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„Neztrácej čas hledáním překážky, 
možná že žádná není“ 

Franz Kafka 

Úvod 
Představení tématu 

Tato disertační práce reaguje na fenomén zahraničních bojovníků – jev, který 

v posledních letech hýbe světem zejména pro jeho propojenost s terorismem, a který 

významně zasahuje do mnoha oblastí mezinárodního práva. 

V průběhu dlouhé historie lidstva se vždy objevovali lidé, kteří se účastnili 

ozbrojených konfliktů v zemích, jichž nebyli občany. Bojovali na straně sil, jejichž cíle 

nebývaly vždy v souladu s politikou jejich vlastního státu, v některých případech mohly být 

s nimi i v přímém rozporu. Je tedy zřejmé, že se nejedná o nový jev, jen byl tento v minulosti 

jinak nazýván. Zřejmě nejčastěji se pro tyto bojovníky používal termín dobrovolníci. Většina 

z nás by jistě jako příklad uvedla mezinárodní brigády, které se zformovaly při bojích ve 

Španělsku v třicátých letech 20. století. Od osmdesátých let minulého století je zaznamenán 

značný počet konfliktů, do kterých se zapojily zahraniční osoby, avšak jejich přítomnost 

nevyvolala výraznější pozornosti. Označení zahraniční bojovník se pro tyto osoby objevuje 

relativně nedlouho.  

V posledních letech tento jev dostal nový a alarmující rozměr kvůli desítkám tisíc 

osob, které se zapojovaly do ozbrojených sil Islámského státu a dalších podobných entit.1 

Ozbrojený konflikt na Blízkém východě je a byl asi největším a rovněž nejvíce 

medializovaným konfliktem, na kterém se účastnili bojovníci jak ze sousedních zemí, tak 

prakticky z celého světa, zejména však z Evropy. Kromě tohoto značně sledovaného konfliktu 

jsou však další, do kterých jsou zahraniční bojovníci zapojeni. Pro nás asi nejbližší je konflikt 

na Ukrajině, a to nejen geograficky, ale i historicky. Existují však další, trochu opomíjené, 

avšak stejně brutální konflikty v jiných částech světa – Nigérie, Somálsko, Libye, Jemen, 

Demokratická republika Kongo, Afganistán a mnoho dalších, kde se rovněž můžeme s těmito 

bojovníky setkat. 

Velmi výrazně do problematiky zahraničních bojovníků zasáhla i OSN, konkrétně 

Rada bezpečnosti. Rada bezpečnosti využila svého oprávnění ve smyslu kapitoly VII Charty 

                                                           
1 HEGGHAMMER, T: The Rise of Muslim Foreign Fighters. Islam and the Globalization of Jihad, 
International Security, Vol. 35, No. 3, 2012/2011, pp. 57-58 
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OSN a vydala v roce 2014 dvě rezoluce, 2170 a 2178, které přivedly na svět nový termín, a to 

zahraniční teroristický bojovník, a současně ukládají členským státům přijmout řadu 

trestněprávních opatření souvisejících s bojem proti terorismu, a tedy i zahraničními 

bojovníky. Vzhledem k tomuto možná i zavádějícímu novému termínu vzniká falešná 

představa, že označení zahraniční bojovník s sebou nese právní následky, respektive trestní 

odpovědnost. 

Výzkumné otázky a cíle práce 

Tato disertační práce se snaží o komplexní zmapování a vyjasnění otázky, kdo jsou 

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

možnosti jejich případného trestně právního postihu. Rovněž se zamýšlím nad tím, nakolik 

bylo nutné přijetí nové úpravy zahraničních teroristických bojovníků. 

Fenomén zahraničních bojovníků se stále vyvíjí a počet relevantních vyšetřování roste 

a národní justiční orgány se potýkají se složitými právními i praktickými problémy. Soudy 

jsou konfrontovány se značnou rozmanitostí trestních jednání, která pachatelé spáchali 

v zónách konfliktu nebo v souvislosti s přípravou k odchodu do zahraničí. Pochopitelně 

velkou výzvou zůstává i zajišťování dostatečných důkazů pro trestní řízení. Mnoho států je 

tak nuceno revidovat svou trestní politiku. Již výše zmíněná rezoluce OSN požaduje po 

státech přijmout náležitá opatření směřujících jak k prevenci, tak k odsouzení zahraničních 

teroristických bojovníků. 

Mnohé státy s tímto fenoménem bojují a díky legislativním opatřením OSN 

a Evropské unie a mohlo by se zdát, že v něm mají jasno. Veškerá jednání spojená se 

zahraničními bojovníky nebo osobami, které by se i jen vzdáleně zahraničními bojovníky 

mohly stát, chtějí postihovat podle teroristických trestněprávních norem. Avšak jak bude 

v následujících kapitolách ukázáno, tato problematika je rozhodně složitější. Je třeba si 

uvědomit, že zahraniční bojovník není vždy jen islamista, jak by se z množství publikovaného 

materiálu mohlo dovozovat. 

Tato práce by měla upozornit, že označením někoho jako zahraniční bojovník, by 

neměla automaticky zakládat trestní odpovědnost, jak se často děje, a to nejen v rámci států 

Evropské unie. V rámci tohoto komplexního shrnutí se pokusím o analýzu a hodnocení 

právního rámce, podle kterého může dojít k trestně právnímu postihu zahraničních bojovníků. 

Provedu analýzu judikatury vybraných národních a mezinárodních soudů zabývající se 
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problematikou zahraničních bojovníků a nabídnu alternativu k postihu pro teroristické činy, 

který nabízí mezinárodní trestní právo. Přínosem předkládané práce by mělo být i vyjasnění 

otázky boje proti terorismu ve světle pravidel mezinárodního humanitárního práva a ochrany 

lidských práv. 

Struktura práce 

Tato práce je rozdělena do celkem šesti částí. V první části je představen koncept 

zahraničních bojovníků včetně historického exkurzu k tomu, kde se tento termín vzal a jaké 

jsou důvody pro jeho definování. Tato část dále nabídne historický i novodobý pohled na 

účast osob v ozbrojených konfliktech v zahraničí, a to za pomocí konceptu určitých 

charakteristických znaků – vln. Jednotlivé vlny ukazují i vývoj v chápání zahraničních 

bojovníků. Budou zde také probrány rozdíly mezi jedinci, kteří nesou označení „zahraniční 

bojovník“ a dalšími osobami, které se účastní podobných aktivit. Zmíněni budou žoldnéři, 

členové soukromých bezpečnostních společností nebo vojáci francouzské cizinecké legie. 

Druhá část se zaměří na nový koncept, kterým jsou tzv. zahraniční terorističtí bojovníci. 

V rovině teoretické zde bude věnována pozornost právní úpravě a jejímu hodnocení vztahující 

se na terorismus a zahraniční teroristické bojovníky, včetně právních instrumentů OSN, EU 

a Rady Evropy. Zvláštní pozornost bude věnována zejména rezoluci Rady bezpečnosti 2178, 

neboť se jedná o první z právních instrumentů, který představil termín zahraniční teroristický 

bojovník. Podrobně zde bude rozebráno i desetiletí snah o zavedení jednotné definice 

terorismu. 

Ve třetí části jsou diskutovány otázky práva lidských práv v kontextu zahraničních 

teroristických bojovníků a boje proti terorismu. V rámci boje proti terorismu mnohé státy 

přijaly řadu opatření limitujících lidská práva. To je sice přípustné, avšak existují lidská 

práva, která nelze derogovat ani za mimořádných situací. Takovými jsou například právo na 

život nebo zákaz mučení. Avšak ani s dalšími lidskými právy nelze nakládat svévolně, jak 

bude ukázáno na případech porušování práva na spravedlivý proces, svobody projevu nebo 

odnímání státního občanství (lidskými právy tzv. relativní povahy). V této části bude uvedeno 

několik případů projednávaných Evropským soudem pro lidská práva, řešících právě porušení 

těchto práv u zahraničních bojovníků, resp. obecněji osob podezřelých z terorismu. 

Čtvrtá část se zaměřuje na mezinárodní humanitární právo. Bude zde rozebráno postavení 

zahraničních bojovníků podle mezinárodního humanitárního práva a možnosti jejich právního 
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postihu ve smyslu mezinárodního trestního práva. Rovněž zde bude řešen komplikovaný 

vztah mezinárodního humanitárního práva a protiteroristických opatření. 

V posledních dvou částech bude analyzován trestní postih zahraničních bojovníků 

účastních se ozbrojených konfliktů v Sýrii (případně Iráku) a Ukrajině podle národního práva 

několika vybraných států Evropy. V části týkající se ozbrojeného konfliktu v Sýrii bude 

rozveden právní postih za jednání spočívající s přípravou odchodu do zahraničí, pobyt 

v zahraničí a jejich návrat. Pozornost bude rovněž věnována právnímu postihu financování 

terorismu. 

Metodologie a použité prameny  

Při zpracování tohoto tématu jsem zejména využila analytickou a deskriptivní 

metodologii. Při analýze praxe soudních orgánů, byla jako rozhodující rovněž použita metoda 

komparativní.2 Ve zvoleném tématu je nepochybná provázanost roviny mezinárodní 

a vnitrostátní. 

Při zpracování této disertační práce bylo využito rozsáhlého souboru pramenů. 

Primární prameny zahrnují zejména smluvní dokumenty mezinárodního humanitárního práva 

(čtyři Ženevské úmluvy z roku 1949, jejich Dodatkové protokoly z roku 1977 apod.); 

mezinárodní smlouvy z oblasti lidských práv (Mezinárodní pakt o občanských a politických 

právech, Evropská úmluva o lidských právech apod.); protiteroristické instrumenty přijaté 

OSN, Radou Evropy, Evropskou unií a dalšími mezinárodními organizacemi. Dále byly 

využity rozsudky, posudky a jiná rozhodnutí mezinárodních soudních orgánů (hlavně 

rozhodnutí Mezinárodního soudního dvora, Evropského soudu pro lidská práva, 

Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, Mezinárodního trestního tribunálu 

pro Rwandu, Mezinárodního trestního soudu a dalších) a rovněž rozsudky národních soudů. 

K těmto pramenům je možno například přidat i doporučující materiály Mezinárodního výboru 

Červeného kříže. Kromě samotných rozhodnutí soudních orgánů, jak výše zmíněno, byl při 

práci využit tzv. Monitor soudních rozhodnutí v oblasti terorismu (The Terrorism Convictions 

Monitor).3  

                                                           
2 KNAPP V. Vědecká propedeutika pro právníky. Praha: Eurolex Bohemia, 2003 
3 Monitor soudních rozhodnutí je neveřejný dokument zpracovávaný Eurojustem 2x ročně a obsahuje souhrn 

soudních rozhodnutí zejména v rámci EU za uplynulých šest měsíců. Monitor obsahuje veřejně dostupné 

informace a je určen pro vnitřní potřebu specialistů v oblasti boje proti terorismu. 
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Sekundární prameny tvoří odborné knihy, články publikované v odborných 

časopisech, novinové články, případně internetové zdroje. 

Není pochyb, že tato problematika, ač nikoli nová, je mimořádně aktuální. Zároveň 

zůstává kontroverzní, o čemž svědčí i skutečnost, že otázce zahraničních bojovníků 

a trestnímu postihu jejich jednání, zejména ve spojení s terorismem, se věnuje velké množství 

odborné převážně zahraniční literatury. Většina se však této problematice věnuje z pohledu 

společenských věd4  nebo je úzce zaměřena na spojitost zahraničních bojovníků a terorismu.5 

V současné době je možno považovat za nejucelenější práci týkající se zahraničních 

bojovníků autorskou publikaci Foreign Fighters under International Law and Beyond.6 

Zabývá se jejím vývojem, podrobně se zaměřuje na otázky mezinárodních a vnitrostátních 

ozbrojených konfliktů a v teoretické úrovni se zabývá možnostmi postihu zahraničních 

bojovníků. Rovněž velmi citovanou je práce Sandry Kraehenmann Foreign Fighters under 

International Law7, která patřila vůbec k prvním pracím, zabývajících se postavením 

zahraničních bojovníků podle mezinárodního práva. Obě tyto práce však vznikly v době, kdy 

zejména v oblasti národního soudnictví nebylo takové množství případů, které by bylo možné 

analyzovat a podat ucelený závěr o tendencích v postihu zahraničních bojovníků. Je 

nepochybné, že tato problematika se neustále vyvíjí, a to dle situace v konfliktních zónách 

a současně také na základě přibývajících případů, které jsou řešeny na národní, případně 

mezinárodní úrovni. 

Nelze opominout jednu z nejnovější prácí, kterou je Human Dignity and Human 

Security on Times of Terrorism.8 Tato monografie se obsáhle věnuje otázce lidských práv 

v kontextu boje s terorismem, včetně preventivních opatření namířených k zabránění odchodu 

zahraničních bojovníků, či jejich návratu. 

                                                           
4 Např. CILLUFFO F.J, J.B. COZZENS, and M. RANSTORP: Foreign Fighters: Trends, Trajectories and 
Conflict Zones, Homeland Security Policy Institute, George Washington University, 2010; MALET, D.Why 
Foreign Fighters? Historical Perspectives and Solutions, Orbis Journal of Foreign Affairs, Vol. 54, No 1 
(Winter 2010). 
5 Např. BAKKER, E, PAULUSSEN C. and ENTERMANN E.: Dealing with European Foreign Figters in 
Syria, Governance Challenges and Legal Implications, Research Paper, International Centre for Counter-
Terrorism, December 2013. 
6 DE GUTTRY A., CAPONE F., PAULUSSEN Ch. (eds.), Foreign Fighters under International Law and 
Beyond, Asser Press, 2016  
7 KRAEHENMANN, S.: Foreign Fighters under International Law, Academy Briefing No.7, Geneva 
Academy of International Humanitarian Law and Human Rights, 2014 
8 PAULUSSEN Ch, SCHEININ M (Editors) Human Dignity and Human Security on Times of Terrorism, 
Asser Press, 2020.   
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 Další publikací je kniha Heleny Duffy The War on Terror and the Framework of 

International Law.9 Stejně jako předchozí zmíněna kniha se i tato zabývá bojem proti 

terorismu v kontextu mezinárodního práva, mezinárodního humanitárního práva, práva 

lidských práva, přičemž poukazuje na konkrétní případy související s vězni na vojenské 

základně v Guantanamo či věznici Abu Ghraib. Značný prostor je věnován přístupu 

Spojených států amerických k mezinárodnímu humanitárnímu právu v souvislosti s konflikty 

po událostech z 11. 9. 2001. 

Pokud jde o Českou republiku, jeví se, že otázce zahraničních bojovníků z pohledu 

lidských práv, mezinárodního práva a mezinárodního humanitárního práva se hlouběji věnuje 

pouze Veronika Bílková.10 Další publikace pojednávající o zahraničních bojovnících se úzce 

zaměřují na jejich případný postih podle českého práva.11 

 V České republice dosud nebyla publikována žádná rozsáhlejší práce věnovaná 

uceleně otázce zahraničních bojovníků.  Právních analýz vycházejících z konkrétních případů 

na národní, ale i mezinárodní úrovni je relativně málo. K dispozici jsou nyní rozhodnutí 

národních (včetně několika českých) ale i mezinárodních soudů, které poskytují bohatý 

materiál k analýze. Výsledky těchto analýz mohou významně přispět k sjednocení aplikace 

budoucího hodnocení jednání osob, které označujeme jako zahraniční bojovníci. 

V práci byly rovněž zohledněny mé osobní zkušenosti a poznatky. Předmětné téma 

v oboru mezinárodního práva jsem si vybrala mimo jiné právě pro možnost využít mé 

profesní zkušenosti. Po dobu devíti let jsem pracovala jako zástupkyně obžaloby Úřadu 

prokuratury u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (dále jen ICTY). Po 

tuto dobu jsem se podílela na vyšetřování a trestním stíhání osob odpovědných za válečné 

zločiny a zločiny proti lidskosti, ke kterým došlo na území bývalé Jugoslávie v letech 1991 až 

1995. Měla jsem tak jedinečnou příležitost získat praktické zkušenosti v oblasti 

mezinárodního trestního a mezinárodního humanitárního práva, které do té doby byly 

převážně teoretického charakteru. Poté následovala činnost u agentury Evropské unie pro 

                                                           
9 DUFFY H, The War on Terror and the Framework of International Law, Cambridge University Press, 2015. 
10 BÍLKOVÁ, V.: Idealisté, nebo fanatici? Zahraniční (terorističtí) bojovníci z pohledu mezinárodního práva, 
Jurisprudence 6/2015; BÍLKOVÁ V, Foreign Terrorist Fighters and International Law, Groningen Journal of 
Internationa Law; BÍLKOVÁ V. Zahraniční terorističtí bojovníci a česká právní úprava, Právní rozhledy, 
2019. 
11 MAREŠ M, VÝBORNÝ Š: Foreign fighters z pohledu českého trestního práva, The Science for Population 
Protection, Vol 7 No. 2, 2015, str. 1-11 
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mezinárodní justiční spolupráci Eurojust. Právě působení u těchto dvou mezinárodních 

organizací bylo pro mě inspirací pro vybrání tohoto tématu disertační práce. 
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Část I – Vymezení pojmu zahraniční bojovník 

V dějinách se vždy vyskytovali lidé, kteří odcházeli ze země svého původu, aby se 

účastnili ozbrojených konfliktů v zahraničí. Činili tak z mnoha různých důvodů, mezi nimiž 

byly peníze, idealismus či ideologie. Tato část se pokusí vysvětlit, jak se vyvíjela účast osob 

na zahraničním bojování a snaha států po zařazení takových osob pod určitý právní rámec. 

Představím novodobé úsilí po definování zahraničních bojovníků a vysvětlím, proč jev 

zahraničního bojování není nový a že přijímání opatření na zamezení zahraničního bojování 

nesouvisí pouze s vlnou odchodu tzv. zahraničních teroristických bojovníků. Toto ukážu na 

příkladech žoldnéřství a soukromých vojenských a bezpečnostních společností. Nastíním 

rovněž motivaci pro odchod potencionálních bojovníků do zahraničí. Nakonec popíšu na 

několika vybraných případech vývoj zahraničního bojování. 

1. Vymezení pojmu zahraniční bojovník 

Význam a definice osob, které se zapojily do ozbrojených konfliktů v zahraničí, ač 

nebyly občany země, kde se konflikt udál, se postupně vyvíjela ve světle historických 

událostí. Jak si ukážeme v další části této kapitoly, zdá se, že až téměř do konce 20. století se 

pro osoby účastnících se zahraničních konfliktů užívalo převážně dvou označení – 

dobrovolník nebo žoldnéř. 12 Pokud se však podíváme na význam slova dobrovolník, který se 

mnohdy pro osoby bojující v zahraničí zejména v minulosti používal, jedná se o osoby, které 

chtějí pomoci, a to bez ohledu na materiální zisk, přičemž mohou u nich existovat 

i ideologické důvody. Je tedy otázka, proč by se označení dobrovolník nemohl vztahovat i na 

osoby, které odcházejí, aby se zapojovaly do islamistických konfliktů. 

Na začátku 80. let 20. století, kdy se rozvinul konflikt na území Afganistánu se v jeho 

souvislosti objevilo označení zahraniční bojovník, namísto (zahraniční) dobrovolník. Údajně 

poprvé lze tento termín zaznamenat v titulu článku otištěném v novinách The Times of 

London v roce 1988 – Základna v Khostu padla do rukou mudžahedínů vedených 

zahraničními bojovníky (Khost Outpost Falls to Mujahidin Led by Foreign Fighters). Článek 

                                                           
12 Srov. FLORES M., Foreign Fighters Involvement in National and International Wars: A Historical Survey. – 
in DE GUTTRY A., CAPONE F., PAULUSSEN Ch. (eds.) Foreign Fighter under International Law and 
Beyond, str. 27-46; MALET, D, Foreign Fighters, Transnational identity in civic conflicts , Oxford University 
Press, Oxford, 2013; MIODOWNIK D., BARK O., Non-state actors in intrastate conflicts, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 2014; ARIELLI N., From Byron to bin Laden: A History of Foreign War 
Volunteers, 2018. 
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se týkal vítězství afgánských mudžahedínů, za pomoci saúdských, egyptských 

a pákistánských bojovníků, v boji proti sovětské vládě.13 

Následně v 90. letech se rovněž v britském tisku objevovaly články týkající se 

„rostoucího počtu zahraničních bojovníků“ v řadách chorvatských separatistických sil proti 

jugoslávské centrální vládě. Například článek v Evening Standard v roce 1992 uváděl, že 

„v jugoslávské občanské válce je víc zahraničních bojovníků než v kterémkoli jiném konfliktu 

od španělské občanské války. Na rozdíl od interbrigadistů [...] Britové bojující v Jugoslávii 

tam nejsou, aby udrželi svobodu, ale jsou to „žoldnéři“, kteří si chtějí vydělat na obživu 100 

liber měsíčně a inspirovat se.“14 Obrovského rozšíření v používání tohoto termínu došlo od 

konce roku 2001, kromě jiného i v souvislosti s událostmi z 11. 9. 2001. 

Zatímco termín zahraniční bojovník se zejména objevuje v tisku a různých 

publikacích, nenajdeme ho v žádných mezinárodních smlouvách nebo jiných právních 

nástrojích. Nejedná se tedy o právní termín. Mnoho autorů se snažilo ve svých pracích 

definovat, koho považujeme za zahraničního bojovníka. Každý z těchto autorů vždy upřesňuje 

či upravuje definici svého předchůdce. Nejčastěji se citují tři níže uvedení autoři, kteří se této 

problematice dlouhodobě věnují. 

Politolog David Malet uvádí, že zahraniční bojovník je osoba, která není občanem 

státu, ve kterém je veden konflikt a která se připojila k povstaleckým silám během občanské 

války.15 Malet do této definice nezahrnuje bojovníky, kteří narukovali do armád cizích 

vládních armád; ani cizince, kteří se připojili k jiné státní pravidelné armádě za plat či 

občanství jak má být případ Francouzské cizinecké legie; ani zaměstnance soukromých 

vojenských a bezpečnostních společností (PSMC), kteří jsou zaměstnáni v jiném státě, než 

jehož jsou občané. Důvod pro vyloučení těch, kteří bojují na straně státních vojsk nebo PSMC 

je ten, že jejich vycestování do válečných zón není považováno za nelegální, takoví bojovníci 

většinou požívají právní ochrany a mohou důvodně očekávat, že za své služby obdrží plat, či 

jinou kompenzaci. 16 

                                                           
13 MALET D, Why Foreign Fighters? Historical Perspectives and Solutions , Orbis Journal of Foreign Affairs, 
Vol. 54, No 1 (Winter 2010), str.107.  
14 MALET, D, Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts , Oxford University Press (OUP), 
2013 str. 216. 
15 MALET, D, Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, op.cit., str. 9. 
16 MALET, D, Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, op.cit. str. 9, 38-40. 
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Thomas Hegghammer ve své práci navrhl velmi podrobnou definici. Podle něj jsou 

zahraničními bojovníky osoby 1) které se připojily a operují v oblasti povstání, 2) nemají 

občanství státu, na jehož území povstání či konflikt probíhá, 3) nejsou součástí řádné vojenské 

organizace a 4) nejsou placeni17. Tímto se mají odlišovat od jiných osob, které přecházejí 

hranice, a to zejména od žoldnéřů, kteří jsou placení a bojují na straně, která platí nejvíce, 

nebo vojáků státní armády, kteří pobírají obvyklý plat a jdou tam, kam je jejich velitelé 

pošlou. Podle tohoto autora výše uvedené rozlišení má velký význam, neboť etnicita nebo 

příbuzenský vztah k povstalcům podle všeho značně usnadňují mobilizaci. Později 

Hegghammer spolu s Colganem tuto definici zahraničních bojovníků upravili a uvádí, že 

„Rozlišujícími znaky zahraničních bojovníků je, že a) nejsou otevřeně podporovány státem; 

b) působí mimo svůj vlastní stát; c) používají taktiky povstalců, aby dosáhli svých cílů; 

d) jejich hlavním cílem je svrhnout vládu nebo okupanta na daném teritoriu; a e) jejich hlavní 

motiv je spíše ideologický než materiální odměna.“ 18  

Sandra Kraehenmann definuje zahraniční bojovníky jako „jednotlivce, kteří opouští 

zemi svého původu nebo trvalého pobytu, aby se připojili k nestátní skupině účastnící se na 

ozbrojeném konfliktu v zahraničí, a jsou k tomu motivováni ideologií, náboženstvím, a/nebo 

příbuzenským vztahem.“ 19 

Je třeba si uvědomit, že všechny tyto definice vznikají za určité společenské 

a politické situace. V tomto případě za situace, kdy stoupá hrozba terorismu ze strany 

islamistických radikálních sil ve světě a kdy se rozpoutal brutální konflikt v Iráku a následně 

v Sýrii, který přilákal množství bojovníků přicházejících ze zahraničí.  Všechny uváděné 

definice se vytvářejí, aby zahrnovaly zejména osoby, které se připojily k ozbrojeným 

skupinám na Středním východě. Tomu by mohlo odpovídat i to, kdo tyto definice tvoří.20 

Přestože bylo již mnohokrát opakováno, že zahraniční bojování „není nový jev“,21 jsou to 

                                                           
17 HEGGHAMMER, T, The Rise of Muslim Foreign Fighters: Islam and the Globalization of Jihad , Quarterly 
Journal: International Security (2010/2011), str. 53 
18 COLGAN and HEGGHAMMER, Islamic Foreign Fighers: Concept and Data, Paper presented at the 
International Studies Association Annual Convention, Montreal 2011; rovněž viz KRAEHENMANN, S, 

Foreign Fighters under International Law., op.c. str. 6. 
19 KRAEHENMANN, S, Foreign Fighters under International Law. op.cit str. 6. 
20 Například Thomas Hegghammer je odborníkem na islamismus. Je výzkumný pracovník Norwegian Defence 
Research Establishment (FFI) a professor politických věd na univerzitě v Oslo. 
21 KRAEHENMANN S., Foreign Fighters under International Law, op.cit. str. 3; rovněž viz UN General 

Assembly (2014) Human Rights Council: Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights 
on the protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, UN Doc. 
A/HRC/28/28, para 31 
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nové a hrozivé okolnosti spojené s další vlnou nástupu zahraničních bojovníků, které vedly ke 

snaze čelit této nové situaci na globální úrovni.  Množství bojovníků, kteří se připojují 

k teroristickým skupinám na Blízkém východě, množství států původu, mezinárodní dimenze 

jejich aktivit, stejné schéma cestování a zejména hrozba, kterou představují po svém návratu 

domů, je považováno za něco, co vytvořilo akutní situaci a rostoucí hrozbu mezinárodní 

bezpečnosti.22 Toto vedlo Radu Bezpečnosti OSN kategorizovat tyto jedince, jako zahraniční 

teroristické bojovníky, a mimo jiné, požadovat, aby státy zajistili legislativně zamezení jejich 

pohybu. Tato metoda pokusu určit specifickou kategorii zájmových osob kopíruje příklad 

definice žoldnéřů, bez ohledu na následnou kritiku, která se objevila s ohledem na takový 

postup. Žoldnéři byli klasifikováni jako hrozba pro právo na sebeurčení, zahraniční terorističtí 

bojovníci jsou klasifikování jako hrozba mezinárodnímu míru 

a bezpečnosti, která vyžaduje koordinované úsilí v rámci boje proti terorismu. Tato nová 

kategorie bojovníků a opatření proti nim přináší i mnoho otázek, kdy nejzávažnější je, zda 

celá oblast tohoto zahraničního bojování by měla být založena na protiteroristické 

legislativě.23 V dalších částech bude podrobně rozebráno vzájemné působení protiteroristické 

legislativy a práva lidských práv nebo humanitárního práva. 

1.1. Žoldnéři 

Žoldnéř je považován za „profesionálního“ vojáka, který se nechává za finanční 

odměnu (žold) najímat k boji. V minulosti bylo válčení za peníze považováno za legitimní 

způsob obživy. Teprve později začalo být takovéto váleční ve službách cizího státu vnímáno 

jako něco nečestného. Souviselo to se vznikem profesionálních armád na konci 18. století. Od 

té doby platilo, že voják je zároveň občan, bojovat za stát je povinnost a současně čest. 

Bojovat v cizí zemi za peníze je nečestné. Žoldnéři se nechvalně zapsali do novodobé historie 

hlavně v 50. a 60. letech minulého století, kdy se zapojovali do konfliktů v Africe v rámci 

dekolonizace. V tomto období se i Valné shromáždění OSN v některých svých rezolucích 

zaměřovalo na právo na sebeurčení a jeho hlavní obavou byla politická integrita nově 

vzniklých států proti možným separatistickým akcím menšin nebo regionů na jejich území.24 

Valné shromáždění se začalo soustředit na individuální bojovníky a rezoluce z roku 1968 
                                                           
22 UN General Assembly (2016) Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human 
rights and fundamental freedoms while countering terrorism Doc. A/71/384, para 42  
23 Srovnej např. KRAEHENMANN S., The Obligations under International Law of the Foreign Fighter´s State 
of Nationality or Habitual Residence, State of Transit and State of Destination. In: DE GUTTRY A., CAPONE 
F., PAULUSSEN Ch.(eds.), Foreign Fighters under International Law and Beyond, str. 244-245 
24 UN General Assembly Resolution: Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to 
Colonial Countries and Peoples, UN Doc. 2465(1968) (XXIII). 
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přímo označila žoldnéře jako zločince, jejichž akce je zapotřebí kriminalizovat za situace, kdy 

se staví proti hnutí za národní osvobození.25 Ač některé západní země nechalo zaprotokolovat 

výhradu k tomuto odstavci rezoluce, obraz „bílého žoldnéře“ byla mocná a stala se symbolem 

rasismu a neokolonialismu v Africe a Asii.26 Žoldnéřství získalo tu nejhorší reputaci. 

Žoldnéřství se opakovaně objevovalo v rezolucích Valného shromáždění v letech 1968 až 

1973. Tato situace měla zřejmě i určitý vliv na práci Diplomatické konference 1974 - 1977,27 

jejímž výsledkem bylo přijetí Dodatkového protokolu I k Ženevským úmluvám (DP I). V DP 

I se poprvé objevuje definice žoldnéře. 

DP I definuje v článku 47 odst. 2 žoldnéře jako osobu, která: 

a) je speciálně najata v místě nebo v zahraničí k tomu, aby bojovala v ozbrojeném 

konfliktu;  
  
b) skutečně se přímo účastní nepřátelských akcí;  
  
c) svoji účast v nepřátelských akcích motivuje hlavně osobním ziskem a stranou 
v konfliktu nebo jejím jménem je jí skutečně slíbena materiální odměna podstatně 

převyšující odměnu slíbenou nebo placenou kombatantům podobných hodností 
a funkcí v ozbrojených silách této strany; 
  
d) není občanem strany v konfliktu ani nemá trvalé bydliště na území kontrolovaném 

stranou v konfliktu; 
  
e) není příslušníkem ozbrojených sil strany v konfliktu, a 
  
f) nebyla vyslána státem, který není stranou v konfliktu k plnění oficiálních úkolů jako 

příslušník jeho ozbrojených sil. 28 
 
DP I však nekriminalizoval žoldnéřství, pouze ho zbavuje práva na status válečného 

zajatce v případě jeho zadržení.29 

Teprve o 20 let později došlo k pokusu kriminalizovat žoldnéřství na globální úrovni. 

Žoldnéřství se zakazuje Mezinárodní úmluvou OSN proti náboru, užívání, financování 

a výcviku žoldnéřů (United Nations Convention against the Recruitment, Use, Financing and 

                                                           
25 Tamtéž, para 8 – „[…] prohlašuje, že praktiky užívané žoldnéři proti hnutí za národní osvobození 
a nezávislost je potrestán jako trestný čin a že žoldnéři sami jsou zločinci […]. 
26 LLOYDD M., Framing Foreign Fighting: Exploring the Scope of Prevention  in PAULUSSEN Ch, 
SCHEININ M. (Eds) Human dignity and Human Security on Times of Terrorism, Asser Press, 2020, str. 215 
27 Diplomatic Conference on the Reaffirmation and Development of International Humanitarian Law 
Applicable in Armed Conflicts 
28 český překlad – sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb. o prvním Dodatkovém 

protokolu k Ženevským úmluvám 
29 DP I, článek 47 odst. 1 
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Training of Mercenaries) z roku 1989, která se stala platnou 20. října 2001.30 Tato Úmluva 

vychází téměř doslovně z definice DP I., přičemž ji však rozšiřuje i mimo rámec bojování 

v ozbrojeném konfliktu.31 Zdá se však, že odpovědnost států za nedovolené rekrutování nebo 

organizací žoldnéřů na jejich teritoriu nebyl prvořadým záměrem, jako v případě dnešních 

zahraničních teroristických bojovníků.32 Přes všeobecné chápání žoldnéřství, úplná 

kriminalizace žoldnéřství, o kterou se pokusilo OSN, se setkalo jen s malou odezvou. Jedná 

zajímavá výjimka je Itálie, která úmluvu přijala do své legislativy, a která stíhá zahraniční 

bojovníky na Ukrajině ve smyslu této úmluvy (viz část VI).33 

V reakci na vytváření definic žoldnéřství, Henry Burmester, akademik a bývalý 

generální prokurátor Austrálie, v roce 1978 napsal: „jestliže stát považuje zahraniční účast na 

národním osvobozeneckém hnutí proti kolonialismu a rasistických režimů za tak závažné, že 

vyžaduje, že žoldnéřům nejsou přiznány určité ochrany, pak se zdá pouze logické…, že takové 

ochrany nebudou poskytnuty žádnému zahraničnímu účastníkovi.“34  Tedy pokud v dané době 

šlo o to zabránit jednání, které zasahuje do principů nevměšování se nebo práva na 

sebeurčení, pak cílem by mělo být zabránit a trestat pouze takové jednání bez ohledu na to, 

kdo je pachatelem. Tím se rovněž nabízí, že jev bojovníků, kteří ohrožují právo na sebeurčení, 

a zanedbání povinnosti států zabránit rekrutování nebo odchodu takových bojovníků bylo 

nepřijatelné a že jiný typ zahraničního bojování by mohlo být přijatelné nebo přijatelnější.35  

Hlavním znakem odlišujícím žoldnéře od jiných zahraničních bojovníků byla a je 

primárně finanční motivace. Finanční motivace žoldnéřů byla srovnávána až do 90. let 

zvláštním zpravodajem OSN pro žoldnéřství s motivací „ušlechtilých mezinárodních 

bojovníků za mír“ kteří bojují z ideologických důvodů a neprofitují z války a nemají pochyb 

                                                           
30 Dostupné na: http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44ro34.htm 
31 CHESTERMAN, S, Dogs of War or Jackels of Terror, Foreign Fighters and Mercenaries in International 
Law, Internatioanl Community Law Review 18 (2016) str. 394 
32 LLOYDD M., Framing Foreign Fighting: Exploring the Scope of Prevention , op.cit., str. 216 
33 Na regionální úrovni byla dne 3. 7. 1977 přijata Organizací africké jednoty (nyní Africká unie) Úmluva 
o odstranění žoldnéřství v Africe (Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa), která vstoupila 
v platnost dne 22. dubna 1985 a rovněž převzala definici z článku 47 DP I - OAU Doc CM/817 (XXIX, Annex 
II) dostupné na: https://au.int/en/treaties/convention-elimination-mercenarism-africa 
34 LLOYDD M., Framing Foreign Fighting: Exploring the Scope of Prevention, op.cit., str. str. 216 odkaz na 
Burmester HC (1978 The Recruitment and Use of Mercenaries in Armed Conflicts, American Journal of 
International Law, str 56. 
35 Srov. LLOYDD M., Framing Foreign Fighting: Exploring the Scope of Prevention , op.cit., str. 217 

http://www.un.org/documents/ga/res/44/a44ro34.htm
https://au.int/en/treaties/convention-elimination-mercenarism-africa
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o spravedlnosti jejich věci, pro kterou bojují.36 Jak se však zdá, současná situace tomuto 

tvrzení rozhodně nenahrává. 

Odsuzování žoldnéřství a odlišování finanční a ideologické motivace však postupně 

oslabuje, a to v souvislosti s komercionalizací soukromého užití násilí, tedy s nástupem 

soukromých vojenských a bezpečnostních společností ve válečných konfliktech. Navíc, 

pohled na ideologické, spíše než finanční motivace, se ukázalo méně užitečné jako rozlišující 

znak od terorismu. 

Bez zajímavosti není ani skutečnost, že v letech 2015 a 2016 se pracovní skupina OSN 

pro žoldnéře zabývala možným propojením žoldnéřů a zahraničních teroristických bojovníků. 

Uvedla, že „ve světle motivace, placení a aktivit zahraničních bojovníků, je možno prozatímně 

prohlásit, že zahraniční bojovníci je soudobá podoba žoldnéřství nebo aktivity podobné 

žoldnéřství“.37 Experti této pracovní skupiny připustili rozdíly ve finanční a ideologické 

motivaci mezi žoldnéři a zahraničními teroristickými bojovníky, které vedou k rozdílným 

pravidlům v účasti na ozbrojeném konfliktu, ale naznačují i společné znaky.38 

Hranice mezi zahraničními bojovníky (ať již v podobě zahraničních dobrovolníků či 

zahraničních teroristických bojovníků) a žoldnéři nemusí být vždy dostatečně zřetelná. 

Můžeme začít tím, kromě určité menšiny, která si vše platí sama, zahraniční bojovníci běžně 

dostávají nějakou platbu, stejně tak jídlo a ubytování během vojenské služby. Hlavní rozdíl 

bude tedy v tom, jestli materiální zisk byl hlavní motivací pro narukování a setrvání ve 

službě.39 

Často se uvádí, že hlavním odlišujícím znakem je motivace, kdy zahraniční bojovník 

je veden zejména ideologií, náboženstvím nebo příbuzenskými vztahy, kdežto žoldnéř je 

motivován pouze ziskem. Toto mohlo platit v případě prvních zahraničních bojovníků, ale jak 

bude uvedeno dále, není tomu úplně tak v současné době, resp. je to velmi komplexní 

                                                           
36 UN General Assembly (1992) Human Rights Council: Report of the Special Rapporteur on the Use of 
Mercenaries, UN Doc. A/47/412, paras 105-106 
37 UN General Assembly (2015) Report of the Working Group on the use of mercenaries as a means of 
violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination, UN Doc. 
A/70/330, para 88; UN General Assembly (2016) Report of the Working Group on the use of mercenaries as 
a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self -determination UN 
Doc. A/71/318, Summary, para 77 
38 UN General Assembly (2016), para 62-64, para 2 
39 ARIELLI, N., From Byron to bin Laden: A History of Foreign War Volunteers , 2018, str. 7. 
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problematika. Osoby, které odcházejí do zahraničí bojovat, mají mnoho odlišných důvodů pro 

odchod ze své země a zapojení se do vojenských konfliktů v zahraničí. 

Aktivity žoldnéřů se opět výrazně rozšířily na konci studené války. Vznikala spousta 

nových konfliktů a s tím i poptávka po kvalifikovaných vojenských službách.40 V té době se 

začal objevovat nový jev, kterým byl vznik a využívání soukromých vojenských 

a bezpečnostních společností. 

1.2. Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti (private military and 

security companies – PMSCs) 

Profesionalizace armád a vznik různých soukromých vojenských nebo bezpečnostních 

společností v posledních desetiletích opět dělají z válčení za peníze akceptovatelnou 

záležitost, kterou není třeba vymýtit, ale postačí ji regulovat.41 Vojáci, kteří se nechají 

najímat, dříve tedy žoldnéři, se přeměňují v soukromé vojenské společnosti nebo soukromé 

vojenské a bezpečnostní společnosti. Například při okupaci Iráku následující po válce v roce 

2003, druhý největší kontingent vojáků po Spojených státech byl vytvořen z tzv. „pracovníků 

na dohodu“ (contractors) – mužů a žen sloužících v Iráku, které by někdo mohl označit za 

moderní žoldnéře42 

PMSC, jak je známe dnes, se objevily po skončení studené války, kdy se desítky tisíc 

kvalifikovaných vojáků jak na Východě, tak na Západě staly nadbytečnými. Stejně tak i jejich 

výzbroj. Spousta vnitřních a regionálních konfliktů jim otevřela alternativní možnosti. Jednou 

z prvních společností byla Executive Outcomes (EO), jejíž zakladatel rozpoznal mezeru na 

trhu. Předmětem podnikání soukromých vojenských a bezpečnostních společností je 

komplexní zajišťování rozličných bezpečnostních nebo vojenských činností. Tedy činností, 

které byly běžně zajišťovány samotnými státy (výcvik příslušníků ozbrojených sil, logistická 

podpora, specifické poradenství, vedení bojové činnosti apod.).43 

V devadesátých letech byly PMSC využívány v bojích proti rebelům a ochraně oblastí 

důležitých pro nerostné bohatství, zejména v Africe. Společnosti jako EO a Sandline 

International se staly předmětem kritiky zejména pro jejich rozmístění v Angole, Libérii 

                                                           
40 CHESTERMAN, S., Dogs of War or Jackals of Terror? op.cit., str. 393. 
41 BÍLKOVÁ, V. Zahraniční terorističtí bojovníci a česká právní úprava, str. 40.  
42 CHESTERMAN, S, Dogs of War or Jackals of Terror? op.cit. str. 391. 

43 viz např. KINSEY Ch, Corporate soldiers and international security: The rise of private military companies , 
Routledge, 2006; HOLMQVIST Caroline, Private Security Companie, The Case for Regulation , SIPRI Policy 
Paper, No. 9, January 2005. 
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a Sierra Leone. PMC však nebyly použity jen na africkém kontinentě, ale také ve válce na 

Balkáně v letech 1991-1995. Nejvýraznější příkladem bylo využití společnosti Military 

Professional Resources, Inc (MPRI) v Chorvatsku. Členové této společnosti byli, mimo jiné, 

odpovědní za výcvik chorvatských bezpečnostních sil a také se účastnili plánování a realizace 

velké vojenské ofenzivy v roce 1995 proti srbským separatistům.44 

Do povědomí se tyto společnosti dostaly hlavně v souvislosti s různými skandály, jako 

byl Blackwater incident z 16. 9. 2007, při kterém bylo v Iráku zabito 21 civilistů45, nebo 

skandál s mučením zadržených ve věznici v Abu Ghraib46. Tato přestoupení zákona jsou 

připisovány hlavně nedostatku kontroly a dozoru ze strany vládních kontrolních orgánů.47 

Soukromé vojenské společnosti nevznikají jen v západním světě, ale jsou rozšířené 

například i v Rusku. Ruské zákony činnost privátních bojových skupin nijak neupravují. 

Přesto bojují jak například na Ukrajině nebo v Iráku, jak bude popsáno v další části. Ruské 

veteránské organizace údajně chtějí u Mezinárodního trestního soudu dosáhnout toho, aby 

byla tato situace právně posouzena. S využitím jeho posudku se veteráni chtějí domáhat 

zákazu těchto soukromých armád v Rusku.48 

Soukromé bojové skupiny se v Rusku objevily zejména po propuknutí syrského 

konfliktu. Nejznámější je takzvaná Vagnerova soukromá armáda, kterou řídí bývalý 

pracovník ruské vojenské rozvědky GRU Dmitrij Utkin. Kromě Sýrie a Iráku se jeho 

bojovníci zapojili i do střetů na východě Ukrajiny a základnu mají údajně i ve Středoafrické 

republice. Ruská oficiální místa se od těchto jednotek sice distancují, nijak ale proti nim 

nezasahují. Za určitou formu společností by bylo možno považovat i ruské kozáctvo, jako 

ruské vojenské občanské sdružení. Vláda Ruské Federace ve velkém využívá jednotky 

ruského kozáctva k destabilizaci situace ve státech sousedících s Ruskem.49 K podobným 

praktikám docházelo v Čečensku, Abcházii, Jižní Osetii, Podněstří, na Krymu, Donbasu 
                                                           
44  IFK Aktuell, Institute for Peace Support and Conflict Management at the National Defence Academy, 
Vienna, 2008, str. 5. 
45 Private Military Organisation: Blackwater, dostupné na. https://silentprofessionals.org/blackwater/ ; 
46 https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Ghraib_torture_and_prisoner_abuse 
47 IFK Aktuell, Institute for Peace Support and Conflict Management at the National Defence Academy, 
Vienna, 2008, str. 9. 
48 Ruští veteráni chtějí zakázat žoldnéře. Soukromé armády řídí kriminálníci, tvrdí. Aktuality, 13. 11. 2018  
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusti-veterani-chteji-zakazat-zoldnere-soukrome-armady-
ridi/r~46e0c1fce77f11e8a446ac1f6b220ee8/?redirected=1552243867; Je jen málo pravděpodobné, že by 

s takovou žádostí uspěli, neboť MTS nemá mandát na podávání právních posudků. 
49 Ruští veteráni chtějí zakázat žoldnéře. Soukromé armády řídí kriminálníci, tvrdí. 13. 11. 2018 
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusti-veterani-chteji-zakazat-zoldnere-soukrome-armady-
ridi/r~46e0c1fce77f11e8a446ac1f6b220ee8/?redirected=1552243867  

https://silentprofessionals.org/blackwater/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusti-veterani-chteji-zakazat-zoldnere-soukrome-armady-ridi/r~46e0c1fce77f11e8a446ac1f6b220ee8/?redirected=1552243867
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusti-veterani-chteji-zakazat-zoldnere-soukrome-armady-ridi/r~46e0c1fce77f11e8a446ac1f6b220ee8/?redirected=1552243867
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusti-veterani-chteji-zakazat-zoldnere-soukrome-armady-ridi/r~46e0c1fce77f11e8a446ac1f6b220ee8/?redirected=1552243867
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/rusti-veterani-chteji-zakazat-zoldnere-soukrome-armady-ridi/r~46e0c1fce77f11e8a446ac1f6b220ee8/?redirected=1552243867
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a v Jugoslávii. Např. v roce 1993 byla v jugoslavském Višegradu rozmístěna První kozácká 

setnina – 70 osob. Její příslušníci přicestovali z Rostovské oblasti, Povolží a Moskvy, později 

z Petrohradu a Sibiře.50 

Na obrovské rozšíření těchto společností a jejich zapojení do mezinárodního života, se 

pokouší státy reagovat. V roce 2008 byl z iniciativy Ministerstva zahraničních věcí Švýcarska 

a Mezinárodního výboru Červeného kříže přijat tzv. Dokument z Montreux.51 Tento 

dokument se pokouší vymezit závazky, které mezinárodní právo ukládá státům ve vztahu 

k soukromým vojenským a bezpečnostním společnostem působícím v ozbrojeném konfliktu. 

V dokumentu se uvádí existující relevantní ustanovení mezinárodního humanitárního práva 

a závazky vyplývající státům z aplikovatelných ustanovení mezinárodního práva lidských 

práv v souvislosti s ozbrojeným konfliktem. 

 I když mezinárodní právo neobsahuje specifický právně závazný instrument týkající 

se regulace působení PMSC, kdy ani zmíněný dokument není právně závazný, jeho obsah 

přesvědčivě vyvrací tezi, že PMSC operují v právním vakuu. Potvrzuje, že mezinárodní právo 

do určité míry reguluje činnost PMSC. Dokument mimo jiné připomíná mezinárodní závazky, 

které mohou vzniknout PMSC v rámci ozbrojeného konfliktu. Tento dokument zavedl 

definici PMSC, i když jen pracovní. PMSC jsou soukromé obchodní entity, které poskytují 

vojenské a/nebo bezpečnostní služby, a to bez ohledu na to, jak sami sebe nazývají. Vojenské 

a bezpečnostní služby zahrnují zejména ozbrojené hlídání a ochranu osob a objektů, jako jsou 

konvoje, budovy a jiná místa; údržbu a provoz zbraňových systémů; zadržování vězňů; 

a poradenství nebo výcvik místních složek a bezpečnostního personálu.52 

Rovněž OSN se snaží, aby činnost PMSC byla závazně regulována. Pracovní skupina 

Rady OSN pro užití žoldnéřů jako prostředku porušení lidských práv v roce 2010 vypracovala 

návrh Úmluvy o PMSC.53 Tato úmluva však nebyla do současné doby přijata. 

                                                           
50 Novinky.cz,Slavjansk je bojová zóna bez vody a elektřiny. Luhanskou oblast dobývají kozáci, 10. 6. 2014 
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/slavjansk-je-bojova-zona-bez-vody-a-elektriny-luhanskou-
oblast-dobyvaji-kozaci-231525 
51 The Montreux Document on pertinent international legal obligations and good practices for States rel ated to 
operations of private military and security companies during armed conflict, ICRC, September 2008, dostupné 
na: https://www.icrs.org/en/publication/0996-montreux-document-private-military-and-security-companies 
52 BÍLKOVÁ V, DITRICHOVÁ P: Dokument z Montreux I – Úprava postavení soukromých vojenských 
a bezpečnostních společností v ozbrojeném konfliktu – Policy Paper, Ústav Mezinárodních vztahů, www.hr.cz 
53 UN Doc A/HRC/15/25, 2 July 2010, Report of the Working Group on the Use of Mercenaries as a Means of 
Violating Human Rights and Impeding the Exercise of the Right of Self-determination.  

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/slavjansk-je-bojova-zona-bez-vody-a-elektriny-luhanskou-oblast-dobyvaji-kozaci-231525
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/slavjansk-je-bojova-zona-bez-vody-a-elektriny-luhanskou-oblast-dobyvaji-kozaci-231525
https://www.icrs.org/en/publication/0996-montreux-document-private-military-and-security-companies


25 

1.3. Francouzská cizinecká legie (Légion étrangère français) 

Závěrem chci zmínit ještě jednu skupinu osob, kterou bychom potencionálně mohli 

nazvat zahraniční bojovníci, neboť stejně jako shora uvedené skupiny se pohybují na hraně 

mezi žoldnéři a vládními ozbrojenými silami. Jedná se o elitní jednotku francouzské armády 

založenou v roce 1831 jako jednotka zahraničních dobrovolníků poté, co v roce 1830 byla 

zakázána účast cizinců v regulérních jednotkách francouzské armády. Původně byla založena 

zejména k ochraně francouzského koloniálního panství. Po jeho rozpadu v šedesátých letech 

minulého století však ve své činnosti pokračovala a účastnila se mnoha konfliktů, například 

v Kambodži, ve Rwandě, Somálsku, Gabonu. Rovněž sloužila v mírových silách OSN 

v bývalé Jugoslávii či za první války v Perském zálivu (1990-1991). Po roce 2000 se účastnila 

operací v Afganistánu (Operation Enduring Freedom). Přestože je tato legie součástí 

francouzské armády, neskládá se přísaha věrnosti Francii, ale pouze této legii.54 

2. Motivace osob zapojených do ozbrojeného konfliktu v zahraničí 

Co vlastně lidi vede k tomu, aby opustili svou zemi, aby odešli bojovat a zemřít v cizí 

zemi a zdánlivě pro cizince? Při pohledu například na konflikty, k nimž došlo od 18. století do 

současné doby a kterým se budu v podrobnostech věnovat níže, tyto naznačují, že ty, jež 

přilákaly značný počet zahraničních bojovníků/dobrovolníků, v sobě zahrnují významné 

ideologické rysy.  Mnoho studií ukazuje, že proto, aby se konflikt dostal do popředí zájmu 

potenciálních zahraničních bojovníků/dobrovolníků, musí mít určitou přitažlivost a hlavně 

význam, který přesahuje hranice daného státu.55 

Významově rozdílné historické případy zahraničních bojovníků naznačují určitý 

společný přístup k přilákání podpory v daném konfliktu. Je zde vždy snaha vytvořit obrázek 

vzdálených konfliktů jako těch, které představují extrémní hrozbu všem členům 

mezinárodního společenství, jehož jsou členy jak ti, na něž je případná propagace zaměřena, 

tak místní povstalci. Motivace pro bojovníky ze zahraničí nebude založena na nabídce 

materiálního zisku, ale je tu snaha potencionální bojovníky přesvědčit, že vítězství v tomto 

boji je i v jejich vlastním zájmu.56 

Ti, kteří se snaží o přilákání zahraničních bojovníků, využívají struktury existujících 

sociálních sítí (nikoliv pouze ve smyslu internetových sociálních sítí). Jejich spektrum se 

                                                           
54 Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/French_Foreign_Legion 
55ARIELLI N., From Byron to bin Laden, op.cit. str. 39. 
56 MALET D., Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, op.cit., str. 4-5. 

https://en.wikipedia.org/wiki/French_Foreign_Legion
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pohybuje od vedoucích osobností místních komunit, přes náboženské instituce (hlavně 

mešity), ideologické organizace (politické strany) nebo místní kluby pro etnické komunity. 

Příslušnost k těmto komunitám obecně poskytuje podstatný zdroj identity pro ty, kteří se jinak 

cítí být nebo jsou členy utlačovaných menšinových skupin, ekonomicky přehlížených.57 

Lidé mohou být přitahováni k účasti na určitých konfliktech, přičemž jejich 

rozhodování je mnohdy ovlivněno jejich vnitřními či vnějšími nesnázemi a dilematy. 

Zahraniční dobrovolníci rozdílného původu, rozdílných ideologických názorů, stejně tak 

v rozličných historických obdobích, mají jedno společné, a to snahu nalézt smysl, účel 

a význam svého života. Bojování ve vzdálených zemích může být chápáno jako pokus 

uniknout ze zmatené přítomnosti nebo vyplnit určitou prázdnotu v životě. Tím, že si zvolí boj 

v zahraničním konfliktu, dobrovolník se snaží zlepšit své sebevědomí a získat uznání od 

svých vrstevníků.58 

Jako příklad takového nalezení smyslu, může sloužit výpověď dvou odsouzených, 

jichž případy jsou dále rozebrány v páté části této práce. V českém případě odsouzeného 

Silovského zjistíme, že v době, kdy se rozhodoval o cestě do Sýrie, mu bylo 20 let. Podle 

znalců trpěl určitou poruchou osobnosti, která se vyznačovala tím, že měl svůj vnitřní svět 

a nebyl dostatečně schopen komunikovat se svými okolím, což vedlo k jeho frustraci. Byl 

plachý, submisivní a mohl být tedy snadným objektem šikanózního jednání, které nebyl 

schopen se bránit. U soudu vypovídal, že o náboženství se začal zajímat ještě na škole. 

Nejprve četl Bibli, ale křsťanství se mu zdálo pokrytecké. Poté si pořídil český překlad 

Koránu a za pomoci internetu si začal vyhledávat věci o islámu. Na islámu se mu líbilo, že je 

praktičtější. Sám se rozhodl, že se stane muslimem a naučil se modlit. V knihách četl 

o džihádu a minulých válkách proti západu. Ve své výpovědi uvedl, že samotnou ideologii 

Islámského státu považuje za správnou. Islámský stát chce zničit všechno, co k islámu 

nepatří. To, co většina lidí v Islámském státu dělá, však dle něho správné není.59 

V dalším případě německý odsouzený, afgánského původu, ukončil pouze základní 

vzdělání a v roce 2012 dostal výpověď ze zaměstnání. V té době se rovněž rozešel 

s přítelkyní.  Cítil nespokojenost a prázdnotu, proto začal užívat psychofarmaka, která mu 

pomáhala. Odsouzený je stoupencem sunnitské větve islámu. Zpočátku se o náboženství 

vážně nezajímal, popudem k tomu byl údajně právě rozchod s přítelkyní a ztráta zaměstnání. 

                                                           
57 MALET D., Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, op.cit., str. 208. 
58 ARRIELLI N., From Byron to bin Laden, op.cit. str. 69, 80. 
59 Rozsudek Krajského soudu v Plzni, str. 7. 
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Začal se modlit a navštěvovat mešity. V tomto období také hodně přemýšlel nad tím, že 

muslimové, kteří žijí v Německu, ale i jinde, jsou utlačováni. Svou pozornost obracel stále 

více ke všem nespravedlnostem, které postihují jiné lidi.60 

Potenciální zahraniční bojovníci tedy mohou jednat pod určitým vlivem okolností, 

mnoho z nich se rozhoduje spontánně, třeba jen na základ fotky v novinách nebo letáku, 

zprávy v novinách nebo i jen věta v konverzaci může aktivovat rozhodnutí dobrovolníka jít 

bojovat.61 Mnohdy se však stává, že zprávy, které jsou šířeny v mediích, byť nejsou pravdivé, 

mohou vyvolat natolik silnou nenávist, že jejich následky mohou být katastrofické.62 

V případě muslimských zahraničních bojovníků se uvádí, že náboženství je klíčové 

pro porozumění akcí džihádistů. Je však možné, že vliv náboženství je zřejmě přeceňovaný, 

neboť mnoho zahraničních bojovníků mají jen povrchní znalosti islámu.63 Například Lydie 

Wilson, které se při svém výzkumu podařilo hovořit s uvězněnými bojovníky, uvádí, že 

někteří ze západních dobrovolníků, kteří se přidali k Islámskému státu, mohli být hluboce 

oddaní věci z náboženského pohledu, ale jedná se spíše o jejich vlastní výklad džihádu, než 

o pohled založený na důkladných teologických rozborech nebo znalostech koránu.64 

U mnoha zahraničních teroristických bojovníků byla zjištěna před jejich odchodem 

značná radikalizace. Zahraniční terorističtí bojovníci bývají často odlišování od žoldnéřů 

i z toho důvodu, že žoldnéř má představovat hrozbu státům, ve kterém bojuje, zahraniční 

                                                           
60 Rozsudek Vrchního zemského soudu v Mnichově, 15. 7. 2015 sp. zn. 7 St 7/14 (4) BJs 31/14-8 StE 8/14-8 t) 
61 ARRIELLI, N. From Byron to bin Laden, op.cit. str.70-71; Forro - Str. 148 Požár v Oděse, kde zahynulo asi 

42 lidí, ovlivnil Kavkaze (Pavel Botka) jít bojovat na Donbas; jiní tak reagovali např. na fotky z koncentračních 

táborů v Bosně v roce 1992. 
62 Např. v konfliktu v Bosně a Hercegovině se šířila zpráva, že v nemocnici v Banja Luce zemřelo 12 srbských 

miminek z důvodu nedostatku kyslíku způsobených muslimskými zaměstnanci, toto ihned přidalo na nenávisti 

bosenských Srbů vůči bosenskému muslimskému obyvatelstvu (viz. Rozsudek ICTY IT-99-36-T Radoslav 
Brdjanin).  Pokud jde o konflikt na Ukrajině – nenávist vůči ukrajinské vládě se vzala mimo jiné na základě 

výmyslů a propagandě v mediích o vraždě dětí. V Donbase byla v televizi reportáž, ve které žena ve středním 

věku říká, že utekla z města Sloviansk poté, co před jejími očima na jednom z náměstí ukrajinští vojáci 

ukřižovali místní tříleté dítě a následně ho rozřezali nožem. Případ byl následně analyzován samotnými 

ruskými i zahraničními novináři, kteří hledali důkazy o tomto čině přímo ve Sloviansku a bylo potvrzeno, že 

nic takového se nestalo – Tomáš Forró, str. 43 
63 Např. v jednom z rozsudků soudu v Antverpách (Belgie), muž marocké národnosti žijící v Belgii, byl 

odsouzen pro účast na aktivitách teroristické skupiny. Tento muž na základě žádosti dvou Belgičanů již 

bojujících v Sýrii, odjel do Sýrie. Po svém příjezdu údajně musel podstoupit test, aby mu bylo dovoleno 

vstoupit do výcvikového tábora. Jeho znalosti islámu a arabštiny však nebyly dobré a obdržel instrukce, aby 

své znalosti zlepšil, než bude přijat k výcviku. Vrátil se zpět do Belgie, kde byl nepravomocně odsouzen na 4 

roky. (TCM číslo 25/2016) 
64 Lydia Wilson, „What I Discovered from Interviewing Imprisoned ISIS Fighters“, Nation, 21.10.2015, 

http://www.thenation.com/article/what-i-discovered-from-interviewing-isis-prisoners/;  dále viz ARRIELLI N., 
From Byron to bin Laden, str. 75. 

http://www.thenation.com/article/what-i-discovered-from-interviewing-isis-prisoners/
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teroristický bojovník má představovat hrozbu pro zemi, do které se vrací.65 Domnívám se, že 

toto není tak docela pravda. Právě radikalizace muslimů žijících v Evropě má vliv na rozšíření 

teroristických útoků v Evropě a podporuje rozhodnutí mnohých připojit se k teroristickým 

skupinám v zahraničí. Dnes je již nepochybné, že radikalizace je posilována novými 

uprchlickými vlnami posledních let. Radikalizace muslimů v Evropě je dlouhodobý proces 

související s nezvládnutou migrační politikou, zavádějící politickou korektností a falešnou 

politikou multikulturalismu. Pokud jde o migrační politiku, na její omezení poukazoval již 

Samuel Huntington v knize Střet civilizací,66 která je dodnes považována za kontroverzní. 

K radikalizaci přispívá několik faktorů: nestabilní sociální postavení a nedostatečné vzdělání, 

naprosté nerespektování západních zvyků a tradic, neústupné prosazování práva šaría a stovky 

izolovaných muslimských ghett, tzv. no-go-zone, jež ovládá zločin a radikálové a kde se žije 

mimo zákony daných evropských zemí.67 V neposlední řadě k tomu přispívá internet, který 

zrychluje šíření extrémních radikálních myšlenek.68 

Zahraniční bojovníci často přijíždějí do příslušných zón konfliktů s určitými iluzemi 

a představami o tom proč tam jsou, o lidech, které přišli podporovat a o nepřátelích, proti 

kterým přišli bojovat. Takovéto představy však často neodpovídají realitě. Výsledkem tohoto 

zápasu mezi očekáváním a skutečností vede k tomu, že mnoho z nich je značně rozčarováno. 

Vystřízlivění a zklamání, vede k deziluzi, k čemuž přispívá i nevhodné chování dalších 

dobrovolníků nebo negativní přijetí hostitelů.69 Toto vše může vést mnoho bojovníku k jejich 

návratu, bez toho, že by se dále pokoušeli pokračovat v teroristických aktivitách. Na druhou 

stranu jsou jiní dobrovolníci fascinováni zkušeností ze zahraniční vojenské služby a stanou se 

o to více zavázání dané věci a dále se radikalizují.70  

3. Historie zapojení osob do ozbrojených konfliktů v zahraničí 

Po tomto obecném úvodu, ve kterém jsem identifikovala určité kategorie zahraničních 

bojovníků, bych v této části chtěla nabídnout výběr konfliktů, do kterých byli zapojeni 

                                                           
65 Srov. např. CHESTERMAN, S. Dogs of War or Jackal of Terror?, str. 390 
66 HUNTINGTON S, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 1996 
67 Evropské no-go zóny, 2.díl. Molenbeek aneb líheň islámského terorismu, Expres, 9. 4. 2018 

https://www.expres.cz/viral/evropske-no-go-zony-molenbeek.A180403_121631_dx-viral_jiku – Právě 

z Molenbeeku pocházeli strůjci teroristického útoku v Paříži 2015, kde zemřelo 130 lidí; dále viz např. Expres, 

22.4.2018https://www.expres.cz/viral/evropske-no-go-zony-5-dil-nemecka-ctvrt-marxloh-v-
duisburgu.A180416_121147_dx-viral_jiku 
68 BURUMA Ian, Death in Amsterdam. The Death of Theo van Gogh and the Limits of Tolerance  (2006). Tato 
kniha popisuje situaci imigrantů ve zdánlivě liberálním Nizozemí 
69 ARIELLI N., From Byron to bin Laden, op.cit., str, 189. 
70 ARIELLI N., From Byron to bin Laden, op.cit. 190. 

https://www.expres.cz/viral/evropske-no-go-zony-molenbeek.A180403_121631_dx-viral_jiku
https://www.expres.cz/viral/evropske-no-go-zony-5-dil-nemecka-ctvrt-marxloh-v-duisburgu.A180416_121147_dx-viral_jiku
https://www.expres.cz/viral/evropske-no-go-zony-5-dil-nemecka-ctvrt-marxloh-v-duisburgu.A180416_121147_dx-viral_jiku
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zahraniční bojovníci. Tento přehled by bylo možno začít již v hluboko v historii, ale pro účel 

této práce si připomeneme určité významné konflikty několika posledních století. Je třeba 

i připomenout, že některé osobnosti, o kterých jsme se učili ve škole, byly v určité fázi jejich 

života zahraničními bojovníky. Je to i období, kdy se objevují první zákony, které zakazují 

občanům účast v konfliktech v zahraničí. Přestože popis těchto konfliktů by mohl spadat spíše 

do oblasti politologie, má nesporně význam i v oblasti mezinárodního práva. Jedná se pouze 

o vybrané případy, neboť konfliktů, do kterých se zahraniční bojovníci zapojili či zapojují, je 

nepochybně mnohem více.  

