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Úvod 

 

Tématem této diplomové práce je odškodňování obětí zvlášť závažných zločinů v 

mezinárodním právu. Jde o téma aktuální už s ohledem na situaci v současném světě, kdy ke 

zvlášť závažným zločinům dochází a je zde potřeba ochránit a odškodnit oběti. 

 

Práce je primárně věnována poslední fázi vývoje, kterým odpovědnostní následky za 

závažné porušování lidských práv prošly. Z tohoto důvodu je autorem koncipována poněkud 

šířeji a komplexněji problematika odpovědnostních následků státu v oblasti ochrany lidských 

práv, a to jak z hlediska historického vývoje, tak s ohledem na současnou mezinárodněprávní 

doktrinu. Zde se nesporně otevírá prostor pro odškodňování obětí nejen v obecnosti, ale 

především právě v kontextu zvlášť závažných zločinů. 

 

Z metodologického hlediska je předmětem zkoumání zejména smluvní i obyčejová 

úprava obsahu odpovědnostní povinnosti, s důrazem na otázku, zda odškodnění obětí zvlášť 

závažných zločinů lze považovat za součást odpovědnostní povinnosti relevantních subjektů, 

především států, a dále pak otázka, jaké zdroje mohou sloužit k efektivnímu odškodnění obětí 

zvlášť závažných zločinů. Analýza a zodpovězení těchto výzkumných otázek představují cíl 

práce. 

 

V souladu s nastíněným záměrem je zvolena i metoda členění práce do čtyř kapitol, a to 

tak, že první kapitola práce se věnuje uvedení do zkoumané problematiky prostřednictvím 

historické geneze odpovědnosti za zvlášť závažné zločiny a objasnění - z hlediska předmětné 

tematiky - základních pojmů, přičemž následující kapitoly práce odpovídají autorem nastoleným 

výzkumným otázkám. 

 

Druhá kapitola práce se tudíž zabývá analýzou smluvní a obyčejové úpravy obsahu 

odpovědnostní povinnosti. Předmětem zkoumání jsou zde zejména současné mechanismy 

odškodnění obětí, a to primárně podle mezinárodních smluv o lidských právech, poté podle 

Římského statutu, dále pak podle specifických odškodňovacích mechanismů a konečně také v 

obecném mezinárodním právu. 
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Třetí kapitola práce zkoumá, jestli je v současné době možno odškodnění obětí zvlášť 

závažných zločinů považovat za součást odpovědnostní povinnosti relevantních subjektů, 

zejména států. Rozbor této otázky se opírá především o Základní principy a směrnice k právu na 

opravné prostředky a odškodnění pro oběti hrubých porušení mezinárodního práva lidských práv 

a závažných porušení mezinárodního humanitárního práva (dále také jen „Základní principy a 

směrnice k právu na opravné prostředky a odškodnění“). Tento dokument z dílny Komise pro 

lidská práva má zásadní výkladový význam nejen se zřetelem k této výzkumné otázce, ale i z 

širšího pohledu obětí zvlášť závažných zločinů. 

 

Čtvrtá a poslední kapitola práce se pokouší nalézt možná řešení efektivního odškodnění 

obětí zvlášť závažných zločinů. Tím se zároveň snaží přinést uspokojivou odpověď na otázku 

zdrojů, které k efektivnímu odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů mohou sloužit. 

 

Autor při vypracování práce čerpal zejména ze samotných textů právních dokumentů a z 

odborné domácí i zahraniční literatury s tím, že při jejím zpracování využil především metodu 

analytickou a v nezbytném rozsahu též metodu deskriptivní. 
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1. Historická geneze odpovědnosti za zvlášť závažné zločiny a objasnění 

základních pojmů 

 

 

1.1. Zvlášť závažný zločin v mezinárodním právu 

 

Byl to již Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku, který otevřel efektivní cestu ke 

stíhání zvlášť závažných zločinů na mezinárodní úrovni, na jejímž konci je dnes povinnost 

odškodnění obětí. Tato cesta byla lemována důležitými mezníky, které je třeba přiblížit, přičemž 

je současně nutno vymezit samotný pojem zvlášť závažný zločin v mezinárodním právu a 

poukázat na praktickou obtížnost odškodňování obětí těchto zločinů. 

 

 

1.1.1. Pojem zvlášť závažný zločin v mezinárodním právu 

 

Pro ta nejhorší porušení, ke kterým ve světě dochází (zločin genocidy, zločiny proti 

lidskosti, válečné zločiny, zločin agrese), v mezinárodním právu slouží převážně pojem „zvlášť 

závažný zločin“. Avšak v samotné terminologii existuje určitá nejednotnost. Ve spojení s těmito 

zvěrstvy se proto používá i pojem „zločin podle mezinárodního práva“. Tento pojem užívá řada 

mezinárodněprávních dokumentů, například Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia, 

Zásady mezinárodního práva uznané ve Statutu a rozsudku Norimberského tribunálu 

vypracované Komisí OSN pro mezinárodní právo či návrh Kodexu zločinů proti míru a 

bezpečnosti lidstva. V některých jiných mezinárodněprávních dokumentech se vyskytují v 

souvislosti s takřka totožnými kategoriemi zločinů ještě další, nepatrně odchylné, pojmy. Statuty 

ad hoc mezinárodních trestních tribunálů OSN pro bývalou Jugoslávii a Rwandu tak používají 

pojem „závažná porušení mezinárodního humanitárního práva“, Římský statut Mezinárodního 

trestního soudu zase užívá pojem „nejzávažnější zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní 

společenství jako celek“. Všechny takové pojmy nicméně označují stejné či velmi podobné 

kategorie zločinů a z toho důvodu je lze pokládat za synonyma.
1
 

 

Dle prof. Šturmy se zločiny podle mezinárodního práva rozumí „zpravidla činy osob 

jednajících v úředním postavení či se souhlasem státu, porušující nejzávažnější pravidla 

                                                 
1
 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva. Praha: Karolinum, 2002. 

ISBN 80-246-0305-5, str. 9-10. 
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(kogentní povahy) určená k ochraně míru a nejzákladnějších lidských práv, včetně zásad 

humanity v době ozbrojeného konfliktu, za něž vzniká individuální trestní odpovědnost přímo na 

základě mezinárodního práva“.
2
 Činy těchto osob jsou přičítány státu jakožto porušení jus 

cogens, které je poté kvalifikováno coby mezinárodní zločin státu samotného.
3
 

 

Trestnost těchto zločinů, které „ve své podstatě představují nejhrubší pošlapání všech 

základních lidských práv“,
4
 plyne přímo z pravidel obecného mezinárodního práva s tím, že 

jejich trestní postih musí být záležitostí mezinárodního společenství jako celku, takže jestliže se 

postihu neujme stát příslušný teritoriálně nebo personálně, kompetentní k jejich stíhání jsou buď 

všechny státy samostatně podle principu univerzality, anebo mezinárodní trestní soudy či 

mezinárodní tribunály.
5
 

 

Co se týče průvodního pojmového rysu takových zločinů, pak je to masovost nebo 

systematičnost jejich páchání, když pouze za této podmínky jsou sankcionovány v rámci erga 

omnes právních následků, neboť záměrem kogentní obecně platné obyčejové normativity 

lidských práv je ochrana člověka vůbec.
6
 

 

Právě pravidla kogentní povahy jsou jedním z klíčových výrazů v souvislosti s pojmem 

zločin podle mezinárodního práva. Existenci těchto pravidel, pro jejichž vznik se ustálily 

podmínky až po roce 1945, potvrdila a první obecnou definici kogentních norem přinesla, 

Vídeňská úmluva o smluvním právu.
7
 Podle ní je normou kogentní povahy „norma přijatá a 

uznaná mezinárodním společenstvím států jako celkem za normu, od níž není dovoleno se 

odchýlit a která může být změněna pouze novou normou obecného mezinárodního práva stejné 

povahy“.
8
 Kogentní obyčejová obecně platná pravidla tudíž vytváří zvláštní kategorii pravidel, 

ve kterých nelze uplatňovat inter partes derogaci,
9
 a jejichž důsledkem je závazek erga omnes.

10
 

Co do početnosti, kogentních norem není mnoho, nicméně mají zásadní význam pro ochranu 

                                                 
2
 Ibid., str. 36. 

3
 Ibid., str. 16. 

4
 ŠTURMA, Pavel. Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv. 3. doplněné vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-318-9, str. 101. 
5
 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2002, str. 17. 

6
 ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA. Mezinárodní právo veřejné. Praha: C. H. Beck, 2008. 

ISBN 978-80-7179-728-9, str. 402-403. 
7
 ŠTURMA, Pavel. Lidská práva jako příklad kogentních norem obecného mezinárodního práva. In: Lidskoprávní 

dimenze mezinárodního práva. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2014. 

ISBN 978-80-87975-17-6, str. 15. 
8
 Čl. 53 Vídeňské úmluvy o smluvním právu. 

9
 ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA, op. cit., 2008, str. 112. 

10
 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2002, str. 22. 
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celého mezinárodního společenství.
11

 Sama Vídeňská úmluva o smluvním právu konkrétní výčet 

kogentních pravidel sice neuvádí, dá se za ně však jistě považovat zákaz uchylování se k síle, 

závažné a v širokém měřítku prováděné porušování obecným mezinárodním právem chráněných 

lidských práv (zákaz zločinu genocidy, zákaz zločinů proti lidskosti, zákaz válečných zločinů, 

zákaz otroctví, zákaz mučení, zákaz rasové diskriminace, zákaz apartheidu), zákaz udržování 

kolonialismu a patrně také zákaz značného znečišťování životního prostředí.
12

 

 

 

1.1.2. Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku 

 

Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku se stal roku 1945 historicky prvním 

opravdu fungujícím soudem zřízeným k potrestání zločinů podle mezinárodního práva a otevřel 

tak cestu následujícímu vývoji v této oblasti. Zároveň je třeba dodat, že zde snahy o potrestání 

těchto zločinů byly již dříve, například lze zmínit pokusy o zřízení mezinárodního tribunálu, 

resp. o zřízení mezinárodního trestního soudu, na základě Versaillské mírové smlouvy z roku 

1919, resp. na základě dodatkové Úmluvy o zřízení mezinárodního trestního soudu z roku 1937, 

nicméně tyto snahy ve zřízení mezinárodního tribunálu či mezinárodního trestního soudu ještě 

nevyústily.
13

 

 

Samotný Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku byl zřízen 8. srpna 1945 na 

základě Dohody o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců evropských zemí Osy s 

připojeným Statutem Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku (tzv. Londýnská 

charta), když rozhodujícím faktorem hovořícím ve prospěch ustavení tohoto tribunálu se stal v 

závěru 2. světové války převažující názor vítězných mocností, že jedinou vhodnou cestou 

vedoucí k potrestání hlavních představitelů nacistického Německa je cesta soudní.
14

 Statutem 

Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku byly stanoveny tři kategorie zločinů podle 

mezinárodního práva, za které bylo možno soudit a potrestat válečné zločince, a to konkrétně 

zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti.
15

 Právě tyto tři kategorie zločinů 

patří podle klasického pojetí mezi zločiny podle mezinárodního práva, přičemž z kategorie 

                                                 
11

 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2014, str. 15. 
12

 ČEPELKA, Čestmír, Pavel ŠTURMA a Veronika BÍLKOVÁ. Právo mezinárodní odpovědnosti. In: Kodifikace a 

rozvoj mezinárodního práva: kodifikace mezinárodního práva, právo mezinárodních smluv, právo mezinárodní 

odpovědnosti. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2008. ISBN 978-80-87146-03-3, str. 132-133. 
13

 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2002, str. 113-114. 
14

 Ibid., str. 44-45. 
15

 Čl. 6 Statutu Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. 
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zločinů proti lidskosti se posléze vydělil zločin genocidy, jenž se z důvodu své závažnosti 

obvykle uvádí vedle dalších zločinů proti lidskosti.
16

 

 

Přestože lze ve spojitosti s Mezinárodním vojenským tribunálem v Norimberku 

zaznamenat i určité námitky v tom smyslu, že šlo o pouhý výkon práva vítězů nebo že hlavního 

cíle mezinárodního trestního stíhání, tedy prevence, být ani dosaženo nemohlo, jelikož tribunál 

byl zřízen až po porážce nacistického Německa a jím spáchaných zvěrstev,
17

 je tento tribunál 

potřeba především jednoznačně ocenit. Nejenže totiž umožnil potrestání válečných zločinců, ale 

též potvrdil a rozvinul pravidla mezinárodního práva vztahující se k zákazům nejzávažnějších 

činů proti míru, lidskosti a proti zákonům a obyčejům války, s tím, že stanovil princip 

individuální trestní odpovědnosti pachatelů zločinů podle mezinárodního práva. Zvláštní situace 

doby okolo roku 1945, tedy konec 2. světové války, vznik OSN a právě první stíhání válečných 

zločinců, tak z dnešního pohledu představuje historický mezník v přechodu od mezinárodního 

práva tradičního k mezinárodnímu právu soudobému.
18

 

 

 

1.1.3. Mezinárodní vojenský tribunál pro Dálný východ 

 

Ke zřízení Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný východ coby historicky 

druhého soudu zřízeného k potrestání zločinů podle mezinárodního práva došlo nedlouho po 

ustavení Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku. Stalo se tak 19. ledna 1946, když 

byl přijat Statut Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný východ. 

 

Šlo opět o ad hoc mezinárodní trestní soud vojenské povahy, a jelikož byl Statut 

Mezinárodního vojenského tribunálu pro Dálný východ obdobou Statutu Mezinárodního 

vojenského tribunálu v Norimberku, platí o něm mutatis mutandis to, co bylo uvedeno ohledně 

Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku.
19

 

 

 

 

 

                                                 
16

 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2002, str. 9-10. 
17

 TOMUSCHAT, Christian. Human Rights: Between Idealism and Realism. Third Edition. Oxford: Oxford 

University Press, 2014. ISBN 978-0-19-968372-7 (hbk.); ISBN 978-0-19-968373-4 (pbk.), str. 380. 
18

 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2010, str. 102. 
19

 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2002, str. 114. 
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1.1.4. Ukotvení individuálních lidských práv jednotlivce 

 

Dříve nepředstavitelná zvěrstva 2. světové války, ve spojení se zřízením prvních ad hoc 

mezinárodních tribunálů, zanechala v mezinárodním právu nesmazatelnou stopu. Princip 

individuální trestní odpovědnosti uplatňovaný prvními poválečnými ad hoc mezinárodními 

trestními soudy vojenské povahy totiž vedl k tomu, že se jednotlivec zabydlel v mezinárodním 

právu jakožto jeho subjekt pro účely mezinárodní trestní odpovědnosti.
20

 Tento vstup jednotlivce 

na scénu mezinárodního práva zároveň znamenal počátek moderní mezinárodněprávní ochrany 

lidských práv.
21

 Ačkoliv Mezinárodní vojenský tribunál v Norimberku a Mezinárodní vojenský 

tribunál pro Dálný východ musely na své následovníky bezmála půlstoletí počkat, neboť došlo 

ke zpomalení mezinárodněprávního vývoje v institucionální oblasti, a to především z důvodu 

studené války,
22

 byl tento dlouhý časový oblouk vyplněn veledůležitým normativním a 

doktrinálním ukotvením individuálních lidských práv jednotlivců, když byla tato práva 

zakotvena mnohými mezinárodními smluvními instrumenty. 

