpovědi na otázky, které se v souvislosti se zákazem 

mučení objevují. Jakým způsobem je zákaz mučení v rámci mezinárodního práva 

zakotven, jak je možné kontrolovat dodržování tohoto zákazu, jaké jsou případné 

sankce za jeho porušení. Odpovědi však nebylo možné nalézt bez hlubší znalosti této 

problematiky.  

Rok 2001 také znamenal, v souvislosti s útoky z 11. září, rozvíření etických 

diskuzí o tzv. scénáři tikající bomby (angl. ticking bomb scenario) neboli hypotetických 

situacích, které mají nabourat přesvědčení o absolutní neporušitelnosti práva nebýt 

mučen. Jedná se například o situace, kdy by došlo k zajetí teroristů, o nichž bychom 

s naprostou jistotou věděli, že na nějakém neznámém místě ukrývají bombu, která by 

mohla připravit o život velký počet lidí. Tyto případy se sice nohou jevit ne příliš 

reálnými, nicméně právě zvýšené nebezpečí teroristických útoků oživilo myšlenku, zda 

                                                 
5
Seznam států podporujících USA na začátku boje proti terorismu - Congress Research Service: Report 

for Congress: Operation Enduring Freedom: Foreign Pledges of Military & Intelligence Support. [online]. 

2001 [cit. 2012-06-23]. Dostupné z: http://www.globalsecurity.org/military/library/report/crs/RL31152. 

pdf. 
6
Jsem si vědoma toho, že ve své práci neuvádím oficiální názvy států. Nicméně na smyslu a vyznění celé 

práce to dle mého názoru nic nemění, naopak v kontextu, ve kterém názvy států uvádím, by to mohlo 

vyznít spíše rušivě.  

http://www.globalsecurity.org/military/library/report/crs/RL31152
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by mučení přeci jen nemělo být za určitých okolností přípustné. Kritici argumentují tím, 

že v jakékoli podobě tohoto scénáře operujeme s velkou nejistotou ohledně dostupných 

informací (místo, čas, reálné nebezpečí, podezřelá osoba atd.), jak bychom si tedy mohli 

být jistí, jak bychom poznali, že jsme se ocitli v situaci, kdy není jiného východiska než 

použít mučení? Zastánci naopak argumentují tím, že policie by měla mít vhodné 

nástroje pro výjimečné, extrémní situace. Připustíme-li si však vůbec myšlenku, že by 

nějaká forma mučení mohla být zlegalizována, opomíjím přitom v tuto chvíli postavení 

zákazu mučení v mezinárodním právu, jak zabezpečit, že se mučení omezí opravdu 

jenom na výjimečné situace? Jak předejít zneužití? Bylo by možné, stanovit přesná 

pravidla pro použití mučení? Jakým způsobem by byla kontrolována? Na tyto a další 

otázky bych ve své práci ráda nalezla odpovědi.    

Celá práce je koncipována do dvou bloků. První blok, první část práce (kapitola 2. 

a 3.) tvoří obecné otázky, které by měly sloužit jako základ, ze kterého bude možné 

vycházet v dalších, konkrétněji zaměřených kapitolách. Jejich úkolem je definovat 

samotný pojem mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení 

a trestání, pohrůžky mučením a jejich vzájemný vztah a provázanost. Součástí tohoto 

bloku jsou také univerzální a partikulární (regionální) mezinárodní mechanismy, 

ve kterých je zákaz mučení zakotven. Na základě některých dokumentů byly vytvořeny 

kontrolní mechanismy sloužící ke kontrole plnění povinností, vyplývajících smluvním 

státům z účasti na zmíněných dokumentech.  Účelem těchto kapitol je tedy ukázat, kde 

se můžeme s pojmem mučení a ostatními přidruženými pojmy setkat, jakým způsobem 

jednotlivé pojmy definujeme a jakým způsobem je kontrolováno dodržování zákazu 

mučení. 

Druhý blok této práce (kapitola 4. a 5.) tvoří, jak jsem již zmínila, konkrétněji 

zaměřené kapitoly, které se zabývají samotným zákazem mučení a jiného krutého, 

nelidského či ponižujícího zacházení a trestání a jeho aktuálního dodržování ve světě.  

Po obecném shrnutí je pozornost věnována USA a případům mučení ve věznicích 

Bagram, Abu Ghraib a Guantánamo. Ve snaze o ucelenost kapitoly mapuji právní 

úpravu zákazu mučení, dodržování v praxi a slučitelnost se závazky, kterými jsou USA 

vázány, připojuji také následné ohlasy a kritiku z řad mezinárodních organizací 

a momentální situaci ohledně působení vojenských sil na těchto základnách. 



8 

 

V poslední kapitole se věnuji zmíněnému problému scénáře tikající bomby 

a otázce udržitelnosti zákazu mučení. Má mít zákaz mučení absolutní povahu za všech 

okolností? Bylo by vůbec možné zbavit právně zákaz mučení své absolutní povahy? 

Připojuji také zamyšlení nad možným budoucím vývojem.  

Vzhledem ke zvolenému tématu práce tvoří většinu použité literatury především 

zahraniční zdroje, neboť touto problematikou se v českém prostředí zabývá jen několik 

málo autorů. 

Tato diplomová práce nemá za cíl poskytnout komplexní pohled na danou 

problematiku, neboť otázka zákazu mučení je velmi komplikovaná, pokrývá rozmanité 

oblasti mezinárodního práva a ani samotný rozsah diplomové práce neumožňuje 

dotknout se všech oblastí daného tématu.   

Cílem této práce je tedy zaměřit se pouze na vybrané oblasti zmíněné výše. Mou 

snahou je také přiblížit tuto problematiku širší veřejnosti, neboť i vzhledem 

k medializaci kauzy mučení vězňů na amerických základnách, jsem zaznamenala 

celkově zvýšený zájem o toto téma jak z řad jednotlivců s právním vzděláním, tak 

i laiků. Práce by tedy měla být dostatečně odborná, ale zároveň i srozumitelná právě pro 

veřejnost bez právního vzdělání.  

2. Právní úprava a kontrolní mechanismy 

2.1 Univerzální mezinárodní mechanismy 

2.1.1 Všeobecná deklarace lidských práv
7
 

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

je považován za základní lidské právo a jako takové je obsaženo v celé řadě 

mezinárodních dokumentů, neboť všeobecný, absolutní zákaz mučení je 

v mezinárodním právu pevně zakotven.  

Hrůzy 2. světové války daly světu jednoznačně najevo, že lidská práva je třeba 

chránit a že je proto nezbytné vytvořit dokument, který by jejich ochranu pevně 

zakotvoval a napomáhal tak předejít možnému opakování podobných útoků na atributy, 

jakými jsou lidský život, důstojnost, svoboda vyznání apod. Pro přijetí se kromě řady 

                                                 
7
Universal Declaration of Human Rights, vyhlášena Valným shromážděním OSN 10. 12. 1948 v New 

Yorku. 
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jiných států vyslovily i Spojené státy americké (OSN měla v době přijetí 58 členů).
8
 

Vznikla tedy Všeobecná deklarace lidských práv (dále jen „VDLP),
9
 a to jako rezoluce 

Valného shromáždění. Stalo se tak pouhé tři roky po ukončení 2. světové války. Zákaz 

mučení je ve VDLP zakotven v čl. 5,
10

 tento pojem však již není blíže specifikován. 

Ačkoliv se jedná o pouhou rezoluci, tedy právně nezávazný dokument (tzv. soft law), 

který má toliko povahu doporučení (legis ferendae) a s jehož přijetím není spojena 

žádná povinnost či závazek, stala se VDLP důležitým dokumentem v dějinách lidstva 

a je uznávána po celém světě. Její odkaz můžeme pozorovat v různých legislativních 

systémech států z celého světa. Je prvním mezinárodním instrumentem, který má 

obecnou povahu, to znamená, že práva v něm zakotvená jsou přiznána každému 

jednotlivci bez rozdílu. Na rozdíl od dalších již závazných dokumentů zde zcela chybí 

kontrolní mechanismus.  

Existují také názory, že se jednotlivá ustanovení VDLP postupem času stala 

součástí mezinárodního obyčejového práva, a to vzhledem k jejich povaze a k tomu, že 

se stala vzorem mnoha dalších mezinárodních lidskoprávních dokumentů, stejně tak, 

jako se některá její ustanovení stala přímo součástí vnitrostátních právních systémů.
11

 

2.1.2 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech
12

 

Dalším významným a již právně závazným dokumentem obsahujícím ustanovení 

o zákazu mučení je Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (dále také 

„Pakt“).
13

 Samotný zákaz mučení můžeme nalézt v čl. 7.
14

 Oproti ustanovení ve VDLP 

                                                 
8
Zprávy 2008 : Lidská práva pro všechny: Před šedesáti lety byl přijat základní dokument lidských práv. 

Informační centrum OSN v Praze [online]. 2008, [cit. 2011-07-25]. Dostupný z WWW: 

<http://www.osn.cz/zpravodajstvi/zpravy/zprava.php?id=1374>. 
9
Text VDLP: Všeobecná deklarace lidských práv. [online]. 1948 [cit. 2012-03-11]. Dostupné z: 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf. 
10

Čl. 5 VDLP: „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému nebo ponižujícímu 

zacházení nebo trestu.“ 
11

POTOČNÝ, Miroslav a Jan ONDŘEJ. Mezinárodní právo veřejné - Zvláštní část: 5., doplněné a 

přepracované vydání. Praha: Nakladatelství C.H.Beck, 2006. ISBN 80-7179-536-4. 
12

Vyhlášen 16. 12. 1966 v New Yorku, platnost 23. 3. 1976, k datu 3. 12. 2011 Pakt podepsalo 167 států - 

United Nations Treaty Collection [online]. 2011 [cit. 2011-12-04]. International Covenant on Civil and 

Political Rights. Dostupné z WWW: 

<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-4&chapter=4&lang=en>. 
13

Text Paktu: Informační centrum OSN v Praze [online].[cit. 2011-12-04]. Mezinárodní pakt o 

občanských a politických právech. Dostupné z WWW: <http://www.osn.cz/dokumenty-

osn/soubory/mezinar.pakt-obc.a.polit.prava.pdf>. 
14

Čl. 7 Paktu: „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení 

nebo trestu. Zvláště nebude nikdo bez svého svobodného souhlasu podrobován lékařským nebo vědeckým 

pokusům.“ 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf
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zde přibyla specifikace reagující na události 2. světové války a týkající se zákazu 

lékařských a vědeckých pokusů na lidech. Nicméně i v Paktu chybí přesná definice 

pojmu mučení. Pro bližší vysvětlení se proto musíme obrátit k Obecnému komentáři 

č. 20
15

 z roku 1992 (dále také „Komentář“), který se zabývá právě článkem 7 a který 

nahradil Obecný komentář č. 7 z roku 1982.
16

  

Komentář v čl. 4
17

 uvádí, že Komise nepovažuje za nutné vypracovat seznam 

všech zakázaných jednání, stejně tak jako nepovažuje za nutné stanovit jasné rozdíly 

mezi jednotlivými druhy trestání nebo zacházení. Upřednostňuje se konkrétní posouzení 

určitého případu, jeho závažnost, účel, povaha a jeho následná subsumpce pod čl. 7 

Paktu. Pakt tedy ponechává poměrně značnou volnost z hlediska posouzení, co je 

zakázaným chováním podle čl. 7. V čl. 2 je potom v Komentáři uvedeno, že je 

povinností každého smluvního státu zabezpečit ochranu proti aktům spadajícím do čl. 7, 

ať už je jednání způsobeno osobami jednajícími z úřední povinnosti, mimo ni, nebo jen 

v soukromém zájmu. Pakt tedy nevyžaduje přítomnost státního prvku, jako je tomu 

např. u Úmluvy proti mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení 

nebo trestání. Zároveň Komentář doplňuje, že čl. 7 Paktu je dáván do souvislosti s čl. 10 

Paktu, podle kterého se má se všemi osobami zbavenými svobody jednat s lidskostí 

a s úctou k přirozené důstojnosti člověka.  

Jak jsem již zmínila, Pakt je prvním právně závazným dokumentem - jeho 

závaznost je vyjádřena v čl. 2., podle něhož je každý smluvní stát povinen udělat 

všechno pro to, aby byla práva uznaná v Paktu dodržována. K dosažení tohoto cíle se 

smluvní strany zavázaly využít zákonodárná a další opatření v rámci svého národního 

práva. Zároveň platí, že práva uznaná Paktem má každý smluvní stát zajistit všem 

jednotlivcům na jeho území a podléhajícím jeho jurisdikci, a to bez jakýchkoli rozdílů.
18

 

                                                 
15

Text Obecného komentáře č. 20: Office of the High Commissioner for Human Rights [online]. 1996 [cit. 

2011-11-12]. General Comment No. 20. Dostupné z WWW: 

<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/6924291970754969c12563ed004c8ae5?Opendocument>. 
16

Obecné komentáře nejsou právně závazné, ale jsou velmi důležitou pomůckou pro výklad v praxi.  
17

Art. 4 General Comment No. 20 – „The Covenant does not contain any definition of the concepts 

covered by article 7, nor does the Committee consider it necessary to draw up a list of prohibited acts or 

to establish sharp distinctions between the different kinds of punishment or treatment; the distinctions 

depend on the nature, purpose and severity of the treatment applied.“ 
18

Čl. 2 odst. 1 Paktu: „Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje respektovat práva uznaná 

v tomto Paktu a zajistit tato práva všem jednotlivcům na svém území a podléhajícím jeho jurisdikci, bez 

jakéhokoli rozlišování podle rasy, barvy, pohlaví, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, 

národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení.“ 
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V neposlední řadě je důležitým ustanovením čl. 4 Paktu, který uvádí, za jakých 

okolností se lze od ustanovení paktu odchýlit a v odst. 2 uvádí seznam článků, od 

kterých se nelze odchýlit za žádných okolností. Do výčtu patří i čl. 7, jedná se tedy 

o zákaz absolutní. Zároveň i čl. 3 Komentáře nepřipouští jakékoliv omezení čl. 7, 

derogace není připuštěna v žádné situaci a čl. 7 musí vždy zůstat účinný. Komentář 

v tomto článku opět zmiňuje, že nezáleží na tom, zda jednání spadající pod zákaz 

mučení a jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení spáchá orgán veřejné 

moci nebo nadřízená osoba.  

Čl. 28 Paktu je zřízen kontrolní orgán – Výbor pro lidská práva (The Human 

Rights Committee, dále jen „Výbor“), který posuzuje periodické zprávy členských států 

na základě toho, jak splňují své závazky, a dbá na jejich dodržování. Jedná se 

o osmnáctičlenný expertní orgán, který prostřednictvím Generálního tajemníka OSN 

spolupracuje i s ostatními organizacemi OSN podle pole jejich působnosti. Členové jsou 

voleni členskými státy, ale nezastupují zájmy žádného z nich. Každý členský stát, který 

k Paktu přistoupí, předkládá (kromě úvodní zprávy, kterou státy předávají Výboru do 

jednoho roku ode dne, kdy se staly účastníkem Paktu), Výboru zprávy, kdykoliv o to 

požádá - zpravidla ve čtyřletém cyklu. Výbor následně zpracuje své připomínky ve 

formě doporučení (tzv. „Final Observations“).  

Kromě hodnocení zpráv se Výbor také zabývá stížnostmi, které mezi sebou 

vznášejí jednotlivé státy,
19

 a dále dohlíží na dodržování opčních protokolů. První opční 

protokol mu ukládá povinnost prošetřovat stížnosti jednotlivců na porušování 

občanských a politických práv ze strany členského státu. Aby jednotlivec mohl využít 

tohoto postupu, musí členský stát Paktu přistoupit také k uvedenému opčnímu 

Protokolu.   

                                                 
19

Na základě čl. 41 a 42 Paktu. 
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2.1.3 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání
20

 

Celá řada mezinárodních dokumentů obsahuje pojem mučení, avšak málokterá 

z nich obsahuje také definici tohoto pojmu. Úmluva proti mučení a jinému krutému, 

nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen „Úmluva proti mučení“ 

nebo také „UNCAT“)
21

 je v tomto směru výjimkou. Definici mučení můžeme nalézt 

také v Meziamerické úmluvě o předcházení mučení a jeho trestání. Ta ale jako 

partikulární úmluva nedosahuje zdaleka takového významu jako Úmluva proti mučení.  

Znění úvodního čl. 1 odst. 1 je následující: „Pro účely této Úmluvy výraz 

„mučení“ znamená jakékoli jednání, jímž 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, jehož se dopustil on nebo třetí osoba nebo 

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

z jakéhokoli jiného důvodu založeného na diskriminaci jakéhokoli druhu, když 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.“
22

 

Čl. 1 odst. 1 je dále vykládán v souvislosti s čl. 16 odst. 1, kterým jsou smluvní 

státy zavázány zabránit i dalšímu zacházení nebo trestání, které nespadá pod pojem 

mučení, uvedený v čl. 1 odst. 1.
23

 UNCAT se tedy i přes poměrně vyčerpávající definici 

                                                 
20

Přijata Valným shromážděním OSN 10. 12. 1984 v New Yorku, platnost 26. 6. 1987, k 3. 12. 2011 

přistoupilo k Úmluvě proti mučení 149 států - United Nations Treaty Colletion [online]. 2011 [cit. 2011-

12-04]. Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 

Dostupné z WWW: <http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

9&chapter=4&lang=en>. 
21

Text Úmluvy proti mučení: Informační centrum OSN v Praze [online]. 1984 [cit. 2011-12-04]. Úmluva 

proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Dostupné z WWW: 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-proti-muceni.pdf. Angl. UN Convention against 

torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. 
22

Bližšímu vysvětlení pojmu mučení se bude věnovat kapitola druhá.  
23

Čl. 16 odst. 1 Úmluvy proti mučení: „Každý stát, který je smluvní stranou této Úmluvy, se zavazuje 

zabránit na kterémkoli území pod jeho jurisdikcí dalším činům krutého, nelidského či ponižujícího 

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 použijí závazky obsažené v článcích 10, 11, 12 a 

13 s tím, že odkaz na mučení se nahradí odkazem na jiné formy krutého, nelidského či ponižujícího 

zacházení nebo trestání.  

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-proti-muceni.pdf
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mučení nezmiňuje přímo v tomto článku o nelidském a ponižujícím zacházení. Z čl. 16 

tedy dovozujeme, že zmíněná jednání jsou však zakázána stejně jako samotné mučení. 

V čl. 2 odst. 2 je vyjádřena absolutnost zákazu mučení a jeho naprostá 

nederogovatelnost. Mučení není možné ospravedlnit žádným výjimečným stavem, 

ve kterém by se smluvní stát mohl nacházet.
24

 Úmluva proti mučení přitom oproti Paktu 

obsahuje státní prvek, tzn., že je zaměřena na osoby, které mají pověření státu, ať už 

výslovné či pouze tichý souhlas.
25

 Absolutnost se však vztahuje pouze na mučení, 

článek se nezmiňuje o ostatním krutém zacházení a trestání.  