Ve vybraných příkladech ozbrojených konfliktů lze vidět určité společné, ale 

pochopitelně i rozdělující znaky. V pracích některých autorů se objevuje řazení těchto 

konfliktů do vln, podle určitých zobecňujících znaků.  Např. David C. Rapoport uvádí tři 

vlny, resp. stádia či cykly v historii mezinárodního terorismu. Během těchto cyklů „se 

v různých zemích objevují podobné aktivity poháněné společnou dominující energií, která 

formuje charakteristiky účastnících se skupin.“71 Jednotlivé vlny a jejich ideologické dělící 

linie na sebe navazují a vzájemně se překrývají.  

První vlna následuje trend, který se rozvíjel od 18. století, který proti sobě staví 

„svobodu“ a „tyranii“.72 Mnoho zahraničních dobrovolníků té doby sympatizovalo 

s národními hnutími zápasícími proti monarchii a imperialistickým silám, které byly vnímány 

jako potlačující svobodu. Mezi tyto konflikty jsou například zařazovány války za nezávislost 

v Latinské (španělské) Americe, války mezi Osmanskou říší a Řeckem a dalšími národy 

Balkánu a války za sjednocení Itálie. 

Druhá vlna proti sobě staví pravicové a levicové síly. Zahraniční dobrovolníci z obou 

stran politického spektra bojují, aby buď napomohli, nebo naopak zabránili změně režimu 

v jiné zemi nebo skupině zemí. Mezi tyto konflikty lze zařadit například Ruskou občanskou 

válku v roce 1917, Španělskou občanskou válku 1936 a mnoho konfliktů z období studené 

války, které se odehrávaly v Africe, Asii a Latinské Americe.73 V obou těchto vlnách se 

o zahraničních bojovnících mluví jako o dobrovolnících. 

                                                           
71 RAPOPORT D. C, „The Four Waves of Modern Terrorism“ in Attacking Terrorism: Elements of a Grand 

Strategy, ed. Audrey Kurth Cronin and James M. Ludes (Washington, DC, 2004) str.  47;  rovněž srovnej 

ARRIELLI N., From Byron to bin Laden, op.cit., str. 36. 
72 ARRIELLI, N., From Byron to bin Laden, op.c. str. 36. 
73 ARRIELLI, N., From Byron to bin Laden, op.c. str. 37. 
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Třetí vlnu je možno charakterizovat jako střet civilizací.74 Do této vlny budou patřit 

konflikty od 80. let minulého století, včetně Sovětsko-Afgánské války, války v bývalé 

Jugoslávii, Čečensku, Afganistánu po roce 2001, Iráku po roku 2003 a současný konflikt v 

Sýrii. Někteří autoři tyto posledně jmenované konflikty ještě dále rozdělují do čtyř 

samostatných vln teroristického džihádu.75 V tomto směru bych se však omezila na tři výše 

uvedené základní charakteristiky. Toliko konflikt v Sýrii by mohl spadat do zvláštní, čtvrté 

vlny a to pro specifika, kterými se odlišuje od jiných novodobých konfliktů. 

3.1. Zahraniční dobrovolníci v ozbrojených konfliktech  

Americká válka za nezávislost (1776-1783) 

Jednalo se o válku mezi Královstvím Velké Británie a třinácti koloniemi v Severní 

Americe. Válka skončila porážkou Británie a uznáním nezávislosti Spojených států 

amerických. Během této války Spojené státy využívaly zahraniční jednotky pro zajištění své 

nezávislosti.  Války se účastnilo vedle francouzské a španělské armády i mnoho dalších 

dobrovolníků přicházejících z Evropy, ale také například z Haiti. Rovněž nově vzniklý 

kongres vyslal Benjamina Franklina do Evropy, aby zajistil profesionální důstojníky, kteří by 

jako dobrovolníci prováděli výcvik kontinentální armády. Přesto v roce 1775 měl George 

Washington, velitel kontinentální armády, žádat Francii a další národy, aby zastavily příliv 

dobrovolníků. Údajně proto, aby se tak vyhnul obvinění, že by se mohl dostat pod vliv těchto 

států.76 Spojené státy se pak staly první zemí, která přijala v roce 1794 zákon o neutralitě 

(Neutrality Act) zakazující občanům přijímat pověření v cizích vojenských silách nebo pro 

tyto síly rekrutovat jiné, a to pod hrozbou ztráty občanství.77 Tento zákon však povoloval 

narukovat do cizích vojenských sil, které nejsou ve válce se Spojenými státy. Striktně však 

bylo zakázáno rekrutování jiných, a tak tomu je i podle současného práva.78  

 

                                                           
74HUNTINGTON, S.  P „The Clash of Civilizations?“, Foreign Affairs 72, no. 3 (1993):22 Podle Huntingtona 
narůstající kontakty mezi civilizacemi mají ten efekt, že se spíše zdůrazňují jejich rozdílnosti než podobnosti, 

což může způsobit rostoucí množství konfliktů ve světě. 
75 viz např. COOLSAET R., Facing the Fourth Foreign Fighters Wave What Drives Europeans to Syria, and to 
Islamic State?, Egmont Papers, March 2016; DE GUTTRY A., CAPONE F., PAULUSSEN Ch.(eds.),  Foreign 
Fighters under International Law and Beyond, str. 43, 65 a dál. 
76 FLORES M,. Foreign Fighters Involvement in National and International Wars: A Historical Survey . – in A. 
DE GUTTRY et al. (eds.) Foreing Fighter under International Law and Beyond, str. 29; také MALET, D, 
Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, Oxford University Press (OUP), 2013, str 35 
77 ARRIELLI, N. From Byron to bin Laden, op.c. str.121-122 
78 MALET, D, Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, op.c. 2013, str. 35 
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Boje za nezávislost zemí Jižní Ameriky 

Mnoho dobrovolníků, mezi nimiž však byli i žoldnéři, se účastnilo bojů za nezávislost 

v Jižní Americe. Motivace těchto bojovníků byla různorodá. Někteří do zemí Jižní Ameriky 

přijížděli s vidinou zisku nebo jen z touhy za dobrodružstvím, či z národního sentimentu. 

Další sem přijížděli s tím, že se identifikovali s cílem volnosti a svobody, tedy s určitou 

ideologií.79 V letech 1835–1848 se účastnil revolučních bojů za nezávislost jihoamerických 

republik (Uruguaye a Brazílie) i Giuseppe Garibaldi.  

Válka Řecka proti Osmanské říši 

Ve 20. letech 19. století (1821-1829) bojovali cizí státní příslušníci v Řecku za války 

o nezávislost proti Osmanské říši. Můžeme si připomenout básníka lorda George Gordon 

Byrona, který se spolu s mnoho dalšími významnými osobnostmi účastnil této války a zemřel 

na následky onemocnění, ke kterému během ní přišel. Hlavní motivací pro mnohé zahraniční 

dobrovolníky bylo osvobození od tzv. utiskující síly barbarské Osmanské říše a boj za 

křesťanskou identitu. 

Válka za sjednocení Itálie (1859–1861) 

Již shora zmíněný Garibaldi se stal jedním ze symbolů boje za italské sjednocení. 

Garibaldiho jednotka dobrovolníků (i Mille – tisíc) byla složena jednak z Italů z jednotlivých 

italských států, ale také z dobrovolníků z Maďarska, Francie, Velké Británie a dalších zemí. 

V tomto případě hrála, mimo jiné, významnou roli pro přilákání dobrovolníků idealizovaná 

osobnost Garibaldiho. 

Ruská občanská válka (1917) 

Cizinci se účastnili, dobrovolně či nedobrovolně, i konfliktu, který někdy bývá 

označován jako první skutečně ideologický konflikt. V Rusku se dlouhodobě budovala 

proticarská nálada, na které se významně podílela bolševická agitace. V březnu 201780 

vypukly v Petrohradě protesty proti válce. Moci se následně místo cara chopila duma 

(parlament) a v zemi vznikaly tzv. sověty (samosprávné orgány složené z vojáků a dělníků). 

Skutečná občanská válka začala po říjnové revoluci 2017. Rusko v té době drželo asi 2,1 

milionů válečných zajatců pocházejících z Rakouska-Uherska a Německa. Stovky těchto 

                                                           
79 Rovněž srov. MIODOWNIK D, BARK O., Nonstate actors in intrastate conflicts, University of 
Pennsylvania Press, Philadelphia, 2014.  

80 Podle tehdy v Rusku platného kalendáře k revoluci došlo na konci února, proto únorová revoluce 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ji%C5%BEn%C3%AD_Amerika
https://cs.wikipedia.org/wiki/Uruguay
https://cs.wikipedia.org/wiki/Braz%C3%ADlie
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zajatců bylo sice repatriováno, avšak velká skupina těchto již bývalých válečných zajatců byla 

mobilizována jednotlivými stranami v této občanské válce. Nově vzniklá Rudá armáda tak 

rekrutovala některé z těchto bývalých válečných zajatců násilím, jiní se připojili dobrovolně. 

Je nutné zmínit velkou skupinu Čechoslováků, kteří se zapojili do bojů.81 Jen pro 

připomenutí, že mezi nimi byl i český spisovatel Jaroslav Hašek nebo budoucí jugoslávský 

prezident Josip Broz Tito.82  

Válka o Gran Chaco 

Po první světové válce lze například zmínit válku o Gran Chaco, tj. válku mezi Bolívií 

a Paraguayí v letech 1932 až 1935. Do této války byly zejména zapojeny sousední státy, které 

mnohdy tajně podporovaly jednu či druhou z těchto zemí Pro nás je jistě zajímavé, že na 

straně bolívijské armády bojovali českoslovenští a němečtí důstojníci, a na straně Paraguaye 

to byli ruští a italští důstojníci.83  

Španělská občanská válka (1936-1939) 

Španělskou občanskou válku byla své doby nejvýraznějším konfliktem, přilákala velké 

množství zahraničních dobrovolníků, a to na obou bojujících stranách. Na stranu Francovy 

armády se připojilo množství dobrovolníků zejména z nacistického Německa a fašistické 

Itálie. Na straně republikánů proti falangistům generála Franca bojovaly tisíce tzv. 

interbrigadistů z různých států světa, včetně tehdejšího Československa, Anglie, Rakouska, 

Francie, Itálie, Spojených států. Jednalo se o tak významný konflikt, že vedl i k přijetí 

mezinárodní smlouvy a dalších opatření, která měla zabránit v účasti na konfliktu dalším 

případným dobrovolníkům. Mnoho zemí veřejně podporovalo politiku nevměšování 

a přijímaly zákony zakazující účast na vojenských akcích v zahraničí. Přesto je zřejmé že 

mobilizaci dobrovolníků tolerovaly.84  

                                                           
81 Únorová revoluce roku 2017 vyvolala v československém hnutí na Rusi nové naděje i pro vybudování 

samostatného Československa. Do čela prozatímní vlády se dostali politici, kteří podporovali myšlenku 

vytvoření československého vojska a jeho nasazení na ruské frontě. V květnu 2017 souhlasilo vrchní velení 

ruské armády s vytvořením Československého armádního sboru a se zahájením masového náboru zajatců. 

Zároveň se vojsko politicky zcela podřídilo České národní radě v Paříži vedené T.G. Masarykem jako 
vrcholnému představiteli českého odboje. Po říjnové revoluci se část Čechoslováků připojila k Rudé armádě. 
82 ARRIELLI, N. From Byron to bin Laden, op.c. str. 48-49 
83 https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_o_Gran_Chaco; také Vincente Ecchegaray, Válka o Chaco, 
nakladatelství Český cestovatel, leden 2019 
84 Více např. BEEVOR A, The Battle for Spain: the Spanish Civili War 1936-1939, Penguin Books, London, 
2006; Války se účastnil i Hemingway nebo Orwell. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_o_Gran_Chaco
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Tato občanská válka však byla jednou z prvních, kdy se mezinárodní společenství 

snažilo o omezení cest zahraničních dobrovolníků do Španělska koordinovaným způsobem. 

Na základě francouzského návrhu byla podepsána Úmluva o nevměšování (Non-Intervention 

Agreement), která vstoupila v platnost v srpnu 1936. Některé evropské státy rovněž vyhlásily, 

že jejich pasy jsou neplatné pro cestu do Španělska.85 Státy měly i trestně postihovat ty, kteří 

se jako dobrovolníci zapojili do tohoto konfliktu. Např. Švédsko přijalo na začátku roku 1937 

zvláštní zákon – Zákon o opatřeních k zamezení dobrovolníků v účasti na Španělské občanské 

válce. Přes tento zákaz se údajně asi 550 Švédů připojilo k mezinárodním brigádám, kdy po 

svém návratu ze Španělska nebyli trestně sankcionováni.86 Stejně tak Velká Británie na 

počátku roku 1937 upozornila ve veřejném prohlášení na platnost Zákona o zahraničním 

narukování (Foreing Enlistment Act), podle kterého je protizákonné narukování, případně 

dobrovolná účast v ozbrojených silách na jakékoli straně španělského konfliktu. Stejně jako 

ve Švédsku a mnoha dalších zemích, zákony zakazující vycestování, nezastavily účast 

dobrovolníků v bojích ve Španělsku a rovněž nikdo z nich nebyl po návratu odsouzen.87 Na 

druhé straně Švýcarsko je velmi přísné v dodržování Vojenského zákona z roku 1927. 

Přibližně 800 dobrovolníků odešlo bojovat do Španělska, přičemž většina z nich byla po 

návratu odsouzena.88  

Izraelská válka za nezávislost (1947-1949) 

Tento konflikt probíhal ve dvou fázích. V první fázi došlo v listopadu 1947 ke 

konfliktu mezi Židy, Araby a úřady Britského mandátu, poté co OSN schválilo rozdělení 

Palestiny. Toto bylo následováno konfliktem mezi izraelskými silami a sousedními arabskými 

státy poté, co Britský mandát vypršel 14. 5. 1948. V tomto případě se jednalo o etnický 

konflikt, ve kterém velkou roli sehrála židovská diaspora. Mnoho zahraničních bojovníků 

pocházelo sice z řad uprchlíků, avšak značná část bojovníků s vojenskou specializací přijela 

jako dobrovolníci ze Spojených států, z Austrálie, Jižní Afriky či Jižní Ameriky. Každá strana 

tohoto konfliktu měla za svůj cíl vytvoření nezávislého státu. Na druhé straně palestinští 

vzbouřenci získali v té době značnou podporu z různých arabských zemí. Jak uvádí Malet, 

                                                           
85 ARRIELLI N., From Byron to bin Laden, op.c. str. 139. 
86 ARRIELLI N., From Byron to bin Laden, str. str. 126.  
87 ARRIELLI N., From Byron to bin Laden, str. 130.  
88 ARRIELLI N., From Byron to bin Laden, str. 146.  
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přínos zahraničních bojovníků v tomto konfliktu nebyl po léta nikde zaznamenán. Jako jeden 

z důvodů uvádí místní hrdost, tedy neochotu připustit závislost na někom zvenčí89 

3.2. Zahraniční bojovníci v ozbrojených konfliktech  

Dosud byl používán při charakteristice zahraničních účastníků termín dobrovolníci, 

neboť takto byli označováni jak v tisku, ale i právních aktech, jak je výše popsáno. Od 80. let 

minulého století však již nastupuje výraz zahraniční bojovník a tato proměna v označení se 

může stát i oním pomyslným dělítkem pro začátek třetí vlny konfliktů. 

Afgánská válka proti okupaci Sovětským svazem (1979-1989) 

Tento konflikt lze považovat za začátek novodobých islamistických konfliktů, kde 

džihád hraje svoji roli a jehož myšlenky ovlivňují všechny následující islamistické konflikty. 

Je to rovněž první konflikt moderní doby s vysokou účastí zahraničních bojovníků. 

V historickém kontextu rovněž přispěl ke vzniku Al Kajdy.  

 V roce 1979 Sovětský svaz podnikl invazi do Afganistánu s cílem bránit jeho 

komunistickou vládu před narůstající rebelií. Téměř okamžitě začala kampaň vybízející 

cizince k cestě do Afganistánu a připojení se k džihádu. Do této války však nebyl zapojen 

pouze Sovětský svaz. Svou roli zde sehrály i Spojené státy americké a Saudská Arábie. 

Spojené státy zásobovaly povstalce zbraněmi. Američtí prezidenti dokonce označovali 

mudžahedíny za bojovníky za svobodu.90 Tzv. Carterova doktrína91  označovala sovětskou 

okupaci jako hrozbu pro Střední Východ a Perský záliv a vyzývala okolní státy, aby se bránily 

proti sovětské hrozbě. Nejdříve reagovalo mnoho arabských dobrovolníků, kteří pomáhali 

afgánským uprchlíkům v Pešavaru v Pákistánu. Posléze se Pešavár stal centrem pro nově 

rekrutované zahraniční bojovníky. Byly zde zřízeny výcvikové tábory a úřad usnadňující 

cestu bojovníkům do války proti sovětské okupaci. Významnou osobností tohoto konfliktu 

byl Abdullah Azzam.  Azzam vydal ihned po okupaci Afganistánu fatwu (náboženské 

rozhodnutí) s názvem Obrana muslimských zemí: první povinnost víry. V ní vyzývá muslimy 

k pomoci ohrožené komunitě věřících. Azzam vyzývá muslimy, aby bránili své bratry a sestry 

a prohlašuje, že je povinností každého muslima schopného držet zbraň vést džihád na pomoc 

muslimským bratrům v Afganistánu. Mezi jedinci, kteří se připojili k bojovníkům v Pešavaru 

byl i Osama bin Laden. Bin Laden se zpočátku podílel zejména na financování všech akcí. 

                                                           
89 MALET, D, Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, op.c., str. 127-157. 
90 MALET, D, Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, op.c., str. 161. 
91  Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Carter_Doctrine 
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Později spolu Abdullah Azzam a bin Laden založili výcvikové tábory. Po odchodu sovětských 

vojsk v únoru 1989 se někteří zahraniční bojovníci vrátili do svých zemí, mnoho z nich však 

zůstalo. Ti, co zůstali, měli buď strach, že budou potrestáni za účast na konfliktu v zahraničí, 

jiní však chtěli pokračovat v džihádu.92  

V Pešavaru byl připraven plán násilného džihádu pro nové generace. Podle tohoto 

plánu měla vzniknout nová organizace, která by byla složena ze dvou skupin.  Větší skupina 

by se skládala z potenciálních zahraničních bojovníků a islámských radikálů z celého světa. 

Tito by prošli výcvikem v podvratných a teroristických taktikách v Afganistánu a pak by byli 

rozesláni do světa podle jejich vlastní agendy. Z této skupiny pak měla být vybrána elita, která 

by tvořila úzce soudržnou organizaci, nazývanou vojenská základna nebo také jen „základna“ 

– v arabštině „Al Kajda“.93 

Situace v Afganistánu však zůstala složitá i po odchodu sovětských vojsk v roce 1989. 

Předpokládalo se, že režim prezidenta Najibullaha v Kábulu, který již neměl žádnou podporu, 

padne pod silou rebelů. To se však nestalo, neboť Sovětský svaz tento režim i nadále 

podporoval finančně i materiálně.94 K převzetí moci Talibánem došlo až v roce 1996.95 

Tento konflikt, do kterého se zapojilo značné množství zahraničních bojovníků, spojil 

komunitu lidí, kteří byli dobře vycvičení a připraveni bojovat. Zároveň se vytvořila síť 

finanční podpory džihádu. Osobní vazby, které vzniklyve válce v Afganistánů, dále posilují 

v dalších konfliktech. Někteří militantní muslimové budou podporovat cestu nastavenou 

Azzamem a budou jako dobrovolníci bojovat na obranu jiných muslimů vesměs ve 

vnitrostátních konfliktech. Tyto konflikty jsou považovány za obrané války ve jménu 

                                                           
92 viz více DONNELLY M G., SANDERSON T and FELLMAN Z, Report: Foreign Fighters in History, 
Washington, 1 April 2017, dostupné na: 
 https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-
public/publication/171220_history_foreign_fighter_project.pdf?0BW8DQ8MqR5e30PtnhLdqmke8NhDQcCt  
(poslední přístup 2. září 2019); viz také HEGHAMMER, The Rise of Muslim Foreign Fighters“;  Returning 

Western Foreign Fighters: the case of Afghanistan, Bosnia and Somali , International Centre for Counter 
Terrorism The Hague, June 2014 
93 Rovněž srov. STERN J, BERGER, J.M. , ISIS, the State of Terror, 2015. 
94 MALET D., Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts, op.c. str. 182. 
95 https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1lib%C3%A1n - V roce 1996 vzrostla podpora ze strany zahraničí, 

kterou navíc podpořily jednotky zahraničních dobrovolníků, zatímco vláda žádnou novou podporu nezískala. 

Velkou cenu pro Taliby pak měla zejména pomoc Usámy bin Ladena, který jim poskytl rady, finance i své 
vycvičené mudžáhidy. Proti kombinaci všech těchto faktorů se už vláda udržet nemohla. Kábul musel být 

vyklizen 26. září 1996 a o den později byla ustavena vláda Tálibánu. Nepatřil jí však celý Afghánistán. Vládní 

síly nazývané nyní Severní aliance se pevně držely v severní části Afghánistánu a čekaly na svou příležitost. 

Tálibán v zemi zavedl totalitní stát založený na radikální verzi islámského práva šária, zpřísněného navíc o 

některé staré paštunské zvyky. 

https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/171220_history_foreign_fighter_project.pdf?0BW8DQ8MqR5e30PtnhLdqmke8NhDQcCt
https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/publication/171220_history_foreign_fighter_project.pdf?0BW8DQ8MqR5e30PtnhLdqmke8NhDQcCt
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1lib%C3%A1n
https://cs.wikipedia.org/wiki/1996
https://cs.wikipedia.org/wiki/26._z%C3%A1%C5%99%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Severn%C3%AD_aliance
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místního muslimského obyvatelstva. Účast v takovém konfliktu se stává náboženskou 

povinností. Jiní budou sledovat cestu nastavenou bin Ladenem, která čím dál více zahrnovala 

zahraniční teroristické akce. Někteří si vybrali obě cesty. Účast veteránů z afgánského 

konfliktu na teroristických akcích v Egyptě, Alžírsku nebo na prvním útoku na Světové 

obchodní centrum v New Yorku v roce 1993, vyvolalo tlak na pákistánskou vládu zastavit 

aktivity militantních muslimů, kteří se usídlili v Pákistánu. Proto se je pakistánské úřady 

snažily vytlačit z Pešavaru. Tito se přesunuli jednak do Afganistánů, jednak několik desítek až 

stovek veteránů z bojů v Afganistánu odešlo bojovat do Bosny. K těmto veteránům se 

připojila nová generace zahraničních dobrovolníků, zejména ze severní Afriky a Blízkého 

východu.96 

Bosna a Hercegovina (1991-1995) 

Bosna se pro mnohé bojovníky z Afganistánu stala nejpřijatelnější místem dalšího 

působení. Poprvé se zde objevují i zahraniční bojovníci ze západních zemí. Konflikt na území 

bývalé Jugoslávie začal počátkem 90. let minulého století jako vyvrcholení nacionalistických 

snah ve vedení jednotlivých svazových republik.97 Události začaly akcelerovat vyhlášením 

samostatnosti Slovinska a Chorvatska. Zatímco samostatnost Slovinska se obešla bez větších 

konfliktů, v případě Chorvatska to již vedlo k otevřenému ozbrojenému konfliktu. 

Samostatnosti Chorvatska se bránila srbská menšina a do bojů vstoupila i jugoslávská národní 

armáda, ve které převažovali Srbové. Bosna a Hercegovina vyhlásila nezávislost v roce 1992. 

Toto rozhodnutí proti sobě postavilo tři národy, které sdílely tuto zemi – bosenské muslimy, 

bosenské Chorvaty a bosenské Srby a tento konflikt vyústil v nejbrutálnější válku od konce 

druhé světové války na území Evropy.98 Ač byl tento konflikt značně medializovaný, zdálo 

se, že mezinárodní společenství na krutosti této války dostatečně nereagují. Nakonec se sice 

podařilo zřídit v roce 1993 mezinárodní soud,99 který se měl zabývat zločiny spáchanými 

během této války, ale ani zřízení tohoto soudu nezabránilo v páchání dalších zločinů včetně 

masakru v Srebrenici. 

                                                           
96 ARRIELLI N., From Byron to bin Laden, op.c. str. 61; viz také COOLSAET, R, Facing the Fourth Foreign 
Fighters Wave: What Drives Europeans to Syria, and to Islamic State, op.c. str. 19. 
97 V podrobnostech o událostech, které vedly k rozpadu bývalé Jugoslávie viz. GLENNY M., The Fall of 
Yugoslavia, Penguin Book, 1996.  
98 Viz více rozsudek ICTYProsecutor v. Radoslav Brdjanin (IT-99-36-T) judgment 1. 9. 2004, para 53-119 

99  UN Doc. S/RES/827 (1993) on establishment of an International Tribunal (Former Yugoslavia) and addoption 
of the Statute of the Tribunal, 25 May 1993. 
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  Zahraniční bojovníci přicházeli do Bosny v polovině roku 1992. Většina z nich byla z 

Alžíru, Afganistánu, Saúdské Arábie, Katru, Egypta, Íránu, Pákistánu, Tuniska, Turecka 

a Jemenu. První z nich přijeli do Bosny jako členové humanitárních organizací a poskytli 

významnou pomoc místnímu muslimskému obyvatelstvu, zejména pokud jde o jíd lo. Rovněž 

organizovali náboženská učení. Do bojů se zapojili až od druhé poloviny roku 1992, kdy 

zároveň poskytli zbraně a výcvik místnímu obyvatelstvu. Prvním z lídrů zahraničních 

bojovníků byl Abu Abdel Aziz Barbaros, který zde viděl velký potenciál pro zapojení Al 

Kajdy. Prostřednictvím propagandy se podařilo přilákat i množství bojovníků ze západní 

Evropy.100 

Podrobný popis alespoň části aktivit zahraničních bojovníků na území Bosny 

a Hercegoviny podává rozsudek ICTY ve věci Enver Hadžihasanović a Amir Kubura.101 

Tento rozsudek je prvním případem, kde se na mezinárodní úrovni řešila i otázka 

zahraničních bojovníků. Zahraničním bojovníkům se však tento případ věnuje jen v takovém 

rozsahu, který má vliv na rozhodnutí o trestní odpovědnosti Envera Hadžihasanoviće a Amira 

Kubury za žalované trestné činy.  

V dokumentech ICTY se setkáváme s výrazem cizí mudžahedínové (foreign 

mujahedin) nebo cizí muslimští bojovníci (foreign Muslim fighters).102 Soud pak ve svém 

rozsudku používá jednotného označení mudžahedínové (mujahedin) a to jak pro cizí, tak pro 

místní muslimské bojovníky, kteří se k nim připojili. Řada dokumentů bosenské armády pro 

ně používá termín zahraniční dobrovolníci. 103. 

Byl to právě Hadžihasanović, který 12. 8. 1993 navrhl vrchnímu velitelství ABiH 

připojení jednotky El Mujahedin (založené již zmíněným Abu Abdel Azizem), která by byla 

podřízena 3. armádnímu sboru armády Bosny a Hercegovina (ABiH). K připojení této 

jednotky došlo následujícího dne.104 Jednotky těchto zahraničních bojovníků, ač byly aktivně 

zapojeny do bojů minimálně od konce roku 1992, nebyly do té doby podřízeny velení armády 

BiH. Jejich účast na bojích však byla evidentně trpěna. 

                                                           
100 MALET D., Foreign Fighters: Transnational Identity in Civic Conflicts , op.c. str. 185-187; DONNELLY, 
Foreign Fighters in History, op.c., str. 6-9. 
101 ICTY Case Prosecutor v. Hadžihasanović and Kubura (IT-01-47) . 
102 ICTY Prosecutor v. Hadžihasanović and Kubura (IT-01-47-T) rozsudek 15. 3. 2006, para 403, 408 
103 ICTY Prosecutor v. Hadžihasanović and Kubura (IT-01-47-T) rozsudek 15. 3. 2006, para 464; rovněž v para 

415 - za mudžahedíny jsou považováni muslimové, kteří vedou džihád nebo svatou válku.  
104 ICTY Prosecutor v. Hadžihasanović and Kubura (IT-01-47-T) rozsudek z 15. 3. 2006 para 464-466, 557-
558; 809-811. 
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Pokud jde o skupinu těchto mudžahedínů, obžaloba ICTY tvrdí, že se účastnili krutého 

zacházení s vězni v zadržovacích táborech v hudební škole v Zenici a v táboře Orašek, včetně 

popravy Dragana Popoviće. Dalších násilných zločinů se měli dopustit ve městech Miletići, 

Maline a Guča Gora. Z rozsudku vybírám část, kde je popsána smrt Dragana Popoviće: „Dne 

21. 10. [mujahedini] vzali uvězněné a vedli je na louku, kde byla vykopaná jáma, asi 50–100 

vojáku byli okolo a soustavně volali Tekbir, Allah-u-Akbar. Pak voják shodil Dragana do 

jámy. Následně další voják dostal příkaz – usekni mu hlavu (gave him a hatchet). Šel do jámy 

a usekl mu hlavu. Všichni vojáci jásali, když voják zvedl jeho hlavu. Pak šel k vězňům 

a přikázal jim políbit tuto hlavu, což udělali.“105  

Po skončení války se bosenské orgány zabývaly (a dosud zabývají) zločiny 

spáchanými na jejich území, včetně těch spáchaných zahraničními bojovníky. Jedním se 

zahraničních bojovníků, který se posléze usídlil v Travniku, byl i Abduladhim Maktouf, který 

byl odsouzen za válečný zločin braní rukojmí a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 

pěti let. V tomto rozsudku, je zmíněna i vražda Dragana (Dragomira) Popoviće, které se měli 

dopustit příslušníci jednotky Al Mujahid, avšak jeho vražda nebyla Maktoufovi kladena za 

vinu.106 Tento případ měl však dohru u Evropského soudu pro lidská práva z důvodu porušení 

zásady legality. Podrobněji bude tento případ rozebrán v části III.107  

 Mnoho bojovníků, kteří opustili Balkán, se přesunuli jen kousek dál, do Čečenska.  

Někteří však v Bosně zůstali a šíří zde islám a džihád.108 Například z města Travnik, které 

před válkou bylo rovnoměrně osídleno muslimy, Chorvaty i Srby, tito mudžahedíni vyhnali 

tisíce nemuslimů a snažili se zavést právo šaría.  

                                                           
105ICTY Prosecutor v. Hadžihasanović and Kubura (IT-01-47-T) rozsudek z 15. 3. 2006, para 440, 1378; 
Rozsudkem ICTY ze dne 15. 3. 2006 byl Hadžihasanovič uznán vinným, že jako velitel nepřijal nezbytná 

opatření k zabránění a potrestání trýznivého jednání a dále, že jako velitel nepřijal nezbytná opatření 

k zabránění a potrestání vraždy (mimo jiné i vraždy Dragana Popoviče, která v rozsudku byla označena jako 

rituální vražda), a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání pěti let. Rozsudkem odvolacího soudu ze dne 22. 
4. 2008 byl původně uložený trest snížen na polovinu. 
106 Rozsudek Soudu Bosny a Hercegoviny ze dne 4.4.2006, sp.zn. KPŽ 32/05. 
107 Case of Maktouf and Damjanović v. Bosnia and Herzegovina, Applications no. 2312/08 and 34179/08, 

\judgment 18 July 2013. 
108 ESLP řešil případ Case of Al Hanchi v. Bosnia and Herzegovina, Judgment 4. 6. 2012. Ammar Al Hanchi, 
tuniský občan, sloužil v jednotce al mujahadin bosenské armády. Po válce zůstal v BaH a oženil se. V roce 
1995 získal národní ID, avšak na základě padělaného rozhodnutí. V roce 2009, pří náhodné kontrole, bylo 

bezpečnostními jednotkami zjištěno, že se v jeho případě jedná o ilegálního imigranta a soud rozhodl o jeho 
deportaci do Tuniska a zákaz vstupu na území BaH po dobu pěti let. ESLP zamítl jeho stížnost na bosenské 

soudy pro porušení článků 3, 5, 6 a 8. 
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Konflikt v bývalé Jugoslávii však nepřilákal pouze zahraniční bojovníky, kteří se 

připojili k ozbrojeným silám bosenských muslimů. Na srbské straně (vojenské síly Republiky 

Srbské109) bojovali zejména dobrovolníci z Ruska.110 Stovky bojovníků ze západní, střední 

i severní Evropy se připojily k chorvatským jednotkám.111 Huntington válku v bývalé 

Jugoslávii charakterizoval jako „zlomovou válku“ (fault line war) kdy proti sobě bojují 

západní, pravoslavné a muslimské civilizace.112 

 Čečensko (první válka 1994 – 1996) 

Další zahraniční bojovníci v 90. letech odcházeli do Čečenska.113 Po rozpadu 

Sovětského svazu zemí cloumala politická nestabilita a většina nacionalistických skupin 

požadovala autonomii. V roce 1990 byl Džochar Dudajev zvolen předsedou Všenárodního 

kongresu Čečenského lidu a krátce poté vyhlásil nezávislou Čečenskou republiku Ičkerii. 

Toto se stalo podnětem k ruským vojenským intervencím, které ovšem vesměs nikam 

nevedly. Neúspěšná vyjednávání vedla k tomu, že ruská vojska se v říjnu 1992 dostala 

k čečenským hranicím. V roce 1993 šejk Ali Fathhi al Shisani, jordánsko-čečenský veterán 

války v Afganistánu, přijel do Čečenska a stal se odpovědným za mobilizaci zahraničních 

bojovníků do této země. Přestože ruská vojska byla v přesile, čečenský partyzánský styl boje 

zabránil totální porážce. Ruská vojska pálila vesnice, znásilňovala místní ženy a zabila tisíce 

civilistů. Stejně jako v Afganistánu a Bosně tato brutální taktika útočníků ve spojení s jasným 

vymezením mezi muslimským obyvatelstvem a opozičními silami povzbudilo místní 

obyvatelstvo a sloužilo jako katalyzátor pro nábory bojovníků. Historicky byl čečenský odpor 

proti Rusům postaven na roveň džihádu a byl nazýván gazavat.114 Hlavní čečenský mufti 

Akhmad Kadyrov, vyhlásil odpovědnost muslimů vést svatou válku proti Rusku a čečenský 

                                                           
109 Republika srbská (také Republika Srpska) je jednou ze dvou entit, které tvoří část Bosny a Herzegoviny 
110 ARRIELLI N., From Byron to bin Laden, op.c., str. 6 odkaz na Ali M. Koknar, „The Kontraktniki: Russian 

Mercenaries at War in the Balkans“, Bosnian Institute, 14 July 2003, www.bosnia.org.uk/news 
111 ARRIELLI N., From Byron to bin Laden, op.c.  str. 60; MALET, D, Foreign Fighters. Transnational 
Identity in Civic Conflicts op.c., str. 216; ARRIELLI, N., In Search of Meaning: Foreign Volunteers in the 
Croatian Armed Forces, 1991-1995, Contemporary European History 21, No 1 (2012):1-17. 
112 Samuel Huntington v článku z roku 1993 uvádí, že v době po skončení studené války budou kulturní příčiny 

konfliktů ve světě převládat nad příčinami ekonomickými nebo ideologickými. Uvádí, že hlavní konflikty 

vzniknou mezi národy a skupinami rozdílných civilizací. Samuel P. HUNTINGTON, „The Clash of 
Civilizations?“, Foreign Affairs 72, no. 3 (1993):22 Podle H narůstající kontakty mezi civilizacemi mají ten 

efekt, že zdůrazňují rozdílnosti spíše než podobnosti, což může způsobit rostoucí množství konfliktů ve světě. 
113 dále viz DONNELLY M, SANDERSON T and FELLMAN Z, Foreign Fighters in History, str. 9-12. 
114 Gazavat pochází z arabského slova „ghazi“ což znamená „holy worrior“ svatý bojovník. Odpovídá výrazu 

džihád, ale historicky je uváděn v kontextu čečenského boje proti Rusům – dále viz. SCHAEFER, R.W. The 
Insurgency in Chechnya and the North Caucasus: From Gazavat to Jihad  (Santa Barbara, CA: Praeger 
Security International, 2011) st. 56. 

http://www.bosnia.org.uk/news
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velitel Šamil Basajev, začal pracovat s bojovníky, kteří přicházeli do země. Významnou 

postavou byl bojovník ze Saúdské Arábie Samir Salih Abdallah al Suvaylim, vystupující pod 

jménem Emir Khattab. Tento pochopil význam médií pro nábor bojovníků a propagandu. 

Proto také nechával bojové akce filmovat a dával je na internet.115 

Na rozdíl od Afganistánu a Bosny, první válka v Čečensku nepřitáhla tisíce bojovníků, 

a to zejména z důvodu obtížnosti se do této země zpočátku dostat. Díky předchozí vojenské 

zkušenosti v Afganistánu a Bosně měli bojovníci v Čečensku, kteří tam přišli v letech 1994-

1996, na rozdíl od zahraničních bojovníků v předchozích konfliktech rozsáhlé bojové 

zkušenosti. Udává se, že v této zemi mohlo bojovat mezi 200-700 zahraničními bojovníky.116 

I tento konflikt, respektive co následovalo v dalších vlnách konfliktu v Čečensku, má 

vliv i na současné dění. Zatímco první válka byla etnicky motivovaná s jasným 

separatistickým cílem, druhá válka (1999-2007) byla zejména ze strany Ruska vedena jako 

boj proti terorismu. Doku Umarov, tehdejší prezident Čečenské republiky Ičkerija, se chtěl 

sblížit s globálním džihádismem ve vytvoření Islámského emirátu na Kavkaze. Tento 

Kavkazský emirát byl vyhlášen v říjnu 2007.117 Mnoho Čečenců z oblasti Kavkazu se již od 

počátku událostí v Sýrii připojovali na stranu jednotek bojujících proti režimu prezidenta 

Bašára Assada. Údajně válku v Sýrii berou, jakou výcvik pro boj za svůj Emirát.118 

Afganistán po 11. 9. 2001 

Útoky z 11. 9. 2001 ukázaly, že Al Kajda je schopna realizovat dalekosáhlé útoky ze 

své základny v Afganistánu. Tento teroristický útok propůjčil organizaci bezprecedentní 

důvěryhodnost v očích džihádistické komunity. Pod ochranou afgánského tálibánského 

režimu, Osama bin Laden „zmezinárodnil“ agendu Al Kajdy. Na rozdíl od Abdullaha 

Azzama, který se soustředil pouze na národní konflikty, bin Laden věřil, že Al Kajda má 

povinnost chránit celosvětové islámské společenství před agresí Západu a Ameriky 

zejména.119 

                                                           
115 DONNELLY M. G, SANDERSON T and FELLMAN Z, Foreign Fighters in History, op.c., str. 9-12. 
116 DONNELLY M. G, SANDERSON T and FELLMAN Z, Foreign Fighters in History, op.c., str.12. 
117 NOSÁL J., Kaukazský Emirát, 18.5.2013, http://www.securityoutlines.cz/kaukazsky-emirat/ 
118 Do Sýrie míří bratrská pomoc z Kavkazu, Čečenci to berou jako výcvik, 24.11.2013 - 
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cecenci-bojuji-v-syrii.A131121_135703_zahranicni_bse; také Tomáš 

Šmíd, Emirát Kavkaz, základní analýza islamistické struktury na severním Kavkaze, Obrana a strategie č. 

2/2013. 
119DONNELLY M G,, SANDERSON T. and FELLMAN Z., Foreign Fighters in History, op.c., str. 13. 

http://www.securityoutlines.cz/kaukazsky-emirat/
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/cecenci-bojuji-v-syrii.A131121_135703_zahranicni_bse
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Ihned po útoku z 11. 9. 2001 požadovali Spojené státy po Afganistánu, respektive 

vládnoucímu hnutí Talibán, který ovládal zemi, aby vydali bin Ladena.  Talibán toto odmítl  

a požadoval důkazy, které by spojovaly bin Ladena s těmito útoky. 7. 10. 2001 tak Spojené 

státy spolu s Velkou Británií zahájily kampaň proti Al Kajdě a Talibánu, nazvanou Operation 

Enduring Freedom. Pro ospravedlnění tohoto kroku byl současně zaslán oficiální dopis Radě 

bezpečnosti vysvětlující řečené kroky jako výkon práva na sebeobranu. Do konce prosince 

2001 se podařilo rozprášit zbývající členy Al Kajdy, přičemž množství jich bylo zabito nebo 

zatčeno. Avšak ani toto neznamenal konec Al Kajdy a Talibánu. Mnoha bojovníkům se 

podařilo ukrýt a přeskupit v odlehlých venkovských oblastech Afganistánu a Pákistánu120, aby 

následně mohli zasáhnout do událostí v Iráku a Sýrii. 

Stejně jako v Bosně a Čečensku se bojovníci z předcházejících konfliktů se snažili 

přilákat zahraniční bojovníky na základě argumentu vpádu cizích útočníků. Zahraniční 

bojovníci v Afganistánu se odlišovali od místních v jejich ideologickém zanícení a jejich 

neochotě k přijetí příměří či složení zbraní. Zahraniční bojovníci v Afganistánu po roce 2001 

proti sovětskému džihádu) měli již rozsáhlé vojenské zkušenosti. V té době bylo 

v Afganistánu asi 10–20 tisíc zahraničních bojovníků, kteří sem přišli v letech 1996 - 2001. 

Jen málo již přišlo až po začátku konfliktu. Bin Laden šířil videa po celém světě, vybízející 

všechny muslimy, aby se bránili proti vzdáleným nepřátelům. Svou roli v tom sehrála 

i politika USA umístěním afgánské kampaně do širší globální války proti teroru (Global War 

on Terror).121 

Irák (2003) období po invazi Spojených států do Iráku  

Dne 20. 3. 2003 USA spolu se spojenci (Velká Británie, Austrálie a Polsko) podnikly 

útok na území Iráku pod záminkou, že Irák vlastní nebo je blízko toho, aby měl zbraně 

hromadného ničení (toto však nikdy nebylo potvrzeno). Následkem invaze došlo k svržení 

dosavadního prezidenta Saddama Husseina. Tato invaze vyvolala obrovskou světovou 

opozici, a to včetně států (Francie, Kanada, Německo, Nový Zéland), které dosud 

podporovaly politiku Spojených států.122 Spojené státy obhajovali tuto akci obranou míru, 

neboť Irák neplnil povinnosti uložené mu rezolucí RB.123 

                                                           
120 DONNELLY M. G., SANDERSON T. and FELLMAN Z., Foreign Fighters in History, str. 14. 
121, DONNELLY M G., SANDERSON T. and FELLMAN Z., Foreign Fighters in History str. 14-15 
122 https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/bush-war-iraq-190318150236739.html, 20.3.2019, Ahsan Butt -
Why did Bush go to war in Iraq? Autor tohoto článku se zamýšlel nad důvody této invaze a došel k závěru, že 

„tato invaze měla málo společného se strachem ze zbraní hromadného ničení či jiné domnělé cíle […] Bushova 

https://www.aljazeera.com/indepth/opinion/bush-war-iraq-190318150236739.html
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Stejně jako v Afganistánu ani v Iráku se nepodařilo ustavit řádnou vládu. 

Demobilizace armády na základě politiky zbavení se baathistických vojáků nahnala tyto dobře 

vycvičené vojenské profesionály do Al Kajdy v Iráku. Téměř ihned po invazi se v zemi 

objevili zahraniční bojovníci. Uvádí se, že do iráckého konfliktu se zapojilo asi 4 - 5 tisíc 

zahraničních bojovníků. Tito bojovníci pocházeli zejména ze Saudské Arábie a Libye, menší 

množství pak ze Sýrie, Jemenu, Alžírska, Maroka a Jordánska. Pokud jde o věk, některé 

zdroje uvádí, že většina bojovníků byla ve věku 24 - 25, tedy zřejmě bez větších bojových 

zkušeností. Významné doktrinální rozdílnosti se objevily mezi povstaleckými skupinami. 

Jordánský vůdce Al Kajdy v Iráku (AQI), Abu Musab al Zarqawi, na rozdíl od Abdullaha 

Azzama a Osama bin Ladena, se soustředil na podněcování sektářského konfliktu, kdy se 

zaměřoval na iráckou šíitskou komunitu. Snažil se roznítit sektářskou občanskou válku. 124 

Zawahiri se snažil Zarqawiho odradit od přílišného a tvrdého uplatňování práva šaría 

a odložit založení státu. V únoru 2006 Al-Kajda v Iráku zaútočila proti jedné z nejsvatějších 

svatyň al Askari v Samaře v Iráku, čímž spustila sektářskou občanskou válku. Sunitské kmeny 

v provincii Anbar přijali tvrdé uplatňování práva šaría, rovněž nepřiměřenou brutalitu. 

Zvýšení počtu americké armády a nová vláda zvládla přimět sunitské kmeny k odmítnutí Al-

Kajdy v Iráku. Tato skupina i přes svou porážku zůstala dominantní militantní skupinou 

v oblasti. 125 

                                                                                                                                                                                     
administrativa spíše vnikla na území Iráku pro jeho demonstrativní efekt. Rychlé a rozhodné vítězství v srdci 
arabského světa by poslala vzkaz všem zemím, zejména vzdorovitým zemím jako Sýrie, Libye, Irán nebo Severní 
Korea, že americká hegemonie je tady a zůstane. Jednoduše řečeno, irácká válka byla motivována touhou 

(znovu) zavést americké postavení jako světové vedoucí mocnosti. Jediný způsob, jak poslat takový hrozivý 
vzkaz bylo toto chvástavé vítězství ve válce. Hlavně, vítězství v Afganistánu nestačilo: byl to jednoduše příliš 

slabý stát. Navíc, válku v Afganistánu bylo možné považovat za „fair“, takové „oko za oko“ odpověď za to, že 

Talibán poskytl útočiště vedení Al-Kajdy. Toto mohl tedy být považováno spíše za znak slabosti než síly a a 

spíše povzbudit než odradit režimy, které byly v opozici Spojeným Státům.  Irák takový požadavek splňoval, 

protože byl silnější než Afganistán.“ 
123 Rezoluce RB 1441 (2002); Většina akademiku, která se vyjadřovala k invazi USA do Iráku v roce 2003, 

poukazuje na Chartu OSN. Uchýlení se k ozbrojené síle v mezistátních vztazích, je možné jen v zájmu udržení 

mezinárodního míru a bezpečnosti a je ze strany RB schváleno, anebo jestliže na danou situaci se uplatní čl. 51 

Charty o sebeobraně. Jelikož se tentokrát Irák provinil „jen“ tím, že nesplnil odzbrojovací požadavky z roku 

1991, zejména též – RB požadované – zlikvidování zbraní hromadného ničení nepodřídil mezinárodní kontrole, 

je opět jen na RB, aby rozhodla o donucení Iráku k takto nařízenému odzbrojení. Ve své jednomyslně přijaté 

rezoluci 1441 (2002) sice RB vyjádřila varování, že Irák bude čelit závažným důsledkům svého pokračujícího 

porušování odzbrojovacích povinností, avšak už neobsahovala výslovnou výzvu k uplatnění ozbrojené síly 

proti němu. Je tedy zřejmé, že útok amerických ozbrojených sil byl proveden bez mandátu RB a lze ho tedy 

považovat za protiprávní akt. 
124 Srov. STERN J and BERGER J.M. ISIS, the State of Terror, 2015.  
125 DONNELLY M G, SANDERSON T and FELLMAN Z, Foreign Fighters in History op.c. str. 16-17. 
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Invaze Spojených států do Iráku v roce 2003 měla však dalekosáhlé následky, které 

jen málokdo předvídal. Nestabilní vláda, následovaná stažením amerických vojsk z Iráku 

v roce 2011, vytvořila vakuum, které bylo vyplněno islamisty. 

3.3. Zahraniční terorističtí bojovníci v ozbrojených konfliktech  

Pomyslná čtvrtá vlna konfliktů vzniká v souvislosti s občanskou válkou v Sýrii 

a vznikem džihádistických skupin, jako je Jabath al Nusra nebo Islámský stát.126 

Sýrie (od roku 2012 do současnosti) 

V prosinci 2010 v Tunisku začaly protesty a požadavky na změnu režimu na Blízkém 

východě a tyto pokračovaly jako tzv. Arabské jaro. V Sýrii začaly demonstrace v březnu 

2011, kdy bezpečnostní síly zahájily palbu do davu protestujících ve městě Deraa, na Irácko-

jordánských hranicích. Syřané požadovali odchod Assada, ale tvrdé vládní zákroky následně 

vedly ke vzniku občanské války v roce 2012. Assad údajně umožnil, aby se na svobodu 

z věznic dostali bojovníci, kteří zde byli zavřeni za irácké války. Tyto osoby se staly hlavní 

silou Al Kajdy v Iráku (AQI). Přítomnost teroristů a extrémistů měla dodat věrohodnost 

tvrzení Assada, že bojuje proti Islamistům, přičemž veřejně označil všechny odpůrce režimu 

jako teroristy. Porušování lidských práv spáchaných Assadovým režimem, šíitské 

bezpečnostní síly v Iráku, a šíitské milice v Iráku a Sýrii poskytly efektivní podklad pro 

zahraniční bojovníky. Mnoho rekrutů, stejně jako v počátečních dnech sovětské války 

v Afganistánu, byli vedeni humanitárním impulsem ochránit své sunnitské bratry a sestry.127  

Zahraniční bojovníci inspirování zprávami v médiích byli mobilizování již od počátku 

roku 2011 za účelem chránit Syřany proti režimu Bašára Assada. Ačkoli se mnoho bojovníků 

mobilizovalo individuálně, existující sítě z předchozích konfliktů usnadňovaly jejich pohyb. 

Jak již bylo zmíněno výše, mnoho skupin pocházelo ze severního Kavkazu nebo Uzbekistánu. 

Mnoho arabských vlád a prominentních sunitských kleriků pobízeli své občany, aby bránili 

syrské sunnity. Podpora, kterou zahraniční bojovníci získávali v sunitském muslimském 

světě, spojená s existujícím sektářským konfliktem a akcemi Al-Kajdy v Iráku (AQI), 

pokračovala ve vývoji syrské občanské války do konfliktu s ještě většími sektářskými motivy. 

                                                           
126 COOLSAET, R., Facing the Fourth Foreign Fighters Wave, What Drives Europeans to Syria, and to 
Islamic State? op.c., str. 20. 
127 DONNELLY, Foreing Fighters in History, op.cit. str. 19. 
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Mezinárodní centrum pro studium radikalizace a politického násilí odhadovalo, že mezi lety 

2011 a prosince 2013 přicestovalo do Sýrie přes 8,5 tisíc zahraničních bojovníků128.  

 Vznik organizace ISIS 

V roce 2004, v reakci na invazi Iráku, vzniká organizace Al-Kaida v Iráku (AQI), 

kterou se její zakladatel Abu Musa al-Zarqawi přihlásil k následování Usama bin Ládina.129 

Zarqawi byl zabit v roce 2006. Poté se tato skupina připojila k uskupení Mudžáhedinská rada 

šúry (MSC), která sdružovala několik sunitských extrémistických organizací. V říjnu 2006 

toto uskupení vyhlásilo Islámský stát v Iráku. V letech 2006-2010 byl jeho vůdcem Abu 

Abdullah al Rashid Baghdadi. Po jeho smrti byl zvolen jeho nástupcem Abu Bakr al -

Baghdadi. 

Vzrůstající chaos dovolil AQI, nyní vedenou Abu Bakrem al Baghdadi, se rozšířit do 

Sýrie jako Jabhat al Nusra (Nusra Front) pod vedením Abu Mohammed al Jolani.130 Vznik 

Jabhat al Nusra byl oficiálně oznámen v lednu 2012 a do roku 2013 byla nejsilnější bojující 

skupinou v Sýrii. V dubnu 2013 Baghdani konsolidoval moc oznámením vzniku Islámského 

státu v Iráku a al – Sham (ISIS, ISIL, IS).131 Současně oznámil, že Jabhat al Nusra bude 

zapojena do struktur Islámského státu. S tímto nesouhlasil Zawahiri a trval na tom, aby al 

Nusra zůstala nezávislá.  Nakonec Zawahiri v únoru 2014 prohlásil, že Islámský stát není 

součástí Al Kajdy. Dále zdůraznil, že Al Kajda nemá s IS žádné organizační spojení 

a neodpovídá za jeho akce. V červnu 2014 al-Baghdadi vyhlásil vytvoření kalifátu. Toto bylo 

důležité povzbuzení pro propagandu a rekrutování. Islámský stát produkoval videa 

a magazíny zobrazující každodenní život v kalifátu a vyzývající sunnity k cestě a připojení se 

k jejich státu.132 IS se stal nechvalně proslulým svou přísnou interpretací islámu a islámského 

                                                           
128 Measuring Importance and Influence in Syrian Foreign Fighters Network , The International Centre for Study 
of Radicalisation and Political Violence, King´s College London (2014) https://icsr.info/wp-
content/uploads/2014/04/ICSR-Report-Greenbirds-Measuring-Importance-and-Influence-in-Syrian-Foreign-
Fighter-Networks.pdf 
129 Zarqawi bojoval na obranu Al Kajdy a Talibánu poté, co Američané napadli Afganistán v roce 2001. V roce 
2002 utekl do Iránu a odtud do Kurdistánu v Iráku, kde se přidal ke kurdské džidadistické skupině Ansar al-
Islam.  Byla to až invaze Iráku, která údajně vedla ke spojenectví s bin Ladenem. 
130 DONNELLY, Foreign Fighters in History, op.cit. str. 19-21 
131 Islamic State in Iraq and the Levant – ISIL, Islamic State of Iraq and al Sham – ISIS; Daesh – derogativní 
výraz vycházející z arabského akronyma této organizace. 
132 DONNELLY, Foreign Fightes in History, op.c. str. 23; rovněž. Reflex, 29. 6. 2019 Islámský stát byl na 
vrcholu moci před pěti lety. Vyhlásil chálifát na území větším než Česká republika, dostupné na:  
https://www.reflex.cz/clanek/historie/96156/islamsky-stat-byl-na-vrcholu-moci-pred-peti-lety-vyhlasil-chalifat-
na-uzemi-vetsim-nez-ceska-republika.html (poslední přístup 5.1.2020). 

https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/04/ICSR-Report-Greenbirds-Measuring-Importance-and-Influence-in-Syrian-Foreign-Fighter-Networks.pdf
https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/04/ICSR-Report-Greenbirds-Measuring-Importance-and-Influence-in-Syrian-Foreign-Fighter-Networks.pdf
https://icsr.info/wp-content/uploads/2014/04/ICSR-Report-Greenbirds-Measuring-Importance-and-Influence-in-Syrian-Foreign-Fighter-Networks.pdf
https://www.reflex.cz/clanek/historie/96156/islamsky-stat-byl-na-vrcholu-moci-pred-peti-lety-vyhlasil-chalifat-na-uzemi-vetsim-nez-ceska-republika.html
https://www.reflex.cz/clanek/historie/96156/islamsky-stat-byl-na-vrcholu-moci-pred-peti-lety-vyhlasil-chalifat-na-uzemi-vetsim-nez-ceska-republika.html
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práva šaría a násilím páchaným na obyvatelstvu, které vyznává jiné náboženství než sunnitský 

islám.133 

Globální džihád proti nevěřícím je ústřední ideologii IS. IS však jde v povinnostech 

muslima ještě dál. Zdůrazňuje dvojí povinnost, a to jak džihád, tak hijrah (emigrace). IS 

nechtěla pouze porazit své nepřátele, ale rovněž vytvořit novou politickou entitu. Proto 

Islámský stát rekrutoval nejen mužské zahraniční bojovníky, ale pobízel i ženy a někdy i celé 

rodiny s dětmi, aby se přestěhovali na území, které bylo jimi kontrolováno v Sýrii a Iráku.134 

V rozsudku v nizozemské případu Contex, který rovněž bude rozebrán v části V, se 

ohledně rekrutování uvádí: 

„Džihádisté, kteří jsou aktivní v Sýrii, intenzivně využívají internetu a sociálních sítí. 

Tímto způsobem šíří svou ideologii, informují o svých aktivitách a podněcují k podpoře 

(finanční nebo/a fyzické). Mají vlastní mediální platformy, webové stránky, Facebookové 

stránky a účty na Twitteru. Zprávy jsou šířené přes džihádistické webové stránky a fóra, ale 

rovněž přes „mainstream“ kanály jako YouTube. Zahraniční bojovníci hrají v této propagandě 

důležitou roli. V mnoha videích je zdůrazňováno vzájemné kamarádství mezi bojovníky, kteří 

přišli do Sýrie ze všech koutů světa, aby pomohli tamnímu obyvatelstvu a založili Islámský 

stát. Vzkaz je takový, že v Sýrii mohou plně vyjadřovat a praktikovat svou víru jako 

muslimové. Muslimové jsou povoláváni otevřeně, aby se k nim připojili, protože džihád 

v Sýrii stal povinností každého muslima. Důležitou součástí této propagandy je glorifikace 

mučednické smrti. Bojovníka očekává buď vítězství, nebo nejvyšší postavení v ráji.“135 

Brutalita bojovníků IS šokovala a přilákala další zahraniční bojovníky, resp. 

dobrovolníky se západních zemí, kteří se připojili ke kurdským silám, zejména IPG, které 

hrály rozhodující roli ve válce proti IS v Sýrii. Bojovníci, kteří se přidali ke kurdským 

jednotkám, pocházejí často z kurdské diaspory v západních zemích. Členy jednotek PKK jsou 

                                                           
133 DONNELLY, Foreign Fighters in History op.c., str. 22—24; rovněž viz Islámský stát byl na vrcholu moci 

před pěti lety, Reflex https://www.reflex.cz/clanek/historie/96156/islamsky-stat-byl-na-vrcholu-moci-pred-peti-
lety-vyhlasil-chalifat-na-uzemi-vetsim-nez-ceska-republika.html op.c. 
134 ARRIELLI N., From Byron to bin Laden, op.c., str. 63-64; rovněž viz  Nejméně 70 žen z Německa se 

připojilo k ISIS : http://rt.com/news/245077-germany-women-join-isis/ a asi 60 žen z Velké Británie - 
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/syria-girls-at-least-60-british-women-and-girls-as-young-
as-15-have-joined-isis-in-syria-10078069.html 
135 Prosecutor v. Imane B et al. - Rozsudek okresního soudu v Haagu ze dne 10.12.2015, sp.zn. 09/842489-14, 
para 6.11 

https://www.reflex.cz/clanek/historie/96156/islamsky-stat-byl-na-vrcholu-moci-pred-peti-lety-vyhlasil-chalifat-na-uzemi-vetsim-nez-ceska-republika.html
https://www.reflex.cz/clanek/historie/96156/islamsky-stat-byl-na-vrcholu-moci-pred-peti-lety-vyhlasil-chalifat-na-uzemi-vetsim-nez-ceska-republika.html
http://rt.com/news/245077-germany-women-join-isis/
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/syria-girls-at-least-60-british-women-and-girls-as-young-as-15-have-joined-isis-in-syria-10078069.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/syria-girls-at-least-60-british-women-and-girls-as-young-as-15-have-joined-isis-in-syria-10078069.html
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pak zejména Kurdové žijící v Turecku, Sýrii, Iráku a Iránu, tedy zemí, které si Kurdy 

rozdělily.136 

Dne 27. 10. 2019 zemřel Abu Bakr al-Baghdadi.137 Zdá se však, že jeho ideologie žije 

dál. Podobné organizace není možné úplně zničit. Motivace, která byla hlavním faktorem pro 

jejich vznik, stále existuje.138 Netrvalo ani tak dlouho a má již svého nástupce.139 

Velká provázanost s Al Kajdou a zejména jeho ideologií je zřejmá v mnoha brutálních 

konfliktech na teritoriu Afriky. Jen příkladem jsou uvedeny dva z nich. 

Somálsko 

Militantní islám byl v Somálsku dlouhodobě přítomen, avšak za diktátorské vlády 

prezidenta Siad Barre neměl výrazný vliv na politickou situaci. Toto se změnilo po jeho 

svržení v roce 1991, kdy zemi ovládl chaos, který více méně trvá do současné doby. 

Zahraniční bojovníci se objevují v Somálsku přibližně od roku 2000 ve spojení 

s džihádistickým hnutím vedeným Islamic Courts Union - ICU (islámská vojenská unie).  

Cílem ICU bylo ukončení chaosu za současného zavedení přísné formy práva šaría. Sousední 

Etiopie měla obavy z růstu vlivu ICU a ohrožení legitimity tehdy vytvořené Přechodné 

národní vlády, která byla podporována jak OSN, tak Africkou unii i Ligou arabských států. 

V roce 2006 vstoupila etiopská armáda na území Somálska. 

