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Úvod 

Bez nadsázky lze říci, že události dne 11. září 2001 navždy změnily celý svět. 

Překvapivý teroristický útok na Světové obchodní centrum v New York City šokoval 

světovou veřejnost a donutil představitele zemí k rozhodným krokům k zastavení 

mezinárodního terorismu. Vládnoucí garnitura ve Spojených státech amerických 

reprezentovaná tehdejší administrativou prezidenta G. W. Bushe mladšího promptně 

reagovala na napadení země vyhlášením kampaně „War on Terror“, v rámci níž 

Kongres udělil prezidentovi rozsáhlé pravomoci v oblasti národní bezpečnosti. V USA 

byla přijata legislativa, která omezila občanská práva a naopak rozšířila oprávnění 

bezpečnostních agentur uvnitř země i v mezinárodním prostředí. Aktivita 

bezpečnostních složek USA se neomezila na otevřený boj, jako bylo např. zahájení 

války v Afghánistánu v roce 2001 a kontroverzní válka v Iráku v roce 2003, ale 

rozprostřela se tiše takřka po celém světě s cílem identifikovat, najít a zastavit osoby 

zapojené do mezinárodní teroristické sítě Al-Kajdá i do jiných teroristických organizací. 

Podstatnou roli v této činnosti zastávaly zpravodajské služby, které díky rozsáhlým 

privilegiím mohly při sběru zpravodajských informací postupovat mnohem efektivněji 

než doposud. 

V roce 2002 začaly na veřejnost prosakovat zprávy o operativních praktikách 

amerických zpravodajských služeb při sběru informací. Světová veřejnost se dozvěděla 

o detenčním zařízení na námořní základně Guantánamo na Kubě a postupně byla 

odhalena existence dalších podobných zařízení zřízených na okupovaných územích a 

zahraničních vojenských základnách USA. Jednou z rozporuplných metod boje proti 

terorismu, jejíž existence byla přes silné informační embargo prozrazena v roce 2004, je 

tzv. mimořádné vydávání, resp. mimořádné předávání
1
 (Extraordinary Rendition). Tato 

metoda byla vyvinuta zpravodajskou službou CIA jako velmi efektivní nástroj získávání 

zpravodajských informací o činnosti mezinárodních teroristů. Spočívá ve vytipování 

osoby podezřelé z terorismu, jež by mohla znát cenné informace, jejím vystopování a 

únosu za pomoci nebo za tichého souhlasu státu, na jehož území se tato osoba právě 

nachází. Unesená osoba je tajně soukromými letadly transportována přes tzv. „globální 

pavoučí síť“ do některé ze zemí, které praktikují  pokročilé výslechové metody s užitím 

                                                           
1
 V textu práce je preferován pojem „mimořádné předání“, k výkladu viz kapitola 1.1 Pojem. 
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různých technik tortury, a v této zemi je vězněna a vyslýchána místními orgány. 

Extrahovaná zpravodajská informace je předána CIA a podezřelá osoba je poté 

v přijímající zemi považována za trestně stíhanou a je s ní zahájeno soudní řízení, nebo 

je dále vězněna bez formálních obvinění, anebo „zmizí.“ Osudy mimořádně předaných 

osob svými slovy shrnul jeden z bývalých agentů CIA: "If you want a serious 

interrogation, you send a prisoner to Jordan. If you want them to be tortured, you send 

them to Syria. If you want someone to disappear - never to see them again - you send 

them to Egypt."2
 

Tématem této diplomové práce jsou právě mimořádná předávání jako fenomén boje 

proti terorismu a jejich kritická reflexe ve světle mezinárodního práva lidských práv.  

Hlavní inspirací pro výběr tohoto tématu byl článek Veroniky Bílkové Ve jménu boje 

proti terorismu? Mimořádná předávání a ochrana lidských práv, publikovaný v roce 

2008 v Trestněprávní revue
3
, dále pak velmi podnětné studium mezinárodních vztahů 

v programu Master of Arts in International Administration na University of Miami pod 

vedením lektorů z amerického Ministerstva zahraničí a Ministerstva obrany a obecný 

zájem o problematiku mezinárodních vztahů a mezinárodního práva. Přestože 

v zahraniční literatuře vzniklo k tématu mimořádných předávání mnoho příspěvků, 

většina z nich se věnovala popisu fakt a obsahovala prosté konstatování porušení 

různých norem mezinárodního práva bez hlubšího rozboru. 

Cílem práce je detailní lidskoprávní analýza praxe mimořádných předávání a případná 

identifikace porušení konkrétních závazných norem mezinárodního práva lidských práv. 

V rámci této analýzy nejprve shrnu obecná fakta o mimořádných předáváních, 

identifikuji relevantní mezinárodněprávní prameny, a poté provedu rozbor pramenů, aby 

v závěru bylo možné učinit úvahy o legalitě mimořádných předávání. Přestože to 

nemusí být na první pohled zřejmé, jedná se o velmi komplexní téma pro právní rozbor 

a z důvodů kapacity a konzistence práce je nutné jednoznačně vymezit jeho rámec. Tím 

je výhradně mezinárodní právo lidských práv na multilaterální úrovni, nicméně je 

zohledněna i aplikovatelnost mezinárodního humanitárního práva, které může mít na 

platnost lidskoprávních závazků značný vliv. Přestože původním záměrem bylo 

                                                           
2
 Vyjádření bývalého agenta CIA Roberta Baera pro média. 

3
 BÍLKOVÁ, V.: Ve jménu boje proti terorismu? Mimořádná předávání a ochrana lidských práv, 

Trestněprávní revue 1/2008. 
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zkoumat v analýze i evropský regionální systém ochrany lidských práv, z kapacitních 

důvodů bylo nutné od záměru upustit a tomuto okruhu je věnováno krátké shrnutí 

v závěru druhé části práce. Podrobnější vymezení rozsahu analýzy a výčet dalších 

nezbytných omezení jsou provedeny v kapitole 2.2 Předběžné otázky. 

Práce je systematicky rozdělena na tři kapitoly. Cílem první kapitoly je představení 

problému a jeho zobecněné faktické vymezení pro účel právní analýzy. Nejprve je 

věnováno několik slov výkladu pojmu mimořádného předání včetně ohlédnutí se za 

historií této metody v praxi zpravodajských služeb. Dále jsou stručně představeny 

klíčové případy, jejichž popis je z většiny založen na výpovědích osob, které byly 

mimořádnému předání podrobeny. Závěr kapitoly je věnován ohlédnutí za vývojem 

v posledních letech včetně výsledků vyšetřování vnitrostátních i mezinárodních orgánů 

a kapitola je zakončena shrnutím relevantních fakt. 

Obsahem stěžejní druhé kapitoly je samotná analýza relevantních mezinárodněprávních 

norem. V úvodu této části je stanovena metoda identifikace relevantních právních 

norem a systematika právní analýzy. Dále jsou řešeny předběžné otázky, které mohou 

mít vliv na výběr relevantních právních norem, zejména role mezinárodního 

humanitárního práva a jeho vztah k mezinárodnímu právu lidských práv. Následuje 

výběr právních norem a jejich zevrubná analýza. Zkoumány jsou výhradně ty aspekty, 

které mohou být pro mimořádná předávání významné. Není záměrem autora provádět 

v této práci kompletní výklad analyzovaných norem a zbytečně tím duplikovat kvalitní 

výkladovou literaturu. Do právní analýzy je zahrnuta i relativně samostatná 

problematika diplomatických záruk, neboť s mimořádnými předáváními velmi úzce 

souvisí do té míry, že tyto dva problémy nelze navzájem izolovat. 

Následuje třetí kapitola, jejímž obsahem je zamyšlení autora nad výsledky právního 

rozboru a relevantními fakty o mimořádných předáváních, a určení možnosti porušení 

konkrétních ustanovení právních norem všemi subjekty mezinárodního práva, jež se na 

mimořádných předáváních podílely. 

Základním tuzemským pramenem, jak bylo uvedeno výše, je článek Veroniky Bílkové 

Ve jménu boje proti terorismu? Mimořádná předávání a ochrana lidských práv, 

publikovaný v roce 2008 v Trestněprávní revue. Stěžejními prameny pro právní analýzu 
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jsou výkladová literatura autora Manfreda Nowaka k Mezinárodnímu paktu o 

občanských a politických právech4
 a k Úmluvě proti mučení a krutému, nelidskému 

nebo ponižujícímu zacházení a trestání (společně s Elizabeth McArthur)
5
, rozhodovací 

činnost příslušných mezinárodních orgánů a publikace Torture by proxy: International 

and Domestic Law Applicable to „Extraordinary Renditions“6
, vypracovaná Advokátní 

komorou města New York a Centrem pro lidská práva a globální spravedlnost 

Newyorské Univerzity. 

 

 

 

„Human rights is a very flexible concept. It kind of depends on how hypocritical you 

want to be on a particular day.” 

- Michael Scheuer, bývalý ředitel CIA 

  

                                                           
4
 NOWAK, M.: U.N. Covenant on Civil and Political Rights – CCPR Commentary, 2nd revised edition, 

Kehl, N.P. Engel Publisher, 2005. 
5
 NOWAK, M.; MCARTHUR, E.: The United Nations Convention Against Torture – A Commentary, 

Oxford Commentaries on International Law, Oxford University Press, 2008. 
6
 Torture by proxy: International and Domestic Law Applicable to „Extraordinary Renditions“, The 

Committee on International Human Rights of the Association of the Bar of the City of New York & The 

Center for Human Rights and Global Justice, New York University School of Law, New York, 2004. 
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1 Vymezení problému 

1.1 Pojem 

Přestože samotný název navádí k hledání právních souvislostí, není mimořádné 

předávání zavedeným právním institutem a nelze jej zaměňovat s extradicí, vyhoštěním 

či jiným právním nástrojem vnitrostátního či mezinárodního práva. Nelze dokonce ani 

říci, že by šlo o formální označení nějakého programu nebo nástroje. Pojem mimořádné 

předání spíše jako neformální označení zahrnuje systematizovaný souhrn praktik, které 

od konce devadesátých let provádí americká tajná služba CIA jako operativní nástroj 

„války proti terorismu“ v rámci svého programu High-Value Target (HVT)
7
 a High-

Value Detainee (HVD).
8
   

Mimořádné předání (Extraordinary Rendition) lze charakterizovat jako „mimosoudní 

postup, který spočívá v tom, že jednotlivec je nezákonně unesen, zadržen nebo převezen 

do jiné země k výslechu, který je ve většině případů spojen s držením v izolaci a 

mučením.“9
 Jinou (oficiální) definicí je „extrajudiciální transfer osob z jedné jurisdikce 

nebo státu do jiného, za účelem věznění a vyšetřování mimo normální právní systém, 

přičemž zde je skutečné riziko mučení nebo krutého, nelidského nebo ponižujícího 

zacházení.“10
 Metoda zahrnuje dva základní elementy. Prvním z nich je extrajudiciální 

a mimozákonný postup spočívající ve fyzickém zadržení předem vytipované podezřelé 

osoby a jejím následném nuceném transferu ze země, ve které byla takto zadržena (dále 

jen „výchozí stát“ nebo „výchozí země“). Extrajudiciální povaha spočívá v absenci 

legálního soudního či řádného administrativního rozhodnutí
11

, na jehož základě by bylo 

zadržení provedeno. Mimozákonnost postupu spočívá v tom, že zadržení a transfer 

nejsou podloženy zákonnou legitimací ve výchozím státu, stejně jako žádnou normou 

mezinárodního práva. Druhý element představuje doručení podezřelého k výslechu do 

cílové země (dále také „cílový stát“), ve které je podezřelý držen incommunicado ve 

                                                           
7
 Cíl vysoké (zpravodajské) hodnoty. Vlastní překlad autora. 

8
 Zadržená osoba vysoké (zpravodajské) hodnoty. Vlastní překlad autora. K použitému termínu viz 

MARTY, D.: Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member 

states: second report, 2007, Parlamentní shromáždění Rady Evropy, Výbor pro právní záležitosti a lidská 

práva, bod 51, dostupné online: http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc07/edoc11302.pdf. 
9
 Údajné využití evropských zemí ze strany CIA pro převoz a nezákonné zadržování. Evropský parlament, 

2006/2200 (INI), 2006, s. 36 In BÍLKOVÁ, V. Ve jménu boje proti terorismu? Mimořádná předávání a 

ochrana lidských práv. Trestněprávní revue 1/2008, s. 8-17. 
10

 Oficiální definice United Kingdom Intelligence and Security Committee. 
11

 Příkaz v rámci subordinace zpravodajské služby lze stěží považovat za adekvátní správní rozhodnutí. 

http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc07/edoc11302.pdf
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vazbě po dobu přesahující běžné zadržení a tam vyslýchán. Vyšetřovací metody použité 

při vyslýchání v mnoha případech údajně zahrnují praktiky mučení nebo kruté, nelidské 

či ponižující zacházení. Mimořádná předávání jsou v cizojazyčných zdrojích rovněž 

nazývána torture by proxy12
 („zmocněné mučení“), což má reflektovat jejich účel, 

kterým je jakýsi outsourcing nezákonných praktik a vyhnutí se přímé odpovědnosti. 

Zpravodajské služby a jejich činnost vždy přitahovaly pozornost veřejnosti pro své 

utajení a činnost často překračující standardní rámec právních i etických pravidel. 

Únosy zpravodajsky či politicky důležitých osob nejsou ve světě zpravodajských služeb 

žádnou novinkou a rozhodně ani nelze říci, že by výhradním uživatelem této metody 

byla americká CIA. Z historie 20. století si tak lze připomenout některé mediálně známé 

případy, jako byl např. únos nacisty Adolfa Eichmanna z Argentiny do Izraele 

zpravodajskou službou Mossad v roce 1960,
13

 únos jaderného fyzika Mordechaje 

Vanunua z Itálie do Izraele stejnou organizací v roce 1986,
14

 či zadržení a únos 

mezinárodního teroristy Iljiče Ramireze Sancheze, řečeného „Carlose Šakala“, ze 

Súdánu do Francie zpravodajskou službou DST v roce 1994,
15

 Tyto případy lze označit 

jako renditions, bez přívlastku extraordinary (mimořádný), neboť se od výše zmiňované 

praxe lišily svým primárním účelem, kterým bylo přivedení unesené osoby před 

„řádný“
16

 soud v cílové zemi a souzení této osoby podle platných procesních pravidel. 

Pro některé z renditions bychom snad v etické rovině mohli hledat určitou legitimitu 

danou zájmem veřejnosti na potrestání mezinárodních teroristů či zločinců, přesto lze 

těžko najít jejich soulad s platným právem. Pro tyto případy byla nicméně 

charakteristická jejich nízká četnost, která vypovídá o tom, že šlo výhradně o ad hoc 

operace iniciované zvláštními okolnostmi. 

                                                           
12

 Např. Torture by proxy: International and Domestic Law Applicable to „Extraordinary Renditions“, 

The Committee on International Human Rights of the Association of the Bar of the City of New York & 

The Center for Human Rights and Global Justice, New York University School of Law, New York, 2004. 
13

 Profil: Adolf Eichmann, Holocaust.cz, webová stránka, 7. července 2012, dostupné online: 

http://www.holocaust.cz/cz2/history/people/eichmann. 
14

 Mordechai Vanunu, a prisoner of conscience, webová stránka, 7. července 2012, dostupné online: 

http://www.vanunu.org/. 
15

 Profile of Carlos the Jackal, About.com, webová stránka, 7. července 2012, dostupné online: 

http://terrorism.about.com/od/groupsleader1/p/CarlostheJackal.htm. 
16

 Řádný za předpokladu, že soudní řízení nebylo procesně zmařeno již samotným nelegálním 

předvedením před spravedlnost; v některých případech rovněž byla užita diskutabilní univerzální 
jurisdikce soudu, neveřejná slyšení a další nestandardní postupy, které v důsledku mohly znamenat 

porušení procesních podmínek, a tedy překážku právu na spravedlivý proces.  

http://www.holocaust.cz/cz2/history/people/eichmann
http://www.vanunu.org/
http://terrorism.about.com/od/groupsleader1/p/CarlostheJackal.htm
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V kontrastu s ojedinělými případy únosů bylo mimořádné předávání od svého začátku 

v rámci HVD programu koncipováno jako standardizovaný postup pro systematické 

využití v praxi, přičemž primárním cílem programu byla extrakce cenných 

zpravodajských informací o teroristických aktivitách, a nikoli předvedení unesené 

osoby před spravedlnost. Základy programu byly položeny prezidentem Reaganem již 

v roce 1987
17

 a rozvinuty v období vlády prezidenta Clintona. Za hlavního architekta 

programu HVD je považován Michael Scheuer, který byl v Clintonově administrativě 

vedoucím zpravodajské skupiny Bin Laden Unit a později i šéfem CIA.
18

 V této době 

byl program systematizován a jeho hlavním účelem bylo transferovat osoby napojené na 

mezinárodní teroristickou síť Al-Kajdá do třetích zemí, ve kterých byly předány místní 

trestní spravedlnosti. Takto bylo před 11. zářím 2001 transferováno převážně do Egypta 

přibližně 80 osob.
19

 

Masově byl program využit až po událostech z 11. září 2001 v období vlády prezidenta 

Bushe mladšího. Došlo také k významné koncepční změně programu; zatímco 

původním cílem bylo eliminovat hrozbu terorismu formou předávání nebezpečných 

osob trestním jurisdikcím, které nad nimi formálně nebo neformálně držely trestní nebo 

vojenskou trestní pravomoc, novým cílem programu se stala výhradně extrakce 

zpravodajských informací. Program tím ztratil poslední prvky intervence soudní moci a 

byl nadále ve všech svých článcích realizován výhradně exekutivou. Odhaduje se, že 

zadržených a vězněných osob mohly být řádově stovky,
20

 z nichž mnoho je dosud 

vězněno a vyslýcháno v cílových zemích nebo na satelitních základnách amerických 

ozbrojených sil, na něž se podle amerických zákonů teritoriálně nevztahuje americké 

federální právo.
21

 

Překlad anglického pojmu Extraordinary Rendition do českého jazyka působí 

problémy. Právu znalému čtenáři neunikne, že se tento pojem kategoricky liší od 

                                                           
17

 K tomu viz zadržení teroristy Fawwaze Yunise v mezinárodních vodách, UNITED STATES of America 

v. Fawaz YUNIS, a/k/a Nazeeh, 288 U.S.App.D.C. 129. 
18

 JOHNSON, R.: Note – Extraordinary Rendition: A Wrong  Without a Right, University of Richmond 

Law Review, 2008 – 2009, s. 1139. 
19

 Podle vyjádření bývalého šéfa americké CIA George Teneta, viz JOHNSON, R.: Note – Extraordinary 

Rendition: A Wrong  Without a Right, University of Richmon Law Review, 2008 – 2009, s. 1140. 
20

 „Rendition“ and secret detention: A global system of human rights violations, Questions and Answers, 

2006, Report, Amnesty International, dostupné online: 

http://www.amnesty.org/en/library/info/POL30/003/2006.  
21

 Zejm. nechvalně proslulá základna Guantanamo na Kubě, základna Diego Garcia v Indickém oceánu, 

Abú Ghrajb v Iráku či „Salt pit“ v Afghánistánu. 

http://www.amnesty.org/en/library/info/POL30/003/2006
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postupu vydávání osob podle předpisů trestního práva (extradice), pro který existuje 

anglický ekvivalent extradition. Někteří autoři
22

 používají v českém jazyce sousloví 

„mimořádné předání“, což podle mého názoru není zcela vhodný lingvistický překlad 

pojmu Extraordinary Rendition, avšak čeština zřejmě nezná ekvivalent, který by tento 

anglický termín vystihoval lépe. Přestože v oficiálních dokumentech Evropské unie
23

 je 

užit výraz mimořádné vydávání, pro zachování jednoty terminologie se v této práci 

držím pojmu mimořádné předávání, neboť pojem „vydávání“ spíše evokuje zdání 

příbuznosti s extradičním nebo podobným řízením. V názvu práce je nicméně zachován 

pojem mimořádné vydávání v linii s úředním překladem EU a zejména z toho důvodu, 

že do uzávěrky již nebylo technicky možné název práce měnit. Terminologicky 

složitější je situace u prostého termínu Rendition bez přívlastku Extraordinary, neboť 

zde je užití pouhého slova „předávání“ poněkud vágní. V textu proto užívám anglický 

originál, popřípadě, vyplývá-li to bez dalšího z kontextu, hovořím zkráceně o únosu. 

Pro dokreslení představy o praxi mimořádných předávání bude vhodné čtenáři přiblížit 

skutkové okolnosti konkrétních případů. Protože není možné popsat, ba ani vyjmenovat 

všechny případy, vybral jsem s ohledem na další zkoumání kauzy nejvíce 

medializované a především takové, na které se vztahuje či může vztahovat standard 

ochrany poskytované v rámci evropského systému ochrany lidských práv. V závěru 

první části budou shrnuty jednotící prvky případů mimořádných předávání, které budou 

klíčové pro právní rozbor. 

  

                                                           
22

 BÍLKOVÁ, V. Ve jménu boje proti terorismu? Mimořádná předávání a ochrana lidských práv, 

Trestněprávní revue 1/2008, s. 8-17. 
23

 Usnesení Evropského parlamentu ze dne 19. února 2009 o údajném využití evropských zemí ze strany 

CIA pro převoz a nezákonné zadržování vězňů, Evropský parlament, 2010/C 76 E/11. 
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1.2 Některé případy mimořádných předávání 

1.2.1 Maher Arar 

Maher Arar, kanadský a syrský občan s civilním povoláním síťového analytika, cestoval 

dne 26. září 2002 se svou ženou a dětmi z dovolené v Tunisku zpět do svého 

domovského Montrealu. Při přestupu na letišti Johna F. Kennedyho v New Yorku byl 

neočekávaně zadržen americkými imigračními úřady, které jej mylně považovaly za 

teroristu s napojením na organizaci Al-Kajdá. Následovalo intenzivní vyslýchání 

vedené imigračními úředníky a příslušníky Federálního úřadu pro vyšetřování,
24

 při 

kterém bylo Ararovi odepřeno právo na telefonát i na právního zástupce s tvrzením, že 

tato práva přísluší pouze americkým občanům.  

Druhého dne byl Arar převezen z letiště do samovazby Městské vazební věznice v New 

Yorku,
25

 kde strávil 11 dní bez vznesení jakýchkoli formálních obvinění. V průběhu 

zadržení byl vyšetřovateli přesvědčován, aby dobrovolně souhlasil se svým vydáním do 

Sýrie; Arar však trval na vydání do Kanady a tvrdil, že v Sýrii by mohl být podroben 

trestu mučení za své dřívější vyhnutí se povinné vojenské službě v syrské armádě, což 

mohlo být kvalifikováno jako trestný čin dezerce. Při pobytu ve vazbě byl rovněž 

navštíven kanadskou konzulkou, která jej ubezpečila o tom, že do Sýrie nebude vydán, 

a také právničkou, která mu doporučila nepodepisovat žádné dokumenty. V noci 8. října 

2002 byl Arar náhle informován o rozhodnutí imigračního úředníka o deportaci ze 

Spojených států do Sýrie z důvodu jeho předešlého styku s několika osobami 

podezřelými z terorismu. Bezprostředně po oznámení rozhodnutí byl přepraven 

soukromým letadlem přes Řím do Ammánu a předán jordánským bezpečnostním silám, 

které jej okamžitě po převzetí transportovaly na hranici se Sýrií a vydaly syrským 

úřadům.  

Syrské úřady umístily Arara do věznice v Damašku a držely jej bez obvinění nepřetržitě 

po dobu 12 měsíců v nelidských podmínkách podzemní samovazby. V průběhu věznění 

byl Arar podle svých slov vyslýchán syrskou tajnou službou a dalšími bezpečnostními 

složkami. Byl bit a mučen, aby se doznal k napojení na teroristickou organizaci Al-

Kajdá a k domnělému pobytu v teroristickém výcvikovém táboře v Afghánistánu. 