Každá smluvní strana má povinnost implementovat do svých právních řádů 

opatření zabraňující mučení na celém území pod její jurisdikcí.
26

 A zároveň je každý 

stát povinen zajistit trestnost všech aktů mučení podle vnitrostátního trestního zákona.
27

 

Článkem 17 se zřizuje Výbor proti mučení (The UN Committee against Torture, 

dále také jen „CAT“) jako kontrolní orgán dohlížející na plnění závazků vyplývajících 

z UNCAT. Skládá se z 10 expertů volených státy, které jsou smluvními stranami. 

Smluvní státy předkládají CAT každé 4 roky zprávy o nově přijatých opatřeních 

k plnění závazků podle Úmluvy proti mučení, popř. zprávy, které si CAT vyžádá. CAT 

naopak předkládá státům svá doporučení v rámci snahy o zlepšení situace v daném 

státě. CAT také šetří mezinárodní i individuální stížnosti na porušování zákazu mučení, 

za splnění předepsaných podmínek.
28

 Pokud CAT obdrží spolehlivou informaci, že 

na území některého ze smluvních států dochází k systematickému uplatňování mučení, 

může vyzvat stát ke spolupráci, jakož i může pověřit některého ze svých členů k šetření 

této informace, popřípadě i návštěvě smluvního státu.
29

 

Inspirací pro Úmluvu proti mučení se původně stala Deklarace o ochraně všech 

osob před mučením a jiným krutým, nelidským či ponižujícím zacházením nebo 

trestáním, kterou v roce 1975 schválilo Valné Shromáždění OSN.
30

  

                                                 
24

Čl. 2 odst. 2 Úmluvy proti mučení: „Žádné výjimečné okolnosti, ať jsou jakéhokoli druhu, buď válečný 

stav nebo hrozba války, vnitropolitická nestabilita nebo jakákoli jiná mimořádná situace, nemohou sloužit 

k ospravedlnění mučení.“ 
25

Čl. 2 odst. 3 Úmluvy proti mučení: „Nařízení nadřízeného činitele nebo orgánu státní moci nemůže 

sloužit k ospravedlnění mučení.“ 
26

Čl. 2 odst. 1: Každý stát, který je smluvní stranou této Úmluvy, přijme účinná zákonodárná, správní, 

soudní či jiná opatření pro zabránění mučení na celém území, jež je pod jeho jurisdikcí.“ 
27

Čl. 4 odst. 1. 
28

Podmínky uvedeny v čl. 22 a čl. 23 Úmluvy proti mučení. 
29

Na základě čl. 20 Úmluvy proti mučení.  
30

Declaration on the Protection of All persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman 

or Degrading Treatment or Punishment. Office of the United Nations High Commissioner for Human 
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Úmluva proti mučení je z hlediska probírané problematiky významným 

dokumentem, což dokazuje i vysoký počet smluvních stran. Zajímavostí je, že jedním 

z posledních států, který k Úmluvě proti mučení přistoupil, je Irácká republika.
31

  

V prosinci 2002 byl přijat Opční protokol k Úmluvě proti mučení a jinému 

krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen „Protokol“),
32

 

kterým se zřizuje Podvýbor pro prevenci mučení a jiného krutého, nelidského či 

ponižujícího zacházení nebo trestání Výboru proti mučení (angl. Subcommittee on 

Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 

of the Committee against Torture, dále jen „Podvýbor“). Členové Podvýboru navštěvují 

za účelem prevence ta zařízení smluvních států, kde jsou zadržovány osoby zbavené 

svobody a předkládají doporučení na ochranu osob zbavených svobody proti mučení 

a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání. Zavádí také tzv. 

národní preventivní mechanismus, kdy se na vnitrostátní úrovni ustaví nebo zachová 

jeden či více orgánů, které následně provádějí návštěvy a spolupracují s Podvýborem. 

2.1.4 Ženevské úmluvy
33

 

K univerzálním pramenům v oblasti zákazu mučení můžeme zařadit i Ženevské 

úmluvy a jejich Dodatkové protokoly,
34

 a to i přesto, že jsou především z hlediska 

                                                                                                                                               
Rights [online]. 1975 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: 

http://www2.ohchr.org/english/law/declarationcat.htm. 
31

Irácká republika přistoupila k Úmluvě proti mučení 7. 7. 2011, seznam smluvních států - United Nations 

Treaty Collections [online]. 2011 [cit. 2011-12-14]. Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment - status. Dostupné z WWW: 

<http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-

9&chapter=4&lang=en#12>. 
32

Angl. Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment, přijat 18. 12. 2002 v New Yorku, účinnost 22. 6. 2006, text Protokolu: Veřejný 

ochránce práv [online].[cit. 2011-12-04]. Opční protokol k Úmluvě proti mučení. Dostupné z WWW: 

<http://www.ochrance.cz/ochrana-osob-omezenych-na-svobode/dokumenty/mezinarodni-umluvy/opcni-

protokol-k-umluve-proti-muceni/>. 
33

Sjednány a podepsány na Diplomatické konferenci 12. 8. 1949 v Ženevě (Geneva Conventions and 

additional Protocols) - I. Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných a nemocných příslušníků 

ozbrojených sil v poli, II. Ženevská úmluva o zlepšení osudu raněných, nemocných a trosečníků 

ozbrojených sil na moři, III. Ženevská úmluva o zacházení s válečnými zajatci, IV Ženevská úmluva o 

ochraně civilních osob za války. 

Text Ženevských úmluv a Dodatkových protokolů: Červený kříž [online]. 2006 [cit. 2011-12-11]. 

Ženevské úmluvy o ochraně obětí ozbrojených konfliktů. Dostupné z WWW: 

<http://www.cervenykriz.eu/cz/mhp_knihovna/zenevske_umluvy.pdf>. 
34

I. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. 8. 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených 

konfliktů, II. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. 8. 1949 o ochraně obětí ozbrojených 

konfliktů nemajících mezinárodní charakter, III. Dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 12. 8. 

1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku – tzv. znak III. Protokolu, červený čtverec v bílém poli. 
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svého použití omezené na případy vyhlášení války nebo jakéhokoliv ozbrojeného 

konfliktu mezi dvěma nebo více smluvními stranami, stejně tak na případy okupace, byť 

se nesetkala s odporem.
35

 V uvedených situacích je přirozené, že po určitou dobu 

mohou být některá lidská práva omezena, je umožněna jejich derogace, např. u práva 

shromažďovacího, svobody projevu atd., ale i práva na život, v případě zneškodnění 

nepřátelských vojáků. Existuje ovšem také skupina lidských práv, která nemohou být za 

žádných okolností omezena, a to ani v době války, či ozbrojeného konfliktu, tedy 

situacích značně specifických. Mezi tato práva je klasicky řazeno i právo nebýt mučen 

a podrobován jinému „špatnému“ zacházení.  

Odraz tohoto lidskoprávního standardu můžeme nalézt ve společném článku 3 

Ženevských úmluv,
36

 který zmiňuje kromě jiného zákaz zmrzačení, krutého nakládání, 

trýznění a mučení osob, které jsou nějakým způsobem vyřazeny z boje nebo které 

složily zbraně.
37

 Ženevské úmluvy a jejich Dodatkové protokoly patří do systému 

mezinárodního humanitárního práva (také právo ozbrojených konfliktů nebo válečné 

právo, dále jen „MHP“), které tvoří významnou část mezinárodního práva veřejného.
38

 

Ženevské úmluvy přímo ve svém textu nezřizují žádný specifický kontrolní 

mechanismus, trestní sankce a vyšetření vážných porušení nechává na smluvních 

stranách. Zároveň samotné MHP od státu vyžaduje, aby vypátral a trestně stíhal 

každého, kdo se dopustil vážného porušení, a to bez ohledu na státní příslušnost nebo 

místo, kde byl čin spáchán (na rozdíl od národního trestního práva). Příslušná 

ustanovení jsou také součástí národních legislativ. Vážné porušení Ženevských úmluv je 

válečným zločinem s důsledky podle mezinárodního práva. Mezi vážná porušení patří 

                                                 
35

Společný článek 2 Ženevských úmluv. 
36

V čl. 4 odst. 1 I. Dodatkového protokolu se říká, že se všemi osobami, které se bojů neúčastní, nebo 

z jakéhokoliv důvodu účastnit přestaly, se bude zacházet humánně bez jakéhokoliv nepříznivého rozdílu. 

Mučení potom zakazuje v čl. 75 (Základní záruky). 

II. Dodatkový protokol řadí mučení mezi zakázané činy v čl. 4 (Základní záruky). 
37

Čl 3. odst. 1 Ženevských úmluv: „S osobami, které se přímo neúčastní nepřátelství, včetně příslušníků 

ozbrojených sil, kteří složili zbraně, a osob, které byly vyřazeny z boje nemocí, zraněním, zadržením nebo 

jakoukoli jinou příčinou, bude se za všech okolností zacházet lidsky, bez jakéhokoli nepříznivého 

rozlišování založeného na rase, barvě, náboženství či víře, pohlaví, rodu či majetku nebo na jakémkoli 

jiném obdobném znaku.“ 

Proto jsou a zůstávají zakázány v každé době a na každém místě, pokud jde o osoby nahoře zmíněné: 

a) Útoky na život a zdraví, zejména vražda ve všech formách, zmrzačení, kruté nakládání, trýznění 

a mučení,… 
38

Mezinárodní humanitární právo je soubor norem společně dohodnutých státy a mezinárodně platných 

v ozbrojených konfliktech s cílem omezit jejich následky, Ženevský úmluvy a jejich Dodatkové protokoly 

jsou základním pramenem mezinárodního humanitárního práva. 
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např. právě mučení.
39

  Strany mají povinnost postupovat společně nebo individuálně 

ve spolupráci s OSN a jejím soudnictvím. Stíhání se může uskutečnit před národními 

soudy nebo mezinárodními soudy. Takto byly vytvořeny ad hoc mezinárodní trestní 

tribunály či Mezinárodní trestní soud jako stálá instituce.   

 

2.2 Partikulární mezinárodní mechanismy 

2.2.1 Americká úmluva o lidských právech
40

 

Převážná většina mezinárodních smluv univerzálního charakteru existuje pod 

záštitou OSN, naproti tomu partikulární (regionální) mechanismy z pochopitelných 

důvodů spojují určité společné hodnoty, ať už je to podobné prostředí kulturní, 

ekonomické, náboženské a další. Zároveň tyto mechanismy působí na omezeném 

území. 

Na tomto principu byla v rámci činnosti Organizace amerických států 

(Organization of American States) přijata Americká úmluva o lidských právech
41

 (dále 

jen „Americká úmluva“ nebo také „ACHR“).
42

 Členem této organizace jsou i Spojené 

státy americké, které Americkou úmluvu podepsaly v roce 1977, nicméně do dnešního 

dne nedošlo k její ratifikaci. Zákaz mučení je stanoven v čl. 5, souhrnně nazvaném 

Právo na lidské zacházení, výslovně je potom stanoven v odst. 2, příp. i odst. 1.
43

 

Kromě mučení je zde také uveden zákaz krutého, nelidského a ponižujícího trestání 

a zacházení.  

                                                 
39

Čl. 50 I. Ženevské úmluvy, Čl. 51 II. Ženevské úmluvy, čl. 130 III. Ženevské úmluvy, čl. 147 IV. 

Ženevské úmluvy. 
40

Přijata 22. 11. 1969, platnost 18. 7. 1978, informace o signatářských státech - Organization of American 

States [online]. 2008 [cit. 2011-12-11]. American Convetion on Human Rights - General Information of 

the Treaty. Dostupné z WWW: <http://www.oas.org/juridico/english/sigs/b-32.html>. 
41

Známá také jako Pakt ze San José podle místa přijetí – San José, Costa Rica. 
42

Organization of American States [online]. [cit. 2011-11-20]. American Convention on Human Rights. 

Dostupné z WWW: <http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html>. 
43

Art. 5 of American Convention on Human Rights 

1. Every person has the right to have his physical, mental and moral integrity respected.  

2. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading punishment or treatment. 

All persons deprived of their liberty shall be treated with respect for the inherent dignity of the 

human person. 
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K dodržování závazků z Americké úmluvy byly zřízeny 2 kontrolní orgány – 

Meziamerická komise a Meziamerický soud pro lidská práva,
44

 které jsou pověřeny 

k provádění ACHR.  

2.2.2 Meziamerická úmluva o předcházení mučení a jeho trestání
45

 

O přijetí Meziamerické úmluvy o předcházení mučení a jeho trestání (dále jen 

„Meziamerická úmluva“ nebo také „ICPPT“)
46

 se také zasloužila Organizace 

amerických států, nejstarší regionální organizace na světě.
47

 Meziamerická úmluva je 

významná především z toho důvodu, že také obsahuje definici mučení, stejně jako 

univerzální Úmluva proti mučení, a to konkrétně v čl. 2.
48

 Za mučení považuje úmyslné 

jednání, způsobující fyzickou či duševní bolest a utrpení, stejně tak se ovšem za mučení 

považují i jednání snažící se pachatele zastrašit a ponížit, toto jednání však nemusí 

působit fyzickou bolest nebo duševní utrpení. To vše je působeno orgánem veřejné 

správy, individuálně mohou být odpovědny i osoby podněcující k takovému jednání, 

a dále osoby, které čin přímo spáchaly, stejně tak i osoby, které takovému jednání 

nezabránily. Vyvinit se nemůže ani ten, kdo jednal na příkaz nadřízeného.
49

 Stejně jako 

v ostatních univerzálních i partikulárních mechanismech, ani zvláštní situace (válka, 

stav nouze atd.) nemůže ospravedlnit takové zacházení.
50

 Meziamerická úmluva také 

zmiňuje zákaz použití mučení při výslechu, vazbě či zatčení a za tímto účelem by mělo 

docházet i k výcviku policistů a dalších zúčastněných osob.  

                                                 
44

Art. 33 American Convention on Human Rights. 
45

Přijata 9.12.1985 v Cartagena de Indias, Kolumbie; účinnost 28. 2. 1987, 18 smluvních stran - 

Organization of American States [online].[cit. 2011-12-08]. Inter-american Convention to Prevent and 

Punish Torture - general information of the treaty. Dostupné z WWW: 

<http://www.oas.org/juridico/english/sigs/a-51.html>. 
46

 Text Meziamerické úmluvy: Inter-american Convention to Prevent and Punish Torture [online].[cit. 

2011-12-07]. Organization of American States. Dostupné z WWW: 

<http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-51.html>. 
47

Počátky OAS souvisí s První mezinárodní konferencí amerických států, konanou ve Washingtonu, D. 

C., od října 1889 do dubna 1890. OAS potom vznikla v roce 1948 v Bogotě podpisem Charty OAS, OAS 

je regionální organizací pro všestrannou spolupráci amerických států. 
48

Art. 2 ICPPT: „For the purposes of this Convention, torture shall be understood to be any act 

intentionally performed whereby physical or mental pain or suffering is inflicted on a person for purposes 

of criminal investigation, as a means of intimidation, as personal punishment, as a preventive measure, 

as a penalty, or for any other purpose. Torture shall also be understood to be the use of methods upon a 

person intended to obliterate the personality of the victim or to diminish his physical or mental 

capacities, even if they do not cause physical pain or mental anguish. The concept of torture shall not 

include physical or mental pain or suffering that is inherent in or solely the consequence of lawful 

measures, provided that they do not include the performance of the acts or use of the methods referred to 

in this article.“ 
49

Art. 3, 4 ICPPT. 
50

Art. 5 ICPPT. 
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Pro zajímavost doplňuji, že ani k této úmluvě se Spojené státy americké 

nepřipojily. 

2.2.3 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
51

 

Evropská úprava ochrany lidských práv je obecně nejvyspělejším systémem 

v rámci partikulárních (regionálních) mezinárodních mechanismů. Evropský systém byl 

vytvořen Radou Evropy a stojí na dvou pilířích – Evropské úmluvě o ochraně lidských 

práv a základních svobod, kterou se budu dále zabývat, a Evropskou sociální chartou 

(1961).  

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
52

 (dále jen „Evropská 

úmluva či „EÚLP“) se inspirovala stejně jako další podobné dokumenty Všeobecnou 

deklarací lidských práv. Co se týče jednotlivých práv, upravuje práva, která pokrývá 

také Pakt. Zahrnuje sféru osobnostních, individuálních práv, ochranu práv jednotlivců. 

Zákaz mučení nalezneme v čl. 3.
53

 V tomto konkrétním znění chybí slovíčko kruté, 

nicméně obecné chápání pojmu mučení se tímto nemění. Nederogovatelnost zákazu 

mučení je obsažena v čl. 15. Čl. 15. odst. 1 sice připouští možnost odstoupení od 

závazků stanovených v Evropské úmluvě v případě výjimečných situací (válka, jiné 

veřejné ohrožení), nicméně odst. 2 vyjmenovává ustanovení, od kterých nelze odstoupit, 

a mezi nimi vyjmenovává i čl. 3.  

Velký význam v rámci Evropské úmluvy hraje propracovaný kontrolní 

mechanismus. Na základě přijetí Dodatkového protokolu č. 11 (1998) se mohou 

jednotlivci obracet přímo na Evropský soud pro lidská práva (dále také „ESLP“),
54

 který 

je tak jediným kontrolním orgánem Evropské úmluvy.
55

 Jedinečnost tohoto systému 

spočívá v přístupu jednotlivce k ESLP. Každý jednotlivec se při splnění stanovených 

podmínek může dovolat svých práv u jediného soudního orgánu. Stížnost na porušení 

Evropské úmluvy může podat stát (mezistátní stížnost) nebo jednotlivci (individuální 

                                                 
51

4. 11. 1950 podepsána 12 členskými státy pod záštitou Rady Evropy, platnost 3. 9. 1953; v současné 

době ratifikována všemi 47 členskými státy Rady Evropy; European Court of Human Rights [online]. 

2010 [cit. 2011-12-08]. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod. Dostupné z WWW: 

<http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/82E3CE7F-5D3D-46EB-8C13-

4F3262F9E20B/0/CzechTchèque.pdf>. 
52

Podepsána 4. 11. 1950 tehdy 12 členskými státy Rady Evropy.  
53

Článek 3 Evropské Úmluvy: „Nikdo nesmí být mučen nebo podrobován nelidskému či ponižujícímu 

zacházení anebo trestu.“ 
54

Angl. European Court of Human Rights, zřízen roku 1959, sídlí ve Štrasburku.  
55

Před přijetím tohoto Dodatkového protokolu byl kontrolní mechanismus tvořen ještě Evropskou komisí 

pro lidská práva.  
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stížnost), skupiny jednotlivců nebo nevládní organizace. Každý smluvní stát je 

zastoupen jedním soudcem, jedná se tak o jeden z největších mezinárodních soudních 

orgánů.  