 V roce 2007 se objevuje skupina Al Shabaab (v arabštině Mladí) Jedná se o militantní 

islamistickou skupinu s vazbami na Al Qaedu, která využívá metod Talibánu v Afganistánu, 

tedy využívá jakýchkoli postupů, tedy i těch nejbrutálnějších, k dosažení svého cíle.140 Al 

Shabaab již od počátku byl velmi úspěšný v přilákání zahraničních bojovníků. Etiopská 

intervence jim umožnila dovolávat se pojmu obraný džihád a svolat mudžahedíny k boji proti 

                                                           
136 ARRIELLI N., From Byron to bin Laden, op.cit. str. 65. 
137 President Trump: ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi is dead, CNN, 27.10.2019 
https://edition.cnn.com/2019/10/27/politics/isis-abu-bakr-al-baghdadi-operation-donald-trump/index.html 
138 CNN, How ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi became a feared preacher of hate, 27.10.2019 
https://edition.cnn.com/2019/10/27/middleeast/isis-leader-baghdadi-preacher-of-hate-intl-hnk/index.html 

139 „Neraduj se, Ameriko.“ Islámský stát potvrdil smrt Bagdádího a jmenoval jeho nástupce , Seznam, 

31.10.2019 https://www.seznamzpravy.cz/clanek/islamsky-stat-potvrdil-smrt-bagdadiho-a-jmenoval-jeho-
nastupce-81987 
140 Více k hrozbě al Shabaab – SHINN D., All Shabaab´Foreign Threat to Somalia; Elsevier Limited on behalf 
of Foreign Policy Research Institute, 2011. 

https://edition.cnn.com/2019/10/27/politics/isis-abu-bakr-al-baghdadi-operation-donald-trump/index.html
https://edition.cnn.com/2019/10/27/middleeast/isis-leader-baghdadi-preacher-of-hate-intl-hnk/index.html
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/islamsky-stat-potvrdil-smrt-bagdadiho-a-jmenoval-jeho-nastupce-81987
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/islamsky-stat-potvrdil-smrt-bagdadiho-a-jmenoval-jeho-nastupce-81987
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bezvěrcům.141  Na rozdíl od Afganistánu a Bosny, pocházela většina těchto zahraničních 

bojovníků z řad somálské diaspory v západních zemích. Mnoho z nich přichází ze Spojených 

států a Kanady, ale i z Austrálie, Velké Británie, či Skandinávie. Zpočátku bylo jejich  hlavní 

snahou dostat etiopské jednotky ze Somálska. Poté, co se etiopská armáda v roce 2009 stáhla, 

Al-Shabaab pokračuje v šíření teroru a snaze o co nejširší zavedení práva šaría. Má své 

výcvikové tábory a je zřejmé, že má dostatek finančních zdrojů, zbraní a technického 

vybavení.142  Mnozí zahraniční bojovníci chtěli ze země odejít, neboť s odchodem etiopských 

sil neviděli důvod dál bojovat, jejich motivací totiž byl zejména nacionalistický sentiment.143 

Většina zahraničních bojovníků však odchází přes nesouhlas velení al Shabaab a mnozí z nich 

byli zabiti i z tohoto důvodu.144 Jak ukazují některé zprávy, somálští bojovníci z al Shabaab se 

stávají v průběhu doby nepřátelští a nedůvěřiví k zahraničním bojovníkům a ti, kteří odcházejí 

nyní tak činí většinou z pocitu zklamání a rozčarování.145  

Nigérie (Boco Haram) 

Boco Haram je další militantní islámská skupina, která přilákala do svých řad 

zahraniční bojovníky.  Tato skupina se objevuje se v roce 2002 a jejím cílem bylo očistit 

islám v severní Nigerii. Ač původně se tato skupina snažila nepoužívat násilí, vyvinula se z ní 

jedna z nejhorších teroristických organizací, která má na svědomí desítky tisíc mrtvých a přes 

2 miliony lidí před nimi uteklo ze svých domovů. Od roku 2015 se staví na stranu ISIS.146 

Využívá rovněž zahraniční bojovníky, kteří zejména přicházejí ze sousedních zemí, jako je 

                                                           
141 DE ROY VAN ZUIJDEWIJN J and BAKKER E, Returning Western Foreign Fighters: The case of 
Afghanistan, Bosnia and Somalia, ICCT – International Centre for Counter-Terrorism The Hague, June 2014, 
str. 9 

142 HARNISCH Ch, The Terror Threat from Somalia, 12 February 2010  
https://www.criticalthreats.org/analysis/the-terror-threat-from-somalia-the-internationalization-of-al-shabaab; 
rovněž viz CILLUFFO J F, COZZENS B. J, and RANSTORP M: Foreign Fighters: Trends, Trajectories and 
Conflict Zones, Homeland Security Policy Institute, George Washington University., str. 7; 
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/8008033/Britain-facing-a-new-wave-of-terrorist-
attacks-MI5-warns.html; také Britain facing a new wave of terrorist attacks, MI5 warns, Telegraph,16.9.2010 
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/8008033/Britain-facing-a-new-wave-of-terrorist-
attacks-MI5-warns.html 
143 DE ROY VAN ZUIJDEWIJN J and BAKKER E, Returning Western foreign fighters: The case of 
Afghanistan, Bosnia and Somalia, str. 10 
144 Tamtéž, str. 10 

145 Frustrated Foreign Fighters in Al-Shabab ransk break away, the Star, 29.5.2019 https://www.the-
star.co.ke/news/2019-05-23-frustrated-foreign-fighters-in-al-shabab-ranks-break-away/  
146 Dostupné na: https://en.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram 

https://www.criticalthreats.org/analysis/the-terror-threat-from-somalia-the-internationalization-of-al-shabaab
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/8008033/Britain-facing-a-new-wave-of-terrorist-attacks-MI5-warns.html
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/8008033/Britain-facing-a-new-wave-of-terrorist-attacks-MI5-warns.html
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/8008033/Britain-facing-a-new-wave-of-terrorist-attacks-MI5-warns.html
https://www.telegraph.co.uk/news/uknews/terrorism-in-the-uk/8008033/Britain-facing-a-new-wave-of-terrorist-attacks-MI5-warns.html
https://www.the-star.co.ke/news/2019-05-23-frustrated-foreign-fighters-in-al-shabab-ranks-break-away/
https://www.the-star.co.ke/news/2019-05-23-frustrated-foreign-fighters-in-al-shabab-ranks-break-away/
https://en.wikipedia.org/wiki/Boko_Haram
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Čad, Niger a Kamerun. Novým trendem je, že motivací již není boj proti bezvěrcům, 

respektive řady bezvěrců se rozšiřují i do řad samotného muslimského obyvatelstva.147 

4. Zahraniční bojovníci v ozbrojeném konfliktu na Ukrajině 

Přestože by se mohlo zdát, že konflikt, který probíhá na východě Ukrajiny, ne zcela 

zapadá do vln islámského džihádismu, rozhodně stojí za podrobnější rozbor. V prvé řadě je do 

tohoto konfliktu zapojeno velké množství zahraničních bojovníků, přičemž v mnoha 

případech můžeme zaznamenat určité propojení s konflikty popsanými výše. Postavení 

zahraničních bojovníků z pohledu mezinárodního práva může být v určitém směru 

komplikovanějším než ve výše popsaných konfliktech. Podle odhadů médií mezi povstalci 

bojuje 10 – 20 Čechů.148 Fascinujícím způsobem popsal konflikt na Ukrajině slovenský 

novinář Tomáš Forró, který strávil na Ukrajině mnoho měsíců a měl možnost mluvit 

s účastníky konfliktů na obou stranách, tedy straně pro-ruské a pro-ukrajinské. Podrobně 

popsal i zapojení zahraničních bojovníků v tomto konfliktů a jejich důvody.149 

Události na Ukrajině se daly do pohybu po masových protestech na náměstí 

Nezávislosti (Majdan Nezaležnosti) v Kyjevě v listopadu 2013. Tyto protesty souvisely mimo 

jiné s rozhodnutím tehdy proruské vlády nepodepsat asociační dohodu s EU. Protesty 

eskalovaly 18. 2. 2014, kdy se vládní bezpečnostní jednotky pokusily vytlačit protestující 

z náměstí. Výsledkem byly desítky mrtvých a stovky zraněných. 22. 2. 2014 ukrajinský 

parlament hlasoval o odvolání prezidenta Janukoviče, který následně uprchl do Ruska.   

Protivládní protesty se rozšířily na východní Ukrajinu koncem roku 2013. Situace se 

výrazně zhoršila v dubnu 2014 a ukrajinská vláda tak iniciovala proti-teroristickou operaci 

(„anti-terror operation) spolu s rozmístěním ozbrojených sil do východních oblastí. Na konci 

dubna 2014 ukrajinská vláda oznámila, že ztratila kontrolu nad oblastmi Doněcka a Luhanska. 

Mimořádné následky měly střety v Oděse dne 2. 5. 2014 mezi proukrajinskými a proruskými 

                                                           
147 Boko Haram using drones, foreign fighters, Punch, 28.11.2018, https://punchng.com/bharam-using-drones-
foreign-fighters-army/;  Foreign Fighters part of Nigeria´s Boko Haram, The Christian Science Monitor, 
26.11.2013 https://www.csmonitor.com/World/Latest-News-Wires/2013/1026/Foreign-fighters-part-of-Nigeria-
s-Boko-Haram,  
148 Srovnej např. Čech Pavel na Ukrajině bojoval pět let za separatisty: Přišel jsem o nohu a o iluze, Blesk 

zprávy, 9.9.2019 https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/618324/cech-pavel-na-ukrajine-bojoval-pet-let-
za-separatisty-prisel-jsem-o-nohu-a-o-iluze.html; Čeští bohatýři bojující v Donbasu: Tady je větší demokracie 

než u vás, Idnes.cz, 21.5.2017, https://zpravy.idnes.cz/donecka-lidova-republika-cesti-dobrovolnici-begemot-
kavkaz-p4q-/zahranicni.aspx?c=A170518_104530_zahranicni_aha; Říkají mi Kavkaz, jsem Čech a bojuji za 

proruské separatisty, Aktualně.cz 27.7.2015 https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/exkluzivne-cech-receny-
kavkaz-valci-za-proruske-separatisty/r~7de98ec833d611e595f70025900fea04/ 
149 V podrobnostech o tomto konfliktu FORRÓ T., Donbas, svadobný artmán v hotelu vojna, nakladatelství N 
Press, 2019; rovněž srov. ARRIELLI, N. From Byron to bin Laden, op.c. str.112-114 

https://punchng.com/bharam-using-drones-foreign-fighters-army/
https://punchng.com/bharam-using-drones-foreign-fighters-army/
https://www.csmonitor.com/World/Latest-News-Wires/2013/1026/Foreign-fighters-part-of-Nigeria-s-Boko-Haram
https://www.csmonitor.com/World/Latest-News-Wires/2013/1026/Foreign-fighters-part-of-Nigeria-s-Boko-Haram
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/618324/cech-pavel-na-ukrajine-bojoval-pet-let-za-separatisty-prisel-jsem-o-nohu-a-o-iluze.html
https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/618324/cech-pavel-na-ukrajine-bojoval-pet-let-za-separatisty-prisel-jsem-o-nohu-a-o-iluze.html
https://zpravy.idnes.cz/donecka-lidova-republika-cesti-dobrovolnici-begemot-kavkaz-p4q-/zahranicni.aspx?c=A170518_104530_zahranicni_aha
https://zpravy.idnes.cz/donecka-lidova-republika-cesti-dobrovolnici-begemot-kavkaz-p4q-/zahranicni.aspx?c=A170518_104530_zahranicni_aha
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/exkluzivne-cech-receny-kavkaz-valci-za-proruske-separatisty/r~7de98ec833d611e595f70025900fea04/
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/exkluzivne-cech-receny-kavkaz-valci-za-proruske-separatisty/r~7de98ec833d611e595f70025900fea04/
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silami Tento protest skončil tragicky. Došlo k požáru budovy odborů, kam uprchli protestující 

z řad pro-ruských sil. Při následném požáru zahynulo více než 40 lidí.150  Dne 11. 5. 2014 

proběhlo referendum (jehož výsledky nebyly uznány většinou států) a následně byla 

vyhlášena samostatnost Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky. Zástupci 

obou separatistických republik zároveň žádali, aby byli připojeni k Ruské federaci. K uznání 

obou republik došlo jen hrstkou stejně neuznaných entit.151 

Kromě popsaných událostí došlo ke konci února 2014 rovněž k protestům na Krymu 

proti nové ukrajinské vládě. Armáda a vojáci v uniformách bez identifikujících insignií 

převzali kontrolu vládních budov na Krymu. Ruská federace následně připustila přítomnost 

ruských vojáků při převzetí kontroly nad Krymem. Připojení Krymu a Sevastopolu do Ruské 

federace bylo oznámeno 18. 3. 2014 jako výsledek referenda, které však bylo prohlášeno za 

neplatné jak ukrajinskou vládou, tak i většinou států.152 

Konflikt na východní Ukrajině přilákal množství zahraničních bojovníků velmi 

rozdílného původu. Stejně jako například konflikt v Sýrii nebo Bosně, i na Ukrajině se 

nacházejí zahraniční bojovníci na obou stranách konfliktu. Je již zcela nepochybné, že do 

tohoto konfliktu jsou aktivně zapojení občané Ruska. 153  Často jsou to vojáci (údajně na 

dovolené).154 Operují zde různé ruské soukromé bezpečnostní organizace, z nichž 

nejobávanější je ruská soukromá armáda Vagner, dalšími jsou MS Group nebo Slav Corps.155 

Hlavně z počátku konfliktu na Ukrajinu přijížděly i různé kozácké oddíly.156  

O propojenosti zahraničních bojovníků s již zmíněnými konflikty svědčí např. historie 

Igora Girkina známého takéjako Igor Ivanovič Strelkov. Girkin byl dobrovolníkem v Bosně 

na straně vojenských sil Republiky Srpské. V Bosně bojoval od podzimu 1992 do jara 1993. 

                                                           
150 Jeden z českých zahraničních bojovníků prohlásil, že právě události kolem požáru v Oděse byly pro něho l 

rozhodujícím momentem, kdy se rozhodl zapojit do bojů. Např. viz FORRÓ T., Donbas, str. 148.  
151 FORRÓ T., Donbas, op.cit. str. 174-175 – na území České republiky fungovala ambasáda Doněcké lidové 
republiky ve formě občanského sdružení, dokud ji soud nezrušil, dostupné na: https://hlidacipes.org/donecky-
konzulat-zrusen-vrchni-soud-v-olomouci-potvrdil-rozsudek-krajskeho-soudu/ 
152 Krym vyhlásil nezávislost, Putin ji posvětil. Připojení k Rusku se blíží, Idnes, 17.3.2014 

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/vysledky-referenda-na-krymu.A140317_073918_zahranicni_im 
153 Shaun, Walker, „Putin Admits Russian Military Presence in Ukrajin efor First Time, Guardian, 17.12.2015, 

http://theguardian.com/world/2015/dec/17/vladimir-putin-admits-russian-militry-presence-ukraine 
154 FORRO T., Donbas, op.cit., str. 60. 
155 Thomas Gibbons-Neff, How a 4-Hour Mercenaries and U.S. Commandos Unfolded in Syria, New York 
Times, 24.5.2018 - https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/american-commandos-russian-
mercenaries-syria.html; Forro, str. 206. 
156 FORRO, T, Donbas, op.cit., str. 141 mezi nejhorší skupiny patřil obávaný kozácký pluk Přízrak, či velitel 

kozáckého pluku Pavel Dremov. 

https://hlidacipes.org/donecky-konzulat-zrusen-vrchni-soud-v-olomouci-potvrdil-rozsudek-krajskeho-soudu/
https://hlidacipes.org/donecky-konzulat-zrusen-vrchni-soud-v-olomouci-potvrdil-rozsudek-krajskeho-soudu/
https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/vysledky-referenda-na-krymu.A140317_073918_zahranicni_im
http://theguardian.com/world/2015/dec/17/vladimir-putin-admits-russian-militry-presence-ukraine
https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/american-commandos-russian-mercenaries-syria.html
https://www.nytimes.com/2018/05/24/world/middleeast/american-commandos-russian-mercenaries-syria.html
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Poté se účastnil bojů v Čečensku, ale ještě předtím se podílel na odtržení proruského 

Podněstří od Moldavska. Girkin se objevil v roce 2014 jako jeden z lídrů proruských 

separatistů na východní Ukrajině. Stal se dokonce ministrem obrany Doněcké lidové 

republiky. Před Donbasem se stačil zúčastnit i anexe Krymu.157 K proruským silám se zapojili 

např. i extrémní francouzští pravicoví dobrovolníci, kteří vidí Rusko jako ochranu proti 

liberální globalizaci.158 Na straně proruských separatistů bojují i Srbové, neboť Rusko stálo na 

jejich straně během války v bývalé Jugoslávii.159 Je však s podivem, že se na proruskou stranu 

připojují i někteří Čečenci.160  

Zahraniční bojovníci jsou přítomní i v řadách pro-ukrajinských sil. Jsou mezi nimi lidé 

z Čečenska (kteří bojují i v řadách IS), Gruzie, Skandinávie, Slovenska, Polska, Velké 

Británie, USA, Izrael a také Ruska. Mnoho z nich jsou veteráni vojenských konfliktů, mají 

motivaci bojovat a mají profesionální výcvik. Pro mnohé je motivem zničit ruské 

impérium.161 Na Ukrajině bojují i Chorvati, pro které se jedná o boj proti Rusku, ale i určitou 

pomstou Srbům.162 Na straně proukrajinských sil bojuje i velké množství Gruzínců, pro které 

se jedná o odplatu za ruskou intervenci v rusko-gruzínském konfliktu.  

V říjnu 2015 přijal ukrajinský parlament zákon, který umožňuje narukování cizinců do 

ukrajinské armády. Do té doby sloužili cizinci v polooficiálních uniformách, jako je například 

Azov batalion nebo právě některé gruzínské vojenské jednotky. Tento nový zákona umožnil 

větší centralizaci a hlavně vládní kontrolu.163 

V souvislosti s konfliktem na Ukrajině stojí za zmínku předcházející snahy o odtržení 

území, ve kterých sehrála svou roli ruská přítomnost. Po rozpadu Sovětského svazu došlo 
                                                           
157 ARRIELLI, N, From Byron to bin Laden, op.cit., str., 60 a 222; také viz: Igor Girkin, krivac za rušenje 

malezijskog aviona, ratovao i u BiH, Klix.ba 25 July 2014, http://klix.ba/vijesti/svijet/igor-girkin-krivac-za-
rusenje-malezijskog-aviona-borio-se-i-u-ratu-u-bih/140718101 
158 Patrick Jackson, Ukraine War Pulls in Foreign Fighters, BBC News, 1 September 2014, 
http://www.bbc.com/news/world-europe-28951324 
159 Bivši gasnogovnornik srpskog MUPa otišao se boriti u Ukrajinu“ Klix. 16 September 2014, 
http://www.klix.ba/vijesti/regija/bivsi-gasnogovornik-srpskog-mup-a-otisao-se-boriti-u-ukrajinu/140916069 
160 Maria Tsvetkova, „Chechens Loyal to Russia Fight alonside East Ukraine Rebels, Reuters, 10.12.2014, 

https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-chechen-fighters/chechens-loyal-to-russia-fight-alongside-
east-ukraine-rebels-idUSKBN0JO0OP20141210 
161 FORRO, T., Donbas, op.cit. str. 80-81 

162 Leo Marič, Hrvatski dragovoljci idu braniti Ukrajinu, evo što poručuju Hrvatima, Sloboda 6 February 2015, 

http://www.sloboda.hr/hrvati-u-ukrajini/; Hrvatski dobrovoljci u Ukrajini:Došli smo daubijamo četnike iz Srbije, 

„ Klix.ba, 4 April 2015, http://www.klix.ba/vijesti/svijet/hrvatski-dobrovoljci-u-ukrajini-dosli-smo-da-ubijamo-
cetnike-iz-srbije/150404089 
163 Denys Krasnikov, „Rada Lets Foreigners Serve in the Ukrainian Army“ Kyiv Post, 6 October 2015, 

https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/rada-lets-foreigners-serve-in-ukrainian-army-
399418.html ; rovněž Forro T.,Donbas, op.cit., str 135. 

http://klix.ba/vijesti/svijet/igor-girkin-krivac-za-rusenje-malezijskog-aviona-borio-se-i-u-ratu-u-bih/140718101
http://klix.ba/vijesti/svijet/igor-girkin-krivac-za-rusenje-malezijskog-aviona-borio-se-i-u-ratu-u-bih/140718101
http://www.bbc.com/news/world-europe-28951324
http://www.klix.ba/vijesti/regija/bivsi-gasnogovornik-srpskog-mup-a-otisao-se-boriti-u-ukrajinu/140916069
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-chechen-fighters/chechens-loyal-to-russia-fight-alongside-east-ukraine-rebels-idUSKBN0JO0OP20141210
https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-chechen-fighters/chechens-loyal-to-russia-fight-alongside-east-ukraine-rebels-idUSKBN0JO0OP20141210
http://www.sloboda.hr/hrvati-u-ukrajini/
http://www.klix.ba/vijesti/svijet/hrvatski-dobrovoljci-u-ukrajini-dosli-smo-da-ubijamo-cetnike-iz-srbije/150404089
http://www.klix.ba/vijesti/svijet/hrvatski-dobrovoljci-u-ukrajini-dosli-smo-da-ubijamo-cetnike-iz-srbije/150404089
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/rada-lets-foreigners-serve-in-ukrainian-army-399418.html
https://www.kyivpost.com/article/content/ukraine-politics/rada-lets-foreigners-serve-in-ukrainian-army-399418.html
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k etnickým sporům mezi Abchazy a Gruzíny, kteří se stali během sovětské éry v Abcházii 

dominantním národem. Spory přerostly ve válku v Abcházii v letech 1992 až 1993. Ačkoliv 

byla podepsána dohoda o příměří, na kterou měly dohlížet mírové jednotky OSN, status 

Abcházie se nevyřešil a v průběhu následujících let došlo k několika příhraničním incidentům, 

jež vyvrcholily válkou v Jižní Osetii v roce 2008. Abchazské jednotky tehdy podpořila ruská 

armáda a Rusko uznalo nezávislost Abcházie i Jižní Osetie a anulovalo dohodu o příměří 

z roku 1994. V obou konfliktech na straně Gruzínců bojovali také dobrovolníci z Ukrajiny.164 

Podle zprávy OHCHR (Office of the High Commissioner for Human Rights) si 

konflikt na východní Ukrajině měl vyžádat od dubna 2014 do února 2020 3,344 civilních 

obětí (z toho 147 dětí, 1,056 žen a 1,812 mužů) a více jak 7,000 zraněných civilistů. Dalších 

1,5 milionu lidí muselo opustit své domovy.165  

5. Shrnutí 

Zahraniční bojovník v obecném významu slova by mohla být osoba, která opouští 

svou zemi a jde bojovat do jiného státu. Dlouhou dobu jsme si vystačili s rozlišováním 

takových účastníků v zahraničních ozbrojených konfliktech na dobrovolníky a žoldnéře. 

Pokud se jde o význam slova dobrovolník, který se zejména v minulosti mnohdy pro osoby 

bojující v zahraničí používal, jedná se o osoby, které chtějí pomoci, a to bez ohledu na 

materiální zisk, mnohdy i z ideologických důvodů.  Toto označení se používalo a mohlo by se 

vztahovat i na osoby, které odcházejí, aby se zapojovaly do islamistických konfliktů. Zdá se 

však, že slovo dobrovolník mělo a má pro mnohé příliš pozitivní konotaci. Motivace hraje 

velmi důležitou roli pro rozhodování jedinců pro opuštění své vlasti a odchodů do boje ve 

vzdálené zemi. Rovněž pokud jde o samotné konflikty, do kterých se zapojovali bojovníci ze 

zahraničí, lze v nich vidět určité společné, ale pochopitelně i rozdělující znaky. 

Výraz zahraniční bojovník nejspíše poprvé užili novináři a následně z novinových 

článků se přesunulo toto označení do odborných časopisů a na stránky knih akademiků. Začali 

vnikat nové definice zahraničních bojovníků, které byly vesměs pod vlivem ozbrojených 

konfliktů v islámském světě. Tyto definice, pochopitelně i ve světle politických událostí, 

nakonec vedly k vytvoření skutečně specifické právní kategorie, kategorie zahraničních 

                                                           
164 FORRO T., Donbas, op.cit., str. 25. 
165OHCHR, Report on the human rights situation in Ukraine 16 Nov 2019 to 15 February 2020, str. 7, dostupné 
na https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/29thReportUkraine_EN.pdf 

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/29thReportUkraine_EN.pdf
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teroristických bojovníků. V tomto případě již skutečnost, že osoba je takto označená, s sebou 

nese právní následky. 
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Část II – Právní úprava týkající se zahraničních teroristických 

bojovníků 
V předchozí části byla popsána cesta, která vedla od zahraničních dobrovolníků až 

k vytvoření zvláštní kategorie bojovníků, tzv. zahraničních teroristických bojovníků. Ač ne 

všichni zahraniční bojovníci jsou teroristé, je zřejmé, že současná vznikající právní úprava 

sleduje otázku zahraničních bojovníků toliko z pohledu boje proti terorismu. První část této 

kapitoly bude zaměřena na právní úpravu týkající se zahraničních teroristických bojovníků na 

mezinárodní úrovni, tedy včetně právních instrumentů OSN, EU a Rady Evropy. V této části 

bude pozornost věnována samotné problematice terorismu, a to zejména letité snaze o definici 

terorismu. 

1. Právní instrumenty Organizace spojených národů 

Otázce terorismu se OSN začala systematicky věnovat až od počátku 90. let minulého 

století. Do té doby byl terorismus vnímán zejména jako hrozba konkrétním státům, nikoli jako 

celosvětová hrozba.166 Přesto Valné shromáždění OSN přijímalo již od 70. let minulého 

století řadu úmluv o terorismu, často jako reakci na některé teroristické činy.167 Tyto pak byly 

doplněny množstvím závazných rezolucí Rady bezpečnosti, zejména po událostech z 11. 9. 

2001, na základě kterých byla přijata řada opatření v oblasti prevence terorismu a spolupráce 

v této oblasti.  

Jak se terorismus postupně rozšiřoval na mezinárodní úroveň, reakce na něj se stala 

rovněž mezinárodní. Současný rámec boje proti terorismu je pak zejména reakcí na vznik Al 

Kajdy a jejích přidružených či spolupracujících organizací.  

Rada bezpečnosti OSN (RB OSN) začala považovat terorismus za takovou hrozbu, že 

přijala několik rezolucí, které nejen vybízejí státy k určitému chování, ale ve smyslu kapitoly 

VII Charty OSN přímo ukládají státům povinnost přijmout určitá opatření a kriminalizovat 

specifická jednání.168 

                                                           
166 Např. Velká Británie a severoirská IRA, Španělsko a baskická ETA. 
167 Např. v reakci na časté únosy letadel vznikly dvě úmluvy, a to Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění 

se letadel, podepsaná v Haagu dne 16. prosince 1970 (96/1974 Sb) a Úmluva o potlačování protiprávních činů 

ohrožujících bezpečnost civilního letectví, uzavřená v Montrealu dne 23. září 1971. 
168 Je možno připomenout, že zřízení ICTY a ICTR bylo rovněž na základě rezoluce Rady bezpečnosti podle 

Hlavy VII. 
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Jedním z prvních opatření v oblasti boje proti terorismu bylo vydání rezoluce RB 1267 

(1999),169 která se týká globální hrozby Al Kajdy. Odsuzuje se zde využívání afgánského 

území kontrolovaného Talibánem pro poskytnutí bezpečného útočiště a výcvik teroristů 

a plánování teroristických akcí. Rezoluce vyzývala Talibán k vydání Usamy bin Ladena.170 

Tato rezoluce obsahuje režim sankcí ve vztahu k Talibánu a požaduje po státech zmrazení 

majetku, uložení zákazu cestování a zákaz dodávání zbraní Talibánu a Al Kajdě. Rezoluce 

uvádí seznam jednotlivců a entit, na které se sankce vztahují.  

Po událostech z 11. 9. 2001 Rada bezpečnosti vydala rezoluci 1373 (2001).171 Tato 

rezoluce poprvé požaduje po státech závazně přijmout právní nástroje zakazující financování 

terorismu, zavést efektivní hraniční kontroly, které by zabránily pohybu teroristů 

a teroristických skupin, přikročit k zmrazení účtů a finančního majetku a jiných zdrojů osob, 

které spáchají nebo se pokusí spáchat teroristické činy. Tato rezoluce, resp. přístup RB se 

staly předmětem rozsáhlých diskusí.172 Martin Scheinin, který byl zvláštním zpravodajem 

OSN pro lidská práva a boj proti terorismu v letech 2005 - 2011, se domnívá, že v daném 

případě RB jednala nad rámec svých pravomocí daných Chartou OSN.  Z orgánu, který má 

řešit otázky bezpečnostních hrozeb se stává orgánem vytvářejícím trestní a bezpečnostní 

politiku s legislativními funkcemi.173 Tato kritika směřovala i vůči další rezoluci vydané 

v roce 2002, rezoluci RB 1390,174 která dále rozšiřuje mechanismus sankcí uložených rezolucí 

RB 1267. 

Obě tyto rezoluce jsou důležité zejména tím, že zavedly tzv. sankční režimy, kdy 

v rámci boje proti terorismu se státům ukládá finančně postihnout nejen samotné teroristy, ale 

rovněž ty, kteří jim pomáhají či je podporují. V případě rezoluce 1267, RB sestavila seznam 

                                                           
169 UNSC Afghanistan, 15. 10. 1999, S/RES1267 (1999). Tato rezoluce byla přijata v reakci na teroristické 
útoky na americké velvyslanectví v Keni a Tanzanii; V podrobnostech také Bílková V. – Protiteroristické 
finanční sankce Evropské unie: Případy Kadi, Yusuf, Al Barakaat a PMOI, Právní rozhledy 21/2009 
170 Tato rezoluce se stala následně záminkou pro USA k invazi Afganistánů. 
171 UNSC Threats to international peace and security caused by terrorist acts, 28.9.2001, S/RES/1373 (2001). 
Tato rezoluce bezprostředně navazuje na UNSC 1368 (2001), která odsoudila teroristický útok z 11. 9. 2001 
v New Yorku, Washingtonu D. C. a Pensylvánii.  
172  Dále též HAPPOLD M 2003, Security Council Resolution 1373 and the Constitution of the United Nations, 

Leiden J Int Law 16(3):593-610) critic of sanction régime Ginsborg L (2014) The United Nations Security 
Council’s Counter-terrorism Al-Qaida Sanctions Regime: Resolution 1267 and the 1267 Committee. In: Saul B 
(ed) Research handbook on international law and terrorism. Edward Elgar Publishing Limited, Cheltenham, pp 
608–625; take viz Amnesty International, Statement on the Implementation of SSC Resolution 1373, 1 October 
2001. 
173 Více SCHEININ M, Back to post-9/11 panic? Security Council resolution on foreign terrorist fighters.  
174 UNSC S/RES1390 (2002) Afghanistan, 28. 1. 2002. 
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osob a organizací podporujících terorismus, do kterých státy nemohly zasahovat. Další 

seznam ve smyslu rezoluce 1373 je sestavován na regionální a státní úrovni.175 Finanční 

postihy spočívají zpravidla ve zmrazení finančních prostředků a jiných ekonomických aktivit. 

Ač se taková opatření zdají rozumná a pracuje se s nimi i v rámci postihu běžné kriminality, 

v případě implementace těchto sankčních opatření nastaly situace, které vedly k závažným 

porušením lidských práv. V podrobnostech se problematice lidských práv bude věnovat část 

IV této práce.  

Nyní se však vrátíme k otázce zahraničních bojovníků. Zde sehrály významnou roli 

dvě rezoluce RB OSN z roku 2014, které reagovaly na události v Sýrii a Iráku a byly vydány 

ve smyslu kapitoly VII Charty OSN. 

První z nich je rezoluce RB 2170, která poprvé zmiňuje termín zahraniční teroristický 

bojovník.176 Tato rezoluce se specificky zaměřuje na události na Středním východě, na 

územích kontrolovanými ISIL177 a dalšími skupinami spojenými s Al Kajdou. Současně 

v článku 5 připomíná státům jejich povinnost podle rezoluce RB 1373 (2001) pohnat k trestní 

odpovědnosti ty, kteří jsou ve spojení s Al Kajdou, včetně ISIL a Al Nusrah Front, spáchají, 

organizují nebo financují teroristické činy. Články 7–10 jsou nadepsané „zahraniční 

terorističtí bojovníci“. Státy jsou zde vyzývány, aby přijaly vnitrostátní opatření k zastavení 

odchodu zahraničních teroristických bojovníků spojených s Al Kajdou a ISIL a pokud možno 

případné bojovníky potrestaly. Rezoluce rovněž požaduje, aby státy přidaly na sankční 

seznamy další osoby a skupiny, které se podílejí na rekrutování pro výše uvedené skupiny. V 

této rezoluci se však nedefinuje, kdo jsou oni zmiňovaní zahraniční bojovníci. 

Za rozhodující je třeba považovat rezoluci RB 2178, která v preambuli definuje 

zahraniční teroristické bojovníky jako: „jednotlivce, kteří cestují do jiného státu, než je stát 

jejich pobytu či občanství, za účelem páchání, plánování, přípravy teroristických činů, účasti 

na těchto činech, nebo poskytování či podstoupení teroristického výcviku, eventuálně ve 

spojení s ozbrojeným konfliktem“.178 

                                                           
175 Dne 27. prosince 2001 přijala Rada Evropské unie společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních 

opatření k boji proti terorismu (Úř. věst. L 344, s. 93), nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících 

opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu (Úř. věstník L 344, 
s. 70), jakož i rozhodnutí 2001/927/ES, kterým se stanoví seznam podle čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001 (Úř. 

věstník. L 344, s. 83).  
176 UNSC, Threats to international peace and security caused by terrorist acts, 15. 8.2014, S/RES/2170.  
177 Rezoluce RB používají buď výrazu ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant) nebo ISIS. 
178 UNSC, Threats to international peace and security caused by terrorist acts, 24.9 2014, S/RES/2178.  
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Pokud jde o samotnou definici zahraničních bojovníků, na rozdíl od výše 

zmiňovaných definic je zřejmé, že samotné zapojení do ozbrojeného konfliktu není tou hlavní 

podmínkou, ale pouze možností. Nejdůležitější je cíl, pro který jedinci odjíždějí do zahraničí, 

a tím je buď teroristický čin, nebo teroristický výcvik. Podstatným kritériem tedy je 

skutečnost, ke které skupině se zahraniční bojovník připojí nebo má v úmyslu se připojit. 

Pokud je tato skupina označena za „teroristickou“, připojení se k takové skupině se 

automaticky stává zločinem.179  

 Rezoluce v dalších článcích ukládá státům povinnost předcházet radikalizaci 

a rekrutování těchto bojovníků, včetně dětí; zabránit jejich pokusu o překročení hranic 

a finanční podporu; zabránit a potlačit rekrutování, organizování, převážení nebo vybavování 

zahraničních bojovníků a financování jejich cest a jejich aktivit. Zároveň požaduje vytvoření 

strategie pro trestní postih, rehabilitaci a reintegraci zahraničních teroristických bojovníků.180 

V článku 6 je uveden seznam jednání, která mají státy povinnost kriminalizovat ve spojení se 

zahraničními teroristickými bojovníky – cestování nebo pokus o vycestování do jiné země, 

než je jejich domovskou zemí s cílem spáchání, plánování, přípravy, nebo účastenství na 

teroristickém činu, nebo poskytnutí či přijetí teroristického výcviku. Je zřejmé, že tato 

rezoluce se zaměřuje zejména na úvodní stádia aktivit zahraničních bojovníků, tedy příprava 

cesty nebo cestování samotné. Tato rezoluce však také vedla k tomu, že každý, kdo cestoval 

nebo se jen pokusil vycestovat do zón konfliktu v Sýrii, případně Iráku, začal být automaticky 

považován za zahraničního teroristického bojovníka.  

Jako vždy i tato rezoluce postrádá definici terorismu. Přesto ukládá členským státům 

povinnost přijmout na národní úrovni právní instrumenty, které budou implementovat 

povinnosti vycházející z těchto dvou zmíněných rezolucí. 

Martin Scheinin k této rezoluci uvádí, že „jsou zde členským státům ukládány 

legislativní povinnosti, bez existence jakékoli předchozí smlouvy přijaté Valným 

shromážděním, ze které by státy mohly vycházet při implementaci svých povinností. Navíc tato 

rezoluce opět nedefinuje nebo neurčuje kategorii osob, která by mohla být identifikována jako 

teroristé. Toto vede k riziku zneužití, neboť mnoho států použije široké, vágní či snadno 

zneužitelné definice terorismu s jasnou politickou či represivní motivací.“ Schenin poukazuje 

                                                           
179 KRAHENMANN S., The Obligations under International Law of the Foreign Fighter´s State of Nationality 
or Habitual Residence, State of Transit and State of Destination . In: DE GUTTRY et al CAPONE F., 
PAULUSSEN Ch.(eds.), Foreign Fighters under International Law and Beyond , str. 239. 
180 UNSC S/RES/2178, para 4-5. 
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na rezoluci RB 1566 z roku 2004, která se alespoň o určitou definici terorismu pokusila181 

Rovněž Bibi van Ginkel poukazuje na to, že pokud RB OSN připravuje legislativu, musí 

zajistit, že „tato legislativa je jasná a přesná (zákon je předvídatelný), má jasný účel, je 

proporcionální tomuto účelu a je efektivní. Tyto právní principy jsou důležité, neboť chrání 

lidi proti zneužití moci jejich vládou nebo jinými entitami“.182 

Ačkoli ustanovení o zahraničních teroristických bojovnících hovoří o „bojovnících“, je 

zřejmé že rozsah pokrytý těmito ustanoveními jde dál, než je zapojení do boje. Některé státy 

si tato ustanovení vykládají velmi volně. Může se tak týkat i těch, kteří cestují a jsou zapojeni 

do širokého rámce dalších aktivit a nikdy nebyli zapojeni do „bojování“. Takovým příkladem 

může být odsouzení Markéty Všelichové a Miroslava Farkaše v Turecku. Tyto dvě osoby 

byly zadrženy na hranicích mezi Tureckem a Irákem a byli obvinění z podpory syrských 

kurdských milic (YPG)183. Přestože tvrdili, že přijeli poskytnout humanitární pomoc ve formě 

vybudování nemocnice, soud je považoval za zahraniční teroristické bojovníky a odsoudil 

k šesti letům a osmi měsícům odnětí svobody.184  

V roce 2015 Výbor RB předložil dokument „Návodná pravidla týkající se 

zahraničních teroristických bojovníků“ (Guiding principles on foreign terrorist fighters), 

který byl připraven jako výsledek jednání členských států a příslušných mezinárodních 

a regionálních organizací v Madridu ve dnech 27 - 28. 7. 2015. Tento dokument obsahuje 

obsáhlý návod pro efektivní implementaci rezoluce 2178. Dokument obsahuje 35 zásad, 

podrobně popsaných, které je nutné využít v rámci řešení rizik spojených se zahraničními 

bojovníky.185  

                                                           
181 SCHEININ M., A Comment on Security Council Resolution 2178 (Foreign Terrorist Fighters) as a „Form“ 

of Global Governance, 6 October 2014 – https://www.justsecurity.org/15989/comment-security-council-res-
2178-foreign-fighters-form-global-governance; také Scheinin, M Back to post-9/11 panic? Security Council 
resolution on foreign terrorist fighters - https://www.justsecurity.org/15407/post-911-panic-security-council-
resolution-foreign-terrorist-fighters-scheinin/;  také viz BÍLKOVÁ V., Foreign Terrorist Fighters and 
International Law, Groningen Journal of Internationa Law, 2019. 
182 VAN GINKEL, B The new Security Council resolution 2178 on foreign terrorist fighters: a missed 
opportunity for a holistic approach, ICCT Commentary https://icct.nl/publication/the-new-security-council-
resolution-2178-on-foreign-terrorist-fighters-a-missed-opportunity-for-a-holistic-approach/ 

183 People's Protection Units - Yekîneyên Parastina Gel (YPG) – česky lidové obranné jednotky. 
 184 Turecký Nejvyšší soud potvrdil šestileté tresty dvěma Čechům za terorismus, Novinky, 23. 7. 2018  

https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/turecky-nejvyssi-soud-potvrdil-sestilete-
tresty-dvema-cechum-za-terorismus-289075 (poslední přístup 30. 4. 2020). 
185 UNSC document S/2015/939 – Letter dated 15 December 2015 from the Chair of the Security Council 
Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter -terrorism addressed to the 
President of the Security Council, Annex II.  

https://www.justsecurity.org/15989/comment-security-council-res-2178-foreign-fighters-form-global-governance
https://www.justsecurity.org/15989/comment-security-council-res-2178-foreign-fighters-form-global-governance
https://www.justsecurity.org/15407/post-911-panic-security-council-resolution-foreign-terrorist-fighters-scheinin/
https://www.justsecurity.org/15407/post-911-panic-security-council-resolution-foreign-terrorist-fighters-scheinin/
https://icct.nl/publication/the-new-security-council-resolution-2178-on-foreign-terrorist-fighters-a-missed-opportunity-for-a-holistic-approach/
https://icct.nl/publication/the-new-security-council-resolution-2178-on-foreign-terrorist-fighters-a-missed-opportunity-for-a-holistic-approach/
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/turecky-nejvyssi-soud-potvrdil-sestilete-tresty-dvema-cechum-za-terorismus-289075
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/clanek/turecky-nejvyssi-soud-potvrdil-sestilete-tresty-dvema-cechum-za-terorismus-289075
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V roce 2018 byl přijat dodatek k Madridským Návodným pravidlům (Guiding 

Principles on Foreign Terrorist Fighters) z roku 2015.186 Tento dodatek obsahuje další 17 

pravidel, které by měly napomoci členským státům při řešení tohoto jevu. Mimo jiné se zde 

věnuje pozornost radikalizaci ve věznicích a nastavení programů pro rehabilitaci a reintegraci 

navracejících se osob.   

Rezoluci 2178 následovala řada dalších rezolucí, ve kterých termín zahraniční 

bojovník je zmíněn jen okrajově, mnohé však rozvíjejí další povinnosti států v rámci boje 

s terorismem.187 Postupně se však začínají objevovat rezoluce, které již zachycují nový trend, 

kterým je návrat těchto bojovníků do zemí původu. 188 

Mezi těmito rezolucemi je možno zmínit rezoluci RB 2368 z roku 2017, která 

vyjadřuje znepokojení nad tím, že zahraniční terorističtí bojovníci se vracejí z oblastí 

vojenského konfliktu do zemí původu a procházejí, cestují nebo přesídlují do jiných států.189 

Opakuje se zde doporučení pro přijetí trestních, ale i rehabilitačních a reintegračních 

opatření.190 Tato rezoluce mimo jiné ukládá státům zvážit vytvoření seznamu sledovaných 

osob tzv. „watch list“, nebo databázi známých a podezřelých teroristů, včetně zahraničních 

                                                           
186 UNSC document S/2018/1177 Letter dated 28 December 2018 from the Chair of the Security Council 
Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter -terrorism addressed to the 
President of the Security Council (Addendum to the guiding principles on foreign terrorist fighters (2018)  
187 UNSC, Threats to international peace and security, 19.12.2014, S/RES/2195 (2014, para 19 preambule a 
para 22; UNSC, Threats to international peace and security caused by terrorist acts, 20.11.2015, S/RES/2249 
(2015), para 5 of preambule; UNSC, Middle East (Syria), 22.12 2015, S/RES/2258 (2015), para 7 of 
preambule; UNSC, Threats to international peace and security caused by terrorist acts: Aviation security, 
22.9.2016, S/RES/2309 (2016) para 8; UNSC, The situation in the Middle East (Syria), 17.11.2016, 
S/RES/2319 (2016), paras 5 a 7 preambule;  UNSC, Threats to international peace and security caused by 
terrorist acts, 12.12.2016, S/RES/2322 (2016), par 3,5, 16, 19, 20;UNSC, Threats to international peace and 
security caused by terrorist acts, 24.5.2017, S/RES/2354 (2017), para 14 preambule; UNSC Threats to 
international peace and security, 21.9.2017, S/RES/2379 (2017, para 3 preambule; UNSC,  The situation in the 
Middle East, 19.12.2017, S/RES/2393 (2017) para 7 preambule; UNSC, Threats to international peace and 
security caused by terrorist acts, 21.12.2017, S/RES/2395 (2017), para 12 a 24 preambule; UNSC, Threats to 
international peace and security caused by terrorist acts: Preventing and combating the financing of terrorism, 
S/RES/2462 (2019) ze dne 28.3.2019; UNSC, Threats to international peace and security, S/RES/2482 (2019) 
ze dne 19.7.2019;¨. 
188 V dokumentu Guiding Principles se mimo jiné uvádí, že významné riziko vychází i z aktivit zahraničních 

teroristických bojovníků po jejich návratu do státu svého původu. Ne všichni se vracejí jako teroristi a mnozí se 

vrací přesně proto, že jsou rozčarováni (zbaveni iluzí) a již se nechtějí účastnit ozbrojeného konfliktu. Avšak ti, 

kdo se vrací, mohli být vystaveni extrémnímu násilí, sofistikovanému výcviku a zkušenosti z bojiště. Malý 

počet vracejících se zahraničních teroristických bojovníků proto představují velmi významnou hrozbu 

mezinárodnímu míru a bezpečí. 
189 UNSC, Threats to international peace and security caused by terrorist acts, 20.7. 2017, S/RES/2368 (2017). 
190 UNSC, Threats to international peace and security caused by terrorist acts, 21.12.2017, S/RES2396, para 29 . 
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teroristických bojovníků, pro potřeby policejních orgánů, hraniční bezpečnosti, celníků, 

vojenské a civilní rozvědky.  

Jednou z posledních rezolucí týkajících se mimo jiné zahraničních bojovníků je 

rezoluce RB 2490 ze září 2019. Rezoluce opětovně odkazuje na hrozbu ISIL mezinárodnímu 

míru prostřednictvím teroristických útokům, ale zvažuje již i možnost, že jejich jednání lze 

považovat za válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nebo genocidu (avšak jako taktiku 

terorismu).191  

Pokud se blíže podíváme na rezoluce RB, převažují zde dokumenty, které spojují 

zahraniční teroristické bojovníky s ozbrojeným konfliktem na území Sýrie. Řada rezolucí 

a dokumentů RB se zaměřuje i na bezpečnostní situaci v Africe, avšak žádná z nich není 

specificky zaměřená na hrozbu zahraničních teroristických bojovníků ve specifickém 

africkém konfliktu.  Ve většině případů se jedná o hrozbu terorismu a nadnárodního 

organizovaného zločinu.192 Některé dokumenty poukazují na propojení ISIL s africkými 

konflikty – např. akce Islamic State´s West African Province“ in Mali, 193 Boko Haram 

v Nigerii či194 Al Shabaab v Somálsku.195  

Žádná z rezolucí ani dalších dokumentů OSN nespojuje výslovně zahraniční 

teroristické bojovníky s ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. O terorismu mluví pouze 

dokumenty, které jsou pro jednání připraveny ukrajinskou stranou a tyto dokumenty vesměs 

odkazují na teroristy vedené Ruskem (Russia-led terrorists) nebo jen teroristy.196 Na bohatou 

činnost RB ohledně zahraničních teroristických bojovníků navazují i regionální instituce. 

                                                           
191 UNSC, Threats to international peace and security, S/RES/2490 (2019) ze dne 20.9.2019 
192 UNSC S/Res /2391(2017) Peace and Security in Africa 
193 Letter dated 6 August 2019 from the Panel of Experts established pursuant to resolution 23174 (2017) on 
Mali addressed to the president of the Security Council, 7 August 2019, S/2019/636. 
194 Report, 7171 st Meeting of Security Council UN S/PV.7171, 12.5.2014. 
195 Letter dated 15 January 2019 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolution 1267 
(1999), 1989 (2011) and 2253)2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant, Al-Qaida and associated 
individuals, groups, undertakings and entities addressed to the president of the Security Council, S/2019/50, 
15.1.2019. Tento dokument je obsáhlé zpracování aktivit nejen na území Sýrie, ale i na africkém kontinentě. 

Dokument připouští, že zahraniční terorističtí bojovníci se nacházejí i v jiných konfliktech, přičemž tito 
pochází z oblastí kolem konfliktů a většinou nejsou mezi nimi ti, kteří by přicházeli z jádra ISIL. 
196 Např. UNSC Report, 7876 meeting, 2.2.2017, str. 7. 
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2. Regionální právní instrumenty 

1.2. Evropa 

Rada Evropy   

Rada Evropy reagovala na přijetí rezoluce 2178 návrhem Dodatkového protokolu 

k Úmluvě o prevenci terorismu, který byl schválen Výborem ministrů Rady Evropy v roce 

2015.197 Protokol navazuje na Úmluvu o prevenci terorismu (Convention on the Prevention of 

Terrorism), která byla přijata 16. 5. 2005.198 Důvodová zpráva (Explanatory Report) výslovně 

potvrzuje, že hlavním cílem Dodatkového protokolu je doplnit Úmluvu řadou ustanovení 

zaměřenou na implementaci trestně právních aspektů ezoluce RB 2178.199 Zahraniční 

teroristický bojovník je zde definován jako: „osoba cestující do zahraničí za účelem spáchání, 

přispění k nebo účasti na teroristických trestních činech, nebo poskytování či podstoupení 

výcviku k terorismu na území jiného státu.“ Články 2-6 Protokolu požadují po státech, aby 

kriminalizovaly následujících pět jednání a) účast na spolčení nebo ve skupině za účelem 

terorismu; b) podstoupení výcviku k terorismu; c) vycestování do zahraničí za účelem 

terorismu; d) financování vycestování do zahraničí za účelem terorismu; a e) organizování 

nebo jiné usnadnění vycestování do zahraničí za účelem terorismu. 

Protokol neobsahuje žádná ustanovení ohledně implementace. Ani tento protokol 

neposkytuje definici terorismu, avšak v tomto směru odkazuje v článku 9 na Úmluvu 

o prevenci terorismu.  

Evropská unie 

Evropská unie je v rámci boje proti terorismu a jevu zahraničních teroristických 

bojovníků mnohem plodnější. Hlavním důvodem je pochopitelně ta skutečnost, že velké 

množství osob odcházejících do Sýrie je právě z členských států EU. 

                                                           
197 Council of Europe, Traty Office, Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the 
Prevention of Terrorism, Riga, 22 October 2015, CETS No. 217 Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o 

prevenci terorismu. Platný od 1. 7. 2017. 
198 Úmluva byla Českou republikou podepsána až 15. listopadu 2016 a ve stejný den byl podepsán i Dodatkový 

protokol, který nelze přijmout bez toho, že by byla přijata i Úmluva. Pokud jde o Protokol, je Česká republika 

jeho smluvní stranou od 1. 1. 2018 - viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2017 Sb. m. s., o sjednání 

Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu, 11. 12. 2017. 
199 Council of Europe, Draft Explanatory Report to the Additional Protocol to the Council of Europe 
Convention on the Prevention of Terrorism (2015) CETS 217, odstavec 5.  
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V rámci Evropské unie byla přijata Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 

2017/541 ze dne 15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové 

rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV.200 V preambuli se 

mluví o „nárůstu a prudkém rozvoji hrozby terorismu. Jedinci označovaní jako ´terorističtí 

zahraniční bojovníci´, cestují do zahraničí za účelem terorismu. Vracející se zahraniční 

terorističtí bojovníci představují zvýšenou bezpečnostní hrozbu pro všechny členské státy“.201 

Bod 5 preambule odkazuje na Rezoluci OSN 2178 vydanou jako reakci na rostoucí hrozbu, 

kterou zahraniční terorističtí bojovníci představují a v níž RB vyzvala všechny členské státy 

OSN k zajištění toho, aby činy související s tímto jevem byly podle vnitrostátního práva 

trestné. 

Směrnice obsahuje taxativní výčet úmyslných trestných činů, které za splnění určitých 

předpokladů, lze považovat za teroristické trestné činy.202 Tato směrnice dále od členských 

států požaduje kriminalizaci jednání spojeného s teroristickými činnostmi, konkrétně veřejné 

podněcování ke spáchání teroristického trestného činu, nábor teroristů, podstoupení výcviku 

k terorismu, vycestování za účelem terorismu, tedy nejen s cílem páchat teroristické trestné 

činy a poskytovat nebo podstoupit výcvik, ale také účastnit se činností teroristické skupiny.203 

Není nutné kriminalizovat samotný akt vycestování jako takový. 

Otázkou terorismu, včetně zahraničních bojovníků, se intenzivně zabývají i agentury 

Evropské unie, mezi kterými musím zmínit zejména Europol a Eurojust.  

Europol je agentura EU pro spolupráci v oblasti prosazování práva.204 Europol byl 

zřízen s cílem podporovat a posilovat činnost příslušných orgánů členských států a jejich 

vzájemnou spolupráci při předcházení a boji proti organizované trestné činnosti, terorismu 

a dalších forem závažné trestné činnosti. Europol zejména podporuje spolupráci mezi 

policejními orgány a provádí strategické a operativní analýzy. V lednu 2016 Europol zřídil 

Evropské centrum boje proti terorismu (European Counter Terrorism Centre – ECTC).205 

                                                           
200 Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating 
terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 
2005/671. 
201 Směrnice, preambule bod 4. 
202 Směrnice, článek 3. 
203 Směrnice, preambule bod 12, články 5-9 
204 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/794 ze dne 11. 5. 2016 o Agentuře Evropské unie pro 

spolupráci v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení a nahrazení rozhodnutí 2009/371/SVV, 

2009/934/SVV, 2009/935/SVV, 2009/936/SVV a 2009/968/SVV, Úřední věstník EU L 135/53 
205 https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc 

https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc
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Jedná se o centrum, které poskytuje operativní podporu vyšetřování teroristických trestných 

činů.  

Eurojust je agentura EU pro justiční spolupráci v trestních věcech.206 Obecně lze 

shrnout, že jejím hlavním úkolem je podpora a posílení koordinace a spolupráce mezi 

příslušnými justičními orgány členských států ve vztahu k závažné přeshraniční organizované 

trestné činnosti. Tato agentura, prostřednictvím 27 národních zastoupení, je zejména aktivní 

při podpoře národních trestních řízeních, které vyžadují mezinárodní spolupráci. Kromě toho 

však Eurojust vytváří specializované týmy pro určité oblasti trestné činnosti. Tyto týmy 

identifikují hlavní problémy v souvislosti s vyšetřováním a trestním postihem specifické 

trestné činnosti, organizují semináře a stávají se platformou pro výměnu zkušeností.207 Jedním 

z těchto týmů je i tým pro boj proti terorismu (Counter-Terrorism Team). Na základě 

rámcového rozhodnutí Rady mají státy EU povinnost si vyměňovat informace a navzájem si 

je zpřístupňovat. V této souvislosti Eurojust shromažďuje soudní rozhodnutí a dobrou praxi, 

které jsou následně publikované v Monitoru soudních rozhodnutí.208  V prosinci 2019 byl 

zřízen Evropský justiční protiteroristický registr (European Judicial Counter Terrorism 

Register). Jedná se operativní analytický nástroj, který má umožnit rychlou identifikaci 

možných propojení případů v rámci EU a budoucích koordinačních potřeb.209 Eurojust 

významně podporuje spolupráci v boji s organizovaným zločinem a terorismem s dalšími 

zeměmi mimo EU. Konkrétně v rámci boje s terorismem je nutné zmínit úzkou spolupráci se 

státy z tzv. MENA regionu210  

Eurojust společně s řadou dalších organizací je aktivní v oblasti boje proti 

organizovanému zločinu, včetně boje proti terorismu a s tím spojené problematice trestního 

postihu zahraničních bojovníků. V sídle Eurojustu se pravidelně konají zasedání Evropské sítě 

kontaktních bodů týkajících se osob odpovědných za genocidu, zločiny proti lidskosti 

a válečné zločiny211. Tato síť byla vytvořena rozhodnutím Rady Evropy ze dne 13. 6. 2002 

                                                           
206 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1727 ze dne 14.11. 2018 o Agentuře Evropské unie pro 

justiční spolupráci v trestních věcech (Eurojust) a o nahrazení a zrušení rozhodnutí Rady 2002/187/SVVEU L 

295/138. 
207 Viz více RICHTEROVÁ A., Eurojust v boji proti terorismu, Státní zastupitelství 4/2016 
208 Směrnice, preambule, bod 24-25; Rozhodnutí Rady Evropské unie 2005/671/SVV ze dne 20. 9. 2005, 
o výměně informací a spolupráci v řešení teroristických trestných činů: informační povinnost ve všech fázích 

trestního řízení, včetně odsouzení, a na všechny osoby, skupiny nebo subjekty, které jsou vyšetřovány, stíhány 

nebo odsouzeny za teroristické činy. 
209 Register byl rovněž zřízen na základě Rozhodnutí Rady Evropské unie 2005/671/SVV ze dne 20. 9. 2005. 
210 MEDA region - countries of Middle East and North Africa. 
211 Dostupné na: http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/Genocide-Network/Pages/mandate.aspx 

http://www.eurojust.europa.eu/Practitioners/Genocide-Network/Pages/mandate.aspx
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pro usnadnění a zlepšení spolupráce mezi členskými sáty na vyšetřování a trestním stíhání 

zločinů podle mezinárodního práva.212  

2.2 Afrika 

S dalších regionu zmiňuji pouze Afriku, neboť rovněž na africkém kontinentě se 

odehrávají ozbrojené konflikty, jejichž účastníci používají mnohdy brutálnější metody, než 

jsou známy z popisu událostí v Sýrii.  Velká část těchto konfliktů jsou dědictvím uměle 

vytvořených hranic v rámci boje o nezávislost. Ačkoli do mnoha z těchto konfliktů jsou 

zapojeni zahraniční bojovníci, zdá se, že jim není věnována taková pozornost jako konfliktu 

v Sýrii. Mnozí z těchto bojovníků se zapojují do bojů z náboženských pohnutek, ale také kvůli 

vidině finančních zisků. Proto se v případě Afriky častěji setkáváme s výrazem žoldnéř. 

V mnoha případech je u těchto bojovníků primárním motivujícím faktorem ideologie, často se 

však stává, že poté co se zapojí do konfliktu, jsou donucení se dopouštět teroristických 

činů.213 Jak už bylo zmíněno v předchozí kapitole, množství zahraničních bojovníků je 

zapojeno do ozbrojených konfliktů v Somálsku, Středoafrické republice, Demokratické 

republice Kongo, Mali, Libyi a v dalších zemích, avšak jen málo z nich přichází z Evropy.214  

Africká unie (dříve Organizace africké jednoty – OAU) se otázkou zahraničních 

bojovníků vyrovnávala v prvé řadě na úrovni boje proti žoldnéřům. V roce 1977 dojednala 

OAU již shora zmiňovanou Úmluvu o eliminaci žoldnéřství v Africe (Convention for the 

Elimination of Mercenarism in Africa). Dalšími instrumenty na úrovni Afriky je Úmluva 

o prevenci a boji proti terorismu (Convention on the Prevention and Combating of Terrorism) 

ze dne 1. 7. 1999 (vstoupila v platnost 6. 12. 2002) a její Protokol z 1. 7. 2004215. Z celkem 55 

afrických států, tuto mluvu ratifikovalo 43 států. Protokol z roku 2004 ratifikovalo dosud 21 

států.216 

Dále je možné zmínit Dakarskou deklaraci proti terorismu (Dakar Declaration Against 

Terrorism) z roku 2001 a Akční plán mezivládního zasedání Africké unie o prevenci a boji 

proti terorismu (Plan of Action of the African Union High-Level Inter-governmental Meeting 

                                                           
212 Rozhodnutí Rady 2002/494/SVV o vytvoření evropské sítě kontaktních míst týkajících se osob 

odpovědných za genocidium, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. 
213 DARKWA L., The African Union and the Phenomenon of Fereign Fighters in Africa , in DE GUTTRY A., 
CAPONE F., PAULUSSEN Ch.(eds.), Foreign Fighters under International Law and Beyond , str. 376-377. 
214 Většina těchto konfliktů je řešena i na úrovni ICC. 
215 Dostupné na: https://au.int/en/treaties/protocol-oau-convention-prevention-and-combating-terrorism 
216 Dostupné na : https://au.int/en/treaties 

https://au.int/en/treaties/protocol-oau-convention-prevention-and-combating-terrorism
https://au.int/en/treaties
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on the Prevention and Combating of Terrorism in Africa) z roku 2002.217  Žádný z těchto 

instrumentů se výhradně nezabývá otázkou zahraničních bojovníků, i když obsahují 

ustanovení týkající se zabránění občanům v připojení se do ozbrojených konfliktů v zemích, 

jejichž nejsou příslušníky. 

Rada pro mír a bezpečnost (Peace and Security Council) Africké unie vydala dne 2. 9. 

2014 Komuniké o zahraničních teroristických bojovnících, které ukládá členským státům 

„přijmout nezbytné kroky k zajištění, že jejich území nejsou užita jako náborová základna 

a zabránit svým občanům, aby se účastnili teroristických aktivit jinde na kontinentě a mimo 

něj, a v tomto směru přijmout opatření proti metodám rekrutování a propagandě užívané 

teroristickými skupinami.“218  

Africký kontinent má však i další instituce, které se zabývají otázkou zahraničních 

teroristických bojovníků. Těmito jsou například Africké centrum pro studium a výzkum 

v oblasti terorismu (African Centre for the Study and Research on Terrorism  - ACSRT), 

Výbor zpravodajských a bezpečnostních služeb (Committee of Intelligence and Security 

Services - CISSA) a Africká organizace policejní spolupráce (African Police Cooperation 

Organisation - AFRIPOL).219 

3. Terorismus a jeho definice 

Díky kreativní činnosti RB OSN jsme se přes „běžné“ zahraniční bojovníky dostali do 

oblasti terorismu a boji proti terorismu. Jelikož ve všech instrumentech, ve kterých se mluví 

o zahraničních teroristických bojovnících, se rovněž zmiňuje terorismu a teroristické činy, 

pokusím se v této v této části shrnout, co rozumíme pod pojmem terorismus, či teroristický 

čin.  

Jak již bylo v této části zmíněno, žádná z rezolucí RB neobsahuje definici terorismu 

a tato skutečnost byla i rozsáhle kritizována. To, že nemáme celosvětově uznanou definici 

terorismu, je vděčným tématem akademiků.220 

                                                           
217  Dostupné na: http://www.peaceau.org/uploads/au-anti-terrorism-plan-of-action.pdf 
218 Peace and Security Council 455th meeting at the level of heads of state and government, Nairobi, Kenya, 2 
September 2014 Communique.  http://au.int/en/content/peace-and-security-council-455th-meeting-level-heads-
state-and-government-nairobi-kenya. 
219 Více DARKWA L., The African Union and the Phenomenon of Foreign Fighters in Africa, in DE GUTTRY 
A., CAPONE F., PAULUSSEN Ch. (eds.), Foreign Fighters under International Law and Beyond , str 380-382. 
220 DUFFY, H, The War on Terror and the Framework of International Law, Cambridge University Press, 
2015; SAUL B., Defining Terorism in International Law, Oxford University; DE GUTTRY A., CAPONE F., 
PAULUSSEN Ch.(eds.), Foreign Fighters under International Law and Beyond. 

http://www.peaceau.org/uploads/au-anti-terrorism-plan-of-action.pdf
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Vzhledem k tomu, že se všude kolem nás mluví o terorismu a teroristických činech 

a jejich odsuzování, mohli bychom se celkem oprávněně domnívat, že terorismus je 

všeobecně uznávaný právní koncept. Jak se však jeví, ne vždy a všude je shoda v tom, co 

tento termín skutečně znamená. Pokud tedy máme povinnost terorismus potlačit a potrestat, 

měla by být shoda v tom, čeho se vlastně tato povinnost týká. 

Když byl britský stálý zástupce při OSN, Sir Jeremy Greenstock, v roce 2001 dotázán 

na důvod, proč dosud není definice terorismu, tento odpověděl: „Co znamená terorismus, je 

nesporné mezi námi všemi. Co vypadá, páchne a zabíjí jako terorismu, je terorismu“.221 Ještě 

před Sirem Greenstockem řekl americký soudce Stewart při soudním jednání ve věci Jocabilis 

v. Ohio: „Poznám terorismus, když ho vidím“.222 Asi se všichni shodneme, že toto není 

dostatečný podklad k tomu, aby byl někdo uznán trestně odpovědným za tak závažný trestný 

čin, jakým je terorismu. 