                                                           
24

 Federal Bureau of Investigation (FBI) 
25

 Metropolitan Detention Center, vlastní překlad autora. 
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V době svého uvěznění jej několikrát navštívil kanadský konzul a dokonce i kanadský 

velvyslanec; Kanada byla o zadržování svého občana plně informována. Po téměř roce 

věznění bez jakéhokoli obvinění byl Maher Arar náhle z věznice propuštěn a předán do 

péče kanadskému konzulovi, který jej přepravil zpět do Kanady.
26

 

Maher Arar podal v roce 2004 na Generálního prokurátora USA, imigrační úředníky a 

některé další osoby soukromoprávní žalobu, kterou se domáhal určení, že byla porušena 

jeho základní lidská práva, a to konkrétně zákaz mučení podle Úmluvy proti mučení a 

jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání (dále jen 

„UNCAT“),
27

 právo nebýt podroben vyšetřování s použitím mučení a jiných 

zakázaných donucovacích technik a neoprávněné věznění a omezování svobody 

(substantive due process – detention).
28

 

Ve sporech před americkými soudy však vláda USA uplatnila tzv. privilegium státního 

tajemství,29
 založené právním precedentem v případu United States v. Reynolds.30

 Podle 

tohoto kontroverzního pravidla soud na základě pouhého prohlášení (affidavitu) vlády 

vyloučí dokazování určitých skutečností, jejichž zveřejnění by podle tvrzení vlády 

mohlo ohrozit národní bezpečnost USA. Soud přitom zpravidla neověřuje pravdivost 

prohlášení ani v neveřejném projednání. Toto v evropském prostředí nevídané a 

kontroverzní pravidlo, které de facto omezuje ústavní systém brzd a protivah, bylo 

v kauze Arar uplatněno a všechny řádné soudní instance žalobu zamítly pro neunesení 

důkazního břemene. Stížnost k Nejvyššímu soudu USA byla ze stejných důvodů 

odmítnuta.
31

 

Vedle neúspěšného pokusu o soukromoprávní remediaci ve Spojených státech bylo 

provedeno nezávislé vládní vyšetřování v Kanadě, které Arara oficiálně očistilo od 

                                                           
26

 Maher’s Story, Maher Arar online, webová stránka, 8. května 2012, dostupné online: 

http://maherarar.net/mahers%20story.php. 
27

 Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání (United 

Nations Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), 

u nás vyhlášena vyhláškou FMZV ČSSR č. 143/1988 Sb. 
28

 Arar v. Ashcroft, 414 F. Supp. 2d 250; 2006 U.S. Dist. LEXIS 5803, dostupné online: 

http://ccrjustice.org/files/EDNY%20Opinion%202.06.pdf  
29

 State secrets privilege, vlastní překlad autora. 
30

 United States v. Reynolds, 73 S.Ct. 528; 97 L.Ed. 727. 
31

 Maher Arar, Petitioner v. John D. Ashcroft, former Attorney General, et al, Supreme Court of the 
USA, Docket File no. 09-923, dostupné online: 

http://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docketfiles/09-923.htm.  

http://maherarar.net/mahers%20story.php
http://ccrjustice.org/files/EDNY%20Opinion%202.06.pdf
http://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docketfiles/09-923.htm
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podezření z napojení na teroristické skupiny. Na základě výsledků vyšetřování se 

Kanadská vláda oficiálně omluvila a vyplatila odškodné.
32

 

1.2.2 Abú Omar (Imam Rapito Affair) 

Abú Omar, vlastním jménem Hassan Mustafa Osama Nasr, je egyptský radikální 

islámský duchovní, který byl v roce 2003 unesen z italského Milana a jako podezřelý 

z terorismu předán do Egypta, kde byl po dobu 4 let podroben mučení za účelem 

doznání se k terorismu. 

V roce 2001 uprchl egyptský občan Abú Omar ze své rodné země do Itálie, kde získal 

politický azyl jako bývalý příslušník organizace Al-Gama'a al-Islamiyya, jež byla 

v Egyptě prohlášena za nelegální teroristickou organizaci. Od svého příjezdu do Itálie 

byl Abú Omar sledován italskou vojenskou rozvědkou SISMI a americkou CIA jako 

islámský extremista podezřelý z napojení na mezinárodní teroristickou síť Al-Kajdá. 

Jeho aktivní role v teroristické síti měla spočívat zejména v teoretické ideové průpravě 

budoucích mudžahedínů.
33

  

Dne 17. února 2003 jej po cestě k polední modlitbě v místní mešitě v Miláně náhle 

přepadla skupina maskovaných mužů, kteří jej za denního světla unesli z ulice a 

v dodávce přepravili na americkou leteckou základnu Aviano v Itálii. Tam byl údajně 

mučen za účelem získání zpravodajských informací a poté přepraven na další americkou 

základnu Ramstein v Německu, aby byl předán do dalšího letadla k deportaci do 

Egypta.
34

 

Egyptské úřady Abú Omara ihned po převzetí uvěznily do věznice Tura, kde jej podle 

jeho svědectví vyslýchala egyptská tajná služba SSI s použitím bití a mučení 

elektrickým proudem. Po více než roce byl Abú Omar propuštěn do domácího vězení, 

ze kterého se mu podařilo telefonicky informovat své příbuzné o svém zadržení. 

Přestože byl v této době již formálně propuštěn na svobodu egyptskými soudy pro 

                                                           
32

 Prime Minister releases letter of apology to Maher Arar and his family and announces completion of 

mediation process, Stephen Harper, Prime Minister of Canada, 2007, webová stránka, dostupné online: 

http://pm.gc.ca/eng/media.asp?id=1509. 
33

 Who is Abu Omar? Extracts from the Italian Police Surveillance Tapes, World Politics Review, 11. 

června 2008, dostupné online: http://www.worldpoliticsreview.com/articles/2267/who-is-abu-omar-

extracts-from-the-italian-police-surveillance-tapes. 
34

 CIA Ruse Is Said to Have Damaged Probe in Milan, The Washington Post, 6. prosince 2006, přístupné 

online: http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/04/AR2005120400885.html. 

http://pm.gc.ca/eng/media.asp?id=1509
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/2267/who-is-abu-omar-extracts-from-the-italian-police-surveillance-tapes
http://www.worldpoliticsreview.com/articles/2267/who-is-abu-omar-extracts-from-the-italian-police-surveillance-tapes
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/12/04/AR2005120400885.html
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nedostatek důkazů, po telefonických rozhovorech se svými příbuznými byl opět úřady 

zadržen a vězněn až do února roku 2007, kdy byl formálně i fakticky opět propuštěn na 

svobodu.
35

  

Případem Abú Omara se díky jeho značné medializaci začala zabývat italská 

prokuratura, která postavila osoby zapojené do únosu před trestní spravedlnost. Přes 

silný diplomatický odpor bylo dosaženo odsuzujícího rozsudku pro kvalifikovaný 

únos
36

 u dvaceti čtyř osob italského a amerického státního občanství, přičemž američtí 

občané byli odsouzeni in absentia.
37

 Přestože Itálie nakonec podlehla diplomatickému 

tlaku a nepožádala Spojené státy o vydání k výkonu trestu, byl úspěšně vydán Evropský 

zatýkací rozkaz, který fakticky znemožňuje legální pohyb odsouzených osob na 

území Evropské unie. 

Mezitím v roce 2005 tatáž italská prokuratura vydala na Abú Omara formální zatykač 

pro podezření z mezinárodního terorismu, který je patrně důvodem, proč se Abú Omar 

již zpět do Itálie nevrátil. Z obžaloby mimo jiné zaznělo, že nezákonným uplatněním 

mimořádného předání byl v Itálii fakticky znemožněn výkon spravedlnosti nad tímto 

údajným teroristou cestou trestního práva. Abú Omar se v současné době domáhá určení 

o porušení svých práv před Evropským soudem pro lidská práva.
38

 

1.2.3 Khaled El-Masri 

Khaled El-Masri je německým občanem libanonského původu, který byl v roce 2003 

zadržen na srbsko-makedonském hraničním přechodu a unesen do Afghánistánu. 

El-Masri se narodil libanonským rodičům v Kuvajtu a byl vychován v Libanonu. Na 

základě schváleného politického azylu během Libanonské války a delšího následného 

pobytu ve Spolkové republice Německo mu v roce 1995 bylo uděleno německé 

občanství. El-Masri se v Německu oženil a usadil se v městě Ulm, kde se živil jako 

                                                           
35

 Egypt releases 'rendition' cleric , BBC News Online, 12. února 2007, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6352717.stm  
36

 Pozn. orig. Sequestro di persona, Čl. 605 ve spojení s Čl. 110 a 112 italského trestního zákona (Codice 

Penale) 
37

 Italian court finds CIA agents guilty of kidnapping terrorism suspect, The Guardian, 4. listopadu 2009, 
dostupné online: http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/04/cia-guilty-rendition-abu-omar/print. 
38

 Nasr and Ghali v. Italy, Evropský soud pro lidská práva, stížnost č. 44883/09, 6. srpna 2009. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/6352717.stm
http://www.guardian.co.uk/world/2009/nov/04/cia-guilty-rendition-abu-omar/print
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pokrývač a prodejce automobilů.
39

 Na konci roku 2003 se rozhodl vycestovat 

autobusem na krátkou dovolenou do hlavního města Makedonie.
40

 Dne 31. prosince 

2003 byl při přejezdu srbsko-makedonské hranice neočekávaně zadržen makedonskými 

pohraničníky a byl mu zabaven cestovní pas. Následně byl převezen do neznámého  

hotelu ve Skopje a tam držen mimo jakýkoli kontakt s vnějším světem a vyslýchán 

makedonskými vyšetřovateli ohledně údajného napojení na extremistické skupiny 

v Evropě. Po 23 dnech, z nichž několik strávil protestní hladovkou, byl náhle spoután a 

převezen z hotelu do neznámých prostor, kde byl podle svých slov svlečen do naha, bit 

a poté navlečen vězeňských svršků. Byl mu zakryt zrak a sluch a následně byl naložen 

do letadla a vleže připoután k zemi obličejem dolů.  

V letadle mu injekcí byla vpravena sedativa a probudil se až po přistání v cizím 

prostředí. Po nějaké době se dozvěděl, že byl letecky přepraven do Afghánistánu. Celý 

průběh operace údajně zajišťovali anglicky mluvící maskovaní muži v černých oděvech 

a černých lyžařských maskách. V Afghánistánu byl El-Masri vsazen do cely a 

vyslechnut muži v černých maskách za přítomnosti amerického doktora a překladatele. 

V samovazbě strávil čtyři měsíce, po které byl několikrát vyslýchán. Bylo mu zamezeno 

zkontaktovat německé zastupitelské úřady, stejně tak jako mu byl odepřen přístup před 

soudce nebo kontakt s právníkem. Po nějakém čase začal El-Masri společně s několika 

dalšími vězni držet protestní hladovku. 27. den hladovky byl vyslýchán dvěma anglicky 

mluvícími muži, kteří mu oznámili, že jej bez souhlasu Washingtonu nemohou 

z věznice propustit. V 37. den hladovky byl násilně sycen. O několik dnů později byl 

opět vyslýchán, tentokrát německy mluvící osobou za přítomnosti dvou Američanů. 

Bylo mu oznámeno, že bude z vazby propuštěn za podmínky, že nikdy veřejně 

nepromluví o tom, co se mu přihodilo. Den po rozhovoru, 28. května 2004, byl spoután 

a letecky přepraven do Albánie a automobilem odvezen na neznámé místo do hor. 

Únosci jej vysadili na opuštěné prašné cestě, vrátili mu cestovní pas a věci a nařídili mu 

kráčet po cestě do tmy a neotáčet se. El-Masri ve strachu, že bude zastřelen, uposlechl. 

Po nějaké době byl nalezen albánskými vojáky a přepraven na letiště, odkud se vrátil 

zpět do Německa. Zdravotní vyšetření provedená po návratu do Německa prokázala, že 

                                                           
39

Statement: Khaled El-Masri, American Civil Liberties Union (ACLU), 6. prosince 2005, dostupné 

online: http://www.aclu.org/human-rights_national-security/statement-khaled-el-masri. 
40

 Pozn. FYROM, oficiální zkratka, pozn. aut.: Bývalá jugoslávská republika Makedonie (Former 

Yugoslav Republic Of Macedonia). 

http://www.aclu.org/human-rights_national-security/statement-khaled-el-masri
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byl El-Masri skutečně mučen a že musel být dlouhodobě držen mimo kontakt se 

slunečním světlem. 

Po zveřejnění případu se zjistilo, že El-Masri byl omylem považován za islámského 

extremistu podobného jména a že vedoucí osoby americké vlády se o jeho chybném 

zadržení dozvěděly v dubnu 2004. Propuštěn byl údajně na příkaz tehdejší americké 

poradkyně pro národní bezpečnost
41

 Condoleezy Riceové, která jej vydala ihned poté, 

co se o zadržení dozvěděla. 

V roce 2007 německé trestní orgány obvinily třináct osob podezřelých z únosu El-

Masriho z Makedonie a s pomocí španělských trestních orgánů se jim podařilo 

identifikovat jména, pod kterými byly lety uskutečněny. Německo však nikdy pro silný 

politický tlak americké diplomacie
42

 oficiálně nepožádalo o vydání těchto osob z USA. 

Podle diplomatických depeší, které zveřejnil server Wikileaks dokonce americká 

diplomacie Německu vyhrožovala retorzemi, které byly uplatněny vůči Itálii jako 

reakce na soudní přezkum případu Imam Rapito Affair (viz kapitola 1.2.2 Abú Omar 

(Imam Rapito Affair)). Uvedená diplomatická depeše tvoří přílohu č. 4 této práce. Podle 

německých trestních zákonů obvinění in absentia souzeni být nemohli. 

El-Masri se neúspěšně pokoušel domoci satisfakce v soudních a správních řízeních ve 

Spojených státech amerických,
43

 Německu
44

 i Makedonii. Ve všech těchto zemích však 

byly jeho stížnosti s ohledem na privilegia státního tajemství a důvody národní 

bezpečnosti zamítnuty. Rozhodl se proto obrátit na nadnárodní instituce. Nejprve 

prostřednictvím Americké unie občanských svobod (dále jen „ACLU“)
45

 podal žádost o 

přezkum k Meziamerické komisi pro lidská práva, v níž se domáhá nezávislého 

vyšetřování a určení, že USA svým programem mimořádných předávání porušily 

Americkou úmluvu o lidských právech.
46

 O jeho žádosti
47

 zatím nebylo rozhodnuto. Po 

                                                           
41

 National Security Advisor, vlastní překlad autora. 
42

 Údaje z Wikileaks, zprostředkovaně: Leaked Cables Cast Light on Bungled CIA Kidnapping, Inter 

Press Service, 29. listopadu 2009, dostupné online: http://www.ipsnews.net/2010/11/leaked-cables-cast-

light-on-bungled-cia-kidnapping/. 
43

 Khaled El-Masri, Petitioner v. United States, Supreme Court of the USA, Docket File no. 06-1613 

dostupné online: http://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docketfiles/06-1613.htm. 
44

 German sues for CIA extradition, BBC Online, 9. června 2008, dostupné online: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7444406.stm. 
45

 American Civil Liberties Union, vlastní překlad autora. 
46

 American Convention on Human Rights (Pact of San José), San José, 22. listopad 1969. 

http://www.ipsnews.net/2010/11/leaked-cables-cast-light-on-bungled-cia-kidnapping/
http://www.ipsnews.net/2010/11/leaked-cables-cast-light-on-bungled-cia-kidnapping/
http://www.supremecourt.gov/Search.aspx?FileName=/docketfiles/06-1613.htm
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7444406.stm
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zamítnutí správní žaloby v Německu bylo iniciováno řízení u Evropského soudu pro 

lidská práva (ESLP) proti Makedonii a její spoluodpovědnosti za El-Masriho únos. 

V současné době probíhá řízení El-Masri v. “The former Yugoslav Republic of 

Macedonia“48 před Velkým senátem ESLP a 16. května 2012 proběhlo ve věci veřejné 

zasedání. Lze tedy s napětím očekávat, jak si Velký senát s mezinárodně-politicky 

ožehavou kauzou poradí.
49

 

1.2.4 Ahmed Agiza a Muhammad Alzery 

Ahmed Agiza a Muhammad Alzery jsou dva egyptští občané, kteří v letech 1999 – 2001 

žádali o politický azyl ve Švédsku. Protože šlo o osoby podezřelé z napojení na 

teroristické skupiny, byly obě jejich žádosti postoupeny k rozhodnutí švédské vládě, jež 

jejich žádosti bez soudního přezkumu zamítla a rozhodla o jejich vyhoštění zpět do 

Egypta. Aby se formálně vyhnula porušení zásady non-refoulement (tj. zákazu vydání 

do země, ve které by mohla být porušena jejich základní lidská práva, zejména právo na 

život a právo nebýt mučen), požádala švédská vláda Egypt o poskytnutí tzv. 

diplomatických záruk. Na základě těchto záruk byli Agiza i Alzery vydáni do Egypta a 

zde uvězněni. Přes platnost diplomatických záruk byli oba v egyptských věznicích 

různými způsoby mučeni.
50

 

Přestože případy Agizy a Alzeryho jsou klasickým uprchlickým případem a případem 

porušení zásady non-refoulement ze strany Švédska, v následném vyšetřování vyšlo 

najevo, že transfer nebyl organizován ani realizován úřady Švédska či Egypta, nýbrž 

bezpečnostními složkami USA.
51

 Předpokládá se, že deportace tak byla provedena 

v rámci HVD programu a mohlo tedy jít o další případy mimořádných předání. 

Případy Agizy a Alzeryho byly medializovány a případy obou vězňů se zabývaly 

orgány OSN. 20. května 2005 dospěl Výbor proti mučení OSN
52

 k závěru, že Švédsko 

                                                                                                                                                                          
47

 Podání El-Masriho je dostupné na adrese: 

http://www.aclu.org/files/pdfs/safefree/elmasri_iachr_20080409.pdf  
48

 El-Masri v. Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Evropský soud pro lidská práva, stížnost č. 

39630/09. 
49

 Záznam slyšení před Velkým senátem je k dispozici na webových stránkách ESLP: 

http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Multimedia/Webcasts+of+public+hearings/webcastEN_

media?id=20120516-1&lang=en&flow=high. 
50

 Mohammad Alzery v. Sweden, No. 1416/2005, CCPR/C/88/D/1416/2005, 10. listopadu 2006. 
51

 Id., bod 3.10. 
52

 Committee against Torture, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 

http://www.aclu.org/files/pdfs/safefree/elmasri_iachr_20080409.pdf
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Multimedia/Webcasts+of+public+hearings/webcastEN_media?id=20120516-1&lang=en&flow=high
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Press/Multimedia/Webcasts+of+public+hearings/webcastEN_media?id=20120516-1&lang=en&flow=high
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vydáním Agizy porušilo závazky plynoucí z UNCAT.
53

 10. listopadu 2006 pak Výbor 

pro lidská práva OSN
54

 (dále jen „HRC“) rozhodl, že Švédsko porušilo své závazky 

plynoucí z Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (dále jen 

„ICCPR“). Švédsko své pochybení uznalo a vyplatilo oběma osobám odškodné, avšak 

zamítlo jejich obnovené žádosti o politický azyl. Orgány OSN se materiálně nezabývaly 

účastí dalších zemí na předání Agizy a Alzeryho. 

Agiza se v roce 2007 neúspěšně pokusil vést civilní spor ve Spojených státech jako 

spoluúčastník v soudním sporu Mohamed et al. v. Jeppesen Dataplan, Inc.
55

 Tato 

žaloba však byla stejně jako v případě Maher Arar a Khaled El-Masri (supra) zamítnuta 

pro neunesení důkazního břemene z důvodu uplatnění privilegia státního tajemství. 

  

                                                           
53

 Ahmed Agiza v. Sweden, No. 223/2003, CAT/C/34/D/233/2003, 20. května 2005. 
54

 Human Rights Committee, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. 
55

 Mohamed et al. v. Jeppesen Dataplan, Inc , Case 5:07-cv-02798-JW. 
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1.3 Recentní vývoj 

Odhaduje se, že vedle uvedených případů došlo řádově ke stovkám mimořádných 

předání na celém světě.
56

 Namátkově lze poukázat například na případ italského občana 

Abú El-Kassim Britela, který byl zadržen v Pákistánu a přepraven do Maroka, aby zde 

byl nejprve držen bez formálního obvinění, propuštěn a ihned poté opět zadržen a bez 

dodržení základních procesních zásad odsouzen za teroristickou činnost k trestu odnětí 

svobody na 9 let.
57

 Existuje celá řada dalších případů s podobným dokumentovaným 

průběhem.
58

 Mapa mimořádných předávání v příloze č. 1 zpřehledňuje proces 

mimořádných předávání z geografického hlediska. Na problém nejprve začaly 

poukazovat nevládní organizace, kterým se podařilo shromáždit kusé informace od 

některých vězněných osob.
59

 Po zveřejnění případů El-Masri a Maher Arar v médiích a 

po italském skandálu s únosem Abú Omara se o případ začaly zajímat také státní orgány 

dotčených zemí a mezinárodní organizace. 

Na půdě Rady Evropy bylo v roce 2005 iniciováno vyšetřování, které vedl švýcarský 

právník Dick Marty a které mělo za cíl objasnit případnou účast členských států Rady 

Evropy na mimořádných předáváních a na provozování tajných věznic CIA na území 

Evropy. Výbor pro právní záležitosti a lidská práva Rady Evropy vedený Martym vydal 

v roce 2006 zprávu s názvem Alleged secret detentions and unlawful inter-state 

transfers involving Council of Europe member states,60
 ve které obvinil několik 

členských států z přímé nebo tiché podpory amerických úřadů v praxi mimořádných 

předávání. V roce 2007 pak vydal závěrečnou zprávu Secret detentions and illegal 

                                                           
56

 „Rendition“ and secret detention: A global system of human rights violations, Questions and Answers, 

2006, Report, Amnesty International, dostupné online: 

http://www.amnesty.org/en/library/info/POL30/003/2006. 
57

Take Action for Abou El Kassim Britel, CagePrisoners.com, 10. ledna 2008, dostupné online: 

http://www.cageprisoners.com/our-work/alerts/item/189-take-action-for-abou-el-kassim-britel. 
58

 K tomu viz např. Working Document no. 9 on certain European countries analysed during the work of 

the Temporary Committee, Temporary Committee on the alleged use of European countries by the CIA 

for the transport and illegal detention of prisoners, rapporteur Giovanni Claudio Flava, Evropský 

parlament, 7. února 2007. 
59

 zejména Human Rights Watch, Amnesty International a ACLU. 
60

 MARTY, D.: Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers involving Council of Europe 
member states, 2006, Parlamentní shromáždění Rady Evropy, Výbor pro právní záležitosti a lidská práva, 

dostupné online: http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2006/20060606_Ejdoc162006PartII-FINAL.pdf. 

http://www.amnesty.org/en/library/info/POL30/003/2006
http://www.cageprisoners.com/our-work/alerts/item/189-take-action-for-abou-el-kassim-britel
http://assembly.coe.int/CommitteeDocs/2006/20060606_Ejdoc162006PartII-FINAL.pdf
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transfers of detainees involving Council of Europe member states: second report,61
 ve 

které převzal některé další výsledky ze separátního vyšetřování prováděného Evropskou 

unií (viz dále). 

Evropský parlament v roce 2006 zahájil separátní vyšetřování, které vedl Dočasný 

výbor pro údajné využití evropských zemí ze strany CIA k převozu a nezákonnému 

zadržování vězňů.
62

 Výsledkem byly dvě zprávy,
63

 ve kterých Výbor poukazuje na 

konkrétní zapojení ze strany některých zemí Evropské unie. Evropský parlament 

závěrečnou zprávu komise schválil. V průběhu roku 2012 byla na půdě Evropského 

parlamentu připravována další zpráva v gesci Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro 

občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci pod jednacím číslem 2012/2033(INI).
64

 

Zpráva byla schválena Rezolucí Evropského parlamentu dne 11. září 2012. 