 

Charta OSN, která byla přijata 26. června 1945, sice ještě katalog práv přiznaných 

každému jednotlivci neobsahovala, nicméně na lidská práva jasně odkázala ve své Preambuli a 

několika článcích, přičemž hned ve svém čl. 1 uvedla, že jedním z cílů OSN je „uskutečňovat 

mezinárodní součinnost řešením mezinárodních problémů rázu hospodářského, sociálního, 

kulturního nebo humanitního a podporováním a posilováním úcty k lidským právům a základním 

svobodám pro všechny bez rozdílů rasy, pohlaví, jazyka nebo náboženství“.
23

 

 

Nedlouho poté, 10. prosince 1948, byla Valným shromážděním OSN schválena 

Všeobecná deklarace lidských práv, která již kýžený první katalog lidských práv přinesla. Bez 

ohledu na to, že Všeobecná deklarace lidských práv mezinárodní smlouvou není,
24

 její obsah 

významem řadu mezinárodních smluv přesáhl.
25

 Její přijetí v té době stimulovalo normotvorné 

aktivity, a to jak na univerzální, tak na evropské úrovni.
26

 

 

                                                 
20

 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2010, str. 103. 
21

 Ibid., str. 5. 
22

 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2002, str. 115. 
23

 Čl. 1 Charty OSN. 
24

 Všeobecná deklarace lidských práv byla přijata formou rezoluce Valného shromáždění OSN, která má 

doporučující povahu. 
25

 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2010, str. 5-6. 
26

 TOMUSCHAT, Christian, op. cit., 2014, str. 33. 
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Na úrovni univerzální se stal dalším stěžejním lidsko-právním dokumentem Mezinárodní 

pakt o občanských a politických právech přijatý na zasedání OSN v New Yorku 19. prosince 

1966,
27

 který již mezinárodní smlouvou je. Jeho obsah vyšel ze Všeobecné deklarace lidských 

práv s tím, že je přitom exaktněji vyjádřený a rozvinutější. Za „tvrdé jádro“ materiálního práva 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech je předně možno označit ta vůbec 

nejzákladnější lidská práva, jakými jsou právo na život, zákaz mučení a krutého, nelidského či 

ponižujícího zacházení nebo trestu a zákaz otroctví a nevolnictví.
28

 

 

Všeobecná deklarace lidských práv je označována, společně s Mezinárodním paktem o 

občanských a politických právech a Mezinárodním paktem o hospodářských, sociálních a 

kulturních právech, za „Mezinárodní listinu práv“. Kromě ní byla poté na půdě OSN přijata řada 

dalších mezinárodních smluv o lidských právech zaměřených na určité typy porušení lidských 

práv nebo na práva určitých kategorií osob,
29

 a nadto se postupně utvářely též jednotlivé 

regionální systémy ochrany lidských práv, z nichž zejména ten evropský v mnohém rámec 

univerzálních standardů i převyšuje.
30

 

 

Dnes je tedy mezinárodněprávní ochrana lidských práv zakotvena v důsledku nastíněného 

poválečného vývoje jak v mezinárodních smlouvách univerzálního či regionálního charakteru, 

tak v obecném mezinárodním právu obyčejovém.
31

 Na tomto místě lze předeslat, že lidsko-

právní mezinárodní smluvní instrumenty znamenaly s postupem času pro jednotlivce nejen 

zakotvení jeho lidských práv, ale také se pro něj staly právním rámcem, který mu pomáhá v 

možnosti dosáhnout odškodnění.
32

 

 

 

1.1.5. Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (ICTY
33

) 

 

Nejhorší válečný konflikt v Evropě od konce 2. světové války, který probíhal mezi lety 

1991 až 1995 na území bývalé Jugoslávie, představoval další významný mezník v souvislosti s 

historickou genezí odpovědnosti za zvlášť závažné zločiny, když byl mezinárodním 

                                                 
27

 Téhož dne byl spolu s Mezinárodním paktem o občanských a politických právech přijat Mezinárodní pakt o 

hospodářských, sociálních a kulturních právech. 
28

 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2010, str. 8. 
29

 Ibid., str. 21-27. 
30

 Ibid., str. 31. 
31

 ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA, op. cit., 2008, str. 397-398. 
32

 Podrobněji bude tato otázka analyzována ve druhé kapitole této diplomové práce. 
33

 The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. 
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společenstvím po necelých padesáti letech znovu ustaven mezinárodní trestní soud určený ke 

stíhání zločinů podle mezinárodního práva. 

 

K samotnému zřízení ICTY došlo 25. května 1993. Šlo, stejně jako v případě 

Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku a Mezinárodního vojenského tribunálu pro 

Dálný východ, o ad hoc tribunál, pro jehož vytvoření se mezinárodní společenství rozhodlo v 

důsledku toho, že jednak bylo zřejmé, že již během válečného konfliktu v bývalé Jugoslávii k 

mnoha zločinům podle mezinárodního práva docházelo, jednak se dalo očekávat, že by strany 

tohoto konfliktu své vojáky a vedoucí politické představitelé samy nepotrestaly. Přitom 

mezinárodní společenství v tomto konfliktu, který stále ještě probíhal, nemohlo postupovat stejně 

jako v případě Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku, tedy zřídit ICTY 

mezinárodní smlouvou po skončení války, takže muselo nalézt jiné možné řešení. Tím se 

nakonec ukázalo být přijetí rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 827, která obsahovala Statut 

ICTY.
34

 

 

Samotný Statut ICTY nejprve svým čl. 1 obecně stanovil pravomoc ICTY „stíhat osoby 

odpovědné za vážná porušení mezinárodního humanitárního práva, spáchaná na území bývalé 

Jugoslávie od roku 1991, v souladu s ustanoveními tohoto Statutu“.
35

 V následujících článcích 

vymezil svou příslušnost ratione materiae, do níž zařadil závažná porušení Ženevských úmluv o 

ochraně obětí války z roku 1949, porušení zákonů a obyčejů války, zločin genocidy a zločiny 

proti lidskosti,
36

 příslušnost ratione personae, kterou stanovil tak, že ICTY mohl stíhat pouze 

fyzické osoby,
37

 a potvrdil princip individuální trestní odpovědnosti.
38

 Příslušnost ratione loci a 

příslušnost ratione temporis byly Statutem ICTY vymezeny tak, že se jurisdikce ICTY 

vztahovala na celé území bývalé Jugoslávie a na období začínající 1. lednem 1991.
39

 

 

Je možno říci, že i přes značný časový oblouk mohlo mezinárodní právo prostřednictvím 

ICTY určitým způsobem navázat na historické počátky soudního stíhání zvlášť závažných 

zločinů na mezinárodní úrovni položené ve 40. letech 20. století Mezinárodním vojenským 

tribunálem v Norimberku a Mezinárodním vojenským tribunálem pro Dálný východ. Toto 

                                                 
34

 VÁLEK, Petr. Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva. Praha: C. H. 

Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-151-2, str. 3. 
35

 Čl. 1 Statutu ICTY. 
36

 Ibid., čl. 2-5. 
37

 Ibid., čl. 6. 
38

 Ibid., čl. 7. 
39

 Ibid., čl. 8. 
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navázání se v plné míře projevilo ve formální rovině, když ICTY stíhal, stejně jako první 

poválečné ad hoc mezinárodní tribunály, válečné zločiny, zločin genocidy a zločiny proti 

lidskosti. Naopak v materiální rovině - vzhledem k takřka padesátileté prodlevě mezi prvními 

poválečnými ad hoc mezinárodními tribunály a ICTY - navázání v podstatě ani nebylo možné, 

což dokazuje už jen naprosto rozdílný vznik Mezinárodního vojenského tribunálu v Norimberku 

na straně jedné a ICTY na straně druhé. 

 

 

1.1.6. Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (ICTR
40

) 

 

Do praxe znovu zavedená myšlenka mezinárodního trestního soudu v podobě ustavení 

ICTY, společně s existencí jiného rozsáhlého krvavého konfliktu, znamenala, že založení dalšího 

ad hoc mezinárodního tribunálu na sebe tentokrát nenechalo dlouho čekat. 

 

Stalo se tomu tak hned v následujícím roce, když se zřízení ICTR stalo reakcí 

mezinárodního společenství na zvěrstva páchaná v občanské válce na území Rwandy i některých 

se Rwandou sousedících států. Ozbrojené střety namířené extremisty z většinového kmene Hutů, 

kteří byli posíleni prezidentskou gardou a částí vojska a policie, proti menšinovým Tutsiům i 

umírněným Hutům, si tehdy vyžádaly více než půl milionu mrtvých a několik milionů 

uprchlíků.
41

 

 

ICTR sdílí s ICTY řadu podobných znaků. Opět se jednalo o ad hoc mezinárodní trestní 

tribunál zřízený na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN, konkrétně rezoluce č. 955 z 8. 

listopadu 1994,
42

 jehož úkolem bylo dle čl. 1 Statutu ICTR „stíhat osoby odpovědné za vážná 

porušení mezinárodního humanitárního práva, spáchaná na území Rwandy, a rwandské občany 

odpovědné z takových činů a porušení spáchaných na území sousedních států mezi 1. lednem a 

31. prosincem 1994, v souladu s ustanoveními tohoto Statutu“.
43

 Po vzoru Statutu ICTY se dá i 

ve Statutu ICTR najít příslušnost ratione personae umožňující ICTR stíhat jen osoby fyzické
44

 a 

zrovna tak je tu potvrzena individuální trestní odpovědnost.
45

 Jisté rozdíly v porovnání se 

Statutem ICTY lze naopak vidět zejména ve vymezení příslušnosti ratione materiae, kam Statut 

                                                 
40

 The International Criminal Tribunal for Rwanda. 
41

 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2002, str. 99. 
42

 VÁLEK, Petr, op. cit., 2009, str. 10. 
43

 Čl. 1 Statutu ICTR. 
44

 Ibid., čl. 5. 
45

 Ibid., čl. 6. 
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ICTR začlenil na prvním místě zločin genocidy a dále pak zločiny proti lidskosti a porušení 

článku 3 společného Ženevským úmluvám a Dodatkového protokolu II,
46

 pomocí čehož Rada 

bezpečnosti OSN reagovala na skutečnost, že v tomto případě nešlo o konflikt mezinárodní jako 

tomu bylo v bývalé Jugoslávii, nýbrž o konflikt vnitrostátní.
47

 Příslušnost ratione loci a 

příslušnost ratione temporis se v porovnání se Statutem ICTY též přirozeně liší. Co se týče 

příslušnosti ratione loci, ta nebyla Statutem ICTR limitována jen na Rwandu, ale v souvislosti se 

zločiny spáchanými občany Rwandy byla rozšířena i na území se Rwandou sousedících států, a 

co se týče příslušnosti ratione temporis, tu Statut ICTR omezil na období mezi 1. lednem a 31. 

prosincem 1994.
48

 

 

ICTR ve spojení s ICTY je dnes možno vidět jakožto nezbytný mezikrok k vytvoření 

stálého mezinárodního trestního soudu. Tyto ad hoc mezinárodní trestní tribunály totiž dokázaly 

znovu uvést do reality stíhání zločinů podle mezinárodního práva započaté Mezinárodním 

vojenským tribunálem v Norimberku a Mezinárodním vojenským tribunálem pro Dálný východ 

s tím, že mezinárodní společenství bylo díky těmto tribunálům opět schopno účinně zareagovat 

na hromadná porušování lidských práv, čímž tyto ad hoc mezinárodní trestní soudy z 90. let 20. 

století bezpochyby přispěly k rehabilitaci mezinárodního trestního soudnictví.
49

 

 

 

1.1.7. Mezinárodní trestní soud (ICC
50

) 

 

Snaha o vytvoření mezinárodního trestního tribunálu, který by byl, na rozdíl od 

uvedených ad hoc tribunálů stíhajících zločiny podle mezinárodního práva spáchané pouze v 

rámci jistého konkrétního konfliktu, a to v průběhu určité doby, stálým soudem zabývajícím se 

zvlášť závažnými zločiny na poli mezinárodního práva, vyústila roku 1998 v založení ICC. Ten 

se tudíž stal prvním stálým mezinárodním trestním soudem stíhajícím pachatele těch 

nejzávažnějších zločinů, jimiž je mezinárodní komunita dotčena jako celek.
51

 

 

K založení ICC byl použit instrument mnohostranné mezinárodní smlouvy nazývané 

Římským statutem (podle diplomatické konference v Římě, na níž byl 17. července 1998 přijat 

                                                 
46

 Ibid, čl. 2-4. 
47

 VÁLEK, Petr, op. cit., 2009, str. 11. 
48

 Čl. 7 Statutu ICTR. 
49

 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2002, str. 110-111. 
50

 The International Criminal Court. 
51

 SHELTON, Dinah. Remedies in International Human Rights Law. Third Edition. Oxford: Oxford University 

Press, 2015. ISBN 978-0-19-958882-4, str. 167. 
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její text).
52

 Římský statut vstoupil v platnost v důsledku dosažení potřebných šedesáti ratifikací 

1. července 2002, přičemž dnes má již 123 smluvních stran.
53

 

 

Příslušnost ratione materiae ICC vymezil Římský statut ve svém čl. 5 tak, že „Jurisdikce 

Soudu je omezena na nejzávažnější zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako 

celek. Soud má jurisdikci podle tohoto Statutu ve vztahu k následujícím zločinům: a) zločinu 

genocidy; b) zločinům proti lidskosti; c) válečným zločinům; d) zločinu agrese“.
54

 Právě tyto 

čtyři kategorie zločinů se tak nyní řadí v souladu s Římským statutem mezi zločiny podle 

mezinárodního práva.
55

 V otázce příslušnosti ratione personae a příslušnosti ratione loci Římský 

statut zvolil primárně metodu jejich vzájemného provázání,
56

 když stanovil, že ICC je příslušný 

pro zločiny, ke kterým došlo na území jeho smluvní strany
57

 nehledě na státní příslušnost 

pachatele s tím, že ICC má zároveň příslušnost nad občany jeho smluvní strany nehledě na 

území, na kterém ke zločinu došlo.
58

 Příslušnost ratione temporis je v Římském statutu 

konstruována tak, že ICC má jurisdikci nad výše citovanými zločiny spáchanými až po 1. 

červenci 2002, tedy až po dni, kdy tato mnohostranná mezinárodní smlouva vstoupila v 

platnost,
59

 a proto se i v době fungování stálého mezinárodního trestního soudu lze nadále 

setkávat s existencí rozličných ad hoc mezinárodních trestních tribunálů, popřípadě smíšených 

(hybridních) tribunálů, zakládaných za účelem postihu různých krveprolití páchaných v 

minulosti,
60

 příkladem čehož jsou například Speciální soud pro Sierru Leone, Mimořádné senáty 

soudů Kambodže nebo Zvláštní panely na Východním Timoru. Římský statut také, plně v 

souladu se soudobým mezinárodním právem, potvrdil princip individuální trestní odpovědnosti 

jednotlivce za zločiny podle mezinárodního práva.
61

 

 

Z hlediska fungování ICC je klíčový čl. 17 Římského statutu, jenž vyjadřuje 

komplementární povahu ICC ve vztahu k národním trestním jurisdikcím. Stíhání 

                                                 
52

 VÁLEK, Petr, op. cit., 2009, str. 15. 
53

 The Court Today. The International Criminal Court [online]. [cit. 2. dubna 2018]. 

Dostupné z: https://www.icc-cpi.int/iccdocs/PIDS/publications/TheCourtTodayEng.pdf 

Mnohé významné státy, například Čína, Indie, Rusko nebo i USA, stále smluvními stranami Římského statutu 

nejsou. 
54

 Čl. 5 Statutu ICC. 
55

 BÍLKOVÁ, Veronika. Odškodnění obětí terorismu - mezinárodní rovina. In: Odškodňování v mezinárodním 

právu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-98-9, str. 60. 
56

 VÁLEK, Petr, op. cit., 2009, str. 16. 
57

 Případně na palubě lodi nebo letadla nesoucí registraci smluvní strany. 
58

 Čl. 12 Statutu ICC. 
59

 Ibid., čl. 11. 
60

 ŠTURMA, Pavel. Povinnost aut dedere aut judicare a nový smíšený trestní tribunál pro stíhání zločinů podle 

mezinárodního práva v Čadu. Jurisprudence, 2014, č. 4. ISSN 1802-3843, str.12. 
61

 Čl. 25 Statutu ICC. 
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inkriminovaných zločinů před ICC je podle něj přípustné pouze tehdy, jestliže smluvní strana 

není ochotna nebo schopna vést vyšetřování či stíhání. Tímto Římský statut jasně stanovil, že 

primárně jsou tím, kdo nese odpovědnost za trestní stíhání osob podezřelých z těchto zločinů, 

smluvní strany.
62

 

 

Zřízení ICC nesporně přineslo řadu pozitiv. ICC nejenže navázal na předcházející ad hoc 

mezinárodní trestní tribunály, ale zejména úspěšně institucionálně završil cestu započatou 

hluboko ve 20. století. ICC je tak dnes možno vnímat jako skutečný nástroj ochrany lidských 

práv, který odráží nynější mezinárodněprávní důraz kladený na lidsko-právní ochranu,
63

 a též 

jako živý důkaz toho, jakým pokrokem mezinárodní právo za poslední dekády prošlo, když ještě 

před rokem 1945 nebylo možno stíhat žádné zvlášť závažné zločiny v mezinárodním právu, 

zatímco dnes na základě principu komplementarity funguje stálý mezinárodní trestní tribunál, 

který je za Římským statutem stanovených předpokladů příslušný potrestat ta nejhorší porušení, 

ke kterým ve světě dochází. V rámci hodnocení přínosů ICC musí autor v neposlední řadě 

vyzdvihnout jeho skutečný průlom ve vztahu k obětem zvlášť závažných zločinů. Tato 

mezinárodním právem stále více akcentovaná problematika se odrazila již ve formulaci 

Preambule Římského statutu, která kromě nezbytnosti stíhání zločinů podle mezinárodního práva 

hovoří i o tom, že smluvní strany pamatují na skutečnost, že „v průběhu tohoto století miliony 

dětí, žen a mužů padly za oběť nepředstavitelným zvěrstvům, která hluboce otřásla svědomím 

lidstva“.
64

 V samotném textu Římského statutu je pak otázka obětí zvlášť závažných zločinů dále 

přelomově rozvinuta i v souvislosti s jejich odškodňováním, takže lze říci, že ICC je prvním 

mezinárodním trestním tribunálem, který nemá jen výlučný úkol stíhat pachatele zločinů podle 

mezinárodního práva, nýbrž má také pravomoc odsouzenému přímo nařídit náhradu za utrpěnou 

újmu,
65

 čímž zároveň názorně ilustruje v průběhu doby stále silnější pronikání otázky 

odškodňování obětí do mezinárodního práva.
66

 Přes všechny klady ovšem nelze nevidět určitá 

slabá místa ICC, ke kterým patří v první řadě to, že řada významných států smluvní stranou 

Římského statutu není. 
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 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2010, str. 119-120. 
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 EVANS, Christine. The Right to Reparation in International Law for Victims of Armed Conflict. Cambridge: 

Cambridge University Press, 2012. ISBN 978-1-107-01997-3, str. 99. 
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 Podrobněji bude tato otázka analyzována ve druhé kapitole této diplomové práce. 
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1.1.8. Praktická obtížnost odškodňování masových a systematických porušování lidských práv 

 

Jak již bylo uvedeno v souvislosti s vymezením pojmu zvlášť závažný zločin v 

mezinárodním právu, průvodním pojmovým rysem těchto zločinů je masovost nebo 

systematičnost jejich páchání, přičemž právě tento průvodní pojmový rys činí ta nejhorší 

porušení, ke kterým ve světě dochází, obtížně odškodnitelná ve srovnání s individuálními 

případy porušování lidských práv. 