Vysvětlení pojmu mučení a jiných forem zlého nakládání, stejně tak jako dalších 

charakteristik souvisejících se zákazem mučení poskytuje v případě ESLP bohatá 

judikatura. Řecký případ můžeme označit za první pokus definovat pojem mučení tehdy 

ještě Evropské Komise pro lidská práva.
56

 Komise zároveň stanovila 3 základní prvky 

mučení, kterými jsou intenzita utrpení, přímý úmysl a určitý záměr. Mohli bychom 

nalézt celou řadu dalších rozsudků, ve kterých je určité jednání subsumováno pod 

pojem mučení. Významným v tomto směru je případ Aksoy proti Turecku, kdy byl 

stěžovatel podroben tzv. palestinskému věšení.
57

 ESLP prohlásil, že tento způsob 

zacházení mohl být způsoben pouze úmyslně a dále konstatoval, že toto zacházení bylo 

natolik závažné a kruté, že nemůže být popsáno jinak, než jako mučení.
58

  

Důležitým vzhledem k rozdílnému posuzování některých případů v běhu času byl 

dále případ Selmouni proti Francii,
59

 neboť ESLP v tomto rozsudku zdůraznil, že 

Evropská úmluva je „živý nástroj“, v důsledku čehož neznamená, že pokud byla některá 

jednání v minulosti posuzována „pouze“ jako nelidské či ponižující zacházení, nemohou 

být v budoucnu posuzována jako mučení. V rámci posuzování jednotlivých případů je 

tak umožněn přísnější postih různých jednání.  

V rámci problematiky určení, jaké jednání je nelidským či ponižujícím 

zacházením a jaké už spadá pod pojem mučení, přispěl ESLP také několika 

významnými rozsudky, např. Irsko proti Velké Británii, Tyrer proti Spojenému 

království, Tomasi proti Francii a další.
60

 Platí však individuální posuzování každého 

konkrétního případu – délka špatného zacházení, následky (jak psychické, tak fyzické), 

popř. také zdravotní stav stěžovatele, pohlaví, věk a další.  

                                                 
56

Komise určila, že „pojem mučení je často používán k popsání nelidského zacházení, které má za cíl 

získat informace nebo doznání nebo udělit trest a jde obecně o závažnější formu nelidského či 

ponižujícího zacházení.“ 
57

Angl. Palestinian hanging. Stěžovatel byl vysvlečen do naha, a za ruce, které mu byly svázány za zády, 

byl zvednut do vzduchu. Díky tomuto zacházení došlo na dlouhou dobu k paralýze obou končetin.   
58

Srovnatelně bylo mučením shledáno znásilnění sedmnáctileté dívky jedním z příslušníků 

bezpečnostních složek v době, kdy byla dívka držena na policejní stanici v případu Aydin proti Turecku.  
59

Stěžovatel byl zatčen francouzskou policií. V průběhu výslechů byl podrobován fyzickému násilí a 

ponižování.  Soud předmětné jednání shledal mučením.  
60

Touto problematikou se budou zabývat také následující kapitoly.  
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2.2.4 Evropská úmluva o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání
61

 

Touto úmluvou,
62

 která neobsahuje definici mučení ani jiné hmotněprávní 

ustanovení, se zřizuje Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen „ECPT“),
63

 složený z nezávislých 

odborníků, jako orgán mimosoudní a preventivní povahy. Počet odborníků se rovná 

počtu smluvních stran. Prostřednictvím vykonávaní pravidelných, ale i ad hoc návštěv 

smluvních států kontroluje, jak je zacházeno s osobami zbavenými svobody veřejnou 

mocí, ať už se jedná o věznice, policejní stanice, psychiatrické léčebny aj. Kontroluje, 

jak jsou dodržovány závazky vyplývající pro smluvní strany z čl. 3 Evropské úmluvy.  

ECPT má velmi široké pravomoci. Státy nemohou odmítnout návštěvu, členové ECPT 

mají naprostou volnost pohybu po území navštíveného státu a mohou kontaktovat 

jakoukoliv osobu, o které se domnívají, že by jim mohla poskytnout relevantní potřebné 

informace. ECPT je dokonce oprávněn vyslechnout osoby zbavené svobody bez 

přítomnosti dalších osob. Následně vypracovává zprávu o zjištěných skutečnostech 

a zprávu s doporučeními, kterou zasílá kontrolované straně. Pokud strana 

nespolupracuje, může ECPT rozhodnout o veřejném prohlášení a svou zprávu zveřejnit. 

Výstupní zprávu však může zveřejnit i na žádost státu.
64

 ECPT nenavštěvuje místa, 

která jsou navštěvována delegáty Mezinárodního výboru Červeného kříže na základě 

ženevských úmluv a jejich dodatkových protokolů. 

2.2.5 Africká charta práv člověka a národů
65

 

V rámci Organizace africké jednoty (Organisation of African Unity)
66

 schválil 

Výbor pro organizaci referenda na Západní Sahaře roku 1981 Africkou chartu lidských 

                                                 
61

Text Evropské úmluvy o zabránění mučení: Council of Europe [online]. [cit. 2011-11-18]. European 

Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. Dostupné 

z WWW: <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/126.htm>. 
62

Vyhlášena 26. 11. 1987 Radou Evropy ve Štrasburku, platná od 1. 2. 1989. 
63

European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment. 
64

Rusko je z pochopitelných důvodů zemí, která je ECPT častěji navštěvována. Ačkoliv je situace 

prošetřena, ruská vláda odmítá dát souhlas k zveřejnění konečných zpráv a Rusko je tak jediným členem 

Rady Evropy, který odmítá dané zprávy publikovat. Jinou pozici má ovšem Komisař Rady Evropy pro 

lidská práva.  Bývalý představitel Thomas Hammarberg publikoval kritické zprávy o situaci v Rusku, 

které pravidelně navštěvoval. 
65

Text Africké charty: African (Banjul) Charter Human and People's Rights [online]. [cit. 2011-11-18]. 

University of Minnesota Human Rights Library. Dostupné z WWW: 

<http://www1.umn.edu/humanrts/instree/z1afchar.htm>. 
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práv a práv národů (dále jen „Africká charta“).
67

 Stalo se tak na konferenci v Nairobi. 

Africká charta vstoupila v platnost 21. 10. 1986 po dosažení potřebného počtu ratifikací. 

Hlásí se k odkazům ostatních, jak univerzálních, tak i regionálních mechanismů, přesto 

však nelze tomuto systému upřít snahu o své vlastní řešení a zabudování tradic 

spojených s africkým kontinentem. Zákaz mučení se nachází v čl. 5
68

 spolu s ostatními 

formami degradace člověka jako je např. otroctví, v čemž můžeme spatřovat souvislost 

s historií afrického kontinentu. Africká charta, v současné době ratifikovaná 53 státy 

Organizace africké jednoty, však na rozdíl od ostatních mechanismů postrádá přímou 

úpravu možného omezení a derogace. Vzhledem k tomu je čl. 5 nutno vykládat 

v souvislosti s mezinárodním právem, kde je zákaz mučení chápán jako jus cogens, není 

tedy možné se od něj za žádných okolností odchýlit.  

Africký kontrolní mechanismus tvoří dva orgány, Africká komise pro práva 

člověka a národů a Afrického soudu pro práva člověka a národů.  

2.2.6 Arabská charta lidských práv
69

 

Předchozí tři regionální systémy, doplňující systém univerzální, tzn. inter-

americký, evropský a africký systém, tvoří více či méně ucelené a fungující 

mechanismy. Přesto, že stav lidských práv v arabských zemích je problematikou často 

diskutovanou, i zde má zákaz mučení své místo a i tento systém stojí za zmínku. 

Arabská charta lidských práv (Arab Charter on Human Rights, dále jen „Arabská 

charta“) byla přijata v Tunisu Ligou arabských států (League of Arab States, dále jen 

„Liga) v roce 2004,
70

 účinnosti nabyla v roce 2008 poté, co ji ratifikovalo potřebných 7 

států z 22 členů Ligy.
71

 Již v roce 1994 přitom vznikl první draft Arabské charty, který 

                                                                                                                                               
66

OAJ založena roku 1963 v Addis Abebě Chartou OAJ, stranou OAJ se staly všechny africké státy, 

kromě Maroka. 
67

Nazývaná také jako Banjulská charta. 
68

Art. 5 ACHPR: „Every individual shal have the right to the respect of the dignity inherent in a human 

being and to the recognition of his legal status. All forms of exploitation and degradation of man 

particularly slavery, slave trade, torture, cruel, inhuman or degrading punishment and treatment shall be 

prohibited.“ 
69

Text Arabské charty: University of Minessota Human Rights Library [online]. [cit. 2011-11-15]. Arab 

Charter on Human Rights. Dostupné z WWW: 

<http://www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html?msource=UNWDEC19001&tr=y&auid=333765

5>. 
70

Původní text Arabské charty byl přijat již v roce 1994, ale tento text nikdy nevstoupil v platnost, znění 

z roku 2004 je tak revidovanou verzí původní Arabské charty.  
71

Státy, které ratifikovaly Arabskou chartu lidských práv, jsou Alžírsko, Bahrajn, Spojené arabské 

emiráty, Jordánsko, Libye, Palestina a Sýrie. 
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ale v té době neratifikoval žádný ze členských států Ligy,
72

 a tato smlouva tedy nikdy 

nevstoupila v platnost. Přesto, že se Arabská charta inspirovala mnoha univerzálními 

mezinárodními mechanismy (VDLP, Pakt, Úmluva proti mučení atd.), čelí kritice kvůli 

konstrukci některých ustanovení (např. nevylučuje zcela trest smrti u mladistvých). 

Navzdory mnoha nedostatkům je to však v oblasti ochrany lidských práv bezesporu 

krok kupředu. Zákaz mučení a krutého, ponižujícího nebo nelidského zacházení 

zakotvuje Arabská charta v čl. 8 a stejně jako řada dalších tematických dokumentů již 

neuvádí přesnou definici. Čl. 8 odst. 2 vylučuje jakákoli omezení ze zákazu těchto 

a podobných praktik. Arabská charta také zavádí vlastní kontrolní mechanismus – 

Arabský výbor pro lidská práva.  

 

2.3 Další kontrolní mechanismy 

2.3.1 Zvláštní zpravodaj OSN pro zabránění mučení a nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání 

Funkce zvláštního zpravodaje OSN pro zabránění mučení a nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen „Zvláštní zpravodaj“)
73

 je jednou z tzv. 

tematických procedur, které vytvořila Komise OSN pro lidská práva.
74

 Jedná se 

o nezávislou a neplacenou pozici. Vykonává svoji činnost na základě mandátu OSN, 

bez ohledu na jakoukoliv smlouvu, kterou by státy mohly být vázány, tzn., že jeho 

činnost se týká všech států. Zvláštní zpravodaj je odborníkem, majícím za úkol zkoumat 

záležitosti týkající se mučení. Mandát Zvláštního zpravodaje je velice široký a zahrnuje 

především 3 hlavní aktivity.  Na základě obdržených informací je v kontaktu s vládami 

jednotlivých zemí a žádá si jejich vysvětlení k jednotlivým případům, zasílá zprávy 

Radě OSN a Valnému shromáždění OSN, do kterých také může zahrnout svoje 

doporučení a absolvuje mise do jednotlivých zemí po celém světě. 

                                                 
72

Pro zajímavost uvádím, že pouze Irák tuto „první“ verzi podepsal, ale už neratifikoval. 
73

Angl. The UN Special Rapporteur on Torture and other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or 

Punishment. Tato funkce byla zřízena v roce 1985. 
74

Po reformě OSN v roce 2006 se Komise OSN pro lidská práva změnila na Radu OSN pro lidská práva. 
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2.3.2 Ad hoc Mezinárodní trestní tribunály  

Za vyšetřování a trestní stíhání zločinů proti lidskosti, kam patří i mučení a jiné 

formy špatného zacházení, jsou odpovědné především národní soudy států.  Avšak 

mučení, jako součást zločinů proti lidskosti, je obsaženo také ve statutech několika ad 

hoc mezinárodních trestních tribunálů, které jsou národním soudům nadřazeny.
75

 

Jedním z nich je Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii
76

 (International 

Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY), který stíhá zločiny jednotlivců, 

spáchané na území bývalé Jugoslávie od roku 1991. Jedná se o závažná porušení 

ženevských úmluv, porušení válečného práva, genocida a zločiny proti lidskosti.  

Dalším z ad hoc tribunálů je Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu 

(International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR), který byl zřízen v roce 1994 jako 

reakce na genocidu ve Rwandě. Soustředí se na období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994, 

zločiny genocidy, zločiny proti lidskosti a porušení společného článku 3 ženevských 

úmluv.  

2.3.3 Římský statut Mezinárodního trestního soudu 

Římský statut mezinárodního trestního soudu (dále jen „Statut“)
77

 by dle mého 

názoru mohl být považován za univerzální pramen mezinárodního práva veřejného, 

ačkoliv mezi univerzální prameny nebývá zařazován a zabývá se trestáním jednotlivců, 

nikoliv států. Po dlouholetých přípravách a bouřlivých diskuzích byl přijat na 

mezinárodní konferenci 17. 7. 1998
78

 a v platnost vstoupil 1. 7. 2002. 

Statut ustavuje Mezinárodní trestní soud (angl. International Criminal Court, dále 

jen „Soud“ nebo také „MTS“) a vstupem Statutu v platnost tak došlo de iure i ke vzniku 

Soudu. Jedná se o první univerzální trestní soud se sídlem v Haagu.  Vznikl jako stálý 

soudní dvůr složený z 18 soudců, který disponuje jurisdikcí nad osobami (fyzickými, na 

                                                 
75

Zakládání ad hoc mezinárodních trestních tribunálů započalo po II. světové válce (Norimberský 

tribunál, Tokijský tribunál). 
76

Mezinárodní trestní soud pro bývalou Jugoslávii je zkratka pro Mezinárodní tribunál pro stíhání osob 

odpovědných za závažná porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaná v bývalé Jugoslávii od 

roku 1991). 
77

Angl. Rome Statute of the International Criminal Court, Římský statut Mezinárodního trestního soudu. 

Senát Parlamentu České republiky [online]. 1998 [cit. 2012-05-13]. Dostupné z: 

http://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/45754/38912. 
78

Pro zajímavost 120 států bylo pro přijetí, 21 se zdrželo hlasování a 7 bylo proti, konkrétně USA, Izrael, 

Čínská lidová republika, Irák, Katar, Libye, Jemen. Stále ještě chybí ratifikace tří stálých členů Rady 

bezpečnosti, USA, Ruska a Číny.  
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základě individuální trestní odpovědnosti), které se dopustí nejzávažnější zločinů, 

kterými je dotčeno mezinárodní společenství (čl. 5 Statutu). Těmito zločiny jsou zločin 

genocidy, zločiny proti lidskosti, válečné zločiny a zločin agrese,
79

 a to tehdy, pokud je 

nechtějí nebo nemohou stíhat příslušné státy samy. Vzhledem k tomu, že nemá 

retroaktivní působnost, vykonává svou jurisdikci až od data svého vzniku.
80

 

Předpokladem pro výkon jurisdikce Soudu je také předpoklad, že se příslušný stát stane 

smluvní stranou Statutu. Jurisdikce Soudu je doplňková ke vztahu k soudům národním, 

tzn., že je možné jí uplatnit pouze tehdy, pokud selže jurisdikce vnitrostátní. Následně 

ale může MTS stíhat tyto zločiny i bez souhlasu daného státu pro ten konkrétní případ. 

Na rozdíl od ad hoc mezinárodních trestních tribunálů, zde je princip založen na 

primátu národní jurisdikce.  

Co se týká Statutu, zločiny proti lidskosti, kam spadá i mučení, upravuje čl. 7 

písm. f) Statutu.
81

 Každý z uvedených činů musí být spáchán jakou součást rozsáhlého 

nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu, při vědomí 

existence takového útoku. Zločiny však nemusí být spáchány v souvislosti 

s ozbrojeným konfliktem. Mučení Statut v odst. 2 písm. e) vymezuje jako „úmyslné 

způsobení citelné bolesti nebo tělesného či duševního utrpení osobě, kterou obviněný 

drží ve vazbě nebo ji má jiným způsobem ve své moci; pojem mučení nicméně 

nezahrnuje bolest či utrpení vzniklé v důsledku zákonem stanovených trestů, vyplývající 

z povahy těchto trestů nebo tyto tresty provázející.“   

Mučení je také zahrnuto v čl. 8 mezi válečnými zločiny. Jak jsem již zmínila, 

mezi válečnými zločiny podle Statutu je i porušení Ženevských úmluv o ochraně obětí 

války z roku 1949 obsahující ve svých skutkových podstatách i mučení nebo nelidské 

zacházení. Tyto zločiny však lze spáchat pouze v mezinárodním ozbrojeném konfliktu.  

Navzdory tomu, že zákaz mučení je právem nederogovatelným, Statut upravuje 

možnost jednotlivce nebýt shledán vinným a v čl. 31 zavádí okolnosti vylučující trestní 

odpovědnost, kde je např. v odst. 1 písm. d) uvedeno jednání v nouzi. Pokud tedy 

                                                 
79

Zločin agrese byl definován teprve v červnu 2010, kdy v ugandské Kampale proběhla konference 

Římského statutu Mezinárodního trestního soudu. Jurisdikci vůči tomuto zločinu však bude MTS 

vykonávat nejdříve po 1. 1. 2017.   
80

čl. 11 odst. 2: „Pokud se stát stane smluvní stranou tohoto Statutu po jeho vstupu v platnost, může soud 

vykonávat jurisdikci pouze vůči zločinům spáchaným po vstupu Statutu v platnost pro tento stát.“ 
81

Zprostředkovaně bychom známky mučení mohli nalézt už v čl. 6, který upravuje genocidu.  V písm. b) 

uvádí, že genocidou se rozumí také způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům 

takové skupiny. 
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obviněná osoba jednala tak, že tímto jednáním naplnila znaky skutkové podstaty 

některého ze zločinů uvedeného ve Statutu, ale jednala tak v bezprostředním ohrožení 

života nebo bezprostřední hrozbě těžké újmy na zdraví své osoby nebo jiné a odvracení 

nebezpečí bylo nutné a přiměřené.  Těžko říct, jak by daná situace mohla být reálně 

proveditelná, aby se obviněný dostal do podobné situace, vzhledem k tomu, že jak bylo 

řešeno výše, popsané zločiny musí být spáchány jako součást rozsáhlého nebo 

systematického útoku atd. Nabízí se tedy spíše otázka, zda touto možností není 

formálně porušena absolutnost zákazu mučení, jakkoli je pravděpodobnost situace 

nereálná. Dalo by se říci, že absolutnost zákazu mučení, jako mezinárodního práva 

lidských práv, se týká především států a v tomto případě musí být absolutnost zákazu 

mučení jednoznačně dodržována. Naproti tomu v mezinárodním trestním právu je 

pozornost směřována k jednotlivci a pravidla zde mohou být odlišná.  