Ve Spojených státech amerických došlo po prezidentských volbách v roce 2009 

k určitým změnám. Prezident Barack Obama po své inauguraci vydal prezidentské 

nařízení č. 13491 – Zajištění zákonných vyšetřování,65
 ve kterém explicitně nařizuje 

právní přezkum vyšetřovacích technik zpravodajských služeb, zejména pak postupu 

vydávání osob do zahraničí a povinnosti dostát při této činnosti zákonných závazků. 

Zároveň nařídil v co nejkratší době zavřít tajná zařízení CIA, ve kterých byli vězni 

incommunicado drženi, což však dosud nebylo provedeno. 

                                                           
61

 MARTY, D.: Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member 

states: second report, 2007, Parlamentní shromáždění Rady Evropy, Výbor pro právní záležitosti a lidská 

práva, dostupné online: http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc07/edoc11302.pdf. 
62

 Temporary Committee on the alleged use of European countries by the CIA for 

the transport and illegal detention of prisoners. Vlastní překlad autora. 
63

 Draft interim report on the alleged use of European countries by the CIA for the transport and illegal 

detention of prisoners, (2006/2027(INI)), Temporary Committee on the alleged use of European countries 

by the CIA for the transport and illegal detention of prisoners, rapporteur Giovanni Claudio Fava, 24. 

dubna 2006, dostupné online: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+COMPARL+PE-372.179+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN a Draft report on 

the alleged use of European countries by the CIA for the transportation and illegal detention of prisoners, 

(2006/2200(INI)) Temporary Committee on the alleged use of European countries by the CIA for the 

transportation and illegal detention of prisoners, rapporteur Giovanni Claudio Fava, 24. listopadu 2006, 

dostupné online: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

//EP//NONSGML+COMPARL+PE-382.246+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN. 
64

 K tomu viz Alleged transportation and illegal detention of prisoners in European countries by the CIA: 

follow-up of the European Parliament TDIP Committee report, Evropský parlament, webová stránka, 8. 

července 2012, dostupné online: 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2033%28INI%2

9#basicInformation. 
65

 Executive Order 13491 - Ensuring Lawful Interrogations, Prezident USA Barack Obama,  Washington 

D.C., 22. ledna 2009. 

http://assembly.coe.int/documents/workingdocs/doc07/edoc11302.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-372.179+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-372.179+02+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-382.246+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-382.246+01+DOC+PDF+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2033%28INI%29#basicInformation
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2012/2033%28INI%29#basicInformation
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Prezident Obama však rovněž oznámil, že program Renditions bude pokračovat, avšak 

za zpřísněných podmínek, aby bylo zaručeno, že osoby nebudou vydány do zemí, ve 

kterých jsou upírána jejich lidská práva. Navzdory tomu však CIA ponechal pravomoc 

unášet vytipované osoby a držet je v izolaci, nejde-li o dlouhodobé zadržení.
66

 

Z Obamova prohlášení také vyplynulo, že Spojené státy se při vydávání osob 

podezřelých z terorismu i nadále budou spoléhat na diplomatické záruky, přestože ty 

byly v případech Alzery a Agiza, a v některých dalších, zpochybněny.
67

 Lze tedy 

předpokládat, že program i nadále v současné době pokračuje, aniž by bylo možné 

vyloučit, že unášené osoby jsou i nadále přepravovány přes země starého kontinentu. 

 

  

                                                           
66

 Obama preserves renditions as counter-terrorism tool, Los Angeles Times, novinový článek, 1. února 
2009, dostupné online: http://articles.latimes.com/2009/feb/01/nation/na-rendition1/2. 
67

 K tomu viz případ Agiza a Alzery v. Švédsko, supra. 

http://articles.latimes.com/2009/feb/01/nation/na-rendition1/2
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1.4 Právně relevantní fakta 

Pro účely právního rozboru bude vhodné shrnout právně relevantní fakta o 

mimořádných předáváních, aby bylo možné analyzovat co nejpřesněji vymezený okruh 

problémů. Zobecnění dílčích aktů mimořádných předání je do určité míry přípustné, 

neboť popsané případy vykazují ve svých elementech obdobný modus operandi. 

Výjimkou jsou například případy Agiza, Alzery a některé další, které se svojí povahou 

blíží spíše problému non-refoulement a uprchlického práva. Následující odstavce 

v bodech shrnují jednotlivé fáze mimořádného předání. 

1. Zadržení podezřelé osoby ve výchozí zemi 

Výchozí zemí byla téměř vždy země odlišná od státního občanství zadrženého. 

Jde buď o zemi, do které zadržený vycestoval s cestovními doklady, anebo o 

zemi, ve které je zadržený žadatelem o azyl či azylantem. Osoba je zadržena 

orgány výchozí země nebo přímo zpravodajskou službou CIA za asistence 

těchto orgánů. Jde o extrajudiciální akt, neboť zadržení nepředchází žádné 

soudní ani správní rozhodnutí o osobě zadrženého, a to ani na straně výchozí 

země, ani na straně únosců. Jde také o akt mimozákonný, protože není zahájeno 

žádné trestní ani jiné soudní řízení podle procesních předpisů výchozí země. 

V některých případech předcházely chycení přípravy (např. Abú Omar), v jiných 

případech šlo o spontánní akci (Maher Arar, El-Masri) iniciovanou na základě 

zpravodajské informace. 

2. Primární výslech zadrženého 

Před transferem z výchozí země je zadržený zpravidla vyslýchán, a to buď 

orgány výchozí země, které provedly zadržení, nebo agenty CIA. Někteří ze 

zadržených tvrdili, že byli v této fázi podrobeni různým formám mučení nebo 

jiného špatného zacházení (jiné formy ill-treatment), resp. psychickému nátlaku 

různé intenzity.
68

  

                                                           
68

 K tomu viz kapitoly 1.2.2 Abú Omar (Imam Rapito Affair) a 1.2.3 Khaled El-Masri. 
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Primární vyslýchání a zadržování často trvalo několik desítek dní a vždy bylo 

realizováno incommunicado bez možnosti jakýchkoli kontaktů včetně právní 

pomoci a diplomatických či konzulárních služeb. 

3. Transfer zadrženého (mimořádné předání stricto sensu) 

Transfery probíhaly podle jednotného modelu popsaného podobně všemi 

svědky. Zadržený byl svlečen do naha a podroben velmi podrobné prohlídce 

tělesných dutin. Poté byl spoután na rukou a na nohou, byl mu zakryt zrak a 

sluch a byl navlečeni do plen a vězeňské kombinézy. V letadle mu byla 

aplikována silná sedativa. Celou proceduru prováděli muži zakrytí 

v kombinézách s kapucí a v černých lyžařských maskách. Únosci užívali krycích 

civilních dopravních prostředků a soukromých charterových letů, ale často 

s využitím vojenských zařízení a letišť ozbrojených složek mimo území USA 

(„globální pavoučí síť“). 

4. Předání podezřelého 

V předem vybrané destinaci byl podezřelý předán místním orgánům, které jej 

opět prohledaly a poté umístily do samovazby. 

5. Samovazba a vyšetřování 

Dlouhodobé držení podezřelého v podmínkách samovazby, opakované 

vyslýchání za údajného použití technik mučení a jiného špatného zacházení 

místními autoritami. Dlouhodobé věznění incommunicado (v řádech měsíců či 

let) a zákaz jakékoli komunikace s vnějším světem bez práva na právní či 

konzulární pomoc. 
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2 Právní analýza 

2.1 Obecné úvahy 

Mimořádné předávání není nikterak jednoduchým předmětem právní analýzy. Hlavním 

problémem je nejednotnost „praxe“, která generuje odlišnosti jednotlivých případů a tím 

i neurčitost, jež je pro důkladný právní rozbor nežádoucí. Analýzu jednoho konkrétního 

případu v této práci jsem vyloučil jako neúčelnou ze dvou důvodů. Předně se mi jevilo 

jako nevhodné duplikovat případnou rozhodovací činnost soudů nebo jiných autorit, jež 

se mohou kauzou zabývat. Vedle toho by byl přínos diplomové práce diskutabilní, 

neboť analýza konkrétního případu by do značné míry zpochybňovala možnost vyvodit 

obecné závěry. Neurčitost jsem se proto snažil snížit určitým zobecněním faktických 

znaků mimořádných předávání, které jsem provedl na základě vlastní úvahy po 

prostudování několika konkrétních případů
69

 a shrnul v závěru předchozí části práce 

(viz 1.4 Právně relevantní fakta). 

Právní rozbor dále komplikuje zejména skutečnost, že mimořádná předávání byla 

uplatňována ve více jurisdikcích suverénních států i v mezinárodních prostorech, 

dotýkají se více právních pramenů, a rovněž mohou být zkoumána z hlediska různých 

konkrétních právních institutů. Vzniká tím jakýsi trojrozměrný problém, vůči němuž je 

nutno zaujmout jednotný úhel pohledu. Protože například otázku ratione loci a případně 

zkoumání extrateritoriálních účinků nelze za současného stavu mezinárodněprávní 

praxe zobecnit nad úroveň jednotlivých právních instrumentů,
70

 nejvýhodnější metodou 

zkoumání bude pohled na mimořádná předávání z hlediska konkrétních aplikovatelných 

právních instrumentů (pramenů). Klíčové bude určit konkrétní relevantní prameny 

práva ve vymezeném rámci právní analýzy. 

Z kapacitních i praktických důvodů je každý z relevantních právních pramenů zkoumán 

výhradně z hlediska aspektů souvisejících s tématem diplomové práce. Není cílem této 

práce podat vyčerpávající komplexní analýzu daných mezinárodních smluv nebo jiných 

pramenů, nýbrž správně zjistit a interpretovat platné právo týkající se konkrétních 
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aspektů, jež jsou významné pro zhodnocení legality mimořádných předávání. V tomto 

ohledu bude u každého vybraného právního pramene nutno zkoumat zejména 

jurisdikční otázky, aby bylo možno zodpovědět otázku, zda a za jakých okolností lze ten 

který pramen práva aplikovat. Při splnění této nutné podmínky bude v druhé fázi 

zkoumán obsah konkrétních právních norem, tedy subjektivní práva a povinnosti, které 

z nich vyplývají a mohou mít relevanci pro předmět zkoumání této práce. 
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2.2 Předběžné otázky 

Přestože právní rámec této analýzy je ve vztahu ke zkoumanému předmětu omezen na 

odvětví mezinárodního práva lidských práv (International Human Rights Law), je 

nezbytné vzít v úvahu i širší souvislosti, neboť jednotlivá odvětví jsou v mezinárodním 

právu značně korelovaná. Především je nutné zvážit, zda by nebylo možné na 

zkoumaný jev aplikovat normy mezinárodního humanitárního práva (dále jen 

„MHP“), neboť jejich aplikace může do značné míry modifikovat práva a povinnosti, 

které jsou obsahem mezinárodního práva lidských práv. 

Mezinárodní humanitární právo je odvětvím mezinárodního práva, které nelze zcela 

jednoznačně vymezit.
71

 Pro účely této práce za něj budu považovat v užším slova 

smyslu právo ozbrojených konfliktů (ius in bello), neboť středem pozornosti je právní 

status osob, které byly subjekty mimořádných předávání. Právě ius in bello může mít na 

statusovou otázku těchto osob značný vliv, je-li v účinnosti. Otázka aplikace MHP na 

případy mimořádných předávání je tedy především otázkou působnosti, a tak je nutné 

zkoumat místní, časovou, věcnou a osobní působnost MHP. Vedle toho má klíčový 

význam i vzájemný vztah MHP a mezinárodního práva lidských práv. Vzhledem 

k tomu, že jde o otázky doktrinálně i prakticky složité a mohly by být samostatným 

tématem kvalifikační práce, omezím se pouze na výklad těch charakteristik, které jsou 

klíčové pro určení aplikovatelnosti MHP vzhledem k předmětu této práce. 

2.2.1 Působnost norem mezinárodního humanitárního práva ve vztahu 

k mimořádným předáváním 

Základní nutnou podmínkou aplikace MHP je věcná působnost (působnost ratione 

materiae). Jde především o vymezení pojmu „ozbrojený konflikt“ a související otázku, 

zda „boj proti terorismu“ v dnešním globálním pojetí může představovat ozbrojený 

konflikt ve smyslu aplikace MHP. Mezinárodněprávní prameny obecnou definici 

ozbrojeného konfliktu neposkytují, nicméně šířeji přijímanou definici vymezil 

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (dále jen „ICTY“) v případu Tadić 

jako „uchýlení se k ozbrojené síle mezi státy, nebo déletrvající ozbrojené násilí mezi 

vládní autoritou a organizovanými ozbrojenými skupinami či mezi takovými skupinami 
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uvnitř jednoho státu.“72
 Podle této definice by hypoteticky bylo možné považovat za 

ozbrojený konflikt „boj proti terorismu“ mezi USA jako státním aktérem a teroristickou 

sítí Al-Kajdá, pakliže ji lze fakticky chápat jako organizovanou ozbrojenou skupinu. 

Nejen kvůli nedostatku faktických informací o skutečné organizovanosti boje Al-Kajdy, 

ale zejména kvůli minimální mezinárodněprávní praxi jde spíše o diskuze de  lege 

ferenda73 a nelze jednoznačně najít odpověď na otázku, zda (a jak široce vymezené) 

teroristické aktivity mohou naplňovat ratione materiae pro aplikaci MHP. Nutno 

podotknout, že samotné Spojené státy nepovažují organizaci Al-Kajdá za ozbrojenou 

organizaci ve smyslu MHP a aplikaci válečného práva pro tento konflikt v některých 

svých vyjádřeních vylučují.
74

 

Otázka časové působnosti (ratione temporis) ve vztahu k terorismu podle mého názoru 

velmi úzce souvisí s vymezením ratione materiae. Pokud totiž přijmeme myšlenku, že 

„boj proti terorismu“ představuje ozbrojený konflikt sui generis, který spouští účinnost 

MHP, bude vzhledem k jeho svébytné povaze nutné modifikovat i tradiční nahlížení na 

zahájení a ukončení ozbrojeného konfliktu. Jde tedy rovněž o problém de lege ferenda. 

Rozhodujícím faktorem pro posouzení aplikace MHP může být otázka místní 

působnosti (ratione loci). Podle extenzivního výkladu je místní působnost MHP dána 

a) na státním území všech stran konfliktu, b) na jiných územích nacházejících se pod 

jurisdikcí nebo kontrolou některé ze stran konfliktu, c) na jiných územích, na kterých 

reálně probíhají nepřátelské akce nebo se tu nacházejí chráněné osoby.75
 Podle této 

definice by tak teoreticky mohl únos osoby z území třetího státu představovat součást 

regulérního vedení ozbrojeného konfliktu. Taková interpretace však podle mého názoru 

silně koliduje s principem vnější suverenity třetích států (v případě nevědomosti nebo 

nesouhlasu s takovým jednáním), popř. se základní zásadou právního státu v případě, že 

třetí stát (který takové jednání mlčky nebo aktivně aprobuje) sice formálně nepřipouští 
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válečný nebo obdobný stav, ale účelově využívá norem MHP k singulární sistaci 

standardního (mírového) katalogu práv vůči konkrétním osobám na svém území. 

Otázka osobní působnosti je otázkou kdo může být subjektem MHP 

v mezinárodněprávním smyslu. Jsou jím státy jako originární subjekty mezinárodního 

práva, dále mezinárodní organizace, omezeně jednotlivci a speciálně i národně-

osvobozenecká hnutí, povstalci a Mezinárodní výbor Červeného kříže.
76

 Zůstává však 

prozatím nezodpovězenou otázkou, nakolik se může hnutí označované za teroristické 

kvalifikovat jako subjekt MHP, potažmo zda takovým subjektem může být celá síť Al-

Kajdá, jež zřejmě spojuje mnohé dílčí skupiny v různých zemích.
77

 

2.2.2 Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva 

lidských práv 

Vstoupí-li v účinnost normy MHP, jakým způsobem to ovlivní stávající lidskoprávní 

závazky? Dojde k jejich sistaci, částečné sistaci, nebo oba systémy mohou koexistovat? 

Pro zodpovězení těchto zásadních otázek je nutné zkoumat vzájemný vztah obou 

systémů práva. ONDŘEJ a kol. uvádí, že „jde o dva odlišné systémy mezinárodního 

práva, avšak dispozice pravidel obou odvětví se mohou v určitých případech 

překrývat.“78
 Dále uvádí, že MHP se aplikuje pouze v době ozbrojeného konfliktu, ale 

lidská práva zůstávají v účinnosti za každé situace, přičemž některé konkrétní závazky 

jsou dočasné sistovány.  

Vztahem MHP a mezinárodního práva lidských práv se zabýval Mezinárodní soudní 

dvůr (dále jen „ICJ“) ve věci Poradního posudku Legalita hrozby nebo použití 

jaderných zbraní ze dne 8. července 1996
79

 a posléze ve věci Poradního posudku Právní 

následky stavby zdi na okupovaných palestinských územích ze dne 9. července 2004.
80

 

Podle právního názoru ICJ tam vyjádřeného aplikace humanitárního práva nederoguje 

závazky vyplývající z lidskoprávních smluv, ale zakládá možnost derogovat některé 

závazky, jestliže to konkrétní smlouva umožňuje, a výhradně ve 
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smlouvou aprobovaném rozsahu. ICJ zároveň výslovně odmítl striktní dichotomii 

„práva v době míru“ a „práva v době války“ a expressis verbis označil poměr mezi 

těmito dvěma subsystémy mezinárodního práva jako vztah speciality, ve kterém MHP 

představuje lex specialis vůči mezinárodnímu právu lidských práv: 

„More generally the Court considers that the protection offered by human rights conventions does not 

cease in case of armed conflict, save through the effect of provisions for derogation of the kind to be 

found in Article 4 of the ICCPR. (...) In order to answer the question put to it, the Court will have to 

take into consideration both these branches of international law, namely human rights law and, as lex 

specialis, international humanitarian law.“81 

Ke stejným závěrům dopěl i Výbor pro lidská práva OSN (dále jen „HRC“), když se ve 

svém obecném komentáři vyjádřil, že ani ozbrojený konflikt, při kterém vstupuje 

v účinnost mezinárodní humanitární právo, nederoguje účinnost Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech (dále jen „ICCPR“). Naopak výklad pojmu 

výjimečný stav by měl být restriktivní i v době ozbrojeného konfliktu. Podle později 

vyjádřeného názoru HRC působí pravidla mezinárodního práva humanitárního vůči 

ICCPR jako lex specialis.
82

  

Takové závěry mají zásadní právní důsledky ve vztahu k odpovědnosti státu účastnícího 

se ozbrojeného konfliktu a vzbuzují značnou kontroverzi. Typickým příkladem je 

případ Bankovic et al. v. Belgium et al.,
83

 ve kterém stěžovatelé – občané bývalé 

Jugoslávie – zažalovali státy účastnící se na straně NATO občanské války v Jugoslávii 

za odpovědnost za smrt příbuzných, kteří zahynuli při náletech stíhaček NATO v rámci 

Operace Allied Force v roce 1999. Přestože ECHR jurisdikci ratione loci jednoznačně 

odmítl, případ pro futuro navádí další stěžovatele z třetích zemí, ve kterých smluvní 

státy EÚLP provádějí vojenské operace, což by mohlo v případě déletrvajícího nebo 

širšího konfliktu zahltit agendu soudu. Z kontroverznějších byl také případ Saddam 

Hussein v. Coalition Forces,84
 založený na stížnosti bývalého iráckého diktátora proti 
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postupu invazních jednotek účastnících se států ve Válce v Iráku v roce 2003. Stížnost 

byla odmítnuta z procedurálních důvodů (neurčitost stížnosti). Za oprávněnou naopak 

ECHR posoudil stížnost v případu Al-Skeini et al. v. The United Kingdom
85

 a Al-Jedda 

v. The United Kingdom,86
 ve kterých uznal extrateritoriální působnost EÚLP v Brity 

ovládané části okupovaného Iráku a judikoval odpovědnost Spojeného království za 

zabití iráckých civilistů a vězňů britskými vojáky. 

2.2.3 Mezinárodní humanitární právo a mimořádná předávání 

Lze MHP aplikovat na mimořádná předávání? Jednoznačnou odpověď zřejmě nelze 

dovodit ani z judikatury, ani z praxe mezi státy.
87

 Domnívám se však, že MHP v těchto 

případech aplikovat nelze, neboť by šlo o nepřípustnou extenzi působnosti norem MHP. 

Teleologickým výkladem lze dospět k závěru, že účelem MHP je regulace právních 

vztahů v období mimořádného stavu, kterým je ozbrojený konflikt, neboť v takové 

situaci nemůže právo v době míru fungovat, popř. může fungovat jen s omezeními, a 

proto jej MHP jako lex specialis v nutném rozsahu nahrazuje. Nelze však za takový 

mimořádný stav považovat situaci, kdy se daná osoba fyzicky nachází na území státu, 

který není případným ozbrojeným konfliktem přímo dotčen. Pochybnosti rovněž 

vyvolává údajná existence relevantního ozbrojeného konfliktu a identifikace stran 

tohoto konfliktu (stran, jež by byly způsobilé samostatné subjektivity v rámci MHP). 

MHP by pravděpodobně in extremis bylo možné aplikovat v situaci, kdy by domnělý 

pachatel byl unesen např. z území Sýrie nebo Afghánistánu
88

 a transferován k výslechu 

do Iráku. Za standardních podmínek – např. v kauze El-Masri, kdy byl únos realizován 

z území Makedonie – je však aplikace MHP podle mého názoru zcela absurdní. Shrnu-li 

své úvahy, neexistuje v daném případě pro aplikaci MHP ratione loci a je velmi 

diskutabilní, zda je dáno ratione materiae. 
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Z důvodu opatrnosti je vhodné uvést, že i při případné aplikaci MHP by podle 

judikatury ICJ a právního názoru HRC (supra) nebyly plně sistovány závazky 

účastnících se států z ICCPR, UNCAT a jiných aplikovatelných lidskoprávních 

instrumentů. 

2.2.4 Další předběžné otázky 

Některé případy mimořádných předávání naznačují, že by mohly být předmětem úpravy 

uprchlického práva, jmenovitě Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 

(dále jen „CRSR“).
89

 Přestože některé případy by svědčily pro případné zvážení 

aplikace CRSR, v rámci zachování konzistence a obsahových možností této práce jsem 

ji z právního rozboru vyloučil. 

Někteří autoři se domnívají, že případy mimořádných předávání mohou porušovat 

závazky států plynoucí z Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech z roku 1966 (dále jen „ICESCR“).
90

 WEISSBRODT et al.
91

 se domnívá, že 

mohla být porušena rodinná práva zakotvená v čl. 10 ICESCR, neboť osoby jsou 

odděleny od svých rodin, a právo na životní standard pro sebe a svou rodinu zakotvené 

v čl. 11 ICESCR. Domnívám se, že taková interpretace je velmi odvážná a že porušení 

těchto práv může být v podstatě „konzumováno“ (případným) porušením 

prvogeneračních práv, kterými je zejména právo nebýt mučen a právo na osobní 

svobodu. V případě ICESCR je rovněž složitá jurisdikční otázka, neboť k paktu 

zejména nepřistoupily USA. Z důvodů nižší relevance a druhořadosti a vzhledem ke 

kapacitním možnostem práce jsem ICESCR z právního rozboru rovněž vyloučil. 

  

                                                           
89

 Úmluva o právním postavení uprchlíků z 28. července 1951, v České republice vyhlášena v ČR 
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90
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občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech. 
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 WEISSBRODT, D., BERGQUIST, A.: Extraordinary Rendition: A Human Rights Analysis, Harvard 

Human Rights Journal, vol. 19, 2006, s. 138. 
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2.3 Relevantní mezinárodněprávní prameny 

Při posuzování otázky relevance aplikovatelných právních norem je nutno dodržet 

základní rámec této práce, kterým je lidskoprávní problematika, a omezení vytýčená 

z kapacitních a konzistenčních důvodů v předchozí kapitole. 