3.1. Definice terorismu na univerzální úrovni 

Již od 30. let minulého století se státy pokouší přijatelnou definici vytvořit a přijmout 

globální úmluvu o terorismu. Dosud se toto však nepodařilo.223  

První úmluva, která se pokusila nabídnout definici terorismu, byla připravena v roce 

1937. Jednalo se o Úmluvu o předcházení a potrestání terorismu (Convention for the 

Prevention and Punishment of Terrorism), která definovala terorismus jako „Všechny trestné 

činy namířené proti státu, jež mají vytvořit stav hrůzy v myslích některých osob, skupin osob 

nebo veřejnosti.“224 Tato úmluva, ač některými státy podepsána, však bohužel nikdy 

nevstoupila v platnost pro názorové neshody mezi státy. Nakonec bylo od dalších snah 

upuštěno z důvodu celkové politické situace ve světě na konci 30. let.  

K dalšímu pokusu o přijetí úmluvy a vytvoření definice terorismu došlo počátkem 70. 

let.225 V roce 1972 byla zřízena Valným shromážděním Ad hoc výbor pro mezinárodní 

                                                           
221 UN Doc. A/56/PV12, 1 October 2001, str. 18. 
222 DUFFY H., The War on Terror and the Framework of International Law, op.c., str. 30 citace z A.C. 
AREND and R.J. BECK, International Law and the Use of Force: Beyond the UN Charter Paradigm  (New 
York, 1993), str. 140. 
223 Více viz. BÍLKOVÁ V., Mezinárodní právo a terorismu. Definovat nedefinovatelné , Trestněprávní revue 
1/2010. 
224 Článek 2(1) Convention for the Prevention and Punishment of Terrorism (Geneva, 1937) League of Nations 

Doc. C.546M.383 1937. 
225 Impulsem byl nejspíše teroristický útok palestinské skupiny Černé září na skupinu izraelských sportovců 

během Olympijských her v Mnichově v roce 1972. 
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terorismus, který dostal mandát k přípravě definice terorismu a jednotné úmluvy 

o terorismu.226 Avšak ani tento pokus neuspěl. 

Určitého úspěchu v diskusích ohledně definice terorismu bylo dosaženo po skončení 

studené války. Svou roli zde sehrála i řada teroristických útoků v USA a Blízkém východě. 

V roce 1994 Valné shromáždění schválilo Deklaraci o opatřeních k potlačení mezinárodního 

terorismu. Tato deklarace vyzývá k potírání aktů mezinárodního terorismu a specifikuje, že 

takovými akty jsou „trestné činy, jež mají z politických důvodů vytvořit stav hrůzy v myslích 

některých osob, skupin osob nebo veřejnosti“. 227 Je zřejmé, že tato definice je inspirována 

shora uvedeným ustanovením Úmluvy z roku 1937. Deklarace je nezávazná, přesto se tato 

definice objevuje i v následujících rezolucích Valného shromáždění, které odsuzují 

terorismus.228  

V roce 1996 byl rezolucí Valného shromáždění zřízen další ad hoc výbor,229 který 

dostal za úkol vypracovat úmluvu o potlačování teroristických bombových útoků. Tento 

výbor následně vypracoval další úmluvy, ale hlavně se snaží o vypracování Všeobecné 

úmluvy o mezinárodním terorismu (Comprehensive Convention on International Terrorism). 

Přes velkou snahu států a vzhledem stoupajícímu nebezpečí terorismu, nebo právě kvůli 

němu, se dosud nepodařilo Všeobecnou úmluvu přijmout.230 První návrh úmluvy byl 

předložen Indií již v roce 1996.231  Během jednání v roce 1996 a hlavně v dalších letech došlo 

k opakovaným změnám textu návrhu této úmluvy. Poslední verze z roku 2005 navrhuje 

v článku 2, že pro účely této úmluvy čin terorismu spáchá „osoba, která jakýmikoli prostředky 

protiprávně a úmyslně, způsobí a) smrt či vážné ublížení na zdraví jakékoli osobě; nebo 

b) vážné nebezpečí veřejnému či soukromému majetku, včetně míst veřejného užití, státního či 

vládního zařízení, systému veřejné dopravy, zařízení infrastruktury a životního prostředí nebo 

c) škodu na majetku, místu, zařízení a systému uvedenému v odst. 1, písm. b) které povede 

nebo může vést k vážným ekonomickým ztrátám; je-li cílem takového činu, ať už v důsledku 

                                                           
226 UN Doc A/RES/3034 measures to Prevent International Terrorism, 18 December 1972 . 
227 GA Rex. 50/53, 11 December 1995, UN Doc. A/RES/50/53 (1995).  
228 Např. rezoluce Valného shromáždění: GA Res 52/165(1997) 15 December 1997; UN Doc. A/RES52/165 
(1997); GA Res. 53/108, 8 December 1998, UN Doc. A/RES53/108 (1998); GA Res 55/158, 12 December 
2000, UN Doc. A/RES/55/158 (2000). 
229 UN Doc. A/RES/51/210 Measures to eliminate International Terorism, 17 December 1996, para 9  
230 Např. rozolucí 71/151 z 13. 12. 2016 Valné shromáždění OSN rozhodlo doporučit, že 6. výbor zřídí 

pracovní skupinu, která by měla finalizovat práci na návrhu Všeobecné úmluvy. 
231 UN Doc. A/C6/51/6, 11 November 1996; Přestože se opět nepodařilo dojít ke shodě na definici terorismu, 
avšak tato práce nepřímo přispěla k vytvoření alespoň částečné definice pro účely Mezinárodní úmluvy pro 

potlačení financování terorismu.  
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jeho povahy nebo kontextu, zastrašit obyvatelstvo nebo přinutit vládu či mezinárodní 

organizaci, aby uskutečnila nebo se zdržela uskutečnění určitého činu.“232 

Jedná se o poměrně širokou definici, která však opět neřeší okruh pachatelů, na které tato 

definice spadá. Stále panují spory např. jak kvalifikovat násilné akty osob jednajících jménem 

hnutí za národní osvobození a států.233 

Přestože se nedaří přijetí Všeobecné úmluvy, tato snaha byla nahrazena řadou úmluv, které 

se zaměřují na určité specifické formy terorismu. Do současné doby bylo přijato na 

univerzální úrovni 16 takovýchto úmluv vztahujíc se k mezinárodnímu terorismu.234 Pět 

vzniklo na úrovni OSN235 a dalších 11 bylo vypracováno odbornými organizacemi 

přidruženými k OSN (Mezinárodní organizace civilního letectví – ICAO, Mezinárodní 

námořní organizace – IMO, Mezinárodní agentura pro atomovou energii - MAAE).236  

Tyto úmluvy většinou obsahují ustanovení o univerzální jurisdikci v klauzuli aut dedere 

aut judicare, která požaduje po státech buď trestně stíhat, nebo vydat osoby podezřelé 

z terorismu, které se nacházejí na jejich území. Rovněž obsahují ustanovení pro justiční 

spolupráci. Tyto úmluvy také požadují po státech, aby trestně postihovaly pachatele za určité 

specifické teroristické jednání, vesměs se však nesnaží o definování terorismu.  

                                                           
232 Report of the Working Group on Measures to Eliminate International Terrorism, UN Doc. A/C.6/56/L. 9, 
Annex I.B. 

 233 BÍLKOVÁ V., Mezinárodní právo a terorismu. Definovat nedefinovatelné? Trestněprávní revue 1/2010. 
234  DUFFY H., The War on Terror and the Framework of International Law, op.c., str. 40.  
235 1) Úmluva o zabránění a trestání trestných činů proti osobám požívajícím mezinárodní ochrany včetně 

diplomatických zástupců, přijatá v New Yorku dne 14. prosince 1973; 2) Mezinárodní úmluva proti braní 

rukojmí, přijata v New Yorku dne 17. prosince 1979 (36/1988 Sb); 3) Mezinárodní úmluva o potlačování 

teroristických bombových útoků, přijatý v New Yorku dne 15. prosince 1997 (80/2001 Sb.m.s.); 4) 

Mezinárodní úmluva o potlačování činů jaderného terorismu, přijatá v New Yorku dne 13. dubna 2005 

(57/2007 Sb. m.s.); 5) Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu, přijatá v New Yorku dne 9. 

prosince 1990 (18/2006 Sb. m.s.). 
236 ICAO - 1) Úmluv o trestných činech a některých jiných činech spáchaných na palubě letadla, přijata v 

Tokyu 14. 9. 1963 (102/1984 Sb.); 2) Úmluva o potlačení protiprávního zmocnění se letadel, podepsaná v 
Haagu dne 16. prosince 1970 (96/1974 Sb); 3) Dodatkový protokol k Úmluvě o zabránění nelegálního 

zmocnění se letadel, podepsána v Pekingu 10.9 2010; 4) Úmluva o potlačování protiprávních činů ohrožujících 

bezpečnost civilního letectví, uzavřená v Montrealu dne 23. září 1971 (16/1974 Sb.); 5) Protokol o boji s 

protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví doplňující Úmluvu z roku 

1971, přijatý v Montrealu dne 24. února 1988 (138/2002 Sb.m.s.); 6 Úmluva o potlačení protiprávních aktů 

týkajících se mezinárodního civilního letectví, podepsána v Pekingu dne 10. 9. 2010, vstoupila v  platnost 1. 7. 
2018;  IMO - 7) Úmluva o zamezení protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby, přijatá v Římě dne 

10. března 1988 (100/2005 Sb.m.s.); 8) ve znění Protokolu z roku 2005 (ČR dosud nepodepsala); 9) Protokol o 

zamezení nezákonných činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině k Úmluvě z 

roku 1988 přijatý v Římě dne 10. března 1988 (101/2005 Sb..m.s)  ve znění Protokolu z roku 2005 (ČR dosud 

nepodepsala); MAAE -10) Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů, přijatá ve Vídni dne 26. 10. 1979 

(114/1996 Sb.) ve znění z roku 2005 (27/2007 Sb.m.s.); 11) Úmluva o značkování plastických trhavin pro 
účely detekce ze dne 1. 3. 1991 (6/2003 Sb.m.s.). 
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Jedinou výjimkou je Mezinárodní úmluva o potlačování financování terorismu 

(International Convention on the Suppression of the Financing of Terrorism) z roku 1999. 

Tato úmluva v čl. 2 odst. 1 uvádí, že akty, jejichž financování je zakázáno, jsou jednak „činy, 

které přestavují trestné činy spadající do rozsahu jedné ze smluv uvedených v příloze (…)“, 

jednak „jakýkoli jiný čin, jehož provedení je zamýšleno způsobit smrt nebo vážné telesné 

zranění civilní osobě nebo jakékoliv jiné osobě nehrající aktivní úlohu v nepřátelských akcích 

za situace ozbrojeného konfliktu, je-li cílem takového činu, ať už v důsledku jeho povahy či 

kontextu, zastrašit obyvatelstvo nebo přinutit vládu či mezinárodní organizaci, aby 

uskutečnila nebo se zdržela uskutečnění určitého činu.“237 Ač se definice soustředí na oblast 

financování terorismu, svým významem tento rámec přesahuje. Zejména druhá část článku 2 

představuje pokus o komplexní vymezení terorismu a je nazývána mini definicí terorismu.238 

Po událostech ve škole v Beslanu (Ruská federace) v roce 2004, přijala Rada bezpečnosti 

OSN rezoluci, která rovněž poskytuje určitou definici mezinárodního terorismu. Jedná se 

o Rezoluci RB 1566 (2004). Tato rezoluce odsuzuje teroristické činy, které definuje jako“ 

trestné činy, včetně těch proti civilnímu obyvatelstvu, spáchané s úmyslem způsobit smrt nebo 

těžké ublížení na zdraví, nebo braní rukojmí, s cílem vyvolat stav hrůzy u veřejnosti, skupiny 

osob nebo určitých osob, zastrašit veřejnost nebo donutit vládu či mezinárodní organizaci 

k tomu, aby něco konala či se zdržela určitého konání, které představují trestné činy v rámci 

a podle definic mezinárodních úmluv a protokolů týkajících se terorismu, a které za žádných 

okolností nejsou ospravedlnitelné podle politické, filozofické, ideologické, rasové, etnické, 

náboženské nebo jiné povahy.“239 Jejím účelem nebylo poskytnutí závazné definice, ale 

poskytnout rámec, který by měl státům pomoci při vytváření vhodných definic v národním 

právu.240 

3.2 Definice terorismu regionálních institucí Evropy 

Rada Evropy 

Rada Evropy přijala v roce 1977 Evropskou úmluvu o potlačování terorismu.241 Tato 

úmluva se přes svůj název ani nepokouší o nějakou definici terorismu. Mluví se zde 

o trestných činech nepovažovaných za politické pro účely extradice a odkazuje na trestné 

                                                           
237 Český překlad sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 18/2006 Sb. m.s. 
238 Viz více BÍLKOVÁ V., Mezinárodní právo a terorismus, definovat nedefinovatelné?, str. 14 
239 SC Res. 1566, S/RES/1566 (2014) at para 3, available at www. Un.org/Docs/sc/ 
240 DUFFY H., The War on Terror and the Framework of International Law, op.cit., str. 39 
241 Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č.552/1992 Sb. 
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činy, které spadají do působnosti univerzálních úmluv z let 1970 – 1971.  V roce 2003 Rada 

Evropy přijala Protokol pozměňující Evropskou úmluvu o potlačování terorismu. Tento 

protokol rozšiřuje okruh jednání, považovaných za teroristické s odkazem na nové 

protiteroristické úmluvy vzniklé na univerzální úrovni.  

Dalším určitým pokusem o definici je možno zaznamenat v Úmluvě Rady Evropy 

o prevenci terorismu, která byla přijata v roce 2005, která uvádí v článku 1, že „pro účely této 

Úmluvy se teroristickým trestným činem rozumí jakýkoli čin v rámci rozsahu a definicí 

určených jednou ze smluv uvedených v příloze“.242 Příloha obsahuje seznam 11 

protiteroristických úmluv přijatých na univerzální úrovni v letech 1970-2005.  

Evropská unie 

Na úrovni Evropské úrovně se podařilo vymezit definici teroristického činu ve 

Společném postoji Rady EU o použití zvláštních opatření k boji proti terorismu z 27. prosince 

2001.243 Velmi významné bylo schválení Rámcového rozhodnutí o boji proti terorismu ze dne 

13. června 2002, které v úvodu uvádí definici teroristického trestného činu.244  Toto Rámcové 

rozhodnutí bylo nahrazeno Směrnicí Evropského parlamentu a Rady EU 2017/541 ze dne 

15. března 2017 o boji proti terorismu, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 

2002/475/SVV a mění rozhodnutí Rady 2005/671/SVV.245 Tato směrnice uvádí taxativní 

výčet řady závažných úmyslných trestných činů, jež lze považovat za teroristické trestné činy, 

pokud byly spáchány s teroristickým cílem, tedy a) závažným způsobem zastrašit 

obyvatelstvo nebo b) protiprávně přinutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby jednaly 

určitým způsobem nebo aby se jednání zdržely, nebo c) závažným způsobem destabilizovat či 

zničit základní politické, ústavní, hospodářské nebo sociální struktury země nebo mezinárodní 

organizace.  

Za teroristický trestný čin by mělo být považováno rovněž vyhrožování spácháním 

takovýchto úmyslných činů, pokud se na základě objektivních okolností zjistí, že toto 

vyhrožování bylo činěno s jakýmkoliv takovým teroristickým cílem. Činy, které mají za cíl 

                                                           
242 Úmluva Rady o prevenci terorismu, dostupná na: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622(01)&from=EN 
243 Council of the EU, Council Common Position 2001/931/CFSP on the applicat ion of specific measures to 
combat terrorism. 
244 Council of the EU, Framework Decision 2002/473/JHA on Combating Terrorism, 13 June 2002 . 
245 Directive (EU) 2017/541 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2017 on combating 
terrorism and replacing Council Framework Decision 2002/475/JHA and amending Council Decision 
2005/671. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622(01)&from=EN
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například donutit vládu, aby jednala určitým způsobem nebo aby se jednání zdržela, avšak 

nejsou v taxativním výčtu závažných trestných činů zahrnuty, se naproti tomu za teroristické 

trestné činy podle této směrnice nepovažují.246 

Přijetí této směrnice o boji proti terorismu má mělo přispět k tomu, aby v celé EU 

existovaly společné minimální standardy týkající se teroristických trestných činů, včetně 

trestných činů souvisejících se zahraničními teroristickými bojovníky. Přesto přístupu 

k implementaci v rámci Evropy se zdá ne vždy shodný.247 

3.3. Definice terorismu dalších regionálních institucí  

O určité definice terorismu se na mimoevropské úrovni pokoušelo následujících osm 

organizací: Africká unie - Úmluva o prevenci a boji proti terorismu (Convention on the 

Prevention and Combating of Terrorism) z 1. 7 1999 a její Protokol z 1. 7. 2004; Organizace 

amerických států (OAS) - Úmluvu OAS o předcházení a trestání teroristických činů, které 

mají podobu trestných činů proti osobám mezinárodního významu nebo s těmito činy 

souvisejícího vydírání z 2. 2. 1971 a Meziamerická úmluva proti terorismu z 3. 6. 2001 (Inter-

American Convention against Terrorism); Organizace islámské spolupráce (OIC)248 - 

Úmluva Organizace islámské konference o boji proti mezinárodnímu terorismu z 1. července 

1999 (Convention of the Organization of the Islamic Conference on Combating International 

Terrorism); Jihoasijské sdružení pro oblastní spolupráci (SAARC) - Regionální úmluva 

o potlačení terorismu ze 4. 11. 1987 (SAARC Regional Convention on Suppression of 

Terrorism) a Dodatkový protokol ze 6.1.2004; Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) - 

Úmluva o boji proti terorismu z 13.1 2007 (ASEAN Convention on Counter Terrorism); 

Společenství nezávislých států (SNS) - Smlouva o spolupráci mezi členskými státy 

Společenství nezávislých států v boji proti terorismu ze 4.6. 1999 (Treaty on Cooperation 

among States Members of the Commonwealth of Independent States in Combating 

Terrorism); Liga arabských států (LAS) - Arabská úmluva o potlačování terorismu 22. 4. 

1998 (Arab Convention of the Suppression of Terrorism); a Šanghajská organizace 

spolupráce (SCO) - Úmluva Šanghajské organizace spolupráce o potírání terorismu, 

separatismu extremismu z 15. 6. 2001 (Convention on Combating Terrorism, Separatism and 

                                                           
246 Směrnice, preambule bod 8 
247 SCHMAHL, S., Specific Methods of Prosecuting Terrorists in National Law, in C. WALTER, S.VÖNEKY, 
V. RÖBEN and F. SCHORKOPF (eds.), Terrorism as a Challenge for National and International Law: 
Security versus Liberty? (Berlin, 2004), str. 81; také DUFFY H., The War on Terror and the Framework of 
International Law, str. 64-65 
248 Původně nesla tato organizace název Organizace islámské konference. 
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Extremism) a Úmluva proti terorismu z 16. 6. 2009 (Convention of the Shanghai Cooperation 

Organization Aginst Terrorism).  

Výše uvedené úmluvy se věnují buď terorismu jako takovému, nebo jen některému 

jeho aspektu, případně pokrývají i další související jevy, jako je například extrémismus. Řada 

z těchto úmluv definuje terorismus (buď přímo nebo s odkazem na univerzální úmluvy) jako 

trestná jednání s cílem terorizovat obyvatelstvo nebo donutit příslušné orgány. Jihoasijské 

sdružení pro oblastní spolupráci (SAARC) však ve své úmluvě z roku 1987 přijalo odlišnou 

definici, která byla limitována na určitá násilná jednání, jež jsou užitá jako prostředek ke 

spáchání svévolného jednání zahrnujícího smrt nebo těžké ublížení na zdraví osobě nebo 

škodu na majetku. Dodatkový protokol, přijatý dne 6. 1. 2004, se vrací již k standardní 

úpravě. Úmluva Ligy arabských států z roku 1998 je asi nejkontroverznější ze všech těchto 

úmluv, a to pro svou značně širokou definici, která je však značně neurčitá, a tak dává největší 

možnost k zneužití. Tato úmluva vyvolává časté kritiky zejména nevládních organizací.249 

Rovněž úmluva SCO pro svou šíři je považována za problematickou.250  

3.4. Definice terorismu a obyčejové právo 

Objevují se názory, že obyčejové právo již definici terorismu poskytuje. Většina 

akademiků tvrdí, že tak tomu není, neboť rozdílnosti v přístupu k definici jsou významnější 

než podobnosti.251 Profesor Cassese zastával jiný názor a tvrdil, že terorismus je zločin podle 

obyčejového práva.252 Poté, co se Profesor Cassese, stal soudcem odvolacího senátu 

Zvláštního soudu pro Libanon (STL), tento senát vydal v únoru 2011 rozhodnutí, ve kterém 

uvedl, že je nutné interpretovat libanonské právo ve světle mezinárodního práva a uzavřel, že 

                                                           
249 Např. Amnesty International zmiňuje obavy, že takto široká definice by mezi autory definovaného jednání 

mohla zahrnout i legitimní politickou opozici: Amnesty International: „The Arab Convention for the 

Suppression of Terrorism: a serious threat to human rights.“ AI Index: IOR 51/001/2002, 9 January 2002;  

článek 1 odst. 2 Úmluvy - Any act or threat of violence, whatever its motives or purposes, that occurs in the 
advancement of an individual or collective criminal agenda and seeking to sow panic among p eople, causing 
fear by harming them, or placing their lives, liberty or security in danger, or seeking to cause damage to the 
environment or to public or private installations or property or to occupying or sizing them, or seeking to 
jeopardize national resources.  
250 Srov. BÍLKOVÁ V., Boj proti terorismu, op.c. str. 77-80; DUFFY, H., The War on Terror and the 
Framework of International Law, op. c str. 45. 
251 DUFFY, H., The War on Terror and the Framework of International Law , op.c. str. 49, 66; Soud 
v Interlocutory Decision na str. 49, para 83 v poznámce pod čarou 127 odkazuje na množství autorů, který 

s tímto nesouhlasí. Mezi nimi lze uvést např B. SAUL, Defining Terrorism in International Law (Oxford, 2006, 
p. 270; A. SCHMID, Terrorism: The Definitional Problem, 36 Case W Res J Int´l L 375 (2004); R. 
BARNIDGE, Terrorism: Arriving at an Understanding of a Term in Terrorisme et droti international (Leiden, 
Nijhoff 2008) . 
252 CASSESE A., International Criminal Law (Oxford, 2003), str. 103. 
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terorismu je zločinem podle mezinárodního obyčejového práva.253 Toto rozhodnutí bylo ihned 

kritizováno ze strany akademiků.254 Je třeba zmínit, že Profesor Cassese, byl rovněž soudcem 

ICTY a mezi odbornou veřejností jsou známá mnohá jeho inovativní rozhodnutí, zejména 

v dále citovaném případě ICTY ve věci Duško Tadić. 

4. Shrnutí 

Tato část představila poněkud suchý výčet různorodých právních nástrojů, které se 

týkají právní úpravy ve vztahu k zahraničním teroristickým bojovníkům a ukázala i snahu 

o přijetí jednotné úpravy terorismu. Na mezinárodní, tak národní úrovni se přijalo ohromné 

množství právních nástrojů týkajících se terorismu, včetně zahraničních teroristických 

bojovníků. Nakolik jsou všechny tyto nástroje efektivní, zůstává stále otázkou. Většina států 

disponovala právní úpravou, která jim umožňovala reagovat na jednání spojená s terorismem. 

Nová kategorie bojovníků pak vytváří představu, že všichni zahraniční bojovníci jsou 

teroristé, což nemusí být vždy pravda. Nově přijímaná opatření, stav dále komplikují i tím, že 

směšují terorismus spáchaný v mírovém stavu s terorismem v podmínkách ozbrojeného 

konfliktu. Navíc, ačkoli ustanovení o zahraničních teroristických bojovnících hovoří 

o „bojovnících“ je zřejmé že rozsah pokrytý těmito ustanoveními jde dál, než je zapojení do 

boje. Označení jednotlivce jako zahraniční teroristický bojovník by mělo být založeno na tom, 

co tento jednotlivec učinil, nikoli na základě předpokládané povahy či označení skupiny nebo 

jejich cíle, která tato osoba měla nebo mohla podporovat.  

 Značné kritiky se setkávají např. rezoluce RB OSN proto, že ukládají státům přijímat 

přísná protiteroristická opatření a povinnosti bez toho, že by byla poskytnuta jasná definice 

terorismu, tedy čeho a koho se tato opatření týkají. Pokusy o definování terorismu jsou tak 

ponechány na regionální a národní úroveň. Skutečnost, že nemáme jednotnou definici 

terorismu, však rozhodně neznamená, že vážná násilná jednání nejsou pokryta mezinárodním 

nebo národním právem. Určité akty terorismu jsou pokryty specifickými úmluvami, které 

zahrnují vyjmenované aspekty terorismu, jako jsou únosy letadel, braní rukojmí, teroristické 

bombové útoky apod. Je tak jen málo jednání, které by nebylo pokryto nějakou mezinárodní 

                                                           
253 Special Tribunal for Lebanon (STL) Interlocutory Decision on the Applicable Law: Terrorism, Conspiracy, 
Homicide, Perpetration, Comulative Charging, STL-11-01-I, 16 February 2011 (dále jen Interlocutory 
Decision), para 85 a 102 (Předběžné rozhodnutí o rozhodném právu: terorismus, spiknutí, vražda, pachatelství 
a kumulativní obvinění). 
254. SAUL, B., Legislation from a Radical Hague: The United Nations Special Tribunal for Lebanon Invents an 
International Crime of Transnational Terrorism, 24 (2011) Leiden Journal of International Law 677, 677-700; 
AMBOS K., Judicial Creativity at the Special Tribunal for Lebanon: Is there a Crime of Terrorism under 
International Law, 24 (Leiden) Leiden Journal of International Law 655. 
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smlouvou.255 Na druhou stranu fakt, že zatím neexistuje jednotná definice terorismu, vede 

k tomu, že jednotlivé regiony, a hlavně státy přijímají vlastní definice, často pod vlivem 

aktuální politické a společenské situace, které mohou být úzce zaměřené na odpůrce režimu 

daného státu. 

                                                           
255 DUFFY H., The War on Terror and the Framework of International Law str. 68 odkazuje na J.Dugard, The 
Problem of the Definition of Terrorism in International Law, conference paper, Sussex University, 21 March 
2003, str. 12. 
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Část III – Lidská práva a boj proti terorismu 

1. Úvod do problematiky 

Tato část je věnována problematice ochrany lidských práv v rámci boje proti 

terorismu. V předchozí části byl popsán právní rámec, který nastavil pravidla pro boj proti 

terorismu a přijímání opatření států v souvislosti se zahraničními teroristickými bojovníky. 

Většina těchto opatření vychází z rezoluce RB 2178 (2014) a rezoluce 2396 (2017). Již 

v okamžiku přijetí těchto rezolucí bylo publikováno množství názorů, že přijímaná opatření 

porušují lidská práva.256 A to přesto, že tato rezoluce zdůrazňuje v bodě 7 preambule, že 

„členské státy musí zaručit, že všechna opatření přijatá v souvislosti s bojem proti terorismu 

musí být v souladu s jejich povinnostmi podle mezinárodního práva, zejména mezinárodního 

práva lidských práv. Respekt pro lidská práva, základní svobody a pravidla práva jsou 

doplňující/komplementární a vzájemně se podporující s efektivními proti teroristickým 

opatřením a jsou nepostradatelnou částí úspěšného protiteroristického úsilí“.257  

Není asi pochyb, že terorismus ohrožuje lidská práva. Samotné rezoluce OSN odsuzují 

teroristické činy jako hrubé porušení lidských práv, zejména práva na život.258 Avšak ani boj 

proti terorismu nelze vést cestou porušování lidských práv. Jak uvádí Maršálek „při ochraně 

lidských práva by se nemělo zacházet do extrémů, tedy stavět lidská práva na piedestal nebo 

je zavrhovat“.259  

Stejně jako terorismus, ani pojem lidská práva nemá jednoznačnou a všeobecně 

přijímanou definici a rovněž se vedou diskuse, zda taková definice je potřebná a vůbec 

možná. Přesto se mezinárodnímu společenství alespoň částečně podařilo dosáhnout shody na 

jejich určitých základních parametrech, z čehož bude vycházet i tato část.260 

                                                           
256 Např.  TAYLER L, Foreign Terrorist Fighter Law: Human Rights Rollbacks Under UN Security Concil 
Resolution 2178, International community Law review, vo. 18, no. 5 (2016), rovněž dostupné na: 

https://www.hrw.org/sites/default/files/news_attachments/ftf_essay_03feb2017_final_pdf.pdf   
257 Rezoluce RB 2178; TAYLER L., Foreign Terrorist Fighter Law: Human Rights Rollbacks op.cit. 
(poslední přístup 26. 9. 2019); Respekt pro lidská práva je zmíněn i v dalších rezolucích a úmluvách – např. 

rezoluce 2482 (2019) – všechny členské státy musí zajistit, že jakékoli opatření v boji proti terorismu musí být 

v souladu s jejich povinnostmi podle mezinárodního práva, zejména mezinárodního práva lidských práv, 
mezinárodního uprchlického práva a mezinárodního humanitárního práva… 
258 např. UN Doc A/RES/59/195, 22 March 2005; Stejně tak i rezoluce Evropského parlamentu z roku 2000 

konstatuje, že terorismus je porušením lidských práv - European Parliament, Resolution A5-0050/2000 on the 
respect for human rights in the European Union in 1998-99, 16 March 2000 
259 MARŠÁLEK P., Příběh moderního práva, Praha, Auditorium, 2018.  

260 V podrobnostech BÍLKOVÁ V., Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv, str. 82-110. 

https://www.hrw.org/sites/default/files/news_attachments/ftf_essay_03feb2017_final_pdf.pdf
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Pokud jde o právo lidských práv, jeho předmětem je vcelku bohatá právní úprava, a to 

v rovině univerzální, regionální a národní. Na univerzální úrovni patří mezi základní 

dokument Všeobecná deklarace lidských práv z roku 1948. Nejdůležitějšími a rozsáhle 

ratifikovanými právními instrumenty jsou Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních 

a kulturních právech a Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966.261 

Kromě těchto všeobecných úmluv vypracovalo OSN řadu specializovaných lidskoprávních 

úmluv, které se podrobněji zaměřují na určité konkrétní lidské právo. Pro problematiku této 

práce je zřejmě nejvýznamnější Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984.262 Na dodržování jednotlivých smluv na 

univerzální úrovni a obecně na stav lidských práv zřídilo OSN zvláštní orgány.263 

Na regionální úrovni je pro účely této práce nutno uvést Evropskou úmluvu o ochraně 

lidských práv a základních svobod (EÚLP) přijatou na půdě Rady Evropy v roce 1950. 

Úmluva zároveň zřídila Evropský soud pro lidská práva se sídlem ve Štrasburku.264 Vedle této 

úmluvy je možné ještě zmínit Evropskou úmluvu o zabránění mučení a nelidskému či 

ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1987.265 Na úrovni Evropské unie byla v roce 

2000 přijata Charta základních práv, která byla v roce 2007 inkorporovaná do Lisabonské 

úmluvy a tvoří tak součást práva EU.266 Rovněž další regiony přijaly lidskoprávní úmluvy. 

Nejvýznamnější dvě jsou Americká úmluva o lidských právech z roku 1969,267 a Africká 

charta lidských práv z roku 1981.268 

Lidská práva je možné dále dělit.  Za základní dělení je považováno dělení podle 

povahy práv, a to na práva absolutní a relativní. 

 
                                                           
261 International Convenant on Economic, Social and Cultural Rights, International Covenant on Civil and 
Political Rights. Československo úmluvu ratifikovalo 23. 12. 1975 viz Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí 

ČSSR č. 10/1976 Sb. 
262 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment. Česká 

republika úmluvu ratifikovala 7. 7. 1988, viz vyhláška Ministerstva zahraničních věcí ČSSR č. 143/1988 Sb. 
Vedle této úmluvy je rovněž možné zmínit Mezinárodní úmluvu o odstranění všech forem rasové diskriminace 

(vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 95/74 Sb. nebo Mezinárodní úmluva na ochranu všech osob před 

nuceným zmizením (ČR úmluvu dosud nepodepsala). 
263  Takovými orgány jsou např. Rada pro lidská práva, Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Výbor 

OSN pro lidská práva. 
264 European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Československo 

úmluvu ratifikovala 18. 3. 1992, viz sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 209/1992 Sb. 
265 European Conventio for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment. ČR 

úmluvu ratifikova 7. 9. 1995, viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/1996 Sb. 
266 Listina základních práv Evropské unie, 2010/C 83/02, 30. 3. 2010. 
267 American Convention on Human Rights, kterou dosud ratifikovalo 24 amerických států. Na její dodržování 

dohlíží Meziamerický soud pro lidská práva. 
268 The African Charter on Human and People´Rights, kterou dosud ratifikovalo 53 afrických států. 
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Absolutní práva jsou ta, která státy nemohou omezit, ani suspendovat. V obyčejové 

mezinárodně právní úpravě jim odpovídá kategorie práv kogentní povahy (ius cogens), 

v úpravě smluvní kategore práv nederogovatelných. Tyto kategorie se z větší části 

překrývají.269 EÚLP za nederogovatelná označuje právo na život, zákaz mučení, zákaz 

otroctví a nevolnictví a zákaz retroaktivity trestního práva.270 Americká úmluva o lidských 

právech vyjmenovává celkem dvanáct nederogovatelných práv, mezi kterými je, kromě již 

zmíněných, např. svoboda myšlení a náboženství, nebo právo na státní příslušnost. Výbor 

OSN pro lidská práva přiznal nederogovatelnou povahu mj. právu na spravedlivý proces.271  

Relativní práva připouští určítá omezení, popř. dočasnou derogaci. Rovněž tato práva 

mají základ jak v obyčejové, tak ve smluvní úpravě. V případě výjimečných situací může 

dojít k derogaci, tedy dočasnému pozastavení lidskoprávních závazků, a to na základě 

veřejného prohlášení daného státu.272 Mezinárodní pakt o občanských a politických právech 

stanoví ve svém článku 4, že „jeli za mimořádné situace, která je úředně vyhlášena, ohrožen 

život národa, mohou státy, smluvní strany Paktu, přijmout opatření zmírňující jejich závazky 

podle Paktu v rozsahu, který si vyžádají potřeby takové situace za podmínky, že tato opatření 

nejsou v rozporu s jejich jinými závazky podle mezinárodního práva a neznamenají 

diskriminaci podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství nebo sociálního původu“. Stejně 

tak článek 15 Evropské úmluvy o lidských právech konstatuje, že v „v případě války nebo 

jakéhokoli jiného veřejného ohrožení státní existence může každá Vysoká smluvní strana 

přijmout opatření k odstoupení od závazků stanovených v této Úmluvě v rozsahu přísně 

vyžádaném naléhavostí situace, pokud tato opatření nebudou neslučitelná s ostatními závazky 

podle mezinárodního práva“.  

Boj proti terorismu by mohl být považován za takovou mimořádnou skutečnost, kdy 

by mohlo dojít k derogaci některých lidských práv, avšak vždy je třeba hodnotit všechny 

souvislosti daného případu. 

 

                                                           
269 V podrobnostech viz BÍLKOVÁ V., Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv, op.c., str. 95-98 
270 Čl. 15 EULP 
271 UD Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11 
272 HIGGINS, R. Derogations under Human Rights Treaties. British Yearbook of International Law 1976-
1977, Vol. 48, str. 281-320. Stát musí úmysl derogace oznámit orgánu, který dohlíží nad dodržováním 

příslušné smlouvy. Oznámení musí specifikovat práva, který má v úmysl derogovat, důvody pro takový postup 

a podstatu přijatých opatření. 
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2. Lidská práva absolutní povahy  

2.1. Právo na život 

Právo na život je základním lidským právem, které současně tvoří východisko celého 

lidskoprávního systému. Manuál OBSE z roku z roku 2007 uvádí, že „při absenci práva na 

život všechna ostatní lidská práva ztrácejí svůj význam“.273 Právo na život je právem 

absolutním, neboť stát ho nemůže jednotlivcům upřít. Evropská úmluva o lidských právech 

jednoznačně stanoví v článku 2 odst. 1, že „právo každého na život je chráněno zákonem. 

Nikdo nesmí být úmyslně zbaven života kromě výkonu soudem uloženého trestu následujícího 

po uznání viny za spáchání trestného činu, pro který zákon ukládá tento trest“.274 Článek 2 

odst. 2 stanoví výjimky, např. usmrcení jako jednání v krajní nouzi nebo nutné obraně. 

V rámci boje proti terorismu se setkáváme s přijímáním opatření, která mohou právo 

na život osob podezřelých z terorismu porušit. Zejména po útocích z 11. 9. 2001 byla 

v mnoha státech přijata opatření, která by se mohla považovat za diskutabilní z pohledu 

ochrany elementárních lidských práv. Jedním z těchto opatření je praxe tzv. shoot-to-kill 

policies. Jedná se o praxi, kdy policejní či vojenské složky mají pokyn podezřelé z terorismu 

usmrtit, aniž by se je pokusily zadržet. Takovýto postup je využívají např. Barma, Nigérie, 

Turecko, USA a Velká Británie.275 

Dalším z opatření, které zasahuje do práva na život, jsou mimosoudní popravy 

podezřelých z terorismu tzv. targeted killing. Tímto cíleným zabíjením je „úmyslně a záměrně 

používaná letální síla, s určitou mírou promyšlenosti, proti předem identifikovanému 

jednotlivci či jednotlivcům“.276 Tyto praktiky se využívají často Izraelem (proti 

představitelům palestinských teroristických skupin a USA proti členům Al Kajdy). Určitým 

problémem zde může být otázka jurisdikce, protože akce cíleného zabíjení jsou často státem 

realizovány mimo jeho území.277  

                                                           
 273 OSCE/ODIHR.  Countering Terrorism, Protecting Human Rights, A Manual, s. 98  
274 Protokol 13 (vstup v platnost 1.7.2013) změnil znění článku 2 Úmluvy, která původně umožňovala uložení 

trestu smrti za výjimečných situací (např. v případě války). Tento protokol zakazuje trest smrti za všech 

okolností. 
275 UN Doc. A/HRC/4/26. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights 
and fundamental freedoms while countering terrorism (Mr. Martin Scheinin), 29 January 2007, par. 76  
276 UN Doc. A/HRC/14/24/Add.6 Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary 
executions, Philip Alston, Addendum, Study on targeted killings, 28 May 2010 
277 BÍLKOVÁ V., Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv, op.cit. str. 256 
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Státy se obvykle snaží svou pozici odůvodnit buď tím, že příslušná porušování zkrátka 

popírají, nebo tím, že je hájí jako legální (např. cílené zabíjení) – případná legalita přitom 

často vyplývá spíše z určitých mezer v právu (např. absence extrateritoriální jurisdikce) než 

z toho, že by současné mezinárodní právo dané praktiky schvalovalo. Žádné z těchto 

odůvodnění nezajistilo státům „vyvinění“, naopak velká část protiteroristických praktik 

zasahujících do práva na život byla ze strany nevládních organizací i lidskoprávních orgánů 

odsouzena. Např. zvláštní zpravodaj OSN pro mimosoudní, svévolné zabíjení vydal zprávu, 

ve které politiku cíleného „preventivního“ zabíjení podezřelých z terorismu považuje za hrubé 

porušení lidských práv.278 

2.2. Zákaz mučení a jiného nelidského a ponižujícího zacházení a trestání 

Zákaz mučení a jiného nelidského a ponižujícího zacházení a trestání je upraveno jak 

v obecných instrumentech mezinárodního práva (např. čl. 3 Evropské úmluvy o lidských 

právech), tak ve speciálních úmluvách, jako jsou např. Úmluva OSN proti mučení a jinému 

krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1984 a Evropská úmluva 

o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání z roku 1987.  

Zákazu mučení v souvislosti s bojem proti terorismu bylo v poslední době věnováno 

mnoho pozornosti s ohledem na praktiky, které některé státy využívaly a na něž reagoval 

zejména Evropský soud pro lidská práva. Jedná se o případy, kdy některé z evropských zemí 

napomáhaly při provádění nelegálních opatření orgánů USA proti osobám podezřelým 

z terorismu, včetně mimořádného předávání (extraordinary rendition), převozu takových osob 

či umožnění průvozu do utajených věznic na svém území a zejména vystavení mučení 

a jiného nelidského zacházení. Takovým extrémním příkladem je případ Abu Zubaydah.279 

Rozsudek Evropského soudu pro lidská práva v tomto případě popsal velmi detailně praxi 

nejen mimořádného předávání, ale i dalších praktik spojených s vězněním osob podezřelých z 

terorismu.280 

                                                           
278  UN Doc. A/HRC/14/26/Add.6., The Report of the Special Rapporteur on Extrajudicial, Su mmary or 
Arbitrary Execution, 28 May 2010; rovněž v podrobnostech BÍLKOVÁ V., Boj proti terorismu z pohledu 
ohcrany lidských práva, str. 257-260 
279 ESLP – Abu Zubaydah v. Lithuania, Judgment 31 May 2018, Application No 46454/11 (Abu Zubaydah 
2018), a ESLP - Husayn (Abu Zubaydah) v Poland, Judgment, 24 July 2014, Application No.7511/13; avšak 

lze zmínit i další případy, jako ESLP - El-Masri v. The Former Yugoslav Republic of Macedonia, Judgment 13 
December 2013, Application No. 3963/09, Al Nashiri v Poland, Judgment 24 July 2014, Application No. 
28761/11. 
 280Rovněž Evropská únie s k tomuto programu vyjadřovala, a to v usnesení Evropského parlamentu dne 11. 2. 
2015.  Osoby zadržené pro podezření z terorismu mohou být předmětem jak fyzického, tak i psychického 

násilí. Důvodem je buď donucení k vyzrazení určitých informací, často je to však pouze snaha o pomstu či 
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Po událostech ze dne 11. 9. 2001 CIA ustavila program v Centru boje proti terorismu 

(Counterterrorist Center) pro zadržování a vyslýchání podezřelých členů Al Kajdy a jejich 

držení na různých místech mimo území USA. Následně byl tento program nazván Program 

pro důležité vězně „the High-Value Detainee Program.“ Podle zprávy Senátního výboru 

USA,281 17. 9. 2001 President George W. Bush podepsal tajnou akci v „Memorandum of 

Notification,,,kterým zmocnil ředitele CIA, k „provedení operací určených na zadržení 

a uvěznění osob, kteří představují soustavnou a vážou hrozbu násilí a smrti občanům USA 

a jejich zájmům, a kteří plánují teroristické aktivity“. Ačkoli CIA již předtím měla určité 

limitované oprávnění uvěznit určité jedince do doby, než budou oficiálně obviněni, toto 

Memorandum poskytuje CIA bezprecedentní oprávnění pro zatýkání, posouzení důvodů pro 

uvěznění a dobu jejich uvěznění.282  

Palestinec Abu Zubaydah byl zatčen 27. 3. 2002 pakistánskými úřady pracujícími 

společně se CIA při akci ve Faisalabadu v Pákistánu. Byl považován za prvního tzv. „vysoce 

důležitého“ vězně (high-value detainee), neboť byl podezřelý ze spolupráce s Bin Ladenem 

a předpokládalo se, že může poskytnout důležité informace. Stal se rovněž prvním z vězňů, 

který byl podroben tzv. zesíleným vyšetřovacím technikám (Enhanced Interrogation 

Techniques). Interní memorandum CIA s názvem „Schválení založení zadržovacího zařízení 

pro teroristy“ z listopadu 2001 vysvětluje, že věznění osob na vojenské základně USA mimo 

území USA je „nejlepší volba“. V souvislosti s riziky spojených s udržováním zadržovacího 

zařízení CIA, memorandum upozorňuje že „zadržení teroristé mohou být držení dny, měsíce 

nebo roky, pravděpodobnost prozrazení bude růst spolu s časem.“283 

Tato zadržovací zařízení fungovala v jednotlivých státech pouze omezenou dobu 

a většinou byla zavřena, když se jevilo, že jejich existence může vyjít najevo. Vězni byli 

převáženi opakovaně, aby byli dezorientovaní a nebylo možné je vysledovat. V případě Abu 

Zubaydah byl tento nejdříve držen v Thajsku, poté byl převezen do Polska, kde byl držen po 

dobu 292 dní až do 22. 9. 2003, kdy bylo zařízení zavřeno. Poté byl převezen na Guantanámo 

                                                                                                                                                                                     
zesměšnění – Evropský parlament, Usnesení Evropského parlamentu ze dne 11. února 2015 o zprávě Senátu 

USA o mučení ze strany CIA (2014/2997 (RSP). 
281 Během doby řada informací vyšla na světlo díky novinářům, nevládním organizacím, vyšetřovatelům atd. 

Velkou roli sehrálo vyšetřování Senátního zpravodajského výboru USA, který měl příležitost nahlédnout i do 

tajných záznamů CIA a výsledkem byla rozsáhlá zpráva, jejíž upravené shrnutí bylo dne 9. 12. 2014 zveřejněno -  
Senate Select Committee on Intelligence (2014) Committee Study of the Central Intelligence Agency´s 
Detention and Interroggation Program Findings and Conclusions – Executive Summary, dostupné na 
https://fas.org/irp/congress/2014_rpt/ssci-rdi.pdf 
282 US Senate Select Committee on Intelligence (2014) str. 12. 
283 US Senate Select Committee on Intelligence (2014), op.cit., str. 12, 22. 

https://fas.org/irp/congress/2014_rpt/ssci-rdi.pdf
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a v době asi od 18. 2. 2005 do 25. 3. 2006 byl držen v tajném zařízení v Litvě. Následně byl 

znovu převezen na vojenskou základnu Guantanámo.284  

Abu Zubaydah byl jedním z bývalých vyšetřovatelů popsán jako lidské „pokusné 

zvíře“ (guinea pig) pro tento program, jako osoba, pro kterou „zesílené vyšetřovací techniky“ 

byly vytvořeny a na které se testovaly jejich limity.285  

Rozsudek ESLP podrobně popisuje tyto zesílené vyšetřovací techniky a další opatření, 

která vyšetřovatelé užívali v případě Abu Zubaydah a dalších vězňů.  Tyto nálezy vycházejí 

z výše citované senátní zprávy.286 Tyto techniky byly nejdříve nařízené ústně, avšak 1. 8. 

2002 Ministerstvo spravedlnosti USA (US Department of Justice) vydalo memorandum, ve 

kterém schvaluje použití deseti základních „zesílených vyšetřovacích technik.“287 Tyto 

techniky vedly k fyzickému a psychologickému mučení a byly vytvořeny tak, aby využily 

strachu a maximální zranitelnosti.288 Jedna skupina opatření měla demonstrovat, že zadržený 

nemá kontrolu nad základními lidskými potřebami a zahrnovala nahotu, nedostatek spánku 

(až na celkovou dobu 11 dnů), různé dietní manipulace (upírání tuhé stravy s využitím 

rektálního krmení), soustavný hluk a soustavné světlo pro zvýšení „pocitu beznaděje“.289 

Druhá skupina opatření zahrnovala různé formy úderů a úchopů. Poslední skupina 

„donucovacích opatření“, zřejmě těch nejbrutálnějších zahrnovala mimo jiné „box“, kdy 

vězeň je zavřen do izolovaného stísněného prostoru (Zubaydah uvedl, že strávil celkem 266 

hodin – přes 11 dní v prostoru o velikosti rakve).290 Do takto stísněného prostoru byl pro 

využití většího strachu vložen hmyz. „Waterboard“ - zahrnuje připoutání vězně k lavici 

s nohama zvednutýma nad hlavu. Hlava vězně je znehybněna a vyšetřovatel položí kus látky 

                                                           
284 viz rovněž 12Abu Yubaydah (2018) para 548, 633. 
285 DUFFY H., The War on Terror and the Framework of International Law, str. 74 odkazuje na Leopold J 
(2010) Torture Diaries, Drawings and the Specail Prosecutor at https://truthout.org/articles/torture-diaries-
drawings-and-the-special-prosecutor/ odkazuje na Leopold Jason Truthout, 29.3.2010 Torture Diaries, 
Drawings and the Specail Prosecutor at https://truthout.org/articles/torture-diaries-drawings-and-the-special-
prosecutor/ 
286 US Senate Select Committee on Intelligence (2014), op.cit,. str. 4, 40. 

287 US Department of Justice Office of the Principal Deputy Assistant Attroney General (2005) Memorandum for 
John A. Rizzo Senior Deputy General Counsel, CIA., 30 May 2005, str. 12-14, dostupné na: 
https://www.justice.gov/sites/default/files/olc/legacy/2013/10/21/memo-bradbury2005.pdf 
288 US Senate Select Committee on Intelligence (2014), str. 29; Al Zubaydah (2018), para 38 -52 
289 US Senate Select Committe on Intelligence 2014, op.cit., str. 29; Některé z těchto praktik se však používaly 

i v minulosti, viz např. případ Irsko v. Velká Británie – EcthtR Ireland v. United Kingdom Application 
5310/71, 18 January 1978. Tímto rozsudkem soud rozhodl, že Velká Británie se dopustila porušení článku 3 

Evropské úmluvy o lidských právech v souvislosti s nakládáním se zadrženými členy IRA, kteří byli pokládáni 

za teroristy. Při výslechu těchto osob použila Velká Británie následujících technik: stání u zdi, zakrývání hlavy, 
dlouhodobé vystavení hluku, zbavení spánku a odpírání potravy a nápojů. Podle soudu se sice nejednalo o 

mučení, ale tyto techniky porušily zákaz nelidského zacházení. 
290 US Senate Select Committe on Intelligence 2014, op.cit str. 42. 

https://truthout.org/articles/torture-diaries-drawings-and-the-special-prosecutor/
https://truthout.org/articles/torture-diaries-drawings-and-the-special-prosecutor/
https://truthout.org/articles/torture-diaries-drawings-and-the-special-prosecutor/
https://truthout.org/articles/torture-diaries-drawings-and-the-special-prosecutor/
https://www.justice.gov/sites/default/files/olc/legacy/2013/10/21/memo-bradbury2005.pdf
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přes pusu a nos za současného lití vody na látku. Proudění vzduchu je omezeno po dobu 20 –

40 minut a tato technika vyvolá pocit topení se a dušení se.291 Toto je jen malý výčet všech 

ponižující metod a metod, které dosahovaly stupně mučení.292  

Cílem těchto vyšetřovacích technik bylo získat co nejvíce informací od zadržených.293 

Sami vyšetřovatelé byli názoru, že konkrétně Abu Zubaydah nemá informace, které by mohl 

poskytnout a jeho týrání k ničemu nevede. Přesto byli dále velením instruováni, aby 

pokračovali.294 Senátní výbor rovněž citoval telegram vedení CIA, ve kterém se uvádí, že Al 

Zubaydah musí zůstat v izolaci a incommunicado po zbytek jeho života.295 

Rozsudkem ze dne 31. 5. 2018 Evropský soud pro lidská práva konstatoval, že došlo 

k porušení článku 3 Evropské úmluvy (zákaz mučení). Soud zde jednoznačně uvádí „článek 3 

nedovoluje možnost derogovat toto právo podle článku 15 odstavec 2, a to ani v době války 

nebo jiných stavů nouze ohrožující životy národu. Dokonce i za nejtěžších okolností, jako je 

boj proti terorismu a organizovanému zločinu, Úmluva zakazuje mučení a nelidské nebo 

ponižující jednání nebo tresty, a to bez ohledu na jednání osoby, které se toto týká“.296 Soud 

dále uvedl, že v daném případě došlo rovněž k porušení článku 5 Evropské úmluvy (právo na 

svobodu a osobní bezpečnost). Soud si je vědom, že vyšetřování teroristických trestných činů 

s sebou nese pro příslušné úřady problémy, což však neznamená, že tyto úřady mají carte 

blanche podle článku 5 zatknout podezřelého a uvěznit je v policejní vazbě bez kontroly 

národních soudů.297  

ESLP se vyjadřoval k případu Abu Zubaydah opakovaně a vydal mimořádně dlouhý 

a detailní rozsudek, ve kterém popsal jeho mimořádné utrpení. Svět se sice dozvěděl, jak si 

některé státy vykládají lidská práva v boji proti terorismu, avšak zdá se, že nikdo nebyl 

                                                           
291 US Senate Select Committe on Intelligence 2014, op.cit , str. 3. 
292 US Senate Select Committe on Intelligence (2014) a hlavně Al Zubayda (2018), para 56. 
293 Boj s terorismem vyvolal debatu ohledně zákazu mučení. Zejména Spojené státy evidentně k této otázce 
dlouho zastávali značně kontroverzní pozici. Před rokem 2005 bylo v USA možné připustit důkazy získané 

mučením, pokud byly spolehlivé a jejich využití sloužilo zájmům spravedlnosti. Velkým zastáncem odchýlení 

se o zákazů mučení byl i např. Alan Dershowitz, který uvedl od zákazu mučení se lze odchýlit v případě kdy 

existuje „potřeba obdržet okamžitou informaci v zájmu záchrany životů, spojená s pravděpodobností, že 

podezřelý má takovou informaci a je neochotný ji předat“ – DERSHOWITZ A.M. Want to Torture? Get 
a warrant. San Francisco Chronicle, 22 January 2002. 
294 US Senate Select Committe on Intelligence 2014, op.cit., str. 42. 
295 Tamtéž, str. 35. 
296 Al Zubayda (2018), para 629. 
297 Al Zubaydah (2018), para 654. 
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pohnán k odpovědnosti.298 Tímto rozsudkem se však nic se nezměnilo ani pro Abu Zubaydah, 

který je už 18 let vězněn, aniž by měl možnost se obrátit se k jakémukoli národnímu soudu 

a zpochybnit jeho zadržování. USA sice upustilo od tvrzení, že Abu Zubaydah byl „číslo 3 

v hierarchii Al Kajdy“ a dokonce vláda nyní připouští, že nebyl ani členem Al Kajdy. Přesto 

všechno je držen na Guantánamu, bez toho, že by byl z něčeho obviněn nebo odsouzen. Je 

veden jako tzv. „vězeň na vždy“ (forever prisoner).299 Ve věznici v Guantánamu je dle zprávy 

Amnesty International stále drženo asi 40 muslimských mužů, z nichž mnozí byli mučeni. 

Někteří z těchto vězňů jsou uvolněni pro převoz už celé roky, ale stále zde zůstávají.300 

Pod zákaz mučení se však vztahují i další skutečnosti, a to například porušení 

principu non-refoulement – tedy zákazu vydat osobu do státu, ve kterém této hrozí reálná 

hrozba mučení. Článek 3 Evropské Úmluvy proti mučení výslovně stanoví „žádný stát, který 

je smluvní stranou této Úmluvy, nevypoví, nevrátí či nevydá osobu jinému státu, jsou-li vážné 

důvody se domnívat, že by jí v něm hrozilo nebezpečí mučení“. O tomto hovoří i některé 

protiteroristické smlouvy, které zakazují extradici osob podezřelých z terorismu.301 ESLP 

potvrdil, že zákaz refoulement se rovněž vztahuje na přemístění jednotlivců zadržených 

v zahraničí během mezinárodních vojenských operací.302 V případě mezinárodního 

uprchlického práva je zákaz refoulementu vyjádřen v čl. 33 odst. 1 Úmluvy o právním 

postavení uprchlíků z roku 1951,303 kde se stanoví, že „žádný smluvní stát nevyhostí jakýmkoli 

způsobem nebo nevrátí uprchlíka na hranice zemí, ve kterých by jeho život či osobní svoboda 

byly ohroženy na základě rasy, náboženství, národnosti, příslušnosti k určité společenské 

vrstvě či politického přesvědčení.“ Tento zákaz se vztahuje k navrácení do jakékoli země, 

nejen do domovského státu uprchlíka. Na druhou stranu tohoto zákazu se nemůže dožadovat 

uprchlík, který je považován za nebezpečného v zemi, ve které se nachází, nebo který poté, co 

byl usvědčen konečným rozsudkem ze zvláště závažného trestného činu, představuje 

                                                           
298 Johnston D, C Savage (2004) Obama Reluctant to Look Into Bush Programs, New York Times, 1 1 January 
2009, dostupné na: ; https://www.nytimes.com/2009/01/12/us/politics/12inquire.html (poslední přístup 5. 12. 

2019); rovněž DUFFY H (2014) Accountability for counter-terrorism: challenges and potential in the role of 
the courts. In: DAVIS F, de Londras F (eds) Critical Debates on Counter-Terrorism Judicial Review, 
Cambridge University Press, Cambridge, pp 328. 
299 DUFFY, H. Dignity Denied: A Case Study, in Human Dignity and Human Security in Times of Terrorism, 
str. 74, 81. 
300  I po 17 letech zůstává věznice Guantánamo hrozbou pro lidská práva, 10.1.2019, dostupné na 

https://www.amnesty.cz/news/4529/i-po-17-letech-zustava-veznice-guantanamo-hrozbou-pro-lidska-prava 
(poslední přístup 12. 9. 2019). 
301 Článek 5 Evropské úmluvy o potlačování terorismu. 
302 Al-Saadoon and Muhdhi v. UK, Application No. 61498/08, Judgment 2 March 2010. 
303 sdělení Ministerstva zahraničních věcí č 208/1993 Sb. 

https://www.nytimes.com/2009/01/12/us/politics/12inquire.html
https://www.amnesty.cz/news/4529/i-po-17-letech-zustava-veznice-guantanamo-hrozbou-pro-lidska-prava
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nebezpečí pro společnost v této zemi.304 Toto by se mohlo vztahovat na osoby podezřelé 

z terorismu.  

2.3. Právo na spravedlivý proces  

Ač se vedou diskuze, zda právo na spravedlivý proces spadá mezi absolutní, tedy 

nederogovatelná práva, Výbor OSN pro lidská práva v Obecném komentáři k článku 14 

Mezinárodního paktu, uvádí, že ačkoli právo na spravedlivý proces není uvedeno ve výčtu 

nederogovatelných práv, státy se od něj nemohou odchýlit způsobem, jenž by jakkoli ohrozil 

dodržování nederogovatelných substantivních práv, a že „odchýlit se od základních principů 

spravedlivého procesu včetně presumpce neviny, je zakázáno za všech okolností“.305  Jelikož 

se v rámci zpracovávaného tématu pohybujeme v oblasti ozbrojeného konfliktu, je třeba 

v prvé řadě zmínit, že právo na spravedlivý proces je garantováno Ženevskými úmluvami: 

zejména společných článkem 3; články 84-108 ŽU III; a články 64-78 ŽU IV. Právo na 

spravedlivý proces je rovněž zmíněn ve všech univerzálních i regionálních lidskoprávních 

úmluvách. 

Presumpce neviny 

Presumpce neviny je považována za jedno z nejdůležitějších pravidel spravedlivého 

procesu. V článku 14 odst. 2 Mezinárodního paktu se uvádí, že „každý, kdo je obviněn 

z trestného činu, se považuje za nevinného, dokud není zákonným postupem prokázána jeho 

vina“.306 Např. k otázce presumpce neviny se v kontextu boje proti terorismu vyjádřil ESLP 

v případu Heaney a McGuiness v. Irsko (2000).307  V této věci se jednalo o dva zadržené 

příslušníky IRA, kteří byli obviněni z terorismu. Soud konstatoval, že na obviněné byl 

vyvinut velký nátlak k přiznání, čímž došlo jednak k porušení privilegia odmítnout 

sebeobvinění, jednak k porušení presumpce neviny. Geoffrey Robertson se rovněž 

pozastavuje nad tím, že proces nemůže být skutečně spravedlivý, pokud je obviněný označen 

jako terorista ještě před tím, než proces začne.308 

 

                                                           
304 Článek 33 odst. 2 Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 
305 UN DOC. Ccpr/C/gc/32 )2007), General Comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and 
tribunals and to a fair trial, July 2007, bod I. 
306 Obdobně i článek 6 odst.  2 Evropské úmluvy o lidských právech 
307 ESLP, Heaney and McGuinness v. Ireland. Application No. 34720/97 Judgment 21 December 2000 
308 ROBERTSON, G., Fair Trials for Terrorists? in WILSON R.A. (ed.) Human Rights in the ´War on Terror, 
2005, str. 169. 
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Princip legality 

Článek 7 Evropské úmluvy o lidských právech stanoví, že „nikdo nesmí být odsouzen 

za jednání nebo opomenutí, které v době, kdy bylo spácháno, nebylo podle vnitrostátního 

nebo mezinárodního práva trestným činem. Rovněž nesmí být uložen trest přísnější, než jaký 

bylo možno uložit v době spáchání trestného činů.“309 

Jedním z případů, kdy došlo k porušení legality, byl již shora zmíněný případ 

Abduladhima Maktoufa a Gorana Damjanoviče řešený Evropským soudem pro lidská 

práva.310 Oba jmenovaní byli souzeni za jednání, kterých se dopustili během války v Bosně 

a Herzegovině (oba byli zahraničními bojovníky). Oba byli uznáni vinnými, mimo jiné, pro 

válečné zločiny a byl jim uložen trest odnětí svobody podle trestního zákoníku z roku 2003. 

Evropský soud konstatoval, že příslušné národní soudy aplikovaly svévolně a retroaktivně 

přísnější zákon (lex gravior), čímž došlo k porušení článku 7 Úmluvy, a proto musí být 

rozhodnuto, že příslušné národní rozsudky jsou prohlášeny za neplatné. Národní soudy při 

svém rozhodování měly vycházet z trestních sazeb ve smyslu trestního zákoníku z roku 1976, 

tedy zákoník platný v době spáchání trestných činů. Soud ve svém rozhodnutí mimo jiné 

zdůraznil, že článek 7 je nederogovatelné právo.311 

Objevují se i názory, že rezoluce 2178 (2014) nelimituje jednání, která členské státy 

mohou označit za terorismus a teroristu, tedy termíny, pro který neexistuje jednotná 

univerzální právní definice. Toto tedy ponechává na vládách, aby připravili otevřené definice, 

které mohou zahrnovat značný rozsah jednání, který obecně není považován ta terorismus. Ti, 

kteří jsou cílem těchto zákonů, zahrnují pak nejen podezřelé z terorismu, ale i pokojné 

odpůrce režimu, novináře, politické oponenty, občanskou společnost, a členy etnických nebo 

náboženských skupin, často i muslimů.312 

                                                           
309 Obdobně článek 15 Mezinárodního paktu stanoví, že „nikdo nesmí být potrestán za čin, který nebyl trestný 

podle zákona v době, kdy byl spáchán. Pachateli nelze uložit vyšší trest, než dovoluje uložit zákon účinný v 

době, kdy byl trestný čin spáchán. 
310 ESLP, Case of Maktouf and Damjanović v. Bosnia and Herzegovina, Applications nos. 2312/08 and 

34179/08, Judgment 18 July 2013. 
311 Otázkou legality se zabýval již i Norimberský tribunál. Zločiny, ze kterých byli čelní nacističtí představitelé 

obvinění, byly zločiny proti míru, válečné zločiny a zločiny proti lidskosti. Zločin proti míru a zločiny proti 

lidskosti byly vytvořeny post factum, a tak se často objevovalo a stále objevuje tvrzení, že došlo k porušení 
zákazu retroaktivity a zásady nullum crimen sine lege. 
312TAYLER L., Foreign Terrorist Fighter Law: Human Rights Rollbacks Under UN Security Concil Resolution 
2178. 
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Zvláštní zpravodaj OSN Scheinin se otázce práva na spravedlivý proces věnoval ve 

své zprávě z roku 2008.313 V této zprávě identifikoval deset základních procesních principů, 

které je třeba dodržovat za všech okolností: 

Účinný přístup k soudům 

Porušení tohoto principu se může týkat rovněž osob, které jsou na svobodě, avšak jsou 

jim uložena některá opatření, jako například tzv. cílené protiteroristické sankce. V takových 

případech se osoby často marně domáhají přezkumu své věci příslušným soudem.314 Opět jak 

bylo uvedeno výše, osoby podezřelé z terorismu na vojenské základně USA v Guantanámu na 

Kubě, bývají mnohdy zadržovány celé roky, aniž by byly z čehokoli obviněny a bez toho, aby 

dostaly šanci legalitu svého zadržení zpochybnit.  