 

Například Sheltonová v této souvislosti upozorňuje na to, že nesnadné odškodňování 

rozsáhlého porušování lidských práv vyplývá z mnoha objektivních příčin. Předně je to samotný 

fakt, že počty obětí a pachatelů stoupají do enormních rozměrů, což i při veškeré snaze neblahý 

dopad na rozsah reparací poskytovaných ve prospěch obětí mít musí. Případy situací, kdy se na 

hromadném vyvražďování podílely desítky tisíc lidí, dobře znázorňují ukrutnosti, které byly 

páchány ve Rwandě či Kambodži. Například Rwanda se na konci konfliktu musela potýkat se 

situací, že na více než 100.000 rwandských občanů, kteří se pravděpodobně podíleli na zločinu 

genocidy, připadalo jen 5% původního stavu tamějších soudců a právníků obecně, neboť zbylí 

byli zabiti, odešli do exilu nebo byli uvězněni. Masová či systematická porušování lidských práv 

se tak určitým způsobem dotýkají mnohých obyvatel, ne-li většiny, daných států. Navíc, jakmile 

jsou tato zvěrstva konečně zastavena, musí se samotný stát vypořádat s celou řadou dalších 

překážek. Takovou je v první řadě ta, že po ukončení konfliktů nebo represivních režimů jsou 

tyto státy nezřídka řízeny slabými vládami, které se musí potýkat s nedobrou ekonomikou, jež 

má jen malé ekonomické možnosti. Nadto jsou peněžní prostředky, které k dispozici jsou, 

zpravidla nezbytně potřebné na opětovné vybudování státní administrativy a infrastruktury, což 

má celkově za následek, že na odškodnění obětí už zkrátka nezbývá dostatek financí.
67

 

 

Skutečnost, že je reparace obětí v případech masových a systematických porušování 

lidských práv - pro všechny uvedené důvody - nesmírně obtížná, představuje dle autora pro 

mezinárodní společenství jako celek naléhavou výzvu k jejímu efektivnímu řešení.
68

 

 

 

 

 

 

                                                 
67

 SHELTON, Dinah, op. cit., 2015, str. 121. 
68

 Podrobněji bude tato otázka analyzována ve čtvrté kapitole této diplomové práce. 
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1.2. Reparace v mezinárodním právu 

 

Vedle pojmu zvlášť závažný zločin v mezinárodním právu je nutno vymezit také další - s 

ohledem na zkoumanou problematiku - základní pojem, a to pojem reparace v mezinárodním 

právu. V souvislosti s tímto pojmem je též zapotřebí analyzovat postavení obou stran 

odpovědnostního vztahu a ozřejmit jednotlivé formy reparace. 

 

 

1.2.1. Pojem reparace v mezinárodním právu 

 

Mezinárodní právo ctí klasické schéma práva jako takového, podle kterého porušením 

normy primární vzniká odpovědnostní závazek, neboli norma sekundární, a povinnost reparace 

rozeznává jako součást obsahu tohoto odpovědnostního závazku.
69

 Samotnou povinnost reparace 

pak lze chápat jako povinnost nastávající v důsledku mezinárodně protiprávního chování a 

spočívající v odčinění újmy mezinárodně protiprávním chováním způsobené.
70

 Pojem reparace v 

mezinárodním právu je také v mnohém pojmem značně tradičním, když obecná povinnost 

reparace byla judikována již roku 1928 Stálým dvorem mezinárodní spravedlnosti
71

 ve věci 

Chorzówské továrny.
72

 

 

Vzhledem k tomu, že se v mezinárodním právu problematika právních následků 

protiprávního chování s postupem času obyčejově ustálila, mohla Komise pro mezinárodní právo 

roku 2001, po bezmála půlstoletí studia, připravit v podobě Návrhu článků o odpovědnosti států 

za mezinárodně protiprávní chování její kodifikaci. Ten se tak stal prvním písemným vyjádřením 

obyčejových obecně platných pravidel týkajících se právních následků porušování nebo neplnění 

primárních pravidel.
73

 Návrh článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní chování 

formu závazného dokumentu nemá, když jde o obecnou, dispozitivní úpravu, jež může být 

doplňována pravidly zvláštními.
74

 Pro úplnost zbývá dodat, že krátce poté začala Komise pro 
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Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013. ISBN 978-80-87146-98-9, str. 133. 
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 MALENOVSKÝ, Jiří. Mezinárodní právo veřejné: obecná část a poměr k jiným právním systémům. 6., upravené 

a doplněné vydání. Brno: Doplněk, 2014. ISBN 978-80-7239-318-3, str. 307. 
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 Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti byl předchůdcem Mezinárodního soudního dvora. 
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 Factory at Chorzow (Germ. v. Pol.), 1928 P.C.I.J. (ser. A) No. 17 (Sept. 13). 
73

 ČEPELKA, Čestmír a Pavel ŠTURMA, op. cit., 2008, str. 572. 
74

 ŠTURMA, Pavel. Nový trend v odpovědnosti státu: individuální právo na odškodnění obětí závažných porušení 

mezinárodního humanitárního práva? Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2010, č. 1. ISSN 0323-0619, str. 73. 



 

21 

 

 

mezinárodní právo podle jeho vzoru připravovat také Návrh článků o odpovědnosti 

mezinárodních organizací, který následně roku 2011 schválila.
75

 

 

 

1.2.2. Oprávněná strana odpovědnostního vztahu 

 

Při analýze otázky, kdo může být oprávněnou stranou odpovědnostního vztahu, neboli 

otázky, kdo může nárokovat reparaci, je třeba zvažovat více variant s vědomím toho, že jsou to 

mimo jiné reparační nároky jednotlivců, které činí pojem reparace i v současném mezinárodním 

právu pojmem mimořádně aktuálním.
76

 

 

Tím, kdo zde jako postižený vystupuje nejklasičtěji, je stát. Dále může role poškozeného 

připadnout také mezinárodní organizaci. Její způsobilost potvrdil již roku 1949 Mezinárodní 

soudní dvůr ve věci Odčinění škody utrpěné ve službách OSN, když tehdy v souvislosti se 

zavražděním hraběte Bernadotte, který v Palestině působil jako vedoucí zprostředkovatelské 

mise, přiznal OSN právo vymáhat na izraelském státu odškodnění.
77

 Poškozeným ovšem nemusí 

být jen stát a mezinárodní organizace, ale i, a - v kontextu předmětné tematiky - klíčově, 

jednotlivec. 

 

Status jednotlivce jakožto oprávněné strany odpovědnostního vztahu se v průběhu doby 

značně proměnil. Historicky pro něj znamenala jedinou možnou cestu, jak se domoci svého 

nároku na odpovědném státu, cesta diplomatické ochrany. Skrze ní domovský stát jednotlivce 

převzal nárok svého občana za svůj a vymáhal ho na státu, jenž jeho občana poškodil, protože 

jednotlivec sám se oprávněným z odpovědnostního závazku v minulosti stát nemohl. Celková 

změna vnímání jednotlivce ze strany mezinárodního práva nicméně vedla k tomu, že se jeho 

postavení v posledních desetiletích značně posílilo, což mohou demonstrovat některé regionální 

smluvní instrumenty připouštějící, aby se jednotlivec sám, a to svým jménem, domáhal odčinění 

újmy vzniklé mezinárodně protiprávním chováním státu.
78
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Nástup jednotlivců na pole mezinárodního práva znamená výzvu také pro obecná 

pravidla odpovědnosti států. Návrh článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní 

chování nejprve stanoví ve své Kapitole I. Části II. prostřednictvím čl. 31, že „Odpovědný stát je 

zavázán učinit plnou reparaci za újmu způsobenou mezinárodně protiprávním chováním“, když 

následně pomocí čl. 33 odst. 1 doplní, že „Závazky odpovědného státu obsažené v této části 

mohou vzniknout ve vztahu k jinému státu, několika státům, nebo mezinárodnímu společenství 

jako celku“. Je proto evidentní, že v případě reparačních nároků jednotlivců jde o atypickou 

záležitost, poněvadž nárok vůči státu neuplatňuje jiný stát, nýbrž lidská bytost. Třebaže náhrada 

škody vůči nestátním aktérům tak Návrhem článků o odpovědnosti států za mezinárodně 

protiprávní chování výslovně upravena není, je zde tato otázka ošetřena důležitou ochrannou 

klauzulí vyjádřenou v čl. 33 odst. 2. Ten stanoví, že „Tato část nemá vliv na jakékoli právo 

vzniklé z mezinárodní odpovědnosti státu, která může vzniknout přímo jakékoli osobě nebo entitě 

jiné než stát“. Čl. 33 odst. 2 Návrhu článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní 

chování je tedy nezpochybnitelným důkazem svědčícím o tom, že reparace nemusí jít jen a 

pouze ve prospěch státu, ale taktéž ve prospěch jiného beneficiáře porušeného závazku, kterým 

může být právě jednotlivec či jiný nestátní aktér.
79

 

 

 

1.2.3. Povinná strana odpovědnostního vztahu 

 

Co se týče protipólu oprávněné strany odpovědnostního vztahu, tedy strany povinné, zde 

lze nejprve podotknout, že v současném mezinárodním právu existuje samostatná úprava 

odpovědnosti států, odpovědnosti mezinárodních organizací i mezinárodní trestní odpovědnost 

jednotlivců.
80

 Ačkoliv tudíž v této oblasti existuje jistá fragmentace, je zajisté možno 

konstatovat, že primárně a - z pohledu obětí - stěžejně je tím, kdo nese odpovědnost za 

mezinárodně protiprávní chování, stát. 

 

Z hlediska odpovědnosti státu za mezinárodně protiprávní chování jsou klíčové již úvodní 

články Kapitoly I. Části I. Návrhu článků o odpovědnosti států za mezinárodně protiprávní 

chování, když čl. 1 napřed stanoví, že „Každé mezinárodně protiprávní chování státu má za 

následek mezinárodní odpovědnost tohoto státu“,
81

 s tím, že čl. 2 poté vymezí pojmové 
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komponenty mezinárodně protiprávního chování státu, kterými jsou kumulativně protiprávnost 

takového chování a jeho přičitatelnost státu.
82

 

 

Prvním pojmovým komponentem mezinárodně protiprávního chování státu, čili 

protiprávností takového chování, se rozumí porušení závazku, který vyplývá z kteréhokoliv 

platného pravidla mezinárodního práva.
83

 

 

Základním pravidlem druhého pojmového komponentu mezinárodně protiprávního 

chování státu, čili jeho přičitatelnosti státu, je ve shodě s čl. 4 Návrhu článků o odpovědnosti 

států za mezinárodně protiprávní chování to, že se státu přičítá chování jakéhokoliv jeho orgánu. 

Nezáleží proto na tom, jestli jde o orgán zákonodárný, výkonný nebo soudní, není podstatné, 

jaká je jeho pozice v rámci úřední hierarchie, stejně tak není důležité, zda jde o orgán moci 

ústřední nebo jen regionální.
84

 Použitý pojem orgán zahrnuje všechny osoby státní moc skutečně 

vykonávající, tedy vykonávající ji jak na základě vnitrostátního práva, tak jen fakticky (de facto 

orgány).
85

 Toto základní pravidlo, jež určuje, čí chování je přičítáno státu, je doplněno několika 

dalšími pravidly. 

 

Stát je tudíž odpovědný i za mezinárodně protiprávní chování parastátních jednotek. Ty 

sice orgány státu nejsou, nicméně na výkonu jeho moci se částečně podílí, neboť je stát výkonem 

určitých prvků státní moci pověřil. Za příklad takové parastátní jednotky může posloužit 

například soukromá bezpečnostní agentura, kterou stát pověřil řízením věznice.
86

 

 

Státu je dále přičítáno také to, jestliže jeho orgány jednají ultra vires. Tyto případy 

chování, kdy orgány státu překročí své kompetence nebo nedbají svých služebních instrukcí, 

začaly být státu přičítány až v době přechodu z mezinárodního práva tradičního do 

mezinárodního práva soudobého, avšak nyní už je pojmová změna ve věci kvalifikace jednání 

ultra vires plně ustálena.
87

 

 

Poněkud složitější situace týkající se přičitatelnosti mezinárodně protiprávního chování 

státu nastává v případě ozbrojeného konfliktu mezi vládou a povstaleckým hnutím. Taková 
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situace má dvě možná vyústění. Buď zvítězí povstalci a jejich nové vládě se budou přičítat jak 

jednání povstalců samotných, tak jednání státní moci, ke kterým za doby občanské války došlo, 

anebo zvítězí vláda s tím, že té se budou přičítat jen ta jednání, kterých se dopustily orgány státní 

moci.
88

 

 

Jak již bylo naznačeno, státu se přičítá též jednání de facto orgánů. Příkladem těchto 

orgánů, které za orgány státu de jure ustanoveny nebyly, nicméně de facto v jeho zájmu jednají, 

mohou být pomocníci státních orgánů z řad obyvatelstva, kupříkladu pomocníci armády či 

policie.
89

 

 

V případě soukromých osob platí zásada, že za jejich chování stát odpovědnost nenese. 

Toto pravidlo však není bezvýjimečné. Obecné mezinárodní právo totiž stanoví, že stát má 

povinnost udržovat na svém území mezinárodně požadovaný standard veřejného pořádku. Z 

daného vyplývá, že pokud by stát buď zanedbal prevenci k zabránění útoků jednotlivců, anebo 

by sice prevenci nezanedbal, ale pachatele přesto spáchaných útoků by nepotrestal nebo k 

potrestání nevydal, a to z důvodu shovívavosti k osobám pachatelů či tolerance útoků 

samotných, pak by odpovědnost nesl, protože by nedodržel předmětný závazek obecného 

mezinárodního práva.
90

 

 

Konečně, pokud nastane situace, že jsou určité orgány jednoho státu „zapůjčeny“ jinému 

státu za účelem výpomoci, přičemž pod pravomocí tohoto jiného státu také působí, pak je tím, 

kdo za jednání těchto orgánů odpovídá, právě přijímající stát. Takovou situaci může ilustrovat 

například „zapůjčení“ policejní jednotky ze strany vysílajícího státu za účelem toho, aby tato 

jednotka v přijímajícím státě utlumila vnitřní nepokoje. Pokud na území jednoho státu a s jeho 

souhlasem sice orgány druhého státu působí, nicméně činí tak nadále pod pravomocí vysílajícího 

státu, poté jde o zcela rozdílnou situaci. Mezinárodní odpovědnost v takovém případě nese 

primárně vysílající stát s tím, že teritoriální stát má opět povinnost dbát o mezinárodně 

požadovaný standard veřejného pořádku. Příkladem této situace mohou být cizí diplomatické a 

konzulární mise.
91
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1.2.4. Formy reparace 

 

Rozsudek Stálého dvora mezinárodní spravedlnosti ve věci Chorzówské továrny 

nestanovil jen obecnou reparační povinnost, ale také položil základ pro obsah a pořadí použití 

jednotlivých forem reparace.
92

 

 

Stálý dvůr mezinárodní spravedlnosti tak svým klasickým rozsudkem vyjádřil, že 

„Základním principem obsaženým ve vlastním pojmu protiprávního chování...je to, že reparace 

musí, jak je to jen možné, odstranit všechny důsledky protiprávního chování a obnovit situaci, 

která by se vší pravděpodobností existovala, kdyby čin nebyl spáchán. Restituce nebo, pokud to 

není možné, zaplacení částky odpovídající hodnotě, kterou nesla restituce; pokud je třeba, 

poskytnutí odškodnění za utrpěnou ztrátu, která by nebyla pokryta restitucí nebo platbou namísto 

ní - takové jsou zásady, které by měly sloužit k určení výše kompenzace náležející za chování v 

rozporu s mezinárodním právem“.
93

 