Základním klíčem k výběru aplikovatelných právních norem je závažnost a míra 

porušení jednotlivých subjektivních práv. Protože uvedené důkazy naznačují, že způsob 

nakládání se subjekty mimořádných předávání mohl naplnit znaky mučení, popř. 

nelidského, krutého nebo ponižujícího zacházení, je nutné se primárně zabývat obsahem 

tohoto subjektivního práva v relevantních mezinárodněprávních právních pramenech.  

Zákaz mučení, popř. zákaz jiného nelidského, krutého nebo ponižujícího zacházení jsou 

všeobecně uznávány jako základní lidská práva. V systému generačního členění 

lidských práv a základních svobod je vnitrostátní i mezinárodněprávní naukou řazeno 

do první generace občanských a politických práv. V mezinárodním právu je zákaz 

mučení vyjádřen v mnoha mezinárodněprávních instrumentech a je považován za 

normu tak zásadní, že je součástí mezinárodního obyčejového práva s právní sílou tzv. 

kogentní normy (ius cogens), k tomu viz dále kapitola 2.4 Obyčejové právo a ius 

cogens).  

Z tohoto důvodu bude prvně nutné zkoumat, zda byl při nakládání s poškozenými přímo 

porušen zákaz mučení, případně zákaz nelidského, krutého či ponižujícího 

zacházení. V této souvislosti je dále nutné zkoumat porušení zásady non-refoulement. 

Nejvýznamnějším kodifikovaným pramenem práva zabývajícím se tematikou zákazu 

mučení je Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení 

a trestání z roku 1984 a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 

1966. Jak jsem již nastínil, za základní mezinárodněprávní pramen zákazu mučení 

s nejvyšší právní sílou je teorií považován zákaz systematického mučení jako právní 

obyčej, resp. kogentní norma mezinárodního obyčejového práva (ius cogens). Proto 

bude vhodné rovněž zkoumat aplikovatelnost a rozsah této normy jako mezinárodního 

obyčeje a jako ius cogens. 

Vedle zákazu mučení a jiného nelidského, krutého či ponižujícího zacházení bude dále 

vhodné zkoumat, zda nebyla porušena další subjektivní lidská práva regulovaná 
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mezinárodněprávními prameny. V úvahu připadá zejména právo na osobní svobodu, 

právo na řádný soudní proces a další procesní práva a derivativně lze uvažovat i o 

jiných subjektivních právech zaručených mezinárodními smlouvami. Obsah těchto práv 

a jejich aplikaci na mimořádná předávání budu zkoumat optikou Mezinárodního paktu o 

občanských a politických právech jako univerzálního mezinárodněprávního 

instrumentu. 

Není vyloučeno, že v konkrétních případech mimořádných předávání mohla být 

porušena ustanovení i jiných mezinárodněprávních pramenů. Tato posouzení však jdou 

mimo rámec této práce, neboť se týkají výhradně jednotlivých případů a jejich 

zahrnutím do této práce by došlo k nežádoucí fragmentaci právní analýzy, jejímž cílem 

především je pojmout problém v obecné rovině. K jiným pramenům a úvahám viz 2.2 

Předběžné otázky. 
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2.4 Obyčejové právo a ius cogens 

Cílem této kapitoly je konkretizace relevantních pravidel mezinárodního obyčejového 

práva
92

 a kogentních norem (ius cogens)
93

 ve vztahu k mimořádným předáváním a 

důsledků, jež z těchto pravidel plynou. 

Za obyčejovou normu je dlouhodobě teorií i praxí považován obecný zákaz mučení.
94

 

Ne zcela zřejmý je však obsah takové normy, i když existují náznaky spojit tuto normu 

s obsahem některých norem inkorporovaných do mezinárodních smluv. Jedním 

z takových pokusů byl rozsudek ICJ ve věci Nicaragua v. USA,
95

 ve kterém soudní dvůr 

považuje za součást obyčejového práva čl. 3 Ženevských konvencí .
96

 Tento článek však 

zákaz mučení nijak blíže nespecifikuje. ICTY se k obsahu zákazu mučení vyjádřil 

v rozsudku Prosecutor v. Anto Furundzija.97 Podle tribunálu zákaz mučení jako 

obyčejová norma mezinárodního práva existuje erga omnes a zahrnuje povinnost států 

zakázat mučení, stíhat a trestat porušení tohoto zákazu a povinnost přijmout účinná 

preventivní opatření, aby k mučení vůbec nedošlo. V daném případu ICTY rovněž 

judikoval, že zákaz mučení představuje jeden ze základních standardů v mezinárodním 

společenství, který jako takový dosáhl statusu ius cogens (také „peremtory norm“, 

nederogovatelné normy mezinárodního práva).
98

 Úvahy o zákazu mučení jako kogentní 

normě mezinárodního práva přijala za své rovněž Meziamerická komise pro lidská 

práva, přičemž obsah takové normy ztotožnila s čl. 3 Americké deklarace o právech a 

povinnostech člověka
99

 a UNCAT.
100

 Kogentní povaha zákazu mučení je dlouhodobě 
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 K výkladu pojmu „mezinárodní obyčej“ viz ČEPELKA, Č.; ŠTURMA, P.: Mezinárodní právo veřejné, 

2. vydání, Nakladatelství C.H. Beck, 2008, Praha. 
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OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 40 rev., 28. února 2000, bod 154. 
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zastávána i v teorii a vnitrostátní praxi některých států.
101

 Přesvědčivě v tomto směru 

argumentuje UN Special Rapporteur ve své zprávě z roku 1986, když konstatuje: 

„Jestliže byl někdy nějaký jev bezvýhradně a jasně prohlášen za nezákonný, pak je to 

mučení.“102 

Podle některých zdrojů je možno za obyčejovou normu mezinárodního práva 

v souvislosti se zákazem mučení považovat i zásadu non-refoulement.103 Podle 

ojedinělých názorů je non-refoulement dokonce kogentní normou.104 

Nepřímo zákaz mučení za kogentní normu označila HRC ve svém Komentáři č. 29, kde 

konstatovala, že některá ustanovení ICCPR, jež nelze derogovat, by měla být nahlížena 

jako obyčejové normy ius cogens.105 Takový výklad má přesah i do jiných 

fundamentálních práv, která přímo se zákazem mučení nesouvisejí. 

V teorii i praxi je často zastáván názor, že lidská práva, jež se stala obyčeji 

v mezinárodním právu, vycházejí především z Všeobecné deklarace lidských práv 

z roku 1948106 (dále jen „UDHR“), která je autoritativním výkladem lidskoprávních 

závazků plynoucích z Charty OSN.107 Některá z nich jsou označována za normy ius 

cogens, např. právo na život, právo nebýt mučen, svoboda myšlení, svědomí a 

náboženství a právo na řádný proces.108 Bohužel není k dispozici žádný závazný nebo 

kvazi-závazný „seznam“ těch ustanovení, která tvoří mezinárodní obyčejové právo nebo 
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dokonce ius cogens. Rovněž není zřejmé, zda je obsah těchto práv totožný s obsahem 

práv kodifikovaných v UDHR. 

Lze shrnout, že existuje-li efektivně v mezinárodním právu kategorie ius cogens, zákaz 

mučení bude nezpochybnitelnou součástí této masy práva. Status jiných práv 

relevantních k mimořádným předáváním není ani zdaleka tak jistý, avšak do kategorie 

ius cogens by zřejmě bylo možné zařadit i právo na řádný proces. Jiná práva mohou být 

mezinárodními obyčeji. Hlavní charakteristikou obyčejového práva i ius cogens však 

vedle značné vágnosti zůstává obtížná vymahatelnost či spíše nevymahatelnost, a tak je 

podle mého jejich funkce spíše interpretační a doktrinální. 
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2.5 Úmluva proti mučení 

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému a ponižujícímu zacházení nebo 

trestání (dále jen „UNCAT“) je mezinárodní smlouvou, jež byla přijata v roce 1984 na 

půdě Valného shromáždění OSN. Jejím předmětem je posílení zákazu mučení a jeho 

efektivní předcházení v signatářských zemích včetně vyššího standardu ochrany osob 

před vydáváním do zemí, kde by mohly být mučení podrobeny.
109

 Ochranný 

mechanismus smlouvy je institucionálně zajištěn zřízením Výboru proti mučení OSN 

(dále jen „Výbor“), který pravidelně kontroluje dodržování závazků vyplývajících 

z UNCAT formou hodnocení zpráv a podkladů předkládaných členskými zeměmi a 

některými nestátními subjekty, zejména mezinárodními a neziskovými organizacemi. 

Na základě svých hodnocení Výbor vydává doporučení, která by členské země měly 

respektovat a implementovat do své legislativy i prakticky užívat při aplikaci práva. 

Vedle základního kontrolního mechanismu umožňuje UNCAT mimo jiné i individuální 

stížnosti pro porušení ze strany členských států, jejichž přezkum tvoří hlavní části 

jurisprudence Výboru a tedy jakýsi kvazisoudní výklad UNCAT. Výbor výjimečně 

vydává tzv. General Comments (dále jen „Komentář“), ve kterých sumarizuje a 

sjednocuje svůj výklad ke konkrétním částem UNCAT. V historii byly zatím vydány 

pouze dva takové komentáře, v roce 1996 a 2007, které se zabývají implementací 

článku 3 UNCAT (non-refoulement) a implementací článku 2 UNCAT (pozitivní 

povinnosti státu). Rovněž stojí za zmínku, že k UNCAT byl vydán Opční protokol,
110

 

jehož obsahem je institucionální zabezpečení Podvýboru pro prevenci mučení a jiného 

krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Hlavní činnost Podvýboru 

spočívá v kontrole zařízení, ve kterých jsou umístěny osoby zbavené osobní svobody.  

2.5.1 Působnost UNCAT 

Působnost je z hlediska aplikace UNCAT na případy mimořádných předávání klíčovou 

otázkou. UNCAT z hlediska časové působnosti neobsahuje žádné omezující kritérium 
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a naopak ve článku 2 odst. 2 explicitně stanoví, že okolnosti jako válečný stav nebo 

hrozba války, vnitropolitická nestabilita nebo jakákoli mimořádná situace, nemohou 

sloužit k ospravedlnění mučení. Tím je vyjádřena absolutní povaha zákazu mučení
111

 a 

nemožnost derogace ani v krajních situacích. Ustanovení míří na právní jistotu týkající 

se sistace některých lidskoprávních instrumentů v době ozbrojeného konfliktu či jiných 

mimořádných situací, jak částečně umožňuje např. ICCPR v čl. 4 odst. 2. Absolutní 

charakter zákazu mučení zdůrazňuje i Komentář č. 2, ve kterém jsou příkladmo 

uvedeny časté záminky států sistovat základní lidská práva, např. hrozba terorismu, 

ozbrojeného konfliktu, ochrana národní a veřejné bezpečnosti, nouzové situace, 

náboženské nebo tradiční důvody, přičemž zákaz mučení z těchto ani jiných důvodů 

derogovat nelze.
112

 S otázkou zákazu sistace základních lidských práv úzce souvisí 

případ Agiza v. Sweden,113
 jenž je jedním z klíčových rozhodnutí dotýkajících se 

problematiky mimořádných předávání. Skutkové okolnosti případu jsou stručně 

vyloženy v kapitole 1.2.4 Ahmed Agiza a Muhammad Alzery. Výbor se v tomto nálezu 

vyjádřil ke vztahu „boji proti terorismu“ a mezinárodní ochrany lidských práv  

následovně: 

„The Committee acknowledges that measures taken to fight terrorism, including denial of safe haven, 

deriving from binding Security Council Resolutions are both legitimate and important. Their 

execution, however, must be carried out with full respect to the applicable rules of international law, 

including the provisions of the Convention, as affirmed repeatedly by the Security Council.“114 

V meritu věci Výbor konstatoval, že předání Agizy agentům cizí mocnosti na území 

Švédska a jeho extrajudiciální deportace do Egypta představovaly porušení čl. 3 

UNCAT ze strany Švédska, přestože Švédsko poskytlo tzv. diplomatické záruky (k 

tomu viz 2.7 Diplomatické záruky jako šedá zóna v mezinárodním právu). 

Místní působnost je nutné nahlížet ze dvou různých pohledů. Primárně jde o místní 

působnost ve vztahu ke smluvní straně, její odpovědnosti a jejím povinnostem dostát 

závazků ze smlouvy plynoucích. Primární místní působnost zahrnuje podle čl. 2 odst. 1 

celé území, jež je pod jurisdikcí smluvní strany. Státy jsou v rámci takto vymezeného 
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ratione loci povinny přijmout účinná zákonodárná, správní, soudní či jiná opatření pro 

zabránění mučení. Není pochyb o tom, že podle výše uvedeného ustanovení je 

v souladu s principem teritoriality jednoznačně dána působnost smlouvy pro případnou 

odpovědnost těch států, ze kterých byly osoby unášeny, jestliže tyto státy únosy alespoň 

tiše tolerovaly. Vymezení území, jež je pod jurisdikcí smluvní strany je však klíčovým 

pro posouzení odpovědnosti státu, který inicioval mimořádné předání a jehož agenti na 

území jiného státu předání realizovali. Výbor proti mučení se v tomto ohledu vyjádřil 

v Komentáři č. 2 k výkladu pojmu „celé115 území pod jurisdikcí“ a v souladu 

s principem nederogovatelnosti zákazu mučení dovodil, že pojem zahrnuje nejen 

samotné teritorium daného státu, ale i jakékoli území a zařízení, kde je osoba de iure 

nebo de facto v moci daného státu.
116

 Výbor proti mučení tak výrazně posunuje 

působnost mezinárodní smlouvy k extrateritoriálnímu účinku. Výkladová literatura se 

rovněž přiklání k širší interpretaci, když definuje pojem jako „vlastní území státu 

(pevninské a mořské), ale také kterékoli jiné území pod jurisdikcí státu, jako například 

loď pod vlajkou, registrované letadlo, okupovaná území nebo jiná území, na kterých 

civilní nebo vojenské organizace státu vykonávají jurisdikci, ať legálně, či nikoli.“117
 

Extenzivní výklady se však prozatím nemohou opřít o žádný precedenční případ. 

Naopak některé státy extenzivní výklad ve svých stanoviscích explicitně odmítají a 

považují za celé území pod svou jurisdikcí výhradně teritorium státu vymezené státními 

hranicemi.
118

 Rovněž část vědecké teorie i praxe, zejména v USA a v Izraeli, zastává 

restriktivní názor.
119

 

Sekundárně lze na místní působnost pohlížet jako na minimální okruh působnosti 

trestních norem, který jsou smluvní strany povinny implementovat ve vztahu k mučení. 

Posouzení je významné pro případnou pozitivní povinnost států trestně stíhat své 
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příslušníky, kteří se mimořádných předávání účastnili. Místní působnost pro stíhání 

pachatelů mučení je dána základními zásadami teritoriality, vlajky a registrace, aktivní 

personality, pasivní personality a také zásadou univerzality. Posledně uvedené pravidlo 

působnosti se užije, jestliže se pachatel nachází na kterémkoli území pod jurisdikcí
120

 

daného státu a stát jej nevydá ke stíhání některé ze smluvních stran. V tomto případě se 

stát zavazuje přijmout taková opatření, která jsou nutná k založení jeho jurisdikce nad 

takovým pachatelem. Podle názorů právní vědy se pojem v kontextu působnosti ke 

stíhání trestných činů vztahuje na oblasti vojensky okupované, kolonie a jiná území, nad 

nimiž stát vykonává faktickou kontrolu.
121

 Zásada univerzality inkorporovaná do 

UNCAT vychází ze zásady aut dedere aut judicare, podle které strana, která pachatele 

závažného trestného činu nevydá, je povinna jej stíhat. Jedinými podmínkami pro výkon 

univerzální jurisdikce tak je přítomnost pachatele na území smluvního státu UNCAT a 

spolehlivá informace o spáchání činu mučení kdekoli na světě.
122

 

Věcná působnost UNCAT je dána předmětem právní úpravy Úmluvy, kterým jsou dvě 

formy „špatného zacházení“ (dále jen ill-treatment). V první řadě je to akt mučení, 

jehož definici a výklad uvádím níže a na který se vztahuje celá úmluva UNCAT. Podle 

článku 16 UNCAT se věcná působnost úmluvy vztahuje rovněž na slabší formy ill-

treatment, kterými jsou kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání (dále také 

„CID“), avšak nikoli v plném rozsahu. Další výklad o rozsahu práv a povinností 

souvisejících se zákazem CID viz níže (2.5.4 Zákaz nelidského, krutého a ponižujícího 

zacházení a trestání). 

2.5.2 Zákaz mučení 

Základní legální definici mučení poskytuje čl. 1 UNCAT, podle nějž je mučením 

„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 
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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.“ Šíře definice je 

korigována dodatkem, podle kterého mučením není bolest nebo utrpení vznikající pouze 

v důsledku zákonných sankcí, jsou od nich neoddělitelné nebo vznikají jako jejich 

důsledek náhodou. Definice mučení zahrnuje množinu typových znaků, které bude 

vhodné prozkoumat důkladněji. 

1. Jednání. Půjde o jednání komisivní, spočívající v aktivním konání, ale i 

omisivní. Nemusí jít o jednání systematické, jak bylo původně navrhováno 

v travaux préparatoires, pro naplnění skutkové podstaty postačí izolovaný 

skutek.
123

 

2. Následek. Následkem uvedeným ve skutkové podstatě mučení je porucha 

spočívající v silné bolesti nebo tělesném či duševním utrpení. Mučením tedy 

není výhradně jednání spočívající ve fyzickém působení na oběť, ale i mučení 

psychické. 

3. Zavinění. Mučení je podle definice činem, pro jehož spáchání nepostačuje 

zavinění ve formě nedbalosti, ale je vyžadován úmysl směřující k následku, tj. ke 

způsobení silné bolesti nebo tělesného či duševního utrpení. Zavinění ve formě 

úmyslu musí rovněž pokrývat cíl nebo motiv pachatele, viz dále. 

4. Speciální subjekt. Subjektem způsobilým dopustit se mučení podle UNCAT je 

jednak veřejný činitel a jednak to může být jiná osoba jednající z úředního 

pověření. Dále to může být osoba, která jedná z podnětu veřejného činitele nebo 

s jeho výslovným či tichým souhlasem. Záměrem tedy je postihovat pouze takové 

jednání, pro které lze odpovědnost přičítat konkrétnímu státu jako nositeli 

veřejné správy. Takovou odpovědnost nevylučuje zejména outsourcing výslechů 

nebo výkonu trestu privátním společnostem, neboť jde o přenesený výkon 

veřejné správy. 
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5. Cíl nebo motiv. Obligatorním typovým znakem mučení podle UNCAT je cíl 

neboli účel, kterým je získání informace nebo přiznání od mučeného nebo od 

třetí osoby, potrestat mučeného za jednání, jehož se dopustil on nebo třetí osoba 

nebo z něhož jsou podezřelí, nebo zastrašení nebo přinucení mučeného nebo 

třetí osoby. Pro naplnění skutkové podstaty není nutné cíle skutečně dosáhnout, 

avšak na cíl se musí vztahovat úmysl pachatele. Alternativním typovým znakem 

doplňujícím subjektivní stránku je motiv spočívající v diskriminaci jakéhokoli 

druhu jakožto důvodu pro mučení. 

6. Omezení odpovědnosti. Dodatková věta vylučující z definice mučení následky 

zákonných sankcí představuje pravděpodobně nejvíce kontroverzní typový 

prvek skutkové podstaty mučení podle UNCAT.  

Na takto definovaný zákaz mučení se vztahuje obecná pozitivní povinnost státu 

přijmout účinná zákonodárná, správní, soudní či jiná opatření za účelem zamezení 

takového jednání. Kromě toho se stanoví povinnost státu trestně stíhat pachatele, kteří 

svým jednáním skutkovou podstatu mučení naplní. Vedle samostatného pachatelství 

UNCAT vyžaduje, aby smluvní strany ve svých právních řádech zajistily trestnost 

spolupachatelství a účastenství na mučení. Rovněž je požadována kriminalizace mučení 

ve stadiu pokusu. 

2.5.3 Non-refoulement 

Vedle samotného zákazu mučení UNCAT zahrnuje v článku 3 odst. 1 rovněž zákaz 

smluvním stranám vypovědět, vrátit nebo vydat osobu jinému státu, existuje-li reálné 

riziko, že by jí v něm hrozilo nebezpečí mučení (tzv. non-refoulement). Na rozdíl od 

aktu mučení však zásada non-refoulement podle UNCAT obsahuje výhradně práva a 

povinnosti smluvních států, ale nekriminalizuje konkrétní osoby, které tuto zásadu 

porušují. Norma tak má pouze preventivní, nikoli však represivní charakter.
124
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Meze zásady non-refoulement jsou konstruovány jako vážné důvody, že by hrozilo 

nebezpečí mučení, přičemž v článku 3 odst. 2 je upřesněno, že při stanovování existence 

takových důvodů vezmou příslušné orgány v úvahu veškeré související okolnosti, včetně, 

v odůvodněných případech, existenci trvalého hrubého, zřejmého nebo masového 

porušování lidských práv v daném místě. Výbor proti mučení ve svém Komentáři 

upřesňuje, že takové porušování musí mít vazbu na veřejnou moc alespoň v podobě 

konkludentního souhlasu veřejného činitele.
125

 Zároveň pravděpodobnost mučení musí 

být vyšší než pouhé podezření nebo teorie, není však nutné prokazovat vysokou 

pravděpodobnost.126
 

Meze ochrany z hlediska intenzity ill-treatment jsou v kontrastu s některými jinými 

mezinárodněprávními instrumenty omezeny na akt mučení. Nelze tedy podle UNCAT 

rozšiřovat zásadu non-refoulement na případy, kdy by osoba byla vystavena některé 

z forem CID. 

Zákaz se jednoznačně vztahuje na vydání kterýchkoli osob, které se nacházejí na území 

smluvní strany. Podle některých názorů by se však v duchu teleologického výkladu 

UNCAT měl zákaz vztahovat rovněž na případy, kdy se vydaný nenachází na území 

dané smluvní strany, ale pod její kontrolou (např. v moci agentů či jiných představitelů 

veřejné moci dané smluvní strany), a dokonce i na případy, kdy nebezpečí vydanému 

sice nehrozí bezprostředně v zemi, do které je vydáván, ale je známo, že bude z této 

země dále vydán do třetí země, ve které již toto nebezpečí reálně hrozí.
127

 Konformní 

extenzivní výklad k posledně jmenovanému případu podává i Výbor proti mučení ve 

svém Komentáři.
128

 V každém případě UNCAT nevymezuje nijak blíže status vydávané 

osoby, a tak lze dovodit, že zákaz se vztahuje na vydání jakékoli osoby (státního 

občana, cizince, uprchlíka, azylanta atd.). Je rovněž nutné zdůraznit, že princip non-

refoulement vyjádřený v UNCAT deroguje případné smluvní povinnosti států 
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vyplývající z bilaterálních dohod o vydávání osob k trestnímu stíhání. K otázce 

posuzování extradičních nebo rendičních případů lze shrnout, že při hodnocení 

refoulement budou v daném případě posuzována objektivní kritéria (zejm. čl. 3 odst. 2 

UNCAT) a subjektivní kritéria (zejm. poměry konkrétní osoby k přijímajícímu státu) 

daného případu. 

2.5.4 Zákaz nelidského, krutého a ponižujícího zacházení a trestání 

Nelidské, kruté nebo ponižující zacházení (dále „CID“
129

) představují formy ill-

treatment s osobami, které obecně dosahují nižší závažnosti než mučení. UNCAT 

operuje s pojmem CID ve článku 16, avšak na rozdíl od samotného mučení jej nijak 

nedefinuje. V tomto ohledu je nutné spolehnout se na jurisprudenci Výboru proti 

mučení a další výklad právní vědy. 

Podle převažujícího názoru právní není rozhodným kritériem při rozlišení mučení a 

nelidského či krutého zacházení intenzita špatného zacházení. Rozhodujícími hledisky 

pro odlišení CID od mučení podle UNCAT jsou 

1. úmysl pachatele, jeho cíl nebo účel a  

2. bezbrannost oběti.  

