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Abstrakt 

Práce se zabývá postavení dětských vojáků v mezinárodním právu a věnuje se především dvěma 

otázkám: ochraně dětí před rekrutováním a jejich případné trestní odpovědnosti za zločiny 

podle mezinárodního práva. Po krátké úvodní kapitole, která obsahuje historický exkurz do 

problematiky a vymezuje zásadní pojmy, podává druhá kapitola přehled mezinárodněprávních 

instrumentů, které mají zamezit tomu, aby byli nezletilí verbování do ozbrojených složek a 

skupin, respektive, aby se účastnili ozbrojených střetů. Jedná se především o nástroje 

mezinárodního humanitárního práva, práva lidských práv a mezinárodního trestního práva. 

Autorka dochází k závěru, že zejména posledně uvedená právní rovina může nejlépe zabránit 

tomu, aby se z dětí stávali dětští vojáci. Mezinárodní trestní právo totiž postihuje přímo 

jednotlivce, včetně nestátních aktérů, tedy velitelů různých neoficiálních ozbrojených skupin, 

a platí i v době, kdy neprobíhá ozbrojený konflikt, jak ho definuje mezinárodní humanitární 

právo. 

Třetí část práce se věnuje trestní odpovědnosti dětí za zločiny podle mezinárodního práva. Mezi 

zásadní problémy na tomto poli patří otázka, zda je vůbec možné děti za podobné zločiny trestně 

stíhat. Zde se mimo jiné setkává potřeba vyrovnat se s těmito zločiny a jejich pachateli na straně 

jedné a omezená schopnost dětí plně si uvědomovat následky svého jednání na straně druhé. 

Autorka dochází k názoru, že alespoň v některých případech by nezletilé osoby za zločiny podle 

mezinárodního práva trestně stíhány být měly, ačkoli je třeba mít vždy na paměti, že 

mezinárodní společenství by se mělo primárně nadále snažit o to, aby se děti ozbrojených 

konfliktů vůbec neúčastnily. Případné tresty by také měly mít rehabilitační charakter.  

Na závěr se práce věnuje otázce, jaká by měla být dolní věková hranice trestní odpovědnost za 

zločiny podle mezinárodního práva. Z analýzy dostupných zdrojů vyplývá, že nejlepší by bylo 

zavést jednotnou globální hranici na úrovni 15 let, která by umožňovala ve výjimečných 

případech trestně stíhat za zločiny podle mezinárodního práva děti ve věku 16-18 let. Důležité 

je, aby minimální věková hranice trestní odpovědnosti za zločiny podle mezinárodního práva 

byla globálně jednotná, protože současná situace, kdy dolní věkovou hranici trestní 

odpovědnosti i pro tyto zločiny de facto stanovují jednotlivé státy podle svých vnitrostátních 

trestněprávních předpisů, představuje pro dětské vojáky značnou právní nejistotu. Tato nejistota 

je ještě umocněna principem univerzální jurisdikce pro zločiny podle mezinárodního práva. 

 