Nezávislost a nestrannost soudů 

 Zde se často zmiňuje využívání vojenských soudů, které by se v případě civilistů měly 

využívat zcela výjimečně a za splnění stejných záruk na spravedlivý proces, jako u soudů 

civilních.315 Za neakceptovatelný je považován model vojenských komisí v USA po roce 

2001, neboť tyto poskytují jen málo záruk spravedlivého řízení. Zejména se jedná o osoby, 

které byly vězněné na Guantanámu. Osoby souzené touto komisí mají jen omezené právo si 

zvolit obhájce. Pravidla pro přípustnost důkazů jsou přizpůsobena potřebám soudu, jako 

v případech válečných soudů.316 

Veřejnost řízení 

Tento princip neznamená, že by řízení před soudem měla být v celém rozsahu veřejná. 

Neveřejná zasedání jsou v rámci procesu uplatňována za specifických okolností – ochrana 

svědků, národní bezpečnost. Vždy by však mělo dojít k vyhlášení rozsudku ve veřejném 

zasedání, stejně tak by veřejnost měla být informována o průběhu řízení. 

 

                                                           
313 UN Doc. A/63/223, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and 
fundamental freedoms while countering terrorism, Martin Scheinin, 6 August 2008. 
314 Viz např. Yassin Abdulla Kadi v European Commission, T-85/09, Judgment, 30 September 2010. 
315 ESLP, Ocalan v. Turkey, Application No. 46221/99, Judgment 12 May 2005. 
316 Viz KENNETH, A. What to do with Bin Laden and Al Kajda Terrorists? A Qualified Defense of Military 
Commissions and United States Policy on Detainees at Guantanamo Bay Naval Basis . Harvard Journal of Law 
and Poublic Policy, 2001–2002, Vo. 25, No 2, str. 591-634; AMBOS, K. MALLEN POSCHADEL, A. 
Terrorists and Fair Trial: The Right to a Fair Trial for Alleged Terrorists Detained in Guantánamo Bay , 
Utrecht Law Review, Volume 9 Issue 4, September 2013 – www.utrechtlawreview.org 

http://www.utrechtlawreview.org/
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Privilegium proti sebeobvinění 

Podle článku 14 odst. 3g Evropské Úmluvy o lidských právech nikdo „nesmí být 

nucen svědčit proti sobě nebo přiznat vinu“ K porušení tohoto pravidla dochází poměrně často 

v rámci boje proti terorismu. 

Zákaz připuštění důkazů získaných v rozporu s právem lidských práv 

Zejména USA se snažily získat tímto způsobem informace při věznění podezřelých 

z terorismu, jak opět svědčí případ shora. Zákaz použití důkazů získaných mučením u soudu 

je výslovně stanoven v článku 15 Úmluvy o mučení. Evropský soud pro lidská práva se 

opakovaně zabýval otázkou získávání výpovědi mučením. Soud uzavřel, že zákaz mučení je 

absolutním právem a nelze ho porušit ani v případech, kdy by se mučením mělo zabránit 

například i smrti jiné osoby.317 Nelze použít ani výslech, který byl opatřen v zahraničí pomocí 

mučení.318 V mnoha případech však hlavním účelem není ani tak využít takto získané 

informace jako důkazu u soudu. Mučení se spíše používá pro operativní účely, tedy aby se 

podařilo zabránit v dalších útocích, či nalezení hledaných osob, pochopitelně ani za těchto 

okolností nelze takové jednání považovat za legitimní. 

Rovnost stran (či rovnost zbraní) 

Všechny strany mají používat stejných procesních práv s výjimkou případů, kdy je 

rozlišení předvídáno právem a může být odůvodněno na objektivním a rozumném základě 

a kdy nemá faktické znevýhodnění či jinou neférovost vůči jedné ze stran.319 Již zmiňované 

procesy s osobami vězněnými na vojenské základně Guantanámo spadají do kategorie, kdy 

k porušení rovnosti stran dochází. Pravidla ukládající předávání veškerých materiálů 

(disloclosure rules) jsou významně omezená s odůvodněním tajnosti většiny informací.320 

Právo na včasnou obhajobu, právo kontaktovat advokáta 

V některých případech jsou osoby podezřelé z terorismu zadržovány po dlouhou dobu 

bez možnosti spojit se s advokátem. Např. v případu Ibrahim a spol. vs. Velká Británie,321  

                                                           
317 ESLP, Case Gäfgen v. Germany, Application No 22978/05, Judgment 17 January 2012. 
318 ESLP, Case El Haski v. Belgium, Application No 649/08, Judgment 25 September 2012. 
319 Viz UN Doc. A/63/223, par. 35. 
320 AMBOS K.,  MALLEN POSCHADEL A., Terrorists and Fair Trial: The Right to a Fair Trial for Alleged 
Terrorists Detained in Guantánamo Bay, Utrecht Law Review, Volume 9 Issue 4, September 2013 str. 112.  
321 ECHR, Ibrahim and others v. The United Kingdom, Application No. 50541/08, Judgment, 13 September 
2016. 
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kdy mělo být odepřeno právo včas kontaktovat advokáta. Obviněným i advokátům je často 

odepírán přístup k důkazům s tvrzením, že by došlo porušení státního tajemství nebo 

veřejného zájmu.322  

3. Lidská práva relativní povahy 

Většina lidských práv má relativní povahu, což znamená, že státy mohou v případě 

potřeby tato práva omezit nebo je dočasně suspendovat. Boj proti terorismu poznamenal 

určitým způsobem výkon většiny relativních lidských práv. 

3.1. Svoboda pohybu 

Jeden z pilířů zákonů týkajících se zahraničních bojovníků a obecně boje proti 

terorismu jsou zákazy cestování či vycestování. Tato je dosahováno cestou zabavení pasů 

nebo národních identifikačních průkazů.323 Právo svobodně opustit zemi, včetně své, obsahuje 

například článek 13 Všeobecné deklarace lidských práv.  

Jako příklad je možno uvést Francii, kde ministr vnitra má právo zrušit pas udělený 

francouzskému občanovi a zakázat mu zahraniční cesty až na 6 měsíců, s možností 

prodloužení až na 2 roky. Jako důvod se uvádí podezření z plánování cesty za účelem účasti 

na teroristických aktivitách nebo cestování do míst, kde operují teroristické organizace. 324 

Německo rovněž přijalo v roce 2014 zákon, který umožňuje příslušným úřadům zrušit pasy 

podezřelým zahraničním teroristickým bojovníkům a následně i zajistit národní průkazy.325 

Austrálie přijala v roce 2014 zákon, kterým stanoví jako trestné cestování do vymezených 

oblastí, kde teroristické organizace jsou zapojené do nepřátelských aktivit, za předpokladu, že 

osoba neprokáže, že její cesta měla legitimní účel.326 

3.2. Právo na svobodu a osobní bezpečnost 

Právo na svobodu a bezpečí je zakotveno v článku 4 Všeobecné deklarace lidských 

práv, článku 9 Mezinárodního paktu a článku 5 Evropské úmluvy. Za zbavení svobody, jež 

není svévolné, se mimo jiné považuje uvěznění osoby, která se dopustila trestného činu a byla 

                                                           
322 UK Secretary of State for the Home Department v. MB and AF, House of Lords, 10 June 2009.  
323 TAYLER L., Foreign Terrorist Fighter Law: Human Rights Rollbacks Under UN Security Concil 
Resolution 2178. 
324 Law no. 2014-1353, 13. 11. 2014 – loi renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme. 

325 New Anti-Terrorism Legislation Entered into Force,  Library of Congress, 7. 10. 2015, New Anti-Terrorism 
Legislation Entered into Force, http://statewatch.org/news/2015/jul/germany-implementation-of-unsc-2178.pdf 
326 Human Right Watch: Australia: Proposed Counterterror Laws Threaten Freedoms, 15 October 2014, 
https://www.hrw.org/news/2014/10/15/australia-proposed-counterterror-laws-threaten-freedoms; Section 119.2 
Criminal Code Act 1995. 

http://statewatch.org/news/2015/jul/germany-implementation-of-unsc-2178.pdf
https://www.hrw.org/news/2014/10/15/australia-proposed-counterterror-laws-threaten-freedoms
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za tento čin odsouzena. Mezi takové osoby budou pochopitelně spadat i teroristé, tedy ani jim 

nelze upřít práva, která mají všichni zadržení. Jedná se zejména o právo být seznámen 

s důvody zadržení, právo tyto důvody soudně zpochybnit, právo být buď souzen v přiměřené 

lhůtě, nebo propuštěn, a právo na odškodnění v případě, kdy ke zbavení svobody došlo 

bezdůvodně. V rámci boje proti terorismu dochází často právě k zásahu to tohoto práva.  Ač 

se jedná o právo derogovatelné, státy se však většinou k formální derogaci neuchylují.327 Jak 

je uvedeno i v případě výše, osoby podezřelé z terorismu bývají zadržovány bez zatykače, 

jsou drženy dlouhé měsíce ve vazbě, a to bez formálního obvinění, bez styku s rodinou, 

advokátem a domovským státem. 

Porušením článku 5 se ESLP zabýval např. v případě Al-Jedda v. Velká Británie.328 

Al-Jedda požádal v roce 1992 o azyl ve Velké Británii a v roce 2000 získal britské státní 

občanství. V roce 2004 cestoval do Iráku, kde byl zatčen americkými vojenskými silami 

a předán britským vojenským silám, které ho věznili v Basře až do 30. 12. 2007, kdy byl bez 

vznesení jakéhokoli obvinění propuštěn. Důvodem pro jeho internaci bylo podezření, že je 

osobně odpovědný pro rekrutování teroristů mimo Irák, pro spáchání zločinů v Iráku a že měl 

identifikovat a usnadnit cestu teroristickému odborníkovi na výbušniny. V červnu 2005 Al-

Jedda žádal příslušné orgány Velké Británie o soudní přezkoumání jeho pokračujícího 

zadržení. Britské orgány sice připustily, že Velká Británie má jurisdikci ve smyslu článku 1 

Evropské úmluvy, neboť žadatel je držen v britském vojenském zařízení. Na druhou stranu 

bylo konstatováno, že článek 5 odst. 1 této úmluvy se na Al-Jedda nevztahuje, neboť jeho 

zadržení bylo schváleno na základě rezoluce RB 1546329 a ve smyslu mezinárodního práva 

tato rezoluce nahrazuje článek 5 odst. 1 Evropské úmluvy. ESLP rozhodl, že došlo k porušení 

článku 5 odst. 1 Úmluvy. Příslušná rezoluce udělila pravomoc Velké Británii (jako členu 

Multinárodních sil v Iráku) přijmout opatření k udržení bezpečnosti v Iráku. Tato ani jiná 

rezoluce RB však nepožadovala po Velké Británii umístit osobu, která takové riziko 

bezpečnosti představuje, do vězení na neurčitou dobu bez obvinění.330 

                                                           
327 Viz více BÍLKOVÁ V., Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv, op.c.  str. 271; rovněž viz 

PEJIC, J. Terrorist Acts and Groups: A Role for International Law? op.c., str. 83, kde autorka poukazuje na 
nedostatek pravidel pro internaci ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu.  
328 ESLP, Case Al-Jedda v. The United Kingdom, Application No. 27021/08, Judgment 7 July 2011. 
329 Rezoluce RB 1546 byla přijata 8. 6. 2004 ve smyslu kapitoly VII Charty OSN. Tato rezoluce uvedla, že 

prozatimní irácká vláda požádala o setrvání Multinárodních sil v Iráku. Dále bylo touto rezolucí rozhodnuto, že 

Multinárodní síly v Iráku mají pravomoc ke všem opatřením, které přispějí k udržení bezpečnosti a stability 

v Iráku, včetně zamezení a zabránění terorismu. 
330 ESLP, Case Al-Jedda v. The United Kingdom, Application No. 27021/08, Judgment 7 July 2011, para 109 
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Situace v Iráku je předmětem několika zpráv generálního tajemníka OSN s titulem 

„Aktivity s ohledem na lidská práva.“331 V těchto zprávách se opakovaně objevují informace 

o tisících zadržených multinárodními silami, konkrétně UK a USA, aniž by byli z čehokoliv 

obviněni. Výše zmíněný rozsudek ESLP cituje zprávu UNAMI (United Nations Assistance 

Mission for Iraq) z roku 2007, ve které se zmiňuje nespokojenost s tzv. procesem 

administrativního přezkoumání, kdy důvody pro prodloužení držení osob v zadržení není 

prováděno soudním orgánem. Ve zprávě se uvádí, že „tento postup vyústil v prodlužování 

zadržení bez soudního řízení, kdy mnoho z intervenovaných byli drženi několik let s pouze 

minimálním přístupem k důkazům, které měly potvrzovat jejich vinu a bez toho, aby jejich 

obhájci měli k takovým důkazům přístup.“332 V této zprávě je rovněž zmíněno stanovisko 

USA, které jsou přesvědčeny, že na režim bezpečnostních internací multinárodními silami se 

nevztahuje Mezinárodní Úmluva o ochraně lidských a politických práv.333 Je zřejmé, že 

pokud jde o boj s terorismem, mají Spojené státy svůj specifický výklad mezinárodního práva. 

Jednou z často využívaných metod je tzv. administrativní vazba (administrative 

detention). Tento druh zadržení má sloužit k tomu, aby osoby podezřelé z terorismu bylo 

možno zadržovat libovolně dlouho bez nutnosti předvést je před soud. V Evropě využívá tuto 

metodu Velká Británie. Podle zákona je možno osobu podezřelou z terorismu zadržet na dobu 

28 dní.334  

Další metodou jsou kontrolní příkazy (control orders). Kontrolní příkazy jsou rovněž 

upraveny ve Velké Británii Zákonem o prevenci terorismu z roku 2005.335 Tyto příkazy jsouv 

zákoně definovány jako „příkazy vůči jednotlivci, které na něho ukládají určité povinnosti za 

účelem oochrany veřejnosti před rizikem terorismu.“336 Mezi tyto povinnosti mimo jiné 

patřily zákaz nebo omezení používat určité věci, omezení ve vztahu k práci či podnikání, 

omezení ohledně místa pobytu, či ohledně osob, kterým umožní přístup do svého místa 

pobytu, vydání pasu apod.337  

                                                           
331 UN Doc S/2005/373 ze dne 7. 6. 2005; UN Doc S/2006/137 - para 54; UN Doc S/2007/330 – para 31; 
rovněž ESLP, Al-Jedda v. The United Kingdom, application No. 27021/08, 7 July 2011, para 40-41. 
332 ESLP, Case Al-Jedda v. The United Kingdom, Application No. 27021/08, Judgment 7 July 2011, para 41. 
333 ESLP, Case Al-Jedda v. The United Kingdom, Application No. 27021/08, Judgment 7 July 2011, para 41 
odkaz na bod 77.  
334 Terrorism Prevention and Investigation Measures Act 2011, dostupné na: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/23/contents/enacted 

335 Prevention Terrorism Act 2005, dostupný na: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/2/pdfs/ukpga_20050002_en.pdf 
336 Prevention of Terrorism Act, Article 1. 
337 Prevention of Terrorism Act, Article 1 /4. 
 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/23/contents/enacted
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/2/pdfs/ukpga_20050002_en.pdf
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3.3. Svoboda projevu  

Svoboda projevu je nejvíce dotčena v souvislosti s bojem proti terorismu. Je upravena 

článkem 19 Všeobecné deklarace lidských práv, článkem 19 Mezinárodního paktu a článkem 

10 Evropské úmluvy. Právo zahrnuje jak možnost „zastávat svůj názor bez překážky“, tak 

„svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu“. Právo je 

derogovatelné a omezitelné. Jedním z omezení, jež jsou v boji proti terorismu zaváděna, je 

činit trestným podněcování k terorismu. K tomuto omezení vybízí i Evropská úmluva 

o předcházení terorismu z roku 2005. Úmluva vymezuje veřejné podněcování jako „šíření či 

jiné zpřístupňování sdělení veřejnosti, jehož cílem je vyvolat spáchání teroristického činu, 

pokud takové jednání, ať již veřejně obhajuje teroristické činy, nebo ne, vyvolává nebezpečí, 

že by jeden či více takových činů skutečně mohlo být spácháno“ (článek 5 odst. 1). Obdobné 

definice obsahují vnitrostátní právní řády. Některé státy navíc vedle podněcování považují za 

trestný čin rovněž schvalování teroristických činů.338  Zvláště zde může být hranice mezi 

dovoleným a nedovoleným projevem velmi tenká, čehož mohou státy snadno zneužít 

k potlačování legitimní politické opozice. 

Otázkou svobody projevu se například velmi podrobně zabýval nizozemský soud ve 

věci Context, který řešil skupinu zahraničních bojovníků. Tento případ je dále analyzován 

v páté části této práce. Soud uvádí, že při hodnocení, zda komunikaci nebo dokumenty lze 

považovat za podněcování podle trestního práva, je tuto otázku nutno přezkoumat z pohledu 

svobody projevu, která je chráněna článkem 10 Evropské úmluvy o lidských právech. 

Omezení tohoto práva je dovoleno pouze tehdy, i) pokud je tak stanoveno zákonem, ii) slouží 

dovolenému účelu, a iii) je nezbytné v demokratické společnosti. Trestnost podněcování 

a šíření za účelem podněcování je upraveno zákonem a slouží dovolenému účelu, např. 

prevenci jiného trestného činu. Co musí být dále prověřeno, je, zda ve specifických případech, 

toto omezení svobody projevu je vyžadováno v demokratické společnosti. Z judikatury 

Evropského soudu se usuzuje, že nezbytný „necessary“ zahrnuje naléhavou sociální potřebu 

                                                           
338 Český trestní zákoník v § 312e upravuje podporu terorismu. V odstavci 1 se uvádí „Kdo veřejně podněcuje ke 

spáchání teroristického trestného činu, nebo kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj 

veřejně vychvaluje jeho pachatele, bude potrestán odnětím svobody na dvě léta až deset let.“ V odstavci 4 se 
poté uvádí, že taková osoba bude potrestána odnětím svobody na pět až patnáct let pokud „spáchá čin uvedený v 

odstavci 1 nebo 2 písm. b) nebo d) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo 

jiným obdobně účinným způsobem“. Prvním případem, který bude souzen v České republice, je případ může, 

který schvaloval teroristický útok na mešitu na Novém Zélandě – Idnes, Za schvalování teroru na Novém 
Zélandu hrozí muži ze severu Čech až 15 let, 29.1.2020. 
https://www.idnes.cz/usti/zpravy/policie-schvalovani-terorismu-kriminaliste-ustecky-kraj-novy-
zeland.A200128_144238_usti-zpravy_pakr (poslední přístup 3. 5. 2020). 
 

https://www.idnes.cz/usti/zpravy/policie-schvalovani-terorismu-kriminaliste-ustecky-kraj-novy-zeland.A200128_144238_usti-zpravy_pakr
https://www.idnes.cz/usti/zpravy/policie-schvalovani-terorismu-kriminaliste-ustecky-kraj-novy-zeland.A200128_144238_usti-zpravy_pakr


91 

„pressing social need“ vyhodnocení čehož je v určitém stupni na úvaze členského státu. Při 

hodnocení musí být dosaženo rovnováhy mezi základním zájmem na svobodě názoru 

(individuální občanské právo) a základním zájmem na ochraně demokratického státu (podle 

práva). Přijatelné omezení této svobody musí být proporcionální. V jakém rozsahu jsou 

příslušné orgány oprávněny omezit základní právo nelze odpovědět v obecném smyslu, ale je 

třeba posoudit skutečný význam komunikace či manifestace a okolnosti daného případu.339 

Podle soudu je zřejmé, že článek 10 Úmluvy nabízí široký rámec pro volné šíření 

názorů, i když tyto názory šokují, ubližují nebo zneklidňují. Toto je požadováno pluralismem, 

tolerancí a liberálností, tedy charakteristickými rysy demokratické společnosti. Je třeba vždy 

najít určitou hranici, kdy komunikace již podněcuje k nenávisti, násilí a diskriminaci. Při 

posuzování, zda tato hranice je překročena, hraje roli mnoho faktorů. Jedná se o interakci 

mezi různými faktory, spíše než jeden samotný faktor, které určí výsledek hodnocení v daném 

specifickém kontextu.340 Rozhodující je tedy kontext, ve kterém se komunikace uskutečňuje. 

Komunikacím náboženské povahy, jako je prohlášení víry nebo komunikace během 

náboženského shromáždění je přisuzován vysoký stupeň ochrany podle článku 9 EÚLP.341 

Komunikace učiněná v jiném kontextu, například během veřejných demonstrací jsou obecně 

hodnoceny podle článku 10 EÚLP, i když jsou nábožensky motivované.342 Komunikacím 

v kontextu sociálních debat je rovněž poskytnuta ochranu podle článku 10 EÚLP.343 Státy 

mají velmi limitovaný rozsah pro stíhání těch, kdo se zapojí do politických nebo 

společenských debat, zejména kde jde o kritiku orgánů nebo společenského bezpráví. Pokud 

účastníci společenské debaty použijí stylistických nástrojů jako je přehánění, provokace, 

satira nebo podněcování, aby dostali odpověď, a žádají o pozornost ohledně jejich názorů na 

sociální problémy, je jim poskytnutý vysoký stupeň ochrany svobody.344   

3.4. Zákaz svévolného zbavení státního občanství 

V souvislosti se zahraničními bojovníky se začalo mluvit i o otázce právní úpravy 

státního občanství a jeho možného odnímání osobám, které odešly a přidaly se k teroristickým 

ozbrojeným jednotkám a nyní se chtějí nebo mají být vrácení do země svého původu. 

                                                           
339 Prosecutor v. Imane B et al. - Rozsudek okresního soudu v Haagu ze dne 10. 12. 2015, sp. zn. 09/842489-14 
dostupné na: http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3270, para 11.15. 
340 ESLP, Case Perinçek v. Switzerland Application no. 27510/08, Judgment 15 October 2015. 
341 ESLP, Case Serif v. Greece, Application no 38178/97, Judgment 14 December 1999. 
342 ESLP, Case Otto Preminger Institut v. Austria, Application no. 13470/87, Judgment 20 September 1994. 
343 ESLP, Case Sürek v. Turkey I, Application no 26682/95, Judgment 8 July 1999 

344  Prosecutor v. Imane B et al. - Rozsudek okresního soudu v Haagu ze dne 10. 12. 2015, sp. zn. 09/842489-14 
dostupné na: http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3270, para 11.19 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3270
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3270
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Odnímání státního občanství je v mnoha zemích předjímáno jako sankce pro ty, kteří 

jsou považováni za teroristy, potažmo zahraniční terorističtí bojovníci. Některé státy tohoto 

mohou využít ke zbavení státního občanství lidskoprávní aktivisty, opoziční politiky či 

náboženské vůdce.345 

Ačkoli je úprava nabývání a pozbývání státního občanství primárně věcí vnitrostátního 

právního řádu, jedná se o oblast, k níž relevantní pravidla obsahuje i právo mezinárodní, 

limitující sféru volnosti rozhodování státu.346 

Pro mezinárodní právo má státní občanství význam pouze jakožto trvalé připoutání 

jednotlivce k určitému státu, což pak umožňuje určit i mezinárodněprávní závazky 

a oprávnění daného státu v oblasti problematiky státního občanství. Podmínky nabývání 

a pozbývání státní občanství stanoví stát v zásadě sám, jde tedy o jeho vnitřní věc. Volnost 

státu v tomto směru však není absolutní, je omezena, a to právě mezinárodním právem. 

Vnitrostátní úprava podmínek nabývání a pozbývání státního občanství nesmí narušit 

analogické právo jiných států. Také jen ten státoobčanský svazek, který vznikl v souladu s 

touto normativou, musí jiný stát uznat a respektovat jej. Vyjádřila to i dílčí kodifikační 

Úmluva o některých otázkách střetů zákonů o státním občanství (1930).347 

V řadě států však dlouhou dobu existují, popř. jsou nově přijímány právní úpravy, 

které na státní občanství působí v obráceném směru, vedoucím nikoli k získání státního 

občanství, ale k jeho nedobrovolnému odnětí, resp. zbavení. Přijímají se právní úpravy, které 

připouštějí odnětí státního občanství z důvodů, které bychom mohli zjednodušeně a souhrnně 

nazvat ztrátou loajality vůči státu, resp. jeho ústavnímu zřízení. Mezi tyto důvody patří např. 

služba v cizí armádě, akty terorismu či jiná závažná jednání vnímaná jako jdoucí proti 

zájmům státu.348 Problematikou pozbytí státního občanství v různých podobách se zabývá 

celá řada mezinárodněprávních dokumentů, ať už obecně zaměřených na širší skupiny práv, 

nebo cíleně na otázku státního občanství, resp. ochranu před bezdomovectvím.  

                                                           
345 viz Amnesty International, Arbitrary Deprivation of Citizenship, Seminar Held on 31 October 2016 
(collection of summarized contributions) dostupné na: 
https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/7349/2017/en/ 
346 Č. 1 Haagská úmluva o některých otázkách střetů zákonů o státním občanství z roku 1930; čl. 3 Evropská 

úmluva o státním občanství z roku 1997. 
347 Více také KINDLOVÁ, M. Odnímání státního občanství a loajalita vůči státu, v  BÍLKOVÁ V., KYSELA J., 
ŠTURMA P. (eds.) Výjimečné stavy a lidská práva, Odnímání státního občanství a loajalita vůči státu, 
Auditorium, str. 170-186. 
348 Více také KINDLOVÁ, M. Odnímání státního občanství a loajalita vůči státu, v  BÍLKOVÁ V., KYSELA 
J., ŠTURMA P. (eds.) Výjimečné stavy a lidská práva, Odnímání státního občanství a loajalita vůči státu, str. 
170-186. 

https://www.amnesty.org/en/documents/pol40/7349/2017/en/
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Obecně platná pravidla mezinárodního práva téměř neupravují zánik či ztrátu státního 

občanství. Dané tak spadá do výlučné kompetence jednotlivých států. A to i přesto, že jde 

o okolnosti důležitého významu v mezinárodním právu, ježto zánikem (ztrátou) státního 

občanství, např. zaniká také možnost domovského státu uplatnit vůči jinému státu 

diplomatickou ochranu v zájmu svého občana. Končí ale i povinnost domovského státu 

přijmout takovou osobu zpět na své území, jestliže je jí odepřeno pobývat na území cizího 

státu.349  

  Explicitní zákaz svévolného zbavení státního občanství je v článku 15 Všeobecné 

deklarace lidských práv.350 Svévolným zbavením se například uvádí zbavení bez právního 

základu, popř. s právním základem nejasným a neurčitým, se zpětnou právní účinností nebo 

s příliš krátkou dobou pro přizpůsobení se nové právní úpravě, s diskriminačními dopady 

nebo s nemožností soudního přezkumu.351 

Významným dokumentem je Úmluva o omezení případů bezdomovectví z roku 

1961.352 Tato úmluva staví na obecném principu zákazu pozbytí a zbavení státního občanství, 

pokud by vedlo k bezdomovectví. Připouští však, že za určitých okolností je legitimní odnětí 

státního občanství i s takovým důsledkem.  Takovými důvody může být, že: osoba v rozporu 

s povinností věrnosti vůči státu a navzdory výslovnému zákazu, prokázala nebo prokazovala 

služby jinému státu nebo od jiného státu přijala nebo přijímala požitky nebo se chovala 

způsobem vážně poškozujícím životní zájmy státu, popřípadě jasně prokázala své odhodlání 

zavrhnout svou věrnost vůči danému státu.353 Úmluva dále uvádí, že stát má ve vztahu 

k pravomoci zbavovat státního občanství povinnost vykonávat ji na základě zákona, který 

dané osobě zajistí právo na řádné slyšení před soudem nebo jiným nezávislým orgánem.354 

Pokud jde o regionální úmluvy, je nutné zmínit Evropskou úmluvu o státním občanství 

z roku 1997.355 Podle článku 4 této úmluvy je bezdomovectví nežádoucí a nikdo nesmí být 

svévolně zbaven státního občanství. Článek 7 uvádí důvody pro pozbytí státního občanství. 

Mezi tyto důvody patří, mimo jiné, dobrovolná služba v cizí armádě a chování závažně 

                                                           
349 ŠTURMA P. ČEPELKA, Mezinárodní právo veřejné, Praha, C.H.Beck, 2018, str. 220-221. 
350Explicitní zákaz svévolného zbavení státního občanství nalezneme také v regionálních smluvních 

instrumentech (čl. 4 Evropské úmluvy o státním občanství, čl. 3 Americké úmluvy o lidských právech atd). 
351 DE GROOT Gerard-René, Survey on Rules on Loss of Nationality in International Treaties and Case Law  
(August 30, 2013). Centre for European Policy Studies Liberty and Security in Europe Paper No. 57. Dostupné 
na SSRN: https://ssrn.com/abstract=2329935, str. 20 a násl. 
352 Úmluva o omezení případů bezdomovectví. (sdělení MZV č. 43/2002 Sb.m.s.). 
353 Čl. 8 odst. 1, 2 Úmluva o omezení případů bezdomovectví, (sdělení MZV č. 43/2002 Sb.m.s.). 
354 Takovouto výhradu například učinila Velká Británie při ratifikaci této úmluvy. 
355 Velká Británii tuto úmluvu neratifikovala, ČR úmluvu ratifikovala (sdělení MZV č. 76/2004 Sb.m.s.). 

https://ssrn.com/abstract=2329935


94 

poškozující důležité státní zájmy smluvního státu. V obou těchto případech se však daná 

osoba nesmí stát osobou bez státní příslušnosti.356 

Pro členské státy Evropské unie platí limity, které na oblast odnímání státního 

občanství klade unijní právo. Podle Soudního dvora EU je cílem občanství EU, aby se stalo 

základním statutem Evropanů. V jednom z klíčových rozsudků, ve věci Janko Rottmann, bylo 

stanoveno, že záležitosti odnímání státního občanství členského státu, které zároveň znamená 

pozbytí občanství EU, spadají do rámce práva EU, a případné odnětí tak podléhá například 

i posuzování proporcionality příslušného zásahu z pohledu práva EU.357 

V tisku se velmi často probírá případ Shamimy Begumové. Žena, která se narodila 

v Londýně, jako patnáctiletá odjela do Sýrie, kde se provdala za bojovníka Islámského státu. 

Begumová v únoru 2019 přišla o britské občanství. Ministr vnitra Javid v souvislosti 

s případem Shamimy Begumové varoval, že hodlá zabránit Britům, kteří odešli na Blízký 

východ a přidali se tam k teroristickým organizacím, v návratu do vlasti. Jako jednu 

z možností, jak toto udělat, bude zbavení britského občanství. Připomněl, že tak se to stalo 

v případech více než stovky lidí, kteří mají dvojí občanství. Begumová je také občankou 

Bangladéše.358 Tento krok je ale podle mezinárodního práva možný jedině tehdy, pokud 

jedinec nezůstane zcela bez občanství. Britská média proto spekulovala, že Begumová má 

díky rodičům bangladéšského původu i občanství tohoto asijského státu. Bangladéšské úřady 

to ale popřely, stejně jako právník rodiny Begumové.359 

                                                           
356 Pokud jde o Evropskou Úmluvu o lidských právech, tato neobsahuje výslovně ustanovení o právu na státní 

občanství ani neobsahuje výslovný zákaz jeho svévolného zbavení, ale podle judikatury ESLP mohou nastat 

situace, kdy svévolné odnětí přístupu k občanství spadá do rámce ochrany práva na soukromý a rodinný život. 
357 Rozsudek Soudního dvora EU ze dne 2. 3. 2010 ve věci Janko Rottman v Fristaat Bayern, C-135/08, srov. 
rovněž KANDALEC, P. Janko Rottmann: Není občanství jako občanství, Jurisprudence, 2010, č. 5;  
Česká republika má na ústavní úrovni zaručeno, že nikdo nemůže být proti své vůli zbaven státního občanství 

(čl. 12/2 Ústavy). Zákon o státním občanství (zák. č. 186/2013 Sb.) sice v článku 40 upravuje pozbývání 

státního občanství, avšak toto se týká pouze dobrovolného prohlášení osoby. Zbavení státního občanství 
v zákoně upraveno není a hledisko určité loajality se zkoumá pouze při posuzování splnění podmínek pro 

udělení státního občanství - čl. 13(2) Státní občanství České republiky nelze udělit žadateli, který ohrožuje 

bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové 

hodnoty. 
358 Mladá Britka, která odešla k IS ztratí občanství. Její rodiče dostali ostrý dopis. EuroZpravy.cz 20. 2. 2019, 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/249560-mlada-britka-ktera-odesla-k-is-ztrati-obcanstvi-jeji-rodice-dostali-
ostry-dopis/ (poslední přístup 4. 12. 2019). 
359 BBC News, Shamima Begum will not be allowed here, Bangladesh says. 21 February 2019 
https://www.bbc.com/news/uk-47312207 (poslední přístup 4. 12. 2019); rovněž srov. VAN ARK Rumyana, 
British Citizenship Revoked, Bangladeshi Citizenship Uncertain – What Next for Shamima Begum?, ICCT, 11 
November 2019 https://icct.nl/publication/british-citizenship-revoked-bangladeshi-citizenship-uncertain-what-
next-for-shamima-begum/ (poslední přístup 4. 12. 2019). 

https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/249560-mlada-britka-ktera-odesla-k-is-ztrati-obcanstvi-jeji-rodice-dostali-ostry-dopis/
https://eurozpravy.cz/zahranicni/eu/249560-mlada-britka-ktera-odesla-k-is-ztrati-obcanstvi-jeji-rodice-dostali-ostry-dopis/
https://www.bbc.com/news/uk-47312207
https://icct.nl/publication/british-citizenship-revoked-bangladeshi-citizenship-uncertain-what-next-for-shamima-begum/
https://icct.nl/publication/british-citizenship-revoked-bangladeshi-citizenship-uncertain-what-next-for-shamima-begum/
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Případ Begumové vyvolal národní debatu o návratu zahraničních bojovníků do vlasti. 

Zatímco někteří si návrat této mladé ženě nepřejí, jiní argumentují, že by měla ve Spojeném 

království čelit trestnímu stíhání. Varují před tím, aby se z Begumové nestala mučednice.“360 

Další podobný případ se týká Jacka Lettse, který se nachází v kurdském vězení, chtěl by se 

vrátit do Velké Británie, ale ta mu odebrala občanství.361 Podobných případů je velká řada.362 

V části V je probírán případ Shari4Belgium, kde většina z odsouzených byla vedle uloženého 

trestu odnětí svobody, rovněž zbavena státního občanství363 

Pravomoc ministra vnitra rozhodnout o odnětí státního občanství upravuje článek 40 

Zákona o britském občanství (The British Nationality Act 1981). Mimo jiné lze státní 

občanství odejmout i ve prospěch veřejného dobra (conducive to the public good). 

Prospěšnosti veřejného dobra odpovídá situace, kdy daná osoby páchá terorismus, špionáž, 

závažný organizovaný zločin, válečné zločiny a jiné neakceptovatelné chování (odst. 55.4. 

Instrukcí o občanství). Důležité však bylo, že při odnětí občanství nesmělo dojít 

k bezdomovectví.364 Novelou Zákona o imigraci z roku 2014 (Immigration Act) došlo k určité 

změně, která v určitých případech umožňuje odnětí státního občanství i v případě vzniku 

bezdomovectví. Článek 66 umožňuje, aby ministr odňal občanství osobě, která ho získala 

naturalizací, v případě, že „má za to, že odnětí je ve prospěch veřejného dobra, protože se 

daná osoba v době, kdy měla britské občanství, chovala způsobem, který vážně ohrozil životní 

zájmy Spojeného království, jeho ostrovů či některého britského zámořského území a ministr 

                                                           
360 Džihádistka Begumová (19) lituje rozhovoru s médii, do Británie se ale chce dál vrátit, Globe24.cz, 24.2.2019 
https://globe24.cz/svet/66308-dzihadistka-begumova-19-lituje-rozhovoru-s-medii-do-britanie-se-ale-chce-dal-
vratit; V únoru 2020 bylo odvolání Begumové proti rozhodnutí o odnětí státního občanství zamítnuto viz: 
Guardian (the) Shamima Begum say „whole world fell apart after losing citizenship appeal, 17. 2. 2020, 

https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/17/shamima-begum-says-her-world-fell-apart-after-losing-uk-
citizenship (poslední přístup 1. 3. 2020). 
361 Džihádista Jack chce z kurdského vězení na Západ. Londýn mu vzal občanství, Kanada mlží, Česká televize 

24, 21.8.2019 https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2902010-dzihadista-jack-chce-z-kurdskeho-vezeni-na-zapad-
londyn-mu-vzal-obcanstvi-kanada-mlzi (poslední přístup 4.12.2019). 
362S britskou dívkou, která odešla k IS, chce její manžel džihádista žít v Nizozemsku, Novinky.cz, 3. 3. 2019, 
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/498808-s-britskou-divkou-ktera-odesla-k-is-chce-jeji-manzel-
dzihadista-zit-v-nizozemsku.html (poslední přístup 4. 12. 2019); viz Amnesty International, Arbitrary 
Deprivation of Citizenship, Seminar Held on 31 OCtober 2016 (collection of summarized contributions) op. cit.  
363 Fouad Belkacem: Belgian Islamist leader loses citizenship, 23.10. 2018 https://www.bbc.com/news/world-
europe-45951138 (poslední přístup 4.12.2019). 
364 Takovým byl i již výše citovaný případ Al-Jedda, který získal v roce 2000 britské občanství, kterým 
automaticky ztratil irácké občanství. V roce 2004 cestoval do Iráku, kde byl zatčen a vězněn v Bagdádu až do 

30. 12. 2007, kdy bez vznesení jakéhokoli obvinění byl propuštěn. Dne 14.12.2007 bylo rozhodnutím UK 

ministra vnitra zbaven občanství z důvodu veřejného dobra. ESLP - Case of Al-Jedda v. The United Kingdom, 
Application no. 27021/08, Judgment 7 July 2011. 

https://globe24.cz/svet/66308-dzihadistka-begumova-19-lituje-rozhovoru-s-medii-do-britanie-se-ale-chce-dal-vratit
https://globe24.cz/svet/66308-dzihadistka-begumova-19-lituje-rozhovoru-s-medii-do-britanie-se-ale-chce-dal-vratit
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/17/shamima-begum-says-her-world-fell-apart-after-losing-uk-citizenship
https://www.theguardian.com/uk-news/2020/feb/17/shamima-begum-says-her-world-fell-apart-after-losing-uk-citizenship
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2902010-dzihadista-jack-chce-z-kurdskeho-vezeni-na-zapad-londyn-mu-vzal-obcanstvi-kanada-mlzi
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2902010-dzihadista-jack-chce-z-kurdskeho-vezeni-na-zapad-londyn-mu-vzal-obcanstvi-kanada-mlzi
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/498808-s-britskou-divkou-ktera-odesla-k-is-chce-jeji-manzel-dzihadista-zit-v-nizozemsku.html
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/498808-s-britskou-divkou-ktera-odesla-k-is-chce-jeji-manzel-dzihadista-zit-v-nizozemsku.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-45951138
https://www.bbc.com/news/world-europe-45951138
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se může rozumně domnívat, že se daná osoba může podle práva jiné země nebo území stát 

občanem takové země nebo území“.365  

3.5. Zamezení návratu do vlasti 

Doprovodným jevem ztráty státního občanství bývá deportace dané osoby (nebrání-li 

tomu jiné mezinárodní závazky),366 popř. pokud již pobývá v zahraničí, zamezení jejímu 

návratu. Již úvodem je nutno zmínit, že Mezinárodní pakt zakazuje v článku 12 svévolný 

zákaz v návratu lidem do jejich zemí. Jako příklad je opět možno použít Velkou Británii. 

V roce 2015 UK přijala Zákon proti terorismu a o bezpečnosti (Counter-Terrorism and 

Security Act 2015),367 který zakotvil pravomoc ministra vydat příkaz, který po omezenou 

dobu zamezuje určité osobě v návratu na území Spojeného království (temporary exclusion 

order), a to i ve vztahu k britským občanům. Vydání příkazu je podmíněno splněním několika 

okolností a podléhá ve většině případů předběžné soudní kontrole (v urgentních případech 

kontrole následné). Jedná se o jedno z řešení, od něhož si britská vláda slibuje mimo jiné 

prevenci vůči terorismu páchanému svými občany, kterým nelze odejmout státní občanství. 

Podstatou tohoto kroku je zásah do jednoho z práv tradičně spojovaných s občanstvím – právo 

na volný vstup na území svého státu. 

Podobné praktiky se v poslední době v souvislosti s vývojem situace v Sýrii objevují 

v novinových či odborných článcích.  Odmítavé stanovisko k přijetí bojovníků, případně 

jejich rodinných příslušníků navracejících se ze Sýrie uvádí např. vláda v Belgii. Té sice 

nejprve soud nařídil přijmout zpět dvojici žen, které v minulosti přeběhly na stranu džihádistů, 

spolu s jejich dětmi. Odvolací soud však 27. února rozhodnutí zvrátil a konstatoval, že stát 

nemá žádnou povinnost ženy přivést zpět.368 

Rakousko odsouhlasilo změnu zákona o konzulárních službách. Zahrnuje pomoc 

a podporu v oblasti právní ochrany a mimořádných situací, jako je repatriace do vlasti. Novela 

počítá s tím, že v některých případech může být ochrana odepřena. Týká se to občanů, kteří 

odešli do ciziny a přidali se k teroristické organizaci Islámský stát. „Lidé, kteří se připojili 

k teroristickým organizacím a odmítli základní hodnoty rakouské společnosti, nemají nárok 

                                                           
365 čl. 40 odst 4a Zákona o britském občanství, pozměněn čl. 66 zákona o imigraci; rovněž srov. TAYLER L., 
„Foreign Terrorist Fighter Laws, Human Rights Rollbacks Under UN Security Council Resolution 2178 , str. 15 
366 Viz již shora zmíněný rozsudek ESLP - Case of Al Hanchi v. Bosnia and Herzegovina, judgment 4. 6. 2012. 

367 Counter-Terrorism and Security Act 2015, dostupné na: 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/contents/enacted (poslední přístup 28. 2. 2020). 
368 Viz MEHRA T, PAULUSSEN Ch, The Repatriation of Foreign Fighters and Their Families: Options, 
Obligations, Morality and Long-Term Thinking, ICCT, 6 March 2019 - https://icct.nl/publication/the-
repatriation-of-foreign-fighters-and-their-families-options-obligations-morality-and-long-term-thinking/ ;  

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2015/6/contents/enacted
https://icct.nl/publication/the-repatriation-of-foreign-fighters-and-their-families-options-obligations-morality-and-long-term-thinking/
https://icct.nl/publication/the-repatriation-of-foreign-fighters-and-their-families-options-obligations-morality-and-long-term-thinking/


97 

na pomoc ze strany Rakouska. (…). Nebudeme tyto lidi brát zpět,“ potvrdil ministr vnitra 

Herbert Kickl (FPÖ). Rakousko se tak přidalo k dalším zemím, které odmítají přebrat zpět 

radikály a soudit je, přestože je k přebírání vyzývá americký prezident Donald Trump. 

Obdobný přístup jako Rakousko zvolila Velká Británie. Už v únoru ministerstvo zahraničí 

uvedlo, že cizinci bojující v řadách Islámského státu by měli být souzeni tam, kde byli 

zadrženi. Také Francie odmítá přijímat zpět bojovníky IS a jejich manželky. Ministr zahraničí 

Jean-Yves Le Drian je už dříve označil za nepřátele národa.369 

Např. německý ministr zahraničí Heiko Maas uvedl, že by bylo „extrémně obtížné“ 

zajistit návrat všech Němců, kteří za Islámský stát bojovali. Jedinou možností by podle Maase 

bylo, kdyby úřady dokázaly garantovat, že budou tito lidé okamžitě postavení před soud, 

 a že nebudou mít možnost svobodného pohybu po zemi. Podobně Německo připravuje 

legislativní změnu, která by do budoucna umožnila zbavení občanství těch osob, které mají 

dvojí občanství a účastní se na nepřátelských akcích teroristických organizace.370 

Státy, které nechtějí vzít zpět (repatriovat) své občany zastávají názor, že tito 

(rozumíme zahraniční bojovníky) je třeba postavit před soud v zemích, ze kterých se chtějí 

vrátit, tedy Sýrie či Irák. Argumentují tím, že pokud se tyto osoby rozhodly odejít do 

zahraničí, musí nést následky svého jednání v zemi, do které odešly.371  

3.6. Právo na soukromý a rodinný život 

Toto právo je často limitováno zejména z důvodu národní bezpečnosti či veřejného 

pořádku. Toto právo je obsaženo jak ve Všeobecné deklaraci lidských práv, tak 

i v regionálních lidskoprávních úmluvách.372 Zvláštní zpravodaj OSN Scheinin označil právo 

na soukromí za „nejen základní lidské právo, ale i lidské právo, které podporuje jiná lidská 

práva a tvoří základ jakékoli demokratické společnosti“.373 Ve své zprávě z roku 2009 uvádí 

časté praktiky, jimiž je omezováno právo na soukromí v rámci boje s terorismem. Zařadil sem 

                                                           
369 Novinky, Islamisty nebudeme brát zpět, 6. 3. 2019, 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/islamisty-nebudeme-brat-zpatky-vzkazalo-rakousko-
40273429 (poslední přístup 4. 12. 2019). 
370 Novinky, Islamisty nebudeme brát zpět, 6. 3. 2019. 
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/islamisty-nebudeme-brat-zpatky-vzkazalo-rakousko-
40273429 (poslední přístup 4. 12. 2019). 
 371 MALET D., ISIS Foreign Fighters: Keep Your Enemies Closer, Australian Institute of Foreign Affairs, 
(2019) https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/isis-foreign-fighters-keep-enemies-closer/  
372 Článek 8 Evropské úmluvy. 
373 UN Doc. A/HRC/13/37. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights 
and fundamental freedoms while countering terrorism, Martin Sheinin, 28 December 2011, para 11 . 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/islamisty-nebudeme-brat-zpatky-vzkazalo-rakousko-40273429
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/islamisty-nebudeme-brat-zpatky-vzkazalo-rakousko-40273429
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/islamisty-nebudeme-brat-zpatky-vzkazalo-rakousko-40273429
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/islamisty-nebudeme-brat-zpatky-vzkazalo-rakousko-40273429
https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/isis-foreign-fighters-keep-enemies-closer/
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bezpečnostní prohlídky, využívání biometrických údajů, vytváření sledovacích záznamů 

(watch lists) a sledování pohybu na hranicích.374 

Ben Emmerson, který převzal funkci zvláštního zpravodaj na podporu a ochranu 

lidských práv a základní svobod v boji proti terorismu po Scheininovi, poukazoval na některá 

další specifická opatření používané v boji proti terorismu, která by mohly zasahovat do oblasti 

lidských práv. Takovými může být masové sledování na internetu (hromadný přístup 

k digitální komunikaci), což vede např. k porušení povinnosti státu ve vztahu k respektování 

soukromí a bezpečnosti digitální komunikace (čl. 17 Mezinárodní pakt občanských 

a politických práv), případně využívání vojenských dronů v rámci boje proti terorismu. 375 

3.7. Cílené protiteroristické sankce 

Cílené protiteroristické sankce jsou omezující opatření namířená proti konkrétním 

osobám a entitám, jež jsou podezřelé z tororismu a/nebo z jeho finanční či jiné podpory. 

Sankce mají těmto osobám a entitám zabránit, aby ve svých aktivitách pokračovaly, a to tim, 

že je dočasně připraví o možnost nakládat s majetkem, ale mohou být pojaty i šířeji. Sankce 

jsou obvykle ukládány na základě tzv seznamů teroristů.376 Přijetí a vytvoření 

protiteroristických sankčních seznamů377 rovněž s sebou nese následky na lidská práva, které 

byly řešeny v případě Evropy jak Evropským soudem pro lidská práva, tak Soudem Evropské 

unie. Například v rozsudku ESLP Nada v. Švýcarsko, soud uvádí, že při uplatňování 

sankčních rezolucí by státy, resp. národní soudy při svém rozhodování měly přihlížet vždy ke 

konkrétní situaci určité osoby. Při implementaci rezolucí RB do národních právních řádů by 

státy měly připustit možnost zmírnění sankčních opatření na základě konkrétních okolností, 

pochopitelně bez obcházení závazného charakteru příslušných rezolucí.378  

O vymazání ze sankčních seznamů se pokoušely i další osoby a organizace. Některé 

z nich se obrátily na Evropský soudní dvůr, kde se jim podařilo dosáhnout vymazání ze 

seznamů. Toto zrušení však bylo pouze na základě formálně procesních důvodů a po jejich 

                                                           
374 Rovněž BÍLKOVÁ V., Boj s terorismem z pohledu ochrany lidských práv, op.c. str. 272-274. 
375  Third annual report submitted to the General Assembyl by Ben Emmerson A/HRC/25/59 ze dne 11. 3. 
2014; Fourth annual report submitted to the General Assembly by Ben Emmerson, A/769/397 ze dne 23. 9. 
2014.  

376 BÍLKOVÁ V., Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv, op.cit., str. 244. 
377 Seznamy např. vedou OSN a Evropská unie. Jejich seznamy vznikly na základě implementací rezolucí RB 

OSN 126/1989 a 1373 (2001). 
378ESLP, Case Nada v. Switzerland, Application no. 10593/08. Judgment 12. 9. 2012, para 195 -196. V daném 
případě se jednalo o italského obchodníka, praktikujícího islám, který byl vložen na sankční seznam a byla 
proti němu přijatá opatření typu zákazu překračování hranic, zajištění finančních prostředků atd. Nada odmítl, 

že by byl podporovatelem Al Kajdy nebo jiné teroristické organizace. Snažil se, aby byl vymazán z tohoto 
seznamu. 
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odstranění došlo k opětovnému zápisu těchto osob na sankční seznam379. Jedním z posledních 

případů byla žádost Kurdské strany pracujících (PKK)380 na odstranění ze sankčních seznamů. 

I v tomto případě došlo ke zrušení zápisu na základě formálních důvodů, a to nedostatečného 

odůvodnění pro pokračování v zápisu této organizace na seznamu.381 

4. Shrnutí 

Lidská práva patří mezi nejdůležitější, ale občas i zprofanované koncepty poslední 

doby. Lidé se jich dovolávají prakticky při každé příležitosti. Obecně se chápalo, a mnohdy 

i nadále chápe, že je to právě terorismus, který porušuje lidská práva, proto je nutné proti 

němu bojovat všemi prostředky. Objevují se i argumenty, že dodržování lidských práv 

ohrožuje efektivitu boje proti terorismu. Avšak ani boj proti terorismu nelze vést cestou 

porušování lidských práv. Mezinárodní právo lidských práv není rigidním systémem, který by 

neponechal prostor pro zohlednění některých legitimních zájmů, např. právě v zájmu na 

prevenci a represi terorismu. Tato část ukazuje, že jsou státy, které lidská práva mimořádně 

závažným způsobem porušují, a to pod praporem boje proti terorismu. S ohledem na 

podřazení zahraničních bojovníků do kategorie teroristů, všechna přijímaná opatření, která 

mohou potencionálně v rozporu s lidskými právi, se vztahují i na ně. Jedná se vesměs 

o případy spojené s dlouhodobým zadržováním podezřelých osob, kdy docházelo a stále 

dochází k porušování práva na spravedlivý proces. V posledních letech jsou to pak případy 

svobody projevu, svévolné odnímání státního občanství nebo zamezení návratu do vlasti. 

                                                           
379 V podrobnostech BÍLKOVÁ V., Protiteroristické finanční sankce Evropské unie: případy Kadi, Yusuf, Al 
Barakaat a PMOI, Právní rozhledy 21/2009. 
380 PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê) – Kurdská strana pracujících. 
381 Rozsudek soudu Evropské unie ve věci Kurdská strana pracujících (PKK) v.  Rada EU, sp.zn. T-316/14, 
15.11.2018, kterým se zrušují prováděcí nařízení Rady EU (vyjmenované), kterým se provádí čl. 2 odst.. 3 

nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a 

subjektům s cílem bojovat proti terorismu, a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU), který se týká PKK.  
Dostupné na: http://curia.europa.eu/juris/document/ 

http://curia.europa.eu/juris/document/
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Část IV– Status zahraničních bojovníků v ozbrojeném konfliktu 

Jelikož se tato práce věnuje bojovníkům, nelze vynechat část týkající se 

mezinárodního humanitárního práva (MHP), neboť právě MHP je jednou z oblastí 

mezinárodního práva, která zasahuje i do otázky zahraničních bojovníků. V této části bude 

stručně popsán právní rámec MHP, pravidla mezinárodních a vnitrostátních ozbrojených 

konfliktů a status zahraničních bojovníků v těchto konfliktech. Rozebrán bude vztah MHP 

a protiteroristické legislativy a dále otázka právní odpovědnosti zahraničních bojovníků za 

porušení pravidel MHP a za zločiny podle mezinárodního práva a případně za zločiny 

terorismus. 

1. Mezinárodní humanitární právo 

MHP je zvláštní oblastí mezinárodního práva určenou k regulaci průběhu ozbrojených 

konfliktů. Jeho normy poskytují ochranu osobám vyřazeným z boje a boje se neúčastnícím 

a omezují způsoby a prostředky vedení války. MHP se primárně obrací ke stranám v konfliktu 

a jeho cílem je nalézt kompromis mezi zásadou lidskosti, která se snaží ozbrojené konflikty 

humanizovat, a zásadou vojenské nezbytnosti, jež stranám konfliktu dovoluje činit vše, co je 

nezbytné k dosažení vojenského vítězství.382 

Rozhodujícími právními instrumenty smluvního charakteru v oblasti MHP jsou: 

Haagské úmluvy z let 1899 a 1907, které omezují dovolené způsoby a prostředky vedení 

války a upravují práva a povinnosti stran v konfliktu při realizaci vojenských operací.383 

Haagská úmluva na ochranu kulturních statků a Protokol k ní z roku 1954384 (tzv. Haagské 

právo); čtyři Ženevské úmluvy z roku 1949 (Ženevská úmluva I o zlepšení osudu raněných 

a nemocných příslušníků ozbrojených sil v poli; Ženevská úmluva II o zlepšení osudu 

raněných, nemocných a trosečníků ozbrojených sil na moři; Ženevská úmluva III o zacházení 

s válečnými zajatci; Ženevská úmluva IV o ochraně civilních osob za války);385 dva 

Dodatkové protokoly k Ženevským úmluvám přijatých 1977 (Dodatkový protokol I o ochraně 

obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a Dodatkový protokol II o ochraně obětí 

                                                           
382 BÍLKOVÁ V., Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv, op.cit. str. 183.  
383 Hague Regulations Respecting the Laws and Customs of War on Land, Annex to the Convention (IV) 
Respecting the Laws and Customs of War on Land (The Hague,18 October 1907), 3 Martens Nouveau Recueil 
(Series 3) 461, účinnost od 26. 1. 1910. 
384 Viz. Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 94/1958 Sb. 
385 Viz. Vyhláška ministra zahraničních věcí 65/1954 Sb. 
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ozbrojených konfliktů nemajících mezinárodní charakter)386 (tzv. Ženevské právo).  Většina 

těchto smluv se uplatňuje pouze v rámci mezinárodního ozbrojeného konfliktu. Přesto 

obsahují ustanovení, která odkazují na vnitrostátní ozbrojené konflikty.387 

Záleží pochopitelně na tom, zda příslušné strany konfliktu tyto právní nástroje 

ratifikovaly. Je si však třeba uvědomit, že hlavní pravidla obyčejového mezinárodního práva 

se uplatní bez ohledu, zda mezinárodní smlouvy byly stranou ratifikovány nebo o jaký druh 

konfliktu se jedná.388 Nejdůležitější pravidla obyčejového práva uplatňujícího se ve všech 

konfliktech jsou pravidla lidskosti, vojenské nezbytnosti, rozlišení a proporcionality a zákaz 

způsobení zbytečných zranění nebo utrpení.389 

MHP se aplikuje, pokud násilí přeroste v ozbrojený konflikt. Co se rozumí 

ozbrojeným konfliktem, není v Ženevských úmluvách ani v Dodatkových protokolech 

definováno. Tuto definici přinesla až praxe, a to judikatura ICTY. V rozhodnutí ICTY ve věci 

Tadić byl ozbrojený konflikt popsán jako "uchýlení se k ozbrojené síle mezi státy nebo 

déletrvající ozbrojené násilí mezi vládní autoritou a organizovanými ozbrojenými skupinami 

či mezi takovými skupinami uvnitř jednoho státu".390 S ohledem na tuto definici by nemělo být 

nutné přihlížet k tomu, zda došlo k vyhlášení války. Stejně tak by mělo být nepodstatné, zda 

protivník uznává status druhé strany při určení, zda existuje ozbrojený konflikt. Rozhodujícím 

znakem ozbrojeného konfliktu má být uchýlení se k použití násilí mezi dvěma nebo více 

identifikovatelnými stranami.391 MHP rozlišuje mezi dvěma základními typy ozbrojených 

konfliktů – mezinárodním a vnitrostátním.  

1.1. Mezinárodní ozbrojený konflikt 

Ve smyslu společného článku 2 Ženevských úmluv mezinárodní konflikt existuje, 

pokud jeden stát použije jakékoli formy ozbrojené síly proti druhému státu.392 V případě, kdy 

                                                           
386 Viz. Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí č. 168/1991 Sb. 
387 Např. čl. 19 Úmluvy na ochranu kulturních statků uvádí, že v případě situace vnitrostátního ozbrojeného 

konfliktu je nezbytné aplikovat alespoň ta ustanovení úmluvy, která se vztahují na šetření kulturních statků. 
388 HENCKAERTS J. and DOSWALD-BECK, L. Customary International Humanitarian Law, ICRC, 
Cambridge, 2005 
389 J. HENCKAERTS and L. DOSWALD-BECK, Customary International Humanitarian Law,; rovněž viz 

Prosecutor v. Delalić et al., IT-96–21-A, ICTY, Judgment (Appeals Chamber), 20   February 2001, para. 143. 
390 Prosecutor v. Duško Tadić, Case No.  IT-94-1-AR72, ICTY Decision on the Defence Motion for 
Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber), 2 October 1995, para 70 
391 DUFFY, H.  The War on Terror and the Framework of International Law, op.cit. str. 349-350 
392 Příklady takovýchto čistě mezinárodních ozbrojených konfliktů může být válka mezi Irákem a Iránem 

(1980-1988), Irákem a Kuvajtem (1990), ale také válka USA a jeho koaličních partneru proti Afganistánu 

v roce 2001 a proti Iráku v roce 2003, intervence v Libyi v roce 2011. 
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jeden stát (nebo mnohonárodnostní koalice) použije síly na území jiného státu s jeho 

souhlasem, nejedná se o mezinárodní konflikt. O mezinárodní konflikt se nejedná ani 

v případě, že na jedné straně konfliktu je nestátní aktér, proti kterému vystupuje cizí stát.393 

Toto je potvrzeno i rozhodnutím MTS v případě Lubanga, ve kterém se uvádí že „se nejedná 

o mezinárodní ozbrojený konflikt v případě neexistence dvou státu, které vedou proti sobě 

[ozbrojené násilí].“ 394 

1.2. Vnitrostátní ozbrojený konflikt 

Klasifikovat ozbrojený konflikt jako vnitrostátní je mnohem složitější než v případě 

konfliktu mezinárodního. Vnitrostátní ozbrojený konflikt je jen velmi obecně charakterizován 

ve společném článku 3 Ženevských úmluv jako „ozbrojený konflikt, který nemá mezinárodní 

ráz a který vznikne na území některé z Vysokých smluvních stran.“ Státy jsou však často 

neochotné připustit existenci ozbrojeného konfliktu a zejména připustit, aby vzbouřenci mohli 

být považováni za legitimní stranu v takovém konfliktu. Ačkoli MHP se aplikuje i v rámci 

vnitrostátního ozbrojeného konfliktu, nebude tomu tak: „v případě vnitřních nepokojů 

a napětí, jako jsou vzpoury, izolované a sporadické násilné činy a ostatní činy podobné 

povahy, které se nepovažují za ozbrojené konflikty.“395 

Za faktory rozhodující pro určení existence vnitrostátního ozbrojeného konfliktu jsou 

považovány intenzita a trvání násilí, a dále povaha a organizace stran.396 V judikatuře 

mezinárodních soudů (ICTY a MTS) se uvádí, že vnitrostátní ozbrojený konflikt zahrnuje 

déletrvající násilí.  Požadavek déletrvajícího násilí vychází jednak z rozhodnutí ve věci 

Tadić397 ale i další rozhodnutí ICTY398. Tato rozhodnutí byla potvrzena i MTS v případě 

                                                           
393 KLEFFNER J K, Scope of Application of International Humanitarian Law , in FLECK D. (ed) The 
Handbook of International Humanitarian Law, op.cit. str. 7-12, 44; rovněž DUFFY, H. The War on Terror and 
the Framework of International Law, op.c. str. 351. 
394 Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04-01/06 Judgment, ICC, 14 March 2012, str. 541; 
rovněž viz. ICTY, Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for 
Interlocutory Appeal on Jurisdiction (Appeals Chamber), 2 October 1995, para 562.  
395 Čl. 1 odst. 2 DP II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí ozbrojených konfliktů 

nemajících mezinárodní charakter.  
396 DUFFY H., The War on Terror and the Framework of International Law, op.c. str. 354; rovněž ICRC, 

‘International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts’, 30th Annual 
Conference of the Red Cross and Red Crescent, October 2007, dostupné na 
www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl-challenges-30th-international-conference-eng.pdf (poslední přístup 4. 

12. 2019). 
397  Tadić case Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para 

70 uvádí „déletrvající ozbrojené násilí mezi vládní autoritou a organizovanými ozbrojenými skupinami nebo 
mezi takovými skupinami v rámci jednoho státu. 

http://www.icrc.org/eng/assets/files/other/ihl-challenges-30th-international-conference-eng.pdf
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Lubanga, kde soud v rozsudku uvádí, že strany zapojené v konfliktu musí mít schopnost 

plánovat a provádět operace po delší dobu (for a prolonged period of time).399 Rozhodující je, 

zda jednání jsou spáchaná jako izolované akce nebo část dlouhodobé kampaně, do které jsou 

zapojeny strany v nepřátelství.400   

Rozsudky ICTY se věnovaly i otázce, zda teroristická skupina může být stranou 

vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. Rozhodnutí ve věci Boškovski, uvádí, že teroristické 

činy mohou představovat déletrvající násilí „zatímco izolované akty terorismu nemusí 

dosáhnout hranice ozbrojeného konfliktu, pokud se jedná o déletrvající násilí, zejména pokud 

vyžaduje zapojení ozbrojených sil v nepřátelství, taková jednání jsou relevantní pro posouzení 

stupně intenzity, pokud jde o existenci ozbrojeného konfliktu“401  

Opět praxe mezinárodních soudů ukázala, že pokud jde o nestátní skupinu, proto aby 

se mohla stát stranou v konfliktu, je nutné, aby dosáhla určitého stupně vnitřní organizace.402 

Rozhodnutí těchto soudů ukazují na určitá kritéria, která by měla být pro tento případ splněna. 