Kruté a nelidské zacházení je tudíž možné definovat jako působení silné bolesti nebo 

tělesného či duševního utrpení, 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.
130

 Kruté a nelidské zacházení  

primárně nevyžaduje situaci, ve které je oběť zbavena osobní svobody nebo je jinak pod 

kontrolou pachatele, což je charakteristickým znakem mučení. Ponižujícím 

zacházením se pak rozumí působení bolesti nebo tělesného či duševního utrpení, jehož 

cílem je ponížení oběti.
131

  

Aplikace jednotlivých ustanovení UNCAT (a tím i práv a povinností smluvních stran) 

na CID není zcela jasná. Ustanovení čl. 16 UNCAT obsahuje toliko demonstrativní 

výčet těch ustanovení, na která se CID přiměřeně vztahuje, a jistý je tedy pozitivní 
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závazek smluvních stran zabránit CID na kterémkoli území pod jejich jurisdikcemi. Dle 

výkladu nicméně není po smluvních stranách požadováno takové jednání kriminalizovat 

ani trestně stíhat nebo vydat k trestnímu stíhání zadržené osoby, které se takového 

jednání dopustily. Případy CID se rovněž nevztahují na zásadu non-refoulement a na 

tyto případy nelze aplikovat ustanovení o působnosti trestních norem. 
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2.6 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

V rámci analýzy mezinárodněprávní ochrany lidských práv ve vztahu k mimořádným 

předáváním nelze opomenout Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

z roku 1966 (dále jen „ICCPR“), jenž představuje základní standard ochrany základních 

práv v odvětví mezinárodního práva. ICCPR poskytuje ochranu širokému spektru 

individuálních práv, z nichž dle své úvahy vybírám ta, která mohou být za splnění všech 

podmínek aplikována na případy mimořádných předávání. 

Vedle úpravy katalogu práv ICCPR zakotvuje zřízení Výboru pro lidská práva (dále jen 

„HRC“), jenž je příslušný k dohledu nad dodržováním paktu a uváděním v život 

závazků z něj vyplývajících. V pravomoci HRC je dále facilitace sporů a stížností států 

(čl. 41) a jmenování Smírčí komise pro řešení sporů (čl. 42). První Opční protokol 

k ICCPR svěřuje HRC pravomoc přijímat a posuzovat individuální stížnosti pro 

porušení paktu ze strany státu. Takto vznikající judikatura HRC společně 

s publikovanými General Comments (dále „Komentáři“) tvoří základní prameny 

výkladu ICCPR, a bude jim proto dále věnována větší pozornost. 

2.6.1 Působnost ICCPR 

Vymezení působnosti ICCPR je nezbytným krokem před zkoumáním obsahu 

konkrétních subjektivních práv, která úmluva chrání. Z hlediska časové působnosti je 

ICCPR v účinnosti od okamžiku uložení třicáté páté ratifikační listiny nebo listiny o 

přístupu u Generálního tajemníka OSN (čl. 49 odst. 1), k čemuž došlo dne 23. března 

1976.
132

 Jistou dynamiku v časové působnosti ICCPR zakládá derogační klauzule v čl. 

4: 

 1. Je-li za mimořádné situace, která je úředně vyhlášena, ohrožen život národa, mohou státy, 

smluvní strany Paktu, přijmout opatření zmírňující jejich závazky podle Paktu v rozsahu, který si 

vyžádají potřeby takové situace za podmínky, že tato opatření nejsou v rozporu s jejich jinými 

závazky podle mezinárodního práva a neznamenají diskriminaci podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, 

náboženství nebo sociálního původu.  

2. Podle tohoto ustanovení se nelze odchýlit od článků 6, 7, 8 (odstavec 1 a 2), 11, 15, 16 a 18.  

3. Každý stát, který je smluvní stranou Paktu, používající práva ve smyslu odst. 1 tohoto článku, 

okamžitě uvědomí prostřednictvím generálního tajemníka Organizace spojených národů ostatní 
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státy, smluvní strany Paktu, o ustanoveních, od nichž se odchýlil a o důvodech, které ho k tomu 

vedly. Další sdělení učiní stejnou cestou ke dni, kdy toto opatření skončí. 

Jestliže by se na první pohled zdálo, že pravidla jednostranné dočasné derogace 

smluvních závazků jsou jasně a přesně vymezena, je tomu právě naopak. Odpovídá 

tomu i fakt, že HRC k výkladu čl. 4 vydala již dva Komentáře (Komentář č. 5 z roku 

1981
133

 a Komentář č. 29
134

 z roku 2001). Dle interpretačních hledisek musí pro 

naplnění čl. 4 dojít ke dvěma skutečnostem: (i) situace musí dosáhnout výjimečného 

stavu, který ohrožuje „život státu“,
135

 a (ii) tento stav musí být oficiálně vyhlášen.  

HRC je toho názoru, že ani ozbrojený konflikt, při kterém vstupuje v účinnost 

mezinárodní humanitární právo, nederoguje účinnost ICCPR. Naopak výklad pojmu 

výjimečný stav by měl být restriktivní i v době ozbrojeného konfliktu. Podle později 

vyjádřeného názoru HRC působí pravidla mezinárodního práva humanitárního vedle 

ICCPR jako lex specialis.
136

 K tomuto problému viz kapitolu 2.2.2 Vzájemný vztah 

mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv . 

Derogace od smluvních závazků v ICCPR musí mít podle výkladu HRC zcela 

výjimečnou a dočasnou povahu a práva lze derogovat pouze v minimálním rozsahu, 

který situace vyžaduje (požadavek proporcionality), a to zejména v případě ozbrojeného 

konfliktu. Rozsahem derogace se rozumí nejen věcný okruh konkrétních subjektivních 

práv, ale také časové a geografické vymezení. Zároveň nesmí být opomenut zákaz 

diskriminace, který plyne přímo z textu čl. 4 odst. 1. Maximální věcný rozsah derogace 

nelze podle HRC dovodit argumentem a contrario z ustanovení čl. 4 odst. 2. Komentář 

č. 29 naopak uvádí další práva v čl. 4 odst. 2 nezmíněná, která z povahy derogovat 

nelze. Pro účely této práce je vhodné zmínit, že za takové právo HRC považuje zákaz 
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braní rukojmích, únosů nebo nepovoleného zadržení či věznění,
137

 a právo na humánní 

zacházení s osobami zbavenými osobní svobody.
138

  

Místní působnost ICCPR určuje čl. 2 odst. 1, který stanoví pozitivní závazek států 

respektovat a zajistit katalogová práva všem jednotlivcům na svém území a podléhajícím 

jeho jurisdikci.139
 Z hlediska striktního jazykového výkladu by bylo možné dovodit, že 

místní působnost ICCPR je stanovena úžeji než v případě UNCAT (2.5.1 Působnost 

UNCAT). HRC však volí ve svém nedávném Komentáři č. 31 extenzivní výklad, podle 

nějž se povinnost státu vztahuje na každého, kdo je v pravomoci nebo pod efektivním 

dohledem státu, i když se fyzicky nenachází na území tohoto státu. Explicitně se jedná o 

situace, kdy je osoba v moci nebo pod kontrolou orgánu státu mimo území tohoto státu, 

bez ohledu na okolnosti, za kterých tato moc či kontrola vznikla nebo byla udělena.
140

 

HRC neuvádí žádné argumenty pro užití extenzivního výkladu; lze však usoudit, že 

cílem výkladu je nepřipustit jurisdikční vakuum při užití síly nebo přeshraničním 

působení orgánů jednoho státu na území jiného.  

Vedle právního výkladu v Komentáři dospěla HRC k širší interpretaci ratione loci 

v rámci své rozhodovací činnosti, zejména v případu Sergio Eugen Lopez Burgos v. 

Uruguay.
141

 Tento případ je zároveň i stěžejním pramenem k právní analýze 

mimořádných předávání, neboť skutkové okolnosti se v obou případech ve velké míře 

shodují. Lopez Burgos je uruguayským občanem, který byl v 70. letech jako odborový 

předák čtyři měsíce držen v detenci a po svém propuštění uprchl do sousední Argentiny, 

kde se mu podařilo získat politický azyl. V roce 1976 však byl v Buenos Aires unesen 

uruguayskou tajnou policií a dále tajně držen v tomto městě. Po dvou týdnech byl 

během tajné operace letecky unesen do Uruguaje a držen na vojenských základnách. 

Během svého nezákonného věznění byl různými způsoby mučen, což mu přivodilo 

doživotní újmu na zdraví. Během mučení byl nucen k doznání se z různých trestných 
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činů. Nakonec byl i s dalšími nezákonnými vězni přepraven na místo, na kterém byli 

následně „objeveni“ oficiálními orgány a zatčeni jako obvinění v trestním řízení. Ve 

svém klíčovém nálezu k tomuto případu se HRC musela, mimo jiné, vypořádat 

s námitkou ratione loci:  

„Article 2 (1) of the Covenant places an obligation upon a State party to respect and to ensure rights 

„to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction, but it does not imply that the State 

party concerned cannot be held accountable for violations of rights under the Covenant which its 

agents commit upon the territory of another State, whether with the acquiescence of the Government 

of that State or in opposition to it.  (...) In line with this, it would be unconscionable to so interpret the 

responsibility under Article 2 of the Covenant as to permit a State party to perpetrate violations of the 

Covenant on the territory of another State, which violations it could not perpetrate on its own 

territory.“ 

Na základě takto vymezené extrateritoriální působnosti HRC vyslovila porušení 

několika článků ICCPR ze strany Uruguaje. Uvedený výklad ratione loci se zdá být 

napříště konstantním názorem HRC,
142

 Jde však o poněkud užší výklad, než HRC 

učinila v Komentáři č. 31. 

Konečně nejsilnějším argumentem pro extenzivní výklad ratione loci ve vztahu 

k ICCPR je judikatura ICJ,
143

 který se vyjádřil souhlasně k dosavadní rozhodovací praxi 

HRC teleologickým výkladem předmětu a účelu ICCPR a rovněž částečně historickým 

výkladem travaux préparatoires. Dle právního názoru ICJ tak lze ICCPR aplikovat na 

jednání státu, který vykonává jurisdikci i mimo své vlastní území, a to konkrétně tak, že 

cizí území okupuje. 

Literatura považuje striktně jazykový výklad za nepřípustný, neboť by měl za následek 

absurdní situace (např. státní občané smluvního státu by se nemohli opřít o ochranu č. 

14 odst. 1 při pokusu o vstup na území svého státu, neboť by se v dané době 

nenacházeli na území tohoto státu).
144

 

Naopak v praxi je zastáván spíše restriktivní přístup, který vyplývá z jazykové 

interpretace čl. 2 odst. 1 ICCPR. Tradičním zastáncem restriktivního výkladu jsou USA, 
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podle nichž ICCPR platí pouze na vlastním území smluvního státu a nevztahuje se na 

okupovaná nebo pronajatá území.
145

 Tomuto názoru částečně svědčí rovněž historický 

výklad dle travaux préparatoires, které odhalují, že sousloví „a podléhajícím jeho 

jurisdikci“ do konečného znění ICCPR prosadily právě USA, aby působnost nebyla 

rozšiřována na okupovaná nebo pronajatá území.
146

  

Věcná působnost paktu je vymezena katalogem chráněných individuálních práv (Část 

III) a způsoby jejich ochrany (Část II). Pro účely této práce nepovažuji za nutné 

podrobně rozebírat věcnou působnost, avšak bude nutné zkoumat obsah některých 

konkrétních ustanovení, která mohou být relevantní při aplikaci ICCPR na praxi 

mimořádných předávání. 

2.6.2 Zákaz mučení a nelidského, krutého či ponižujícího zacházení 

ICCPR zakotvuje obecný zákaz mučení a krutého, nelidského nebo ponižujícího 

zacházení nebo trestu ve čl. 7, k němuž dále existuje speciální ustanovení čl. 10 odst. 1, 

které poskytuje zvláštní ochranu osobám zbaveným osobní svobody. Zákaz mučení a 

CID představuje jedno z nejdůležitějších a základních pravidel ICCPR, na které se 

vztahuje absolutní výjimka z možnosti dočasné derogace nebo jakéhokoli omezení. 

Zákaz derogace se přitom vztahuje na všechny uvedené formy ill-treatment, nikoli 

výhradně na ty nejzávažnější.
147

 

Přestože pakt samotný neposkytuje žádnou bližší specifikaci jednotlivých forem ill-

treatment, HRC v rámci své činnosti dospěla ke konstantnímu výkladu určitých 

elementů, které jednotlivé formy odlišují. Obecnými hledisky by měly být povaha, účel 

a intenzita zacházení s obětí. Základním měřítkem pro stanovení formy ill-treatment je 

pravděpodobně intenzita fyzické nebo psychické bolesti či utrpení (test intenzity). Nelze 

však zřejmě dostatečně určitým způsobem definovat jednotlivé elementy skutkových 

podstat, jako je tomu u aktu mučení definovaného v UNCAT (2.5.2 Zákaz mučení). 
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Literatura přesto uvádí UNCAT jako interpretační pomůcku pro výklad obsahu zákazu 

mučení podle ICCPR.
148

 Za základní elementy aktu mučení podle ICCPR jsou 

považovány: 

1. Způsobení silné fyzické nebo psychické bolesti či utrpení (měřítko intenzity). 

2. Zavinění ve formě úmyslu. 

3. Určitý motiv nebo cíl, nikoli samoúčelnost (působení bolesti, aby byla působena 

bolest). 

Pozornému čtenáři jistě neunikne, že v kontrastu s definicí mučení podle UNCAT není 

vyžadována specialita subjektu v podobě úřední osoby nebo osoby s úřední licencí. 

Naopak, HRC explicitně tento striktní výklad vylučuje.
149

 Na stát jsou tím kladeny vyšší 

nároky zajistit kompatibilitu s článkem 7 ICCPR (viz dále). Z kazuistiky je vhodné 

doplnit, že za mučení je považováno i věznění incommunicado na tajném místě po dobu 

delší tří let.
150

 

Z hlediska míry intenzity a závažnosti je dalšími formami ill-treatment, které 

nedosahují intenzity mučení, nelidské a kruté zacházení. Těmi je jednak takové 

zacházení, které postrádá některý z obligatorních elementů mučení (zpravidla konkrétní 

účel nebo cíl – může jít např. o případy týrání oběti z „pouhé“ sadistické pohnutky). 

Vedle toho jde o takové zacházení, které dosahuje nižší intenzity bolesti nebo utrpení 

než mučení, avšak není pouhým ponižujícím zacházením. Hranice nejsou z hlediska 

intenzity stanoveny rigidně a HRC se zdráhá ve svých Komentářích takové hranice 

předem nastavovat. Je tak nutné spolehnout se v konkrétních případech na existující 

právní názory vznikající na základě individuálních stížností. Z kazuistiky je snad opět 

vhodné uvést příklad relevantní k tématu této práce. Případy nuceného zmizení a 

věznění incommunicado, jež nedosahují intenzity mučení, je nutno posuzovat jako kruté 
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a nelidské zacházení podle názoru HRC ve věci Polay Campos v. Peru151 a Laureano v. 

Peru152
, a to bez ohledu na to, zda v rámci takového věznění dochází k samotným 

jednáním, které by mohly samy o sobě naplnit některé z forem ill-treatment. 

Z hlediska závažnosti či intenzity je nejslabší formou ill-treatment ponižující 

zacházení. U této formy se dostává nižší síla bolesti nebo utrpení do pozadí a hlavní 

charakteristikou je míra ponížení oběti, které je neslučitelné s lidskou důstojností.  

Speciální ustanovení čl. 10 odst. 1 ICCPR zakotvuje zvlášť ochranu osobám zbaveným 

osobní svobody před nehumánním nebo nedůstojným zacházením. I když se na 

první pohled jeví, že ustanovení čl. 10 je subsidiárním k čl. 7, jde podle literatury spíše 

o úpravu konkurující. Tak například v případu Polay Campos v. Peru bylo konstatováno 

porušení článku 7 i článku 10 ve vztahu k incommunicado věznění stěžovatele.
153

 Přesto 

je zjevně čl. 10 na testu intenzity obecnějším, neboť pro jeho naplnění zřejmě postačuje 

méně závažné jednání než v případě čl. 7. Z rozhodovací činnosti HRC plyne závěr, že 

čl. 10 dopadá zejména na obecné podmínky v místech, kde je omezována osobní 

svoboda, zatímco čl. 7 pak na konkrétní závažnější incidenty.
154

 Podle literatury lze 

zobecnit vztah čl. 7 a čl. 10 u případů samovazby (solitary confinement) a případů 

incommunicado věznění podle délky takového nakládání, přičemž čl. 7 představuje 

kvalifikovanou podstatu vůči čl. 10.
155

  

Podle ICCPR vyplývají státu ze zákazu mučení a CID pozitivní i negativní povinnosti. 

Stát je zejména povinen zabezpečit dodržování zákazu na svém území a porušení 

zákazu kriminalizovat, aktivně stíhat a zavést i jistá preventivní opatření.
156

 Na rozdíl 

od UNCAT, jak již bylo řečeno, ICCPR nevyžaduje pro naplnění skutkové podstaty 

element speciálního subjektu ve smyslu účasti úřední osoby. V tomto ohledu jsou také 

požadavky na povinnost státu zabezpečit dodržování čl. 7 vyšší než v případě UNCAT. 

Stát by tedy měl přiměřeně zajišťovat i dodržování zákazu ze strany soukromých osob 
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na státu nezávislých. Z toho rovněž vyplývá závěr, že státu by mohla být přičítána 

odpovědnost za porušení čl. 7, kdyby se jej dopustila osoba na státu nezávislá, za 

předpokladu, že by stát nepřijal potřebná a přiměřená opatření k dodržování čl. 7 

ICCPR v rámci své jurisdikce. 

2.6.3 Non-refoulement 

Zásadu non-refoulement ICCPR výslovně nijak nezakotvuje. HRC se tématu 

refoulement dotkla ve svém výkladu obecných právních závazků smluvních států 

ICCPR v Komentáři č. 20
157

 a Komentáři č. 31, v němž uvádí, že povinnosti států 

zakotvené čl. 2 ICCPR zahrnují rovněž zákaz vydat, deportovat, vyhostit nebo jiným 

způsobem vyloučit jedince ze svého území, panují-li závažné důvody domnívat se, že 

osoba by mohla být podrobena zakázanému zacházení dle č. 6 nebo čl. 7 ICCPR v zemi, 

kam byla přesunuta, nebo ve třetí zemi, kam může být přesunuta následně.
158

 Ve své 

rozhodovací činnosti HRC podrobil zákaz refoulement poměrně kontroverznímu vývoji, 

když se nejprve v případu Kindler v. Canada159
 vymezil vůči obdobnému známému 

případu Soering v. Velká Británie160
 negativně a konstatoval, že vydání k trestu smrti do 

věznice smrti v americké Kalifornii je v souladu s ICCPR na základě hodnocení 

subjektivních hledisek stěžovatele, jako např. věku a psychického stavu a konkrétních 

podmínek věznice. Následně však v kauze Chitat Ng v. Canada161
 stanovil, že způsob 

výkonu trestu smrti udušení jedovatým plynem, který byl v Kalifornii praktikován, je 

objektivně v rozporu s čl. 7 ICCPR a Kanada vydáním Ng porušila zásadu non-

refoulement.  

V kontrastu s úpravou UNCAT se podle názoru HRC vztahuje non-refoulement nejen 

na případy, kdy by vydané osobě hrozilo mučení, ale rovněž tam, kde hrozí kruté, 

nelidské nebo ponižující zacházení.
162
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Klíčovým případem v otázce úpravy non-refoulement v ICCPR a vztahu k mimořádným 

předáním je případ Alzery v. Sweden.163
 Fakta případu jsou stručně shrnuty v kapitole 

1.2.4 Ahmed Agiza a Muhammad Alzery. HRC ve svém posudku konstatoval porušení 

čl. 7 z několika důvodů. Předně, ve vztahu k non-refoulement se HRC zabýval vztahem 

zákazu vydání a tzv. diplomatických záruk. Podle právní věty takové záruky nejsou 

v mezinárodněprávní praxi vyloučeny, avšak musí být zajištěny takovým způsobem, 

aby bylo bezpečně vyloučeno nakládání s vydaným naplňující čl. 7. O diplomatických 

zárukách bude dále pojednáno v kapitole 2.7 Diplomatické záruky jako šedá zóna 

v mezinárodním právu.  HRC se musel vypořádat s otázkou odpovědnosti za mučení, 

jehož se dopustili agenti cizích zemí na švédském letišti, přičemž švédské orgány o 

takovém jednání věděly. V rozhodnutí určil, že odpovědnost podle čl. 7 nese cizí 

mocnost, jejíž agenti se porušení dopustili (v souladu s extenzivním výkladem ratione 

loci), ale rovněž Švédsko, které takové jednání na svém území mlčky tolerovalo. Dalším 

porušením čl. 7 ze strany Švédska bylo porušení implicitního pozitivního závazku 

zahájit ve věci trestní řízení a vyšetřování ex officio. Konečně, porušení čl. 7 bylo 

konstatováno i pro neumožnění projednat vydání řádným procesním způsobem před 

příslušnými orgány. Naproti tomu stěžovatelem navrhované porušení čl. 13 ICCPR, jež 

se vztahuje k zákazu arbitrárního vyhoštění cizince ze smluvního státu, konstatováno 

nebylo, neboť osoba stěžovatele podle tohoto článku naplnila důvody pro legální 

vyhoštění (konkrétně národní bezpečnost). 

Lze tedy říci, že princip non-refoulement je i přes poměrně skoupou judikaturu pevně 

interpretačně zakotven v ICCPR. 

2.6.4 Právo na osobní svobodu a bezpečnost 

Právo na osobní svobodu a bezpečnost je zakotveno v čl. 9 ICCPR. Obecně je nutné 

pojem osobní svoboda v kontextu čl. 9 vykládat restriktivně; do ochrany garantované 

tímto právem nespadá např. nucený exil, vyhnanství nebo vyhoštění, ale výhradně 

případy omezení svobody ve smyslu zabránění ve volném tělesném pohybu, např. 

vazbou či vězením. Úprava je poměrně rozsáhlá a skládá se celkem z pěti odstavců. 

První odstavec poskytuje ochranu proti nezákonnému zadržení nebo věznění. Dle 

literatury poskytuje čl. 9 odst. 1 ochranu nejen proti uvedenému jednání ze strany státu, 
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ale rovněž ze strany třetích osob, např. privátních bezpečnostních agentur.
164

 Ochrana je 

poskytována jak proti zadržení, čímž se myslí iniciální omezení osobní svobody do 

předání zadrženého příslušnému orgánu či subjektu, tak proti zatčení, které se vykládá 

jako dlouhodobější omezení osobní svobody (např. institut vazby). Podle ustáleného 

právního výkladu HRC se za omezení osobní svobody podle čl. 9 považuje jakékoli 

omezení, resp. omezení z jakéhokoli právního důvodu.
165

 Nezákonnost nebo přesněji 

nepovolenost omezení svobody může spočívat ve dvou faktorech: 

1. Mimozákonnost. Pro omezení svobody neexistuje žádný zákonný podklad a jde 

o svévoli veřejného orgánu nebo jiného aktéra. Převažující názor právní vědy
166

 

dovozuje, že právní podklad musí existovat minimálně na úrovni zákona, není 

tedy možné zakládat právo k zadržení nebo zatčení na rozhodnutí orgánu veřejné 

moci nebo jiném podzákonném pramenu práva. 

2. Arbitrárnost (svévole). Výklad pojmu se dovozuje z travaux préparatoires jako 

jednání se znaky nespravedlnosti, nepředvídatelnosti a disproporcionality. Za 

typicky arbitrární omezení osobní svobody, byť na základě zákonem 

stanovených pravidel, se považuje zadržování osob podezřelých z terorismu na 

americké vojenské základně Guantánamo na Kubě.
167

 Jiným případem je 

typicky nucené zmizení nebo incommunicado věznění,
168

 popř. únos agenty 

tajných služeb ze zahraničí.
169

 

Druhý odstavec zaručuje každému právo být včas informován o důvodech zadržení a o 

případných obviněních, a to nejen osobám zadržených při výkonu trestního práva. 