3. Definice pojmů 

3.1 Mučení 

Jak jsme mohli vidět v předchozí kapitole, mučení je zakázáno velkým počtem 

pramenů mezinárodního práva, čímž je zároveň zdůrazněna důležitost tohoto zákazu.  

Definovat pojem mučení však není tak lehké, jak by se na první pohled mohlo zdát. 

Většina mechanismů, ať již univerzálních či regionálních, přesnou definici neobsahuje. 

Výjimkou je Úmluva proti mučení, která obsahuje definici mučení v čl. 1
82

 a pokud se 

na tuto definici podíváme blíže, můžeme z ní vyvodit pět definičních prvků mučení, 

kterými jsou: 

 

1. Jednání 

2. Způsobení silné bolesti nebo utrpení 

3. Úmysl 

                                                 
82

Čl. 1 Úmluvy proti mučení: „Pro účely této Úmluvy výraz „mučení“ znamená jakékoli jednání, jímž 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, jehož se dopustil on nebo třetí osoba nebo 

z něhož jsou podezřelí nebo s cílem zastrašit nebo přinutit jej nebo třetí osobu nebo z jakéhokoli jiného 

důvodu založeného na diskriminaci jakéhokoli druhu, když 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.“ 
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4. Účel 

5. Účast veřejného činitele – státní prvek 

 

1. Jednání 

Mučení může být způsobeno jak komisivním, tak i omisivním jednáním. 

Komisivní jednání spočívá v aktivním konání něčeho, v tomto případě mučení, tzn. 

v přímém působení silné bolesti nebo utrpení například bitím, pálením, topením aj. 

Omisivní jednání spočívá v opomenutí, zdržení se nějakého jednání, které učiněno být 

mělo. Jedním z hlavních zdrojů pro článek 1 a příkladem opomenutí se stal tzv. Řecký 

případ,
83

 kdy řecká vláda selhala v povinnosti poskytovat jídlo, vodu, oblečení, 

lékařskou péči aj. vězňům.  

 

2. Způsobení silné bolesti a utrpení 

Mučení je zvlášť závažné porušení lidských práv. Existuje několik názorů, že 

právě intenzita způsobené bolesti a utrpení je určujícím znakem rozlišujícím mučení 

a ostatní formy zlého zacházení. Nicméně každá forma krutého či nelidského zacházení 

(včetně mučení) vyžaduje způsobení bolesti nebo utrpení, ať už se jedná o bolest 

tělesnou či duševní. To znamená, že tento prvek nebude v rozlišení rozhodující. 

Alespoň ne jako jediný rozhodující prvek. Bolest nebo utrpení zároveň musí být na 

určitém stupni krutosti, abychom mohli hovořit o mučení. Pouze odděleně 

u ponižujícího zacházení můžeme vidět odlišnost, neboť zde tato složka chybět může.  

 

3. Úmysl 

Čistě nedbalostní jednání nemůže být nikdy považováno za mučení. Pokud by 

například strážní zapomněli na vězně a ten tak pomalu vyhladověl k smrti, takové 

jednání by sice bezesporu způsobilo silnou bolest a utrpení, ale chyběl by zde úmysl 

a účel, a proto bychom toto jednání mohli kvalifikovat „pouze“ jako kruté a nelidské 

zacházení.
84

 Musí zde existovat úmysl způsobit silnou bolest nebo utrpení. Velká 

Británie v průběhu schvalování Úmluvy proti mučení navrhovala, aby způsobené 

                                                 
83

Yearbook of the European Convention on Human Rights 1969: The Greek Case. The Hague, 

Netherlands: Martinus Nÿhoff, 1972. ISBN 9024713102. 
84

NOWAK, Manfred, Elizabeth MCARTHUR a Kerstin BUCHINGER. The United Nations Convention 

against torture : a commentary. New York: OXford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-928000-1 

(váz.), s. 73 (para 106). 
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jednání bylo nejenom úmyslné, ale také systematické,
85

 to však nakonec nebylo přijato, 

proto i pouze jediný, osamocený čin může být považován za mučení, pokud splní další 

požadavky stanovené v definici.  

 

4. Účel 

Účel je dalším z pěti kritérií, která musí být splněna, aby mohlo být určitě jednání 

považováno za mučení. Není však nutné, aby požadovaného účelu nakonec bylo 

dosaženo. Jak uvádí samotná definice přímo v čl. 1 (výčet zde však není taxativní), 

účelem může být snaha o získání přiznání, získání informací od oběti nebo třetí osoby, 

potrestání, nátlak, zastrašování, diskriminace aj., tedy snaha o dosažení určitého cíle. 

Mezinárodní právo však obsahuje pravidlo, na základě kterého žádné výpovědi získané 

prostřednictvím použití mučení, nesmí být použity jako důkaz.
86

  

Ne každý účel je však zařaditelný pod čl. 1 ve smyslu, v jakém je podáván. 

Policista např. použitím pepřového spreje při demonstraci nebo výstřelem do nohy, 

ve snaze zabránit nebezpečnému zločinci v útěku, zajisté svým jednáním způsobí silnou 

bolest nebo utrpení, s jistým úmyslem i za jistým účelem, avšak takové jednání nebude 

považováno za mučení v rámci oprávněného použití síly. Velice však záleží 

na konkrétních okolnostech případu a přiměřenosti takového použití síly.  

 

5. Účast veřejného činitele – státní prvek 

Osobně se v tomto směru přikláním spíše ke koncepci, která je nastolena v Paktu, 

kde není vyžadována přítomnost státního prvku. Ve spojení s mučením podle mého 

názoru nezáleží na tom, kým bylo způsobeno, na samotném pojmu mučení se tím nic 

nemění. Výbor pro lidská práva nerozlišuje mezi „veřejným“ a „soukromým“ mučením. 

Stát má povinnost poskytnout každému ochranu, prostřednictvím legislativních a jiných 

opatření, před jednáním zakázaným podle čl. 7 Paktu, ať už způsobeným úředními 

osobami nebo osobami soukromými.
87

 Ovšem Výbor proti mučení se musí řídit 
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Ibid, s. 74 (para 108). 
86

Čl. 15 Úmluvy proti mučení: „Každý stát, který je smluvní stranou této Úmluvy, zajistí, aby žádné 

prohlášení, které podle zjištění bylo učiněno v důsledku mučení, nebylo použito jako důkaz v žádném 

soudním řízení, s výjimkou případů, kdy se použije proti osobě obviněné z mučení jako důkaz o tom, že 

toto prohlášení bylo učiněno.  
87

Státy jsou povinny zajistit, aby mučení a ostatní formy zlého zacházení byly trestnými činy podle 

vnitrostátního práva, a byly za ně ukládány odpovídající tresty.  V ČR je zákaz mučení a jiného 

nelidského a krutého zacházení zakotven v § 149 (Mučení a jiné nelidské a kruté zacházení) zákona č. 
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uvedenou definicí s přítomností všech pěti prvků. Podněcování či navádění předpokládá 

přímou účast a zapojení veřejného činitele. Oproti tomu souhlas představuje mnohem 

širší kategorii, kam mohou spadat i situace, kdy zakázané jednání způsobují soukromé 

osoby, kterým to stát určitým způsobem umožnil.  

 

Poslední část definice vylučuje z pojmu mučení takovou bolest a utrpení, které 

vznikají pouze v důsledku zákonných sankcí, jsou od těchto sankcí neoddělitelné nebo 

jsou jimi vyvolány náhodou. Tato klauzule je poněkud problematická a bývá často 

kritizována. Především z toho důvodu, že zákonné sankce jsou v jednotlivých zemích 

světa různé a velmi často by se o jejich exempci z definice mučení dalo pochybovat, 

například pokud jde o kategorii tělesných trestů (kupříkladu v Koránu existují tresty 

jako amputace, bičování a další). Zásah do lidských práv představuje každý druh trestu, 

musí však minimálně splňovat kritérium proporcionality. Na jedné straně je tu tedy 

poněkud extrémní výklad, který obhajuje islámské země a obecně sankce ukládané 

v souladu s vnitrostátním právem, včetně těch nejtěžších forem trestů a trestů smrti.  

Dle mého názoru jsou absurdní a paradoxní situace, kdy tu na straně jedné máme 

absolutní zákaz mučení, dle kterého by bičování, kamenování a další, spadaly 

do kategorie zakázaného jednání, na straně druhé by však existence zákonných sankcí 

dle národního práva dané země vylučovala tyto druhy trestů z porušování zákazu 

mučení. Takový výklad rozhodně nemůže být v souladu s mezinárodním právem stejně 

jako předmětem samotné Úmluvy proti mučení. Dalším výkladem může být, že zákonné 

sankce vyloučené z pojmu mučení jsou ty, které jsou všeobecně přijímány 

mezinárodním společenstvím, kupříkladu tresty odnětí svobody, které sice porušují 

právo na osobní svobodu, ale které se vyskytují prakticky ve všech právních systémech 

světa jako všeobecně přijímaný druh trestu. Nakonec spojení zákonné sankce může 

odkazovat na ustanovení, která jsou v souladu jak s předpisy národního, tak 

mezinárodního práva. Všechny pokusy nalézt účinnou interpretaci této klauzule však 

selhaly. „Závěr tedy je, že ustanovení o zákonné sankci není použitelné, a proto musí 

být ignorováno.“
88

 

                                                                                                                                               
40/2009 Sb., trestní zákon, v části druhé, zvláštní část, Hlava I: Trestné činy proti životu a zdraví, Díl 3: 
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3.1.1 Zákaz mučení v obecné rovině  

Pro shrnutí, zákaz mučení je považován za základní lidské právo, které není jen 

smluvně stanoveným závazkem, ale stal se součástí mezinárodního obyčejového práva 

a je také normou jus cogens, působící erga omnes, teda závazek působící proti všem 

členům mezinárodního společenství.   

Aby se nějaké chování mohlo stát mezinárodním obyčejem, tedy jedním 

ze základních pramenů mezinárodního práva,
89

 vyžaduje se splnění dvou typických 

prvků, dvou znaků obyčeje. Jedním z nich je objektivní znak, který vyjadřuje praxi 

států, že se v daném případě jedná o opětovné, dlouhotrvající (déledobost je označována 

také jako usus longaevus)
90

 a nepřetržité zachovávání určitého pravidla. Stejně tak by 

toto pravidlo mělo být stejnorodé, tzn., aby podobné případy v praxi směřovaly 

k vytváření téhož obyčeje, rozšířené a reprezentativní. „Praxí států se rozumí nejen 

jejich chování navenek, důležité je i chování státu směrem dovnitř“, což můžeme 

posoudit „např. podle vnitřního zákonodárství, soudních rozhodnutí, diplomatických 

depeší, vnitřních vládních memorand, ministerských prohlášení v parlamentu i jinde 

aj.“
91

 Praxi států mohou tvořit také jeho verbální akty, různá prohlášení. Z tohoto 

hlediska má větší váhu praxe mocensky silnějších států. Tímto způsobem praxe nabude 

na obecnosti (usus generalis). 

Druhým konstitutivním prvkem v rámci tvorby mezinárodního obyčeje, 

subjektivním prvkem, je přesvědčení o právní závaznosti daného pravidla (opinio juris 

necessitatis), tj. obecné povědomí nezbytnosti praxe států, tzv. opinio necessitatis 

generalis. Toto povědomí naopak vytvářejí spíše menší státy.  

Definováním mučení mezinárodním obyčejem se zabýval Mezinárodní trestní 

tribunál pro bývalou Jugoslávii (dále jen „ICTY“) v rozhodnutí Prosecutor vs. Kunarac, 

Kovac and Vukovic.
92

 Na rozdíl od definice v Úmluvě proti mučení definice určená 

ICTY obsahuje čtyři základní prvky - jednání, komisivní nebo omisivní, které je 

úmyslné, způsobení silné bolesti nebo fyzického nebo duševního utrpení a účel, kterým 

může být získání informací nebo přiznání, potrestání, ponížení, donucení nebo 
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diskriminace oběti či třetí osoby. Není zde požadován státní prvek a nezáleží tedy 

na tom, kdo akt mučení spáchal. ICTY zmínil, že Úmluva proti mučení byla adresována 

státům, aby upravovala jejich vzájemné chování, nicméně požadavek státního prvku 

není podmínkou v souladu s mezinárodním obyčejovým právem.  

Důležité tedy je, že obyčejová definice jde za rámec zákazu mučení jako 

smluvního závazku. Bude závazná bez rozdílu pro všechny státy bez ohledu na to, zda 

jsou smluvní stranou některé z úmluv, která zákaz mučení obsahuje, nebo nikoliv.  

Norma jus cogens stojí v hierarchii norem mezinárodního práva na nejvyšším 

místě.
93

 Přehled kogentních pravidel podává polooficiální dokument Komise MP, 

v komentáři k čl. 19 v Návrhu článků o odpovědnosti států v tzv. prvním čtení.
94

  

Zákaz mučení byl jako pravidlo jus cogens také potvrzen v rozhodnutí 

Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii Prosecutor vs. Furundzija.
95

 

Povaha jus cogens tak zákazu mučení předurčuje postavení jedné ze základních norem 

mezinárodního práva.  Jednostranně nemůže být zrušena žádným právním aktem, pouze 

jinou kogentní normou, tedy normou stejné normativní síly. Jakýkoli akt legitimizující 

mučení je tedy neplatný.  

Mučení představuje zásah do lidské integrity, přímý a úmyslný útok na lidskou 

osobnost a důstojnost. Vzniká tak situace, kdy jedna osoba fakticky vykonává 

neomezenou moc nad jinou osobou. Abychom se nepohybovali jen v čistě teoretické 

rovině, pro názornost uvádím několik příkladů mučení, které byly mučením uznány 

v rozhodnutí různých orgánů. Jedná se o typické metody mučení jako zavěšení těla 

v různých bolestivých pozicích (např. strappado neboli také Palestinské věšení, kdy je 

tělo vyzvednuto za ruce svázané za zády do vzduchu), svlečení oběti do naha 
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a vystavení oběti různým formám bití, elektrickým šokům, znásilnění a jiným formám 

sexuálních útoků, waterboarding,
96

 simulované popravy, amputace aj.  

3.2 Kruté, nelidské a ponižující zacházení a trestání 

Logicky můžeme usoudit, že mučení co do závažnosti stojí na stupnici nejvýše 

a ostatní kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání představuje určitý „nižší“ 

stupeň mučení. Ačkoliv tedy mučení zároveň absorbuje i všechny formy krutého, 

nelidského či ponižujícího zacházení a trestání (dále také souhrnně „zlé zacházení“),
97

 

tyto pojmy se posuzují zvlášť, a proto je třeba je odlišovat. Určit přesné hranice mezi 

mučením a ostatními formami zlého zacházení bývá často obtížné a velmi záleží na 

konkrétních podmínkách daného případu. Na rozdíl od mučení zlé zacházení nemusí být 

působeno se specifickým účelem, který by dané jednání sledovalo, ale nechybí zde 

samotný úmysl vystavit oběť podmínkám, jejichž výsledkem je právě zlé zacházení, 

nebo které k němu vedou. Jak uvádí Manfred Nowak, rakouský právní zabývající se 

oblastí lidských práv, v komentáři k Paktu,
98

 jestliže jedna osoba úmyslně špatně 

zachází s druhou osobou, aniž by tím ale sledovala nějaký účel (čistě jen pro jakési 

sadistické potěšení), pak to nebude považováno za mučení, ale spíše za kruté zacházení.  

Na rozdíl od definice mučení, kterou obsahuje Úmluva proti mučení, definici 

zlého zacházení nenalezneme v žádné mezinárodní nebo regionální úmluvě, zásadní je 

tedy v tomto případě rozhodovací praxe a judikatura.   

Prvním významným případem v tomto směru byl již zmíněný Řecký případ.
99

 

V roce 1967 byl v Řecku proveden vojenský převrat a došlo k nastolení tzv. vojenské 

junty. V rámci snahy umlčet oponenty byla masivně porušována lidská práva a 

docházelo k mučení zadržených.
100

 Komise pro lidská práva v tomto případu rozlišila 

jednotlivé formy zacházení zakázaného dle čl. 3 Evropské úmluvy. Komise dále 

vyjádřila názor, že „může existovat takové zacházení, pod které se všechny pojmy 
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podřadí, dále že mučení musí být vždy zároveň nelidským a ponižujícím zacházením 

a nelidské zacházení zároveň zacházením ponižujícím. Pojem nelidského zacházení 

zahrnuje alespoň takové zacházení, které způsobí vážné utrpení, duševní nebo fyzické, 

a které je v daném případě neospravedlnitelné. Pojmem mučení je označováno takové 

nelidské zacházení, jež je prováděno s cílem získat informace nebo přiznání nebo udělit 

trest a jež je obecně považováno za zhoršenou formu nelidského zacházení. Zacházení 

nebo trestání osoby se považuje za ponižující, jestliže jej značně ponižuje před ostatními 

nebo jej nutí jednat proti své vůli nebo svědomí.“
101

 Můžeme si povšimnout, že Komise 

vymezila několik pojmů, kterými jsou intenzita utrpení, účel a úmysl. Tato definice se 

později stala inspirací nejen pro Deklaraci o ochraně všech osob před mučením a jiným 

krutým, nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním, ale především pro 

Úmluvu proti mučení.  

