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Předkládaná disertační práce je zaměřena na fenomén zahraničních bojovníků. Téma, které se 

v posledních letech objevuje nejen na předních stránkách novin, ale je hlavně častým 

předmětem právních diskusí i nové legislativy. Hlavním důvodem je propojenost tohoto jevu s 

terorismem. Cílem této práce je komplexní zmapování a vyjasnění otázek, kdo jsou zahraniční 

bojovníci, jaké je jejich postavení v rámci mezinárodního práva a jaké jsou možnosti jejich 

případného trestně právního postihu.  

V obecné části tato práce představuje koncept zahraničních bojovníků a zahraničních 

teroristických bojovníků. Tato část nabízí historický i novodobý pohled na účast osob v 

ozbrojených konfliktech v zahraničí, ukazuje úsilí po definování zahraničních bojovníků a 

vysvětluje, proč jev zahraničního bojování není nový, stejně tak jako opatření přijímána ve 

vztahu k nim. Nastiňuje se zde motivace lidí pro odchod a bojování ve vzdálených částech 

světa. Podrobně jsou dále rozebrána legislativní opatření týkající se zahraničních teroristických 

bojovníků na univerzální a regionální úrovni. Rovněž je sledována i letitá snaha o zavedení 

všeobecné definice terorismu.  

Lidská práva a jejich případné porušování v souvislosti s terorismem je častým předmětem 

právních diskusí i rozhodování soudů na národní a mezinárodní úrovni. Na několika příkladech 

z rozhodovací praxe Evropského soudu pro lidská práva je upozorněno na svévolný přístup 

některých států při výběru a realizaci opatření zaměřených na boj proti terorismu a údajných 

teroristů.  

Problematika mezinárodního humanitárního práva (MHP) je důležitou částí této práce, neboť 

se snaží dát odpověď na otázku statusu bojovníků (i zahraničních) v ozbrojených konfliktech a 

možností jejich individuální trestní odpovědnosti. Analyzován je rovněž komplikovaný vztah 

MHP a protiteroristických opatření.  

Těžiště a hlavní zaměření předkládané práce představuje analýza judikatury vybraných 

národních soudů a shrnutí dosavadní praxe trestního postihu osob, označovaných za zahraniční 

(teroristické) bojovníky. Tato analýza ukazuje, že národní justiční orgány se potýkají se 

složitými právními i praktickými problémy. Mnohé státy přistupují k této problematice pouze 

z pohledu teroristické legislativy. Postupně je však zaznamenána řada trestních stíhání pro 

válečné zločiny, neboť soudy si uvědomují, že k žalovaným jednáním dochází v rámci 

ozbrojeného konfliktu. V poslední době nastupuje trend tzv. kumulativního obvinění, podle 



kterého jsou zahraniční bojovníci obvinění jak pro účast na teroristické organizaci, tak i pro 

zločiny podle mezinárodního práva. Tento přístup může vést k zahrnutí celkového spektra 

všech spáchaných zločinů. Tento postup se týká zejména zločinů spáchaných v souvislosti s 

ozbrojeným konfliktem v Sýrii a Iráku. Složitější je situace ohledně postihu zahraničních 

bojovníků odcházejících na Ukrajinu. Provedenou analýzou lze vysledovat velkou nejednotnost 

v chápání podstaty tohoto konfliktu a postavení zahraničních bojovníkův v něm. 