Třetí odstavec se týká výhradně osob zadržených nebo zatčených pro účely trestního 

řízení
170

 a svou relevanci ve vztahu k účelu této práce může mít snad jen související 

rozhodovací praxe HRC stanovící přípustné doby zadržení, kterou by podle mého 

názoru bylo možné a fortiori aplikovat na předávané osoby.  
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Čtvrtý odstavec zakotvuje právo zadrženého nebo vězněného na řízení o trvání 

zadržení/vazby před řádným soudem (v angloamerické doktríně tzv. habeas corpus). 

Konečně pátý odstavec doplňuje ochranu nezákonně zadržených nebo vězněných o 

právo na adekvátní náhradu, resp. odškodnění. 

Právo na osobní svobodu a bezpečnost představuje oproti zákazu mučení a CID 

derogovatelné právo podle mechanismu čl. 4 ICCPR. HRC nicméně dospěla k závěru, 

že právo na soudní přezkum omezení osobní svobody podle odst. 3 představuje 

nederogovatelné právo.
171

 

2.6.5 Další práva zaručená ICCPR 

V souvislosti s případy mimořádných předávání je vhodné zkoumat i čl. 12 odst. 1 

(Svoboda pohybu) a čl. 17 (Ochrana soukromí), neboť by mohly být na daný skutkový 

stav derivativně aplikovatelné. Některé analýzy předpokládaly rovněž porušení čl. 13 

(Svoboda pobytu) a čl. 16 (Právní status osoby).
172

 

Článek 12 odst. 1 ICCPR zaručuje svobodu pohybu a svobodu zvolit si místo pobytu 

na území Smluvního státu všem, kteří se na tomto území legálně nacházejí. Přitom se 

nerozlišuje mezi občanem daného státu nebo cizincem, pakliže cizinec pobývá na území 

tohoto státu legálně (státní občan pobývá na území svého státu vždy legálně na základě 

práva na vstup dle čl. 12 odst. 4). Cizinci však podle čl. 12 a contrario nemají právo 

vstupu na území Smluvního státu, a je naopak právem daného státu a výrazem 

suverenity určovat, kdo smí na jeho území vstoupit. Toto pravidlo modifikuje 

proporcionalita s dalšími právy zaručenými ICCPR (zákaz mučení, zákaz diskriminace, 

ochrana rodiny), která se promítá zejména do institutu non-refoulement.173
 Omezit 

právo svobody pohybu a pobytu je možné pouze na základě důvodů uvedených v  čl. 12 

odst. 3, popř. dočasnou sistací práv z ICCPR podle derogační klauzule v čl. 4 odst. 1. 

Hranice mezi právem na osobní svobodu dle čl. 9 a právem na svobodu pohybu dle čl. 

12 není ostrá,
174

 avšak lze shrnout, že čl. 9 je aplikovatelný spíše na situace, ve kterých 
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je člověk omezen v tělesném pohybu, zatímco čl. 12 dopadá spíše na situace, kdy je 

omezen pohyb ve smyslu geografickém. 

Svoboda pobytu podle čl. 13 ICCPR chrání procedurální práva cizince legálně se 

zdržujícího na území smluvního státu v řízení o vyhoštění. Vzhledem k tomu, že jde 

výhradně o proces vyhoštění, nelze porušení zásady non-refoulement považovat za 

porušení čl. 13. Článek nicméně chrání cizince před extrajudiciálním či arbitrárním 

vyhoštěním, deportací nebo jiným nuceným opuštěním země.
175

 

Podle čl. 16 ICCPR má každý právo na právní status osoby (právní subjektivitu). 

Povaha a arbitrabilita tohoto článku ICCPR jsou značně diskutabilní, částečně i z toho 

důvodu, že v jiných významných instrumentech, např. ECHR, toto právo explicitně 

vyjádřeno není a dle travaux préparatoires není považováno za samostatné 

vymahatelné právo. Literatura uvádí, že důležitost čl. 16 spočívá zejména v jeho 

interpretační funkci.
176

 V případě příbuzného tématu nucených zmizení nebývá porušení 

tohoto článku konstatováno.
177

 Lze shrnout, že arbitrabilita tohoto článku obecně spíše 

možná není. 

Čl. 17 ICCPR chrání osoby před nezákonným nebo svévolným zasahováním do 

soukromí, rodinného života, domova, korespondence nebo před útoky na jejich 

čest nebo pověst. Státy mají pozitivní povinnost chránit osoby před porušováním práv 

podle čl. 17 ze strany státních (veřejných) orgánů, ale i ze strany třetích osob.
178

 

K výkladu nezákonný nebo svévolný (arbitrární) viz kapitola 2.6.4 Právo na osobní 

svobodu a bezpečnost. Dle literatury je za nepřípustné zasahování do soukromí 

považováno mj. nucené živení osoby, která drží protestní hladovku. Ve vztahu 

k rodinnému životu lze porušení čl. 17 spatřovat v situaci arbitrárního vyhoštění nebo 

deportace ze země, ve které cizinec dlouhodobě žil a vytvořil si zde rodinné vazby.
179

 

Incommunicado věznění pak znamená nepřípustný zásah do korespondence dle čl. 17 a 

může jít rovněž o zásah do rodinného života. Na závěr lze říci, že čl. 17 bude mít spíše 

subsidiární charakter vůči jiným ustanovením ICCPR, např. vůči zákazu mučení v čl. 7. 
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Čl. 17 se dotýká velmi širokého okruhu vztahů, a proto bude nutné posoudit zvlášť 

každý konkrétní případ. 
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2.7 Diplomatické záruky jako „šedá zóna“ v mezinárodním právu 

V mezinárodní praxi se státy stále častěji začaly uchylovat k přijímání tzv. 

diplomatických záruk (diplomatic assurances) za vydávané osoby. Diplomatické záruky 

sehrály podstatnou roli v některých případech týkajících se problematiky mimořádných 

předávání, zejména v kauzách Agiza v. Sweden a Alzery v. Sweden. Přestože jde o téma 

způsobilé samostatné kvalifikační práce, považuji za nutné věnovat této problematice 

jednu kapitolu a stručně shrnout relevantní vývoj judikatury a praxe. 

2.7.1  Charakteristika 

Diplomatickou záruku lze charakterizovat jako písemný dokument, který je přijímajícím 

státem předán v diplomatickém styku vydávajícímu státu a jehož obsahem jsou písemné 

garance přijímajícího státu za nakládání s vydanou osobou v souladu s mezinárodním 

právem, resp. s garantovanými podmínkami. Vydávající stát se použitím tohoto 

mechanismu vyhýbá odpovědnosti za vydanou osobu, resp. přenáší odpovědnost na 

přijímající stát, a do jisté míry obchází kogentní úpravu zákazu mučení a zásady non-

refoulement, kterou je vázán. Jde svým způsobem o inspiraci soukromým právem, ve 

kterém je poskytování vzájemných záruk běžným nástrojem řízení a transferu rizik při 

uzavírání smluv. Problémem diplomatických záruk není jejich existence jako taková, 

ale jejich nefunkčnost spočívající v přímém porušování přijímajícím státem a faktické 

neschopnosti nebo nezájmem vydávajícího státu kontrolovat a vynucovat v přijímajícím 

státu jejich dodržování. Na problematiku faktické neefektivity diplomatických záruk 

dlouhodobě upozorňují nevládní organizace, které monitorují nakládání s vězni a 

zadrženými osobami, jež byly na základě diplomatických záruk vydány.
180

 Z právního 

pohledu nejsou diplomatické záruky v mezinárodním právu zakázány, ale ani nijak 

aprobovány. Jedná se tedy o jakousi „šedou zónu“ mezinárodního práva.
181

 Obsah 

diplomatické záruky závisí na vůli stran reprezentovaných diplomatickými zástupci. 

Diplomatické záruky se v praxi nejprve sjednávaly jako stručná prohlášení, avšak dnes 
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již existují i jako rozsáhlá memoranda. Pro lepší představu viz Aide-mémoire mezi 

Švédským královstvím a Egyptskou arabskou republikou ze dne 12. prosince 2001 

(příloha 2) a Memorandum of Understanding between the Government of the United 

Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Hashemite 

Kingdom of Jordan regulating the Provision of Undertakings in respect of specified 

persons prior to deportation (příloha 3). 

2.7.2 Diplomatické záruky jako porušení mezinárodního práva 

Problematika diplomatických záruk se stala předmětem přezkumu HRC v kauze Alzery 

v. Sweden. Výbor konstatoval, že poskytnutí diplomatické záruky ze strany Egypta bez 

nastavení účinného mechanismu dohledu a efektivní implementace společně s vydáním 

osoby znamená porušení čl. 7 ICCPR.
182

 HRC se rovněž v roce 2006 ve svých 

Závěrečných doporučeních pro USA vyjádřila k diplomatickým zárukám a jejich 

přípustnosti obecně stanovením minimálních podmínek, za nichž mohou být záruky 

použity: 

a) transparentní postupy a soudní přezkum vydání dané osoby, 

b) efektivní mechanismus pro dohled nad vydanými osobami a dodržováním záruk, 

c) zákaz použití záruk v zemích, kde jsou praktiky mučení nebo CID prováděny 

systematicky, i kdyby podmínky ad a) a b) byly splněny.
183

 

Tím HRC nastínila svůj postup při přezkumu konkrétních případů, jenž byl následně 

aplikován v případu Alzery v. Sweden ve vztahu ke Švédsku. Lze tedy říci, že HRC a 

priori neprohlašuje užití diplomatických záruk za protiprávní, avšak stanoví poměrně 

striktní podmínky, za nichž by záruky mohly být souladně s mezinárodním právem 

užity. 

Diplomatické záruky a jejich vztah k zákazu mučení a non-refoulement řešil ve své 

rozhodovací činnosti rovněž Výbor proti mučení. Judikatura Výboru proti mučení 

týkající se diplomatických záruk nebyla v historii konstantní, ale vyvíjela se živelně na 

pozadí životního příběhu Ahmeda Agizy. Výbor nejprve v rozhodnutí Hanan Attia v. 
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Sweden zamítl stížnost manželky Agizy, když konstatoval, že poskytnutí záruk 

egyptskou vládou ve spojení s návštěvami švédských diplomatů v egyptském detenčním 

zařízení představuje dostatečnou míru jistoty, že vydání osob ze Švédska do Egypta 

nebude porušením zásady non-refoulement.184
 Následně se v případu Agiza v. Sweden 

od případu Hanan Attia téměř v celém rozsahu distancoval konstatováním, že neměl 

dostatečné informace o porušování záruk Egyptem. Zároveň určil, že poskytnutí 

diplomatických záruk bez efektivního vynucovacího mechanismu nepostačuje 

k eliminaci rizika porušení čl. 3 UNCAT.
185

 V Závěrečných doporučeních pro USA 

v roce 2006 Výbor proti mučení podobně jako HRC konstatoval, že „spoléhat na 

diplomatické záruky je možné jen u zemí, ve kterých není porušování UNCAT 

systematické, a pouze při důkladném prozkoumání okolností daného případu“.
186

 

V případu členky Kurdské strany pracujících (PKK) vydané z Ázerbajdžánu do 

Turecka, Pelit v. Azerbaijan, Výbor upřesnil, že podmínky následného dohledu nad 

vydanou osobou musí být objektivní, nezávislé a dostatečně důvěryhodné.
187

 

V otázce diplomatických záruk existuje rozvinutá (nikoli však zcela konstantní) 

judikatura ECHR. Soud je obecně benevolentnější a připouští užití diplomatických 

záruk, přičemž svým case law určuje mantinely pro obsah záruk a jejich faktické 

provádění. Pomineme-li kauzu Soering v. The United Kingdom188
, jejímž středem 

pozornosti byla spíše sama zásada non-refoulement, základní mantinely pro soudní 

přezkum byly formulovány v případu Chahal v. The United Kingdom,189
 ve kterém 

ECHR neuvěřil vynutitelnosti záruk daných indickou vládou a vyhověl stěžovateli. 

V případu Saadi v. Italy190
 si ECHR vymínil nutnost vždy se materiálně zabývat 

obsahem diplomatických záruk, jestliže jsou poskytnuty jako nástroj prevence proti  

riziku ill-treatment v přijímající zemi. Dalším zajímavým příspěvkem ECHR 

k problematice diplomatických záruk je případ Babar Ahmad et al. v. The United 

                                                           
184

 Ms. Hanan Ahmed Fouad Abd El Khalek Attia v. Sweden, No. 199/2002, CAT/C/31/D/199/2002, 17. 

listopadu 2003, bod 12.3. 
185

 Ahmed Agiza v. Sweden, No. 223/2003, CAT/C/34/D/233/2003 (2005), 20. května 2005, bod 13.4. 
186

 Conclusions and recommendations of the Committee against Torture – United States of America, 

CAT/C/USA/CO/2, 25. července 2006, bod 21, vlastní překlad autora. 
187

 Ms. Elif Pelit v. Azerbaijan, No. 281/2005, CAT/C/38/D/281/2005, 18. května 2007, bod 11. 
188

 Soering v. The United Kingdom, Evropský soud pro lidská práva, stížnost č. 14038/88, 7. července 

1989. 
189

 Chahal v. The United Kingdom, Evropský soud pro lidská práva, stížnost č. 22414/93, 15. listopadu 
1996. 
190

 Saadi v. Italy, Evropský soud pro lidská práva, stížnost č. 37201/06, 28. února 2008, bod 148. 



60 
 

Kingdom,191
 který se týká vydání osob podezřelých z terorismu k trestnímu soudu 

v USA. Zde se ECHR poněkud nesystematicky odkázal na „dobrou víru“ při 

poskytování diplomatických záruk zemí s historií respektu k demokracii a lidským 

právům.
192

 V posouzení vynutitelnosti záruk soud poněkud povrchně konstatoval, že 

jejich porušení by mohlo být způsobeno jedině tím, že by prezident USA prohlásil 

vydávané osoby za nepřátelské kombatanty, čímž by je vyloučil z americké federální 

jurisdikce, což soud považuje za nepravděpodobné. 

Klíčový recentní vývoj byl zaznamenán v případu Othman (Abu Qatada) v. The United 

Kingdom,193
 ve kterém ECHR stanovil, resp. zpřesnil judiciální test, kterému bude 

napříště případy zahrnující refoulement a diplomatické záruky podrobovat. Právní 

otázkou bylo vydání palestinského islámského radikála do Jordánska za účelem 

soudního řízení a výkonu trestu a poskytnutí odpovídajících diplomatických záruk 

Jordánskem formou společného Memoranda of Understanding (dále jen „MOU“). 

V rámci stanoveného testu nejprve ECHR posuzuje jako předběžnou otázku obecnou 

situaci dodržování lidských práv v přijímající zemi a subjektivní okolnosti daného 

případu a vydávané osoby. Soud stanovil, že zjištění o masovém porušování lidských 

práv v rámci této předběžné otázky neznamená a priori negativní výsledek testu. Jsou-li 

v daném případě použity diplomatické záruky, stávají se relevantním důkazem při 

rozhodování soudu, avšak vždy budou podrobeny analýze, přičemž bude zvážena zvlášť 

jejich obsahová kvalita a vynutitelnost. Při posuzování těchto klíčových vlastností 

soud zváží následující aspekty: 

1. zda byl obsah záruk zpřístupněn soudu, 

2. určitost záruk, 

3. osoba poskytující záruku a její způsobilost zastupovat přijímající stát, 

4. schopnost státu zajistit, že záruky budou dodrženy místními veřejnými orgány, 

                                                           
191

 Partial Decision as to the Admissibility of Application nos. 24027/07, 11949/08 and 36742/08 by 

Babar Ahmad, Haroon Rashid Aswat, Syed Tahla Ahsan and Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) 

against the United Kingdom, Evropský soud pro lidská práva, 6. července 2010, body 104 – 110 a 111 – 

116. 
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 Id., bod 105.  
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 Othman (Abu Qatada) v. The United Kingdom, Evropský soud pro lidská práva, stížnost č. 8139/09, 

17. ledna 2012. 
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5. zda se záruky týkají jednání, které je v přijímající zemi legální, 

6. zda byly záruky poskytnuty smluvním státem EÚLP, 

7. zda je možné objektivně ověřit a monitorovat dodržování záruk, 

8. zda v přijímajícím státu funguje účinný systém ochrany proti mučení včetně 

spolupráce s mezinárodními monitorovacími mechanismy a zda je tento stát 

ochoten porušování zákazu mučení stíhat a trestat, 

9. zda byl stěžovatel v přijímajícím státě v minulosti podroben ill-treatment a 

10. zda byly záruky podrobeny soudnímu přezkumu ve vydávajícím státu.
194

 

Nutno dodat, že v případě Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom ECHR 

konstatoval možnost stěžovatele vydat i přes soustavné a systematické porušování 

lidských práv v Jordánsku, neboť vydaná diplomatická záruka obsahově i formálně svou 

kvalitou dostatečně zaručuje, že se stěžovatelem nebude nakládáno v rozporu s EÚLP. 

Sjednaná diplomatická záruka ve formě MOU tvoří přílohu 3 této práce; čtenář nechť 

její kvalitu posoudí sám. 

2.7.3 Jiné názory 

V právní teorii se objevily zajímavé názory, že diplomatické záruky poskytované jako 

vzájemné aide-mémoires195
 (resp. MOU) mohou ve skutečnosti představovat platný 

dvoustranný mezinárodněprávní závazek sjednaný v souladu s Vídeňskou úmluvou o 

smluvním právu.
196

 Taková povaha diplomatických záruk by mohla mít (v závislosti na 

obsahu) značné dopady na stávající závazky smluvních států plynoucí 

z mnohostranných lidskoprávních úmluv jako např. ICCPR nebo UNCAT.  

NOLL
197

 odkazuje na sjednání diplomatických záruk mezi Švédskem a Egyptem 

v případu týkajícího se mimořádného předání Ahmeda Agizy a Muhammada Alzeryho. 

Podle autora bylo záměrem stran při sjednávání záruk založit platné závazky podle 
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 Id., body 59 – 61. 
195

 Aide-mémoire je jednou z forem diplomatické korespondence, která představuje krátký záznam 

z rozhovoru mezi diplomaty či politiky. 
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 Vídeňská úmluva o smluvním právu ze dne 23. května 1969, v České republice vyhlášena vyhláškou 

ministra zahraničních věcí č. 15/1988 Sb., o Vídeňské úmluvě o smluvním právu ze dne 4. září 1987. 
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 NOLL, G.: Diplomatic Assurances and the Silence of Human Rights Law, Melbourne Journal of 

International Law, 104 (2006), s. 104 – 126. 
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mezinárodního práva ze dvou důvodů. Za prvé, sjednání diplomatických záruk bylo 

podmínkou sine qua non pro předání osob ze strany Švédské vlády, a za druhé, některé 

závazky v zárukách sjednané přesahovaly rámec statu quo mezinárodněprávních 

závazků, např. závazek Egypta strpět ex post monitoring předaných osob v egyptských 

detenčních zařízeních. Lze tak podle autora vyvodit závaznost diplomatických záruk 

jako pramene mezinárodního práva a je dále nutné zkoumat, jak budou ovlivněny 

stávající mezinárodněprávní závazky smluvních stran. 

Takový názor je prozatím spíše ojedinělý a praxe mezinárodních institucí se ustálila na 

názoru, že diplomatické záruky představují spíše politický závazek a nezakládají platná 

práva a povinnosti v mezinárodním právu. 
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2.8 Další úvahy 

Pro kompletnost rozboru na poli lidských práv by jistě bylo vhodné analyzovat 

regionální lidskoprávní instrumenty; s ohledem na územní dislokaci zejména Evropskou 

úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod nebo Americkou úmluvu o 

lidských právech. Bohužel takový rozbor jde svým rozsahem mimo kapacitní možnosti 

této práce. 

Dovolím si nicméně letmé seznámení s relevantní judikaturou ECHR, neboť soud se již 

zcela konkrétně k praxi mimořádných předávání vyjadřoval. V klíčovém případu Babar 

Ahmad et al. v. The United Kingdom ECHR konstatoval: 

„In assessing whether there is a real risk to the applicants, the Court begins by observing that 

extraordinary rendition, by its deliberate circumvention of due process, is anathema to the 

rule of law and the values protected by the Convention. It would be incompatible with a 

Contracting State's obligations under the Convention if it were to extradite or otherwise remove an 

individual from its territory in circumstances where that individual was at real risk of extraordinary 

rendition. To do so would be to collude in the violation of the most basic rights guaranteed by the 

Convention.“ 198 

Tento postoj ECHR potvrdil v případu Othman (Abu Qatada) v. the United Kingdom
199

 

a dále zpřísnil v rozhodnutí Abulkhakov v. Russia, v němž konstatoval, že „jakýkoli 

extrajudiciální transfer nebo mimořádné předání je svým záměrným obejitím řádného 

procesu absolutním popřením vlády práva (resp. právního státu) a hodnot chráněných 

Úmluvou. Je tedy porušením těch nejzákladnějších práv, která Úmluva garantuje.“200
 

V daném případě, který nesl podobné prvky s mimořádnými předáními, soud 

konstatoval porušení čl. 3 EÚLP. 

V současné době před ECHR probíhá řízení ve věci El-Masri v. “The former Yugoslav 

Republic of Macedonia“,201
 k tomu blíže kapitola 1.2.3 Khaled El-Masri. ECHR rovněž 

přijal stížnosti saúdskoarabského teroristy Al-Nashiriho, toho času vězněného na 

základně Guantánamo, proti nezákonnému věznění v Litvě a v Rumunsku v průběhu 
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 Partial Decision as to the Admissibility of Application nos. 24027/07, 11949/08 and 36742/08 by 

Babar Ahmad, Haroon Rashid Aswat, Syed Tahla Ahsan and Mustafa Kamal Mustafa (Abu Hamza) 
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mimořádného předání jeho osoby. Kauzy jsou zařazeny jako Al-Nashiri v. Poland202
 a 

Al-Nashiri v. Romania203
 a prozatím nebyly soudem přezkoumávány. ECHR přijal i 

stížnost Abú Omara (viz kapitola 1.2.2 Abú Omar (Imam Rapito Affair)) evidovanou 

jako Nasr and Ghali v. Italy.204
 Vedle uvedených případů byla podána i další stížnost 

saúdského araba Abu Zubaydah,205
 zatím však není k dispozici v databázi HUDOC. 
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 Al-Nashiri v. Poland, Evropský soud pro lidská práva, stížnost č. 28761/11, 6. května 2012. 
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 Al-Nashiri v. Romania , Evropský soud pro lidská práva, stížnost č. 33234/12, 1. června 2012. 
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 Nasr and Ghali v. Italy, Evropský soud pro lidská práva, stížnost č. 44883/09, 6. srpna 2009. 
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 Abu Zubaydah v. Lithuania, The International Centre for the Legal Protection of Human Rights, 
webová stránka, 5. prosince 2012, dostupné online: http://www.interights.org/abu-zubaydah-v-

lithuania/index.html. 
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3 Mimořádná předávání a lidská práva 

Po provedení právního rozboru relevantních lidskoprávních norem přichází na řadu 

úvaha o aplikaci práva a hledání odpovědi na otázku do jaké míry je praxe 

mimořádných předávání v rozporu či v souladu s existujícími platnými závazky 

mezinárodního práva lidských práv. Na mimořádných předáváních se ve většině případů 

podílely zásadně tři subjekty mezinárodního práva: výchozí stát, ze kterého byla osoba 

unesena, přijímající stát, do kterého byla osoba přepravena a zde vězněna a stát, který 

zprostředkovával předání. Je proto žádoucí věnovat se každému subjektu jako nositeli 

práv a povinností odděleně. 

3.1 Lidskoprávní závazky a odpovědnost výchozího státu 

Faktická role výchozího státu v mimořádných předáváních spočívala zejména v aktivní 

spolupráci na realizaci únosu z území tohoto státu nebo v konkludentním vědomém 

souhlasu s tímto jednáním ze strany zprostředkovatelského státu. Role mohla spočívat i 

v poskytnutí materiální nebo logistické podpory při transferech předávaných osob.  