Dalším z významných případů z hlediska rozlišení mezi mučením a zlým 

zacházením je rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Irsko vs. Spojené 

království.
102

 Předmětem zkoumání a vyšetřování, zda se jedná o nelidské a ponižující 

zacházení či mučení, se v tomto případě stalo pět technik použitých v průběhu 

vyšetřování proti zadrženým.
103

 Dle názoru ESLP rozdíl vyplývá především z rozsahu 

použité intenzity a způsobeného utrpení v rámci konkrétního jednání. V tomto smyslu 

zmíněných pět technik bylo shledáno nelidským a ponižujícím zacházením, neboť dle 

ESLP nebylo použito takové intenzity a krutosti, aby mohly být klasifikovány jako 

mučení tak, jak tento pojem chápeme ve smyslu čl. 3 Evropské úmluvy. Samozřejmě 

však není možné posuzovat rozdíl pouze na základě užité intenzity a krutosti. Je třeba 

vzít v úvahu řadu dalších faktorů konkrétního případu. Soudce Zekia vyjmenovává 

v rámci samostatného názoru v rozhodnutí Irsko vs. Spojené království kromě intenzity 

dále užité metody a prostředky, opakování a délku daného zacházení, věk, pohlaví 

a zdravotní stav osoby vystavené takovému zacházení, povahu špatného zacházení, 
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pravděpodobnost, že takové zacházení může poškodit fyzický a duševní stav poškozené 

osoby, povaha způsobených zranění, případné trvalé následky a jiné. Teprve po zvážení 

všech okolností daného případu můžeme určit, zda dané nelidské zacházení dosáhlo 

stupně mučení. Zjednodušeně však lze říci, že povaha mučení předpokládá gradaci 

intenzity, závažnosti a užitých metod na rozdíl od zlého zacházení a představuje 

závažnější typ zacházení.  Již Deklarace o ochraně všech osob před mučením a jiným 

krutým, nelidským či ponižujícím zacházením nebo trestáním v čl. 1 odst. 2 uvádí, že 

„mučení tvoří zvýšenou a úmyslnou formu krutého, nelidského a ponižujícího zacházení 

nebo trestání.“
104

  

V některých případech se může jednat o určení, zda se vůbec při zvážení všech 

okolností jedná o zakázané jednání, protože stejně jako je nejasná a těžko určitelná 

hranice mezi mučením a ostatním nelidským a ponižujícím zacházením nebo trestáním, 

je stejně tak mnohdy obtížné posoudit, co představuje nelidské a ponižující zacházení 

nebo trestání a co je ještě chování dovolené.
105

 Aby se nějaké jednání mohlo zařadit pod 

zacházení zakázané čl. 3 Evropské úmluvy, musí dosáhnout alespoň minimálního 

stupně krutosti. Na rozdíl od mučení u zlého zacházení postrádáme některý 

z definičních prvků konstituujících mučení. Vždy je nutno posuzovat konkrétní případ 

v celém jeho rozsahu a zvážit všechny okolnosti. Kvalifikace celé situace je navíc často 

subjektivní, není statická a je třeba ji provádět i s ohledem na momentální celkový stav 

ve společnosti. To ostatně potvrdil i rozsudek ESLP v případu Tyrer v. Spojené 

království,
106

 když prohlásil, že „úmluva je živý nástroj, který musí být vykládán ve 

světle současných podmínek.“
107

 Za „živý nástroj“ považuje M. Nowak i Pakt, neboť 
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jak víme, ani Pakt neobsahuje definici mučení, proto „je třeba vykládat jeho ustanovení 

ve světle současného chápání jednotlivých lidských práv.“
108

  

Co se týče samotné kategorie kruté, nelidské a ponižující zacházení nebo trestání, 

i zde můžeme narazit na drobné odchylky ve snaze definovat jednotlivé pojmy, ačkoliv 

např. Manfred Nowak považuje za zbytečné vymezovat přesné rozdíly mezi těmito 

kategoriemi.
109

 Nicméně určené pořadí, tzn. mučení a kruté, nelidské a ponižující 

zacházení nebo trestání, obecně určuje také pořadí, ve kterém se pohybujeme 

na stupnici od toho nejzávažnějšího jednání, mučení, směrem k méně závažnému 

ponižujícímu zacházení. Ponižující zacházení představuje podle rakouského ústavního 

soudu
110

 hrubou lhostejnost k oběti jako člověku, která se střetává s lidskou důstojností. 

Jedná se o způsobení bolesti nebo utrpení, ať už fyzické nebo duševní, jejímž cílem je 

ponížit oběť. Vždy je tu tedy přítomen ponižující prvek. Neexistují žádná jasná právní 

kritéria, podle kterých bychom mohli např. odlišit kruté zacházení od nelidského, 

můžeme pouze použít metody gramatického výkladu a vycházet z významu samotných 

slov krutý a nelidský.  

Na mnoha případech si můžeme povšimnout, že „ideální“ podmínky pro mučení 

a další formy zlého zacházení se vytvářejí v průběhu zadržení a vyšetřování, 

za zavřenými dveřmi. Je to logické, neboť mučení a ostatní zlé zacházení předpokládá 

bezmoc oběti, čehož se nejlépe dosahuje v případech, kdy je oběť zbavena osobní 

svobody. Na základě toho také Výbor pro lidská práva vypracoval pro členské státy 

seznam povinností, aby se tak zabránilo existenci mučení a jiného zlého zacházení 

ve věznicích (dostatečné poskytování jídla a pití, oblečení, lékařské péče, patřičné 

ubytovací podmínky atd.).
111

  

3.3 Pohrůžka mučením 

Použití mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a trestání je 

absolutně zakázáno a tento zákaz nelze v žádném případě suspendovat. Jak je tomu ale 
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v případě pouhé pohrůžky mučením? Lze se v právním státě ve výjimečné situaci 

uchýlit k pohrůžce mučením?  

Touto otázkou se zabýval ESLP v rozhodnutí Gäfgen vs. Germany.
112

 Vrchní 

komisař pohrozil s vědomím nadřízených vyslýchanému bolestí za účelem získání 

informací. A ačkoliv mu tělesné útrapy způsobeny fakticky nebyly, už Zemský soud ve 

Frankfurtu nad Mohanem odsoudil stát, aby Magnusu Gäfgenovi zaplatil odškodné.  

Meziamerický soud pro lidská práva dále shledal v roce 2003 v případu Maritza 

Urrutia v. Guatemala,
113

 že mezinárodní právo zakazuje všechny formy mučení, jeho 

fyzickou i psychickou podobu, a právě pohrůžka nebo reálné nebezpečí způsobení 

fyzické bolesti může zapříčinit vznik takové úzkosti, že toto jednání můžeme považovat 

za „psychologické mučení“. Zvláštní zpravodaj ve své zprávě Valnému shromáždění 

OSN v roce 2001
114

 píše, že „jak uvedl Výbor pro lidská práva v Obecném komentáři 

č. 20 ohledně čl. 7 Paktu, Zvláštní zpravodaj by vládám rád připomněl, že zákaz mučení 

nezahrnuje jen jednání způsobující fyzickou bolest, ale také jednání působící duševní 

utrpení oběti, jako je zastrašování nebo jiné formy pohrůžek.“ Dále také poznamenal, že 

„strach z fyzického mučení může sám o sobě představovat duševní mučení. Závažné 

a věrohodné hrozby, včetně výhružek smrtí, zasahující do fyzické integrity oběti nebo 

třetí osoby mohou dosáhnout úrovně krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení 

nebo trestání nebo dokonce mučení, obzvláště pokud oběť nadále zůstává pod tlakem 

hrozby.“ 

V případě pohrůžky mučením hraje roli duševní utrpení způsobené obavami před 

skutečným mučením. Pohybujeme se tedy v rovině subjektivní, závisející 

na psychickém stavu a odolnosti osoby, která stojí před pohrůžkou mučením. Zásadní 

v tomto případě tedy je, nakolik už samotná pohrůžka mučením může způsobit silné 

psychické bolesti nebo utrpení, což je jeden z definičních prvků pojmu mučení.  

V daném rozhodnutí Gäfgen v. Germany ESLP uznal pohrůžku násilím jako 

nelidské zacházení zakázané čl. 3 Evropské úmluvy.   
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4. Zákaz mučení v současnosti 

4.1 Současná situace dodržování zákazu mučení ve světě 

I přes absolutní postavení zákazu mučení v rámci mezinárodní práva je dokázáno 

a zdokumentováno, že k porušování zákazu mučení ve světě, a to po celém světě, stále 

dochází, mnohdy masově.
115

 Mluvíme tu o mučení a jiném krutém, nelidském 

a ponižujícím zacházení nebo trestání ze strany státu. Společným znakem mnoha států 

je nekvalitní fungování soudního systému v oblasti porušování lidských práv a praktická 

nemožnost dohnat mučitele k odpovědnosti, stejně jako strach z represálií. 

Asie 

„Je čas, lide Číny, je čas. Čína patří všem. Ze své vlastní vůle je načase zvolit to, 

čím by Čína měla být.“
116

 

Z větších států stojí v popředí Čína, jako země dlouhodobě porušující lidská 

práva. Ačkoliv Čína postavila mučení mimo zákon v roce 1996, organizace na ochranu 

lidských práv hlásí výskyt brutalit především v čínských vězeních a politických 

vězeňských táborech. Čínské úřady mučí vězně s cílem získat přiznání či slib 

mlčenlivosti, že nebudou prostřednictvím médií informovat o tom, jak je s nimi 

zacházeno. Oběti porušování lidských práv často také nikdo není ochoten obhajovat, 

neboť advokáti bývají nařčeni z „podvracení státu“ a někteří jsou rovněž vězněni 

a mučeni.
117

 Pokrokem by se mohl zdát zákaz používání důkazů a přiznání získaných 

prostřednictvím mučení a jiného špatného zacházení, který byl začleněn do návrhu 

revize čínského trestního řádu. V Číně, stejně jako v ostatních zemích tohoto regionu 

jsou z valné většiny problémem případy potlačování disentu, popř. utlačování 

náboženských či jiných menšin.  

Evropa a centrální Asie 

Tento region se potýká s nízkými sankcemi pro odsouzené policisty, absencí 

řádného a nezávislého systému pro sledování individuálních stížností a vyšetřování 

vážného pochybení policistů a nedostatkem pohotové pomoci právních zástupců. Jedno 
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z předních míst v porušování zákazu mučení zaujímá Rusko. Ačkoliv je mučení 

zakázáno ruskou ústavou, je hojně využíváno především ruskou policií a své místo má 

také v ruské armádě. Ani další východoevropské země na tom v tomto směru nejsou 

lépe. K hrubému porušování lidských práv při výsleších ze strany policie dochází na 

Ukrajině. Jen za rok 2010 se jedná řádově o desetitisíce až statisíce lidí.
118

 Tamní 

vyšetřování však žádná pochybení, vzhledem ke korupci a beztrestnosti příslušníků 

policejních sborů, neodhalí. Podobná situace panuje v Uzbekistánu, kde prezident 

Karimov nechává mučit své politické oponenty. V Bělorusku zůstávají ve vězení vězni 

svědomí. V poslední době také k zakázanému jednání ze strany policie dochází při 

četných demonstracích v důsledku ekonomické krize např. v Řecku či Španělsku. 

Střední východ a Severní Afrika 

„Nebojíme se, že budeme zabiti, zraněni či mučeni. Strach už tu neexistuje. Lidé 

chtějí žít důstojně. A proto se nezastavíme.“
119

 

Rok 2011 znamenal a také pokračující rok 2012 pro tuto oblast znamená politické 

a sociální zemětřesení. Lidé žádají změny, větší svobody.  

Dramatická situace panuje v Sýrii. Oběti mučení, kterým se podařilo uprchnout do 

Jordánska, promlouvají o krvavém potlačování protivládních demonstrací v zemi. 

Syrské policejní sbory, armáda a protivládní, ozbrojené „shahiba“ gangy, se masově 

dopouštěly
120

 a dopouštějí mučení na zadržených, včetně dětí.
121

 Amnesty 

International
122

 opakovaně na situaci upozorňuje a dožaduje se, aby byl případ řešen u 

Mezinárodního trestního soudu. Nicméně Rusko a Čína, disponující právem veta, 

dvakrát zablokovaly rezoluce Rady Bezpečnosti OSN.  V Sýrii se mezitím rozpoutala 

občanská válka. Vlna demonstrací začala v Tunisku, pádem prezidenta Ben‘Aliho, 
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pokračovala v Egyptě, pádem prezidenta Mubaraka,
123

 následovaly demonstrace 

a krvavý pád Muammara Kaddáfího v Libyi.
124

 Dominový efekt pokračoval do 

Bahrajnu, Jemenu a právě Sýrie. Většina těchto zemí se vyznačuje násilným 

potlačováním protivládních akcí a mučením zadržených.  

Afrika 

Obecně, subsaharská Afrika se v oblasti dodržování lidských práv nebude 

pravděpodobně vyvíjet tak rychle a dramaticky jako momentálně severní Afrika. 

Většina politických vůdců však ani zde neřeší protivládní protesty jiným způsobem než 

použitím síly a mučením zadržených, ačkoli nedosahují takové intenzity. Příkladem 

může být Súdán či Uganda, kde se protivládními demonstracemi inspirovali severem. 

Úřední orgány málokdy zahájí nezávislé vyšetřování oznámených případů mučení, 

vězení jsou přeplněná a podmínky v nich katastrofální. Afrika je také stále zranitelná 

vůči teroristickým činům různých islámských ozbrojených skupin, které mají na 

svědomí nezákonné zabíjení, únosy a mučení.  

Amerika 

K poručování zákazu mučení, odhlédneme-li od situace okolo USA, které se budu 

věnovat podrobněji v dalších kapitolách, dochází především ve státech střední a jižní 

Ameriky a v Karibské oblasti. Pozitivní je počet případů porušení lidských práv, které 

jsou vyšetřovány, a to i případy týkající se vysoce postavených státníků či příslušníků 

armády zodpovědných za události 60., 70. a 80. let. Mexická vláda však přivírá oči nad 

šířícími se zprávami o mučení, násilných zmizeních a svévolném zabíjení ze strany 

armády a námořnictva v boji proti drogovým kartelům. To však v tomto regionu není 

jen záležitostí Mexika.
125

 Problémem jsou také četné případy zabitých, unesených 

a mučených uprchlíků, snažících se překročit hranice USA z jihu.  

4.2 Legislativa USA a případy mučení v rámci války proti teroru 

Spojené státy americké jsou zemí protikladů. Na jedné straně stojí demokracie, 

slova o svobodě a nezávislosti, na druhé rasové problémy, segregace a také podpora 

mučících technik. USA můžeme charakterizovat jako federativní prezidentskou 

                                                 
123

Při demonstracích bylo nejméně 840 lidí zabito a více než 6000 jich bylo zraněno, tisíce uvězněny, bity 

a mučeny.  
124

V Libyi situace vyústila v mezinárodní ozbrojený konflikt, do kterého se zapojily i síly NATO.  
125

Například policie Dominikánské republiky se v rámci tzv. „politiky tvrdé linie“ v boji proti trestné 

činnosti dopouští svévolného zatýkání, mučení a jiného krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení.  



39 

 

republiku. Na vrcholu systému stojí Ústava Spojených států amerických (angl. 

Constitution of the United States of America),
126

 jako základní zákon USA a také jako 

první psaná ústava vůbec. Ústava Spojených států amerických (dále jen „Ústava USA“) 

je založena na několika principech. Jedním z nich je republikánství, což je forma vlády 

vykonávaná prostřednictvím volených zástupců, moc přitom náleží výhradně do rukou 

lidu. Dalším je federalismus, který představuje rozložení moci mezi centrální vládu 

a jednotlivé státy. Moc ve státě je rozložena na tři složky – výkonnou, zákonodárnou 

a soudní. Výkonná moc náleží především prezidentovi, který zde má velmi silné 

postavení. Prezident zároveň působí i jako vrchní velitel ozbrojených sil. Kongres, 

skládající se ze Senátu a Sněmovny reprezentantů, tvoří moc zákonodárnou. Moc 

soudní je potom reprezentována třístupňovou soustavou soudů v čele s Nejvyšším 

soudem USA. Posledním důležitým principem se stal systém brzd a protiváh (angl. 

checks and balances),
127

 který předpokládá, že se jednotlivé složky systému budou 

navzájem omezovat a vyvažovat tak, aby žádná nemohla vykonávat moc sama, nemohla 

převážit nad ostatními a zastínit je.
128

 Každý z amerických států má potom vlastní 

ústavu i strukturu podobnou té federální s oddělenou zákonodárnou, výkonnou a soudní 

mocí.   

Zaměříme-li se na zákaz mučení a jeho zakotvení v americkém právním systému, 

výslovný zákaz mučení na ústavní úrovni zakotven není. Existuje pouze několik 

ustanovení, týkajících se špatného zacházení policistů s jednotlivci či zneužití 

pravomoci veřejného činitele. Avšak „mučení je zakázáno v celých Spojených státech 

a je také kategoricky odsouzeno jako politický nástroj a nástroj státní moci. Každý čin 

představující mučení podle Úmluvy proti mučení představuje zároveň trestný čin podle 

práva Spojených států. Žádné výjimečné okolnosti nemohou sloužit k ospravedlnění 

mučení.“
129

 Důležitým z hlediska zaměření této práce jsou ustanovení 18 U.S.C. 2340-
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2340A, neboť výslovně zakotvují zákaz mučení a jsou aplikovatelné jen na území mimo 

USA.
130

  

USA vyslovily výhradu v rámci čl. 16 Úmluvy proti mučení
131

 a cítí se být 

zavázány pouze v rozsahu, v němž pojem kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo 

trestání znamená kruté, neobvyklé a ponižující zacházení nebo trestání zakázané Pátým, 

Osmým a Čtrnáctým dodatkem Ústavy USA.
132

 Výbor proti mučení to ovšem považuje 

za porušení Úmluvy proti mučení. Tyto dodatky obsahují jen určitý standard zacházení 

s jednotlivci ze strany státu, ale výslovně se nedotýkají ani mučení, ani krutého, 

nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání.
133

 Zajímavý názor v tomto směru 

vyslovil Fritz Allhoff, profesor filozofie práva na Western Michigan University. 

Spojené státy podle něj nejsou vázány přesnými ustanoveními Úmluvy proti mučení a 

mohou vykládat její ustanovení, vznášet výhrady a prohlášení, jak jen to považují za 

nutné. Co Allhoff považuje za důležité je právě zmíněné ustanovení 18 U.S.C. §2340-

2340A, které podle něj přesně splňuje požadavky, pokud jde o závazky USA 

vyplývající jim z Úmluvy proti mučení. Úmluva proti mučení není americkým 

právem.
134

 Významnou roli v USA hraje soudnictví a právě soudy posuzují konkrétní 

jednání v souvislosti s jednotlivými dodatky a přiřaditelností pod pojem mučení. 
135

 

Spojené státy zpřísnily v rámci 18 U.S.C §2340 pojem duševní bolesti nebo 

utrpení, neboť pro vnitrostátní účely přesně určily, že se musí jednat o bolest 
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násilí je také pokryta Čtvrtým dodatkem, který upravuje bezdůvodné domovní prohlídky a zadržení.  
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dlouhodobou a stanovily i přesné příčiny vzniku,
136

 což je ale v rozporu s čl. 1 Úmluvy 

proti mučení, který nestanoví, že se musí jednat o bolest nebo utrpení dlouhodobé, ale 

silné. Určení je zde tedy postaveno na intenzitě, ne na délce trvání. Ustanovení 18 

U.S.C. §2340A stanoví, že pokuta nebo trest bude udělena každému, kdo se dopustí 

mučení, nebo se o to alespoň pokusí, mimo území Spojených států. Údajný pachatel je 

přitom občanem Spojených států nebo je přítomen na území Spojených států bez ohledu 

na státní příslušnost pachatele nebo oběti.  