 

Nyní lze v souladu se Základními principy a směrnicemi k právu na opravné prostředky a 

odškodnění pro oběti hrubých porušení mezinárodního práva lidských práv a závažných porušení 

mezinárodního humanitárního práva rozeznávat celkem pět forem reparace. Jmenovitě jimi jsou 

restituce, kompenzace, satisfakce, rehabilitace a závazek neopakování porušení práva.
94

 

 

Restituce tradičně představuje výchozí formu nápravy škodlivých důsledků protiprávního 

chování, když spočívá v obnově situace nebo stavu, které zde před tímto protiprávním chováním 

byly.
95

 Také Základní principy a směrnice k právu na opravné prostředky a odškodnění uvádí 

restituci jako základní formu reparace. Ta by tak oběti hrubých porušení mezinárodního práva 

lidských práv nebo závažných porušení mezinárodního humanitárního práva měla, pokud je to 

jen možné, obnovit situaci, která existovala před takovým porušením. Restituce může konkrétně 

spočívat kupříkladu v navrácení svobody či v umožnění opětovného požívání lidských práv, 

identity, rodinného života a občanství.
96
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Sama restituce vést k plnému odčinění újmy nemusí. Proto, přestože na prvním místě 

uváděnou formou reparace je restituce, s velkým odstupem nejčastější formu reparace 

představuje kompenzace v penězích. Ta se tudíž uplatní všude tam, kde restituce k plnému 

odčinění újmy nevede.
97

 Základní principy a směrnice k právu na opravné prostředky a 

odškodnění ve spojení s kompenzací stanoví, že ta by měla být poskytnuta za jakoukoliv 

ekonomicky ocenitelnou újmu, přičemž by měla být odpovídající a přiměřená závažnosti 

porušení a okolnostem každého jednotlivého případu. Újmou, za kterou by měla být finanční 

kompenzace poskytována, může být fyzická či mentální újma, ztráta příležitostí zahrnující 

zaměstnání, vzdělání a sociální podporu, hmotná újma a ztráta na výdělku zahrnující ztrátu 

potenciálního výdělku, morální újma a náklady vynaložené na právní nebo jinou odbornou 

pomoc, na léky, na zdravotní péči, na psychologické služby a na sociální služby.
98

 

 

Třetí tradiční formou reparace je satisfakce. Ta se s ohledem na požadavek plné reparace 

uplatní tehdy, pokud újma nemůže být odčiněna restitucí nebo kompenzací. Základní principy a 

směrnice k právu na opravné prostředky a odškodnění zmiňují jako vhodná satisfakční opatření 

například veřejnou omluvu, vzdání poklony obětem či pátrání po zmizelých osobách, po 

unesených dětech nebo po ostatcích těl zabitých osob.
99

 

 

Další forma reparace, rehabilitace, je v Základních principech a směrnicích k právu na 

opravné prostředky a odškodnění charakterizována pouze stručně, a to tak, že „Rehabilitace by 

měla zahrnovat zdravotní a psychologickou péči, a stejně tak právní a sociální služby“.
100

 

Rehabilitace si není nepodobná s restitucí, ale zatímco smyslem restituce je, jak bylo uvedeno, 

navrácení do původního stavu, tak rehabilitace přichází v úvahu tehdy, pokud úplné navrácení do 

původního stavu možné není, nicméně je žádoucí se obnovení původního stavu alespoň co 

nejvíce přiblížit. Rehabilitace je proto formou reparace, která může být využívána v případech, 

ve kterých má zásah do práv i psychické následky, protože je evidentní, že plné navrácení do 

původního stavu v takových případech není možné. Kromě jisté podobnosti s restitucí se u 

rehabilitace dá vidět i určitá podobnost s kompenzací a satisfakcí. K tomu, aby mohlo být 

dosaženo jejího cíle, totiž nezbytně vyžaduje finanční prostředky, a rovněž by její součástí měla 
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být i sociální rehabilitace spočívající kupříkladu v uznání škodící strany, že jednala 

protiprávně.
101

 

 

Základní principy a směrnice k právu na opravné prostředky a odškodnění zmiňují jako 

poslední formu reparace závazek neopakování porušení práva. Opatření k prevenci opakování 

porušení práva mohou zahrnovat například zajištění účinné civilní kontroly vojenských a 

bezpečnostních sil, zajištění dodržování mezinárodních standardů spravedlivého procesu a 

nestrannosti v civilních a vojenských řízeních nebo posílení nezávislosti justice.
102

 

 

Jednotlivé formy reparace vůči sobě v žádném případě nestojí v poměru vylučovacím. 

Může se tedy stát, že v určitých případech je možno dosáhnout plné reparace jen pomocí 

uplatnění více forem reparace najednou.
103
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2. Současné mechanismy odškodnění obětí 

 

 

2.1. Odškodňování obětí podle mezinárodních smluv o lidských právech 

 

Ochranu lidských práv lze v současné době označit za obecný zájem jak mezinárodního 

společenství, tak mezinárodního práva, což mimo jiné dokazuje velké množství mezinárodních 

lidsko-právních smluv univerzálního a regionálního charakteru přijatých v posledních 

desetiletích.
104

 Tyto smlouvy lze analyzovat také právě v souvislosti s problematikou 

odškodňování obětí, přičemž autor se v tomto ohledu rozhodl zaměřit na vybrané klíčové 

mezinárodní smlouvy o lidských právech univerzální i regionální povahy. 

 

 

2.1.1. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

 

Z hlediska odškodňování obětí je možno v Mezinárodním paktu o občanských a 

politických právech nalézt hned několik článků, které se této tematiky týkají. 

 

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech předně svým čl. 2 odst. 3 smluvně 

zakotvuje právo na účinnou ochranu,
105

 čímž plynule navazuje na Všeobecnou deklaraci 

lidských práv, která se právem na účinnou ochranu zabývala již ve svém čl. 8.
106

 Čl. 2 odst. 3 

Mezinárodního paktu o občanských a politických právech tak konkrétně stanoví, že „Každý stát, 

který je smluvní stranou Paktu, se zavazuje: a) zajistit, aby se kterékoli osobě, jejíž práva nebo 

svobody tímto Paktem uznané byly porušeny, dostalo účinné ochrany bez ohledu na to, zda se 

porušení jejího práva nebo svobody dopustily osoby jednající v úřední funkci; b) zajistit, aby 

každá osoba, jež se domáhá takové ochrany, měla na ni právo stanovené příslušnými právními, 

správními nebo zákonodárnými orgány nebo jakýmkoli jiným orgánem ustanoveným právním 
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systémem státu, a aby měla možnost právní ochrany; c) zajistit, aby příslušné orgány tuto 

ochranu prosazovaly, jakmile je poskytnuta“.
107

 

 

Z citovaného vyplývá, že v případě čl. 2 odst. 3 Mezinárodního paktu o občanských a 

politických právech jde o procedurální ukotvení ochrany při porušení práv s tím, že smluvní 

strany mají povinnost procedurální prostředky nápravy zajistit.
108

 Ačkoliv tedy tento článek 

smluvně zakotvuje to, že se každému, jehož práva byla porušena, má dostat účinných prostředků 

nápravy, sám nic o hmotné stránce takové nápravy neříká.
109

 Určité objasnění v tomto směru 

nicméně přinesla rozhodovací praxe Výboru pro lidská práva.
110

 Ten například v případu Kakem 

Titiahonjo v. Cameroon účinnou ochranu blíže rozvedl, když konstatoval, že účinná ochrana 

zahrnuje kromě jiného kompenzaci, a zároveň shledal, že smluvní strana je povinna zabránit 

porušení práva do budoucna.
111

 

 

Jediné dva články Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, které se 

zabývají speciálně otázkou odškodnění, jsou čl. 9 odst. 5 a čl. 14 odst. 6 této lidsko-právní 

úmluvy.
112

 Konkrétně tak dle čl. 9 odst. 5 Mezinárodního paktu o občanských a politických 

právech „Každý, kdo se stal obětí nezákonného zatčení nebo vazby, má vymahatelné právo na 

náhradu“
113

 a dle čl. 14 odst. 6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech 

„Jestliže bylo někomu dokázáno spáchání trestného činu a jestliže byl později tento důkaz 

vyvrácen nebo byl zproštěn obžaloby na základě toho, že nějaká nová skutečnost přesvědčivě 

ukazuje, že výrokem soudu byl porušen zákon, poskytne se tomu, kdo byl potrestán na základě 

takového důkazu, náhrada podle zákona, pokud se nedokáže, že včasné uvedení ve známost dříve 

neznámé skutečnosti nejde zcela nebo částečně na vrub této osoby“.
114

 

 

Jak čl. 9 odst. 5 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, tak čl. 14 odst. 

6 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, počítají s tím, že odškodnění bude 

poskytnuto podle vnitrostátního zákona, který je smluvní strana povinna přijmout. Článek, který 
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by pojednával o problematice odškodňování obecně, v tomto mezinárodním lidsko-právním 

smluvním instrumentu nalézt nelze. Mezinárodní pakt o občanských a politických právech tudíž 

může ilustrovat skutečnost, že se mezinárodněprávní ochrana lidských práv ze začátku musela 

soustředit v první řadě na ukotvení primárních práv jednotlivců, a proto otázka sekundárních 

práv obětí porušení primárních práv zakotvených Mezinárodním paktem o občanských a 

politických právech tou dobou nehrála nikterak klíčovou roli.
115

 

 

 

2.1.2. Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace 

 

Problematiky odškodňování obětí se v Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem 

rasové diskriminace dotýká její čl. 6. 

 

Čl. 6 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace ukládá 

smluvním stranám povinnost zajistit každému, kdo podléhá jejich jurisdikci, účinnou ochranu 

před rasovou diskriminací pomocí příslušných státních orgánů, jakož i právo žádat u takových 

orgánů spravedlivou a přiměřenou náhradu za újmu rasovou diskriminací utrpěnou.
116

 

 

Stejně jako čl. 2 odst. 3 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech, tak i 

čl. 6 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem diskriminace ukotvuje procedurální ochranu 

pro případ porušení, nicméně nestanoví nic bližšího, čímž nechává otázku konkrétních forem 

reparace otevřenou.
117

 Jisté ozřejmení hmotné stránky nápravy ovšem přináší Výbor pro 

odstranění rasové diskriminace,
118

 který se k otázce odškodňování obětí opakovaně vyjadřuje. 

Kupříkladu roku 2000 tak ve svém doporučení k čl. 6 této lidsko-právní úmluvy potvrdil, že 

nezbytnou součástí práva na účinnou ochranu je poskytnutí finančního odškodnění za újmu, 

kterou oběť utrpěla.
119
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2.1.3. Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen 

 

V Úmluvě o odstranění všech forem diskriminace žen je zásadním článkem - z pohledu 

obětí a jejich odškodňování - její čl. 2. 

 

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen svým článkem čl. 2 stanovuje, že 

smluvní strany odsuzují jakoukoliv diskriminaci žen a zavazují se za účelem jejího odstraňování 

kromě jiného přijmout legislativní opatření, včetně sankcí, která by diskriminaci žen ve všech 

jejích formách zakazovala.
120

 

 

Čl. 2 Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen je možno přirovnat k čl. 2 odst. 

3 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech a k čl. 6 Mezinárodní úmluvy o 

odstranění všech forem rasové diskriminace. I z tohoto článku totiž vyplývá, že smluvní strany 

mají povinnost odškodnit oběti porušení této lidsko-právní úmluvy, nicméně o odškodnění není 

ani zde blíže pojednáno.
121

 Opět je to tak kvazijudiciální orgán zřízený na základě Úmluvy o 

odstranění všech forem diskriminace žen, jenž otázku odškodňování konkretizuje. Výbor pro 

odstranění diskriminace žen
122

 poskytl bližší objasnění čl. 2 Úmluvy o odstranění všech forem 

diskriminace žen například ve svém doporučení z roku 2010. V něm nejprve potvrdil povinnost 

smluvních stran poskytnout ženám, jejichž práva touto úmluvou zaručená byla porušena, 

přiměřenou nápravu, a dále upřesnil, že taková náprava může zahrnovat různé formy reparace s 

tím, že výslovně uvedl restituci, kompenzaci v penězích, rehabilitaci, opětovné navrácení do 

funkce, satisfakci ve formě veřejné omluvy či veřejného památníku, závazek neopakování 

porušení práva, změny relevantních zákonů a praktik a předvedení pachatelů, kteří porušují 

práva žen, před spravedlnost.
123
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2.1.4. Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání 

 

V Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo 

trestání je nezbytné se podrobněji zaměřit - v rámci problematiky obětí a jejich odškodňování - 

na její čl. 14. 

 

Čl. 14 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení 

nebo trestání nejprve ve svém odst. 1 ukládá smluvním stranám povinnost právně zajistit právo 

na nápravu a na spravedlivé a přiměřené odškodnění obětem mučení, a to včetně prostředků, 

které jsou nutné pro co možná nejúplnější zdravotní rehabilitaci, přičemž právo na odškodnění 

mají též osoby, které byly výživou odkázány na umučenou osobu, a dále ve svém odst. 2 dodává, 

že se tento článek nikterak nedotýká práva oběti či jiných osob na odškodnění případně 

existujícího dle vnitrostátního práva.
124

 

 

Z uvedeného je patrné, že čl. 14 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání je obdobou zkoumaných ustanovení Mezinárodního paktu 

o občanských a politických právech, Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové 

diskriminace a Úmluvy o odstranění všech forem diskriminace žen, neboť i tento článek klade na 

smluvní strany povinnost zajistit obětem porušení úmluvy právo na nápravu.
125

 Blíže se k tomuto 

článku vyjadřuje Výbor proti mučení coby kvazijudiciální orgán zřízený na základě této 

úmluvy.
126

 Co se týče procesní stránky této povinnosti smluvních stran, ta dle Výboru proti 

mučení zahrnuje přijetí legislativy a ustavení mechanismů určených k přijímání stížností, 

vyšetřovacích a dalších orgánů, nevyjímaje nezávislých soudů, jež obětem mučení a jiného 

krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání nápravu poskytnou. Co se týče 

hmotné stránky povinnosti smluvních stran poskytnout náhradu, tu je dle Výboru proti mučení 

nutno chápat komplexně jako úplnou nápravu v souladu se Základními principy a směrnicemi k 

právu na opravné prostředky a odškodnění pro oběti hrubých porušení mezinárodního práva 

lidských práv a závažných porušení mezinárodního humanitárního práva, tedy zahrnující 

restituci, kompenzaci, satisfakci, rehabilitaci a závazek neopakování porušení práva. Právo na 

odškodnění ve smyslu čl. 14 Úmluvy proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 
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ponižujícímu zacházení nebo trestání má tudíž dle Výboru proti mučení mnoho rozličných 

aspektů. Odškodnění tím pádem může zahrnovat kupříkladu náhradu nákladů na zdravotní péči, 

náhradu majetkové i nemajetkové újmy, úhradu nákladů na právní služby, zajištění přístupu k 

mechanismům poskytujícím nápravu či nutnost poskytnutí informací obětem a jejich rodinám o 

tom, že právo na nápravu vůbec mají.
127

 Výbor proti mučení toto své poměrně široké chápání 

odškodnění potvrzuje i ve své rozhodovací praxi, když například ve věci Ali Ben Salem v. 

Tunisia uvedl, že náprava zahrnuje restituci, kompenzaci, rehabilitaci a opatření zaručující 

neopakování porušení práva v budoucnu.
128

 

 

 

2.1.5. Evropská úmluva o lidských právech 

 

Čl. 13 a čl. 41 Evropské úmluvy o lidských právech představují - s ohledem na 

odškodňování obětí - klíčovou dvojici článků této lidsko-právní úmluvy. 