Ve vztahu k UNCAT není sporu o tom, že byla dána působnost ratione loci na území 

tohoto státu a rovněž ratione temporis z důvodu nederogovatelnosti zákazu mučení 

v souladu s čl. 2 odst. 2 Úmluvy. Zda došlo k přímému porušení zákazu mučení, 

případně zákazu krutého, nelidského nebo ponižujícího zacházení z pozice výchozího 

státu, je spíše otázkou dílčích fakt konkrétních případů. Obecně však realizace únosu a 

několikadenní zadržení orgány výchozího státu samy o sobě porušení čl. 1 či čl. 16 

UNCAT znamenat nemohly, neboť takové jednání objektivně nenaplňuje znaky mučení 

ani CID. Naproti tomu je zřejmé, že výchozí stát se předáním osoby zprostředkovateli 

k deportaci dopustil závažného porušení zásady non-refoulement podle čl. 3 odst. 1 

UNCAT, neboť si byl vědom, že osoba bude deportována do přijímajícího státu, kde 

bude vystavena vyšetřovacím technikám, jež velmi pravděpodobně mohou naplnit 

znaky mučení. Jestliže přijímajícími státy byly země jako Sýrie, Egypt, Maroko nebo 

Irák, je nepochybné, že objektivní aspekt zásady non-refoulement (stav lidských práv a 

nedodržování zákazu mučení v cílové zemi) je dán v souladu čl. 3 odst. 2 UNCAT a 

právním názorem Výboru proti mučení. K porušení non-refoulement by došlo i 

omisivním jednáním výchozího státu spočívajícím v tichém souhlasu a strpění únosu 

dané osoby ze svého území zprostředkovatelským státem. Přičitatelnost omisivního 
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jednání lze vyvodit z Komentáře Výboru proti mučení k čl. 1 UNCAT (viz 2.5.2 Zákaz 

mučení). Porušení zákazu non-refoulement při realizaci mimořádného předání ze strany 

výchozího státu již bylo v historii konstatováno Výborem proti mučení v případu Agiza 

v. Sweden.
206

 

Z hlediska ICCPR porušil výchozí stát několik základních katalogových práv. 

Působnost ratione loci i ratione temporis byla jednoznačně dána a není známo, že by se 

některý z výchozích států pokoušel popřít působnost úmluvy např. z důvodu aplikace 

MHP, jako tomu bylo u zprostředkovatelského státu (infra). Pouze Spojené království 

v rámci „války proti terorismu“ využilo derogační klauzuli čl. 4 ICCPR, přičemž dne 

21. prosince 2001 dočasně derogovalo čl. 9 ICCPR z důvodu inkompatibility 

s vnitrostátním krizovým zákonem The Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001.
207

 

Lze konstatovat, že výchozí státy se dopustily porušení několika závazků, zejména 

čl. 7 ICCPR nedodržením zásady non-refoulement. Tuto argumentaci lze přesvědčivě 

postavit na případu mimořádného předání Alzery v. Sweden208
, ve které porušení zásady 

non-refoulement v daném případu konstatovala HRC. Protože dle judikatury HRC 

postačí k zákazu vyhoštění podle ICCPR pouze riziko krutého, nelidského či 

ponižujícího zacházení (na rozdíl od UNCAT, která vyžaduje intenzitu mučení) , lze a 

maiori ad minus ve vztahu k obdobnému porušenému závazku plynoucímu z UNCAT 

(supra) považovat objektivní podmínku (tj. praxi v přijímající zemi) za splněnou.  

S otázkou porušení zásady non-refoulement souvisí problém legality diplomatických 

záruk. Poskytnutí diplomatických záruk za účelem eliminace rizika porušení zásady 

non-refoulement v zásadě je možné při splnění několika podmínek, které si však různé 

mezinárodní orgány stanoví odlišně. Nejpřísněji se k této praxi staví HRC, podle 

kterého vydání do zemí s masovým porušováním lidských práv je a priori vyloučeno. 

Naopak benevolentní přístup k diplomatickým zárukám zastává ECHR, který vždy 

posuzuje objektivní i subjektivní aspekty případu a nevylučuje užití diplomatických 

záruk pro vydání osoby do země s masovým porušováním lidských práv, jestliže obsah 
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 Ahmed Agiza v. Sweden, No. 223/2003, CAT/C/34/D/233/2003, 20. května 2005 (viz také kapitola 
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záruk spolehlivě garantuje dodržení lidskoprávních závazků ze strany přijímajícího státu 

vůči vydané osobě. Názor, podle nějž lze sjednání diplomatických záruk považovat za 

právní jednání států podle Vídeňské úmluvy o smluvním právu, je prozatím nutno 

považovat spíše za okrajový. Nutno dodat, že otázka legality diplomatických záruk 

nemá žádný vliv na porušení jiných lidskoprávních závazků (vedle zásady non-

refoulement) ze strany výchozích států. Promítnuto do praxe mimořádných předávání 

lze říci, že výchozí státy nikdy nemohly být v dobré víře, že záruky budou přijímajícími 

zeměmi dodrženy, jestliže jim byly známy důvody účasti zprostředkovatelské země na 

repatriaci. Protože spolupráce mezi bezpečnostními složkami výchozích států a agenty 

zprostředkovatelského státu vyžadovala vytvoření určitého rámce pravidel, lze s jistotou 

říci, že mezi těmito dvěma subjekty existovala tichá, možná i explicitní dohoda. 

V takovém případě orgány výchozích států věděly, že osoby jsou z jejich území 

unášeny a předávány z důvodů extrakce zpravodajských informací metodami, které by 

byly v jejich jurisdikci nepřípustné. Lze uzavřít, že přes určitou možnost diplomatické 

záruky platně sjednávat, jejich užití při mimořádných předáváních nemůže zbavit 

výchozí státy odpovědnosti za porušení zásady non-refoulement. 

Výchozí státy porušily čl. 9 ICCPR tím, že předávanou osobu bez zákonného povolení 

a objektivních důvodů zadržely a krátkodobě izolovaly výhradně na politickou 

objednávku zprostředkujícího státu, čímž se dopustily nezákonného a arbitrárního 

věznění a zadržení. Porušen byl také čl. 9 odst. 2, neboť zadržené osoby nebyly 

formálně ani neformálně obeznámeny s žádnými obviněními. Dále byl porušen čl. 9 

odst. 4, neboť těmto osobám byla zcela odepřena spravedlnost ve formě minimálního 

soudního dohledu nad zadržením. Otázkou zůstává, zda se porušení čl. 9 ICCPR 

teoreticky nemohlo dopustit i Spojené království, které tento článek formálně 

derogovalo. Podle právního názoru HRC totiž některé aspekty čl. 9 představují 

nederogovatelné právo či dokonce ius cogens (k tomu viz kapitola 2.6.1 Působnost 

ICCPR). 

Naopak není možné konstatovat porušení svobody pohybu dle čl. 12, práva na právní 

status osoby dle čl. 16 ani práva na ochranu před zasahováním do soukromí dle čl. 17 

ICCPR, které byly rovněž analyzovány. V případě čl. 12 je důvodem poměr subsidiarity 

vůči omezení osobní svobody porušením čl. 9. Čl. 16 není právní teorií ani HRC 
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považován za zcela samostatně arbitrabilní, a podle literatury jde spíše o výkladové 

ustanovení. Čl. 17 by bylo nutno zkoumat ve vztahu ke konkrétnímu případu a právní 

rešerše nasvědčuje závěru, že má spíše subsidiární charakter vůči zákazu mučení podle 

čl. 7. Nakonec bylo zvažováno porušení čl. 13 ICCPR, které chrání procedurální práva 

cizince v řízení o vyhoštění nebo jiném nuceném opuštění země. Tento článek mohl být 

výchozí zemí porušen, avšak zůstává otázkou, zda by příslušný rozhodovací orgán (v 

tomto případě HRC) neměl poměr čl. 13 a čl. 7 v tomto případě za vztah faktické 

konzumpce naplněním znaků závažnějšího ustanovení čl. 7 ICCPR. V rozhodovací 

praxi HRC v případu Alzery v. Sweden nebylo porušení čl. 13 konstatováno 

z oprávněných důvodů národní bezpečnosti, avšak bylo v rámci posudku zvažováno.
209

 

Lze tak mít tento případ za precedenční a uzavřít, že realizace mimořádného předání 

nevinné osoby může mít za následek porušení čl. 13 ICCPR ze strany výchozího 

státu. 

3.2 Lidskoprávní závazky a odpovědnost přijímajícího státu 

Lze shrnout, že incommunicado věznění předaných osob v přijímajícím státu, jeho 

dlouhodobost, odepření právní a konzulární pomoci, tvrdé vyšetřovací techniky s užitím 

praktik, jako je waterboarding, muční elektrickým proudem, bití, atd., podmínky 

samovazby a obecné hygienické podmínky v detenčních zařízeních přijímajících zemí 

(jak plyne ze svědeckých výpovědí osob, které byly oběťmi mimořádných předávání) 

znamenají bez jakýchkoli pochybností hrubé porušení mnoha lidských práv, zejména 

zákazu mučení dle čl. 1 UNCAT a čl. 7 ICCPR, zákazu CID podle čl. 16 UNCAT a čl. 

7 ICCPR, porušení čl. 10 odst. 1 ICCPR, nelegální věznění dle čl. 9 ICCPR, případně 

porušení dalších ustanovení ICCPR v závislosti na faktech konkrétních případů. 

V přijímajících zemích jde ve většině případů o systematickou praxi porušování 

lidských práv uplatňovanou nejen v detenčních zařízeních a nejen v souvislosti 

s mimořádnými předáními, což bylo mimo jiné důvodem výběru těchto zemí jako 

přijímajících. 

3.3 Lidskoprávní závazky a odpovědnost zprostředkovatelského státu 

Faktická role zprostředkovatelského státu v mimořádných předáváních spočívala 

zejména v organizaci a řízení celého programu, shromáždění zpravodajských informací 
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o konkrétní osobě, žádosti o její předání, realizaci transferu a často i výslechu a 

vyšetřování, přičemž některé osoby vypověděly, že i při tomto byly přímo agenty 

podrobeny mučení nebo CID. 

Evaluace právních závazků a odpovědnosti zprostředkovatelského státu (kterým byly 

USA), je nejobtížnějším úkolem této práce částečně i proto, že USA se uznání porušení 

jakýchkoli závazků dlouhodobě a tvrdošíjně brání. Vedle popírání pravosti faktických 

důkazů o mimořádných předáváních tak činí především vlastním výkladem právních 

závazků ve vztahu k různým souvisejícím aspektům mezinárodního práva. Tento výklad 

nelze rozhodně brát na lehkou váhu, neboť vyjednávací a silová pozice USA jako jediné 

supervelmoci v mezinárodním společenství dává jejich výkladu značnou váhu navzdory 

inkoherenci s výkladem mezinárodních institucí. 

Z hlediska UNCAT i ICCPR je v první řadě nezbytné určit, zda v případě aktivit agentů 

zprostředkovatelského státu výhradně na cizím území může být založena místní 

působnost (ratione loci) těchto mezinárodních smluv vůči zprostředkovatelskému státu. 

Jinými slovy, je klíčové stanovit, zda uvedené smlouvy mohou působit 

extrateritoriálně. 

V případě UNCAT nelze na tuto otázku najít jednoznačnou odpověď. Výbor proti 

mučení i výkladová literatura se kloní k extenzivnímu výkladu, podle nějž pojem celé 

území pod jurisdikcí zahrnuje nejen geografické teritorium státu, ale i jakékoli území a 

zařízení, kde je osoba de iure nebo de facto v moci daného státu. Tento názor se však 

nemůže přímo opřít o žádný precedenční případ a v teorii i praxi některých států, mezi 

nimiž jsou právě USA, převládá opačný názor, který zastává restriktivní výklad 

omezující působnost výhradně na geografické území signatářského státu. 

V případě ICCPR argumentace pro extrateritoriální působnost nekončí u právního 

názoru HRC a výkladové literatury, ale opírá se rovněž o ustálenou rozhodovací praxi 

vyjádřenou zejména v případu Sergio Eugen Lopez Burgos v. Uruguay210
, ve kterém 

HRC určil, že Uruguay je odpovědný za únos svého občana Burgose uruguayskými 

agenty z území Argentiny. Nejsilnějším právním argumentem pro obecné 

extrateritoriální účinky ICCPR je právní názor ICJ, vyjádřený obiter dictum v posudku 
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Legal Consequences of the Construction of a wall in the Occupied Palestinian 

Territory211
. S ohledem na precedenční váhu právního názoru ICJ lze tento 

v mezinárodním právu považovat za rozhodující. Analogicky k interpretaci působnosti 

ICCPR by bylo možné vykládat i rozsah místní působnosti UNCAT, neboť jde 

obsahově o velmi příbuzné úmluvy a rovněž slovní formulace rozsahu místní 

působnosti je velmi podobná. Některé státy včetně USA přesto vyjadřují k této 

argumentaci odpor a trvají na restriktivním pojetí ratione loci.  

Lze uzavřít, že spor o extrateritoriální účinky UNCAT a ICCPR v zásadě není 

doktrinálním sporem, ale sporem o roli v utváření a interpretaci mezinárodního práva 

mezi suverénními státy na straně jedné a mezinárodními organizacemi a orgány na 

straně druhé. Autor této práce však zastává názor, že minimálně zde analyzované 

lidskoprávní úmluvy zakládají extrateritoriální působnost ve vztahu k agentům 

smluvních států, kteří působí na území třetího státu. 

Před úvahami o jednotlivých závazcích UNCAT a ICCPR je nutné zvážit otázku 

působnosti ratione temporis a v širších souvislostech vztahu mezinárodního práva 

lidských práv a MHP. Aplikace MHP na případy mimořádných předávání není zcela 

vyloučena a bylo by snad možné ji aplikovat na případech, u nichž se únosy odehrály 

v zemích zmítaných ozbrojenými konflikty (např. Irák, Libye nebo Afghánistán). I tak 

by se nicméně jednalo o velmi extenzivní výklad. Nelze však aplikovat MHP v situaci, 

kdy je podezřelá osoba unesena z území země, která není účastníkem konfliktu, a ve 

které fungují bezpečnostní standardy demokratického státu včetně efektivního 

vymáhání dodržování norem trestního práva (tzn. nejde o zhroucený stát zmítaný 

vnitřním konfliktem ani stát ve válečném stavu). Výklad, podle nějž by tato osoba 

mohla být kombatantem ve smyslu MHP, vede k vytvoření účelového právního vakua 

okolo této osoby a je zcela nepřípustný. Navíc je zcela nejasné, kdo je druhou stranou 

konfliktu a tento konflikt („válka proti terorismu“) není nijak určitě vymezen.
212

 I 

v případě nepravděpodobného scénáře aplikace MHP existuje ustálená rozhodovací 

praxe ICJ a ECHR, podle níž si tyto subsystémy mezinárodního práva nekonkurují, ale 
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existuje mezi nimi vztah speciality, přičemž ani aktivací MHP nejsou plně derogovány 

lidskoprávní závazky. Některé státy včetně USA však opět účelově zastávají vztah 

duality, přestože připouštějí, že některá lidská práva jako mezinárodní obyčej nebo ius 

cogens derogována být nemohou a zůstávají zachována i v době války.
213

 

Působnost ratione temporis UNCAT není spornou otázkou. Úmluva se aplikuje bez 

omezení s ohledem na text čl. 2 odst. 2, podle kterého ani okolnosti jako válečný stav 

nebo hrozba války nemohou sloužit k ospravedlnění mučení. Takový právní názor 

potvrdil Výbor proti mučení v případu Agiza v. Sweden.
214

 ICCPR z hlediska ratione 

temporis obecně připouští možnost částečné a dočasné derogace závazků, avšak 

zprostředkovatelský stát (tj. USA) nikdy takovou možnost ve vztahu k „válce proti 

terorismu“ formálně nevyužil. 

Lze shrnout, že UNCAT i ICCPR mohou být na jednání zprostředkovatelského státu při 

mimořádných předáváních plně aplikovány. Zbývá tedy určit konkrétní dotčené 

závazky.  

Z hlediska závazků UNCAT se zprostředkovatel dopustil zejména hrubého a 

záměrného porušení zásady non-refoulement podle čl. 3, tím, že úmyslně 

zprostředkovával transfery zájmových osob do zemí nerespektujících lidská práva, aby 

zde byly mučeny, a s použitím tohoto mučení zprostředkovatelský stát získával cenné 

zpravodajské informace pro svoji protiteroristickou činnost. Jsou dány všechny nutné 

typové znaky, zejména účel, kterým bylo získání informace, a specialita subjektu – 

veřejného činitele, kterým byla vnější zpravodajská služba zprostředkovatelského státu, 

resp. její příslušníci. Otázka pravděpodobnosti mučení v cílové zemi je rozebírána výše, 

avšak s ohledem na to, že mučení bylo přímým cílem realizace mimořádného předání, 

lze mít za prokázané, že zprostředkovatelský stát o porušení zákazu mučení nebo CID 

ve vztahu k předané osobě dopředu věděl. Zda mohlo dojít k porušení čl. 1 UNCAT, 

tedy k přímému mučení ze strany agentů zprostředkovatelského státu, nebylo dosud 

nijak fakticky prokázáno. Minimálně však intenzita špatného nakládání s unesenými 
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spočívající v jejich bití, obnažení, zakrytí zraku a sluchu, aj. dosáhla krutého, 

nelidského i ponižujícího zacházení podle čl. 16 UNCAT. 

Z hlediska závazků ICCPR došlo jednoznačně k porušení zásady non-refoulement 

jako materiální součásti zákazu mučení dle čl. 7 ICCPR. Zároveň byl tento článek 

porušen z hlediska přímého nakládání s unesenými, které v souladu s limity 

stanovenými judikaturou HRC dosáhlo minimálně úrovně krutého, nelidského a 

ponižujícího zacházení. Byl porušen i čl. 10 odst. 1 ICCPR, neboť takto bylo 

zacházeno s osobami zbavenými osobní svobody (k tomu viz Polay Campos v. Peru
215

). 

Dále byl nepochybně hrubě porušen čl. 9 ICCPR tím, že bylo zcela nezákonně 

zasaženo do práva na svobodu unesených a nebyla jim dána žádná možnost obrátit se na 

nezávislý orgán, který by přezkoumal jejich zadržení nebo věznění. 

Stejně jako v případě výchozích států nelze konstatovat porušení článků 12, 16 a 17 

ICCPR. Čl. 13 je v tomto vztahu logicky neaplikovatelný, neboť zprostředkovatelský 

stát neměl žádný poměr k pobytu uneseného ve výchozí zemi a zároveň nemůže 

garantovat žádná zde platná procedurální práva. 

V souladu s tím, co bylo řečeno v kapitole 2.4 Obyčejové právo a ius cogens lze 

konstatovat, že zákaz mučení jako pevně zakotvené pravidlo ius cogens a jako 

mezinárodní obyčej byl rovněž porušen všude tam, kde došlo k porušení tohoto závazku 

z příslušné mezinárodní smlouvy. O jiných právech nelze s jistotou konstatovat jejich 

porušení, neboť není jistý jejich status mezinárodního obyčeje či dokonce ius cogens. 

Status zákazu mučení jako kogentní normy mezinárodního práva a jeho flagrantní 

porušení v této praxi však představuje další silný argument proti restriktivnímu výkladu 

teritoriální působnosti UNCAT a ICCPR pouze na geografická území smluvních států.  
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Závěrem 

Závěrem lze shrnout konkrétní poznatky o legalitě mimořádných předávání, ke kterým 

jsem právní analýzou v této práci dospěl. Relevantními prameny právního rozboru byly 

stanoveny dvě základní multilaterální lidskoprávní úmluvy, kterými je Úmluva proti 

mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 

1985 (UNCAT) a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966 

(ICCPR). Z důvodů kapacitního omezení i nižší relevance bylo z analýzy vyloučeno 

uprchlické právo a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech 

z roku 1966, přestože tyto prameny nepochybně zastávají důležitou roli v systému 

mezinárodního práva lidských práv. Problematiky mimořádných předávání se však 

dotýkají pouze okrajově.  

Nesporně bylo možné konstatovat porušování lidských práv na straně výchozího státu a 

na straně přijímajícího státu. Za přijímající státy byly účelově vybírány země, ve 

kterých je porušování lidských práv systematickou a dlouhodobou praxí a jinak tomu 

nebylo ani v případech nakládání s mimořádně předanými. Přijímající státy hrubě 

porušovaly zákaz mučení podle UNCAT i ICCPR a právo na osobní svobodu podle 

ICCPR. V řadě případů osoby vůbec nebyly vězněny jako trestně stíhané, nicméně 

v případech, kde tomu tak bylo, mohla být rovněž porušována i jejich minimální 

procesní práva garantovaná ICCPR.  

Mnoho výchozích států, ze kterých byly mimořádně předávané osoby unášeny, jsou 

členskými zeměmi Evropské unie a Rady Evropy. Ani v jejich případě není sporu o 

porušení lidskoprávních norem a přímé odpovědnosti, ať již k tomu došlo aktivní účastí 

na mimořádných předáváních, anebo tichým vědomým souhlasem orgánů těchto států  

s činností agentů jiného státu na jejich územích. Porušována byla hrubým způsobem 

zásada non-refoulement, a to i při vytvoření mechanismu diplomatických záruk, jehož 

cílem bylo obejít existující právní úpravu a přesunout rizika a odpovědnost na 

přijímající státy. Diplomatické záruky sice nejsou v mezinárodněprávní praxi a priori 

nepřípustné a byly vždy přijímajícími státy řádně poskytnuty či schváleny, avšak již při 

jejich sjednávání nemohl být výchozí stát v dobré víře. Měl totiž tichou (možná 

dokonce explicitní) dohodu o transferování osob zprostředkovatelským státem (USA) a 

bylo zřejmé, že osoby po předání zprostředkovatelskému státu budou násilně 
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vyslýchány za účelem extrakce zpravodajských informací. Porušení zásady non-

refoulement již bylo závazně konstatováno Výborem proti mučení OSN ve věci Agiza v. 

Sweden a Výborem pro lidská práva OSN ve věci Alzery v. Sweden. Nadto lze říci, že 

výchozí státy, které se aktivně zapojily do mimořádných předávání tím, že vytipované 

osoby samy zadržely po dobu do předání zprostředkovatelskému státu, se zároveň 

dopustily hrubého porušení práva na osobní svobodu a bezpečnost, neboť tyto osoby 

zadržely a věznily bez zákonného oprávnění, nesdělily jim žádné důvody zadržení a 

neumožnily jim žádným způsobem obrátit se s žádostí o přezkum zadržení na nezávislý 

orgán. Nakonec porušením lidských práv bylo i odepření minimálních procesních práv 

při rozhodování o vyhoštění ze země. 

Výchozími státy je v kontextu této analýzy možné rozumět rovněž všechny země, které 

byly do „globální pavoučí sítě“ zapojené jako „překládací stanice“ a napomáhaly 

mimořádným předáváním tím, že poskytovaly USA logistickou podporu ve formě 

přeletů letadel či prostor, které sloužily jako dočasná detenční zařízení pro výslechy. 

S politováním je nutné říci, že vyšetřování Evropského parlamentu nasvědčují, že 

takovou zemí byla i Česká republika. 

Velmi složitým bylo posouzení právní odpovědnosti zprostředkovatelského státu, který 

se již od okamžiku odhalení programu mimořádných předávání
216

 tvrdošíjně na právním 

poli bránil. Lze říci, že klíčový problém při určování odpovědnosti 

zprostředkovatelského státu představuje správný výklad působnosti ratione loci 

lidskoprávních úmluv UNCAT a ICCPR a jejich případný extrateritoriální přesah.  

Pohledy na teorii extrateritoriálních účinků mezinárodních smluv jsou různé a není 

možné je zobecnit. Přesto však USA a některé další země trvají na obecně restriktivním 

výkladu, který omezuje působnost smluv na svrchované území smluvních států. 