V druhé periodické zprávě USA adresované Výboru proti mučení z roku 2005 

USA uvádějí, že „USA i po útocích z 11. 09. 2001 jsou nadále odhodlány respektovat 

zákony, zahrnující Ústavu USA, federální zákony a závazky z mezinárodních smluv, 

včetně Úmluvy proti mučení.“ Prezident USA dodal, že „Spojené státy jsou proti 

mučení a nebudou ho tolerovat za žádných okolností.“
137

 

Výbor proti mučení ve svých připomínkách USA vytýká především tu skutečnost, 

že i přes upozornění a doporučení není zákaz mučení stále zakotven na federální úrovni 

jako trestný čin. USA ale trvají na tom, že každý akt mučení, ve smyslu Úmluvy proti 

mučení, je nezákonný na základě stávajících federálních zákonů, úprava je dostatečná 

a USA se rozhodly zachovat dosavadní režim.
138

   

Je právem států vznášet výhrady proti smluvním ustanovením, v tomto případě se 

tedy jedná jak o výhrady v rámci Úmluvy proti mučení, tak i Paktu. USA se snaží 

udržet si své suverénní postavení, což je pochopitelné. Při pohledu na celkovou 

koncepci zákazu mučení je však v tomto případě irelevantní, zda proti Úmluvě proti 

mučení vznesly výhradu a necítí se být vázány jejími ustanoveními v tomto znění, 

neboť jak jsem již zmínila v kapitole 3., mučení není zakázáno pouze mezinárodními 

smlouvami, ale především mezinárodním obyčejovým právem. Vůči tomu výhrady 

vznést nelze.  Bez ohledu na smluvní závazky, kterými jsou Spojené státy vázány, 

mezinárodní obyčej stejně jako kogentní povaha zákazu mučení mají zásadní význam.   
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Jedná se tedy o duševní bolest nebo utrpení způsobené 1) silnou fyzickou bolestí nebo utrpením, 2) 

podáváním nebo hrozbou podávání psychotropních látek a jiných postupů, jejichž smyslem je hluboce 

narušit smysly nebo osobnost, 3) hrozbou bezprostřední smrti nebo 4) hrozbou, že jiné osobě hrozí body 

1), 2) a 3). 
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Second periodic reports of States due in 1999: United States of America. Committee Against Torture. 

2005.  

Žádnými okolnostmi je myšlena válka, hrozba války, veřejné ohrožení, vnitropolitická nestabilita, rozkaz 

nadřízeného nebo veřejného činitele.  
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COMMITTEE AGAINST TORTURE. Conclusions and recommendations of the Committee against 

Torture. 2006. 
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4.2.1 Guantánamo 

Reakcí na teroristické útoky z 11. září 2001 bylo započetí války proti teroru (dále 

také „válka proti terorismu“ či „válka s terorismem“, angl. war on terror). Jednalo se 

o sérii vojenských, právních i politických akcí s cílem vymýtit terorismus ze světa, 

nešlo tedy o pojmenování jedné konkrétní války. Hlavními aktéry byly Spojené státy 

americké a jejich koaliční partneři. Zpočátku se válka proti teroru těšila velké podpoře, 

která postupně klesala, především kvůli porušování mezinárodního práva, lidských práv 

a obecně agresivnímu způsobu vedení jednotlivých akcí. Nejvýznamnějšími se staly 

Operace Trvalá svoboda neboli válka v Afghánistánu, válka v Iráku, označovaná také 

jako druhá válka v Zálivu, a v souvislosti s nimi i zřízení věznice pro podezřelé 

z terorismu na americké základně Guantánamo Bay.
139

  

Ponechme stranou historii Guantánama
140

 a soustřeďme se na poslední desetiletí, 

tedy dobu, kdy Guantánamo slouží jako věznice pro osoby podezřelé z terorismu,
141

 

kterým tak má být zabráněno, aby se vrátili k teroristické činnosti.
142

  

Proč právě Guantánamo? Věznice není na americké půdě, ale na vojenské 

základně USA v zahraničí, a tak dle argumentace tehdejšího ministerstva spravedlnosti 

pro ni neplatily americké federální zákony a věznice se nacházela mimo pravomoc 

amerických soudů. Mimo jiné to rovněž podle ministerstva znamenalo, že zadržení 

neměli právo na obhajobu, ani právo na přístup k americkým soudům.  Nemohli tak 

napadnout své mnohdy pochybné zadržování na Gitmu a vystavení výslechovým 

metodám, které by se nedaly označit jako povolené.
143

 

Zajatci byli označeni za „nezákonné nepřátelské bojovníky“ (angl. unlawful 

enemy combatants),
144

 na základě čehož s nimi mohlo být nakládáno dle vlastních regulí 

a na základě tohoto označení také nebyli považováni za chráněné Ženevskými 
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Další protiteroristické vojenské akce však probíhaly i v jiných částech světa.  
140

Termínem Guantánamo, nebo také Gitmo (běžně používaná zkratka odvozená z vojenské zkratky pro 
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Kubě. 
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Přesněji osoby, které byly členy, nebo nějakým způsobem spolupracovaly s teroristickou organizací 

Al-Káida.  
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V rámci války proti terorismu se první zadržení z Afghánistánu ocitli na půdě Guantánama 11. ledna 

2002. Byly zvažovány různé možnosti, kde by tyto osoby mohly být drženy. Zvažovaly se možnosti jako 

Guam či lodě na moři.  
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Jednalo se o ponižující jednání, smyslovou deprivaci, bití aj.  
144

Unlawful enemy combatant označuje jedince, který byl součástí nebo podporoval Taliban nebo Al-

Káidu nebo související skupiny, které jsou zapojené do nepřátelství vůči Spojeným státům a jejich 

spojencům. To zahrnuje všechny osoby, které se dopustily agresivního aktu nebo přímo podporovaly 

nepřátelské ozbrojené akce.  
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úmluvami, mezinárodním ani americkým právem. Pentagon a ministerstvo 

spravedlnosti vyvinuly právní argument, že také prezident jako vrchní velitel 

ozbrojených sil není vázán americkými a mezinárodními právními předpisy 

zakazujícími mučení v rámci ochrany národní bezpečnosti a že tyto zákony a normy by 

mohly být i protiústavní, pokud by bránily ve válce proti teroru.
145

 Válka proti teroru 

představuje nový typ války, kdy na straně jedné stojí nestátní aktér. Je to tedy situace, 

která v době, kdy se schvalovaly Ženevské úmluvy (dále jen „ŽÚ“) neexistovala. Na 

základě ŽÚ jsou chráněny všechny osoby zadržené v rámci mezinárodního ozbrojeného 

konfliktu, a to i přesto, že nemají nárok na status válečného zajatce. Taková ochrana 

zahrnuje právo na osvobození od nátlaku při výslechu, na spravedlivý proces, pokud je 

vzneseno obvinění z trestného činu, a v případě zadržených civilistů možnost odvolat se 

na oprávněnost důvodů k zadržení, což byl často právě případ zadržených ve válce proti 

teroru, neboť mnohdy ani nevěděli, na základě jakých obvinění jsou zadržováni. Je 

zajímavé, že USA na jednu stranu odmítly účinnost ŽÚ, na druhou stranu 

argumentovaly válečným právem ve chvíli, kdy nechtěly zadržené propustit až do 

zastavení všech vojenských akcí.  

Zacházení se zadrženými na Gitmu nezůstalo dlouho bez odezvy, především po 

zveřejnění situace v Iráku, a stalo se předmětem mnoha kritik. Ty ještě zesílily pod 

tíhou svědectví propuštěných vězňů o tom, jakým způsobem s nimi bylo zacházeno 

a také jaké osoby vůbec byly drženy ve věznici.
146

 Reakcí na kritiky došlo k vydání tzv. 

Military Act,
147

 kterým kromě jiného byly zřízeny vojenské komise, které měly za úkol 

zkoumat důvody a opodstatněnost zadržování jednotlivých vězňů na Gitmu. Tyto 

případy se však brzy dostaly i před Nejvyšší soud USA. Prvním z nich se stal případ 

Rasul v. Bush,
148

 který se zabýval právě otázkou, zda může být vězeň na Guantánamu 

držen bez řádného procesu. Nejvyšší soud rozhodl, že vězni mají právo zpochybnit 

oprávněnost svého zadržování a mohou se odvolat proti svému zajetí u federálního 

soudu. Dalším případem, ve kterém došlo k podobnému rozhodnutí, byl případ Hamdi 
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The Road to Abu Ghraib. Human Rights Watch [online]. 2004 [cit. 2012-06-18]. Dostupné z: 

http://www.hrw.org/node/12123/section/2. 
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Kromě skutečných teroristů, neboť není pochyb o tom, že několik se jich ve věznici skutečně ocitlo, se 

jednalo i o obyčejné farmáře nebo či turisty, kteří byli zadrženi v místě bojů.  
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Memorandum for the Vice President etc.: SUBJECT: Humane Treatment of Taliban and al Qaeda 

Detainees. The White House [online]. 2002 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: 

http://www.pegc.us/archive/White_House/bush_memo_20020207_ed.pdf. 
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Rasul v. Bush. U.S. Supreme Court Media: OYEZ [online]. 2003 [cit. 2012-06-29]. Dostupné z: 

http://www.oyez.org/cases/2000-2009/2003/2003_03_334/. 
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v. Rumsfeld.
149

 Nejvyšší soud opět rozhodl, že vězně nelze zadržovat bez spravedlivého 

procesu, nicméně přiznal právo prezidenta na zadržení podezřelých ve válce proti 

terorismu.  

V roce 2005 byl schválen tzv. Detainee Treatment Act,
150

 o zákazu mučení, 

nelidského či ponižujícího zacházení. Toto jednání bylo zakázáno vůči kterékoliv 

osobě, která se nachází v americké vazbě kdekoliv na světě. V roce 2006 došlo 

k rozhodnutí v případu Hamdan v. Rumsfeld.
151

 Vojenské komise byly prohlášeny za 

protizákonné. Následně došlo k přijetí zákona o vojenských komisích (angl. Military 

Commissions Act),
152

 které již měly být v souladu jak s vnitrostátním, tak mezinárodním 

právem. Nicméně v roce 2008 Nejvyšší soud USA rozhodl ve věci Boumediene v. 

Bush,
153

 že zbavit zadržené práva na spravedlivý proces před federálními soudy je 

protiústavní.  

Jedním z prvních činů, které v roce 2009 prezident Barack Obama vykonal po 

nástupu do funkce, bylo vydání výnosu o uzavření věznice. Vzhledem k dodatečným 

finančním nákladům, které by na odvoz vězňů
154

 musely být poskytnuty, však senát 

návrh neschválil. Na začátku roku 2011 navíc sám Obama podepsal tzv. Defense 

Authorization Bill, kterým zakázal vydání vězňů do cizích zemí. Uzavřít věznici se tak 

doposud nepodařilo.
155

 

Na začátku roku 2009 také prezident Obama nařídil zavřít všechny tajné věznice, 

které CIA zřídila mimo americké území, a zakázal otevírat podobná zařízení 

v budoucnu. Stejně tak odsoudil a zakázal používání nestandardních vyšetřovacích 

praktik.  
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4.2.2 Afghánistán – Bagram 

Americká invaze do Afghánistánu znamenala začátek války proti teroru. Ačkoliv 

stát jako takový teroristické útoky nespáchal, byl pod faktickým vedením hnutí 

Tálibán.
156

 Bagram, jako vojenské zadržovací centrum (angl. Bagram Theater 

Internment Facility), se stal největším vojenským vězením mimo území USA. Po 

zveřejnění materiálů z Abu Ghraib propuštění z Bagramu přiznali, že s nimi bylo 

zacházeno podobně. Nejméně dva vězni zemřeli na následky mučení. Zadržení neměli 

právo na advokáta, to znamená, že tak neměli právo bránit se proti svému zadržení 

a existují případy, kdy zadržení několik let nevěděli, z čeho jsou obviněni. Během války 

v Afghánistánu bylo chyceno, prověřeno a propuštěno na deset tisíc osob.
157

  

26. října 2001 došlo v USA k přijetí tzv. The USA Patriot Act.
158

 Jednalo se 

o reakci na teroristické útoky v USA. Tento dokument mimo jiné povoluje zadržet cizí 

státní příslušníky pouze na základě podezření, povoluje odposlechy, tajná vyšetřování, 

která se přitom neoznamují subjektu vyšetřování, přístup do různých osobních záznamů 

atd.  V listopadu 2001 byl následně schválen tzv. Military Order,
159

 který obsahoval 

podmínky a pravidla zacházení se zadrženými. Mělo s nimi být nakládáno především 

humánně, měl jim být poskytnut dostatek jídla, pití, lékařská péče, možnost praktikovat 

své náboženské vyznání a další. S vězni v Afghánistánu však navzdory tomu bylo 

zacházeno podobně jako s těmi na Guantánamu či následně v Iráku. Taktéž byli 

označeni jako nezákonní nepřátelští bojovníci a rovněž bylo prohlášeno, že se na ně 

nevztahují ŽÚ, neboť Al-Káida není smluvní stranou Ženevských úmluv. Dále bylo 

prohlášeno, že společný článek 3 se nevztahuje ani na příslušníky Tálibánu, neboť 

v tomto případě mluvíme o ozbrojeném konfliktu, který má mezinárodní charakter. 

Společný článek 3 se vztahuje pouze na ozbrojené konflikty, které nemají mezinárodní 

ráz. Na základě toho tedy zajatci Al-Káidy stejně jako Tálibánu nejsou válečnými 
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zajatci.
160

 Mohli však bychom také podotknout, že Afghánistán je signatářem ŽÚ, proto 

by se na konflikt na jeho území tyto úmluvy vztahovat měly.  

Zadržení se tak víceméně dostali mimo jakýkoli právní rámec a záleželo jen na 

vůli jiných, jak s nimi bude zacházeno nebo kdy případně budou propuštěni, což je 

neslučitelné s mezinárodním právem. V systému nastaveném mezinárodním právem 

musí mít každý možnost chránit svá lidská práva.  

4.2.3 Irák – Abu Ghraib 

Duben 2004 znamenal pro USA mezinárodní skandál ve chvíli, když vyšlo 

najevo, jakým způsobem se zachází se zadrženými v irácké věznici Abu Ghraib. Toto 

zacházení díky početným obrazovým materiálům proniklo i na veřejnost. Zpočátku 

vláda USA trvala na tom, že se jedná pouze o ojedinělý případ skupiny několika 

jednotlivců, kteří nejednali na rozkaz, neboť USA vězně nemučí. Oficiální šetření 

situace bylo svěřeno do rukou generála Taguby.
161

 Jeho zpráva odhalila systémové 

a nezákonné týrání vězňů ve věznici a četné případy mučení.
162

 Mezinárodní výbor 

Červeného kříže,
163

 novináři z různých zemí a výpovědi propuštěných vězňů navíc 

odhalili ještě extrémnější případy mučení a nelidského zacházení na mnoha místech 

Iráku mimo věznici Abu Ghraib. Stěží se již dalo uvažovat nad tím, že by se skutečně 

jednalo o ojedinělé případy několika vojáků, kteří jednali ze své vlastní vůle.  Zpráva 

SASC (angl. The United States Senate Armed Services Committee)
164

 v roce 2008 

potvrdila, že ministerstvo obrany, ministerstvo spravedlnosti i CIA nechaly mučit vězně 

zadržené v Afghánistánu, Iráku a na Guantánamu. Komise zjistila, že vysocí úředníci 
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USA vyhledávali informace, jak používat mučící techniky, redefinovali právo, aby 

vytvořili zdání legality a povolili jejich užití na zadržených. Bílý dům byl o veškerém 

dění informován a schválil používání technik, které představují mučení.  

Toto jednání bylo výsledkem politiky USA, která se promítla do série právních 

memorand vypracovaných na žádost ministerstva spravedlnosti. Tzv. Torture memos
165

 

způsobila rozruch, když v roce 2004 pronikla na veřejnost. Jedná se o soubor 

memorand, která schvalovala použití psychického a fyzického nátlaku během výslechu. 

Zároveň obsahovala prohlášení, že by používání mučení mohlo být považováno za 

právně přípustné v rámci výkladu prezidentských pravomocí během války proti teroru. 

Yoo s Bybeem dokonce redefinovali pojem mučení a závazků USA v rámci 

mezinárodního práva. „Fyzická bolest musí být rovnocenná intenzitě bolesti 

doprovázející závažná tělesné poranění, jako je selhání orgánů, zhoršení tělesných 

funkcí nebo dokonce smrt, zatímco duševní bolest musí vést k významným 

psychologickým poškozením trvajícím určitou dobu, např. měsíce nebo dokonce 

roky.“
166

 Na základě tohoto memoranda byl vyvinut seznam výslechových metod pro 

použití na zadržených ve válce proti teroru, které následně ministr obrany Donald 

Rumsfeld schválil.
167

 

Tato memoranda se vztahují nejen na zadržené na Guantánamu, ale vztahují se 

i na zadržené v Afghánistánu a Iráku. Další z prohlášení dokonce tvrdilo, že prezident 

není vázán zákony o zákazu mučení a jako vrchní velitel ozbrojených sil je oprávněn 

schválit jakékoli jednání během výslechu, a to včetně mučení, pokud je cílem získat 

důležité informace sloužící k ochraně amerických občanů. Právě memoranda také 

argumentovala tím, že ŽÚ se nevztahují na vězně - příslušníky Al-Káidy. Na základě 

těchto doporučení vydal G. W. Bush další prohlášení, které potvrzovalo, že ŽÚ se 

nevztahují na konflikt s Al-Káidou a že zajatci z Afghánistánu a Iráku (Tálibánu a Al-

Káidy) nejsou chráněni jako váleční zajatci na základě ŽÚ. Jak již bylo zmíněno, v roce 

2006 však Nejvyšší soud USA rozhodl, že společný článek 3 ŽÚ poskytuje minimální 
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ochranu i těm zadrženým, kteří nejsou signatářem ŽÚ nebo stranou konfliktu 

(rozhodnutí Hamdan v. Rumsfeld).  

Opět opakuji, že zákaz mučení a jiného zlého zacházení je nederogovatelný a ani 

výjimečná situace, jako je např. válka, nemůže ospravedlnit používání mučení. Dle 

Vysokého komisaře pro lidská práva zahrnuje situace v Iráku vojenskou okupaci, tzn., 

že zde platí normy mezinárodního humanitárního práva, stejně jako Haagská úmluva 

z roku 1907 a třetí a čtvrtá ŽÚ.
168

 Se zadrženými ovšem nebylo zacházeno v souladu 

s těmito normami. Výše popsaná jednání se zadrženými, ať už se jedná o Afghánistán, 

Guantánamo nebo Irák, by příslušným soudem mohla být označena jako válečný 

zločin.
169

  

4.2.4 Závazky USA na poli mezinárodního práva a otázka trestní 

stíhatelnosti 

Mnohokrát bylo řečeno, že USA zadržené ve válce proti USA nemučí, že USA 

zachovávají zákaz mučení a cítí se být zavázány závazky mezinárodního práva. Slova 

jsou však v některých případech jenom slova a fakta jejich pravdivost potvrzovat 

nemusí. Podíváme-li se tedy na ta fakta, Spojené státy jsou smluvní stranou řady 

důležitých dokumentů a úmluv, zmíněných již v kapitole 2. Jednak je to právně 

nezávazná Všeobecná deklarace lidských práv, v roce však 1992 USA ratifikovaly již 

právně závazný Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a v roce 1994 

ratifikovaly také Úmluvu proti mučení.
170

 Mluvíme-li o válce proti teroru, pak je na 

místě respektování Ženevských úmluv, jejichž signatářem jsou USA také. Ačkoliv USA 

nepovažovaly zadržené za hodné ochrany ŽÚ, především pak společného článku 3, 

který zakazuje mučení, kruté, nelidské a ponižující zacházení, rozhodnutí Nejvyššího 

Soudu USA ve věci Hamdan v. Rumsfeld mimo jiné také určilo, že společný článek 3 se 

vztahuje na podezřelé z terorismu jak ve věznicích CIA, tak na Guantánamu. 