 

Čl. 13 Evropské úmluvy o lidských právech stanoví, že „Každý, jehož práva a svobody 

přiznané touto Úmluvou byly porušeny, musí mít účinné právní prostředky nápravy před 

národním orgánem, i když se porušení dopustily osoby při plnění úředních povinností“.
129

 

 

Evropská úmluva o lidských právech tak prostřednictvím svého čl. 13 zakotvuje, podobně 

jako vybrané univerzální mezinárodní lidsko-právní smluvní instrumenty, právo na účinný 

právní prostředek nápravy, když stejně jako ony ukládá smluvním stranám povinnost zajistit, aby 

se jednotlivci mohli domoci tohoto práva pomocí vnitrostátních soudů nebo jiných orgánů s tím, 

že by mělo být dosaženo požadavku plné reparace.
130

 

 

Ačkoliv tak smluvní strany nesou v souladu s výše uvedeným primární odpovědnost za 

zajištění práva na účinný právní prostředek nápravy, ve skutečnosti pochopitelně ne všechny tyto 

smluvní strany jsou ochotny či schopny obětem porušení práv zakotvených Evropskou úmluvou 

o lidských právech plnou reparaci poskytnout.
131

 S vědomím toho byl na základě Evropské 

úmluvy o lidských právech zřízen Evropský soud pro lidská práva jakožto první nadnárodní soud 
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určený k zajištění ochrany lidských práv. Právě institucionální mechanismus zřízený ke kontrole 

dodržování práv chráněných lidsko-právní úmluvou činí z Evropské úmluvy o lidských právech 

velmi efektivní instrument na ochranu lidských práv. Evropská úmluva o lidských právech se 

rovněž stala první lidsko-právní úmluvou umožňující jednotlivci podávat individuální stížnosti 

na porušení práv chráněných touto úmluvou, a to některou ze smluvních stran. Takové řízení 

může dospět ke konečnému a závaznému rozsudku Evropského soudu pro lidská práva a také k 

rozhodnutí o „spravedlivém zadostiučinění“ ve prospěch poškozeného.
132

 

 

Samotné spravedlivé zadostiučinění upravuje Evropská úmluva o lidských právech svým 

čl. 41, který stanoví, že „Jestliže Soud prohlásí, že byla porušena Úmluva nebo její protokoly, a 

jestliže vnitrostátní právo zúčastněné Vysoké smluvní strany umožňuje jen částečné odstranění 

důsledků tohoto porušení, Soud přizná v případě potřeby poškozené straně spravedlivé 

zadostiučinění“.
133

 Evropská úmluva o lidských právech tak tímto vytváří ve prospěch obětí, 

které se nedomohly svého práva na účinný prostředek nápravy prostřednictvím vnitrostátního 

práva smluvních stran, pomyslnou „záchrannou síť“.
134

 

 

Zároveň je potřeba říci, že přiznání spravedlivého zadostiučinění nenastává automaticky, 

nýbrž jsou zde jisté obecné podmínky, které musí být pro to, aby mohlo být poskytnuto, splněny. 

V první řadě tak musí Evropský soud pro lidská práva vůbec konstatovat, že došlo k porušení 

práva zaručeného Evropskou úmluvou o lidských právech. Dále je stěžovatel povinen podat 

žádost o poskytnutí spravedlivého zadostiučinění, vyčíslit nároky a předložit dokumenty danou 

částku dokazující, přičemž Evropský soud pro lidská práva přizná odškodné jen tehdy, pokud 

vnitrostátní právo umožňuje pouze částečné odstranění důsledků porušení, anebo pokud 

vnitrostátní právo neumožňuje odstranění důsledků porušení vůbec. Evropský soud pro lidská 

práva rovněž přizná spravedlivé zadostiučinění jen tehdy, jestliže je to nezbytné, a přizná pouze 

takové zadostiučinění, jež pokládá za „spravedlivé“. Konečně, Evropský soud pro lidská práva je 

oprávněn při určování výše odškodnění využít standardy vnitrostátního práva, nicméně vázán 

jimi není.
135

 Právě uvedené tak dokládá existenci určitého diskrečního elementu, kterým je 

Evropský soud pro lidská práva v souvislosti s přiznáním spravedlivého zadostiučinění nadán.
136
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Pokud jde o jednotlivé složky spravedlivého zadostiučinění ve smyslu čl. 41 Evropské 

úmluvy o lidských právech, pak se v zásadě dají rozlišovat dvě základní složky odškodného, a to 

konkrétní opatření a peněžitá kompenzace. První složka spravedlivého zadostiučinění, čili 

konkrétní opatření, může spočívat kupříkladu v propuštění vězně na svobodu, v zajištění nutné 

lékařské péče nebo v poskytnutí záruky nevykonání trestu smrti. Druhá složka spravedlivého 

zadostiučinění, čili peněžitá kompenzace, zahrnuje kompenzaci majetkové škody, nemajetkové 

újmy, náhrady nákladů a úroků z prodlení.
137

 

 

 

2.1.6. Americká úmluva o lidských právech 

 

V Americké úmluvě o lidských právech tvoří ústřední dvojici článků - se zřetelem k 

tematice obětí a jejich odškodňování - její čl. 25 a 63. 

 

Čl. 25 Americké úmluvy o lidských právech zakotvuje právo každého na účinnou 

nápravu porušení práv tímto mezinárodním lidsko-právním smluvním instrumentem zaručených 

s tím, že smluvní strany se zavazují zajistit, aby se oběti mohly takového práva domoci 

prostřednictvím vnitrostátního práva.
138

 

 

Uvedený článek Americké úmluvy o lidských právech, který je plně srovnatelný s čl. 13 

Evropské úmluvy o lidských právech i s příslušnými ustanoveními zkoumaných univerzálních 

mezinárodních smluv o lidských právech, je doplněn čl. 63 této úmluvy. 

 

Čl. 63 Americké úmluvy o lidských právech do značné míry kopíruje čl. 41 Evropské 

úmluvy o lidských právech.
139

 I tento článek totiž míří na situaci, kdy smluvní strany nezajistí 

lidsko-právní úmluvou zaručené právo na účinnou nápravu.
140

 Interamerický soud pro lidská 

práva
141

 pak může v souladu s tímto článkem, jestliže to bude pokládat za nezbytné, napravit 

důsledky situací či chování zakládajících porušení práv.
142

 Také zde se tedy lze setkat s existencí 

jistého diskrečního elementu umožňujícího Interamerickému soudu pro lidská práva zvážit, jestli 

přisoudí spravedlivé kompenzace, nebo zda jen odkáže na morální hodnotu rozsudku, který 

                                                 
137

 TYMOFEYEVA, Alla a Tereza BLŠŤÁKOVÁ, op. cit. 2013, str. 123-124. 
138

 Čl. 25 Americké úmluvy o lidských právech. 
139

 TOMUSCHAT, Christian, op. cit., 2014, str. 406. 
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konstatoval porušení práva smluvní stranou. V tomto ohledu však lze poznamenat, že jak 

Evropský soud pro lidská práva, tak Interamerický soud pro lidská práva, prošly v průběhu času 

velkým vývojem, a pouhé odkázání na morální hodnotu rozsudku dnes představuje spíše 

výjimku než pravidlo.
143

 

 

 

2.1.7. Shrnutí 

 

Analyzované mezinárodní smlouvy o lidských právech nesporně dokazují, že otázka 

odškodnění obětí hraje v lidsko-právní agendě stále větší a větší úlohu. Příslušná ustanovení 

všech těchto mezinárodních smluvních lidsko-právních instrumentů sice nezakládají individuální 

nárok na odškodnění dle mezinárodního práva, ale jednoznačně stanovují povinnost států jakožto 

smluvních stran těchto lidsko-právních úmluv přijmout legislativu, díky níž bude právo 

jednotlivce na odškodnění vymahatelné pomocí vnitrostátních soudů. Je potřeba dodat, že tento 

odkaz na vnitrostátní právo smluvních stran neznamená, že by se k otázce nápravy újmy nesměly 

vyjadřovat judiciální či kvazijudiciální orgány podle těchto lidsko-právních úmluv založené a 

disponující mechanismem individuálních stížností. Ty tak naopak mnohdy činí, ať už 

prostřednictvím svých doporučení nebo rozhodnutí týkajících se nápravy porušování lidských 

práv, které jsou těmito lidsko-právními úmluvami zakotvené.
144

 I zásluhou těchto orgánů tudíž 

obsah nápravy újmy nabývá konkrétnějších obrysů.
145

 

 

Třebaže mezinárodní smlouvy o lidských právech nepopiratelně plní v současném 

mezinárodním právu vysoce pozitivní a nesmírně důležitou roli, i ony mají jisté slabiny. 

Obecným problémem všech mezinárodních smluvních lidsko-právních instrumentů je jejich 

limitovaný rozsah ratione personae a ratione territorii. Uvedené může demonstrovat už jen 

skutečnost, že v Asii dodnes neexistuje regionální systém lidsko-právní ochrany obdobný 

evropskému či americkému. Navíc ani například Opční protokol k Mezinárodnímu paktu o 

občanských a politických právech, tedy v mezinárodním měřítku jistý právní základ z hlediska 

odškodňování obětí, nezavazuje zdaleka všechny státy na světě s tím, že většinově zavazuje ty 

státy, které mezinárodně požadovaný standard lidských práv veskrze dodržují.
146

 S ohledem na 

skutečnost, že v konečném důsledku je tím, kdo obětem odškodnění skutečně poskytuje, určitý 
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stát coby smluvní strana příslušných lidsko-právních úmluv, je také otázkou k zamyšlení 

efektivita vymáhání odškodnění prostřednictvím vnitrostátního práva, neboť mezinárodní 

smlouvy o lidských právech kupříkladu neukládají státům povinnost založit státní fond, z něhož 

by odškodnění pro oběti porušení těchto úmluv plynulo.
147

 Vzhledem k problematice 

odškodňování obětí zvlášť závažných zločinů v mezinárodním právu zde lze vidět ještě jiný 

problém. Jelikož průvodním pojmovým rysem těchto zločinů je jejich masové nebo systematické 

páchání, je zřejmé, že na odškodňování tak rozsáhlých porušování lidských práv mezinárodní 

smluvní lidsko-právní instrumenty primárně necílí, což dokládá přinejmenším to, že za takovým 

účelem nebyly zřízeny. 

 

 

2.2. Odškodňování obětí podle Římského statutu 

 

Již z pojmového hlediska lze u orgánu stíhajícího ty nejzávažnější zločiny v 

mezinárodním právu do jisté míry očekávat, že se bude zabývat také odškodňováním takových 

zločinů. ICC toto očekávání naplňuje, když Římský statut nejprve ve své Preambuli jasně dává 

najevo, že na oběti těchto zločinů pamatuje, aby následně rozpracoval problematiku jejich 

odškodňování zejména prostřednictvím svých čl. 75 a 79. Tyto články je proto zapotřebí blíže 

rozebrat, přičemž to, že odškodňování na jejich základě není jen teoretickým konceptem, nýbrž 

praktickou a aktuální otázkou, mohou ilustrovat i rozhodnutí ICC z poslední doby v případech 

Katanga, Al Mahdi a Lubanga. 

 

 

2.2.1. Článek 75 Římského statutu 

 

Čl. 75 Římského statutu - příznačně pojmenovaný „Odškodnění obětí“ - představuje 

stěžejní článek této mezinárodní smlouvy s přihlédnutím ke zkoumané tematice. Zároveň je třeba 

poznamenat, že umožnění přímého nařízení povinnosti poskytnout odškodnění ve prospěch obětí 

zločinů podle mezinárodního práva patřilo mezi kontroverzní body debat před diplomatickou 

konferencí v Římě i v jejím průběhu. Kritici namítali, že takový systém bude jednak obtížné 

zrealizovat, jednak nebude slučitelný s hlavním úkolem ICC, tedy stíháním a potrestáním 

pachatelů těch nejzávažnějších zločinů, jimiž je dotčeno celé mezinárodní společenství. Nicméně 

nakonec převážila myšlenka stavící se k možnosti přímého nařízení povinnosti poskytnout 
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obětem těchto zločinů odškodnění na základě Římského statutu kladně, a ta byla vtělena právě 

do jeho čl. 75.
148

 

 

Římský statut tak konkrétně prostřednictvím svého čl. 75 odst. 1 zakotvuje, že „Soud 

stanoví zásady pro odškodňování obětí nebo odškodňování souvisejícího s oběťmi, včetně 

restituce, kompenzace a rehabilitace. Na tomto základě může Soud ve svém rozhodnutí na návrh 

nebo, za výjimečných okolností, z vlastního podnětu rozhodnout o rozsahu a výši škody, ztráty 

nebo újmy způsobené obětem nebo související s oběťmi a uvede zásady, na jejichž základě takto 

postupuje“,
149

 a dále pomocí svého čl. 75 odst. 2 doplňuje, že „Soud může přímo odsouzenému 

nařízením uložit povinnost poskytnout odškodnění obětem nebo odškodnění související s oběťmi, 

včetně restituce, kompenzace nebo rehabilitace. Ve vhodných případech může Soud nařídit 

odškodnění ze Svěřeneckého fondu uvedeného v čl. 79“.
150

 

 

Římský statut tudíž dává zásluhou svého čl. 75 obětem zločinů podle mezinárodního 

práva možnost nejenom účastnit se řízení před ICC, ale zároveň přímo před ním požadovat i 

odškodnění. Vlastnímu řízení o odškodnění obětí musí nezbytně předcházet výrok o vině s tím, 

že v tomto řízení lze rozlišovat celkem tři možné typy účasti oběti.
151

 

 

Zaprvé může ICC v souladu s čl. 75 odst. 1 Římského statutu určit rozsah škody, ztráty 

nebo újmy, která byla způsobena oběti, na návrh oběti samotné. Oběť tedy v takovém případě 

sama předkládá žádost o odškodnění, přičemž tato žádost na výrok o vině vázána není.
152

 

 

Zadruhé ICC může za výjimečných okolností, ale také v souladu s čl. 75 odst. 1 

Římského statutu, určit rozsah škody, ztráty nebo újmy způsobené oběti, z vlastního podnětu. 

Pokud se ICC rozhodne pro tuto možnost, je povinen takové rozhodnutí oznámit obětem, které 

poté mohou buď samy podat žádost o odškodnění obdobně jako v případě prvním, nebo mohou 

požádat ICC o rozhodnutí o nevydání odškodnění, což bude mít za následek to, že ICC pro tyto 

oběti individuální rozhodnutí nevydá.
153
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Třetí možný typ účasti oběti míří na čl. 75 odst. 3 Římského statutu, který říká, že „Dříve 

než vydá nařízení podle tohoto článku, může Soud vyžádat a vzít v úvahu prohlášení 

odsouzeného, obětí, jiných zainteresovaných osob či států nebo prohlášení učiněná jejich 

jménem“.
154

 

 

 

2.2.2. Článek 79 Římského statutu 

 

Jelikož ICC vykonává svou jurisdikci na základě principu individuální trestní 

odpovědnosti a protože zkušenosti dřívějších mezinárodních trestních tribunálů ukazovaly, že 

obžalovaní jsou často rovněž nemajetní, bylo nezbytné, aby Římský statut našel alternativní 

cestu usilující o skutečné zajištění odškodnění ve prospěch obětí zločinů podle mezinárodního 

práva, neboť ty by jinak byly závislé právě jen na finanční solventnosti pachatele.
155

 Takovou 

cestu Římský statut nalezl v podobě zřízení Svěřeneckého fondu a upravil ji ve svém čl. 79. 

 

Čl. 79 Římského statutu v souladu s výše uvedeným ve svém odst. 1 stanoví, že se 

Shromáždění smluvních stran rozhodlo založit Svěřenecký fond ve prospěch obětí zločinů, které 

spadají do jurisdikce ICC, a také ve prospěch rodinných příslušníků obětí takových zločinů,
156

 

přičemž ve svém odst. 2 dodává, že ICC je oprávněn nařídit převod peněz a jiného majetku, 

který byl získán jednak z peněžitých trestů, jednak z trestů propadnutí majetku, a který byl 

následně u ICC uložen, do Svěřeneckého fondu.
157

 

 

Z textu čl. 79 Římského statutu zabývajícího se Svěřeneckým fondem je patrné, že o jeho 

financování příliš detailně nepojednává, a tak Shromáždění smluvních stran, které ve shodě s čl. 

79 odst. 3 této mezinárodní smlouvy Svěřenecký fond spravuje, následně upřesnilo, že 

Svěřenecký fond může získávat dobrovolné příspěvky od vlád, mezinárodních organizací, 

jednotlivců, korporací a jiných subjektů.
158
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V současné době je tedy zřejmé, odkud Svěřenecký fond může finance získávat, nicméně 

s přihlédnutím k tomu, že v jednotlivých případech může být obětí enormní množství, doopravdy 

odpovídající financování Svěřeneckého fondu stále zůstává předmětem určitých obav.
159

 

 

Co se týče financování Svěřeneckého fondu, lze uzavřít, že ten nyní spoléhá zejména na 

dobrovolné příspěvky od vlád jednotlivých smluvních stran, když ty dle posledních dostupných 

dat přispěly do Svěřeneckého fondu v období mezi 1. červencem 2015 a 30. červnem 2016 

částkou v celkové výši 3.054.449,63 EUR.
160

 

 

 

2.2.3. Případ Katanga 

 

Germain Katanga byl konžským velitelem povstaleckých jednotek, které v roce 2003 

provedly masakr ve vesnici Bogoro v Demokratické republice Kongo. ICC konstatoval, že 

Katanga opatřil svým povstaleckým jednotkám značné množství zbraní, čímž učinil útok na 

vesnici Bogoro obzvláště ničivým. 7. března 2014 jej proto shledal vinným za zločin proti 

lidskosti a za válečné zločiny, a následně mu vyměřil trest odnětí svobody ve výši dvanácti let.
161

 

 

Po několika letech, 24. března 2017, ICC rozhodl ve věci The Prosecutor v. Germain 

Katanga o odškodnění. Počet obětí, které o odškodnění žádaly, se vyšplhal do stovek, když 

konkrétně ICC uznal z celkem 341 žádostí o odškodnění 297 žádostí jako oprávněných. Hodnotu 

škody, kterou těchto 297 obětí utrpělo, ICC vyčíslil na 3.700.000 USD s tím, že samotnému 

Katangovi uložil povinnost poskytnout reparace ve výši 1.000.000 USD, protože taková částka 

dle ICC odpovídá tomu, jakou měrou se Katanga na vzniklé škodě podílel. ICC rozhodl, že 

reparace budou v tomto případu jak typu individuálního, tak typu kolektivního. Každá z obětí má 

tudíž obdržet symbolickou kompenzaci ve výši 250 USD, přičemž zbytek částky bude použit na 
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kolektivní odškodnění, které bude mít formu podpory bydlení, výdělečné činnosti, vzdělání a 

psychologické rehabilitace.
162

 

 

Katanga podal proti rozhodnutí ICC o odškodnění odvolání, nicméně Odvolací senát ICC 

tomuto odvolání nevyhověl a 8. března 2018 rozhodnutí ICC o odškodnění z větší části potvrdil. 