V mezinárodněprávní teorii i rozhodovací praxi se velmi silně prosazuje protichůdný 

extenzivní výklad, podle nějž jsou státy povinny dostát lidskoprávním závazkům i 

mimo své svrchované území. Logika této interpretace spočívá především v teleologické 

argumentaci o smyslu lidskoprávních úmluv a prvotním záměru smluvních stran.  

Zatímco v případě UNCAT jde výhradně o právní názor vyjádřený Výborem proti 

mučení OSN a výkladovou literaturou založený na teleologickém výkladu úmluvy, 
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k extrateritoriální působnosti ICCPR se Výbor pro lidská práva OSN vyjádřil ve své 

rozhodovací praxi, přičemž tento výklad podpořil svým právním názorem Mezinárodní 

soudní dvůr. Přikláním se tedy k tomuto výkladu, přestože je nutné konstatovat, že jeho 

zřejmým omezením je nevynutitelnost na smluvních státech ICCPR.  

Zvažována byla i případná derogace lidskoprávních závazků z důvodu aplikace norem 

mezinárodního humanitárního práva. S výjimkou případů, kdy byly osoby unášeny ze 

zemí, které jsou reálně zapojeny do ozbrojených konfliktů (např. Afghánistán), lze tento 

výklad považovat za absurdní a zcela účelový. Normy mezinárodního humanitárního 

práva již dále nebyly analyzovány. Jedinou formou přípustné derogace lidskoprávních 

závazků v rámci analyzovaného problému bylo formální oznámení Spojeného 

království o částečné derogaci některých závazků v souladu s čl. 4 ICCPR v roce 2002.  

Byla-li dána působnost UNCAT a ICCPR vůči zprostředkovatelskému státu, dopustil se 

organizací a prováděním mimořádných předávání hrubého a úmyslného porušování 

zásady non-refoulement, v některých případech i přímo porušení zákazu mučení a 

jiného krutého, nelidského a ponižujícího zacházení, a také flagrantního porušení práva 

na osobní svobodu a bezpečnost. 

Lze shrnout, že praxe mimořádných předávání ve své formě realizované po 11. září 

2001 představuje systematické, vědomé a hrubé porušování lidských práv ze strany 

všech účastnících se zemí. Hlavním problémem mezinárodního práva zůstává absence 

motivačních nebo sankčních mechanismů, které by bylo možné vůči zemím porušujícím 

lidská práva univerzálně uplatnit. Výjimku tvoří regionální ochrana lidských práv ve 

smluvních státech Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, 

kterou institucionálně zajišťuje Evropský soud pro lidská práva (ECHR). Právě před 

tímto orgánem v současné době probíhají řízení o stížnostech několika mimořádně 

předaných osob. Žalovanými státy jsou však výhradně výchozími zeměmi, neboť nad 

zprostředkovatelským státem nemá ECHR jurisdikci. Přesto bude z hlediska 

mezinárodního práva i mezinárodních vztahů zajímavé sledovat, jak se soud s politicky 

exponovaným případem vypořádá. 

Při letmém seznámení s tématem této práce jistě každého napadne otázka proč se 

zabývat porušováním lidských práv ze strany demokratických států, které vytvoření 
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konceptu lidských práv iniciovaly a které v lidskoprávní agendě patří mezi nejvzornější. 

Proč se nezabývat porušováním lidských práv například v Číně, Pákistánu či Rusku? 

Odpovědět na tuto otázku není příliš složité. Porušování lidských práv způsoby, jakými 

jsou například mimořádná předání, má totiž značný přesah do celkové koncepce 

univerzality lidských práv. Jestliže země patřící mezi hlavní tvůrce a garanty 

současného mezinárodního systému založeného mimo jiné na úctě k lidským právům a 

svobodám vědomě a úmyslně lidská práva porušují, zbavují tím obecný koncept 

lidských práv legitimity. Univerzální koncept lidských práv silně podkopává zejména 

snaha porušování lidských práv legitimizovat (ať již právně, morálně či filosoficky), jak 

se tvrdošíjně pokoušely USA. Přestože je pro demokratickou společnost nezbytně nutné 

bojovat s terorismem ve všech jeho formách a všude na světě, nelze tímto bojem 

v žádném případě ospravedlnit opouštění základních principů, na kterých demokratická 

společnost stojí. Přitom demokratickou společnost nelze v globalizovaném světě chápat 

pouze jako jeden národ nebo státní příslušníky uvnitř jednoho státu; demokratická 

společnost se musí snažit prosazovat své základní principy i navenek, jinak svou 

demokratickou legitimitu ztrácí. Legitimita a univerzální pojetí lidských práv 

vycházející z axiomu, že základní lidská práva jsou přirozenými právy imanentními 

každé lidské bytosti již od narození, jsou přitom pro přežití celého konceptu lidských 

práv a potažmo i světových demokracií naprosto nezbytné. Toto téma je v současném 

světě tím více důležité, vezmeme-li v úvahu úsvit nových rýsujících se velmocí (z nichž 

mnohé jsou nedemokratickými státy nebo neliberálními demokraciemi
217

) a celkově 

současný nejistý a dynamický vývoj mezinárodních vztahů. 

Před tečku za diplomovou prací zbývá konstatovat, že zpracovat vybrané téma nebylo 

kvůli jeho komplexnosti nikterak snadné a jistě by bylo vhodné rozšířit rámec analýzy o 

další lidskoprávní prameny, zejména evropské a americké regionální úmluvy. Pozornost 

by si zasloužily také jiné obory mezinárodního práva, jako např. diplomatické a 

konzulární právo či právo mezinárodní letecké přepravy. Problém mimořádných 

předávání nicméně není uzavřeným tématem, neboť program navzdory jeho ostrému 

odsouzení světovou veřejností stále pokračuje. Pro svůj význam v mezinárodním právu 

bude nepochybně zajímavé jeho další vývoj ostře sledovat. 
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 K pojmu neliberální demokracie viz dílo amerického politologa a komentátora Fareeda Zakarii. 
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„Let us be clear: torture can never be an instrument to fight terror, for torture is an 

instrument of terror.” 

 - Kofi Annan  
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Seznam použitých zkratek 

ACLU Americká unie občanských svobod  

CIA Centrální zpravodajská služba USA  

CID  kruté, nelidské a ponižující zacházení a trestání 

CRSR Úmluva o právním postavení uprchlíků 

DST Francouzská kontrarozvědka (Direction de la Surveillance du 

Territoire) 

ECHR Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku  

EÚLP Evropská úmluva o ochraně lidských práv a svobod 

FYROM Bývalá jugoslávská republika Makedonie 

HRC Výbor pro lidská práva OSN 

HVD High Value Detainee 

HVT High Value Target 

ICCPR Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

ICESCR Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních 

právech 

ICJ Mezinárodní soudní dvůr 

ICTY Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

MHP Mezinárodní humanitární právo 

MOU Memorandum of Understanding 

NATO Severoatlantická aliance 

OSN Organizace spojených národů 

PKK Kurdská strana pracujících 

SISMI Italská vojenská rozvědka (Servizio per le Informazioni e la 

Sicurezza Militare) 

UDHR Všeobecná deklarace lidských práv 

UNCAT Úmluva OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení a trestání 

USA Spojené státy americké 
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Příloha č. 1: Mapa mimořádných předávání – globální „pavoučí síť“ 

 

Zdroj: Rada Evropy, 2012.  
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Příloha č. 2: Aide-mémoire mezi Švédským královstvím a Egyptskou 

arabskou republikou ze dne 12. prosince 2001 o repatriaci Ahmeda Agizy a 

Muhammada Alzery 
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Zdroj: Internet, prosinec 2012.  
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Příloha č. 3: Memorandum of Understanding between the Government of 

the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the 

Government of the Hashemite Kingdom of Jordan regulating the Provision 

of Undertakings in respect of specified persons prior to deportation 

 

 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE 

GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN REGULATING 

THE 

PROVISION OF UNDERTAKINGS IN RESPECT OF SPECIFIED PERSONS PRIOR 

TO DEPORTATION 

Application and Scope 

This arrangement will apply to any person accepted by the receiving state for admission to its 
territory following a written request by the sending state under the terms of this arrangement. 

Such a request may be made in respect of any citizen of the receiving state who is to be returned 
to that country by the sending state on the grounds that he is not entitled, or is no longer entitled, 
to remain in the sending state according to the immigration laws of that state. 

Requests under this arrangement will be submitted in writing either by the British Embassy in 
Amman to the Ministry of the Interior or by the Jordanian Embassy in London to the Home 
Office. Where a request is made under the terms of this arrangement, the department to which it 
is made will acknowledge receipt of the request within 5 working days. 

A response to a request under the terms of this arrangement may be given verbally, but must be 
confirmed in writing within 14 days by the Home Secretary, in the case of a request made to the 
United Kingdom, or by the Minister of Interior in the case of a request made to the Hashemite 
Kingdom of Jordan before any return can take place.  

To enable a decision to be made on whether or not to return a person under this arrangement, 
the receiving state will inform the sending state of any penalties outstanding against the subject 
of a request, and of any outstanding convictions or criminal charges pending against him and 
the penalties which could be imposed. 

Requests under this arrangement may include requests for further specific assurances by the 
receiving state if appropriate in an individual case. 

Understandings 

It is understood that the authorities of the United Kingdom and of Jordan will comply with their 
human rights obligations under international law regarding a person returned under this 
arrangement. Where someone has been accepted under the terms of this arrangement, the 
conditions set out in the following paragraphs (numbered 18) will apply, together with any 
further specific assurances provided by the receiving state. 

1. If arrested, detained or imprisoned following his return, a returned person will be afforded 
adequate accommodation, nourishment, and medical treatment, and will be treated in a humane 
and proper manner, in accordance with internationally accepted standards. 

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE 

UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND AND THE 

GOVERNMENT OF THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN REGULATING THE 

PROVISION OF UNDERTAKINGS IN RESPECT OF SPECIFIED PERSONS PRIOR 

TO DEPORTATION 

Application and Scope 

This arrangement will apply to any person accepted by the receiving state for admission to its territory 
following a written request by the sending state under the terms of this arrangement. 

Such a request may be made in respect of any citizen of the receiving state who is to be returned to that 
country by the sending state on the grounds that he is not entitled, or is no longer entitled, to remain in 
the sending state according to the immigration laws of that state. 

Requests under this arrangement will be submitted in writing either by the British Embassy in Amman 
to the Ministry of the Interior or by the Jordanian Embassy in London to the Home Office. Where a 
request is made under the terms of this arrangement, the department to which it is made will 
acknowledge receipt of the request within 5 working days. 

A response to a request under the terms of this arrangement may be given verbally, but must be 
confirmed in writing within 14 days by the Home Secretary, in the case of a request made to the United 
Kingdom, or by the Minister of Interior in the case of a request made to the Hashemite Kingdom of 
Jordan before any return can take place.  

To enable a decision to be made on whether or not to return a person under this arrangement, the 
receiving state will inform the sending state of any penalties outstanding against the subject of a 

request, and of any outstanding convictions or criminal charges pending against him and the penalties 
which could be imposed. 

Requests under this arrangement may include requests for further specific assurances by the receiving 
state if appropriate in an individual case. 

Understandings 

It is understood that the authorities of the United Kingdom and of Jordan will comply with their human 
rights obligations under international law regarding a person returned under this arrangement. Where 
someone has been accepted under the terms of this arrangement, the conditions set out in the following 
paragraphs (numbered 18) will apply, together with any further specific assurances provided by the 
receiving state. 

1. If arrested, detained or imprisoned following his return, a returned person will be afforded adequate 
accommodation, nourishment, and medical treatment, and will be treated in a humane and proper 
manner, in accordance with internationally accepted standards. 

2. A returned person who is arrested or detained will be brought promptly before a judge or other 
officer authorised by law to exercise judicial power in order that the lawfulness of his detention may be 
decided. 

3. A returned person who is arrested or detained will be informed promptly by the authorities of the 
receiving state of the reasons for his arrest or detention, and of any charge against him.  

4. If the returned person is arrested, detained or imprisoned within 3 years of the date of his return, he 
will be entitled to contact, and then have prompt and regular visits from the representative of an 

independent body nominated jointly by the UK and Jordanian authorities. Such visits will be permitted 
at least once a fortnight, and whether or not the returned person has been convicted, and will include the 
opportunity for private interviews with the returned person. The nominated body will give a report of 
its visits to the authorities of the sending state. 

5. Except where the returned person is arrested, detained or imprisoned, the receiving state will not 
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4. If the returned person is arrested, detained or imprisoned within 3 years of the date of his return, he 

will be entitled to contact, and then have prompt and regular visits from the representative of an 
independent body nominated jointly by the UK and Jordanian authorities. Such visits will be permitted 
at least once a fortnight, and whether or not the returned person has been convicted, and will include the 

opportunity for private interviews with the returned person. The nominated body will give a report of 
its visits to the authorities of the sending state. 

5. Except where the returned person is arrested, detained or imprisoned, the receiving state will not 

impede, limit, restrict or otherwise prevent access by a returned person to the consular posts of the 
sending state during normal working hours. However, the receiving state is not obliged to facilitate 
such access by providing transport free of charge or at discounted rates. 

6. A returned person will be allowed to follow his religious observance following his return, including 
while under arrest, or while detained or imprisoned. 

7. A returned person who is charged with an offence following his return will receive a fair and public 
hearing without undue delay by a competent, independent and impartial tribunal established by law. 
Judgment will be pronounced publicly, but the press and public may be excluded from all or part of the 
trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the 
interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly 
necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the 
interests of justice. 

8. A returned person who is charged with an offence following his return will be allowed adequate time 
and facilities to prepare his defence, and will be permitted to examine or have examined the witnesses 
against him and to call and have examined witnesses on his behalf. He will be allowed to defend 

himself in person or through legal assistance of his own choosing, or, if he has not sufficient means to 
pay for legal assistance, to be given it free when the interests of justice so require.  

Withdrawal 

Either government may withdraw from this arrangement by giving 6 months notice in writing to the 
Embassy of the other government. 

Where one or other government withdraws from the arrangement, the terms of this arrangement will 
continue to apply to anyone who has been returned in accordance with its provisions.  

Signature 

This Memorandum of Understanding represents the understandings reached between the Government 

of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Hashemite 
Kingdom of Jordan upon the matters referred to therein. 

Signed in duplicate at Amman on 10 August 2005 in the English and Arabic languages, both texts 
having equal validity 

 

 

For the Government of the United 

Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

 For the Government of the Hashemite 

Kingdom of Jordan 
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Příloha č. 4: Diplomatická depeše Ambasády USA v Berlíně pro 

Ministerstvo zahraničí USA, Washington D.C., 07BERLIN242, AL-MASRI 

CASE -- CHANCELLERY AWARE OF USG CONCERNS 

  Reference ID Created Classification Origin 

07BERLIN242  2007-02-06 17:48  SECRET//NOFORN  Embassy Berlin  

 

VZCZCXYZ0015 

OO RUEHWEB 

 

DE RUEHRL #0242 0371748 

ZNY SSSSS ZZH 

O 061748Z FEB 07 

FM AMEMBASSY BERLIN 

TO SECSTATE WASHDC IMMEDIATE 6940 

 

 

S E C R E T BERLIN 000242  

  

SIPDIS  

  

NOFORN  

SIPDIS  

  

FOR S/ES-O, EUR AND L  

  

E.O. 12958: DECL: 02/06/2017  

TAGS: KJUS PTER PREL PGOV GM 

SUBJECT: AL-MASRI CASE -- CHANCELLERY AWARE OF USG CONCERNS  

  

REF: A. BERLIN 230  

  

     B. BERLIN 200  

  

Classified By: DCM John M. Koenig for Reasons 1.4 (b) and (d)  

  

1.  (S/NF) In a February 6 discussion with German Deputy National Security 

Adviser Rolf Nikel, the DCM reiterated our strong concerns about the 

possible issuance of international arrest warrants in the al-Masri case.  

The DCM noted that the reports in the German media of the discussion on the 

issue between the Secretary and FM Steinmeier in Washington were not 

accurate, in that the media reports suggest the USG was not troubled by 

developments in the al-Masri case.  The DCM emphasized that this was not the 

case and that issuance of international arrest warrants would have a 

negative impact on our bilateral relationship.  He reminded Nikel of the 

repercussions to U.S.-Italian bilateral relations in the wake of a similar 

move by Italian authorities last year.  

  

2.  (S/NF) The DCM pointed out that our intention was not to threaten 

Germany, but rather to urge that the German Government weigh carefully at 

every step of the way the implications for relations with the U.S.  We of 

course recognized the independence of the German judiciary, but noted that a 

decision to issue international arrest warrants or extradition requests 

would require the concurrence of the German Federal Government, specifically 

the MFA and the Ministry of Justice (MOJ).  The DCM said our initial 

indications had been that the German federal authorities would not allow the 

warrants to be issued, but that subsequent contacts led us to believe this 

was not the case.  

  

¶3.  (S/NF) Nikel also underscored the independence of the German judiciary, 

but confirmed that the MFA and MOJ would have a procedural role to play.  He 

said the case was subject to political, as well as judicial, scrutiny.  From 

a judicial  

standpoint, the facts are clear, and the Munich prosecutor  

has acted correctly.  Politically speaking, said Nikel,  

Germany would have to examine the implications for relations  

http://wikileaks.org/cable/2007/02/07BERLIN242.html
http://wikileaks.org/date/2007-02_0.html
http://wikileaks.org/classification/4_0.html
http://wikileaks.org/origin/167_0.html
http://wikileaks.org/tag/KJUS_0.html
http://wikileaks.org/tag/PTER_0.html
http://wikileaks.org/tag/PREL_0.html
http://wikileaks.org/tag/PGOV_0.html
http://wikileaks.org/tag/GM_0.html
http://wikileaks.org/cable/2007/02/07BERLIN242.html#par3
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Zdroj: Wikileaks, prosinec 2012, dostupné online: 

http://wikileaks.org/cable/2007/02/07BERLIN242.html. 

  

3.  (S/NF) Nikel also underscored the independence of the German judiciary, 

but confirmed that the MFA and MOJ would have a procedural role to play.  He 

said the case was subject to political, as well as judicial, scrutiny. From 

a judicial standpoint, the facts are clear, and the Munich prosecutor has 

acted correctly.  Politically speaking, said Nikel, Germany would have to 

examine the implications for relations with the U.S.  At the same time, he 

noted our political differences about how the global war on terrorism should 

be waged, for example on the appropriateness of the Guantanamo facility and 

the alleged use of renditions.  

  

4.  (S/NF) Nikel also cited intense pressure from the Bundestag and the 

German media.  The German federal Government must consider the "entire 

political context," said Nikel.  He assured the DCM that the Chancellery is 

well aware of the bilateral political implications of the case, but added 

that this case "will not be easy."  The Chancellery would nonetheless try to 

be as constructive as possible.  

  

5.  (S/NF) The DCM pointed out that the USG would likewise have a difficult 

time in managing domestic political implications if international arrest 

warrants are issued.  He reiterated our concerns and expressed the hope that 

the Chancellery would keep us informed of further developments in the case, 

so as to avoid surprises.  Nikel undertook to do so, but reiterated that he 

could not, at this point "promise that everything will turn out well."  

TIMKEN JR 

 

 

http://wikileaks.org/cable/2007/02/07BERLIN242.html
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Abstrakt 

Mimořádná vydávání (Extraordinary Renditions) a lidská práva 

Ing. Petr Švepeš 

Tématem diplomové práce jsou mimořádná vydávání, resp. mimořádná předávání 

(Extraordinary Renditions) jako fenomén boje proti terorismu a jejich kritická reflexe 

ve světle mezinárodního práva lidských práv. Mimořádná předávání jsou kontroverzní 

metodou získávání zpravodajských informací o teroristických aktivitách prováděnou ve 

světě americkou zpravodajskou službou CIA. Metoda spočívá ve vytipování osoby 

podezřelé z terorismu, jež by mohla znát cenné informace, jejím vystopování a únosu za 

pomoci nebo za tichého souhlasu státu, na jehož území se tato osoba právě nachází. 

Unesená osoba je tajně soukromými letadly pomocí tzv. „globální pavoučí sítě“ 

transportována do některé ze zemí, které praktikují  pokročilé výslechové metody s 

užitím různých technik tortury, a v této zemi je vězněna a vyslýchána místními orgány. 

Extrahovaná zpravodajská informace je předána CIA a podezřelá osoba je poté 

v přijímající zemi považována za trestně stíhanou a je s ní zahájeno soudní řízení, nebo 

je dále vězněna bez formálních obvinění, anebo „zmizí.“ 

Cílem práce je detailní lidskoprávní analýza praxe mimořádných předávání a případná 

identifikace porušení konkrétních závazných norem mezinárodního práva lidských práv. 

V rámci této analýzy je nejprve definován pojem mimořádných předávání a jsou stručně 

prezentovány některé konkrétní případy osob, jež byly uneseny a vyslýchány. Poté jsou 

shrnuta obecná fakta, která tvoří předmět právní analýzy. Hlavními prameny právní 

analýzy jsou Úmluva proti mučení z roku 1984 a Mezinárodní pakt o občanských a 

politických právech z roku 1966, přičemž jedna kapitola je věnována problematice 

mezinárodního obyčejového práva a ius cogens. Zvažována je rovněž působnost 

mezinárodního humanitárního práva a některých dalších právních pramenů. V závěru 

právní analýzy je stručně rozebrána problematika tzv. diplomatických záruk, které mají 

v případech mimořádných předávání neoddělitelnou roli.  

Obsahem závěrečné části práce je autorova vlastní úvaha nad výsledky právní analýzy a 

případným porušením analyzovaných norem ze strany států organizujících nebo 

účastnících se na mimořádných předáváních. V závěru se autor zamýšlí nad důsledky, 
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jež záměrné porušování lidských práv ze strany demokratických států může znamenat 

pro vývoj mezinárodního práva a mezinárodních vztahů. 

 

Klíčová slova: mimořádné předávání, mučení, diplomatické záruky 
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Abstract 

Extraordinary Renditions and Human Rights 

Ing. Petr Švepeš 

The topic of this thesis is Extraordinary Rendition as the phenomenon of contemporary 

counter-terrorism strategies and its critical reflection in light of International Human 

Rights Law. Extraordinary Rendition represents a controversial method of obtaining 

intelligence information about terrorist activities carried out worldwide by the CIA. 

This method is based on the identification of terrorist suspects who might know 

valuable intelligence, followed by their tracing and subsequent kidnapping with direct 

assistance or connivance of the state in whose territory that person is located. 

Kidnapped persons are secretly transported by private jets via the "global spider's web" 

to a selected country which practices advanced interrogation techniques using various 

methods of torture. In this country the persons are incommunicado imprisoned and 

interrogated by local authorities. Extracted intelligence information is then passed on to 

the CIA and the suspects in this country are either criminally charged and indicted, 

further imprisoned without formal charges or simply "disappear." 

The main objective of this thesis is to present a detailed human rights analysis of 

Extraordinary Rendition and to identify potential violations of binding norms of 

International Human Rights Law. The first part of the analysis is devoted to a definition 

of the concept of Extraordinary Rendition and to a brief presentation of several specific 

cases of persons who have been abducted and interrogated. Afterwards the general facts 

are summarized so as to clearly define the subject of the legal analysis. The main 

sources of the legal analysis are the Convention against Torture (1984) and the 

International Covenant on Civil and Political Rights (1966). One chapter discusses 

relevant aspects of customary international law and jus cogens. International 

Humanitarian Law (Laws of War) and the feasibility of its application is considered as 

well. The last part of the legal analysis briefly examines so-called diplomatic 

assurances, which have played an integral role in Extraordinary Renditions. 

The final part of the work represents the author's own reflection on the results of the 

legal analysis and possible violations of norms of International Human Rights Law by 
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all countries that organized or participated in Extraordinary Renditions. In the 

conclusion, the author discusses the impacts that deliberate violations of human rights 

standards by democratic countries may cause to the development of international law 

and world affairs. 

 

Keywords: extraordinary rendition, torture by proxy, diplomatic assurance 

 