Exprezident Bush prohlásil článek 3 ŽÚ pro vyšetřovatele za nejasný. „Normy jsou tak 

vágní, že naši odborníci nebudou moci v programu pokračovat, protože nechtějí, aby 
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byli považováni za válečné zločince. Nechtějí porušit zákon.“
171

 G.W.Bush dokonce 

navrhoval, aby vznikl zákon, který by reinterpretoval společný článek 3 tak, aby byl 

v souladu s americkým právem. Stoupenci politiky Bílého domu přidávají, že státy 

dodržují mezinárodní právní normy, protože se to očekává, a v rámci vzájemnosti stejně 

tak očekávají, že ostatní státy budou činit totéž. Ale nepřítel v tomto případě je 

nestátním aktérem, neočekává se tedy, že by mu byla poskytnuta ochrana na základě 

ŽÚ, a proto stávající pravidla musí být přepsána.
172

 Obecně mají signatáři smlouvy 

možnost připojit své výhrady v okamžiku podpisu či ratifikace smluv, což USA 

dokonce učinily i v rámci ŽÚ, ačkoliv to byla ustanovení, která se netýkala přímo 

dotčeného tématu. Není však příliš obvyklé, aby státy mnoho let po vstupu smlouvy 

v platnost přehodnocovaly své závazky. Cílem těchto debat o reinterpretaci ŽÚ jsou tak 

spíše pokusy uchránit vyšetřovatele a další, kteří se podíleli na akcích na amerických 

vojenských základnách proti případným stížnostem ze stran propuštěných vězňů. 

Není pochyb o tom, že v případě praktik Spojených států ve válce proti teroru 

došlo k porušení zákazu mučení, tím pádem tedy i k porušení mezinárodního práva. Od 

zveřejnění skandálu v Abu Ghraib bylo uskutečněno několik pokusů dohnat vysoké 

představitele USA k odpovědnosti za způsobené mučení a jiné špatné zacházení na 

zadržených.
173

Amnesty International se domnívá, že „existuje dostatek důkazních 

materiálů, i přesto, že by bylo nutné spoléhat se na informace poskytnuté přímo orgány 

Spojených států nebo samotného George W. Bushe, na základě kterých vzniká povinnost 

ostatních států vyšetřovat jeho zapojení a odpovědnost za zločiny podle mezinárodního 

práva, zejména mučení, a zajistit jeho přítomnost při tomto šetření.“
174

 Organizace 

Human Rights Watch se přiklání ke stejnému názoru. G.W.Bush sám otevřeně přiznal, 

že v několika případech dal svolení k užití waterboardingu, což je metoda mučení, 

schválil programy tajných věznic CIA a transportů podezřelých z terorismu do zemí, 

kde byli podrobováni mučení. Všechny formy zakázaného jednání, které byly 

zdokumentovány v rámci války proti teroru, představují mučení či ostatní zlé zacházení. 
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Je ovšem otázkou, zda tyto činy budou někdy v budoucnu relevantně právně řešeny, i 

přesto, že se náznaky či snahy objevují.  

Na počátku roku 2011 G. W. Bush zrušil svou plánovanou cestu do Švýcarska, 

příčinou pravděpodobně byly obavy ze zatčení a trestního stíhání před švýcarským 

soudem za porušení Úmluvy proti mučení. V říjnu 2011 pak selhal pokus kanadské 

vlády zatknout G. W. Bushe při jeho cestě do Britské Kolumbie. V roce 2005 byl 

Komisi pro lidská práva OSN předložen podnět k proceduře 1503 (dá se považovat za 

obdobu trestního oznámení) proti vládě USA kvůli věznění podezřelých z terorismu 

v tajných věznicích USA a způsobům, jakým s nimi bylo zacházeno. Kromě porušení 

Úmluvy proti mučení, Paktu a Třetí a Čtvrté ŽÚ má toto zacházení také spadat pod čl. 7 

Římského Statutu (zločiny proti lidskosti). USA však nejsou smluvní stranou Římského 

statutu. Na základě rozhodnutí Rady Bezpečnosti OSN by sice soud za určitých 

okolností mohl uplatnit svou pravomoci i v tomto případě, ale musíme si uvědomit, že 

USA jsou stálým členem Rady bezpečnosti a jako stálý člen mají právo veta. Tento 

způsob stíhání je tedy, zdá se, vyloučený. Je otázkou, zda v současné době existuje 

dostatečně flexibilní a efektivní systém, který by dokázal dohnat k odpovědnosti ty, 

kteří jsou za tyto činy odpovědní. Můžeme si také klást otázku, nakolik postavení USA, 

jako silného státu na poli politickém, může výsledek tohoto počínání ovlivnit.  

5. Scénář tikající bomby 
Pro začátek si uveďme, co se skrývá pod pojmem tzv. scénáře tikající bomby 

(angl. ticking bomb scenario, dále také „TBS“). Jedná se o myšlenkový experiment, 

vytvářející hypotetické situace, který se potýká s množstvím možných předpokladů.  

Většinou je považováno za známé, že je naplánován specifický útok, který se odehraje 

ve velmi krátké době (jedná se tedy o bezprostřední hrozbu) a připraví o život velký 

počet lidí, zadržená osoba je pachatelem útoku a má informaci, která by útoku 

zabránila. Mučení pachatele by následně umožnilo získat tuto informaci. Dále platí, že 

neexistují žádné jiné prostředky k získání této informace a neexistuje jiná možnost, jak 

odvrátit tragédii (kupříkladu evakuací). Zároveň motivem mučitele je pouze získat 

informaci, která by životy zachránila, žádný jiný úmysl zde není a jedná se o ojedinělou 

situaci, která nebude více opakována. Takto je často popisován typický scénář tikající 

bomby, konkrétně spojovaný s určitou situací, např. uložením bomby na nějakém 

frekventovaném místě a zadržením teroristy, který stojí za útokem. Měli bychom si však 
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uvědomit, že v reálném světě by se jednalo o velmi ojedinělý případ, pokud by všechny 

tyto předpoklady byly splněny. Vždy musíme počítat s určitou dávkou nejistoty, která 

okolo případu bude panovat. Příkladem by mohl být již zmíněný případ Gäfgen v. 

Germany.
175

 Magnus Gäfgen, německý občan, unesl jedenáctiletého chlapce, kterého 

zabil a skryl jeho tělo. Následně po rodině požadoval výkupné. Tři dny po chlapcově 

zmizení byl zatčen. Vyšetřovatelé věřili, že chlapec je ještě naživu. Neměli však jistotu, 

že tomu tak skutečně je, a že ho mohou zachránit. Byl to pouze jejich předpoklad. 

Policisté podezřelému na příkaz nadřízeného pohrozili použitím mučení, ve snaze 

zachránit život chlapce. Gäfgenovi bylo vyhrožováno bolestí, na kterou nikdy 

nezapomene, pokud bude pokračovat v zadržování informací. Pod vlivem hrozby 

Gäfgen prozradil, kde chlapce ukryl. K faktickému způsobení bolesti ve skutečnosti 

nedošlo. Případ však vyvolal diskuze. I odborníci byli rozpolceni v názorech, zda 

hrozba použití síly v tomto případě představovala trestný čin nebo byla oprávněná a 

dokonce ospravedlnitelná. Stojíme před situací, kdy je ohrožen nevinný život či 

dokonce mnoho životů, ale důležitou roli hraje také lidská důstojnost, a to i v případě 

tohoto tzv. preventivního mučení.
176

 Státu není dovoleno uchýlit se, pomocí svých 

zástupců, k jednání porušujícímu lidskou důstojnost. Každá lidská bytost si zaslouží 

důstojné zacházení, o obecném konsensu tohoto práva netřeba dlouze diskutovat, 

příkladem uznání je zakotvení ochrany lidské důstojnosti v mnoha mezinárodních 

dokumentech.
177

 Také Gäfgen si toho byl vědom a obrátil se na soud ve Frankfurtu, kde 

si stěžoval na vyšetřovatele. Následně se obrátil i na Evropský soud pro lidská práva se 

žalobou na německý stát. Byla porušena jeho důstojnost a byl vystaven psychickému 

utrpení. Oba soudy mu daly za pravdu. Mohlo by se zdát paradoxní, že v takových 

případech je tedy důstojnost pachatele (únosce, teroristy) postavena nad lidský život. 

Politolog Peter Nitsche je toho názoru, že „je-li stát přinucen vybrat si mezi existencí 
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jednoho člověk a důstojností druhého, musí se rozhodnout ve prospěch existence, 

protože je podmínkou důstojnosti. Není v silách státu chránit stejnou měrou důstojnost i 

lidské životy.
“178

 V právním státě se však mučit nesmí, stejně tak se nesmí mučením 

hrozit. Také pohrůžka je v právním státě nepřípustná, i kdyby to mohlo vést k záchraně 

životů. Profesor trestního práva a filozofie Wolfgang Schild souhlasí s názorem, že 

zákaz mučení by měl být absolutní, „neboť ochrana lidské důstojnosti není jen jednou 

ze záruk právního státu, ale představuje i základ každé morálky a práva.“
179

  V určitých 

situacích je však namístě zvážit výjimečnost situace v posuzování míry provinění 

mučícího. Ne vždy je nutno ho považovat za zločince. Také vyšetřovatelům v případu 

Gäfgen bylo uděleno pouze napomenutí, i přesto, že jejich vina byla uznána. Za 

současného stavu se tak v podobné výjimečné situaci musí sám činitel státu na základě 

vlastní vůle rozhodnout, zda překročí zákon a vystaví se tak nebezpeční své vlastní 

trestní odpovědnosti.  

Postavení zákazu mučení, tak, jak jsme si ho popsali v předcházejících kapitolách, 

zdá se, nedává žádný prostor pro možnou manipulaci. Je součástí mezinárodního 

obyčejového práva, je nederogovatelný, absolutní, nelze se od něj odchýlit, bez ohledu 

na situaci. Jak by mohl být upraven jiným způsobem? V posledních letech, také 

v souvislosti s útoky 11. září 2001, vzniklo mnoho prací a studií, zabývajících se 

scénářem tikající bomby a otázkou absolutního postavení zákazu mučení. Jedni 

argumentují tím, že bez ohledu na okolnosti, mučení nikdy nemůže být morálně 

ospravedlněno.
180

 Jiní naopak tvrdí, že morální vina by v případě potvrzení pravdivosti 

scénáře tikající bomby padla na toho, kdo by se neodchýlil od právní cesty a umožnil 

tak smrt nevinných lidí.
181

 „Zákaz mučení musí zůstat. Ale mírný fyzický nátlak ve snaze 
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zachránit nevinné životy, nátlak, ne mučení, je nejen požadovaný, ale v některých 

extrémních případech to je pravděpodobně ta nejméně špatná věc.“
182

  

Scénář tikající bomby je nejen otázkou právní, ale také otázkou etickou a 

filozofickou. Manipuluje emocemi. Vždyť kdo by na otázku, zda by zachránil stovky, 

tisíce, desetitisíce lidí tím, že by přistoupil na mučení osoby, u které by bylo velmi 

pravděpodobné, že zná potřebné informace, odpověděl bez zaváhání ne, mučení není 

cesta? Snad v každém z nás se v tuto chvíli objeví pochybnosti o absolutnosti zákazu 

mučení, a to je také úmysl a snaha TBS, zpochybnit absolutní postavení zákazu mučení, 

dokonce prolomit absolutnost zákazu mučení v extrémních, vzácných situacích. 

Popularita TBS spočívá ve snaze vytvořit legální výjimku ze zákazu mučení.  

Hypoteticky tedy připusťme, že bychom i přes postavení zákazu mučení vytvořili 

legální výjimku pro případy scénáře tikající bomby. Je vůbec možné stanovit hranice, 

podmínky, v rámci kterých by taková výjimka mohla být uplatňována? Jak bychom 

kupříkladu poznali, že se jedná skutečně o bezprostřední situaci? Jak bychom mohli 

s jistotou tvrdit, že chycený podezřelý je opravdu pachatel a má potřebné informace? 

Vytvořením legální výjimky pro případy TBS bychom se podle mého názoru dostali na 

šikmou plochu. Stanovit pevné hranice, ve které by se tato výjimka pohybovala, je 

takřka nemožné. Navíc i vnímání možného nebezpečí je pocit značně subjektivní. 

V horším případě bychom se tedy mohli ocitnout v situaci, kdy by se mučení stalo 

rozšířeným a hojně využívaným způsobem, jak dosáhnout cíle, v tomto případě získání 

informace. Navíc, jak už je zmíněno výše, šance, že by se objevil případ TBS v tom 

pravém slova smyslu a na základě mučení by zadržovaný skutečně prozradil informaci, 

schopnou zachránit lidské životy, je velmi malá.  Spektrum možných variací případů, na 

které by se taková legální výjimka následně mohla vztahovat, by bylo nepřeberné.  

V rámci úvah o scénáři tikající bomby vznikají návrhy, jak by bylo možné tyto 

situace vyřešit. Fritz Allhoff přichází s možným řešením a navrhuje 3 základní přístupy 

při schvalování mučení.
183

  

                                                 
182

ELSHTAIN, Jean Bethke. Reflection on the probem of „Dirty Hands“: v Levinson, S.: Torture: a 

collection [online]. New York: Oxford University Press, 2004, [cit. 2012-06-24]. ISBN 0195172892, s. 

86-87. 
183

ALLHOFF, Fritz. Torture warrants, self-defence, and necessity. Public Affairs Quaterly [online]. 2011, 

Volume 25, Number 3 [cit. 2012-06-28]. Dostupné z: 

http://files.allhoff.org/research/Torture_Warrants_Self-Defense_Necessity.pdf. 



54 

 

Prvním z nich je nepovolit mučení vůbec. Stejně jako v případu Gäfgen by tedy 

záviselo na každém, jak se rozhodne. Zda setrvá v právních mezích, či bude riskovat své 

postavení a vystaví sám sebe nebezpečí trestního stíhání.  

Druhým přístup navrhuje schválit mučení předem, ex ante, např. pomocí tzv. 

torture warrants, jejichž propagátorem je Alan Dershowitz, americký právník a 

politický komentátor. Mučení by zůstalo nadále zakázáno, až na výjimečné, extrémní 

situace. Sám Dershowitz není zastáncem mučení, avšak zastává názor, že „k mučení 

dochází a bylo by tedy lépe proces legalizovat a tak jej kontrolovat, než předstírat, že 

k mučení nedochází.“
184

 Jak dále říká, je „rozdíl mezi mučením vinných sloužícím 

k záchraně nevinných a mučením nevinných lidí.“
185

 Sám tedy navrhuje vytvoření tzv. 

torture warrants, soudních schválení, či povolení. Velká odpovědnost by v tomto 

případě ležela na soudcích, aby rozhodli, zda použít omezenou sílu v extrémních 

situacích.
186

 Mučitelé by tak získali soudní povolení a nehrozilo by jim trestní stíhání. 

Ačkoliv s ním na jednu stranu můžeme souhlasit, trvám na tom, že nevěřím, že by 

legalizace a následná kontrola mohly být natolik efektivní, aby zabránily zneužívání 

celého procesu. Nemyslím si, že by vůbec bylo reálné v rámci mezinárodního 

společenství takový systém nastavit. Pokud se zamyslíme nad dalšími možnými 

důsledky zřízení tohoto instrumentu, kdo by rozhodoval o tom, která konkrétní situace 

je „vhodná“ pro použití mučení? Kdo by fungoval jako mučitel? Zřídila by se speciální 

centra na výcvik mučitelů? A co teprve úředníci, kteří by rozhodovali o udělení těchto 

povolení. Museli by být vyškoleni, jak vyhodnotit život ohrožující katastrofu, je-li to 

vůbec možné. Pokládáním těchto otázek je mým cílem také poukázat na morální 

bezúhonnost a osobnost mučitelů, stejně tak i těch, kteří by stáli před rozhodnutím, zda 

mučení schválit. V takových situacích nehovoříme pouze o důstojnosti oběti, ale také 

mučitele, jakkoliv by v tu chvíli mohl být ospravedlněn. Nakonec se, dle mého názoru 

tímto ukazuje, že zavést torture warrants by bylo prakticky neproveditelné.  

Třetí možností by potom bylo schválení ex post, neboli dodatečně. Mučení by 

stále zůstalo zakázáno, ale přesto by mohlo být právně ospravedlněno. Nabízela by se 

                                                 
184

DERSHOWITZ, Alan. Tortured Reasoning: v Levinson, S.: Torture: a collection [online]. New York: 

Oxford University Press, 2004, [cit. 2012-06-24]. ISBN 0195172892, s. 266. 
185

DERSHOWITZ, Alan. Tortured Reasoning: v Levinson, S.: Torture: a collection [online]. New York: 

Oxford University Press, 2004, [cit. 2012-06-24]. ISBN 0195172892, s. 272. 
186

DERSHOWITZ, Alan. Tortured Reasoning: v Levinson, S.: Torture: a collection [online]. New York: 

Oxford University Press, 2004, [cit. 2012-06-24]. ISBN 0195172892, s. 277. 



55 

 

tak možnost vytvořit speciální instrumenty pro tyto případy. Jednou z nich by mohl být 

institut nutné obrany (angl. necessity, necessity defense). John T. Parry, profesor práva, 

se přiklání k  nutné obraně, když říká, že „předcházení terorismu se stalo jedním 

z nejvýznamnějších úkolů moderních vlád. Za této situace nemůžeme zcela odmítnout 

zlo mučení jako metodu boje proti terorismu, bez ohledu na to, co stanoví mezinárodní 

právo. Pokud mučení představuje poslední šanci na záchranu životů v bezprostředním 

ohrožení, měla by být k dispozici nutná obrana k ospravedlnění jednání vyšetřovatelů 

státu.“
187

 V případě nutné obrany mluvíme o jednání, které jednající považuje za 

nezbytné, aby jím zabránil způsobení újmy sobě nebo jinému. Přičemž platí, že újma, 

které bylo zabráněno, je větší, než síla použitá k jejímu odvrácení. Problémem institutu 

nutné obrany mohla být snadná zneužitelnost a opět bychom se ocitli v situaci, která by 

se snadno mohla vymknout kontrole. Stáli bychom před otázkou, jak efektivně zakotvit 

systém nutné obrany. Mezinárodní právo s ničím takovým v konceptu zákazu mučení 

nepočítá. Dalším aspektem je samotná povaha teroristů. Kdo může s jistotou říct, že se 

pod hrozbou mučení či na základě přímého použití mučení vzdají svých zájmů a zmaří 

tak úspěšnost útoku. Motivace teroristů bývá značná. Neváhají obětovat nejen cizí 

životy, ale ani ten svůj. I v tom je rozdíl mezi mučením vinných, v tomto případě 

teroristů, a mučením nevinných lidí. Mučení by tedy nemuselo být účinné.  Navíc u 

většiny teroristických útoků bývá v pozadí celá organizovaná skupina. Nadto také 

ochrana lidské důstojnosti se vztahuje i na členy teroristických skupin. Mučení je 

mezinárodní zločin a teroristé mají stejná práva jako všichni ostatní, jakkoliv se nám to 

může zdát nežádoucí. 