Stejné platí i pro teroristickou skupinu, aby mohla být považována za stranu ve vnitrostátním 

ozbrojeném konfliktu.403 Rozsudek ve věci Boškovski nabízí nejpodrobnější výčet 

organizačních kritérií, které ovšem nemusí být splněny současně.404 K těmto kritériím patří: 

a) existence struktury velení a jeho velitelství, identifikace hodností, vnitřní pravidla, možnost 

vydávání politických prohlášení nebo komuniké, využívání mluvčího b) vojenská operativní 

kapacita schopná definovat vojenskou strategii, používat vojenské taktiky a schopná provádět 

rozsáhlé operace a současně kontrolovat teritorium c) logistická kapacita, tedy přístup k 

a zajištění zbraní a jinému vojenskému vybavení, schopnost rekrutování a provádění výcviku 

                                                                                                                                                                                     
398 Prosecutor v. Ramush Haradinaj, Case No. ICTY-04–84-T, Judgment, 3 April 2008 at paras. 49, 60; viz také 
DUFFY H., The War on Terror and the Framework of International Law op.c., str 355, kde uvádí, v případě 

ETA nebo IRA, se násilí těmito skupinami uskutečňuje po již velmi dlouhou dobu. Nepodařilo se však 

překročit práh intenzity jejich jednání, který by dosáhl stupně ozbrojeného konfliktu. 
399MTS, Prosecutor v. Thomas Lubanga Dyilo, Case No. ICC-01/04–01/06, Decision on the Confirmation of 
Charges, 29 January 2007 at para. 234.  
400 ICTY, Prosecutor v. Ljube Boškovski and Johan Tarčulovski, Judgment (Trial Chamber), Case No. IT-04-
82-T, 10 July 2008, para 185. 
401 Boškovski judgment, para 187-190 
402 ICTY, Prosecutor v. Haradinaj, Case No. IT-04-84-T, 3. 4. 2008, paras. 49, 60; také viz Prosecutor v. Ljube 
Boškoski et al., paras. 194–206; Rovněž viz seznam takových faktorů v rozsudku MST Lubanga Judgment, 
paras. 536–537. 
403 BIANCHI, A. and NAQVI, Y., International Humanitarian Law and Terrorism (Hart Publishing, Oxford, 
2011, str. 26-29. 
404 Prvostupňový rozsudek v části týkající se otázky stanovení hranice pro vnitrostátní ozbrojený konflikt byl 

rovněž potvrzen odvolacím rozsudkem ICTY Prosecutor v. Boškovski, Judgment (Appeal Chamber) Case No. 

IT-04-82-A, 19 May 2010, para 19-24. 
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d) existence vnitřního disciplinárního systému a schopnost implementovat MHP e) schopnost 

skupiny „mluvit jedním hlasem“, tedy schopnost velení jednat v zastoupení svých členů při 

politických vyjednáváních a uzavření dohody o příměří. To, jestli strana respektuje pravidla 

MHP, není důležité. Důležité je, zda takovou možnost vůbec má.405 

Dále je nutné se zabývat otázkou území, na kterém se MHP uplatňuje. Podle definice 

společného článku se jeví, že vnitrostátní ozbrojený konflikt se může odehrávat pouze na 

území jednoho státu. Avšak ozbrojené konflikty ukazují, že tomu tak vždy není. Dané se 

odráží v judikatuře mezinárodních soudů. Je to opět rozhodnutí ve věci Tadić, ve kterém se 

uvádí, že konflikty obecně vznikají v jednom státě, ale to neznamená, že se nemůže rozvinout 

mimo hranice tohoto státu.406 Statut Mezinárodního trestního soudu pro Rwandu (ICTR) tuto 

možnost přímo začlenil do svých článků (články 1 a 7 Statutu).407 

Konečně pokud jde o časovou působnost uplatňování MHP, rozsudek v případu Tadić 

dále upřesnil, že MHP se aplikuje „od zahájení ozbrojeného konfliktu, přes zastavení 

nepřátelských akcí, až po obecné uzavření míru, respektive v případě vnitřních konfliktů, 

dokud nebude dosaženo mírového urovnání“.408 

Přestože ne všechny teroristické organizace mohou být považované za strany ve 

vnitrostátním ozbrojeném konfliktu, je nepochybné, že přinejmenším ISIS, Jabhat al-Nusra 

a Free Syrian Army jsou skupiny, které splňují kritéria intenzity a organizace jako stran 

ozbrojeného konfliktu v Sýrii.  Není zřejmé, kdy přesně konflikt s ISIS přerostl z pouhých 

vnitřních nepokojů do vnitrostátního konfliktu, ale v roce 2014 této intenzity již dosáhl. V té 

době měl již ISIS pod kontrolou značnou část území Iráku a Sýrie, jako např. města Mosul, 

Raqqa, Tikrit.409 Dalším příkladem intenzity může být boj o Mosul, který trval více jak devět 

                                                           
405 Tarčulovski decision, para 194-203; rovněž viz Prosecutor v. Limaj et al., Case No. IT-03–66-T, Judgment, 
30 November 2005, para. 90 (cituje Prosecutor v. Milošević, Case No. IT-02–54-T, Decision on Motion for 
Judgment of Acquittal, 16 June 2004, pravidla para. 23–2); rovněž viz Prosecutor v. Ramush Haradinaj, para 

49, 60 pro indikativní faktory. 
406 Tadić Appeal Judgment, at para. 70. 
407 ‘The territorial jurisdiction of the International Tribunal for Rwanda shall extend to the territory of Rwanda 
as well as to the territory of neighbouring States in respect of serious violations of international humanitarian 
law committed by Rwandan citizens.’ Statute of the International Criminal Tribunal for Rwanda, SC Res. 955 
(1994), 8 November 1994, UN Doc. S/RES/955 (1994), Article 7  
408 ICTY, Prosecutor v. Duško Tadić, IT-94-1-AR72, Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal 
on Jurisdiction, 2 October 1995, para 70. 

409 ISIS Fast Facts, CNN, 5.12.2019, https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-facts/index.html 

https://edition.cnn.com/2014/08/08/world/isis-fast-facts/index.html
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měsíců a měl si vyžádat nejméně 9.000 civilních obětí.410 Stejně tak i rezoluce RB 2169 

(2014) vyjadřuje znepokojení nad situací v Iráku „jako výsledek rozsáhlé ofenzivy vedené 

teroristickými skupinami.“411 Pokud jde o kritérium organizace, je nepochybné, že nejméně od 

roku 2010 ISIS fungoval pod velením Abu Bakar Al-Baghdadi a měl hierarchickou strukturu, 

v kalifátu fungovala ministerstva a další správní orgány. Rovněž zde fungovaly soudy či 

výbory práva šaría.412 ISIS měl pod kontrolou značnou část území s obyvatelstvem nejméně 

deset milionu a odhaduje se, že v řadách ISIS bojovalo přes 40.000 zahraničních bojovníků.413 

1.3. Zmezinárodnělý ozbrojený konflikt 

Kromě těchto základních kategorií se začíná uvádět i nová smíšená kategorie, tzv. 

zmezinárodnělý konflikt. Jedná se o konflikty, které měly původně vnitrostátní charakter, 

který se však z určitých důvodů mění. Tímto důvodem může být například změna charakteru 

či počtu účastníků ozbrojeného konfliktu vlivem zahraniční intervence. K této změně může 

dojít na základě projevu vůle jedné nebo více stran v konfliktu, majícího podobu uznání za 

bojující stranu. Toto má vliv na právní režim, který se internacionalizuje. Namísto norem 

stanovených pro vnitrostátní ozbrojené konflikty se aplikují normy určené pro úpravu 

mezinárodních ozbrojených konfliktů, popř. se oba systémy norem uplatňují souběžně.414 

I tuto otázku rovněž rozvinul ICTY, kdy v případě Tadić uvedl: „ozbrojený konflikt, který 

vypukne na území jednoho státu, a je tak na první pohled vnitrostátní, se může stát 

mezinárodním […] pokud a) jiný stát zasahuje do konfliktu svými jednotkami, nebo 

alternativně b) pokud někteří z účastníků vnitrostátního ozbrojeného konfliktu jednají jménem 

tohoto jiného státu.“415 Jiná situace je v případě, kdy stát, na jehož území se konflikt 

odehrává, je podporován jiným státem v konfliktu s jiným nestátním aktérem, takový konflikt 

zůstává vnitrostátním.416 

                                                           
410 More than 9.000 killed in battle for  Mosul, Al Jazeera, 20. 12. 2017, 
https://www.aljazeera.com/news/2017/12/9000-killed-battle-mosul-ap-171220075620663.html (poslední přístup 

4. 12. 2019). 
411 UN Security Council, Resolution 2169 (2014), S/RES/2169 (2014), 30 July 2014. Stejně tak Rezoluce RB 

2253 upozorňuje na dlouhodobé násilí a na zapojení těžkých zbraní jako tanky, rakety, artilerii atd. 
412 The Evolution in Islamic State Administration: The Documentary evidence, 5. 8. 2015, 
http://www.aymennjawad.org/17687/the-evolution-in-islamic-state-administration (poslední přístup 8. 2. 2020). 
413 Global Terrorism Index 2019, str. 16, 
  https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GTI-2019web.pdf (poslední přístup 8. 2. 2020). 
414 Více BÍLKOVÁ V., Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu, str 
37, 59-62.  
415 ICTY, Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1-A, Appeal Judgment, 15 July 1999, para 84; také 
Prosecutor v. Tihomir Blaškić, Case No. IT-95-14-T Judgment, 3 March 2000, para 76. 
416 KRAEHENMANN, S.: Foreign Fighters under International Law, op.c. str 15 odkazuje na vojenské nálety 
USA na pozice ISIS v Iráku se souhlasem jeho vlády. Dalšími podobnými konflikty s přítomností zahraničních 

https://www.aljazeera.com/news/2017/12/9000-killed-battle-mosul-ap-171220075620663.html
http://www.aymennjawad.org/17687/the-evolution-in-islamic-state-administration
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GTI-2019web.pdf


106 

Na tomto místě je možné zmínit ještě jeden druh konfliktu a to tzv. konflikt 

secesionistický. Takto jsou označované konflikty, které „proti sobě staví vládu určitého státu 

a obyvatelstvo, jež obývá určitou část území tohoto státu a chce se od něj oddělit.“417 Tento 

druh konfliktu je třeba odlišit od bojů za národní osvobození, které ve smyslu článku 1 odst. 4 

DP I jsou podřízené právnímu režimu mezinárodních ozbrojených konfliktů. Secesionistický 

konflikt v mezinárodním právu upraven není, přesto takových konfliktů přibývá. Pod takový 

konflikt by bylo možné zařadit nejen konflikt na Ukrajině, ale i v Sýrii. V současné době 

zůstává otevřené, jak takové konflikty kvalifikovat, tedy zda již dosáhly hranice 

mezinárodního konfliktu nebo stále zůstávají konflikty vnitrostátní.418 

2. Právní postavení stran v ozbrojeném konfliktu a závaznost MHP 

MHP funguje na základě dvou hlavních předpokladů: pokouší se chránit ty, kdo se 

neúčastní nepřátelství nebo již se neúčastní nepřátelství, a reguluje způsoby a prostředky 

vedení války. Jedním z hlavních pravidel, na jehož základě tento systém funguje, je princip 

rozlišení. Při hodnocení, kdo požívá ochrany, je nezbytné jasné odlišení mezi těmi, kdo se 

účastní na nepřátelství – a proto může být předmětem útoku, a těmi kdo se neúčastní 

nepřátelství, a tak potřebuje ochranu. Podle tohoto principu je požadováno, aby civilisté 

a civilní objekty byli odlišeni od vojenských cílů a vojenské operace byly zaměřeny právě jen 

na tyto vojenské cíle.419 

Za protiprávní útoky jsou považované ty, které jsou a) namířené proti civilnímu 

obyvatelstvu a civilním objektům; b) provedené bez rozlišení mezi civilními a vojenskými 

cíli; c) namířené na vojenské cíle s tím, že mohou způsobit škodu civilistům nebo na civilních 

objektech, které je v nepoměru k očekávanému vojenskému výsledku v čase zahájení 

útoku.420 

                                                                                                                                                                                     
sil je Mali (intervence Francie), Afganistán (NATO), Somálie (AMISOM), a v neposlední řadě Sýrie a 

intervence Ruské federace proti ISIS. 
417 BÍLKOVÁ V., Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu, op.cit., str. 
66, odkaz na  E.David. Principes de droit des conflits armés, Troisieme édition, Bruyllant,  Bruxelles, 2002. 
418 BÍLKOVÁ V., Úprava vnitrostátních ozbrojených konfliktů v mezinárodním humanitárním právu, op.cit., str. 
66-67 - Podle Erica Davida aplikovatelnost právního režimu závisí na úspěšnosti odtržení. Nedosáhne-li pokus o 
odtržení efektivity, zachovává si konflikt svou vnitrostátní povahu. Pokud efektivity dosáhne, existují zde 
předpoklady k internacionalizaci, ke které ale podle tohoto autora může dojít jen tehdy, pokud domovský stát 

přistoupí k uznání státu odtrženého a současně dále pokračují boje mezi těmito dvěma státními celky. 

V opačném případě zůstává konflikt podřízen režimu vnitrostátního konfliktu. Otázka však je, z jakého důvodu 

by mělo pokračovat v ozbrojeném konfliktu poté, co původní stát uznal stát odtržený. 
419 HENCKAERTS Jean-Marie, DOSWALD-BECK Louise, Customary International Humanitarian Law, Vol. 
I, Ch. 1. https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf 
420 Viz článek 51(2) a (4) DP I a článek 13 DP II. 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/customary-international-humanitarian-law-i-icrc-eng.pdf
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MHP rozpoznává tři základní kategorie osob: kombatant a civilista (Haagské právo), 

a osoba hors de combat (Ženevské právo). 

Toto odlišení je vcelku jednoduché v případě mezinárodního ozbrojeného konfliktu. 

V takových konfliktech se odlišuje mezi kombatantem a civilistou. Formální status 

kombatanta je dán členům ozbrojených sil strany v konfliktu (kromě nemocničního personálu 

a kaplana) – článek 43/2 DP I. Definice kombatanta není v Ženevských úmluvách uvedená, 

lze ji však odvodit z článku 4 ŽÚ III, kde jsou vyjmenovány osoby, který mohou mít status 

válečného zajatce. Kombatanti mají právo se účastnit přímo na nepřátelství – DP I, článek 

43(2). Zabití vojáka v rámci bojů s druhou stranou je považováno za legální.  Mají nárok na 

status válečného zajatce, pokud se dostane do rukou znepřátelené strany.421 Jakmile 

kombatant je hors de combat, například z důvodu zranění, nemoci, vzdání se nebo zajetí – 

přestává být vojenským cílem a má nárok na ochranu. Proto je protiprávní zabít takovou 

osobu, která se již neúčastní konfliktu.422 

Strana, které se dostane do rukou válečný zajatec, má povinnost s takovou osobou 

zacházet lidsky a chránit ji před nebezpečím,423 poskytnout ji jídlo, oblečení a zdravotní 

péči.424 Váleční zajatci mají právo na spravedlivý proces425 a nesmí být nuceni poskytnout 

informace týkající se vojenských sil.426 

Pokud se vězeň z jakéhokoli důvodu nedostane pod ochranu Ženevských úmluv jako 

válečný zajatec, mělo by dojít k aplikaci pravidel humanity a vojenské nezbytnosti ve smyslu 

obyčejového práva. Kromě toho, takové osoby mají nárok na ochranu podle ŽÚ IV, nebo 

minimálně podle společného článku 3 (ten se však uplatní jen ve vnitrostátním konfliktu) 

a článku 75 DP I.427 Kombatant má jistá privilegia, a to zejména imunitu z trestního stíhání 

pro vojenské akty, které jsou učiněné v souladu s pravidly.428 

                                                           
421 Strany, které ratifikovaly DP 1, budou postupovat podle článku 43-45 tohoto protokolu. Ostatní státy budou 
postupovat podle Ženevské úmluvy III, která je mnohem restriktivnější než DP 1,  
422 ICRC Report on IHL and Contemporary Armed Conflicts, op.cit., str. 22. 
423 Článek 19 ŽK III. 
424 Článek 20 ŽK III. 
425 Článek 84 and články 99–108 ŽK III. 
426 Článek 17 ŽK III. 
427 DUFFY H.., The War on Terror and the Framework of International Law, op.cit, str. 382; rovněž Tadić 
Jurisdiction Decision, op.cit. para 102. 
428 IPSEN K., Combatants and Non-combatants, in D FLECK (ed) The Handbook of International 
Humanitarian Law, op. cit. str. 82-83,103. 
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Mezi kombatanty není začleněno pouze pravidelné vojsko, ale mohou to být za 

určitých podmínek i „nepravidelné“ skupiny, které bojují po jejich boku a jsou pod velením 

dané strany odpovědné za jednání svých podřízených. Ženevská úmluva III požaduje, aby 

členové milicí a dobrovolnických jednotek jiných, než státem uznaných pravidelných 

vojenských sil, splnili čtyři základní požadavky [tyto skupiny] musí a) mít velitele 

odpovědného za své podřízené; b) mít pevně stanovený znak rozpoznatelný na dálku; c) nosit 

zbraň viditelně; a d) jednat v souladu se zákony a zvyklostmi války.429 

Civilisté jsou definování negativně, a to jako ti, kteří nejsou kvalifikování jako 

kombatanti – článek 50 DP I. Civilisté mají nárok na imunitu proti útokům, pokud a po dobu, 

kdy nejsou přímo zapojeni do nepřátelství – článek 51(3) DP I. 

Aplikace tohoto principu ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu je složitější vzhledem 

k absenci formálního statusu kombatanta v takovém konfliktu. 

MHP v rámci vnitrostátního ozbrojeného konfliktu nezmiňuje kombatanty nebo 

válečné zajatce. Jsou zde pouze chráněni ti, kdo se neúčastní nepřátelských akcí nebo už se 

neúčastní nepřátelských akcí (hors de combat).  MHP výslovně chrání civilní obyvatelstvo, 

bez toho, že by ho definovalo. MHP uvádí, že se vztahuje na všechny osoby, které jsou 

zasaženy ozbrojeným konfliktem (tedy mimo jiné bez ohledu na jejich státní příslušnost). 

Stejně tak absence statusu kombatanta během vnitrostátního konfliktu naznačuje, že 

jednotlivci mohou být potrestáni pro pouhý fakt uchopení zbraně a za jednání, která by 

případně mohla být legální podle MHP.430 Příslušník nestátní strany v ozbrojeném konfliktu 

tedy nemá legální pravomoc použít sílu. V případě jeho zadržení vládní stranou je považován 

za běžného pachatele trestné činnosti.  

Imunita civilistů proti útokům zaniká v okamžiku, kdy se přímo zapojí do nepřátelství. 

Co znamená přímé zapojení do nepřátelství, není definováno v MHP.431 Judikatura ICTY 

a ICTR se pokoušela o určité vymezení tohoto pojmu. Nakonec Mezinárodní výbor 

Červeného kříže (MVČK) vydal výkladovou směrnici,432 která se sice setkala s jistými 

námitkami, avšak je zde definice poskytnuta autoritativním zdrojem, jakým MVČK 

                                                           
429 Rovnež viz DUFFY, The War on Terror and the Framework of International Law, op.cit., str. 364; PEJIĆ 

Armed Conflict and Terrorism, op.cit., str. 178. 
430 OHLIN J.D., Combatant´s Provilege in Asymmetric and Covert Conflict, Yale Journal of International Law, 
July 2014, str. 31. 
431 HENCKAERTS J. M., ICRC Study on Customary IHL op.cit., str. 23.; rovněž MELZER N., 

Interpretative Guidance on the Notion of Direct Participation in Hostilities under IHL , ICRC, 2009 
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf%23page=64 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/icrc-002-0990.pdf%23page=64
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nepochybně je.433 Podle této směrnice je za přímé účastenství na nepřátelství považováno 

„válečné jednání, které svou podstatou nebo účelem mohou způsobit skutečnou újmu 

personálu nebo vybavení nepřátelským ozbrojeným silám.“434 

Společný článek 3 k Ženevským úmluvám stanoví minimum pravidel, které se uplatní 

ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu. Všichni civilisté, bez ohledu na to, jestli se účastní 

nepřátelství nebo ne, mají nárok na ochranu poskytnutou v tomto článku. 

Podle společného článku 3 „bude každá ze stran v konfliktu zavázána řídit se 

přinejmenším těmito ustanoveními: 

1) S osobami, které se přímo neúčastní nepřátelství, včetně příslušníků ozbrojených 

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

zadržením nebo jakoukoli jinou příčinou, bude se za všech okolností zacházet 

lidsky, bez jakéhokoli nepříznivého rozlišování založeného na rase, barvě, 

náboženství či víře, pohlaví, rodu či majetku nebo na jakémkoli jiném obdobném 

znaku. 

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

nahoře zmíněné: 

a) útoky na život a zdraví, zejména vražda ve všech formách, zmrzačení, kruté 

nakládání, trýznění a mučení 

b) braní rukojmí, 

c) útoky proti osobní důstojnosti, zejména ponižující a pokořující zacházení, 

d) odsouzení a vykonání popravy bez předchozího rozsudku vyneseného řádně 

ustaveným soudem, poskytujícím soudní záruky uznané civilizovanými národy za 

nezbytné.435 

                                                           
433 DUFFY H., The War on Terror and the Framework of International Law, op.c. str. 368. 
434 ICRC Commentary AP 1, p. 619, para. 1944, dostupné na https://ihl-databases.icrc.org/ihl/COM/470-
750001?OpenDocument.; DUFFY, The War on Terror and the Framework of International Law, op.cit. str. 369 
odkazuje na rozsudek Izraelského vrchního soudu, který uvedl, že prodej jídla, poskytování strategických 

analýz a obecná logistická podpora, včetně peněžní podpory je spíše považováno za nepřímé účastenství na 

nepřátelství. Naopak spravování zbraní, shromažďování zpravodajských informací o ozbrojených silách je 

podle soudu dostatečně přímá a aktivní účast na nepřátelství, aby mohla zbavit civilistu jeho statusu civilisty. 
435 článek 3 ŽÚ, překlad vyhláška ministra zahraničních věcí č. 65/1954 Sb. ze dne 15. prosince 1954 o 

Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949, na ochranu obětí války. 

https://ihl-databases.icrc.org/ihl/COM/470-750001?OpenDocument
https://ihl-databases.icrc.org/ihl/COM/470-750001?OpenDocument
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Je zřejmé, že všechny strany konfliktu jsou vázány se řídit tímto ustanovením, což 

znamená, že by se jej měla řídit jak strana státní (vládní), tak i strana nestátní v konfliktu.  

2.1. Státní příslušnost zahraničního bojovníka a MHP 

V mezinárodním konfliktu, článek 4 odst. 1 ŽÚ IV chrání osoby, které se dostanou do 

moci některé strany v konfliktu, a nejsou přitom jejími příslušníky. Na druhé straně článek 4 

odst. 2 ŽÚ IV vylučuje z ochrany příslušníky neutrálních států, kteří se nachází na území 

válčícího státu, a příslušníky jiného válčícího státu, dokud stát, jehož jsou příslušníky, má 

normální diplomatické zastoupení ve státě, v jehož jsou moci. Toto však neznamená, že 

takovým osobám není poskytnuta žádná ochrana. V takovýchto případech by se ochrana 

poskytovala ve smyslu smluv, které mají neutrální státy a týkají se statusu cizinců a dále na 

základě konzulární podpory svých domovských států.436  Toto se ne vždy dá uplatnit, když 

příslušný stát o svých zadržených ani neví, jako je tomu např. v případě vězňů z Guantanáma. 

Jiná situace je, když státy své konzulární vztahy upravují tak, aby se pomoc některým svým 

občanům nemohla uskutečnit, jak bylo rozebráno v části III.  

V případě trestání válečných zajatců, článek 87 ŽÚ III uvádí, že „při stanovení trestu 

vezmou soudy nebo úřady mocností, v jejíž moci jsou zajatci, v úvahu v největší možné víře 

skutečnost, že obviněný, nejsa příslušníkem této mocnosti, není k ní poután žádným závazkem 

věrnosti a že je v její moci následkem okolností nezávislých na jeho vůli.“  

Pokud jde o vnitrostátní ozbrojený konflikt, společný článek 3 k ŽÚ státní příslušnost 

explicitně nezmiňuje. Na druhou stranu se v tomto článku uvádí, že „s osobami, které se 

aktivně neúčastní nepřátelství…se má za všech okolností nakládat humánně, bez rozlišení na 

základě rasy, barvy, náboženství nebo vyznání, pohlaví, narození nebo bohatství nebo 

jakéhokoli jiného kritéria“. Právě posledně zmíněné naznačuje, že by se mohlo jednat mimo 

jiné i o národnost či státní příslušnost. MVČK zdůrazňuje, že národnost by neměla 

ospravedlňovat nehumánní zacházení.437 Kritérium národnosti nebo trvalého pobytu by 

nemělo hrát roli v případě nestátního ozbrojeného konfliktu, neboť MHP se má vztahovat na 

všechny, kteří jsou postiženi ozbrojeným konfliktem. 

                                                           
436 International Committee of the Red Cross, Commnentary IV Geneva Convention, 1958, str. 49, dostupné na  
https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/GC_1949-IV.pdf 
437 Více E SOMMARIO, Status Foreign Fighters under International Humanitarian Law , in DE GUTTRY A., 
CAPONE F., PAULUSSEN Ch. (eds.), Foreign Fighters under International Law and Beyond, op.cit., str. 154  

https://www.loc.gov/rr/frd/Military_Law/pdf/GC_1949-IV.pdf
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2.2. Status zahraničních bojovníků v ozbrojeném konfliktu 

Jestliže budeme zahraničního bojovníka považovat za jedince zapojeného do 

ozbrojeného konfliktu v zahraničí, pak zde musí existovat nexus mezi takovým bojovníkem 

a ozbrojeným konfliktem. Pokud vezmeme v úvahu, že se připojil ke straně v ozbrojeném 

konfliktu, je důležité vyhodnotit jeho status podle MHP, neboť toto je právní rámec, podle 

kterého funguje, když se účastní na nepřátelství. Jelikož termín zahraniční bojovník není 

právním konceptem jako takový podle MHP, hodnocení je třeba učinit podle jeho obecných 

pravidel MHP. V případě mezinárodního ozbrojeného konfliktu zahraniční bojovník může být 

buď kombatantem, nebo civilistou, případně civilistou přímo účastnícím se na nepřátelství. 

Zahraniční bojovník v postavení kombatanta má privilegium imunity za použití síly, pokud 

takové použití síly je v souladu s MHP.438 Teoreticky by zahraniční bojovník mohl být 

i civilistou přímo účastnícím se na nepřátelství, v takovém případě však ztrácí toto 

privilegium a zároveň se stává legitimním vojenským cílem. 

Ve vnitrostátním konfliktu MHP upravuje pouze postavení osob, které se neúčastní, 

nebo již neúčastní nepřátelství.439 Skutečnost, že MHP neupravuje v rámci vnitrostátního 

konfliktu postavení kombatanta,440 tedy vede k závěru, že všichni (s vyloučením státních 

ozbrojených sil), kdo se účastní na takovém ozbrojeném konfliktu, včetně zahraničních 

bojovníků, nemají privilegium imunity za použití síly a stávají se trestně odpovědnými za 

účast na takovém konfliktu a za činy, které v jeho rámci spáchali. 

2.3. Kombatant versus neoprávněný kombatant 

Pro úplnost je ještě nutno zmínit v souvislosti s termínem kombatant i další často 

vyskytující se výraz, a to tzv. neoprávněný kombatant (unlawful combatant) nebo také 

neprivilegovaný nepřátelský bojovník (unprivileged enemy belligerent).  Tento termín či 

koncept nenajdeme nikde v kodifikovaném MHP. Poprve se objevuje v rozhodnutí 

Nejvyššího soudu USA ve věci Ex parte Quirin z roku 1942, kde soud definuje neoprávněné 

kombatanty jako oprávněné kombatanty v případě zajetí a věznění. Navíc však budou 

podléhat souzení vojenským soudem pro jednání, které ukáže jejich boj za neoprávněný. 

Vyzvědači nárok na status válečného zajatce nemají a budou postaveni před vojenský soud 

                                                           
438 Právo použití síly mu vyplývá z vnitrostátních právních předpisů. 
439 Společný čl. 3 odst. 2 k ŽÚ. 
440 Manuál San Remo pro ozbrojené konflikty nemezinárdní povahy zavádí pojem „bojovník“. Tímto termínem 

jsou označováni příslušníci obou stran v konflktu, tedy jak strany státní, tak nestátní – The Manual of the Law of 
Non-International Armed Conflict with Commentary, bod 1.1.2., San Remo, 2006 . 
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pro zločin proti zákonům vedení války.441 Spojené státy začaly tento termín využívat v rámci 

tzv. „války proti terorismu“ (War on Terror). Tento termín se uvádí v Zákoně o vojenských 

výborech (Military Commissions Act) z roku 2006442, který byl následně v roce 2009 

novelizován a rozlišuje mezi privilegovaným a neprivilegovaným nepřátelským bojovníkem. 

Neprivilegovaný bojovník je ten, který se zapojí do nepřátelství proti Spojeným státům a jeho 

koaličním partnerům, záměrně a materiálně podporuje nepřátelství proti Spojeným státům 

a jeho koaličním partnerům nebo byl součástí al-Kajdy v době spáchání údajného činu podle 

příslušné kapitoly zákona443. Takový neprivilegovaný bojovník se nemůže dovolávat 

Ženevských konvencí.444  

3. Terorismus a ozbrojený konflikt 

V prvé řadě je nutno opět zdůraznit, že MHP se výlučně aplikuje za situace 

ozbrojeného konfliktu. Pokud jde o boj s terorismem, tento sám o osobě nelze za ozbrojený 

konflikt ve smyslu MHP považovat a na tomto se shodla většina států, mezinárodních 

organizací i akademiků.445  Jeden komentář za všechny, MVČK poznamenal: „Terorismus je 

jev. Prakticky a právně není možné vést válku proti jevu, ale pouze proti identifikované straně 

v ozbrojeném konfliktu.“446 

MHP obsahuje svébytnou regulaci terorismu, která se od úpravy trestně právní, platné 

v době míru, liší ve dvou ohledech. Za prvé, MHP se zaměřuje prioritně na terorismus 

organizovaný, tj. vycházející z pozic některé ze stran v konfliktu (stát, ozbrojená skupina aj.). 

V tomto ohledu by bylo vhodnější používat termín teror, jak ostatně Ženevské úmluvy z roku 

1949 a jejich Dodatkové protokoly z roku 1977 na několika místech činí, k odlišení od 

terorismu, který má individuální povahu a na nějž se nadále vztahují vnitrostátní legislativa 

a protiteroristické úmluvy. Za druhé, MHP vymezuje pojmy autonomně, proto se jeho pojetí 

terorismu zcela nekryje s mírovou úpravou. Mnohé činy považované za teroristické v době 

                                                           
441 AMBOS K, POSCHADEL A M., Terrorists and Fair Trial: The Right to a Fair Trial for Alleged Terrorists 
Detained in Guantanamo Bay, Utrech Law Review, September 2013, str. 95 s odkazem na Ex parte Quirin, 317 
US 1, 31 (1942). 
442 Military Commissions Act - MCA 2006, §948a. 

443 MCA 2009, §948a/7 dostupné na https://fas.org/sgp/crs/natsec/R41163.pdf 
444 MCA 2009, §948b (e). 
445 RONA G., Interesting Times for International Humanitarian Law: Challenges from the War on Terror “. 

Fletcher Forum of World Affairs, 2003, vol 27, No 3; PEJIC J., Armed Conflict and Terrorism. 
446 DUFFY H., The War on Terror and the Framework of International Law, op.cit., str. 399.  

https://fas.org/sgp/crs/natsec/R41163.pdf
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míru mají v období války buď legální, nebo sice nelegální, avšak nikoli teroristický 

charakter.447  

Výraz terorismus nebo teror se v Ženevských úmluvách či jejich Dodatkových 

protokolech objevuje pouze na několika místech. ŽK IV uvádí v článku 33 zákaz 

zastrašujících a terorizujících opatření (v rámci mezinárodního ozbrojeného konfliktu). Co se 

rozumí pod terorizujícím opatřením, zde není rozvedeno. Článek 4 odst. 2 DP II (v rámci 

vnitrostátního ozbrojeného konfliktu) zakazuje vůči osobám, které se přímo neúčastní nebo 

které se přestaly účastnit nepřátelských akcí „v každé době a na každém místě následující 

činy“, mimo jiné pod bodem d) „teroristické činy“.  

Článek 13 odst. 2 DP II (v rámci vnitrostátního ozbrojeného konfliktu) zakazuje 

násilné činy nebo hrozby násilí, jejichž hlavním cílem je terorizování civilního obyvatelstva. 

Více méně shodně takové jednání zakazuje v rámci mezinárodního ozbrojeného konfliktu 

článek 51 odst. 2 DP I. V případě, kdy jednání způsobí smrt nebo újmu na zdraví, lze jej podle 

článku 85 DP I stíhat jako vážné porušení MHP a takové jednání bude považováno za válečný 

zločin. Je tedy zřejmé, že zákaz terorizujícího jednání se v rámci MHP vztahuje zejména na 

civilní obyvatelstvo (v rámci mezinárodního ozbrojeného konfliktu) či osoby, které se přímo 

neúčastní nebo již se neúčastní vnitrostátního ozbrojeného konfliktu.  

Systematické násilí vůči kombatantům se považuje za legální, neboť „teror je zbraní, 

která může být v boji proti ozbrojeným silám nepřítele používána“.448 Neplatí zde absolutní 

volnost jednání. MHP omezuje, jak okruh subjektů oprávněných účastnit se nepřátelských 

akci, tak způsoby a prostředky vedení války, nedodržení těchto principů však nepředstavuje 

teroristický akt.449 

4. Individuální trestní odpovědnost – mezinárodní trestní právo 

Přestože ne všechna porušení MHP zakládají individuální trestní odpovědnost, vážná 

porušení mohou vést k trestní odpovědnosti za válečné zločiny před národními nebo 

mezinárodními soudy. Válečné zločiny patří do kategorie zločinů podle mezinárodního práva. 

Do této kategorie dále patří zločiny proti lidskosti, genocida a zločin agrese.450  Terorismus 
                                                           
447 BÍLKOVÁ V., Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv, op.cit., str. 64. 
448 SANDOZ, Y.; SWINARSKi, Ch.; ZIMMERMANN, B. (eds) Commentary on the Protocol Additional to 
the Geneva Conventions of 12 August 1949 and relating to the Protection of Victims of International Armed 
Conflicts (Protocol I), Geneva: ICRX – Martinus Nijhoff Publishers. 1987, str. 214. 
449 BÍLKOVÁ V., Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv, op.cit., str. 65. 
450 Zločin agrese viz. sdělení Ministerstva zahraničních věci č. 29/2018 Sb. o změně Římského statutu. 
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zatím nepřestavuje samostatný zločin podle mezinárodního práva, neboť dosud nedošlo na 

mezinárodni úrovni k uznání zločinu terorismu. Některé jeho projevy však lze podřadit pod 

již existující zločiny podle mezinárodního práva a jako takové je stíhat.451 Válečné zločiny 

a zločiny podle mezinárodního práva podléhají režimu univerzální jurisdikce, která umožňuje 

státu stíhat zločiny spáchané v zahraničí osobami, které v době jejich spáchání nebyly občany 

daného státu ani neměly trvalý pobyt na území daného státu.452 

Velkým přínosem pro oblast mezinárodního trestního práva bylo zřízení ICTY v roce 

1993 a ICTR v roce 1994.453 Judikatura těchto dvou tribunálů měla mimořádný význam pro 

rozvoj mezinárodního práva, včetně vysvětlení některých oblastí aplikace MPH. Velké naděje 

se následně vkládaly do zřízení Mezinárodního trestního soudu (MTS), který vznikl na 

základě mezinárodní smlouvy – Římského statutu, podepsaného v roce 1998.454 Zda tento 

soud tato očekávání plní je velmi komplikovaná otázka, která však není předmětem této práce. 

Pokud se podíváme na zahraniční bojovníky a jejich případnou trestní odpovědnost, je 

třeba zdůraznit, že samotný fakt, že nějaká osoba je označena jako zahraniční bojovník, ještě 

sám o osobě nezakládá trestní odpovědnost podle mezinárodního práva.  Takovým 

zahraničním bojovníkem může být i například žoldnéř (výslovně zmíněn v ŽÚ) a účast 

žoldnéře v ozbrojeném konfliktu zakázána není. Podle MHP mu bude pouze odepřen status 

kombatanta a válečného zajatce. Zahraniční bojovníci stejně jako jiné osoby, ponesou 

individuální trestní odpovědnost za protiprávní jednání, které vykazuje „mimořádně vysokou 

závažnost a nebezpečnost“.455 Takovými činy jsou právě zločiny podle mezinárodního práva. 

Situaci komplikuje označení zahraniční teroristický bojovník, neboť tento v sobě 

kombinuje bojovníka (zahraničního) a teroristu. Pokud se osoba označená za teroristu dopustí 

teroristického činu, pak by měla následky nést primárně podle vnitrostátního práva. 

                                                           
451 Přestože zločin terorismu je uveden ve statutu Zvláštního soudu pro Libanon (STL), toto je určitým 

způsobem zavádějící, neboť při definici tohoto zločinu statut odkazuje na národní právo Libanonu – článek 2 

Statutu STL – The following shall be applicable to the rposecution and punishment of the crimes referred to in 
Article 1, subject to the provisions of theis Statute:(a) The Provisions of the Lebanese Criminal Code relating 
to the prosecution and punishment of acts of terorrism. 

452 Státy však rozsah univerzální jurisdikce mají rozlišně upravenou a většina úprav požaduje, aby pachatel nebo 

oběť se nacházeli na území státu, které vede trestní stíhání. 
453 Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii ukončil svou činnost k 31. 12. 2017. Jeho úkoly 

převzal Mezinárodní zbytkový mechanismus OSN pro trestní tribunály (International Residual Mechanism for 

Criminal Tribunals). 
454 Římský statut Mezinárodního trestního soudu, sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2009 Sb.m.s. 

455 ŠTURMA P., Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva, Karolinum, Praha, 
2002, str. 17. 
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Z mezinárodního práva by jí odpovědnost vznikla pouze tehdy, pokud by se spácháním 

teroristického činu dopustila některého ze zločinů podle mezinárodního práva.456  

4.1. Zločiny podle mezinárodního práva 

Válečné zločiny 

K spáchání válečného zločinu může dojít pouze v rámci ozbrojeného konfliktu. Až do 

počátku 90. let minulého století se mezinárodně právní úprava válečných zločinů vztahovala 

na jednání spáchaná výlučně v rámci mezinárodního ozbrojeného konfliktu. Důvodem byla 

skutečnost, že ani společný článek 3 k ŽÚ ani DP II nehovoří o individuální trestní 

odpovědnosti. Teprve v souvislosti s ozbrojenými konflikty na území bývalé Jugoslávie 

a Rwandy, a následným zřízením ICTY a ICTR se zejména tyto soudy začaly zabývat 

otázkou, zda válečné zločiny lze spáchat i v rámci vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. 

Nakonec ICTY řešení nalezlo v obyčejovém právu a v již mnohokrát citovaném rozhodnutí ve 

věci Tadić soud dospěl k závěru, že „obyčejové mezinárodní právo ukládá trestní 

odpovědnost za vážná porušení společného článku 3, doplněného o jiné obecné principy 

a pravidla ochrany obětí vnitrostátních ozbrojených konfliktů, a za porušení určitých 

základních principů a pravidel týkajících se způsobů a prostředků vedení boje za občanské 

války“.457 Tento závěr byl všeobecně přijat a byl převzat i do statutu MTS. 

Pokud se vrátím k shora uvedené problematice teroru a terorismu v ozbrojeném 

konfliktu, v Římském statutu, ani statutu ICTY se explicitně neuvádí, že mezi válečné zločiny 

patří zákaz útoku, jehož hlavním účelem je šíření teroru mezi civilním obyvatelstvem.458 

V rozsudku ve věci Boškoski  se však uvádí, že „by bylo nelogické, aby mezinárodní 

humanitární právo zakazovalo takové akty [akt terorismu a akty nebo hrozbu násilí jeho 

účelem je šíření teroru mezi civilním obyvatelstvem], kdyby tyto nebyly považovány, že 

spadají do rámce ozbrojeného konfliktu“.459 

Rozsudky ICTY, ve kterých jsou akty teroru stíhány jako válečné zločiny, se týkaly 

ostřelování Sarajeva jednotkami Republiky srbské, který trval minimálně od prosince 1992 do 

července 1995. Při těchto útocích bylo mnoho civilistů zabito, zraněno a byly způsobeny 

                                                           
456 Srovnej BÍLKOVÁ V., Boj proti terorismu z pohledu ochrany lidských práv, op.cit., str 159. 

457 ICTY, Prosecutor v. Duško Tadić, Case No. IT-94-1AR72, Appeals Chamber, Decision on the Defence 
Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction, 2 October 1995, para 128.  
458 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu (ICTR) v čl. 4 odst. d) a Statut Zvláštního soudu pro 

Sierra Leone (článek 3 písm. d) obsahoval ve výčtu válečných zločinů rovněž teroristické činy. 
459 Prosecutor v. Ljube Boškovski and Johan Tarčulovski, Case No. IT-04-82-T, Judgment (Trial Chamber) 10 
July 2008, para 187. 
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obrovské materiální škody na většinou civilních budovách.460 Rozsudek ve věci Galiće uvádí, 

že čl. 49 odst. 1 DP I definuje útok jako akt násilí. Podle tohoto rozsudku je zločinem jednání 

nebo hrozba násilí, jehož hlavní účel je šíření teroru mezi obyvatelstvem a může zahrnovat 

útoky nebo hrozby útoků proti civilnímu obyvatelstvu. Násilí nebo hrozba násilí v případě 

zločinu teroru však nebudou limitovány na přímé útoky proti obyvatelstvu nebo hrozbě proti 

nim, ale může zahrnovat zcela nahodilé, nerozlišující nebo disproporční útoky nebo jejich 

hrozby. Podstata těchto útoků se může lišit. Rozhodující je, že hlavní účel těchto útoků nebo 

násilí nebo jejich hrozeb je šířit teror mezi civilním obyvatelstvem. Může se jednat o případy 

rozsáhlých traumat nebo psychologického poškození.461 ICTY ve svých rozsudcích popisuje 

teror jako extrémní strach, lišící se od strachu, který nepochybně doprovází válečný konflikt. 

Strach, který má za cíl demoralizovat, rozrušit jakýkoli pocit bezpečí u lidí, kteří nemají nic 

společného s konfliktem.462  

Statut ICTR v čl. 4 odst. d) a Statut Zvláštního soudu pro Sierra Leone (STSL) 

v článku 3 odst. d) obsahuje ve výčtu válečných zločinů rovněž teroristické činy. V případě 

Charlese Taylora odvolací senát STSL potvrdil, že rebelské skupiny RUF/AFRC463 užily 

teroru jako hlavní modus operandi během období, které bylo pokryté obžalobou. Soud uvádí, 

že „RUF/AFRC přijalo k dosažení svého cíle strategie vyvolání extrémního strachu, strachu 

v celé Sierra Leone. Hlavním cílem bylo šíření teroru, avšak nejednalo se o bezcílný teror. 

Barbarské, brutální násilí bylo účelově rozpoutáno mezi civilním obyvatelstvem, s cílem 

vyvolat strach z další eskalace násilí, pokud by se postavili na odpor. Toto také mělo vystrašit 

další vlády a mezinárodní společenství, že pokud nesplní požadavky RUF/AFRC, budou 

následovat tisíce dalších zabití, zohavení, únosů a znásilnění nevinných civilistů“.464 Příklady 

aktů terorismu jako válečného zločinu uvádí soud širokou škálu jednání včetně nezákonného 

zabíjení, amputace končetin, zotročování, sexuální násilí.465 

  Ač Římský statut ustanovení ohledně šíření teroru neobsahuje, činy teroristických 

organizací by mohly být posouzeny jako válečné zločiny, pokud dojde k úmyslnému zabití, 

                                                           
460 Např.  ICTY, Prosecutor v. Galić, Case No. IT-98-29-T, Judgment 5. 12. 2003, para 90, 113 a násl.; rovněž 
Prosecutor v. Dragomir Miloševič Case No. IT/98/29/1-T Judgment (trial chambre), 12. 12. 2007.  
461 ICTY Prosecutor v. Galić, Case No. IT-98-29-A, Appeal Judgment, 60.11.2006, para 102. 
462 ICTY Prosecutor v. Dragomir Milošević, Case No. IT/98/29/1-T Judgment (trial chambre), 12. 12. 2007, 
para 885-886. 

463 Revolutionary United Front a Armed Forces Revolutionary Group - Jednalo se o rebelské skupiny, které byly 
zvlášť zformovány před a po svržení vlády prezidenta Sierra Leone Kabbaha.  
464 Prosecutor v. Charles Taylor, Case No. SCSL-03-01-A, Judgment (Appeal Chamber) 26. 9. 2013, para 300. 

465 Tamtéž, para 298. 
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úmyslnému vedení útoku proti civilnímu obyvatelstvu či braní rukojmí.466  Římský statut 

v článku 8 odlišuje porušení v případě mezinárodního ozbrojeného konfliktu, jehož seznam je 

poměrně dlouhý a zahrnuje např. úmyslné zabití, mučení nebo nelidské zacházení úmyslné 

vedení útoků proti civilním objektům, tedy objektům, které nejsou vojenskými cíli; atd. 467 

Seznam možných porušení v případě vnitrostátního konfliktu je výrazně kratší a patří sem 

např. násilné činy proti životu a osobě, zejména vražda všeho druhu, mrzačení, kruté 

zacházení a mučení. Těžké urážky lidské důstojnosti, zejména pokořující a ponižující 

zacházení.468 Soud má jurisdikci nad válečnými zločiny, zejména jsou-li páchány v rámci 

plánu či politické linie nebo v rámci rozsáhlého páchání trestné činnosti tohoto typu. 

Jak bude uvedeno dále v části V a VI, v rámci národního soudnictví se stále víc začíná 

uplatňovat ve vztahu k zahraničním bojovníkům stíhání právě pro válečné zločiny. Toto by 

mělo platit jak pro bojovníky na straně ISIS, ač označované za bojovníky teroristické, tak 

i pro bojovníky na Ukrajině. 

Zločiny proti lidskosti 

V případě zločinů proti lidskosti se jedná o násilná jednání spáchaná „v rámci 

rozsáhlého nebo systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu při vědomí 

existence takového útoku“.469 Jak potvrzuje judikatura ICTY470, tak již i nedávná judikatura 

MTS,471 útok zaměřený proti civilnímu obyvatelstvu může naplánovat, jak stát, tak nestátní 

skupina. Skutečnost, že útoky jsou systematické, vyžaduje, aby se jednalo o útoky 

organizované, sledující určité schéma, nemá se tedy jednat o náhodné spáchání činu. Zpráva 

nezávislé vyšetřovací komise o Sýrii naznačuje, že k takovým zločinům mohlo dojít. Tato 

komise považuje útoky ISIS proti civilnímu obyvatelstvu jako rozsáhlé a systematické.  

Pokud jde o bojovníky ISIS, je zřejmé, že se úmyslně zaměřují na civilní obyvatelstvo, mezi 

kterým šíří strach, pokud nesouhlasí s jejich ideologií. Zpráva popisuje násilí zejména vůči 

                                                           
466 Římský statut, článek 8 odst. 2, písm. a) al. viii) pro mezinárodní ozbrojené konflikty a článek 8 odst. 2 

písm. c) al. iii) pro vnitrostátní ozbrojené konflikty.  
467 Čl.8 (a) (b) Statut MST. 
468 Čl. 8 (c) Statut MST. 
469 Římský statut, článek 7/1.  
470 Např. ICTY Prosecutor v. Miroslav Kvočka, Case No. IT-98-30/1, Trial Chamber Judgement, 2 November 
2001, para 197.  
471 Situation in the Republic of Kenya in Prosecutor v. William Samoei Ruto, Henry Kiprono Kosgey and 
Joshua Arap Sang, PTC, Case no. ICC-01/09-01/11, Prosecution´s Responese to the Defence Challenges to 
Jurisdiction, 16 September 2011, para 24 
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ženám, spočívající ve znásilnění, mučení, sexuální otroctví a jiné sexuální činy, vraždy.472  

Rovněž z dostupných zpráv týkajících se konfliktu na Ukrajině je podezření, že strany 

konfliktu se mohly dopustit zločinů proti lidskosti.  

Genocida 

Zločin genocidy je definován v článku 6 Římského statutu jako „kterýkoli 

z  následujících činů s úmyslem zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, 

rasovou nebo náboženskou skupinu jako takovou a) usmrcením členů takové skupiny; 

b) způsobením těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takových skupin; 

c) úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její 

úplné nebo částečné fyzické zničení; d) opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině 

bránilo rození dětí; e) násilné převádění dětí z jedné skupiny do druhé“ 473 

 Plánování a realizace genocidy bývá záležitostí státu, může za ním ale stát 

i organizovaná skupina. Rozhoduje to, zda dojde k násilnému jednání a zda je přítomen 

zvláštní úmysl, tedy úmysl zničit specifickou skupinu. Toto potvrzuje vcelku bohatá 

judikatura ICTY a ICTR474. Zejména vyšetřování zločinů spáchaných vůči Jezidům by mohlo 

vést k obviněním ze zločinu genocídy.475 V této souvislosti je třeba zmínit Kancelář Amal 

Clooney,476  která shromažďuje důkazy právě s ohledem na zločiny spáchané proti 

Jezídům477.  Tato kancelář zastupuje jako poškozenou stranu u soudů v Německu, USA 

a dalších státech. Oběti těchto zločinů chtějí prosadit, aby pachatelé zločinů proti Jezídům 

nebyli stíháni pro terorismus, ale pro zločin genocidy. Jejich cílem je dosáhnout rozsudku, 

kde zločiny budou uznány jako genocida, aby do budoucna, tyto zločiny nemohl nikdo popřít. 

                                                           
472 Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, Rule of 
Terror: Living under ISIS in Syria, A/HRC/27/CRP.3, 19 November 2014, para. 77. dostupné na: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HRC_CRP_ISIS_14Nov2014.pdf 
473 Římský statut, článek 6., české znění viz sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.84/2009 Sb. m. s 
474 Prosecutor v. Seromba, Appeal Judgment, para. 46; Prosecutor Kayishema and Ruzindana Appeal Judgment 
para 151; Prosecutor v. Ratko Mladić, ICTY Case It-09-92-T, Judgment, para 3434 a násl. 
475 A/HRC/32/CRP-2 Human Rights Council 15 June 2016, „They came to destroy“: ISIS Crimes Against the 
Yazidis: Advanced report: zpráva oznamuje, že „ISIS has committed the crime of genocide as well as multiple 
crimes against humanity and war crimes against the Yazidis, thousands of whom are held captive in the Syrian 
Arab Republic where they are subjected to almost unimaginable horrors . 

476 Dostupné na:  https://www.doughtystreet.co.uk/barristers/amal-clooney (poslední přístup 30. 4. 2020). 
477 Jezídi jsou etnicko-náboženská komunita, jejímiž příslušníky jsou především Kurdové ze severního Iráku. 

Výrazným znakem jezídské komunity je zákaz uzavírání sňatků s příslušníky jiných náboženství. Nikdo zvenčí 

také nemůže k jezídství „konvertovat“. Muslimové vyvraždili během 700 let až na 23 miliónů jezídů, čímž je 

dostali na pokraj existence. ISIS se podílel v posledních letech na mnoha zločinech proti Jezídům - 
https://en.wikipedia.org/wiki/Yazidis. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HRC_CRP_ISIS_14Nov2014.pdf
https://www.doughtystreet.co.uk/barristers/amal-clooney
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Tohoto nemohou dosáhnout v Iráku, neboť irácký trestní zákoník nemá ustanovení o trestném 

činu genocidy. Jelikož Kancelář Amal Clooney spolupracuje zejména s Vyšetřovací komisí 

pro Irák, která umožňuje trest smrti,478 s tímto mají problém některé z dalších vyšetřovacích 

institucí. 

5. Vyšetřování zločinů spáchaných v ozbrojeném konfliktu v Sýrii, Iráku a 

na Ukrajině na mezinárodní úrovni 

Mezinárodní společenství usiluje o trestání těchto zločinů. Od počátku konfliktu 

v Sýrii je snaha na mezinárodní i národní úrovni shromažďovat důkazy, které by mohly 

sloužit proti pachatelům těchto zločinů. OSN hraje důležitou roli. Rezoluce Rady bezpečnosti 

OSN 2249 (2015) opětovně potvrdila, že osoby odpovědné za páchání trestných činů, 

porušování mezinárodního humanitárního práva či porušování lidských práv nebo za tyto činy 

jinak odpovědné musí být pohnány k odpovědnosti. Na základě této rezoluce Rada OSN pro 

lidská práva zřídila Nezávislou mezinárodní vyšetřovací komisi pro Syrskou arabskou 

republiku (Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic), 

která se zaměřuje na všechny zúčastněné strany, nejen ISIS, avšak její činnost je vzhledem 

k odepření přístupu do Sýrie znesnadněna.479 

Rezolucí RB 2379/2017 byl zřízen Vyšetřovací tým k prosazení odpovědnosti za 

zločiny spáchané Da’esh /ISIS (UN Investigative Team to Promote Accountability for 

Crimes Committed by Da’esh/Islamic State in Iraq and Levant - UNITAD). 480 Tento tým 

pracuje v Iráku s podporou irácké vlády a v rámci svého mandátu shromažďuje a analyzuje 

materiály, vyslýchá svědky, zajišťuje exhumace obětí z masových hrobů apod. Veškeré 

shromážděné materiály mohou sloužit jako důkazy v trestních řízeních proti pachatelům z řad 

ISIS. Úzce spolupracuje s dalšími organizacemi a poskytuje podporu i v případě vyšetřování 

vedených na národní úrovni mimo území Iráku.481 

                                                           
478 Reuters, 22 May 2018, Iraq sentences Belgian to death as Islamic State fighter: 
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-court/iraq-sentences-belgian-to-death-as-islamic-state-
fighter-idUSKCN1IN148 (poslední přístup 10. 12. 2019). 
The New Your Times, 17 April 2018, A 10-Minute Trial, a Death Sentence: Iraqi Justice for ISIS Suspects: 
https://www.nytimes.com/2018/04/17/world/middleeast/iraq-isis-trials.html (poslední přístup 10. 1. 2020). 
479 Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic 
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx 

480 Rezoluce RB ze dne 21. 9. 2017 https://undocs.org/en/S/RES/2379%20(2017); Letter dated  9 February 2018 
- The terms of reference for the activities of the Team in Iraq https://undocs.org/en/S/2018/118 
481Second report of the Special Adviser and Head of the United Nations Investigative Team to Promote  
Accountability for Crimes Committed by Da’esh/Islamic State in Iraq and the Levant, 17. 5. 2019 

https://undocs.org/S/2019/407 

https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-court/iraq-sentences-belgian-to-death-as-islamic-state-fighter-idUSKCN1IN148
https://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-iraq-court/iraq-sentences-belgian-to-death-as-islamic-state-fighter-idUSKCN1IN148
https://www.nytimes.com/2018/04/17/world/middleeast/iraq-isis-trials.html
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
https://undocs.org/en/S/RES/2379%20(2017)
https://undocs.org/en/S/2018/118
https://undocs.org/S/2019/407
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Dne 21. 12. 2016 přijalo Valné shromáždění OSN rezoluci 71/248, kterou bylo 

rozhodnuto o zřízení Mezinárodního, nestranného a nezávislého mechanismus pro 

vyšetřování a trestní stíhání osob odpovědných za nejzávažnější zločiny podle 

mezinárodního práva spáchaných v Syrské arabské republice od března 2011 (IIIM).482 

Mandát tohoto Mechanismu, jak je uvedeno v Rezoluci Valného shromáždění OSN č. 71/248, 

je následující: 

„shromáždit, konsolidovat, uchovat a analyzovat důkazy o porušení mezinárodního 

humanitárního práva a porušení a zneužití lidských práv; a připravit spisy, které by 

měly usnadnit a urychlit spravedlivé a nezávislé trestní řízení v souladu s pravidly 

mezinárodního práva u národních, regionálních nebo mezinárodních soudů či 

tribunálů, které mají nebo by mohly mít v budoucnu jurisdikci nad těmito zločiny 

v souladu s mezinárodním právem“. 

Mechanismus není ani úřadem prokuratury, ani soudem, ale shromažďuje a analyzuje 

podle mezinárodního práva informace a důkazy o zločinech v Sýrii, aby tak pomohl s prací 

národních či mezinárodních soudů. 

Mezinárodní trestní soud 

Vzhledem k tomu, že Sýrie není smluvní stranou Římského statutu, ani nepřijala její 

jurisdikci, MST se přímo zločiny spáchanými za ozbrojeného konfliktu v Sýrii nezabývá. 

Mezinárodní trestní soud se však začal zabývat ozbrojeným konfliktem na Ukrajině. 

Ačkoli Ukrajina není členským státem Římského statutu, dne 17. 4. 2014 vláda Ukrajiny 

podle článku 12/3 Římského statutu přijala jurisdikci MTS prohlášením ohledně zločinů 

spáchaných na území Ukrajiny od 21.11 2013 do 22. 2. 2014. Jednalo se o zločiny spáchané 

v souvislosti s protesty na Majdanu. Následně 8. 9. 2015 vláda Ukrajiny předložila druhou 

deklaraci, kterou přijímá jurisdikci ICC ohledně údajných zločinů spáchaných na jejím území 

od 20. 2. 2014 bez dalšího omezení. Zde se jedná o možné zločiny spáchané na Krymu 

a východní Ukrajině. 

                                                           
482 Dostupné na https://iiim.un.org/; rovněž viz Resolution of General Assembly, A/Res/71/248, 21. 12. 2016, 
International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of Persons 
Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in the Syria n Arab Republic since 
March 2011 

https://iiim.un.org/
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Úřad prokuratury MTS (Office of the Prosecutor - OTP) zatím vede pouze předběžné 

šetření. Jedním z výsledků tohoto šetření bylo i vyhodnocení konfliktu. OTP uzavřelo, že na 

území Krymu a Sevastopolu se jedná o mezinárodní ozbrojený konflikt mezi Ukrajinou 

a Ruskou federací a pravidly mezinárodního ozbrojeného konfliktu budou nadále 

uplatňovány. Stejně tak OTP vyhodnotil, že s ohledem na intenzitu bojů mezi ukrajinskými 

vládními jednotkami a protivládními jednotkami na východní Ukrajině lze aplikovat právo 

ozbrojeného konfliktu a že jednotlivé ozbrojené skupiny lze charakterizovat jako strany 

vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. Dále však OTP ve své zprávě uvádí, že zvážili dostupné 

informace, které indikují, že Ruská federace vykonává celkovou kontrolu nad ozbrojenými 

skupinami na východní Ukrajině. OTP bude při zvažování spáchání zločinů přihlížet 

k ustanovením Římského statutu, která se vztahují na vnitrostátní i mezinárodní ozbrojený 

konflikt.483 Po provedeném předběžném vyhodnocení situace, OTP uzavřel, že informace, 

které mají k dispozici, zakládají podezření ze spáchání válečných zločinů v rámci ozbrojeného 

konfliktu na východní Ukrajině.484 O podobnou situaci, kdy se uplatnily dvě rozdílné 

kategorie ozbrojeného konfliktu, se jednalo i v případě libanonské krize v roce 2006.485 

6. Shrnutí 
MHP hraje důležitou roli v posuzování postavení osob účastnících se v ozbrojených 

konfliktech, ať se jedná o konflikt vnitrostátní nebo mezinárodní. Termín zahraniční bojovník 

se v MHP nevyskytuje, avšak jeho obecná pravidla mohou poskytnout směr v posouzení 

jejich statusu v rámci ozbrojeného konfliktu. Pokud se zahraniční bojovník připojil 

k ozbrojené síle, která je stranou ozbrojeného konfliktu, pak pro posouzení jeho statusu je 

nutno vycházet z charakteru tohoto konfliktu. V případě mezinárodního ozbrojeného konfliktu 

zahraniční bojovník může být příslušníkem státní ozbrojené síly (oficiální armády daného 

státu) a bude mít status kombatanta. Tento status sebou nese určitá privilegia a imunity, 

včetně vynětí z trestního stíhání za válečné akty, které jsou v souladu s pravidly MHP. Pokud 

                                                           
483MTS, OTP Report on Preliminary Examination Activities 2019, ze dne 5. 12. 2019, str. 70 (para 277) . 
484 MTS, Report on Preliminary Examination Activities, 2019, strana 71 (para 279); OTP bude pokračovat ve 

vyhodnocování zajištěných důkazů a finalizovat vyhodnocení přípustnosti vedení řízení tímto soudem (para 

288). 
485 DUFFY H., The War on Terror and the Framework of International Law , op.cit.  str. 351-352 – V tomto 
případě nastala složitá situace, kdy vojenské síly byly zejména namířené proti Hizbaláhu (nestátní aktér) na 

území druhého státu. Izraelská vojenská intervence proti Hizbalahu byla považována za mezinárodní ozbrojený 

konflikt na základě transnacionálního charakteru. Jiní ji považovali za přeshraniční vnitrostátní ozbrojený 
konflikt na základě toho, že se jednalo o stát versus nestátní aktér. Pro jiné vznikl současně mezinárodní 

ozbrojený konflikt (mezi Izraelem a Libanonem, pokud jde o útok na státní zařízení a letiště při pronásledování 

Hizbaláhu) a vnitrostátní ozbrojený konflikt (mezi Izraelem a Hezbaláhem). 
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zahraniční bojovník v postavení kombatanta závažným způsobem poruší pravidla MHP, může 

být stíhán pro válečné zločiny, případně další zločiny podle mezinárodního práva. Státní 

příslušnost nemá vliv na určení, zda osoba má postavení kombatanta. Jako kombatant má 

v případě zajetí postavení válečného zajatce. Zahraniční bojovník v rámci mezinárodního 

konfliktu by mohl být za určitých okolností posuzován i za civilistu přímo se účastnící 

nepřátelství. V takovém případě takovéto osoby ztrácejí imunitu proti útokům, nemají 

postavení válečných zajatců a mohou být trestně stíhání za samotnou účast na ozbrojeném 

konfliktu. Pokud se však dostanou do rukou válčící protistrany, zůstává jim postavení 

chráněné osoby (článek 4 ŽÚ IV). Avšak zde již státní příslušnost hraje roli, neboť z ochrany 

podle tohoto článku ŽÚ jsou určité osoby vyloučeny. Neznamená to, že by neměly žádnou 

ochranu, tato je jim poskytnuta v rámci diplomatické ochrany.  