Odvolací senát ICC v tomto svém rozhodnutí jednak zdůraznil, že při posuzování odpovědnosti 

není v zásadě relevantní otázka, jestli ke vzniku škody přispěly také jiné osoby než samotný 

Katanga, jednak s ohledem na reparace uvedl, že by se při jejich vyčíslení mělo vyjít spíše z 

očekávaných nákladů, které budou potřeba na nápravu, než z exaktně vypočtené hodnoty utrpěné 

škody.
163

 

 

 

2.2.4. Případ Al Mahdi 

 

Ahmad Al Faqi Al Mahdi byl členem islamistického hnutí Ansar Dine, které je napojeno 

na teroristickou skupinu Al-Káida v islámském Maghrebu. Toto hnutí ovládlo roku 2012 část 

území Mali a Al Mahdi v něm zastával pozici velitele orgánu, který byl založen za účelem 

vynucování striktní podoby islámského práva. ICC shledal 27. září 2016 Al Mahdiho vinným za 

válečný zločin ničení památek v malijském Timbuktu a vyměřil mu trest odnětí svobody ve výši 

devíti let. Tyto památky ICC označil za součást kulturního dědictví Timbuktu i celého Mali, 

když vyzdvihl jejich náboženský a historický charakter s tím, že jejich zničení má katastrofální 

dopad na místní obyvatelstvo, které tak přišlo v důsledku snahy o vynucování striktního výkladu 

islámského práva, se kterým existence mauzoleí či mešit není slučitelná, o svá starodávná 

modlitební a poutní místa.
164

 

 

Po necelém roce, 17. srpna 2017, ICC vydal také ve věci The Prosecutor v. Ahmad Al 

Faqi Al Mahdi rozhodnutí o odškodnění, které vyčíslil na 2.700.000 EUR. ICC se rozhodl, stejně 

jako v případu Katanga, že i zde budou mít reparace charakter individuální i kolektivní. 

Individuální odškodnění má dle ICC náležet těm, kteří byli svým živobytím přímo závislí na 
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zničených památkách a těm, kteří měli své příbuzné pohřbeny ve zdemolovaných hrobkách. 

Oproti tomu kolektivní reparace ICC přiznal městu, jež utrpělo zdevastováním svého kulturního 

dědictví ekonomickou újmu. Kolektivní odškodnění tu tak má za hlavní úkol pomoci obnovit 

poničené budovy.
165

 

 

Obdobně jako v případu Katanga, i tady se musel Odvolací senát ICC vypořádat s 

odvoláním podaným proti rozhodnutí ICC o odškodnění. Učinil tak svým rozhodnutím (opět) z 

8. března 2018, ve kterém (opět) z větší části rozhodnutí ICC o odškodnění potvrdil. Odvolací 

senát ICC v tomto svém rozhodnutí nejprve konstatoval, že procesně je v pořádku, jestliže 

Svěřenecký fond administrativně kontroluje způsobilost jednotlivců, kteří odškodnění nárokují, a 

dodal, že tito jednotlivci mají právo odvolat se proti případnému zamítavému stanovisku 

zaujatému Svěřeneckým fondem k soudnímu senátu ICC. Dále zde Odvolací senát ICC upřesnil, 

že není nutno sdělovat Al Mahdimu identitu osob, které mají nárok na individuální reparaci, 

jestliže ty s prozrazením své identity nesouhlasí.
166

 

 

 

2.2.5. Případ Lubanga 

 

Thomas Lubanga Dyilo byl jedním ze zakladatelů Svazu konžských vlastenců, jehož byl 

zároveň prezidentem, a nadto byl rovněž vrchním velitelem jeho vojenského křídla. Svaz 

konžských vlastenců se chopil, společně se svým vojenským křídlem, v září roku 2002 moci nad 

konžským regionem Ituri s tím, že o tento region poté vedl do srpna 2003 krvavou občanskou 

válku s milicemi složenými z příslušníků kmene Lendu. 14. března 2012 ICC shledal Lubangu 

vinným za válečný zločin odvodů či náboru dětí mladších patnácti let do vojenského křídla 

Svazu konžských vlastenců a jejich využívání k aktivní účasti ve vojenských akcích v rámci 

vnitřního ozbrojeného konfliktu, přičemž jej následně odsoudil ke čtrnácti letům vězení. ICC tak 

dal za pravdu obžalobě, která nade vši pochybnost prokázala, že Lubanga skutečně vykonával 

všeobecně koordinační roli v souvislosti s aktivitami Svazu konžských vlastenců a jeho 

vojenského křídla, když byl nejen informován o vojenských operacích tohoto křídla, nýbrž se 

mimo jiné podílel na plánování těchto operací, dodával vojenskému křídlu Svazu konžských 

vlastenců zbraně, jídlo nebo uniformy, a do jeho řad vehementně verboval děti mladší patnácti 
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let, které také očividně používal jako své osobní strážce. Lubanga se závěry, ke kterým ICC 

došel, nesouhlasil, a proto podal odvolání k Odvolacímu senátu ICC. Ten nicméně potvrdil jak 

to, že je Lubanga vinen, tak to, že si má odpykat trest odnětí svobody ve výši čtrnácti let.
167

 

 

15. prosince 2017 ICC vydal rozhodnutí o odškodnění také ve věci The Prosecutor v. 

Thomas Lubanga Dyilo, když dospěl k závěru, že Lubanga má uhradit reparace ve výši 

10.000.000 USD. ICC se tentokrát rozhodl pro udělení reparací pouze kolektivního typu, jelikož 

důkazy jasně ukazovaly na skutečnost, že obětí Lubangových zločinů mohou být řádově až 

tisíce, a navíc mnoho z těchto obětí už buď žádat o reparace nemůže, nebo o ně žádat ani nechce 

z důvodu obavy o svou bezpečnost.
168

 

 

 

2.2.6. Shrnutí 

 

Ustanovení Římského statutu pojednávající o možnosti odškodňování obětí na jeho 

základě znamenají pro oběti zvlášť závažných zločinů v mezinárodním právu nezpochybnitelný 

přínos. Samotnou pravomoc nařídit odsouzenému povinnost poskytnout odškodnění ve prospěch 

obětí těchto zločinů, kterou ICC na rozdíl od dřívějších mezinárodních trestních tribunálů 

disponuje, lze považovat za významný krok v uznání práv, která obětem v mezinárodním 

trestním řízení náleží. Tento krok zároveň znamená posun v rámci celého mezinárodního práva 

trestního, a to od spravedlnosti výhradně retributivní směrem ke spravedlnosti reparační, ve které 

je záměrem náhrady škody odčinění újmy, jež byla zločinem zapříčiněna, čímž může dojít k 

nastolení obnovy společenského řádu.
169

 V koncepci, kterou Římský statut s ohledem na 

odškodňování obětí zločinů podle mezinárodního práva zvolil, je možno kromě jiného 

vyzdvihnout i to, že je v ní pamatováno na variantu, kdy odsouzený není schopen odškodnění 

uhradit. Svěřenecký fond pak v takovém případě může sloužit jako určitá záruka toho, že oběti 

odškodnění přiznané rozhodnutím ICC doopravdy obdrží. 

 

Odškodňování obětí podle Římského statutu má ovšem zajisté i svá úskalí. Základním 

problémem je již zmíněný fakt, že Římský statut coby mnohostranná mezinárodní smlouva 
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zavazuje jen omezený počet států na světě, přičemž nezavazuje řadu států, které požadovaný 

standard lidských práv nedodržují. V rámci vlastní koncepce odškodňování obětí na základě 

Římského statutu pak autor sdílí nastíněnou obavu ohledně odpovídajícího financování 

Svěřeneckého fondu, neboť zřejmě právě ten bude muset odškodnění většinou skutečně vyplatit. 

Danému nasvědčují i dosavadní zkušenosti z případů Katanga, Al Mahdi a Lubanga, kdy všichni 

tito odsouzení byli shledáni zároveň nemajetnými, a proto musí být odškodnění ve všech těchto 

případech vyplaceno ze Svěřeneckého fondu s tím, že pokud Katanga, Al Mahdi či Lubanga 

nabudou významnější prostředky v budoucnosti, bude po nich Svěřenecký fond oprávněn žádat 

úhradu odškodnění zpětně.
170

 Jestliže se tak potvrdí trend odškodňování obětí zločinů podle 

mezinárodního práva, který ICC v poslední době prostřednictvím tří analyzovaných případů 

nastolil, pak by nemajetnost odsouzených ve spojení s nedostatečným financováním 

Svěřeneckého fondu mohla představovat vážnou trhlinu v celé koncepci tohoto mechanismu 

odškodnění obětí. 

 

 

2.3. Odškodňování obětí podle specifických odškodňovacích mechanismů 

 

Specifické odškodňovací mechanismy lze charakterizovat jako speciální ad hoc 

odškodňovací mechanismy, které jsou vytvářeny pro určitou událost či skupinu osob. Na rozdíl 

od smluvních režimů, jejichž přední představitelkou je Evropská úmluva o lidských právech, 

která sice ztělesňuje velice efektivní mechanismus z hlediska možnosti jednotlivce dosáhnout 

odškodnění, ale může se uplatnit pouze u nároků slučitelných s touto lidsko-právní úmluvou 

ratione materiae, ratione personae a ratione temporis, specifické odškodňovací mechanismy 

dokážou odškodnit i škody vzniklé dříve či mimo území smluvních stran Evropské úmluvy o 

lidských právech.
171

 Jednotlivé specifické odškodňovací mechanismy nemají příliš styčných 

bodů, když se od sebe navzájem liší z hlediska kompetence ratione personae, ratione temporis i 

ratione materiae.
172

 Přesto je lze určitým způsobem kategorizovat podle způsobu vzniku, a to na 

specifické odškodňovací mechanismy založené buď na základě mezinárodní smlouvy uzavřené 

mezi jednotlivými státy, nebo na základě instrumentu přijatého příslušným orgánem OSN či jiné 

mezinárodní vládní organizace, anebo na základě dohody mezi státy a nestátními aktéry a/nebo 
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na základě národních zákonů, s tím, že pro specifický odškodňovací mechanismus může být 

použit také smíšený právní základ.
173

 Autor se v souvislosti s odškodňováním obětí podle 

specifických odškodňovacích mechanismů rozhodl některé z těchto mechanismů detailněji 

přiblížit. 

 

 

2.3.1. Kompenzační komise OSN (UNCC
174

) 

 

V souvislosti s prvním válečným konfliktem v Perském zálivu, který probíhal mezi lety 

1990 až 1991 v důsledku irácké invaze do Kuvajtu ze 2. srpna 1990, přijala Rada bezpečnosti 

OSN dvanáct rezolucí, jež se iráckou okupací Kuvajtu zabývaly.
175

 Na základě jedné z těchto 

rezolucí, a to rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 687 ze 3. dubna 1991, byla k řešení nároků na 

náhradu škod, které byly způsobeny agresí Iráku proti Kuvajtu, zřízena UNCC s tím, že finanční 

prostředky na odškodňování obětí mají pocházet z části výnosů z exportu irácké ropy.
176

 Tato 

rezoluce konkrétně ve svém odst. 16 uznala Irák odpovědným dle mezinárodního práva za 

všechny přímé ztráty, škody nebo újmy způsobené cizím vládám, státním příslušníkům a 

společnostem následkem protiprávní invaze a okupace Kuvajtu Irákem,
177

 přičemž samotná 

UNCC se stala prvním systémem umožňujícím kompenzaci obětí ustaveným Radou bezpečnosti 

OSN jednající podle kapitoly VII Charty OSN.
178

 

 

Z hlediska přístupu obětí ke specifickému odškodňovacímu mechanismu lze v případě 

UNCC hovořit o konkurenční jurisdikci, když obětem nic nebrání v tom, aby svůj nárok mohly 

předložit nejen UNCC, ale i příslušnému vnitrostátnímu soudu.
179

 Pokud se oběť rozhodne 

uplatňovat svůj nárok skrze UNCC, pak ho nemůže předkládat přímo, nýbrž musí ctít systém 

UNCC, jenž je založen na tom, že jednotlivé státy předkládají UNCC nároky jménem svých 

občanů a právnických osob. Tento systém se může vzdáleně podobat klasickému systému 

diplomatické ochrany, nicméně oba tyto systémy je zapotřebí od sebe navzájem odlišovat. Na 

rozdíl od systému diplomatické ochrany, kde stát má právo zvážit uplatnění svého 
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mezinárodního nároku, patří totiž v systému zvoleném UNCC uplatňované nároky stále obětem 

samotným, přičemž jednotlivé státy je pouze shromažďují a předávají je.
180

 

 

Všechny specifické odškodňovací mechanismy musí být ze své podstaty zřízeny tak, aby 

byly schopny zpracovat nároky velkého množství obětí. Dané může ilustrovat právě praxe 

UNCC, jejíž Správní rada nároky rozdělila na několik kategorií. Kategorii A představovaly 

nároky jednotlivců, kteří museli vynuceně opustit Kuvajt, kategorii B tvořily nároky jednotlivců, 

jež byli vážně zraněni či jejichž rodinní příslušníci byli zabiti v důsledku agrese Iráku a kategorie 

C byla složena z nároků jednotlivců za ztráty na majetku do 100.000 USD, s tím, že individuální 

nároky z těchto tří kategorií byly vypláceny přednostně. Později začalo docházet i na vyplácení 

nároků z dalších tří kategorií, když kategorie D byla určena pro nároky jednotlivců za ztráty na 

majetku nad 100.000 USD, kategorie E sestávala z nároků právnických osob za obchodní ztráty 

a kategorie F byla věnována nárokům vlád a mezinárodních organizací.
181

 Dle posledních 

dostupných dat již byly ze strany UNCC vyplaceny nároky v celkové výši 47.900.000.000 

USD.
182

 

 

 

2.3.2. Komise pro nároky mezi Eritreou a Etiopií (EECC
183

) 

 

Dohoda mezi Etiopií a Eritreou z 12. prosince 2000
184

 ukončila válečný konflikt mezi 

těmito státy, který probíhal mezi lety 1998 až 2000.
185

 EECC byla založena na základě čl. 5 této 

dohody, když jí bylo svěřeno rozhodovat cestou závazné arbitráže jakékoliv nároky, které se 

týkaly ztrát, škod a újmy vlády jednoho státu vůči druhému a příslušníků jednoho státu vůči 

vládě druhého státu, jestliže souvisely s konfliktem mezi Eritreou a Etiopií a jestliže vyplývaly z 

porušení mezinárodního humanitárního práva, včetně Ženevských úmluv z roku 1949, nebo z 

jiných porušení mezinárodního práva.
186

 

 

                                                 
180

 Ibid., str. 55. 
181

 Ibid., str. 56. 
182

 Press Release: United Nations Compensation Commission pays out US$90 million. The United Nations 

Compensation Commission [online]. [cit. 28. dubna 2018]. 

Dostupné z: https://www.uncc.ch/sites/default/files/attachments/documents/Press%20release%20- 

%20Payment%20of%2020%20April%202018_0.pdf 
183

 The Eritrea-Ethiopia Claims Commission. 
184

 Dohoda mezi Etiopií a Eritreou. 
185

 SHELTON, Dinah, op. cit., 2015, str. 187. 
186

 ŠTURMA, Pavel, op. cit., 2015, str. 48-49. 