Dalším institutem v rámci ex post schválení, který by teoreticky mohl řešit 

problém TBS, je sebeobrana (angl. self-defense), která však stojí na podobném základu 

jako nutná obrana. V praxi by tedy např. chování vyšetřovatele, jenž by použil mučení a 

zachránil tím lidské životy, mohlo být ospravedlněno sebeobranou, resp. obranou 

dalších lidí. Použití síly vůči jinému může být ospravedlněno, jestliže je aktér 

přesvědčen, že užití takové síly je bezprostředně nutné za účelem ochrany sebe sama 

před bezprostředním použitím síly druhou osobou. Je však otázkou, jestli bychom 
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zadrženého mohli považovat za bezprostřední hrozbu. A zároveň, zda mučitel by mohl 

být zahrnut pod pojem sebeobrany, neboť nebrání sám sebe.  

Současná úprava mezinárodního práva nepovoluje užít nutné obrany ani 

sebeobrany k ospravedlnění mučení. Taková je situace. Navíc, realita je něco naprosto 

jiného než smyšlená situace a za stávajících podmínek nemá ospravedlnění mučení na 

poli mezinárodního práva prostor. Už jen z pouhého gramatického výkladu slova 

absolutní, jakmile bychom povolili jakoukoliv výjimku z absolutního zákazu mučení, 

pak už by se logicky nejednalo o zákaz absolutní. Je tedy otázka, zda veškeré diskuze, 

které pracují s touto otázkou, jsou postaveny na byť jen minimálním reálném základu. 

Pokud bychom tedy uvažovali tímto směrem, na základě judikatury jsme si stanovili, že 

mučení je mezinárodním obyčejem. Jak by byly možné „zrušit“ mezinárodní obyčej? 

Možností by mohlo být tzv. desuetudo.
188

 Označuje stav, kdy právní norma není 

dlouhodobě využívána a přestane tak být platná. V rámci mezinárodního práva 

veřejného například Prof. JUDr. Jiří Malenovský, CSc., český právník, univerzitní 

profesor a soudce, soudí, že desuetudo je jakýmsi „obyčejem obráceným naruby“. Má 

jednak svůj materiální prvek, který spočívá v opakovaném, jednotném, nepřetržitém, 

rozšířeném, reprezentativním a dostatečně dlouhodobém neuplatňování určité právní 

normy v situacích, kdy by však uplatňována měla být (usus longaevus), a má také svůj 

subjektivní prvek, který představuje přesvědčení subjektů práva o dovolenosti 

neuplatňování daného práva (opinio iuris). Tímto by tedy došlo k zániku práva 

v mezinárodním právu obyčejovém. Stejně tak by k zániku práva mohlo dojít i 

v mezinárodním právu smluvním, pokud by jedna ze stran nedodržela závazky 

z mezinárodní smlouvy, ostatní strany by toto porušení tolerovaly a toto porušování by 

se dlouhodobě opakovalo, až by došlo postupně k zániku závaznosti daného pravidla.
189

 

Pokud se však podíváme na zákaz mučení, těžko si lze představit, že by se něco 

takového vůbec mohlo stát. Troufám si tvrdit, že vezmeme-li v úvahu oba dva prvky 

desuetudo, zákaz mučení nikdy nemůže splnit všechny podmínky, aby tak mohlo dojít 

k zániku práva nebýt mučen. V současné situaci, při současném rozvoji společnosti, 

není možné, aby zákaz mučení ztratil svoje absolutní postavení, a nemyslím si, že by se 
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na tom v budoucnu něco změnilo. Připomeňme si také, že zákaz mučení je zakotven 

v řadě závazných mezinárodních dokumentů jako nederogovatelný, nelze se tedy od něj 

odchýlit za žádných okolností, a to ani v situaci, kterou představuje scénář tikající 

bomby.   

 

6. Závěr 

Tato diplomová práce, jak název napovídá, se zabývá zákazem mučení 

v mezinárodním právu. Cílem prvních kapitol bylo především vytvořit teoretický rámec 

otázek, které by následně umožnily lépe pochopit jednotlivé souvislosti a poukázat na 

silné postavení zákazu mučení v mezinárodním právu. Důležitost postavení zákazu 

mučení podtrhuje množství mezinárodních univerzálních a partikulárních mechanismů, 

ve kterých je pojem mučení a také krutého, nelidského a ponižujícího zacházení 

a trestání zakotven. Svou důležitostí v tomto směru vyniká Úmluva proti mučení 

a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, ve které jako 

jediné univerzální úmluvě je obsažena také definice mučení. Cílem práce bylo také 

vysvětlit pojem mučení v kontextu s krutým, nelidským a ponižujícím zacházením 

a trestáním. Odlišit tyto pojmy nebývá vždy jednoduché. Pomoci v rozlišení nám má 

především rozsáhlá judikatura, která ani sama o sobě není mnohdy úplně jednotná, 

především pak v souvislosti s měnícími se podmínkami v rámci plynutí času. Na čem se 

ale lze shodnout je názor, který se objevuje v rozhodnutích různých soudů, že vždy 

záleží především na konkrétním posouzení případu. Relevantní mohou být různé 

okolnosti. Obecně lze také říci, že mučení je pokládáno za intenzivnější formu ostatního 

krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a trestání. Judikatura nám nabízí 

množství případů, ve kterých jsou popsány konkrétní druhy a formy mučení a ostatního 

zakázaného jednání.  

Důležitost zákazu mučení podtrhuje také množství kontrolních mechanismů 

vytvořených za účelem kontroly dodržování zákazu mučení. Odhlédnuto od smluvních 

ustanovení však za zásadní, vzhledem k celému konceptu práce, považuji postavení 

zákazu mučení jako součást jus cogens a mezinárodního obyčejového práva. V rámci 

této kategorie nelze zákaz mučení v žádném případě a v žádné situaci suspendovat a 

především porušení zákazu mučení v této souvislosti nelze ospravedlnit.   
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Druhá část práce se pohybuje ve dvou rovinách, jež obě spojuje událost, která 

změnila politické dění ve světě a následně ovlivnila i různá odvětví mezinárodní práva. 

Touto událostí byly teroristické útoky z 11. září 2001.  

Zdá se, že atmosféra strachu a uvědomění si své vlastní zranitelnosti způsobily, že 

USA vzaly právo do svých rukou. Problematiku lidských práv na čas zatlačila do pozadí 

problematika bezpečnosti. USA obešly nejenom postavení zákazu mučení a krutého, 

nelidského a ponižujícího zacházení a trestání, ale postavily se i proti zavedením 

způsobům vedení války, respektive ozbrojeného konfliktu. Informace, které o válce 

proti teroru máme, nám ukazují, jakými způsoby bylo zacházeno se zadrženými ve 

věznicích Bagram, Abu Ghraib a Guantánamo.  Pravděpodobně nikdo nepochybuje, že 

zde nešlo jen o ojedinělé případy jednání několika vojáků.  Důležitým je také fakt, že 

USA nerespektovaly mezinárodní smlouvy a závazky, kterými jsou vázány a snažily se 

reinterpretovat právní normy tak, aby jim lépe vyhovovaly, a aby se pravděpodobně 

vyhnuly možným následkům. Podle mého názoru, bude zajímavé sledovat, jakým 

způsobem se vyvine do budoucna situace ohledně možného trestního stíhání čelních 

představitelů USA, protože nepochybuji o tom, že se nejedná o uzavřenou kapitolu. 

Vzhledem k tomu, že stále mluvíme o porušení mezinárodního práva, bylo by nanejvýš 

znepokojivé, pokud by celá situace nebyla nijak řešena. Odhlédnuto od smluvních 

závazků, které však v naší společnosti mají velkou váhu, neboť kdyby tomu tak nebylo, 

základy, na kterých naše společnost stojí, by se povážlivě zakývaly, opět opakuji, že 

zákaz mučení je mezinárodním obyčejem. Tento fakt nelze zpochybnit.  

Druhou rovinou je situace okolo scénáře tikající bomby, který není pojmem 

novým, nicméně opakovaně rozvířil právní, etické, filozofické diskuze znovu právě po 

útocích ze září 2001. Tyto hypotetické situace samozřejmě nabyly na reálnosti s novými 

teroristickými hrozbami 21. století a já souhlasím s tím, že v případě teroristických 

útoků bychom měli zareagovat tvrdě. Zastávám však také názor, že bychom se neměli 

snižovat na úroveň teroristů samotných a používat jejich metody a praktiky. Chápu, že 

v některých situacích je těžké tzv. zachovat chladnou hlavu a držet se striktně cesty 

práva, ale v těchto a podobných situacích bychom měli být korektní. Opačný vývoj by 

byl, dle mého názoru, neudržitelný a jednalo by se o velký krok zpět ve vývoji 

civilizace. Konečná snaha o rychlý a efektivní boj s terorismem by tak byla spíše 
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kontraproduktivní.  Touha žít v demokratickém, právním státě nepřináší vždy jen 

výhody, ale také určité oběti. Tato je jednou z nich.  

Jak řekl JUDr. Vladimír Balaš, CSc., na vědecké konferenci nazvané Lidská práva 

a právní politika boje proti terorismu, „otázka, jak sladit dodržování lidských práv 

v boji proti terorismu, je jednou z nejobtížnějších v současném právu vůbec.“
190

 Zřejmě 

se ale shodneme na tom, že přístup, který zvolily USA, není nejadekvátnější.  Právo, 

které jsme sami po desetiletí pomáhali spoluvytvářet, má svou hodnotu.  Měli bychom 

proto hledat jiné cesty v boji s terorismem.   
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Seznam zkratek 

 

ACHR – Americká úmluva o lidských právech 

CAT – Výbor proti mučení 

CIA – Central Intelligence Agency 

ECPT – Evropský výbor pro zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání  

ESLP – Evropský soud pro lidská práva 

EÚLP – Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod 

ICPPT – Meziamerická úmluva o předcházení mučení a jeho trestání 

ICTR – Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu 

ICTY – Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

MHP – Mezinárodní humanitární právo 

MTS – Mezinárodní trestní soud 

OSN – Organizace spojených národů 

TBS – Ticking Bomb Scenario (scénář tikající bomby) 

UNCAT – Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu 

zacházení nebo trestání 

USA – Spojené státy americké 

ŹÚ – Ženevské úmluvy 
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Přílohy 

Příloha č. 1 – zakotvení mučení v USA – 18 U.S.C. §2340-2340A 

18 U.S.C. SECTION 2340 

As used in this chapter- 

(1) "torture" means an act committed by a person acting under the color of law 

specifically intended to inflict severe physical or mental pain or suffering (other than 

pain or suffering incidental to lawful sanctions) upon another person within his custody 

or physical control; 

(2) "severe mental pain or suffering" means the prolonged mental harm caused by or 

resulting from- 

   (A) the intentional infliction or threatened infliction of severe physical pain or 

suffering; 

   (B) the administration or application, or threatened administration or application, of 

mind-altering substances or other procedures calculated to disrupt profoundly the senses 

ort he personality; 

   (C) the threat of imminent death; or 

   (D) the threat that another person will imminently be subjected to death, severe 

physical pain or suffering, ort he admistration or application of mind-altering substances 

or other procedures calculated to disrupt profoundly the sense or personality; and 

(3) "United States" means the several States of the United States, the District of 

Columbia, and the commonwealths, territories, and possessions of the United States.  

 

18 U.S.C. SECTION 2340A 

(a) Offense.- Whoever outside the United States commits or attempts to commit torture 

shall be fined under this title or imprisoned not more than 20 years, or both, and if death 

results to any person from conduct prohibited by this subsection, shall be punished by 

death or imprisoned for any term of years or for life.  

(b) Jurisdiction.- There is jurisdiction over the aktivity prohibited in subsection (a) if- 

   (1) the alleged offender is a national of the United States; or 
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   (2) the alleged offender is present in the United States, irrespective of the nationality 

of the victim or alleged offender. 

(c) Conspiracy.- A person who conspires to commit an offense under this section shall 

be subject  to the same penalties (other than the penalty of death) as the penalties 

prescribed for the offense, the commission of which was the object of the conspiracy.  

 

Příloha č. 2 – Dodatky k Ústavě USA 

 

Dodatek IV. 

Právo národa na ochranu svobody osobní a domovní, písemností a majetku nesmí 

být porušováno neoprávněnými prohlídkami a konfiskacemi; nesmí být vydán rovněž 

žádný příkaz, který by se neopíral o zdůvodněná zjištění, doložená přísahou nebo jiným 

způsobem potvrzená, a který by neobsahoval přesné určení místa, které má být 

prohledáno, přesný popis osob, které mají být vzaty do vazby, a věcí, jež mají být 

zabaveny.  

 

Dodatek V. 

Na každého občana, který se má zodpovídat z hrdelního zločinu nebo jiného 

těžkého zločinu, musí být podána řádná žaloba ze strany velké poroty – výjimkou tu 

mohou být případy občanů sloužících v činné službě v pozemních nebo námořních 

ozbrojených silách nebo v domobraně, a to v době války nebo vážného ohrožení veřejné 

bezpečnosti; nikdo nesmí být dvakrát trestán ohrožením života nebo zdraví pro týž 

poklesek; nikdo nesmí být nucen svědčit sám proti sobě; nikdo nesmí být zbaven života, 

svobody nebo majetku bez řádného soudního procesu; soukromý majetek může být 

vyvlastněn pouze za náhradu.  

 

Dodatek VIII. 

Nesmějí být vyžadovány nadměrné kauce, ukládány nadměrné pokuty nebo kruté 

a mimořádné tresty. 

 

Dodatek XIV. 
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Oddíl 1. Všechny osoby narozené nebo naturalizované ve Spojených státech a 

podřízené jejich jurisdikci jsou občany Spojených států a státu, jehož jsou obyvateli. 

Žádný stát nemá právo vydat nebo provádět zákon, který by omezoval svobody nebo 

výsady občanů Spojených států; žádný stát nemá právo zbavit jakoukoli osobu života, 

osobní svobody nebo majetku bez řádného soudního procesu; nemá také právo zbavit 

jakoukoli osobu, podléhající jeho pravomoci, stejné ochrany zákona. 

Oddíl 2. Členové Sněmovny reprezentantů musí být rozděleni mezi jednotlivé 

státy podle počtu jejich obyvatelstva; přitom třeba počítat všechny obyvatele každého 

státu s výjimkou Indiánů, neplatících daně. Avšak kdyby bylo přece v některém státě 

odepřeno nebo jakýmkoli způsobem omezeno právo volit některým mužským 

obyvatelům nad jednadvacet let, občanům Spojeným států (nebylo-li jim ovšem odňato 

pro účast na vzpouře nebo jiný zločin) – a to ať jde o volby volitelů prezidenta a jeho 

zástupce, volby do Sněmovny reprezentantů nebo volby úředníků a soudců 

v jednotlivých státech -, musí být zmenšeno zastoupení takového státu ve Sněmovně 

reprezentantů v té míře, o jakou byl v tomto státě snížen počet oprávněných voličů. 

Oddíl 3. Nikdo se nemůže stát senátorem nebo zástupcem v Kongresu, volitelem 

prezidenta a viceprezidenta, zastávat jakoukoli občanskou nebo vojenskou funkci ve 

službě Spojených států nebo kteréhokoli státu, jestliže jako člen Kongresu nebo 

funkcionář Spojených států, jako člen zákonodárného sboru kteréhokoli státu nebo jako 

výkonný nebo soudní funkcionář kteréhokoli státu složil přísahu, že bude dodržovat 

ústavu Spojených států, a potom se zúčastnil povstání nebo vzpoury proti této ústavě a 

pomáhal nebo poskytoval podporu jejím nepřátelům. Kongres však může dvěma 

třetinami hlasů v každé komoře zrušit takové omezení práv. 

Oddíl 4. Závaznost státního dluhu Spojených států, učiněného v souladu se 

zákonem včetně dluhů v důsledku uhrazení důchodů a odměn za služby vykonané při 

potlačení povstání nebo vzpoury, je nepopiratelná. Ale ani Spojené státy, ani žádný 

jednotlivý stát nevezme na sebe závazek k zaplacení dluhů, učiněných k podpoře 

povstání nebo vzpoury proti Spojeným státům, nebo nebude platit požadovanou náhradu 

za ztrátu nebo osvobození otroka; všechny takové dluhy, závazky a finanční nároky 

budou se považovat za nezákonné a neplatné. 

Oddíl 5. Kongres má právo provést tento článek přijetím odpovídajících norem.  
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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 především 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 bylo také popsat, jakým 

způsobem je pomocí kontrolních mechanismů kontrolováno dodržování zákazu mučení 

ve světě.  

Druhý blok práce je zaměřen právě 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 

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

nederogovatelné normy mezinárodního práva tuto možnost ani nepřipouští.    
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Summary 

This thesis deals with the prohibition of torture in international law. The 

prohibition of torture is considered one of the fundamental values of democratic states, 

it is an absolute right and a part of customary international law and such a rule of 

conduct from which we can under no circumstances deviate. 

Although it might seem that this topic is not too current, the opposite is true. The 

violation of the prohibition of torture is almost worldwide. The inspiration and impetus 

to select this topic for me was the situation about the U.S. war against terror and torture 

of prisoners at U.S. military bases. 

The work is divided into two blocks. The first part is a theoretical question, which 

aims to define the very concept of torture and other cruel, inhuman and degrading 

treatment and punishment and their relationship and to map the universal and particular 

international mechanisms in which the prohibition of torture is established. In this 

respect, the important document is the Convention against Torture and Other Cruel, 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which is the only universal document 

that provides a precise definition of torture. The aim of the first part was also to describe 

how the control mechanisms checked in compliance with the prohibition of torture in 

the world. 

The second part focuses on the work of the United States and cases of torture in 

prisons Bagram, Abu Ghraib and Guantanamo. Analyzed is also the phenomenon of so-

called ticking bomb scenario, which as a psychological experiment aims to crack the 

belief in the absolute prohibition of torture. 

Due to the chosen theme the majority of the literature consists of foreign source, 

whether it is the work of foreign authors, case law and the basic sources of law in this 

area. 

The thesis confirms that the prohibition of torture has a strong position under the 

international law, although there may be situations that may raise doubts about the 

correctness of the position of absolute prohibition It is not the solution to take the law 

into own hands, as it happened in case of war against terror. In my opinion, it is not 

realistic to set up a system that would violate the prohibition against torture 
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absoluteness and also work effectively. In fact, the position of the prohibition against 

torture as an international custom and an irrevocable law doesn’t allow this option. 
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