Pokud se zahraniční bojovník přidá k nestátní ozbrojené skupině, která je stranou 

v nestátním ozbrojeném konfliktu, nemá postavení kombatanta, a proto nemá ani privilegia  

a imunity, které přísluší kombatantům. Taková osoba se stává trestně právně odpovědná za 

samotnou účast na ozbrojeném konfliktu. Bude však rovněž trestně odpovědná za válečné 

zločiny, pokud se jich v rámci ozbrojeného konfliktu dopustí.  

MHP však dává odpověď i na otázku, zda se teroristická organizace může stát stranou 

ozbrojeného konfliktu. Aby se nestátní ozbrojená skupina mohla stát stranou v konfliktu, je 

nutné, aby dosáhla určitého stupně vnitřní organizace. Současně je dán požadavek na určitou 

intenzitu konfliktu. Judikatura ICTY potvrzuje, že za splnění kritérií intenzity a organizace 

i teroristická skupina může být stranou nestátního ozbrojeného konfliktu.  Pokud je 

teroristická organizace stranou ozbrojeného konfliktu pak pro její členy, včetně zahraničních 

bojovníků  

i těch zahraničních teroristických bojovníků), platí stejná pravidla, jako pro bojovníky na 

straně jakékoli jiné nestátní ozbrojené skupiny. Pokud jde o ISIS, tato skupina může být 

považována za nestátní ozbrojenou organizovanou skupinu, neboť splňuje kritéria vnitřní 

hierarchie s velením a kontrolní strukturou, disciplinárními pravidly, existencí velitelství 

a schopnou vést rozsáhlé vojenské operace. Skutečnost, že nerespektuje pravidla MHP, není 

z důvodu neschopnosti, ale úmyslu. MHP a judikatura mezinárodních soudů potvrzuje, že 

akty terorismu či teroru v rámci ozbrojeného konfliktu, je možné posuzovat jako válečné 

zločiny. 
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Část V – Národní soudnictví a trestní odpovědnost zahraničních 

bojovníků (Sýrie, Irák) 

Závěrečné dvě části této práce budou věnovány otázce možného trestního postihu 

zahraničních bojovníků. Část V se zaměří na otázku trestní odpovědnosti zahraničních 

bojovníků účastnících se konfliktu v Sýrii a Iráku a část VI bude věnována zahraničním 

bojovníkům v ozbrojeném konfliktu na Ukrajině. 

 Nejdříve budou obecně probrány legislativní a praktické otázky spojené s trestním 

stíháním osob účastnících se těchto bojů. Zmíním i problémy jakými jsou shromažďování 

důkazů a vzájemná vazba mezi MHP a trestním právem. Poté bude následovat část, ve které 

bude popsán přístup k trestnímu postihu takovýchto osob v několika vybraných státech za 

současného rozboru relevantní judikatury.  Zaměřím se přitom na případy, které určitou 

situaci řeší poprvé, či odlišně od jiných soudních rozhodnutí, případně které vyvolaly 

kontroverzní reakce.  Bude rovněž zmíněno několik případů obžalovaných syrských 

a iráckých občanů před zahraničními soudy pro zločiny, které spáchaly v Sýrii, respektive 

Iráku. Tyto osoby pochopitelně nelze považovat za zahraniční bojovníky, ale jedná se 

o případy zajímavé z hlediska aplikace univerzální jurisdikce.  

1. Legislativní a praktické otázky 

Boj proti terorismu se v posledních letech stal hlavní politickou prioritou pro mnoho 

vlád. Nelze se tedy divit, že justice následuje tento trend a při stíhání zahraničních bojovníků 

převažuje jejich postih pro teroristické trestné činy. Nejčastější právní kvalifikace pro stíhání 

zahraničních bojovníků je účast nebo podpora v aktivitách teroristických organizací. Děje se 

tak často i v případech, kde lze využít stíhání pro zločiny podle mezinárodního práva.  

Skutečnost, že ISIS nebo Jabhat al-Nusra jsou označované za teroristické organizace, 

nevylučuje, že tyto organizace mohou být také strany vnitrostátního ozbrojeného konfliktu 

v Sýrii a Iráku (nestátní organizovaná ozbrojená skupina). Rovněž strany ve vnitrostátním 

ozbrojeném konfliktu mají povinnost dodržovat pravidla MHP. Pokud dojde k porušení těchto 

pravidel, příslušníci stran v konfliktu mohou tak být odpovědní za válečné zločiny, případně 

další zločiny podle mezinárodního práva. 

Válečné zločiny, zločiny proti lidskosti a genocida, tedy zločiny podle mezinárodního 

práva, mají určité rysy společné s terorismem. Oba se týkají otřesných zločinů, které mohou 

být spáchány v jednom státě, ale souzeny v jiném. V obou případech podezřelí i oběti mohou 
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být cizí státní příslušníci. Prokázat obvinění pro terorismus, zejména účast v teroristické 

organizaci je vcelku jednoduché. Odsouzení lze dosáhnout pouze na základě několika znaků, 

jako je spojení s teroristickou organizací nebo s terorismem, nebo cesta do oblasti 

kontrolované teroristickou organizací. Naopak vyšetřování jiných zločinů může být zdlouhavé 

a složité a rovněž velmi nákladné. Musí být prokázáno mnohem více znaků takových 

trestných činů. Shromažďování důkazů je náročné: je třeba vyslechnout svědky a přeživší, 

kteří se často nachází v zahraničí, shromaždovat důkazy za okolností, které mohou být pro 

vyšetřovatele neznámé či neobvyklé. Vyšetřování se rovněž často koná bez možnosti dostat se 

na místo činu. 

Stejné důkazy, které jsou dostatečné pro odsouzení zločinů spojených s terorismem, 

nemohou sloužit pro prokázání např. válečných zločinů. To může být i důvod, proč státy 

stíhají pachatele raději pro terorismus než jiné druhy zločiny. Tady si je však třeba uvědomit 

některé souvislosti. Na rozdíl např. od zločinů podle mezinárodního práva, terorismus nemá 

žádnou mezinárodně uznanou definici, žádná smlouva nevymezuje terorismus jasně. Ne 

všechna trestní stíhání tak budou totožná, neboť státy přichází s vlastní definicí terorismu, 

často ovlivněnou aktuálními událostmi nebo veřejným míněním.  

V této souvislosti je možno zmínit například zprávu Amnesty International k přijímání 

opatření ve smyslu rezoluce RB 2178 týkající se trestní legislativy. Ve zprávě upozorňuje na: 

„nepřesné a příliš široké definice „terorismu“ v zákonech v rozporu s pravidly legality 

a vedoucí k řadě zneužití; pravidla prokázání jsou redukována z tradičních trestních pravidel 

„důvodného podezření“ na pouhé „podezření“, a v některých státech k žádnému formálnímu 

požadavku podezření; slabé a někdy ani není žádné spojení mezi tzv. přípravným jednáním 

a skutečným trestným činem; […] kriminalizace různých forem vyjadřování, které však 

nedosahují stupně podněcování k násilí, a tak dochází k ohrožení legitimních protestů, 

svobodě vyjadřování a umělecké svobodě; méně možností napadnout protiteroristická 

opatření a operace zejména z důvodu námitky státního tajemství, kdy osoba, která je 

předmětem těchto opatření nemá právo k nahlédnutí do takových důkazů“.486  

Pokud se státy zaměří jen na stíhání zahraničních bojovníků pro terorismus, popis 

okolností případů nebude vždy zahrnovat celkový rozsah všech spáchaných zvěrstev, které 

                                                           
486 Amnesty International, Dangerously Disproportionate: The Ever-Expanding National Security State in 
Europe, 2017, dostupné na: http://www.amnesty.org/en/documents/eur01/5342/2017/en/, str. 7 (poslední přístup 

2.2.2020). 
 

http://www.amnesty.org/en/documents/eur01/5342/2017/en/
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jsou však obsažené v definicích zločinů podle mezinárodního práva. Např. zločiny proti 

Jezídům nejsou dostatečně zvýrazněny v rámci obvinění pro „pouhý“ terorismus. Jinými 

slovy mnohá jednání obecně chápána jako terorismus jsou ve skutečnosti zločiny proti 

lidskosti, válečnými zločiny nebo genocidou. V posledních letech se však objevuje pozitivní 

trend, jímž jsou tzv. souhrnná či kumulativní obvinění (cumulative charging), kterými lze 

pokrýt jak teroristické trestné činy, tak zločiny podle mezinárodního práva. 

Vzhledem k velkému nárůstu případů potencionálních bojovníků odcházejících do 

Iráku nebo Sýrie, je zřejmé, že justiční orgány se nejprve snažily vypořádat s těmito případy 

co nejrychleji a nejefektivněji. Níže uvedené příklady ukážou, že státy využívaly nejen 

teroristickou legislativu, ale i obvinění pro obecné trestné činy (např. pro vraždu). 

Shromažďování důkazů v místech ozbrojených konfliktů není jednoduché a vzniklá 

protiteroristická legislativa nahrávala tomuto jednostrannému přístupu. Přesto se postupně ve 

větším rozsahu začínají objevovat případy, kdy na jednání zahraničních bojovníků používá 

právní kvalifikace zločinů, kterých se v místě konfliktu skutečně dopustili, nikoli jen obecně 

za účast na teroristické organizaci.  

Stíhání pro zločiny podle mezinárodního práva nahrává i zlepšení získávání důkazů. 

Přispívá tomu zřízení řady mezinárodních vyšetřovacích institucí, rozšíření možnosti získávat 

informace a důkazy, které pocházejí přímo z válečných oblastí tzv. battlefield evidence,487 ale 

i výpovědi svědků, kterým se podařilo z míst konfliktu uprchnout nebo i z výpovědí 

samotných bojovníků, kteří se vrátili do své země. Velmi důležité jsou tzv. digitální důkazy – 

důkazy, které sami pachatelé umísťují na své Facebookové profily nebo sdílí na YouTube 

a dalších sociálních sítí, případně ukládají na své mobilní telefony. Tyto důkazy jsou 

mimořádně důležité a v některých případech se jedná o jediné v současnosti dostupné důkazy. 

Přesto obstarávání důkazů zůstává obtížné. Množství důkazů se musí zajistit cestou žádostí 

o právní pomoc, přičemž obstarávání důkazů v zahraničí je zdlouhavé. V rámci Evropy je 

nutno v tomto směru vyzdvihnout činnost Eurojustu, jehož prostřednictvím se daří výměna 

informací a zajišťování důkazů podstatně urychlit, i když pouze v rámci EU.  

                                                           
487 Battlefield evidence – jedná se o důkazy, které byly původně shromážděny jako vojenské zpravodajské 

informace v rámci vojenských operací národními nebo mnohonárodnostními ozbrojenými silami, velmi často 

tyto informace podléhají utajení. Tyto informace jsou však následně nutné pro účely trestního řízení u civilních 

soudů. The United Nations Security Council Counter-Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) 
vydalo dne 9. 12 2019 publikaci s názvem Guidelines to facilitate the use and admissibility as evidence in 
national criminal courts of information collected, handled, preserved and shared by the military to prosecute 
terrorist offences (“Military Evidence”). 
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Důležitost výše zmíněných digitálních důkazů je vidět i ve vzniku mnoha organizací, 

které si za cíl stanoví jejich shromažďování a analýzu. Mezi těmito organizacemi má 

mimořádný úspěch Bellingcat. Jedná se o platformu založenou britským novinářem Eliotem 

Higgins. Bellingcat publikuje výsledky jejich vyšetřování zejména v souvislosti s válečnými 

událostmi. Publikují však i průvodce jejich technik i případové studie. Svou investigativní 

činnost zahájili vyšetřováním souvisejícím s užíváním zbraní v syrské občanské válce. 

Bellingcat tým vyhodnocuje a analyzuje fotografie a videa, která jsou veřejně přístupná na 

internetu. Daří se jim lokalizovat místa činů a prověřovali např. i podrobnosti ohledně užitých 

zbraní. Spolupracují i s vyšetřovacími orgány, zejména s britskou policií.488  

Zvláštností tohoto konfliktu je, že přilákal i množství žen, které se nejen zapojily do 

samotného boje,489ale dopustily se i závažných zločinů. Není možné ani přehlídnout 

skutečnost, že do teroristického výcviku a bojů se zapojily i děti.490 

Otázkou, kterou by se státy měly zabývat je, zda přístup k zahraničním bojovníkům, 

kteří se rozhodli vrátit do své vlasti, má být výlučně z pohledu trestního práva. Prevence totiž 

nespočívá pouze v ukládání přísných trestů, které nejen mnohé bojovníky odrazují od návratu 

do vlasti, ale naopak pobyt ve vězení může vést k další radikalizaci těchto bojovníků. Je třeba 

se zamyslet i nad přijetím vhodných rehabilitačních a deradikalizujících programů, na které 

upozorňují i rezoluce RB.491  

2. Vybraná národní soudní rozhodnutí – zahraniční bojovníci na straně 

teroristické organizace 

2.1. Nizozemsko 

Nizozemská legislativa nabízí rozsáhlé možnosti postihu zahraničních bojovníků za 

teroristické činy: například příprava pro spáchání terorismus (čl. 134a NTZ), rozšiřování 

materiálu podporující spáchání teroristického činu (čl. 132 NTZ) nebo účast v teroristické 
                                                           
488 První mezinárodní pozornost však získali v souvislosti s analýzou podvodných satelitních snímků týkajících 

se sestřelení Malaysia Airlines Flight 17 během stále probíhající války na východní Ukrajině. I zde prokazuje, 

že k sestřelení MH17 došlo z podnětu ruského vojska. 
489 VALE Gina, Women in Islamic State: From Caliphate to Camps, ICCT, 17 October 2019 
https://icct.nl/publication/women-in-islamic-state-from-caliphate-to-camps/ 
490 VAN DER HEIDE Liesbeth, Children of the Caliphate: Young IS Returnees and the Reintegration Challenge 
, ICCT, 28 August 2017 https://icct.nl/publication/children-of-the-caliphate-young-is-returnees-and-the-
reintegration-challenge/ 
491 GCTF Rome Memorandum on Good Practices for Rehabilitation and Reintegration of Violent Extremist 
Offenders, dostupné na: https://www.google.be/?gws_rd=ssl#q=gctf+rome+memorandum; (poslední přístup 

1.3.2020). 
 

https://icct.nl/publication/women-in-islamic-state-from-caliphate-to-camps/
https://icct.nl/publication/children-of-the-caliphate-young-is-returnees-and-the-reintegration-challenge/
https://icct.nl/publication/children-of-the-caliphate-young-is-returnees-and-the-reintegration-challenge/
https://www.google.be/?gws_rd=ssl#q=gctf+rome+memorandum
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organizaci (čl. 140a NTZ). Přesto se z níže uvedených příkladů jeví, že soudy dávají přednost 

odsouzení pro běžné trestné činy, avšak s teroristickým úmyslem (čl. 83 a 83a NTZ), což 

umožňuje použití vyšší trestní sazby. V poslední době se však i Nizozemsko připojilo 

k dalším zemím, které na zločiny spáchané v Sýrii nebo Iráku aplikují ustanovení o zločinech 

podle mezinárodního práva, většinou v kombinaci s teroristickými ustanoveními trestního 

zákoníku.  

2.1.1 Případy Mohammeda G. a Omara H. 

Nizozemsko bylo jednou z prvních zemí v Evropě, které řešilo případy spojené 

s osobami, jež se pokusily vycestovat do Sýrie a zapojit se do džihádu. Okresní soud 

v Rotterdamu soudil dva nizozemské státní příslušníky – Mohammeda G.492 a Omara H. 493  

Provedeným důkazním řízením bylo zjištěno, že Mohammed G učinil několik přípravných 

kroků ke své cestě – rezervoval si letenku z Amsterdamu do Gaziantepu v Turecku, připravil 

si zavazadla a opakovaně vyjadřoval, zejména prostřednictvím sociálních sítí, svou podporu 

džihádu. Omar H. vyhledával na internetu informace, jak podomácku vytvořit výbušniny 

a nakoupil věci, které toto umožňují. Dále si zajistil víza do Saúdské Arábie a letenku do 

Sýrie. Po odjezdu z Nizozemska byl zadržen v Německu.  

Prokuratura v Rotterdamu obžalovala Mohammeda G. pro trestný čin přípravy 

teroristických činů podle článku 134a nizozemského trestního zákoníku. 494   Omara H. byl 

rovněž obžalován pro trestný čin přípravy teroristických činů, navíc byl žalován i pro 

podstoupení teroristického výcviku a podněcování k teroristickým trestným činům.   

Okresní soud v Rotterdamu vyhlásil dne 23. 10. 2013 rozsudek ve věci Mohammeda 

G. Soud své rozhodnutí však nezaložil na teroristických trestných činech, resp. jejich 

přípravy. Soud vyhodnotil jednání Mohammeda G. jako přípravu trestných činů vraždy podle 

                                                           
492 Okresní soud v Rotterdamu, rozsudek ze dne 23.10.2013, sp.zn. 10/960233-12, dostupné na: 
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3294/Prosecutor-v-Mohammed-G/ ; International Crimes 
Database (ICD) je obsáhlá databáze zaměřená na zločiny podle mezinárodního práva. Databáze je zpravována 
T.M.C. Asser Instituut za podpory Mezinárodního centra boje proti terorismu v Haagu (International Centre for 
Counter-Terrorism – The Hague (ICCT). 
493 Okresní soud v Rotterdamu, rozsudek ze dne 23. 10. 2013 sp. zn. 10/960019-12, dostupné na: 
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3292 
494 Článek 134a  stanoví, že protiprávní  je „opatřit sobě nebo jinému  příležitost, zdroje nebo znalosti, nebo se 

pokusit tak učinit, s úmyslem spáchat teroristický čin nebo připravit či usnadnit teroristický čin nebo získat 

znalosti nebo dovednosti k tomu směřující nebo předat je jiným“.  Tento trestný čin byl implementací článku 7 

Úmluvy Rady Evropy o předcházení terorismu. 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3294/Prosecutor-v-Mohammed-G/
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3292
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článku 289 nizozemského trestního zákoníku, avšak spáchaný s teroristickým úmyslem495. 

Vzhledem k tomu, že trpěl psychickým onemocněním, soud ho zprostil obžaloby s tím, že 

nebyl za svá jednání odpovědný a uložil mu psychiatrické léčení na jeden rok.  

V novém rozsudku soudu v Rotterdamu (obnova řízení) ze dne 29. 8. 2016, došlo ke 

zrušení původního rozsudku a Mohammed G. byl uznán vinným pro jednání spočívající ve 

vyhledávání pro sebe nebo jiné příležitosti, prostředků nebo informací pro spáchání 

závažných zločinů (článek 96 nizozemského trestního zákoníku).496 Soud dále uvedl, že 

tohoto jednání se dopustil ve stavu zmenšené příčetnosti a uložil mu trest odnětí svobody 

v trvání tří let a nemocniční léčení.497 

Pokud jde o Omara H., toho Okresní soud v Rotterdamu dne 23. 10. 2013 zprostil viny 

z trestného činu teroristického výcviku, neboť soud se domníval, že pro naplnění této 

skutkové podstaty je zapotřebí skutečné přípravy nebo realizace výcviku. Byl však uznán 

vinným z přípravy žhářství a/nebo užití výbušnin a z podpory teroristických činů, neboť 

umístil online film s textem podporující teroristické útoky. Za toto jednání byl odsouzen na 12 

měsíců odnětí svobody, z čehož 4 měsíce byly podmíněné.498  

Rozsudkem Odvolacího soudu v Haagu ze dne 21. 1. 2015 byl Omar H., mimo již 

uvedené činy, rovněž uznán vinným z účasti na teroristickém výcviku. Soud pak podrobně 

rozebral tuto skutkovou podstatu. Pokud jde o význam slova výcvik ve smyslu článku 134a 

trestního zákoníku, výcvik může být ve formě pasivní (jako ten, kdo výcvik přijímá), tak 

aktivní (kdo výcvik poskytuje). Výcvik může probíhat ve výcvikových táborech nebo jinou 

formou; může se uskutečnit v zahraničí nebo v Nizozemsku; výcvik může probíhat přes 

internet nebo osobním kontaktem; může se jednat o skupinový nebo individuální výcvik; 

může zahrnovat rozvoj fyzických dovedností nebo intelektuálních znalostí; nebo samostatným 

nezávislým studiem pachatele. Pokud jde o úmysl, je třeba rozlišit mezi osobou, která výcvik 

poskytuje. Tam je postačující, že existuje výrazná šance, že osoba, která výcvik přijímá, by 

                                                           
495 V Nizozemském trestním zákoníku, teroristický čin je, mimo jiné, spáchání činu s teroristickým úmyslem 
(čl.83a NTZ) což znamená úmysl způsobit vážný strach u obyvatel nebo části obyvatelstva země a/nebo silou 

donutit vládu nebo mezinárodní organizaci, aby něco činila nebo se takové činnosti zdržela nebo, aby tolerovala 

určitá jednání a/nebo závažně narušit nebo zničit základní politické, ústravní, ekonomické nebo společenské 

struktury státu nebo mezinárodní organizace.  
496 Podle nizozemského trestního zákoníku těmito závažnými zločiny může být vražda (článek 289a NTZ) nebo 

zabití (článek 288a NTZ) žhářství anebo způsobení výbuchu (článek 157 NTZ). 
497 Okresní soud v Rotterdamu, rozsudek ze dne 29. 8. 2016, sp. zn. 10/960138 – dostupné na: 
https://uitspraken.rechtspraak.nl; také viz http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3294/Prosecutor-v-
Mohammed-G/ 
498 Okresní soud v Rotterdamu, rozsudek ze dne 23. 10. 2013 sp. zn. 10/960019-12 dostupné na: 
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3292 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3294/Prosecutor-v-Mohammed-G/
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3294/Prosecutor-v-Mohammed-G/
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3292
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mohla spáchat teroristický útok. V případě osoby, která výcvik přijímá, tato osoba musí mít 

již konkrétní cíl, kterým je úmysl se vycvičit, aby mohla spáchat teroristický útok. Soud 

v tomto případě dospěl k závěru, že tím, že si Omar obstarával např. prostředky pro výrobu 

výbušniny a znalost, dopustil se jednání, které spadá pod výše uvedený článek trestního 

zákoníku. Omar tak byl uznán vinným pro výcvik ke spáchání teroristického trestného činu 

a pro přípravu činů žhářství/použití výbušnin, za což byl odsouzen k 18 měsícům 

nepodmíněně.499  

Tyto dva rozsudky jsou zmíněné zejména proto, že se jednalo o vůbec první rozsudky 

v Evropě, které se týkaly potencionálních zahraničních bojovníků, tedy těch, kteří se teprve 

připravovali k cestě do Sýrie. Zajímavý je přístup soudu, který nepoužil přímo teroristickou 

legislativu, která je v Nizozemsku k dispozici. Namísto toho byli oba pachatelé odsouzení pro 

obecné trestné činy (vražda, žhářství), avšak v teroristickém kontextu přípravy džihádu. Na 

druhou stranu z rozsudků není zřejmé, co oba soudy vedlo k takovému přístupu. Pokud jde 

o obecný trestný čin vraždy, mělo by být prokázáno, že k vraždě skutečnost došlo. Zůstává 

tedy otázkou, zda pouhá zmínka o úmyslu vést džihád je dostatečné pro odůvodnění přípravy 

vraždy v daném případě. Rozsudek ve věci Omara H. může sloužit jako precedent pro 

interpretaci výcviku pro terorismus. 

2.1.2. Případ Maher H. 

Případ Mahera H. je uváděn, neboť se jedná o prvního zahraničního bojovníka, který 

se vrátil do Nizozemska a byl odsouzen. Tento rozsudek je zajímavý i proto, že se snaží 

odpovědět na otázku, zda aplikace MHP by kolidovala s trestním stíháním pachatele pro 

teroristické trestné činy podle národního práva. 

Maher H. byl identifikován nizozemskou policií jako jedna z osob ve vyšetřování 

související s operací Context, o které bude hovořeno níže. Tato operace se zaměřovala na 

mladé lidi, kteří odjížděli z Nizozemska, aby se zapojili do ozbrojeného džihádu v Sýrii.   

Maher odjel do Sýrie v červenci 2013, kde zůstal do ledna 2014 a poté se vrátil do 

Nizozemska. Během svého pobytu v Sýrii umístil na svůj účet na Facebooku fotografii, na 

které drží kalašnikov, posílal vzkazy své matce, ve kterých uvádí, že byl na bojišti. Po svém 

návratu do Nizozemska umístil na Facebook vlajky Islámského kalifátů a Al-Kajdy. Rovněž 

                                                           
499 Odvolací soud v Haagu, rozsudek ze dne 27. 2. 2015, sp. zn. 2200477013 dostupné na: 
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3293/Prosecutor-v-Omar-H/. Tento rozsudek byl vyhlášen 

v nepřítomnosti Omara H., neboť Omar H. v mezidobí skutečně odcestoval do Sýrie a údajně byl následně 

zabit v boji. 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3293/Prosecutor-v-Omar-H/
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posílal přes WhatsApp videa a fotografie vojáků na koních a přednášky šejků podporujících 

džihád a v jednom případě zaslal fotografii s odkazem na webovou stránku, která pomáhala 

lidem, kteří chtěli cestovat do Sýrie. Na jeho laptopu byly další dokumenty obsahující 

radikální islamistické materiály, fotografie výbušnin a zbraní, a bojovníků s islámskými 

vlajkami. 

Stejně jako v předchozím případě soud využil ustanovení obecných trestných činů. 

Rozsudkem soudu prvního stupně byl Maher odsouzen pro přípravu vraždy a zabití 

s teroristickým úmyslem a pro rozšiřování materiálů, které podněcovaly ke spáchání 

teroristických útoků, případně měl takový materiál v držení s úmyslem ho šířit. Za toto 

jednání byl Maher odsouzen na tři roky odnětí svobody nepodmíněně.500   

V rozsudku se soud rozsáhle zabýval otázkou vztahu mezinárodního humanitárního 

práva a trestního práva, neboť obhajoba namítala, že v době, která je předmětem obžaloby, 

byl v Sýrii vnitrostátní ozbrojený konflikt a nejsou tedy dány podmínky pro trestní 

odpovědnost za teroristické činy podle národního práva. V případě, že by se prokázalo, že 

obžalovaný se skutečně účastnil ozbrojeného konfliktu, spadalo by jeho jednání pod ochranu 

MHP a mohl by být trestně stíhán pouze pro válečné zločiny, avšak pro takové činy nebyl 

obžalován. 

Soud si tedy jako předběžnou otázku vyhodnotil, zda aplikování pravidel MHP by 

vyloučilo aplikaci nizozemského trestního zákoníku na činy spáchané obžalovaným, 

konkrétně pro teroristické trestné činy podle národního práva. Soud souhlasil, že v předmětné 

době byl v Sýrii vnitrostátní ozbrojený konflikt, avšak na rozdíl od členů vládních 

ozbrojených sil členové nestátních organizovaných ozbrojených skupin nepožívají status 

kombatanta a nemají tak právo použít násilí podle pravidel stanovených MHP. Soud dále 

uvedl, že MHP není výlučně užíváno ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu, přičemž 

odkazuje na rozsudek Evropského soudního dvora (ESD) ze dne 16. 10. 2014501 ESD 

v rozsudku mimo jiné dovodil, že existence ozbrojeného konfliktu ve smyslu MHP 

                                                           
500 Okresní soud v Hague, rozsudek ze dne 1.12.2014, sp.zn. 09/767116-14, dostupné na: 
http://www.internationalcrimedatabase.org/Case/3278/Maher-H  
501 Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) v. Council of the European Union - Judgment of the General 
Court (Sixth Chamber, Extended Composition) Court of Justice of the European Union, 16.10. 2014, Joined 
Cases T-208/11 and T-508/11 - předmětem je návrh na zrušení prováděcího nařízení Rady (EU) č. 83/2011 ze 

dne 31. 1. 2011, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních 

namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí 

nařízení (EU) č. 610/2010. Tímto rozhodnutím Rada zařadila žalobkyni, Tygry osvobození tamilského Ílamu 

(LTTE), na seznam týkající se zmrazení finančních prostředků stanovený v čl. 2 odst. 3 nařízení č. 2580/2001. 

http://www.internationalcrimedatabase.org/Case/3278/Maher-H
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nevylučuje, aby se na případné teroristické činy spáchané v tomto rámci, uplatnila ustanovení 

práva Evropské unie týkající se terorismu. Na jedné straně Společný postoj Rady 2001/931502 

totiž nijak nerozlišuje, pokud jde o její působnost, podle toho, či dotčený čin je nebo není 

spáchaný v rámci ozbrojeného konfliktu ve smyslu MHP. V rozsudku ESD se dále 

uvádí:„kromě skutečnosti, že ozbrojený konflikt může nesporně vést k činům, které svojí 

povahou odpovídají teroristickým činům, mezinárodní humanitární právo výslovně označuje 

tyto skutky za „teroristické činy“, které jsou v rozporu s tímto právem.“503 Soud je tedy 

názoru, že uplatňování MHP během vnitrostátního ozbrojeného konfliktu nebrání v aplikaci 

jiného právního systému, včetně nizozemského trestního zákoníku a jeho ustanovení, které 

upravují teroristické trestné činy.  

Hlavní otázkou u soudu prvního stupně bylo, zda žalovaná příprava vraždy a zabití 

byla spáchána s teroristickým úmyslem. Soud konstatoval, že jednání, jako je vyvolání 

strachu u obyvatelstva prostřednictvím útoků na toto obyvatelstvo, se snahou destabilizovat 

nějaký režim, není nikdy ospravedlnitelné, i když tímto cílem je svržení zavrženíhodného 

režimu. Úvodní protesty proti režimu Assada se vyvinuly do občanské války, ve které 

džihadistické skupiny začaly hrát stále důležitější roli. Jejich cílem se stalo nejen svržení 

Assadova režimu, ale i založení čistě islámské společnost. K tomu využily: nezákonné nucení 

syrské vlády jednat nebo se zdržet určitého jednání nebo určité jednán tolerovat; zničení 

základní syrské politické struktury; a způsobení strachu mezi obyvatelstvem nebo částí 

obyvatelstva Sýrie. Soud uvedl, že tyto informace musely být Maherovi známé již před tím, 

než odjel do Sýrie, aby se připojil k teroristické skupině a přispěl k násilnému džihádu. Podle 

soudu se tak Maher dopustil přípravy vraždy nebo zabití s teroristickým úmyslem ve smyslu 

článku 83a trestního zákoníku. 504 

Rozhodnutí soudu prvého stupně bylo potvrzeno odvolacím soudem. Odvolací soud 

Mahera, kromě již uvedených trestných činů, uznal vinným rovněž pro účast na výcviku pro 

terorismus, kdy využil stejné argumentace, jako v předchozím případě proti Omaru H. Za 

uvedená jednání byl Maher odsouzen odvolacím soudem v Haagu k trestu odnětí svobody 

v trvání čtyř let. 505 

                                                           
502 Společný postoj Rady ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu 

(2001/931/SZBP), dostupné na:  
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001E0931:CS:HTML 
503 Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) v. Council of the European Union – Judgment, para 47, 56, 58 

504 Argumenty soudu dostupné na: http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3278/Maher-H/ 
505 Argumenty soudu dosupné na: http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3279  

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001E0931:CS:HTML
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3278/Maher-H/
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3279
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Soud v daném rozsudku sice správně vyhodnotil, že příslušníci nestátních ozbrojených 

sil nemají privilegia kombatanta v rámci vnitrostátního ozbrojeného konfliktu. Dále se však 

již nezabýval otázkou, zda IS nebo jiná teroristická skupina jsou stranami v tomto konfliktu. 

Stejně tak závěr, že jím spáchané teroristické činy jsou v rozporu s MHP a jsou tak trestné 

podle národního práva, není úplně jednoznačné. Soud se nevěnoval otázce, zda popsaná 

jednání spáchaná s teroristickým úmyslem nemohou spadat pod zakázaná jednání v rámci 

MHP, a tak pod válečný zločin. 

2.1.3. Případ Context 

Rozsudek v případu označovaném jako „Context“ je zajímavý, neboť rozebírá otázku 

vylučovací klauzule a zda se tato vztahuje na jednání příslušníků nestátních ozbrojených 

skupin. Velmi zajímavý je rozbor svobody projevu v kontextu s jednáním obžalovaných. 

V prosince 2015 vydal Okresní soud v Haagu rozsudek ve věci Imane B et al.506 

V dané věci se jednalo o organizovanou skupinu, která se věnovala rekrutování mladých lidí, 

zejména z oblasti Haagu, pro účast na ozbrojeném džihádu v Sýrii. Tyto nábory následně 

vedly k odchodu značného počtu osob do Sýrie. Většina pachatelů v daném případě byla 

žalována pro podněcování druhých ke spáchání činů, které jsou považovány za trestné a za 

šíření a za přechování psaných textů a zobrazení obsahujících podněcování. Trestné činy, ke 

kterým podněcování směřovalo, bylo spojeno s ozbrojeným džihádem v Sýrii. Všichni 

pachatelé byli žalování za účast na zločinecké a teroristické organizaci. Někteří z pachatelů 

byli rovněž žalováni pro přípravu spáchání a usnadnění spáchání teroristických činů.507 

Soud se v tomto případu zaměřil na velmi podrobnou argumentaci, která jej vedla 

k odsouzení pachatelů pro teroristické trestné činy podle národního práva, nikoli pro zločiny 

podle mezinárodního práva. Rozvinul tak otázku vztahu terorismu a MHP z předchozího 

rozsudku ve věci Mahera H.508  

                                                           
506  Prosecutor v. Imane B et al. - Rozsudek okresního soudu v Haagu ze dne 10.12.2015, sp.zn. 09/842489-14 
dostupné na: http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3270 ; veřejně přístupná verze je dostupná na 
www.rechtspraak.nl (případ 10/960233) pouze v holandštině.  
507 Rozsudek okresního soudu v Haagu ze dne 10.12.2015, para 11.1. 
508 Dostupné na: http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3270; rovněž srov. CUYCKENS H a 

PAULUSSEN Ch., The prosecution of foreign fighters in Western Europe: The defficult relationship between 
counter-terrrorism and international humanitarian law, Asser Institute, October 2019;  B VAN GINKEL and 
E ENTENMANN, The Foreign Fighters Phenomenon in the European Union: Profiles, Threats and Policies , 
ICCT Research Paper, April 2016, str. 38. 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3270
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3270
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Rozsudek se rozsáhle věnoval i situaci v Sýrii. Stejně jako v předchozích případech 

soud uvedl, že na území Sýrie probíhá nestátní ozbrojený konflikt. Soud však nepřehlédl 

zapojení dalších sil v konfliktu v Sýrii a připustil možnost, že v budoucnu by tento konflikt 

mohl přerůst v konflikt mezinárodního charakteru.509 V daném období však soud nemůže 

uzavřít, že by se bojů účastnila skupina, jejíž akce by mohly být přičítány jinému státu, tedy 

že takový stát by měl celkovou kontrolu (overall control) nad organizovanou ozbrojenou 

skupinou.510 Vzhledem k neexistenci statusu kombatanta jsou tak účastníci tohoto konfliktu 

odpovědní za všechny akty násilí, které v jeho rámci spáchají, tedy za pouhou účast na tomto 

konfliktu, i za předpokladu, že by dodržovali pravidla MHP. Pouze na základě této 

skutečnosti soud vyvodil, že za této situace účastníci v ozbrojeném konfliktu v Sýrii jsou 

trestně odpovědní i podle nizozemského práva.511   

Soud se dále zabýval otázkou, zda se v konkrétním případě aplikuje nizozemské právo 

v plném rozsahu, včetně ustanovení o teroristických trestných činech. Soud poukazuje na 

Rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie z 13. 6. 2002 o boji proti terorismu, které členským 

státům EU mimo jiné ukládá upravit národní trestní právo pro potřeby boje s terorismem.512  

Nizozemsko tak učinilo přijetím zákona o teroristických trestných činech.513 

Soud se podrobně zabýval i otázkou tzv. vylučovací klauzule. Tato vylučovací 

klauzule je obsažena v preambuli recitál 11 Rámcového rozhodnutí 2005/671/SVV.514 

Nejdříve soud řešil, zda je tato klauzule závazná, pokud se nachází pouze v preambuli. Zde 

                                                           
509 Soud opět citoval zprávu Nezávislé mezinárodní vyšetřovací komise pro Syrskou arabskou republiku: 

„Zatímco bojují zejména Syřané a převážně jsou lokalizovány v rámci syrského území, válka je stále více 

poháněna mezinárodními a regionálními silami, zejména v souladu s jejich jednotlivými geostrategickými 

zájmy. Syrské zainteresované osoby, na všech stranách konfliktu, postupně ztrácejí kontrolu nad průběhem 

událostí z důvodu rozmanitých externích faktorů, které zastírají interní dimenzi této války. Jak válka pokračuje, 

začíná ukazovat varovné znaky toho, že se stává zmezinárodněnou. Soupeření mezi regionálními silami o vliv 
vyústilo, mezi jinými následky, v znepokojivé zhoršení sektářské dimenze, podněcované intervencí zahraničních 

bojovníků a extremistickými duchovními“: dostupné na:  
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx 
510 Rozsudek Okresního soudu v Haagu ze dne 10.12.2015, para 7.6, 7.13. 
511  Rozsudek Okresního soudu v Haagu ze dne 10.12.2015.24, para 7.23-7.30. 
512 Council Framework Decision 2002/475/JBZ of the 13 June 2002 on combating terrorism toto rámcové 
rozhodnutí bylo následně změněno - Council Framework Decision 2008/919 JBZ 28 November 2008. 
513 Act on Terrorist Crimes of 24 June 2004, Bulletin of Acts and Decrees 290 (účinné od 10. 8. 2004) with 

amendments - článek 83 obsahuje seznam teroristických trestných činů. 
514 Recitál 37 Směrnice EU 2017/541 o boji proti terorismu, která nahrazuje Rámcové rozhodnutí 
2005/671/JHA, 15. 3. 2017 „Jednání ozbrojených sil během vojenského konfliktu, které se řídí mezinárodním 
humanitárním právem ve smyslu termínů podle tohoto práva a jelikož jsou řízeny dalšími pravidly 

mezinárodního práva, jednání státních ozbrojených sil při výkonu svých oficiálních pravidel se neřídí tímto 

rámcovým rozhodnutím“. 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
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soud uvádí, že preambule nemá závaznou sílu, pouze je zdrojem interpretace.515 Dále soud 

odpovídal na námitky obhajoby ohledně definice ozbrojených sil (armed forces), tedy zda 

nestátní ozbrojené skupiny spadají pod termín „ozbrojené síly“, na které odkazuje vylučovací 

klauzule. Soud uzavřel, že vylučovací klauzule se nevztahuje na organizované ozbrojené 

skupiny. Pokud se interpretuje koncept ozbrojené síly v doslovném významu, pak se jedná 

o ozbrojené síly státu, na rozdíl od jiných organizovaných ozbrojených skupin.516 

Soud sice souhlasí s obhajobou, že vylučovací klauzule byla do příslušných právních 

instrumentů vložena právě proto, aby došlo k vyloučení konfliktu mezi různými právními 

režimy. Soud je však přesvědčen, že žádný válečný akt provedený členem organizované 

ozbrojené skupiny není legitimní. Členové organizované skupiny nemají status kombatanta ve 

vnitrostátním ozbrojeném konfliktu, a proto mohou být stíháni pro všechny válečné akty 

podle MHP a obecného trestního práva. Zatímco podle MHP pouze nepřiměřené válečné akty 

by byly považovány za trestné, tak podle obecného trestního práva by trestné byly veškeré 

válečné akty. Soud pak dodal, že by si odporovalo, kdyby válečné činy, které by byly 

považované za trestné podle teroristických ustanovení v době míru, byly z těchto ustanovení 

vyloučeny, pokud budou spáchány během ozbrojeného konfliktu.517  

Soud rovněž uvádí, že rámcové rozhodnutí je součástí řady instrumentů přijatých 

mezinárodním společenstvím v odpovědi na globální hrozbu (organizovaných a ozbrojených) 

teroristických skupin. V těchto instrumentech (včetně rámcového rozhodnutí) je zdůrazněno, 

že „státy musí pracovat společně s cílem předcházet a potlačit teroristické činy, včetně 

zvýšené spolupráce a plné implementace relevantních mezinárodních úmluv vztahujících se 

k terorismu“, Interpretace vylučovací klauzule, na základě které by podezřelí z terorismu 

nemohli být stíháni podle národní teroristické legislativy pro jejich trestné teroristické 

jednání, protože byly spáchány v době války, by nebylo ve shodě s těmito instrumenty.518  

Soud tedy uzavřel, že členové organizované ozbrojené skupiny se nemohou dovolávat 

vylučovací klauzule a teroristická ustanovení rámcového rozhodnutí, stejně tak 

i nizozemská legislativa implementující toto rámcové rozhodnutí se uplatňují v plném 

rozsahu.519  

                                                           
515 Rozsudek Okresního soudu v Haagu ze dne 10.12.2015, para 7.36. 
516 Rozsudek Okresního soudu v Haagu, para 7.38 - 7.40 – soud odkazuje na čl. 1 ods. 1 DP II. 
517 Tamtéž, para 7.41. 
518 Tamtéž, para 7.42. 
519 Tamtéž, para. 7.44. 
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Tento závěr je možno považovat za problematický. Pokud se vylučovací klauzule 

vztahuje pouze na kombatanty (ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu pouze na členy 

vládních vojenských sil), tak by tato klauzule mohla být zbytečně uváděna, neboť privilegia 

kombatantů jsou již upravena pravidly MHP. Vzhledem k tomu, že nejasnosti mezi účastí na 

nepřátelství a terorismem se objevuje právě v případě vnitrostátních ozbrojených konfliktů, 

bylo by možné se domnívat, že tato vylučovací klauzule měla za cíl tuto situaci vyjasnit. 520 

Poměrně podrobně se soud zabýval i otázkou svobody projevu v kontextu s jednáním 

obžalovaných, které bylo vyhodnoceno jako podněcování k terorismu a šíření materiálu 

podporujícího terorismus (ustanovení článků 131, 132 nizozemského trestního zákoníku).  

Soud rozebíral jednotlivé komunikace obviněných a při jejich hodnocení vycházel 

z následujícího: a) obsahu dané komunikace; b) kontextu, ve kterém se komunikace 

uskutečňuje;  c) místa nebo příležitosti, kde ke komunikaci došlo; d) skupiny, na kterou je 

komunikace zaměřena; e) zřejmého významu dané komunikace.521  

Jako příklad soud uvádí, že glorifikace nebo snižování závažnosti (teroristických) 

trestných činů nebo teroristických organizací není samo osobě trestné v Nizozemsku. Obecně 

ani propaganda ve smyslu jednostranného informování, a tak získání podpory za určitým 

cílem, není trestné.522  

Dalším zajímavým názorem soudu je, že například samotné držení vlajky, která je 

symbolem ozbrojeného džihádu, znamená sice podporu ISIS, ale nespadá pod trestný čin 

podněcování terorismu, k tomu jsou zapotřebí další okolnosti.523 Jako příklad slouží video, 

kde dva z obviněných sedí na trávníku před velkou vlajkou, kterou ISIS považuje za svou 

oficiální, a gratulují k založení kalifátu. Soud tento projev vyhodnotil jako jasnou podporu 

kalifátu Islamský stát a jeho oslavování. Podle soudu však nelze takovouto podporu 

považovat za podněcování k účasti na ozbrojeném džihádu v Sýrii.524 Naopak snímky 

ukazující vlajku IS spolu se zbraněmi nebo se záběry z bojových akcí, již spadají pod trestný 

čin podněcování.525 

                                                           
520 Srovnej CUYCKENS H, PAULUSSEN, The Prosecution of foreign fighters in Western Europe, op.c., str. 
13 
521 Rozsudek Okresního soudu v Haagu, para 11.16. 
522 Tamtéž para 11.17.   
523 Tamtéž, para 12.4-12.11 
524 Tamtéž, para 12.40-12.41 
525 Tamtéž, para 12.105 
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Jinak bylo vyhodnoceno šíření videa ukazujícího nizozemské ozbrojené muže 

účastnící se boje proti prezidentu Assadovi. Jeden z obžalovaných v něm glorifikuje 

ozbrojený boj a mučednictví. Rovněž v něm uvádí, že západní mládež je schopná boje 

a vykresluje více než pozitivní záběry mudžahedínů, kteří tam bojují. Toto je propaganda, 

která vyjadřuje vysoké morální uznání pro džihád, zejména nizozemské mudžahedíny, a také 

to, že účast na boji stojí za následování a že umírání během tohoto boje je nejvyšším cílem, 

kterého kdo může dosáhnout. Toto soud vyhodnotil jako podněcování k účasti na ozbrojeném 

džihádu.526  

Soud identifikoval různé typy vzkazů na sociálních sítích, které již lze považovat za 

podněcování. Takovými jsou například vzkazy vybízející k cestování do Sýrie, glorifikace 

zahraničních bojovníků a pobídkou k jejich následování, šíření podpory pro mučednictví.527 

Soud však vyhodnotil, že re-tweeting původně podněcujícího tweetu bez dalšího komentáře, 

nepředstavuje podněcování ve smyslu trestního zákona.528 Devět obžalovaných v tomto 

případě bylo nakonec odsouzeno dle intenzity svého zapojení do trestné činnosti k trestům 

odnětí svobody v rozmezí sedmi dnů až šesti let.529 

Soud aplikoval v tomto případě teroristická ustanovení národního práva na základě 

skutečnosti, že příslušníci nestátní ozbrojené skupiny nejsou kombatanti a mohou tak být 

stíháni za pouhou účast na nepřátelství. Ač někteří autoři uvádí, že by pachatelé tak měli být 

trestně stíháni skutečně je pro trestný čin účasti na nepřátelství (participation in hostilities), 

tedy za účast v ozbrojeném konfliktu,530domnívám se, že zákonodárce měl na mysli 

minimální možnost postihu. Tedy nic nebrání tomu, aby příslušníci nestátních ozbrojených sil 

byli stíháni i pro jiné trestné činy podle národního práva. Je třeba vždy však přihlížet 

k závažnosti takového jednání, tedy v případě, že by soud vyhodnotil, že se jedná 

o teroristický trestný čin, takový čin by mohl být považovat za válečný zločin. V kontextu 

ozbrojeného konfliktu je taková právní kvalifikace považována za vhodnější. 

                                                           
526 Tamtéž, para 12.42-12.45 
527 Tamtéž, para 12.105. 
528 Tamtéž, para 11.22. 
529 Tamtéž, para 25. 

 530 Např. viz CUYCKENS H, PAULUSSEN, The Prosecution of foreign fighters in Western Europe , op.c., str. 
11. 
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2.1.4. Případ Oussama A. 

Avšak i Nizozemsko se začalo ubírat cestou, kdy pachatelé nejsou stíháni pouze pro 

teroristické trestné činy nebo obecné trestné činy s teroristickým úmyslem, ale rovněž pro 

válečné zločiny. 

Jedním z takových případů byl případ Oussama A. Tento muž odjel do Sýrie v říjnu 

2014, kde zůstal až do září 2016. Z důkazního materiálu bylo zjištěno, že byl na výplatní 

listině IS a byl zařazen do jednotky ostřelovačů531. Na svém Facebooku měl mnoho fotografií, 

na kterých je ozbrojen a ve vojenském oděvu. Na jedné ze zajištěných fotografií stojí vedle 

ukřižovaného muže. Tuto fotografii dále sdílel prostřednictvím Facebooku.  

Soud se v daném případě rozsáhle zabýval aplikovatelností mezinárodního 

humanitárního práva, přičemž v mnohém odkazoval na shora zmíněný případ Context.532 

Kromě účasti na teroristické organizaci byl Oussama též obžalován pro válečný zločin 

proti lidské důstojnosti spáchaný mimořádně ponižujícím a zneucťujícím jednáním vůči 

jinému v rozporu se společným článkem 3 odstavec 1 Ženevských úmluv z roku 1949, což je 

čin, který je v Nizozemsku posuzován jako válečný zločin ve smyslu ustanovení článku 6 

odstavec 1 písmeno c) zákona o mezinárodních trestných činech. 533  

V tomto případě soud při hodnocení jednání obžalovaného odkazuje na případy ICTY 

ve věci Kunarac a ve věci Haradinaj, jež definují útoky proti osobní důstojnosti „outrages 

upon personal dignity“.534 V neposlední řadě odkazuje na dokument Znaky skutkových 

podstat MTS „Elements of Crime of the ICC“535, kde článek 8 uvádí, že i mrtví lidé mohou 

být obětí zločinu.536 Soud rovněž odkazuje na několik rozhodnutí evropských soudů 

v případech zohavení mrtvých těl537 a pózování s hlavou mrtvého.538 

                                                           
531 Tento důkazní materiál se podařilo zajistit v rámci tzv. battlefield evidence. 
532 Rozsudek okresního soudu v Haagu, ze dne 23. 7. 2019, para 5.3.3. 
533 Rozsudek okresního soudu v Haagu, ze dne 23.7.2019, sp.zn. 09/748003-18V, dostupný v holandštině na: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:10647 
534 Prosecutor v. Dragoljub Kunarac, IT-96-23-T and IT-96-23/1-T, Judgement (Trial Chamber) 22 February 
2001, paragraph 514, Appeals Chamber Judgement, IT-96-23 and IT-96-23/1, 12 June 2002, paragraph 161 and 
163.; Prosecutor v. Ramush Haradinaj, IT-04-84-T (Trial Chamber) 3 April 2008, para 132. 

 535 Dostupné na: https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/ElementsOfCrimesEng.pdf 
536 ICC – Elements of Crime 2011, Article 8(2) (c) (ii), footnote 49. 
537Např. Higher Regional Court of Frankfurt am Main, 8 November 2016. dostupné na: 
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-
network/KnowledgeSharing/Prosecuting%20war%20crimes%20of%20outrage%20upon%20personal%20digni
ty%20based%20on%20evidence%20from%20open%20sources%20(February%202018)/2018-02_Prosecuting-
war-crimes-based-on-evidence-from-open-sources_EN.pdf 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2019:10647
https://www.icc-cpi.int/resource-library/Documents/ElementsOfCrimesEng.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/KnowledgeSharing/Prosecuting%20war%20crimes%20of%20outrage%20upon%20personal%20dignity%20based%20on%20evidence%20from%20open%20sources%20(February%202018)/2018-02_Prosecuting-war-crimes-based-on-evidence-from-open-sources_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/KnowledgeSharing/Prosecuting%20war%20crimes%20of%20outrage%20upon%20personal%20dignity%20based%20on%20evidence%20from%20open%20sources%20(February%202018)/2018-02_Prosecuting-war-crimes-based-on-evidence-from-open-sources_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/KnowledgeSharing/Prosecuting%20war%20crimes%20of%20outrage%20upon%20personal%20dignity%20based%20on%20evidence%20from%20open%20sources%20(February%202018)/2018-02_Prosecuting-war-crimes-based-on-evidence-from-open-sources_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/KnowledgeSharing/Prosecuting%20war%20crimes%20of%20outrage%20upon%20personal%20dignity%20based%20on%20evidence%20from%20open%20sources%20(February%202018)/2018-02_Prosecuting-war-crimes-based-on-evidence-from-open-sources_EN.pdf
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Při hodnocení, zda jednání obžalovaného naplnilo znaky žalovaného trestného činu, 

soud uvádí, že na fotografii je muž ukřižovaný vedle silnice a má na sobě oranžovou 

kombinézu. Skutečnost, že tato osoba nebyla pohřbena a je tímto způsobem vystavena, samo 

o sobě lze považovat za urážku lidské důstojnosti. Soud dále posuzoval, zda i jednání 

obžalovaného lze považovat za zločin proti lidské důstojnosti. Pózováním na fotografii vedle 

mrtvého těla, s úsměvem ve tváři, přispěl obžalovaný k ponížení mrtvého. Obžalovaný tak 

vyjádřil, že tělo mrtvého je považováno za trofej a že je vůči němu v nadřazené pozici. Toto 

ponižující jednání je natolik závažné, že je nutné jej považovat za zločin proti lidské 

důstojnosti. Navíc obžalovaný šířil tuto fotografii na Facebooku, čímž pokračoval v tomto 

ponižujícím chování.539 

Soud rovněž zvažoval, zda byl dán nexus mezi jednáním pachatele a ozbrojeným 

konfliktem. Tento nexus slouží pro rozlišení válečných zločinu od zločinů podle obecného 

trestního práva, ale také od jiných mezinárodních zločinů. I v tomto případě soud rozsáhle 

odkazuje na judikaturu ICTY a ICTR.540 Nakonec soud uzavřel, že není pochyb o existenci 

spojení mezi jednáním obžalovaného a ozbrojeným konfliktem v Sýrii – osoba na fotografii 

byla zabita v souvislosti s tímto konfliktem, nejspíše vojenskými silami IS, jako strany 

v konfliktu a jimi ukřižovaná. Fotografování se s tímto ukřižovaným tělem a šíření fotografie 

přispívá ke glorifikaci moci IS. Soud obžalovanému uložil trest odnětí svobody v trvání 7 let 

a šesti měsíců.541 

Tento rozsudek mezi první nizozemské rozsudky, kde se uplatnilo kumulativního 

obvinění jak pro teroristický trestný čin, tak pro zločin podle mezinárodního práva, přičemž 

soud připouští, že IS je nestátní stranou vnitrostátního konfliktu. Jinak se tento rozsudek 

zařadil do řady podobných případů, kdy bojovníci (i zahraniční) pózují s uříznutými hlavami, 

kdy soudy uznaly, že toto jednání spadá do kategorie válečných zločinů. 
                                                                                                                                                                                     
538 the District Court of Pirkanhaa (Finland), Judgement, 18 March 2016, R 16/1304; District Court of Kanta -
Häma (Finland), Judgement, 22 March 2016, R 16/214; Higher Regional Court Frankfurt am main (Germany), 
Judgement, 12 July 2016, case reference 5-3 StE 2/16 - 4 - 1/16; dostupné na 
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-
network/KnowledgeSharing/Prosecuting%20war%20crimes%20of%20outrage%20upon%20personal%20digni
ty%20based%20on%20evidence%20from%20open%20sources%20(February%202018)/2018-02_Prosecuting-
war-crimes-based-on-evidence-from-open-sources_EN.pdf 
539 Rozsudek Okresního soudu v Haagu, ze dne 23. 7. 2019 para 5.3.4.2 . 
540 Prosecutor v. Kunarac, Appeals Chamber Judgement, IT-96-23 and IT-96-23/1, 12 June 2002, para 55-59.,   
Prosecutor v. Tadić, Appeals Chamber Decision, IT-94-1-AR72, 2 October 1995, para 70.; ICTR, Prosecutor v. 
Rutaganda, Appeals Chamber Judgement, ICTR-96-3-1, 26 May 2003, para 570.; ICTR, Prosecutor v. 
Akayesu, Appeals Chamber Judgement, ICTR 96-4-A, 1 June 2001, para 444. 
541 Rozsudek okresního soudu v Haagu, ze dne 23. 7. 2019.  

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/KnowledgeSharing/Prosecuting%20war%20crimes%20of%20outrage%20upon%20personal%20dignity%20based%20on%20evidence%20from%20open%20sources%20(February%202018)/2018-02_Prosecuting-war-crimes-based-on-evidence-from-open-sources_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/KnowledgeSharing/Prosecuting%20war%20crimes%20of%20outrage%20upon%20personal%20dignity%20based%20on%20evidence%20from%20open%20sources%20(February%202018)/2018-02_Prosecuting-war-crimes-based-on-evidence-from-open-sources_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/KnowledgeSharing/Prosecuting%20war%20crimes%20of%20outrage%20upon%20personal%20dignity%20based%20on%20evidence%20from%20open%20sources%20(February%202018)/2018-02_Prosecuting-war-crimes-based-on-evidence-from-open-sources_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/KnowledgeSharing/Prosecuting%20war%20crimes%20of%20outrage%20upon%20personal%20dignity%20based%20on%20evidence%20from%20open%20sources%20(February%202018)/2018-02_Prosecuting-war-crimes-based-on-evidence-from-open-sources_EN.pdf
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2.1.6 Případ Abu Khuder 

Poslední nizozemský případ se netýká zahraničního bojovníka, ale bojovníka, který se 

účástnil ozbrojeného konfliktu v Sýrii. K jeho trestnímu stíhání využily nizozemské orgány 

universální jurisdikce, která se vztahuje na zločiny podle mezinárodního práva. Abu Khuder 

je Syřan, který žije v Nizozemsku od roku 2014, kde mu byl přiznán dočasný azyl. Abu 

Khuder byl zatčen v květnu 2019 nizozemskou policií pro podezření ze spáchání válečných 

zločinů a zločinu terorismu. Jeho zatčení bylo založeno na základě svědeckých výpovědí 

získaných po zátahu na šest údajných členů Jabhat al Nusra v Německu. Abu Khuder poskytl 

v roce 2012 rozhovor novinám The Guardian,542ve kterém se uvádí, že byl nejdříve členem 

Free Syrian Army a posléze se přidal k Jabhat al Nusra. Společně s dalšími vojáky se měl 

účastnit napadení vojenské základny ve městě Mohassan. Když se dostal do velitelské pozice, 

měl se podílet na vraždě zadrženého syrského velitele z vládní armády. Abu Khudar veškeré 

spojení s Jabhat al Nusra pří svém výslechu na policii popřel a uvedl, že si vše pro článek 

v The Guardian vymyslel. Připustil, že byl na místě popravy syrského velitele, ale na jeho 

popravě se nijak neúčastnil. Tento případ je stále ve stádiu vyšetřování a bude jistě zajímavé, 

zda se dostane k projednání před soud.543 

2.2. Německo  

Německý trestní zákoník umožňuje trestní stíhání zahraničních bojovníků zejména na 

základě ustanovení k trestnému činu založení teroristické organizace nebo podpory takové 

organizace, a to i v zahraničí (čl. 129a a 129b německého TZ). V posledních letech však 

Německo často využívá při vyšetřování ustanovení zákona o zločinech podle mezinárodního 

práva.544  Německo společně s několika dalšími evropskými zeměmi jako jsou Nizozemsko, 

Francie a Švédsko začalo v roce 2014 vést tzv. strukturované vyšetřování zločinů spáchaných 

v Sýrii a Iráku.545 Strukturované vyšetřování představuje shromažďování důkazů a jejich 

sdílení s ostatními státy o jednotlivých zločinech spáchaných na území Sýrie a Iráku. Tato 

vyšetřování se týkají jak zločinů spáchaných vládními vojsky, tak i nestátními ozbrojenými 

                                                           
542 Al-Qaida turns tide for rebels in battle for easter Syria, The Guardian, 30. 7. 2012, 
https://www.theguardian.com/world/2012/jul/30/al-qaida-rebels-battle-syria (poslední přístup 7. 4. 2020). 
543 Informace o probíhajících případech, kde je využita univerzální jurisdikce – Trial International, dostupné na: 
https://trialinternational.org/latest-post/abu-khuder/ 
544 Dostupé http://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/VStGB.pdf - Völkerstrafgesetzbuch (VStGB). 
545 KATHER, L. A, SCHROETER A., Co-opting Universal Jurisdiction a Gender Critique of the Prosecutorial 
Strategy of the German Federal Prosecutor, Opinion Juris, 7.3.2019, dostupné on line na: 
http://opiniojuris.org/2019/03/07/co-opting-universal-jurisdiction-a-gendered-critique-of-the-prosecutorial-
strategy-of-the-german-federal-public-prosecutor-in-response-to-the-return-of-female-isil-members-part-i/ 

https://www.theguardian.com/world/2012/jul/30/al-qaida-rebels-battle-syria
https://trialinternational.org/latest-post/abu-khuder/
http://www.gesetze-im-internet.de/vstgb/VStGB.pdf
http://opiniojuris.org/2019/03/07/co-opting-universal-jurisdiction-a-gendered-critique-of-the-prosecutorial-strategy-of-the-german-federal-public-prosecutor-in-response-to-the-return-of-female-isil-members-part-i/
http://opiniojuris.org/2019/03/07/co-opting-universal-jurisdiction-a-gendered-critique-of-the-prosecutorial-strategy-of-the-german-federal-public-prosecutor-in-response-to-the-return-of-female-isil-members-part-i/
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jednotkami (včetně ISIS). Za jeden z hlavních zdrojů informací slouží výpovědi uprchlíků, 

kteří přicházejí do těchto zemí ve velkých počtech. Mezi těmito uprchlíky se nachází nejen 

oběti ozbrojených konfliktů, ale i množství pachatelů těchto zločinů. Kromě válečných 

zločinů se Německo zaměřuje i na vyšetřování dalších zločinů podle mezinárodního práva. 

Mimo jiné Německo přijalo přes 1000 jezídských žen a dětí, přičemž jejich výpovědi podávají 

svědectví o nepředstavitelné krutosti ISIS vůči Jezídům – znásilnění, otroctví, vraždy atd.  

2.2.1 Případ Haruna Pashtoon 

Jedním z prvních souzených německých zahraničních bojovníků je případ Haruna 

Pashtoona, německého občana afgánského původu. Následující popis vychází z rozsudku 

Vrchního soudu v Mnichově.546 

Pro odchod do Sýrie se rozhodl, aby pomohl trpícímu syrskému obyvatelstvu, přičemž 

údajně nevěděl, že na území bojuje řada různých ozbrojených sil. Do Turecka odletěl v září 

2013, odkud se za pomoci další osoby dostal do Sýrie, kde navázal kontakt s organizací Junud 

al-Sham.547 Obžalovaný spolu s asi 20 nováčky podrobil výcviku. Od prosince se začala 

plánovat vojenská operace s cílem osvobodit vězně z centrální věznice v Aleppu.548 Počátkem 

února 2014 podnikly organizace Džund al-Šam a části Islámské fronty a organizace „Jabhat 

al-Nusra“ útok na věznici. Útočníci jednali s úmyslem zlikvidovat v rámci džihádu nevěřící 

Assadův režim a zabít při tom co možná nejvíce přívrženců Assadova režimu. Na základě 

důkazů útočníci museli počítat s minimálně 400 oběťmi na straně obránců věznice, případně 

vězňů. Bylo rovněž použito sebevražedného útoku nákladním vozidlem plného výbušnin 

(o jeho předčasnou detonaci se postarali napadení strážci). Při hlavním líčení se nepodařilo 

zjistit, zda se útočníkům podařilo obsadit alespoň část věznice, ani to, zda a kolik osob bylo 

na straně syrských vládních oddílů zabito. 

Obžalovaný se akce účastnil jako rezervní bojovník a měl v držení kalašníkov. 