 

47 

 

 

Na rozdíl od UNCC byl pro EECC zvolen model výlučné kompetence nad jednotlivými 

nároky, který má za následek to, že oběti nejsou nadány možností uplatnit svůj nárok nikde jinde 

než před EECC.
187

 Naopak, obdobně jako v případě UNCC, ani zde obětem nebylo umožněno 

předkládat svůj nárok přímo, když EECC uznala právo jednotlivců na odškodnění s tím, že je 

nutno, aby toto právo vykonával jménem individuálních obětí stát.
188

 

 

Celkem bylo na základě EECC předloženo Etiopií devět nároků a Eritreou třicet dva 

nároků dotýkajících se řádově tisíců lidí,
189

 přičemž EECC přiznala Eritree částku v celkové výši 

161.455.000 USD, pětici eritrejců částku v celkové výši 2.065.865 USD a Etiopii částku v 

celkové výši 174.036.520 USD.
190

 

 

 

2.3.3. Kompenzační komise pro mezinárodní zločiny spáchané v Dárfúru (DCC
191

) 

 

Ve spojitosti s konfliktem v Dárfúru bylo Mezinárodní vyšetřovací komisí pro Dárfúr, k 

jejímuž ustavení došlo na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1564 z 18. září 2004, 

doporučeno založení DCC jakožto komplementárního opatření k předání situace ICC.
192

 

Prostřednictvím DCC má dojít k odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů v Dárfúru, když 

Mezinárodní vyšetřovací komise pro Dárfúr v tomto ohledu konstatovala, že současné obyčejové 

mezinárodní právo jednak stanoví trestní odpovědnost jednotlivců páchajících zvlášť závažné 

zločiny v mezinárodním právu, jednak ukládá státům, jejichž státními příslušníky pachatelé jsou 

či pro které jednali coby de jure nebo de facto orgány, povinnost poskytnout reparaci za 

způsobenou škodu.
193

 

 

Skutečnost, že DCC stanoví jistou míru porušení jako předpoklad, za jehož splnění je 

možno určitý mechanismus využít, odlišuje DCC od UNCC, EECC či jiných specifických 

odškodňovacích mechanismů. Ty totiž obdobnou podmínku jako DCC, která se má zabývat 

odškodňováním obětí zejména zločinu genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, 

nestanoví.
194
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Ačkoliv k ustavení Mezinárodní vyšetřovací komisí pro Dárfúr předvídané DCC zatím 

nedošlo, je potřeba vyzdvihnout samotný fakt, že mezinárodní společenství i v souvislosti s 

dlouhotrvajícím krvavým konfliktem v Dárfúru zdůrazňuje otázku odškodňování obětí, čímž 

vysílá zřetelný signál, že v současné době tuto otázku již v žádném případě nepovažuje za 

druhořadou.
195

 

 

 

2.3.4. Německý program odškodňování nucené práce (GFLCP
196

) 

 

GFLCP představuje specifický odškodňovací mechanismus, jenž na rozdíl kupříkladu od 

UNCC nebo EECC nebyl zřízen jen mezinárodním instrumentem, nýbrž kombinací pramenů, 

které nepocházejí jen z mezinárodního, ale i vnitrostátního práva.
197

 K uvedení GFLCP do života 

tak bylo zapotřebí, aby byla nejprve 17. července 2000 uzavřena Dohoda mezi USA a 

Německem o zřízení Nadace paměti, odpovědnosti a budoucnosti
198

 a aby byl následně 2. srpna 

2000 samotným Německem přijat Zákon o zřízení a organizaci dané nadace.
199

 

 

Kompetence byla v případě GFLCP založena na principu selecta una via. Tento princip 

pro oběť znamená možnost výběru, přičemž pokud se poškozený rozhodne využít některý ze 

specifických odškodňovacích mechanismů, tak musí svým podpisem zároveň stvrdit, že vylučuje 

předložení dalších nároků u jiných soudů.
200

 Co se týče způsobu uspokojování nároků na 

odškodnění, GFLCP stanovil, že pro uplatnění domněnky podrobení otrockým pracím dostačuje, 

jestliže žadatel o odškodnění prokáže, že byl držen v koncentračním táboře, ghettu či podobném 

místě.
201

 

 

 

2.3.5. Mezinárodní komise pro nároky pojištění z doby holocaustu (ICHEIC
202

) 

 

GFLCP nebyl zdaleka jediným specifickým odškodňovacím mechanismem zřízeným k 

odškodnění určitých obětí z období nacismu a 2. světové války, což dokazuje mimo jiné právě 
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existence ICHEIC. Ta je též představitelkou specifického odškodňovacího mechanismu smíšené 

povahy, když k jejímu založení došlo na základě Memoranda o porozumění mezi židovskými 

organizacemi, americkými úřady pro regulaci pojišťoven a skupinou evropských pojišťoven z 

25. srpna 1998,
203

 s tím, že toto memorandum nemá charakter mezinárodní smlouvy, ale je 

zvláštním případem ujednání mezi skupinou soukromých pojišťoven, organizací nevládní 

povahy a speciálních orgánů OSN vykonávajících dohled nad pojišťovnami. Uvedeným 

způsobem tak byla ustavena dvanáctičlenná mezinárodní komise skládající se ze šesti 

reprezentantů amerických orgánů a židovských organizací a ze šesti reprezentantů evropských 

pojišťoven.
204

 

 

Pokud jde o kompetenci, ICHEIC byla vystavěna, stejně jako GFLCP, na principu selecta 

una via,
205

 a pokud jde o způsob uspokojování nároků obětí na odškodnění, ICHEIC nikterak 

nevybočila z řady specifických odškodňovacích mechanismů, které se obecně vyznačují tím, že 

uplatňují nižší standard požadavků kladených na důkazy, oslabení nebo přenesení důkazního 

břemene či presumpce.
206

 

 

 

2.3.6. Shrnutí 

 

Za jednoznačné pozitivum všech specifických odškodňovacích mechanismů lze i ve 

světle těch z nich, které byly autorem analyzovány, považovat skutečnost, že jejich 

prostřednictvím mohou oběti dosáhnout rychlé a účinné nápravy s tím, že uplatnění nároků u 

obecných soudů by z důvodu zvláštních okolností újmy, k níž došlo během ozbrojeného 

konfliktu či před mnoha desetiletími, buď nebylo možné, anebo by bylo doprovázeno jen složitě 

překonatelnými překážkami, jakými jsou například promlčení nebo důkazní břemeno.
207

 

 

Naopak už z povahy specifických odškodňovacích mechanismů je možno vidět jistý 

limit, na který musí tyto mechanismy nevyhnutelně narážet. Tímto limitujícím faktorem je - jim 

vlastní - ad hoc charakter, který způsobuje, že na jejich základě může dojít k odškodnění pouze 

konkrétní události nebo skupiny osob. 
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2.4. Odškodňování obětí v obecném mezinárodním právu 

 

Obecné mezinárodní právo vždy vychází z určité praxe. Proto je velmi důležité, že 

všechny relevantní instrumenty směřují ke stabilizaci institutu odškodnění obětí v mezinárodním 

právu. Z hlediska zkoumané problematiky je klíčové, že se tato stabilizace týká zejména obětí 

zvlášť závažných zločinů, což dokazují přinejmenším jednak relevantní ustanovení Římského 

statutu, a to společně s rozhodnutími ICC uvádějícími tato ustanovení do praxe, jednak Základní 

principy a směrnice k právu na opravné prostředky a odškodnění pro oběti hrubých porušení 

mezinárodního práva lidských práv a závažných porušení mezinárodního humanitárního 

práva.
208

 V souladu s tímto se autorovi jeví jako přiléhavé tvrzení Evansové, která právě v 

souvislosti se závažným porušováním lidských práv hovoří o formujícím se obyčejovém právu 

obětí těchto porušení na odškodnění a tomuto právu odpovídající povinnosti státu odškodnění v 

takových případech poskytnout.
209
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3. Možnosti a meze Základních principů a směrnic k právu na opravné 

prostředky a odškodnění pro oběti hrubých porušení mezinárodního 

práva lidských práv a závažných porušení mezinárodního humanitárního 

práva 

 

 

3.1. Cesta k přijetí Základních principů a směrnic k právu na opravné prostředky a 

odškodnění 

 

Přelom 80. a 90. let 20. století - historicky spjatý s koncem studené války - představoval z 

celosvětového hlediska období jisté naděje. V této době tak byla mimo jiné ve Střední a 

Východní Evropě a v Latinské Americe nastolena či znovu nastolena demokracie, opět zesílila 

snaha o potrestání pachatelů různých zvěrstev a v neposlední řadě se začala do centra pozornosti 

dostávat - do té doby poněkud opomíjená - otázka odškodňování obětí.
210

 Právě posledně 

jmenovaná problematika začala tehdy být rozpracovávána na půdě OSN.
211

 

 

Mnoho let trvající cesta vedoucí k přijetí Základních principů a směrnic k právu na 

opravné prostředky a odškodnění byla konkrétně započata tím, že Subkomise pro prevenci 

diskriminace a na ochranu menšin ve své rezoluci č. 1988/11 z 1. září 1988 uznala, že oběti 

hrubých porušení lidských práv a základních svobod mají právo na restituci, spravedlivou 

kompenzaci a na prostředky plné rehabilitace za jakoukoliv utrpěnou újmu, přičemž zároveň 

rozhodla o tom, že záležitost odškodňování obětí bude předmětem diskuse čtyřicátého prvního 

zasedání této subkomise.
212

 

 

V souladu s uvedeným se Subkomise pro prevenci diskriminace a na ochranu menšin na 

příslušném zasedání tematikou obětí a jejich odškodňování zaobírala a 31. srpna 1989 přijala 

rezoluci č. 1989/13, kterou pověřila Theo van Bovena úkolem vypracování studie, jež se měla 

zabývat právem obětí hrubých porušení lidských práv a základních svobod na restituci, 

kompenzaci a rehabilitaci, s tím, že tato studie měla zohlednit již existující normy a rozhodnutí 

týkající se odškodňování v mezinárodním právu lidských práv.
213
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Van Boven na zadaném úkolu pracoval několik příštích let, když roku 1993 svou práci 

završil závěrečnou zprávou, která zahrnovala již i návrh principů a směrnic pojednávajících o 

restituci, kompenzaci a rehabilitaci ve prospěch obětí hrubých porušení lidských práv a 

základních svobod.
214

 Tento návrh principů a směrnic byl v průběhu dalších let podroben 

několika dílčím revizím a roku 1997 byl van Bovenem předložen Komisi pro lidská práva.
215

 

 

Vývoj v celé této záležitosti pokračoval tak, že Komise pro lidská práva následně 

pověřila M. Cherifa Bassiouniho, aby připravil zrevidovanou verzi předmětného návrhu principů 

a směrnic. Ten tak roku 2000 předložil svou závěrečnou zprávu, která zahrnovala v pořadí již 

třetí revizi daného návrhu principů a směrnic. Inkriminovaná problematika byla ovšem i nadále 

předmětem živých debat, a proto musel být příslušný návrh principů a směrnic zrevidován roku 

2003 ještě jednou.
216

 

 

Dlouholetá cesta k přijetí Základních principů a směrnic k právu na opravné prostředky a 

odškodnění byla úspěšně završena roku 2005, kdy je schválila nejprve Komise pro lidská práva 

svou rezolucí č. 2005/35 z 19. května 2005
217

 a následně i Valné shromáždění OSN svou 

rezolucí č. 60/147 z 16. prosince 2005.
218

 

 

 

3.2. Právní povaha Základních principů a směrnic k právu na opravné prostředky a 

odškodnění 

 

Jelikož Základní principy a směrnice k právu na opravné prostředky a odškodnění, jejichž 

vlastní text se skládá ze třinácti částí a dvaceti sedmi principů a směrnic, byly schváleny ve 

formě rezoluce Valného shromáždění OSN, bylo v souvislosti s jejich přijetím poukazováno na 

to, že nedisponují silou právně závazného dokumentu.
219

 Ve spojitosti s tímto argumentem je 

ovšem třeba upozornit na Preambuli Základních principů a směrnic k právu na opravné 

prostředky a odškodnění, která zdůrazňuje fakt, že dotyčné principy a směrnice nezakládají 
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žádné nové povinnosti, nýbrž jen potvrzují povinnosti v mezinárodním právu lidských práv a v 

mezinárodním humanitárním právu již existující.
220

 

 

Právě skutečnost spočívající v tom, že Základní principy a směrnice k právu na opravné 

prostředky a odškodnění představují kodifikovaný výklad určitých povinností, které státu v 

oblasti odškodňování obětí zločinů podle mezinárodního práva plynou, činí tento dokument 

nesmírně důležitým, třebaže postrádá závaznou formu mezinárodní smlouvy. Základní principy a 

směrnice k právu na opravné prostředky a odškodnění je proto možno považovat za deklaraci již 

existujících standardů ve sféře práv obětí, přičemž význam tohoto dokumentu podtrhuje i to, že 

byl Valným shromážděním OSN přijat jednomyslně.
221

 

 

 

3.3. Rozsah působnosti Základních principů a směrnic k právu na opravné prostředky a 

odškodnění 

 

Jedním ze zásadních a od počátku diskutovaných bodů projektu, jenž nakonec vyústil ve 

schválení Základních principů a směrnic k právu na opravné prostředky a odškodnění ze strany 

Valného shromáždění OSN, bylo použití výrazů „hrubá“ porušení mezinárodního práva lidských 

práv a „závažná“ porušení mezinárodního humanitárního práva v textu připravovaného 

dokumentu, když na oběti právě těchto porušení mělo být právo na opravné prostředky a 

odškodnění vázáno. Ti, kteří se stavěli proti zahrnutí uvedených výrazů do textu Základních 

principů a směrnic k právu na opravné prostředky a odškodnění, upozorňovali na to, že by 

dokument věnující se problematice odškodňování obětí neměl specifikovat, jaká konkrétní 

porušení mají vyvolávat povinnost poskytnout účinný právní prostředek nápravy, včetně 

odškodnění, s tím, že použití zmiňovaných výrazů nevyhnutelně bude mít na působnost takového 

dokumentu zužující dopad.
222

 

 

V nastíněné debatě nakonec v průběhu let převážil názor, který se k začlenění výrazů 

„hrubá“ porušení mezinárodního práva lidských práv a „závažná“ porušení mezinárodního 

humanitárního práva do textu Základních principů a směrnic k právu na opravné prostředky a 

odškodnění stavěl kladně. Tím tak bylo zřetelně dáno najevo, že se tento dokument má v první 
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řadě soustředit na problematiku těch nejhorších porušení, ke kterým ve světě dochází, a jejichž 

oběti zároveň přijetí takového dokumentu nejnaléhavěji potřebovaly, přičemž autoři Základních 

principů a směrnic k právu na opravné prostředky a odškodnění měli příslušnou specifikací 

porušení na mysli činy, které zakládají zločiny podle mezinárodního práva ve smyslu Římského 

statutu.
223

 

 

 

3.4. Ukotvení práva na přiměřenou, efektivní a rychlou reparaci v Základních principech a 

směrnicích k právu na opravné prostředky a odškodnění 

 

Ve vztahu ke zkoumané problematice je rozhodující, že Základní principy a směrnice k 

právu na opravné prostředky a odškodnění zakotvují právo obětí hrubých porušení 

mezinárodního práva lidských práv a závažných porušení mezinárodního humanitárního práva 

na přiměřenou, efektivní a rychlou reparaci, když toto právo považují za součást práva na účinný 

právní prostředek nápravy, za jehož další složky pokládají právo na přístup ke spravedlnosti a 

právo znát pravdu.
224

 

 

O právu obětí zvlášť závažných zločinů v mezinárodním právu na reparaci předně 

pojednává princip 15 Základních principů a směrnic k právu na opravné prostředky a 

odškodnění. Tento princip tak nejprve hovoří o účelu reparace, když uvádí, že přiměřená, 

efektivní a rychlá reparace je určena k tomu, aby jejím prostřednictvím došlo k nápravě hrubých 

porušení mezinárodního práva lidských práv a závažných porušení mezinárodního 

humanitárního práva, čímž může být zajištěna spravedlnost. Poté předmětný princip upřesňuje, 

že reparace by měla být úměrná vážnosti porušení a způsobené újmě, aby následně stanovil, že 

stát zajistí ve prospěch obětí reparaci za jednání nebo nekonání, která mohou být státu přičítána a 

která současně představují hrubá porušení mezinárodního práva lidských práv či závažná 

porušení mezinárodního humanitárního práva.
225

 

 

Z důvodu jasného stanovení povinnosti státu poskytnout obětem zvlášť závažných 

zločinů odškodnění je dle autora možno princip 15 Základních principů a směrnic k právu na 

opravné prostředky a odškodnění - s ohledem na zkoumanou problematiku - považovat za 
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stěžejní princip tohoto dokumentu s tím, že tento princip může rovněž posloužit jako důkaz 

důležitosti a potřebnosti analyzovaného dokumentu z pohledu obětí těchto zločinů. 

 

Navzdory všem pozitivům, které Základní principy a směrnice k právu na opravné 

prostředky a odškodnění ve prospěch obětí zvlášť závažných zločinů přinesly, nelze uzavřít, že 

by vyřešily veškeré problémy s odškodňováním těchto obětí související. Jejich koncept totiž nic 

nemění na dosavadním stavu, který vychází z obecné premisy, že reparace má být poskytnuta ze 

strany státu, jehož se to týká, přičemž ovšem to, že příslušný stát vždy také reparaci opravdu 

poskytne, není nikterak zaručeno.
226

 Efektivita odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů proto 

zůstává i přes existenci tohoto dokumentu otázkou k zamyšlení. 
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4. Možné řešení efektivního odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů 

 

 

4.1. Nezbytná angažovanost mezinárodního společenství při efektivním odškodnění obětí 

 

Tím, že mezinárodní společenství vytvořilo rozsáhlý soubor pravidel mezinárodněprávní 

ochrany lidských práv, zároveň nepochybně převzalo odpovědnost za to, aby právo na život, 

lidskou důstojnost a integritu každé lidské bytosti, a to bez ohledu na jakékoliv diskriminační 

důvody, nebylo pouhým teoretickým konstruktem bez reálného obsahu. Proto by mezinárodní 

společenství mělo usilovat taktéž o vybudování efektivního systému odškodnění ve prospěch 

obětí porušení těchto práv, přičemž v tomto ohledu se jeví jako nezbytná opravdová společenská 

a sociální solidarita mezinárodního společenství, v níž by všichni jeho členové společně sdíleli 

břemena jak ve formě přírodních katastrof, tak ve formě politických, ekonomických a sociálních 

otřesů.
227

 

 

Tomuschat v souvislosti s uvedeným uvádí, a je potřeba mu dát za pravdu, že 

mezinárodní společenství zatím potřebného stupně společenské a sociální solidarity nedosáhlo. 

Současně nicméně dodává, že zde určité, byť prozatím poněkud nesmělé, kroky správným 

směrem již učiněny byly, a přitom poukazuje na zřízení několika svěřeneckých fondů vzniklých 

z iniciativy OSN, z jejichž finančních prostředků mohou být oběti odškodněny.
228

 

 

První takový svěřenecký fond byl zřízen ve prospěch obětí mučení.
229

 Tento svěřenecký 

fond
230

 byl založen na základě rezoluce Valného shromáždění OSN č. 36/151 z 16. prosince 

1981
231

 a z přehledu dobrovolných příspěvků poskytnutých v jeho prospěch mezi lety 2003 až 

2016 vyplývá, že v tomto období každoročně disponoval částkou v celkové výši minimálně 

7.156.264 USD, kterou následně mohl rozdělit mezi oběti mučení.
232
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Druhý takový svěřenecký fond byl zřízen ve prospěch obětí apartheidu.
233

 Tento 

svěřenecký fond
234

 byl ustaven na základě rezoluce Valného shromáždění OSN č. 38/14 z 22. 

listopadu 1983,
235

 nicméně od roku 1995 již nefunguje, neboť po pádu rasistického režimu v 

Jihoafrické republice ztratila jeho existence na významu.
236

 

 

Třetí takový svěřenecký fond byl zřízen ve prospěch obětí současných forem otroctví.
237

 

Tento svěřenecký fond
238

 byl vytvořen na základě rezoluce Valného shromáždění OSN č. 46/122 

ze 17. prosince 1991
239

 a dle posledních dostupných dat byly v období mezi 1. lednem 2017 a 

31. prosincem 2017 v jeho prospěch poskytnuty dobrovolné příspěvky v částce v celkové výši 

606.785,41 USD.
240

 

 

Konkrétní snaha o zřízení dalšího takového svěřeneckého fondu je patrná též v oblasti 

obětí otroctví a kolonialismu. Tato snaha byla započata na jednání Světové konference proti 

rasismu, rasové diskriminaci, xenofobii a intoleranci konané v roce 2001 v Durbanu, avšak ke 

zřízení uvažovaného svěřeneckého fondu zatím nedošlo. Svěřenecký fond ve prospěch obětí 

otroctví a kolonialismu by měl být, pokud k jeho založení jednou doopravdy dojde, financován 

především ze strany států, které v minulosti takové praktiky uplatňovaly a těžily z nich.
241

 

 

Je evidentní, že svěřenecké fondy vznikající z iniciativy OSN mohou přinést kýženou 

záruku toho, že oběti obdrží odškodnění i tehdy, když ho určitý stát není ochoten či schopen 

udělit, a proto v sobě dle autora skrývají potenciál ke ztělesnění efektivního systému odškodnění 

obětí. K naplnění tohoto jejich potenciálu je zajisté třeba, aby jim členské státy OSN skutečně 

poskytovaly dostatek finančních prostředků,
242

 přičemž jen z analýzy dvou těchto v současnosti 

fungujících svěřeneckých fondů je očividné, že zejména svěřenecký fond zřízený pro oběti 

současných forem otroctví dosud žádoucím dostatkem finančních prostředků zdaleka 

nedisponuje. Lze ovšem pokládat za dílčí úspěch, že díky těm svěřeneckým fondům, které již na 
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základě iniciativy OSN reálně zřízeny byly, je mezinárodní společenství už dnes (alespoň) v 

některých situacích závažného porušování lidských práv připraveno ve prospěch obětí zajistit 

pomoc a (alespoň) určitou nápravu.
243

 

 

S vědomím požadavku vytvoření efektivního systému odškodnění obětí a s přihlédnutím 

k potenciálu, který v tomto směru svěřenecké fondy vznikající z iniciativy OSN skrývají, má 

autor v každém případě za to, že by mezinárodní společenství nepochybně mělo usilovat o jejich 

další rozvoj. 

 

 

4.2. Svěřenecký fond OSN jako potenciální zdroj efektivního odškodnění obětí zvlášť 

závažných zločinů 

 

Zvlášť závažné zločiny v mezinárodním právu se dotýkají, stejně jako kogentní normy, 

celého mezinárodního společenství. To se jim proto snaží nejen zabránit a trestat je, ale též se 

pokouší ochránit oběti těchto zločinů a odškodnit je. V souvislosti s tímto se přitom ukazuje, že 

patrně není jiné cesty jak zabezpečit efektivní odškodnění obětí takových zločinů, než zřízením 

nadnárodního fondu, který by v této záležitosti napomáhal. 

 

Autor se domnívá, že nadnárodní fond ve prospěch obětí zvlášť závažných zločinů by 

měl mít opět podobu svěřeneckého fondu vzniklého z iniciativy OSN, jelikož právě ta je 

celosvětovým gestorem ochrany lidských práv sdružujícím takřka všechny státy světa, s tím, že 

by členským státům OSN měla být stanovena povinnost do tohoto svěřeneckého fondu určitým 

způsobem finančně přispívat. Zároveň je autorovi zřejmé, že v současné době, kdy mezinárodní 

společenství potřebného stupně společenské a sociální solidarity ještě nedosáhlo, je velice těžké 

členské státy OSN k jakékoliv příspěvkové povinnosti přimět, nicméně jen ta by mohla 

garantovat to, aby nedošlo k ochromení takového svěřeneckého fondu z důvodu nedostatku 

finančních prostředků, přičemž její odůvodnění by mohla poskytnout skutečnost, že se v případě 

zvlášť závažných zločinů jedná o ta nejhorší a současně prakticky nejobtížněji odškodnitelná 

porušení, ke kterým ve světě dochází. 
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Závěr 

 

Tato diplomová práce pojednávala o odškodňování obětí v mezinárodním právu, v jejímž 

rámci se konkrétně zaměřila na problematiku odškodňování těch obětí, které utrpěly újmu 

následkem zvlášť závažných zločinů. 

 

Zvlášť závažné zločiny vytváří specifickou kategorii mezinárodně protiprávního chování, 

když představují porušení těch nejzávažnějších pravidel kogentní povahy určených k ochraně 

míru a nejzákladnějších lidských práv, jejichž důsledkem je závazek erga omnes. Jelikož je 

průvodním pojmovým rysem těchto porušení masovost nebo systematičnost jejich páchání, jsou 

taková porušení zároveň nesmírně obtížně odškodnitelná. Autor proto usuzuje, že mezinárodní 

společenství jako celek čelí ve snaze o nalezení efektivního řešení problematiky odškodnění 

obětí zvlášť závažných zločinů naléhavé výzvě. 

 

Z analýzy smluvní i obyčejové úpravy obsahu odpovědnostní povinnosti vyplynulo, že 

všechny současné mechanismy odškodnění obětí spějí k ustálení institutu odškodnění obětí v 

mezinárodním právu. Tyto mechanismy je nepochybně třeba ocenit, dle autora však nadále 

zůstává otázkou k zamyšlení zejména právě efektivita odškodnění obětí zvlášť závažných 

zločinů. Například mechanismus odškodňování obětí podle Římského statutu, kdy ICC jakožto 

orgán stíhající ty nejzávažnější zločiny v mezinárodním právu může přímo odsouzenému 

nařízením uložit povinnost poskytnout odškodnění ve prospěch obětí těchto zločinů, by se mohl 

jevit jako ideální mechanismus odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů, ale je zapotřebí vidět 

i jeho stinné stránky, tedy předně to, že Římský statut jakožto mnohostranná mezinárodní 

smlouva nezavazuje mnohé státy, jež požadovaný standard lidských práv nedodržují. Své stinné 

stránky mají též jiné současné mechanismy odškodnění obětí. Mechanismus odškodňování obětí 

podle specifických odškodňovacích mechanismů tak sice umožňuje obětem dosáhnout rychlé a 

účinné nápravy, avšak limitujícím faktorem specifických odškodňovacích mechanismů je - jim 

vlastní - ad hoc charakter způsobující, že na jejich základě může dojít k odškodnění jen 

konkrétní události či skupiny osob. Mechanismus odškodňování obětí podle mezinárodních 

smluv o lidských právech zase sice stanovuje povinnost států coby smluvních stran příslušných 

lidsko-právních úmluv přijmout legislativu, díky které bude právo jednotlivce na odškodnění 

vymahatelné prostřednictvím vnitrostátních soudů, nicméně i tyto lidsko-právní úmluvy mají 

pouze limitovaný rozsah ratione personae a ratione teritorii, a navíc v konečném důsledku 
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záleží na státu samotném jakožto smluvní straně jednotlivých lidsko-právních úmluv, aby 

odškodnění obětem doopravdy poskytl, přičemž nelze přehlédnout ani to, že tento mechanismus 

na odškodňování masových a systematických porušování lidských práv primárně nemíří. 

 

Na otázku, zda odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů lze považovat za součást 

odpovědnostní povinnosti relevantních subjektů, především států, daly dle autora 

nejjednoznačnější odpověď Základní principy a směrnice k právu na opravné prostředky a 

odškodnění pro oběti hrubých porušení mezinárodního práva lidských práv a závažných porušení 

mezinárodního humanitárního práva, když státu výslovně stanovily povinnost poskytnout 

obětem těchto porušení odškodnění. Tento dokument, který představuje kodifikovaný výklad 

jistých povinností, jež státu ve sféře odškodňování obětí zvlášť závažných zločinů plynou, 

rovněž - společně zejména s příslušnými ustanoveními Římského statutu a rozhodnutími ICC 

uvádějícími tato ustanovení do praxe - dokazuje, že se ustálení institutu odškodnění obětí v 

mezinárodním právu týká v první řadě právě obětí zvlášť závažných zločinů. Pokud ovšem jde o 

otázku efektivního odškodnění obětí těchto zločinů, Základní principy a směrnice k právu na 

opravné prostředky a odškodnění nic nemění na současném stavu vycházejícím z obecného 

předpokladu, že odškodnění má být poskytnuto ze strany státu, kterého se to týká, s tím, že 

splnění povinnosti poskytnout odškodnění ve prospěch obětí zvlášť závažných zločinů není nijak 

garantováno, a tudíž ani ony s řešením této otázky nepřicházejí. 

 

Autor dospěl k názoru, že možným řešením efektivního odškodnění obětí zvlášť 

závažných zločinů je zřízení nadnárodního fondu v této věci napomáhajícího. Pouze ten totiž 

může zaručovat, že ve prospěch obětí těchto zločinů bude poskytnuto odškodnění i v případě, 

když ho příslušný stát není ochoten nebo schopen udělit. Konkrétně má autor v této souvislosti 

za to, že by takový fond měl mít formu svěřeneckého fondu vzniklého - po vzoru několika 

takových již zřízených - z iniciativy OSN, neboť ta jednak seskupuje naprostou většinu států 

světa, jednak má ochranu lidských práv přímo za svůj úkol, přičemž by současně jejím členským 

státům měla být stanovena určitá příspěvková povinnost zabezpečující, aby takový svěřenecký 

fond disponoval potřebným dostatkem finančních prostředků. Dle autora by mohl právě takto 

navržený koncept, třebaže je v současné době velmi obtížně realizovatelný, vytvořit skutečně 

efektivní systém odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů a zároveň přinést plně uspokojivou 

odpověď na otázku zdrojů, které k efektivnímu odškodnění obětí těchto zločinů mohou sloužit. 
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ICTR Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu 
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Název diplomové práce: Odškodňování obětí zvlášť závažných zločinů 

 

Abstrakt 

 

Tato diplomová práce se zabývá odškodňováním obětí zvlášť závažných zločinů v 

mezinárodním právu. Tyto zločiny představují porušení jus cogens a jejich důsledkem je závazek 

erga omnes. Současně je nesmírně obtížné tyto zločiny odškodnit z důvodu masovosti nebo 

systematičnosti jejich páchání. Cílem práce je analyzovat a zodpovědět její výzkumné otázky. 

Těmito výzkumnými otázkami jsou smluvní i obyčejová úprava obsahu odpovědnostní 

povinnosti, s důrazem na otázku, zda odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů lze považovat 

za součást odpovědnostní povinnosti relevantních subjektů, především států, a dále pak otázka, 

jaké zdroje mohou sloužit k efektivnímu odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů. Práce je 

členěna do čtyř kapitol s tím, že její první kapitola pojednává o historické genezi odpovědnosti 

za zvlášť závažné zločiny a objasňuje základní pojmy, přičemž následující kapitoly odpovídají 

výzkumným otázkám práce. Druhá kapitola práce tak analyzuje smluvní a obyčejovou úpravu 

obsahu odpovědnostní povinnosti. Tato analýza ukázala, že všechny současné mechanismy 

odškodnění obětí spějí k ustálení institutu odškodnění obětí v mezinárodním právu, nicméně 

autor shledává otázkou k zamyšlení efektivitu odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů. Třetí 

kapitola práce pak pojednává o tom, jestli je v současné době možno odškodnění obětí zvlášť 

závažných zločinů považovat za součást odpovědnostní povinnosti relevantních subjektů, 

zejména států. Na tuto otázku autor odpovídá kladně, neboť je stěžejní, že se proces obyčejového 

ustálení institutu odškodnění obětí v mezinárodním právu týká v první řadě obětí zvlášť 

závažných zločinů. Konečně, čtvrtá kapitola práce se pokouší nalézt možná řešení efektivního 

odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů a přinést uspokojivou odpověď na otázku zdrojů, 

které k efektivnímu odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů mohou sloužit. V této souvislosti 

se autor přiklání k tomu, že by ve prospěch obětí zvlášť závažných zločinů měl být zřízen 

svěřenecký fond vzniklý z iniciativy OSN, načež by OSN měla svým členským státům stanovit 

určitou příspěvkovou povinnost zabezpečující, aby takový svěřenecký fond disponoval 

potřebným dostatkem finančních prostředků. 

 

Klíčová slova: Odškodňování obětí; Zvlášť závažné zločiny; Mezinárodní právo 
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Title of the diploma thesis: Compensation of victims of the most serious crimes 

 

Abstract 

 

This diploma thesis deals with the compensation of victims of the most serious crimes in 

international law. These crimes present a violation of jus cogens and their consequence is erga 

omnes obligation. At the same time, it is extremely difficult to compensate these crimes from the 

reason of mass or systematic character of their committing. The goal of the thesis is to analyse its 

research questions and to respond to them. These research questions are contractual and also 

customary regulation of content of the responsibility duty, with emphasis on the question of 

whether it is possible to deem the compensation of victims of the most serious crimes as part of 

the responsibility duty of relevant subjects, mainly states, and furthermore, the question of which 

resources can serve to effective compensation of victims of the most serious crimes. The thesis is 

divided into four chapters, the first chapter deals with historical genesis of the responsibility for 

the most serious crimes and clarifies fundamental terms, whereas following chapters correspond 

to research questions of the thesis. The second chapter of the thesis analyses contractual and 

customary regulation of content of the responsibility duty. This analysis has showed that all 

current mechanisms of compensation of victims tend to lead to the stabilisation of the institute of 

compensation of victims in international law. However, according to the author, the effectiveness 

of compensation of victims of the most serious crimes is a question which it is necessary to 

consider. The third chapter of the thesis deals with the question of whether it is possible 

nowadays to deem the compensation of victims of the most serious crimes as part of the 

responsibility duty of relevant subjects, in particular states. The author responds to this question 

positively, because it is crucial that the process of customary stabilisation of the institute of 

compensation of victims in international law is related mainly to victims of the most serious 

crimes. The fourth chapter of the thesis tries to find possible solutions to effective compensation 

of victims of the most serious crimes and to bring satisfiable response to the question of 

resources which can serve to effective compensation of victims of the most serious crimes. In 

this context, the author tends to foundation of a trust fund for the benefit of victims of the most 

serious crimes arising from UN initiative, therewith UN should set to its member states certain 

fee duty securing that such trust fund would dispose of needed amount of financial means. 

 

Key words: Compensation of victims; The most serious crimes; International law 