Obžalovaný hlídal budovu, kam se bojovníci vraceli po útoku. Čekal na další nasazení, ale byl 

převelen do průmyslové oblasti Sheikh Najjar, kde se zdržoval na základně a čekal na další 

                                                           
546 Rozsudek Vrchního zemského soudu v Mnichově ze dne 15. 7. 2015 sp. zn. 7 St 7/14 (4) BJs 31/14-8 StE 
8/14-8 t). 
547 Junud al-Sham (arabsky Vojáci Levanty) je malá džihádistická skupina, řízená Čečenci a složená převážně 

z Kavkazců. 
548 Centrální věznice v Aleppu byla symbolem Assadova režimu a důležitým strategickým cílem povstalců. Ve 

vězení byli vězni odsouzeni za vraždy, zabití, znásilnění a drogové delikty. Vězni byli údajně mučeni. V prosinci 

2012 padla do rukou povstalců vojenská škola. V návaznosti na to se zde usazené oddíly vládní armády částečně 

stáhly právě do vězení. 
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pokyny. V jednom případě vystřelil granát z minometu, který v místě výbuchu mohl způsobit 

smrt a vážná zranění. Střílel bez míření, za zeď základny. Soud zdůraznil, že si musel být 

vědom toho, že minometné granáty jsou natolik nebezpečné, že je nelze vypálit jen pro 

zábavu. Počítal s tím, že granát může usmrtit neurčený počet příslušníků Assadových oddílů. 

Začátkem března 2014 opustil Sýrii, neboť nebyl nasazen v bezprostředních bojích, 

což ho frustrovalo. Odjel do Istanbulu, kde došel k rozhodnutí distancovat se od džihádu. Na 

cestě do Německa byl zatčen v České republice a následně předán do Německa. 

 Obžalovaný byl uznán vinným z členství v teroristické organizaci v zahraničí 

a za pomoc při pokusu vraždy minimálně 400 osob a dále za pokus vraždy v neurčeném počtu 

případů. Za toto jednání byl odsouzen k trestu odnětí svobody v délce 11 let.549 

Soud se velmi rozsáhle zabýval charakterem organizace Džund al-Šam a při svém 

rozhodování vycházel zejména z výslechu a znaleckých posudků odborníků na islám 

a terorismu. Soud uzavřel, že se jedná o zahraniční teroristickou organizaci, zaměřenou na 

páchání a zabíjení příznivců Assadova režimu v Sýrii. V rozsudku není nikde zmíněn 

charakter konfliktu v Sýrii ani postavení této organizace v rámci tohoto konfliktu. Zaměření 

odůvodnění právní kvalifikace je pouze na otázce, zda tato zahraniční organizace má 

teroristický charakter. Rovněž uložený trest se zdá poměrně vysoký vzhledem charakteru 

zapojení odsouzeného do jednání této organizace v porovnání s některými z níže uvedenými 

případy. 

2.2.2. Případ Aria L.  

Německo se snaží co nejvíce uplatňovat stíhání zahraničních bojovníků nikoli jen pro 

teroristické trestné činy, ale také pro válečné zločiny v případech, kde se daří prokázat 

skutečné akty pachatelů. Jedním z prvních případů je opět jednání spočívající v znesvěcení 

lidských ostatků. 

 Krajský soud ve Frankfurtu nad Mohanem uznal obžalovaného vinným ze spáchání 

válečného zločinu ve smyslu § 8(1) (9) zákona o zločinech proti mezinárodnímu právu, kdy 

                                                           
549 Rozsudek Vrchního zemského soudu v Mnichově ze dne 15. 7. 2015 sp. zn. 7 St 7/14 (4) BJs 31/14-8 StE 
8/14-8 t) 
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v kontextu vnitrostátního ozbrojeného konfliktu degradoval osobu chráněnou mezinárodním 

humanitárním právem. 550  

Obžalovaný odjel do Sýrie v březnu 2014. Ozbrojená skupina, ke které se obžalovaný 

přidal, napadla kontrolní stanoviště v blízkosti města Binnish v provincii Idlib, na kterém byli 

příslušníci syrských vládních jednotek. Členové této organizace při konfliktu zajali nejméně 

dva vojáky, které posléze zabili a poté setnuli hlavy, které nabodli na kovové kůly. Kůly 

umístili před školu v Binnishi. Nepodařilo se prokázat, že by se obžalovaný podílel na smrti 

těchto vojáku, ale nechal se fotografovat s useknutými hlavami a tři fotografie sdílel na svém 

účtu na Facebooku. Soud k jednání obžalovaného uvedl, že není pochyb, že se považoval za 

součást skupiny, která akci zorganizovala. Věděl, že v případě zajatých vojáků se jednalo 

o vojáky syrských vládních jednotek, které považoval za bezvěrce, patřící k Alawitům. 

Jelikož je chtěl zesměšnit a nechal se s hlavami vyfotografovat jako s trofejemi. 

Podstatou tohoto případu je odůvodnění kvalifikace daného jednání jako válečného 

zločinu. Soud považuje za rozhodující, že se jednání stalo v souvislosti s ozbrojeným 

konfliktem a oběti byly osoby chráněné podle mezinárodního humanitárního práva.551Toto, 

byl i status dvou zabitých vojáků. Byli členy syrských vládních sil a byli zajati skupinou 

ozbrojených džihádistických bojovníků. Byli tedy vyřazeni z boje a v rukou opačné strany. 

Tito dva vojáci byli i po jejich smrti předmětem ochrany ve smyslu § 8(1) (9) německého 

zákona o zločinech podle mezinárodního práva. 

Poměrně rozsáhle se soud věnuje právní kvalifikaci válečného zločinu, kterého se měl 

obžalovaný dopustit. Německý Zákon o zločinech podle mezinárodního práva implementoval 

ustanovení Římského statutu. Shodně jako ve výše popsaném nizozemském případě,552 soud 

odkazuje jak na tento statut, tak na dokument Znaky skutkových podstat zločinů MTS, který 

znesvěcení lidských ostatků řadí do kategorie válečných zločinů.  

Soud dále pokračuje, že zákaz znesvěcení lidských ostatků vyplývá z mezinárodního 

obyčejového práva v ozbrojených konfliktech a odkazuje na studii MVČK o obyčejích MHP. 

                                                           
550 Vrchní soud ve Frankfurtu n/M, rozsudek ze dne 21. 7. 2016, sp. zn. 5 -3 StE 2/16 - 4 - 1/16 dostupné na: 
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3276; rozhodnutí k odvolání proti rozsudku Higher Regional 
Court of Frankfurt am Main 5-3StE 2/16 – 4 – 1/16 - Federal Court of Justice, Judgement 3 StR 57/17, 27 July 
2017 
551 § 8(6)(2) VStGB – „ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu, osoby, které se přímo neúčastní nepřátelských 

akcí a jsou v moci opoziční strany konfliktu, mají být chránění podle mezinárodního humanitárního práva.“ 
552 Viz případ 5.1.1.4. Oussama (následoval až po vynesení rozsudku německého soudu a vycházel z jeho 
odůvodnění. 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3276
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Podle pravidla 113 této studie553  každá strana v konfliktu musí přijmout všechna možná 

opatření k zabránění, aby mrtvá těla byla okradena, a je zakázáno zohavení tělesných ostatků. 

Pravidlo 113 je v souladu s článkem 8 DP II vztahujícím se k obětem vnitrostátního konfliktu 

uvádí, že „Kdykoli to okolnosti umožní, a zvláště po skončení boje, budou bezodkladně 

učiněna všechna možná opatření k vypátrání a sebrání raněných, nemocných a trosečníků, 

aby byli ochráněni před pleněním a špatným zacházením a aby mohla být zajištěna patřičná 

péče o ně, jakož i pátrání po mrtvých, aby se zabránilo jejich oloupení a aby byli důstojně 

pohřbeni.“ 

Přestože v rozsudku není identifikovaná skupina, ke které se obžalovaný přidal, soud 

charakterizoval konflikt v Sýrii jako vnitrostátní ozbrojený konflikt, jehož stranami je 

množství ozbrojených skupin, včetně ISIS, Free Syrian Army nebo Jabhat al-Nusra. Tyto 

skupiny jsou vysoce organizované a konflikt svou intenzitou splňuje kritéria vnitrostátního 

ozbrojeného konfliktu. 

Obžalovaný byl za toto jednání odsouzen k odnětí svobody v trvání dvou let 

a odvolací soud tento trest potvrdil. Aria L. nebyl obžalován pro účast v teroristické 

organizaci, neboť se nepodařilo prokázat, k jaké organizaci se v Sýrii připojil.554 

Tento rozsudek mimořádně dobře vyhodnotil trestnost znesvěcení lidských ostatků 

a stal se vzorem pro mnoho pozdějších rozsudků týkající se obdobného jednání. 

2.2.3. Případ Abdelkarima El B. 

Stejný soud se zabýval obdobným případem, kde Abdelkarim B byl odsouzen pro 

účast na teroristické organizaci, nelegální držení zbraně a válečný zločin zacházení 

s chráněnou osobou hrubě ponižujícím způsobem. Abdelkarim B se připojil k Islámskému 

státu v září 2013. V listopadu 2013 spolu s dalšími bojovníky nalezl tělo mrtvého vojáka 

syrské armády. AB Abdelkarim filmoval a podporoval ostatní, kteří mrtvému vojáku uřezali 

nos a uši, pošlapali je a ještě ho střelili do hlavy. Krátce po této události obžalovaný odjel do 

Turecka, kde byl zadržen a předán do Německa. 
                                                           
553 Committee of the Red Cross’ study of Customary International Humanitarian Law under which Rule 113 

prohibits the mutilation of dead bodies. 
554 Vrchní soud ve Frankfurtu nad Mohanem, rozsudek ze dne 21. 7. 2016, dostupné na: 
http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3276;  anglický překlad rozsudku Federálního soudu ze dne 

27.7.2017 dostupné na: 
 http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-
network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20StR%2057-17%20-
%20Federal%20Court%20of%20Justice,%20Germany%20(July%202017)/2017-07_DE-Federal-Court-of-
Justice_EN.pdf 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3276
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20StR%2057-17%20-%20Federal%20Court%20of%20Justice,%20Germany%20(July%202017)/2017-07_DE-Federal-Court-of-Justice_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20StR%2057-17%20-%20Federal%20Court%20of%20Justice,%20Germany%20(July%202017)/2017-07_DE-Federal-Court-of-Justice_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20StR%2057-17%20-%20Federal%20Court%20of%20Justice,%20Germany%20(July%202017)/2017-07_DE-Federal-Court-of-Justice_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20StR%2057-17%20-%20Federal%20Court%20of%20Justice,%20Germany%20(July%202017)/2017-07_DE-Federal-Court-of-Justice_EN.pdf
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 Při svém rozhodování se soud odvolával na předchozí rozhodnutí, že i osoba, 

která zemřela, je stále chráněnou osobou ve smyslu MHP. Přestože sám přímo nespáchal 

shora popsaný čin, patřil ke skupině, která tento skutek vykonala. Rovněž se účastnil 

rozhodování o spáchání takového skutku. Kromě tohoto skutku se také aktivně účastnil 

dalších činností teroristické organizace (IS). Kromě válečného zločinu znesvěcení lidských 

ostatků byl Abdelkarim B rovněž odsouzen pro účast v teroristické organizaci. Soud 

obžalovanému uložil souhrnný trest v trvání osmi let a šesti měsíců.555 

V tomto rozsudku se již uplatňuje kumulativní obvinění. Přesto se uložený trest jeví 

opět značně nepoměrný k trestu, který byl uložen v předchozím případě. 

2.2.4. Případ Sabine Ulrike Sch. 

Konflikt v Sýrii je specifický tím, že přilákal i značné množství žen. Tyto sice ve 

většině případů nevystupovaly jako bojovníci, ale vesměs se chtěly provdat za bojovníky nebo 

přijely do Sýrie se svými manželi, kteří se zapojili do bojů. Následovat bude několik případů, 

kdy byly souzeny ženy v souvislosti s jejich přítomností a jednáním v Sýrii. 

Sabine Ulrike odjela do Sýrie a na konci roku 2013 se provdala za bojovníka ISIS. 

Krátce po svatbě se přestěhovali do domu a následně do bytu ve městě Raqqa, do nemovitostí, 

které patřili osobám, které uprchli před jednotkami ISIS. Rovněž převzali zařízení 

domácnosti, které bylo vydrancováno na jiných místech jednotkami ISIS. Kromě jiného tato 

žena se podrobila vojenskému výcviku, dohlížela nad webovými stránkami ISIS 

a vychvalovala metody a způsob života ISIS. Za toto jednání byla Vrchním soudem ve 

Stuttgartu den 5. 7. 2019 uznána vinou členstvím v teroristické organizaci a za válečný zločin 

drancování/plenění a byla odsouzena k pěti letům odnětí svobody.556 

Tento rozsudek má velký význam pro další případy, ve který se bude rozhodovat 

a odůvodňovat kvalifikace plenění jako válečného zločinu. 

2.2.5 Případ Sarah O.  

Sarah O., žena německé státní příslušnosti, byla obžalovaná z účastenství v zahraniční 

teroristické organizace (§ 129a trestního zákoníku) a dále pro válečný zločin proti majetku, 

který měla spáchat tím, že si spolu s manželem přivlastnili velké množství majetku osob, 

                                                           
555 Vrchního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem, rozsudek ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. 5-3 StE 4/16 – 4 – 3/16 
dostupné na: http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3297 

556German woman sentenced to 5 years for joining Islamic State, Federal News Network, 5. 7. 2019 dostupné na: 
https://federalnewsnetwork.com/world-news/2019/07/german-woman-sentenced-to-5-years-for-joining-islamic-
state/ (poslední přístup 10. 2. 2020). 

http://www.internationalcrimesdatabase.org/Case/3297
https://federalnewsnetwork.com/world-news/2019/07/german-woman-sentenced-to-5-years-for-joining-islamic-state/
https://federalnewsnetwork.com/world-news/2019/07/german-woman-sentenced-to-5-years-for-joining-islamic-state/
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které byly vyhnány nebo uprchly z místa konfliktu (§ 9 odst. 1 zákona o mezinárodních 

trestných činech). Tato žena byla dále obžalovaná z trestného činu obchodování s lidmi 

a zbavení osobní svobody, neboť koupila jako otroky tři jezídské dívky ve věku 13 až 21 leta 

využívala je k domácím pracím (§ 232 odst.1, 2, 3 a § 239 odst. 3 trestního zákoníku). Soud 

při rozhodování o vazbě se vyjadřoval k otázce zabavení majetku, a podmínkám, které musí 

být splněny, aby takové jednání mohlo být posuzováno jako válečný zločin. Soud uvedl, že 

k zabavení musí být bez souhlasu legálního majitele a rozhodné je, že se tak stane 

v souvislosti s ozbrojeným konfliktem.  Poškozený/oběť musí být členem nepřátelské strany. 

V situaci, jakou je vnitřní konflikt v Iráku a Sýrii, kde různé ozbrojené skupiny se účastní na 

konfliktu, osoba s opačným cílem než pachatel (např. rozdílná ideologie) je postačující pro 

posouzení dané osoby jako člena nepřátelské strany. Soud rovněž rozhodl, že jsou dány 

důvody pro kumulativní obvinění.  Dosud nebyl vydán rozsudek.557  

2.2.6. Případ Carly-Josephine S. 

Velmi zajímavý případ se týká Carly-Josephine S. Tato německá občanka, proti vůli 

svého manžela odjela se svými třemi dětmi do Sýrie, kde se měla přidat k Islámskému státu. 

V roce 2016 opakovaně předávala svého sedmiletého syna do výcvikového tábora IS pro 

dětské vojáky ve městě Raqqa. V roce 2018 byl jeden z jejích synů zabit, když jejich dům, 

který se nacházel v blízkosti fronty, byl zasažen raketou. Tato žena byla odsouzena dne 29. 4. 

2020 Vrchním soudem v Düsseldorfu pro účast v teroristické organizace a pro válečný zločin 

umožnění narukování osoby mladší 15 let do ozbrojené skupiny a válečný zločin únosu 

nezletilé osoby a způsobení jeho smrti.558 

Tento rozsudek je důležitý, neboť poprvé řešil otázku, zda předání dítěte do IS 

výcvikového tábora matkou, která nemá jinak žádné spojení s tímto výcvikovým táborem, 

může být kvalifikováno jako umožnění narukování osoby mladší 15 let. Soud tuto ženu 

odsoudil k trestu odnětí svobody v trvání pět let a 3 měsíce.559 

                                                           
557 Rozhodnutí o trvání vazby německého Federálního soudu 2 BJs 962/18-4 (BGH AK 12/19) – v němčině 

https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/2/19/ak-12-19.php (poslední přístup 11. 2. 2020). 
558 Rozhodnutí Vrchního soudu v Mnichově o trvání vazby, sp. zn. AK 56/19, ze dne 17. 10. 2019 
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-
network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20AK56-19%20-
%20Federal%20Court%20of%20Justice,%20Germany%20(October%202019)/Anonymised-DE-case-AK56-
19.pdf 

559 https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-duesseldorf-mit-kindern-zum-dschihad-fuenf-jahre-haft-
fuer-is-terroristin-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200428-99-868328 (poslední přístup 3. 5. 2020). 

https://www.hrr-strafrecht.de/hrr/2/19/ak-12-19.php
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20AK56-19%20-%20Federal%20Court%20of%20Justice,%20Germany%20(October%202019)/Anonymised-DE-case-AK56-19.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20AK56-19%20-%20Federal%20Court%20of%20Justice,%20Germany%20(October%202019)/Anonymised-DE-case-AK56-19.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20AK56-19%20-%20Federal%20Court%20of%20Justice,%20Germany%20(October%202019)/Anonymised-DE-case-AK56-19.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20AK56-19%20-%20Federal%20Court%20of%20Justice,%20Germany%20(October%202019)/Anonymised-DE-case-AK56-19.pdf
https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-duesseldorf-mit-kindern-zum-dschihad-fuenf-jahre-haft-fuer-is-terroristin-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200428-99-868328
https://www.sueddeutsche.de/panorama/prozesse-duesseldorf-mit-kindern-zum-dschihad-fuenf-jahre-haft-fuer-is-terroristin-dpa.urn-newsml-dpa-com-20090101-200428-99-868328
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2.2.6. Případ Jennifer W. 

Posledním německým případem, který je třeba zmínit, se týká Jennifer W, který je 

v současné době veden před Vrchním soudem v Mnichově. Tato žena německého státního 

občanství odešla do Iráku v roce 2014, kde se přidala k teroristické organizaci ISIS. Účastnila 

se hlídek na území měst Mosul a Fallujha. Byla odpovědná za dohled nad dodržováním 

pravidel oblékání žen a chování podle pravidel ISIS. Společně se svým manželem, který byl 

bojovníkem ISIS, koupili pětiletou dívku (Jezídi) do otroctví, aby pomáhala v domácnosti. 

Když toto dítě onemocnělo, manžel Jennifer W. dítě přivázal venku na slunci a nechal ji 

zemřít žízní.  Jennifer W.  tomu přihlížela a nezabránila smrti této dívky. Tato žena je 

obžalovaná jednak z účasti v teroristické organizaci, jednak z válečného zločinu zabití 

chráněné osoby podle MHP.560 Ani v této věci nebyl dosud vynesen rozsudek. 

Manžel Jennifer W., irácký občan, který pětileté dítě přivázal na slunci a způsobil její 

smrt, byl dne 14. 2. 2020 obžalován pro trestné činy genocidy, zločin proti lidskosti, válečný 

zločin proti chráněné osobě a trestný čin obchodování s lidmi za účelem vykořisťování. 

Hlavní líčení u Vrchního soudu ve Frankfurtu nad Mohanem bylo zahájeno dne 24. 4. 

2020.561 

Tyto poslední tři případy, kdy se čeká na rozsudky, budou mít velký význam pro 

rozvoj judikatury ohledně jednotlivých jednání, které mohou spadat pod válečné zločiny, ale 

rovněž zločiny podle lidskosti a v posledním případě i možný zločin genocidy. 

2.3. Belgie 

Pokud jde o belgické případy, je zajímavé, že Belgie jako jedna z mála zemí přijala 

vylučující klauzuli do své protiteroristické legislativy. Na rozdíl od výše zmíněného 

nizozemského případu Context, nemusí tedy Belgie řešit otázku, zda tato klauzule, tím že je 

v evropských právních nástrojích zmíněna pouze v recitálu, je právně závazná. Článek 141a 

belgického trestního zákoníku stanoví, že teroristické trestné činy uvedené v trestním 

zákoníku: „se nevztahují na činy ozbrojených sil během vojenského konfliktu, jak je 

                                                           
560German ISIS member faces war crime trial over Yazidi girl's murder, CNN, 9. 4. 2019, 
https://edition.cnn.com/2019/04/09/europe/germany-isis-bride-yazidi-murder-trial-grm-intl/index.html,; rovněž 

Abc New, 10.4.2019 ISIS militant who allegedly let girl die of thirst faces trial in landmark case: 
https://abcnews.go.com/International/alleged-isis-member-trial-allegedly-killing-year-girl/story?id=62296712 
(poslední přístup 3.5.2020). 
561 Germany charges Iraqi man with genocide for killing Yazidi child, DW, 11. 10. 2019 
https://www.dw.com/en/germany-charges-iraqi-man-with-genocide-for-killing-yazidi-child/a-50800811; rovněž 

BBC News, Genocide trial: IS suspect in court in Germany, 24.4.2020, https://www.bbc.com/news/world-
europe-52409406 (poslední přístup 3.5.2020). 

https://edition.cnn.com/2019/04/09/europe/germany-isis-bride-yazidi-murder-trial-grm-intl/index.html
https://abcnews.go.com/International/alleged-isis-member-trial-allegedly-killing-year-girl/story?id=62296712
https://www.dw.com/en/germany-charges-iraqi-man-with-genocide-for-killing-yazidi-child/a-50800811
https://www.bbc.com/news/world-europe-52409406
https://www.bbc.com/news/world-europe-52409406
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definováno a upraveno mezinárodním humanitárním právem, nebo na činy státních 

ozbrojených sil v rámci výkonu jejich oficiálních úkolů pokud tyto činy jsou upraveny jinými 

pravidly mezinárodního práva“.562 Podle belgického právního výkladu se termín ozbrojené 

síly (armed forces) vztahují jak na státní, tak na nestátní ozbrojené síly a vylučovací klauzule 

se uplatňuje jak v mezinárodním, tak ve vnitrostátním ozbrojeném konfliktu.563 Následující 

dva případy ukazují, jak belgické soudy odlišně přistupovaly k řešení otázky, jaké ozbrojené 

skupiny lze označit jako strany v ozbrojeném konfliktu a tak na jejich jednání aplikovat 

vylučující klauzuli. 

2.3.1 Případ Sharia4Belgium 

Belgické úřady zahájily vyšetřování skupiny Sharia4Belgium v roce 2012. Tato 

radikální islamistická skupina vznikla počátkem roku 2010 a byla aktivní zejména 

v Antverpách.564 V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že většina členů této skupiny 

vycestovala již v průběhu doku 2013 do Sýrie, kde se přidali se ke skupinám Jabhat al Nusrah 

a Majlis Shura al-Mujahidin. Obžalováno bylo celkem 46 osob, a to pro trestné činy vedení 

teroristické skupiny, účast na aktivitách teroristické skupiny, poškození majetku, omezování 

osobní svobody, podněcování ke spáchání teroristického činu, hrozbu útokem, ozbrojený 

odpor spáchaný ve skupině a padělání a použití dokumentů. Tyto trestné činy měly být 

spáchány na území Belgie, Turecka a Sýrie v době od 2. 3. 2010 do 20. 6. 2014.565  

Obhajoba argumentovala, že obžalovaní nemohou být souzení pro teroristické činy, 

neboť má být aplikována vylučující klauzule ve smyslu článku 141a trestního zákoníku, tedy 

že za teroristické činy se nepovažují činy spáchané ozbrojenými silami v ozbrojeném 

konfliktu nebo při plnění jejich úkolů. Skupiny, ke kterým se pachatelé připojili, jsou 

považovány za ozbrojené síly ve smyslu vylučující klauzule, a proto jejich jednání nelze 

posuzovat podle protiteroristické legislativy. Případné porušení MHP by mohlo být 

posuzováno jako válečné zločiny, které však nejsou předmětem podané obžaloby. Pokud jde 

o údajné činy spáchané na území Belgie, tyto jsou neoddělitelně spojené se Sýrií. 

                                                           
562 Článek 141a belgického trestního zákoníku,  https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-
codes/country/41/Belgium/show 
563 CUYCKENS H, PAULUSSEN Ch. The prosecutin of foreign fighters in Western Europe, op.cit. str. 14.  
564 Sharia4Belgium byla belgická radikální salafistická organizace, jejiž cílem bylo, aby Belgie konvertovala v 

islámský stát; PAULUSSEN C. and ENTENMANN E., National Responses in Select Western European 
Countries to the Foreign Fighter Phenomenon in in DE GUTTRY A., CAPONE F., PAULUSSEN Ch., 
Foreign Fighter under International Law and Beyond , str. 394. 
565   PAULUSSEN C. and ENTENMANN E., National Responses in Select Western European Countries to the 
Foreign Fighter Phenomenon in DE GUTTRY A., CAPONE F., PAULUSSEN Ch., Foreign Fighter under 
International Law and Beyond, str. 396. 

https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/41/Belgium/show
https://www.legislationline.org/documents/section/criminal-codes/country/41/Belgium/show
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 Soud připouští, že tato vylučovací klauzule se může vztahovat na státní i nestátní 

ozbrojené skupiny, avšak pokud jde o skupiny, ke kterým se obvinění přidali – Jabhat  

al-Nusrah566 a Majlis Shar al-Mudjahideen,567 tyto nelze považovat za ozbrojené síly ve 

smyslu MHP, neboť nedosahují požadovaného stupně organizace.568 Tyto organizace dále 

podle soudu neposkytují podmínky pro to, aby jejich členové mohli dodržovat pravidla MHP. 

Soud uzavřel, že výjimka předpokládaná článkem 141a trestního zákoníku se tak v daném 

nemůže uplatnit.  

Podle soudu Sharia4Belgium, stejně tak i Jabhat al-Nusrah a Majlis Shar 

al-Mudjahideen jsou teroristické organizace, přičemž Sharia4Belgium mimo jiné sehrála 

rozhodující roli v odjezdu několika bojovníků do Sýrie.569 

Rozsudkem ze dne 11. 2. 2015 byla jedna osoba zproštěna obžaloby, hlavním 

pachatelům byly uloženy tresty mezi 10 až15 lety, u ostatních členů skupiny byly většinou 

uloženy tresty od tří do pěti let. 31 pachatelů ze 46 bylo souzeno in absentia.570  

Tento rozsudek byl v odborné literatuře kritizován, zejména proto, že soud použil 

příliš úzkou definici ozbrojených konfliktů.571 Zdá se, že soud požaduje, aby nestátní 

ozbrojené organizace byly organizovány podobně jako státní armády, což neodpovídá 

zmíněné judikatuře ICTY. Soud se dále zaměřuje na nemožnost těchto skupin respektovat 

                                                           
566 Soud definuje tuto skupinu jako skupinu ozbrojených rebelů, která usiluje o nastolení celosvětového 
islámského státu. Je odpovědná za téměř 600 útoků, 30 z nich sebevražedných, ve kterých se zbraně nenosí 

otevřeně a členy nelze rozeznat, což jsou podmínky pro armádní sílu podle MHP. Skupina neprovádí vojenské 
akce podle MHP, ale provádí teroristické a sebevražedné útoky, plenění, loupeže, popravy, což jsou teroristické 
činy podle čl. 137 tr. zákoníku. 
567 Skupina se skládá z „mujahireenů“ – evropská skupina, kterou tvoří hlavně Belgičané a Nizozemci 
a „ansarů“ asi 20 osob arabského původu. Organizační struktura je malá. Zabývali se hlavně bojem proti 
nevěřícím. Organizovali přepadení, útočili na civilisty, unášeli je a ženy znásilňovali. Když nebylo výkupné 
zaplaceno, byli někteří rukojmí zastřeleni nebo popraveni stětím. Členové nenosili zbraně otevřeně a vůdce 

skupiny nešlo identifikovat 
568 MVČK tuto situaci vidí jinak a uvádí, že na území Sýrie se vede vnistrostátní ozbrojený konflikt proti 

vládním silám a značný počet organizovaných ozbrojených skupin operuje v různých částech země (včetně 

Homsu, Idlibu a Hamě). Takže na nepřátelství mezi těmito stranami, kdekoli k nim v Sýrii dochází, se vztahují 
pravidla mezinárodního humanitárního práva – ICRC, Resource Centre, Syria: ICRC and Syrian Arab Red 
Crescent maintain aid effort amid increased fighting, 17 July 2012 at 
https://www.icrc.org/eng/recources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm 

569 ‘Press Release on the ‘Syria Fighters Trial’’, 14 January 2015, available at: 
http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be/index.php/83-persinformatie/110-terro. (poslední přístup 5. 10. 
2019). 
570 viz Sharia4Belgium trial: Belgian court jails members, 11.2.2015 https://www.bbc.com/news/world-europe-
31378724 (poslední přístup 5.10.2019). 
571 Např. BARTELS R.– When do Terrorist Organisations qualify as Parties to an Armed Conflict under 
International Humanitatian Law, Amsterdam Law School Legal Studies Research Paper No. 2018, str. 20 ; 
CUYCKENS H, PAULUSSEN Ch, The Prosecution of Foreing Fighters in Western Europe, op. cit., str. 15 

https://www.icrc.org/eng/recources/documents/update/2012/syria-update-2012-07-17.htm
http://www.rechtbankeersteaanlegantwerpen.be/index.php/83-persinformatie/110-terro
https://www.bbc.com/news/world-europe-31378724
https://www.bbc.com/news/world-europe-31378724
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MHP, přičemž je zřejmé, že v jejich případech se jedná spíše o neochotu respektovat jakákoli 

pravidla. Stejný soud rovněž uvedl, že ani ISIS nelze kvalifikovat jako ozbrojenou skupina ve 

smyslu MHP, neboť soudy šaría, zřízené ISIS, nemohou být považovány disciplinární 

organizaci, která má zaručit respekt pro pravidla chování této skupiny.572 

 Soud se zřejmě nezabýval možností, že i teroristická organizace může být stranou 

vnitrostátního ozbrojeného konfliktu.573 Závěr, že Jabhat al-Nusrah není stranou v ozbrojeném 

konfliktu, odporuje jak závěrům některých autorů, kteří tuto skupinu považují za stranu ve 

vnitrostátním ozbrojeném konfliktu v Sýrii, ale i závěrům rozsudků některých z citovaných 

rozsudků v této práci.574 

2.3.2. Případ PKK 

Jako protiklad k shora uvedenému belgickému případu je třeba zmínit rozhodnutí 

v tzv. PKK případu.575 Tento případ patří mezi první, ve kterém se soud rozhodl aplikovat 

vylučovací klauzuli na jednání, které podle obžaloby mělo spadat pod protiteroristickou 

legislativu. Ač se tento případ přímo netýká zahraničních bojovníků, velmi úzce s nimi 

souvisí, a to právě v otázce, zda skupiny, ke kterým se přidávají, mohou být kvalifikovány 

jako strany v ozbrojeném konfliktu.  

Federální Úřad prokuratury Belgie v roce 2006 zahájil vyšetřování 39 osob a dvou 

mediálních společností pro jejich spojení s teroristickou organizací Kurdská strana pracujících 

(PKK). Dne 8. 3. 2019 rozhodl senát přípravného řízení odvolacího soudu v Bruselu zastavit 

toto trestní stíhání.576 Dne 28. 1. 2020 Nejvyšší soud Belgie potvrdil rozhodnutí soudu 

v Bruselu o zastavení trestního stíhání.577  

Podle názoru soudu PKK je zapojena do intenzivního a dlouhotrvajícího vnitrostátního 

ozbrojeného konfliktu s tureckou vládou. PKK je považovaná za organizovanou ozbrojenou 

                                                           
572 BARTELS R., When do Terrorist Organisations qualify as Parties to an Armed Conflict under International 
Humanitatian Law, str. 26.  
573 Srov. CUYCKENS H, PAULUSSEN Ch, The Prosecution of Foreing Fighters in Western Europe , op. cit., 
str. 16. 
574  Srov.KRAEHENMANN S., Foreign Fighters under International Law, op. cit. str. 2.3 
575 PKK (Partiya Karkerên Kurdistanê) – Kurdská strana pracujících;  
576 VAN POECKE T – The IHL Exclusion Clause, and why Belgian Courts Reguse to Convict PKK Members 
for Terrorist Offences, 20 March 2019 dostupné na: https://www.ejiltalk.org/the-ihl-exclusion-clause-and-why-
belgian-courts-refuse-to-convict-pkk-members-for-terrorist-offences/ 

577 Turkey slams Belgium court ruling that PKK is not a 'terrorist' organisation, Euronews 30.1.2020 .  
https://www.euronews.com/2020/01/29/turkey-slams-belgium-court-ruling-that-pkk-are-not-terrorists-thecube 
(poslední přístup 28.2.2020). 

https://www.ejiltalk.org/the-ihl-exclusion-clause-and-why-belgian-courts-refuse-to-convict-pkk-members-for-terrorist-offences/
https://www.ejiltalk.org/the-ihl-exclusion-clause-and-why-belgian-courts-refuse-to-convict-pkk-members-for-terrorist-offences/
https://www.euronews.com/2020/01/29/turkey-slams-belgium-court-ruling-that-pkk-are-not-terrorists-thecube
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sílu nikoli teroristickou organizaci578  a akty, které by mohly odpovídat teroristickým trestným 

činům, se uskutečňují v rámci tohoto ozbrojeného konfliktu. Na její jednání se tak podle 

belgického trestního zákoníku vztahuje vylučovací klauzule ve smyslu článku 141a trestního 

zákoníku. Z tohoto důvodu nemohou být obžalované osoby stíhané pro účastenství na 

aktivitách teroristické organizace. Pokud by se však PKK dopustila teroristického aktu 

v Belgii, tedy na území, na kterém neprobíhá ozbrojený konflikt, pak by se na ni vztahovala 

protiteroristická legislativa.579 

Ústřední otázkou bylo, zda PKK je považována za teroristickou organizaci nebo za 

ozbrojenou skupinu zapojenou do ozbrojeného konfliktu ve smyslu MHP. Zdá se, že soud 

považuje tuto kvalifikaci za vzájemně se vylučující. Soud dospěl k závěru, že PKK je stranou 

ve vnitrostátním konfliktu s Tureckem. K tomuto posouzení opět využil kritéria stanovená 

judikaturou ICTY, avšak navíc uvedl, že cílem PKK není terorizovat obyvatelstvo, ale 

vytvořit samostatný stát. Pokud se však jednání neuskutečňují s úmyslem terorizovat 

obyvatelstvo, pak ani nedojde ke spáchání teroristického činu a použití vylučovací klauzule 

by nemělo významu.580 Ačkoli soud citoval judikaturu ICTY při stanovení požadavku na 

stranu konfliktu, zřejmě přehlédl, že tato stejná judikatura stanoví, že politické cíle ozbrojené 

skupiny jsou považovány za nepodstatné.581 K tomu, je třeba upozornit, že ISIS se rovněž 

snaží nebo snažil o vytvoření samostatného státu. 

Toto belgické lednové rozhodnutí může mít rozsáhlé následky pro eventuální vyřazení 

PKK ze seznamu teroristických organizací. Belgická vláda se však s tímto soudním 

rozhodnutím neslučuje a dále PKK považuje za teroristickou organizaci.582 

                                                           
578PKK je i nadále vedena na tzv. unijním protiteroristickém sankčním seznamu, srov. k tomu v současnosti 

platné relevantní unijní právní předpisy, tj. Council Decision, resp. rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1341 ze dne 

8/8/2019, jakož i Implementing Regulation, prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1337 ze dne 8/8/2019. Nic na 

tom nemění ani rozsudek Tribunálu ze dne 15/11/2018 ve věci T-316/14, neboť vůči němu byl Radou uplatněn 

kasační opravný prostředek k Soudnímu dvoru (věc C-46/19 P).; Česká republika PKK dále považuje za 

teroristickou organizaci. Například však Švýcarsko nepovažuje PKK za teroristickou organizaci. 
579 VAN POECKE T – The IHL Exclusion Clause, and why Belgian Courts Reguse to Convict PKK Members 
for Terrorist Offences, 20 March 2019 https://www.ejiltalk.org/the-ihl-exclusion-clause-and-why-belgian-
courts-refuse-to-convict-pkk-members-for-terrorist-offences/ 
580 CUYCKENS H, PAULUSSEN Ch., The Prosecution of Foreign Fighters in Western Europe, str. 16-17  
581 Viz Prosecutor v. Fatmir Limaj, Haradin Bala, and Isak Musliu, Case No. IT-03-66-T (Judgment), 30 
November 2005, para 170 

582 Frederike Geerding, After Belgian court ruling, PKK might be removed from EU’s terrorist organisations list, 

8. 2. 2020, https://ahvalnews.com/pkk/after-belgian-court-ruling-pkk-might-be-removed-eus-terrorist-
organisations-list (poslední přístup 15. 3. 2020). 

https://www.ejiltalk.org/the-ihl-exclusion-clause-and-why-belgian-courts-refuse-to-convict-pkk-members-for-terrorist-offences/
https://www.ejiltalk.org/the-ihl-exclusion-clause-and-why-belgian-courts-refuse-to-convict-pkk-members-for-terrorist-offences/
https://ahvalnews.com/pkk/after-belgian-court-ruling-pkk-might-be-removed-eus-terrorist-organisations-list
https://ahvalnews.com/pkk/after-belgian-court-ruling-pkk-might-be-removed-eus-terrorist-organisations-list
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2.4. Švédsko 

Rovněž i švédské soudy řeší otázku, zda lze jednání pachatelů posuzovat pouze jako 

teroristické trestné činy nebo i jako zločiny podle mezinárodního práva, případně jako obecné 

zločiny podle národního trestního práva. Tři předkládané případy se netýkají zahraničních 

bojovníků, ale iráckých a syrských vojáků, kteří se účastnili ozbrojeného konfliktu v Sýrii 

a Iráku. Případy byly vybrány, neboť ukazují tři odlišné přístupy k posuzování jednání 

pachatelů a posuzování stran v ozbrojeném konfliktu. 

2.4.1. Případ 1 

Prvním příkladem je rozsudek vydaný Okresním soudem v Goteborgu ve spojení 

s rozhodnutím odvolacího soudu pro západní Švédsko. Podstatou případu byla vražda 

(podřezáním hrdla) dvou mužů (civilistů) ve městě Allepo v Sýrii. 583  Tyto vraždy byly 

nafilmované a tři videa byla uložena na USB, jenž byl zajištěn při domovní prohlídce 

švédského občana, který se vrátil do Švédska ze Sýrie. Na videu byla osoba A společně 

s osobou B, kterou se podařilo identifikovat, a dalšími neznámými osobami, které přímo 

jednaly, jak výše popsáno. Osoby A a B, přímo nevykonaly akt vraždy, avšak byly přítomné. 

Jednání pachatelů podporovaly a na filmu hrozily všem bezvěrcům stejným zacházením. 

Osoby A a B byly obžalovány pro teroristické zločiny nebo alternativně pro válečné zločiny 

vraždy. 

Soud nejdříve řešil otázku, zda zločiny byly spáchány ozbrojenou skupinou v kontextu 

ozbrojeného konfliktu, neboť takové činy by mohly zakládat podstatu válečných zločinů 

a nebylo by možné použít švédskou legislativu proti terorismu. Provedeným šetřením bylo 

zjištěno (zejména fotografiemi a dalšími videozáběry), že předmětného jednání se účastnila 

skupina 12-14 mužů různého původu, z nichž pět byli Švédové. Tito muži nebyli oblečeni ve 

vojenských uniformách a jen někteří z nich měli zbraně. Nepodařilo se prokázat, že by byli 

součástí větší ozbrojené skupiny a důkazy naznačovaly, že se jednalo o gang, který jednal 

pouze s úmyslem zabíjet. Soud tedy uzavřel, že zločiny nebyly spáchány vojenskou skupinou, 

kterou by bylo možné považovat za stranu v ozbrojeném konfliktu, a tedy jednání nemůže být 

kvalifikován jako válečný zločin.  

Aby mohla být použita švédská teroristická legislativa – zákon o teroristických 

trestných činech, soud rovněž musel vyhodnotit požadavek, zda jednáním byla způsobena 

závažná škoda státu, v daném případě Sýrii. Soud situaci vyhodnotil, že ačkoli pouze dvě 

                                                           
583 TCM č. 34/2020. 
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osoby byly zavražděny, jednání bylo kruté, vzkaz byl připraven pro všechny bezvěrce 

a vražda byla nafilmována. Požadavek vážné škody způsobené státu byl podle soudu splněn. 

Nakonec soud musel posoudit, zda pachatelé tímto jednáním měli v úmyslu závažně zastrašit 

obyvatelstvo nebo část obyvatelstva. I zde soud dovodil, že vzhledem k jednání pachatelů, 

kteří vyjadřovali potěšení ze smrti bezvěrců a hrozili podobným jednáním vůči obdobným 

osobám, věděli, že vražda dvou mužů je natáčena na video, měli v úmyslu vyvolat strach 

u skupiny obyvatelstva, kteří nejsou stoupenci „opravdové“ víry. 

Soud uznal tyto dvě osoby vinnými trestným činem vraždy jako teroristického zločinu 

a odsoudil oba obžalované k doživotnímu trestu odnětí svobody.584 

2.4.2. Případ 2 

Tento případ se týká syrského státního příslušníka, který se dostal do Švédska spolu 

s dalšími uprchlíky. V daném případě se jednalo o exekuci sedmi syrských vládních vojáků ve 

městě Idlib v květnu 2012, poté co byli zajati, přičemž obžalovaný se měl podílet na exekuci 

nejméně jedné z těchto osob.   Švédští vyšetřovatelé byli informováni o videu, které bylo 

v roce 2013 publikováno v New York Times, které zachycuje tuto exekuci. Vyšetřovatelům se 

podařilo zjistit, že jedním z pachatelů na videu je osoba, která se nachází ve Švédsku. 

Redakce New York Times odmítla sdělit zdroj tohoto videa. Švédští vyšetřovatelé ve 

spolupráci s italskými orgány však zjistili, že existují další záznamy této události, a to na 

YouTube a na Facebooku. Na základě žádosti o právní pomoc do USA, švédské orgány 

získaly veškeré záznamy. Když byl pachatel konfrontován s tímto záznamem, hájil se, že 

pouze vykonával rozsudek, uložený vojenským soudem. Další analýzou případu bylo zjištěno, 

že k zastřelení těchto válečných zajatců, došlo krátce po jejich chycení, a tedy žádný řádný 

soud ani nemohl proběhnout.  Okresní soud ve Stockholmu odsoudil tohoto pachatele na 

doživotí za válečný zločin vraždy.585 

 2.4.3. Případ 3 

V tomto případě se soud ve Scania a Blekinge zabýval iránským imigrantem, který byl 

v předmětné době vojákem iráckých vládních jednotek. Tento muž sdílel na Facebooku 

fotografie, na kterých stojí vedle uřezaných hlav nepřátelských vojáků, dále pózuje vedle 
                                                           
584 TCM 34/2020; Court of Gotenberg ref. number B 9086-15, Judgement, 14 December  2015; The court of 
Appeal (Hovratten for vastra Sverige), ref. number: B 5306-15, Judgement , 30 March, 2016. 

585 Anglický překlad rozsudku Městského soudu ve Stokholmu sp. zn. B-3787-16, ze dne 16.2.2017 dostupné na: 
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-
network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20B3787-16%20-
%20Stockholm%20City%20Court,%20Sweden%20(February%202017)/2017-02-SE-Stockholm-City-
Court_EN.pdf 

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20B3787-16%20-%20Stockholm%20City%20Court,%20Sweden%20(February%202017)/2017-02-SE-Stockholm-City-Court_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20B3787-16%20-%20Stockholm%20City%20Court,%20Sweden%20(February%202017)/2017-02-SE-Stockholm-City-Court_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20B3787-16%20-%20Stockholm%20City%20Court,%20Sweden%20(February%202017)/2017-02-SE-Stockholm-City-Court_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20B3787-16%20-%20Stockholm%20City%20Court,%20Sweden%20(February%202017)/2017-02-SE-Stockholm-City-Court_EN.pdf
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mrtvých těl, kde další osoba pokládá nohu na hlavu jednoho z mrtvých vojáků. Soud 

obžalovaného odsoudil pro válečný zločin útoku proti lidské důstojnosti podle švédského 

zákona o trestní odpovědnosti za genocidu, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, který je 

implementací Římského statutu. Osoby, které se již neúčastní nepřátelství v rámci 

vnitrostátního ozbrojeného konfliktu, jsou chráněnými osobami ve smyslu MHP a tato 

ochrana trvá i po jejich smrti. Tím, že tato těla fotografoval a tyto fotografie dále šířil, 

nakládal s těly ponižujícím způsobem a dopustil se tak zneuctění lidské důstojnosti. Během 

soudního jednání nebylo prokázáno, že by se podílel na smrti uvedených bojovníků. Za toto 

jednání byl tento muž odsouzen na devět měsíců odnětí svobody.586 

2.5. Maďarsko 

2.5.1. Případ Hassan F. 

V roce 2019 řešilo Maďarsko první případ zahraničního bojovníka, respektive 

bojovníka, který se účastnil ozbrojeného konfliktu v Sýrii, je státním příslušníkem Sýrie 

a v rámci imigrační vlny se dostal do Evropy. V průběhu vyšetřování bylo zjištěno, že tento 

Syřan se přidal k jednotkám Islámského státu a dne 14. 5. 2015 se podílel na zabití více jak 20 

osob.   

Hassan F. byl dne 30. 12. 2018 kontrolován na letišti v Budapešti a bylo zjištěno, že 

má u sebe padělané doklady ženy, která ho doprovázela. Byl odsouzen za usnadnění ilegální 

migrace a byl mu uložen nepodmíněný trest a vyhoštění. Maďarské imigrační úřady 

připravovaly jeho deportaci do Řecka, kde měl status uprchlíka. Dne 19. 3. 2019 měl být 

předán do Řecka. Během předávacího řízení bylo zjištěno, že je na seznamu členů ISIS 

a svědkové proti této osobě se nacházejí v dalších evropských zemích. V průběhu vyšetřování, 

zejména na základě výpovědí svědků a dalších důkazů bylo zjištěno, že v roce 2015 měl být 

Hasan F. velitelem malé jednotky ISIS v provincii Homs v Sýrii. Tato jednotka se údajně 

podílela na vytvoření seznamu osob, které odmítly politiku ISIS ve městě Al-Sukhnah a měly 

být popraveny. Tato poprava se měla týkat místního imáma a dalších 25 osob, včetně žen 

a dětí.   

                                                           
586 Anglický překlad rozsudku Scania and Blekinge Court of Appeal, ze dne 17.4 2017, sp. zn. B 569-16, 
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-
network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20B3187-16%20-
%20Scania%20and%20Blekinge%20Court%20of%20Appeal,%20Sweden%20(April%202017)/2017-04_SE-
Scania-and-Blekinge-Court-of-Appeal_EN.pdf 

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20B3187-16%20-%20Scania%20and%20Blekinge%20Court%20of%20Appeal,%20Sweden%20(April%202017)/2017-04_SE-Scania-and-Blekinge-Court-of-Appeal_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20B3187-16%20-%20Scania%20and%20Blekinge%20Court%20of%20Appeal,%20Sweden%20(April%202017)/2017-04_SE-Scania-and-Blekinge-Court-of-Appeal_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20B3187-16%20-%20Scania%20and%20Blekinge%20Court%20of%20Appeal,%20Sweden%20(April%202017)/2017-04_SE-Scania-and-Blekinge-Court-of-Appeal_EN.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20B3187-16%20-%20Scania%20and%20Blekinge%20Court%20of%20Appeal,%20Sweden%20(April%202017)/2017-04_SE-Scania-and-Blekinge-Court-of-Appeal_EN.pdf
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Dne 3. 9. 2019 byla podána proti této osobě obžaloba pro trestné činy účasti na 

teroristické organizaci a pro zločiny proti lidskosti. Hlavní líčení bylo zahájeno v listopadu 

2019587. Do ukončení této práce nebyl rozsudek vyhlášen.588 

2.6. Finsko 

2.6.1. Případ Ahmeda Jabbar Hasan 

Tento případ se netýká zahraničního bojovníka, ani jiného teroristického bojovníka, 

avšak souvisí s ozbrojeným konfliktem v Iráku a Sýrii. Ahmed Jabbar Hasan, byl 

příslušníkem irácké armády a v roce 2015 bojoval proti jednotkám ISIS. V březnu 2015 

nedaleko města Karma se nechal natočit, jak uřízl a pózoval s hlavou bojovníka ISIS. Dále se 

nechal fotografovat před hromadou hořících těch. Toto video i snímky umístil na Facebook. 

Poté, co přicestoval do Finska, byl oznámen policii jako osoba, která je na předmětných 

snímcích. Ačkoli není uvedeno, jak se tento bývalý voják dostal do Finska, je více než zřejmé, 

že byl součástí neregulované přistěhovalecké vlny.589 Hasan se hájil tím, že bojoval proti 

teroristům. Přesto byl obžalován pro válečný zločin znesvěcení a poškození důstojnosti 

mrtvého těla a soud v Helsinkách mu dne 10. 1. 2019 uložil za tento trestný čin podmíněný 

trest odnětí svobody v trvání 18 měsíců.590 V souvislosti s tímto případem je třeba zmínit, že 

Finsko se obdobnými případy zabývá minimálně od roku 2016. Například v březnu 2016 

Okresní soud v Kanta-Hame se řešil případ, kdy rovněž příslušník iráckých ozbrojených sil, 

Hadi Habeeb Hilal, pózoval s uříznutou hlavou bojovníka ISIS a tyto snímky sdílel na 

Facebooku. Za toto jednání mu soud uložil podmíněný trest odnětí svobody v trvání 13 

měsíců.591 Další ze souzených bývalých iráckých vojáků, Jebbar Salman Ammar, který 

                                                           
587 Suspected IS Terrorist’s Case Continues in Budapest, 21.1. 2020, Hungary Today, 
https://hungarytoday.hu/suspected-is-terrorists-case-continues-in-budapest/ (poslední přístup 30.3.2020). 
588 Tento případ byl rovněž podporován na úrovni Eurojustu, který zajišťoval usnadnění výměny žádostí 
o mezinárodní justiční spolupráci (evropských vyšetřovacích příkazů). Velkou roli zde sehrál i Genocide 

Network sekretaritát, který zajistil výměnu informací mezi jednotlivými relevantními kontaktními osobami, 

které sdílely informace ohledně situace na území, kde došlo k údajným zločinům, a hlavně přispěly 

k identifikaci dalších svědků.  
589 Second Iraqi Found Guilty of war crime in Finnish Court, 22 March 2016 JUSTICEINFO.NET 
https://www.justiceinfo.net/en/live-feed/26473-.html. V tomto článku se mimo jiné uvádí, že další 

z odsouzených Iráčanů ve Finsku byli součástí obrovské vlny žadatelů o azyl, mezi nimiž bylo i 32 tisíc 

Iráčanů. 
590 Finland Court Sentences Iraqui Ex-soldier for War Crimes, Asharq Al Awsat, 12. 1. 2019 
https://aawsat.com/english/home/article/1542996/finland-court-sentences-iraqi-ex-soldier-war-crimes (poslední 
přístup 20. 3. 2020).; rovněz viz www.trialinternational.org 

591 Anglický překlad rozsudku Helsinki District Court, sp.zn. R18/6593, ze dne 10.1.2019, dostupné na: 

http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-
network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20R%2018-6593%20-
%20Helsinki%20District%20Court%2c%20Finland%20%28January%202019%29/2019-01-10_FI_R-18-
6593.pdf 

https://hungarytoday.hu/suspected-is-terrorists-case-continues-in-budapest/
https://www.justiceinfo.net/en/live-feed/26473-.html
https://aawsat.com/english/home/article/1542996/finland-court-sentences-iraqi-ex-soldier-war-crimes
http://www.trialinternational.org/
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20R%2018-6593%20-%20Helsinki%20District%20Court%2c%20Finland%20%28January%202019%29/2019-01-10_FI_R-18-6593.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20R%2018-6593%20-%20Helsinki%20District%20Court%2c%20Finland%20%28January%202019%29/2019-01-10_FI_R-18-6593.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20R%2018-6593%20-%20Helsinki%20District%20Court%2c%20Finland%20%28January%202019%29/2019-01-10_FI_R-18-6593.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/doclibrary/genocide-network/GNnationaljurisprudence/Case%20number%20R%2018-6593%20-%20Helsinki%20District%20Court%2c%20Finland%20%28January%202019%29/2019-01-10_FI_R-18-6593.pdf
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umístil tři podobné snímky za jiných okolností, byl jiným okresním soudem odsouzen 

k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 16 měsícům.592 

Jedná se o typické případy, na které myslí MHP, kdy při překročení pravidel vedení 

války se voják dopouští válečného zločinu. Je však s podivem, že tři pachatelé shodného 

postavení, které se dopustili i shodného jednání jsou třemi různými soudy odsouzení ke třem 

různým trestům odnětí svobody, i když shodně k trestům podmíněným. 

2.6.2. Případ dvojčata 

Další případ, který bych ráda zmínila v souvislosti s Finskem je tak trochu kuriózní. 

Týká se opět iráckých státních příslušníků, avšak v jejich případě bylo dáno podezření, že 

jsou členové ISIS. I tito dva bratři se dostali do Finska v roce 2015 jako žadatelé o azyl. Bratři 

byli podezřelí, že se jako členové ISIS podíleli v červnu 2014 na masakru 1700 

neozbrojených iráckých vojenských rekrutů v táboře Specher blízko města Tikrit v Iráku. 

V listopadu 2016 byla na ně podána obžaloba u Okresního soudu v Pirkanmaa pro válečné 

zločiny, vraždu a násilný útok s teroristickým úmyslem. Dne 24. 5. 2017 soud zprostil tyto 

dva muže obžaloby pro nedostatek důkazů. V současné době probíhá odvolací řízení, jehož 

součástí je provedení výslechu svědků, kteří se nacházejí v Iráku.593 Kuriózní část tohoto 

případu je, že se jedná o identická dvojčata, ačkoli soud měl k dispozici i videozáznamy, 

nebyl schopný odlišit, který z bratrů se dopouští zažalovaného jednání. Dalším problémem 

bylo, že někteří svědkové vypovídali v hlavním líčení prostřednictvím videokonference, kdy 

spojení bylo mimořádně špatné. Navíc tito svědkové vypovídali za podmínky anonymity. 

Soud toto následně odmítl s tím, že to odporuje standardu spravedlivého procesu.594 

2.7. Spojené státy americké 

2.7.1 Případ Nicholase Teausant 

První obžaloba zahraničního bojovníka, který se chtěl připojit k ISIS, byla ve 

Spojených státech podána v březnu 2014. Jednalo se o Nicholase Teausanta. Byl obžalován 

z pokusu trestného činu poskytnutí materiální podpory nebo zdroje zahraniční teroristické 

organizaci. Teausant byl zadržen blízko kanadských hranic odkud chtěl pokračovat v cestě do 

                                                           
592 Second Iraqi Found Guilty of war crime in Finnish Court, 22 March 2016 JUSTICEINFO.NET 
https://www.justiceinfo.net/en/live-feed/26473-.html.(poslední přístup 20. 3. 2020).  
593 Iraqi twins freed after Tampere ISIS terror trial, 24. 5. 2017. 
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/iraqi_twins_freed_after_tampere_isis_terror_trial/9630142 (poslední přístup 

20. 3. 2020). 
594 Evidentiary challenges in universal jurisdiction cases, Annual Review 2019, str. 21, Trial International, 
dostupné na:  www.trialinternational.org 

https://www.justiceinfo.net/en/live-feed/26473-.html.(poslední
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/iraqi_twins_freed_after_tampere_isis_terror_trial/9630142
http://www.trialinternational.org/
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Sýrie, kde se chtěl připojit k ISIL. Teausant uznal vinu (plead guilty) a v červnu 2016 byl 

odsouzen na 12 let odnětí svobody.595 Tato právní kvalifikace se velmi často používá v USA 

v souvislosti s cestou zahraničních bojovníků. Termín materiální podpora nebo zdroje 

znamená „jakýkoli majetek, hmotný či nehmotný, nebo služba, včetně peněz nebo peněžních 

nástrojů nebo finančních služeb, ubytování, výcvik, odborné rady nebo podpora, safehouse, 

falešné dokumenty nebo identifikace, komunikační zařízení, vybavení, zbraně, smrtící látky, 

výbušniny, personál (jedna nebo více osob, včetně jeho samotného), přeprava, kromě léků 

nebo náboženského materiálu…“596  

Případ ze Spojených států byl do tohoto přehledu připojen z důvodu výše uloženého 

trestu, který je mimořádně vysoký v porovnání s tresty, které se za podobná jednání ukládají 

v Evropě.597 

2.8. Česká republika 

2.8.1. Případ Jana Silovského 

Rovněž Česká republika má své zahraniční bojovníky. Ačkoliv většina těchto osob 

odchází bojovat na Ukrajinu, prvním odsouzeným je Čech, který chtěl odjet bojovat do Sýrie. 

Jedná se o Jana Silovského, který se chtěl připojit jako bojovník k Islámskému státu. Jeho 

případ byl projednáván u Krajského soudu v Plzni v roce 2017.598 Jelikož se jedná o první 

takový případ zahraničního bojovníka v České republice, bude tento případ rozebrán 

podrobněji. 

V době, kdy se Silovský rozhodl, že by mohl odjet a přidat se k Islámskému státu mu 

bylo 20 let. Měl představu, že se mu v Sýrii podaří kontaktovat nějaké bojovníky Islámského 

státu, podstoupí měsíční výcvik a poté se aktivně zapojí do bojů za jednotný Islámský stát.  

V prosinci 2016 byla podána na Silovského obžaloba pro přípravu zločinu 

teroristického útoku dle § 20 odstavec 1 k § 311 odstavec 1 písmeno a), odstavec 3 písmeno 

                                                           
595California Man Sentenced to 12 Years in Prison for Attempting to Join ISIL, Department of Justice, 7. 6. 
2016  https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-12-years-prison-attempting-join-isil (poslední 
přístup 16.2.2020). 
596 Dostupné na www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339B - US Cod § 2339B (g) (4) Providing Material 
Support of Resources to Designated Foreign Terrorist Organisation 

597 Pro účely této práce bylo provedeno srovnání uložených trestů v letech 2017 a 2018 soudy v Nizozemí, 
Německu, Belgii a Rakousku, tak jak byly nahlášeny Eurojustu pro publikování v TCM. Bylo zjištěno, že tresty 
za jednání spojené s šířením propagace ISIS a džihádu, pokusu o náborování dalších osob a pokusu odjet do 

Sýrie se pohybovaly od jednoho roku do 6 let.  
598 Popis případu je převzat z článku autorky – Český přístup k postihu zahraničních bojovníků, Státní 
zastupitelství 3/2018. 

https://www.justice.gov/opa/pr/california-man-sentenced-12-years-prison-attempting-join-isil
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/2339B
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a) b) trestního zákoníku.599  S ohledem na novelu trestního zákoníku provedenou zákonem 

č. 455/2016 Sb., 600 která nabyla účinnosti 1. února 2017, se soud zabýval otázkou, zda lze 

projednávaný skutek právně kvalifikovat odlišně od podané obžaloby. Uvedenou novelou byl 

do trestního zákoníku zařazen § 312a – trestný čin podpora a propagace terorismu.601 

Odstavec 3 písmeno a) tohoto ustanovení nově postihuje občany České republiky, kteří 

vycestují do jiného státu, jehož nejsou stáními příslušníky, ani zde nemají povolen trvalý 

pobyt, za účelem teroristického trestného činu, účasti na teroristické skupině a dalších 

vyjmenovaných trestných činech. Tato nová právní kvalifikace byla pro obžalovaného 

příznivější. 602  

Rozsudkem Krajského soudu v Plzni ze dne 24. 2. 2017 byl Silovský uznán vinným z 

pokusu zločinu podpory a propagace terorismu podle § 21 odstavec 1, § 312e odstavec 3 

písmeno a) zákona č. 40/2009 Sb., ve znění novely provedené zákonem č. 455/2016 Sb. a byl 

mu uložen trest odnětí svobody ve výměře 3 roky a 3 měsíce se zařazením do věznice 

s dohledem.603 Krajský soud při úvaze o druhu a výši trestu se do hloubky zabýval všemi 

okolnostmi případu i poměry obžalovaného. Soud přihlédl k osobním poměrům pachatele, 

i k tomu, že spolupracoval s orgány činnými v trestním řízení a více méně se i doznal. Soud 

poukazoval i na stádium, ve kterém se naplňování příslušné skutkové podstaty trestného činu 

nacházelo: 
                                                           
599 Na Čecha, který se chtěl přidat k IS, podal státní zástupce obžalobu, Novinky.cz, 22. 12. 2016 
https://plzen.idnes.cz/islamsky-stat-obvineny-obzaloba-dom-/plzen-zpravy.aspx?c=A161222_130221_plzen-
zpravy_pp; (poslední přístup 6. 1. 2017). Původně byl Silovský obviněný z účasti na organizované zločinecké 

skupině ve stadiu pokusu, avšak již v průběhu přípravného řízení došlo ke změně právní kvalifikace 
600 Novela provedená zákonem č.  455/2016 Sb. zavedla do trestního zákoníku i řadu nových skutkových 

podstat trestných činů. Např. nově je definován pojem teroristické skupiny jakožto pojem odlišný od pojmu 
organizované zločinecké skupiny; Trestně postihována je samotná účast na činnosti teroristické skupiny a to 

bez ohledu na to, zda v konkrétním případě dojde ke spáchání některého dalšího trestného činu touto skupinou 

nebo jejími jednotlivými členy;Jako pachatelství jsou nově postihovaná také některá jednání, která bylo podle 

původní právní úpravy možno postihnout pouze jako přípravu trestného činu teroristického útoku;  Více rovněž 

JELÍNEK J – „Protiteroristická“ novela trestního zákoníku – poznámky k orientačnímu studiu, Bulletin 

Advokacie 3/2017 
601 Novela přijata na základě implementace článku 7 Úmluvy Rady Evropy o předcházení terorismu 
602§2 odst. 1 trestního zákoníku „trestnost činu se posuzuje podle zákona účinného v době, kdy byl čin spáchán; 
podle pozdějšího zákona se posuzuje jen tehdy, jestliže je to pro pachatele příznivější“. V daném případě se 

porovnává druh a výše přicházejícího trestu.  Trestní sazba u § 311 je 12-20 let, u § 312e hrozí trest odnětí 
svobody v sazbě 3-12 let.  
603 Rozsudek Krajského soudu v Plzni, str. 23 - Ze znění výše citované skutkové podstaty trestného činu 

podpory a propagace terorismu podle § 312e odstavec 3 písmeno a) ve znění po novele je zřejmé, že jde o 

takzvaně předčasně dokonanou přípravu (čili o případ, kdy jednání ve své podstatě přípravného charakteru je 

zákonem označeno jako dokonaný trestný čin). Z daného vyplývá, že pokud určité jednání nese znaky 

uvedeného trestného činu či jeho pokusu a zároveň je přípravou teroristického trestného činu (či jiného 

trestného činu uvedeného v § 312e odstavec 3 písmeno a) trestního zákoníku), pak se takové jednání posoudí 

jako dokonaný trestný čin, respektive jako pokus tohoto trestného činu. 

https://plzen.idnes.cz/islamsky-stat-obvineny-obzaloba-dom-/plzen-zpravy.aspx?c=A161222_130221_plzen-zpravy_pp
https://plzen.idnes.cz/islamsky-stat-obvineny-obzaloba-dom-/plzen-zpravy.aspx?c=A161222_130221_plzen-zpravy_pp
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„[...]uvedený trestný čin je ve své podstatě přípravou k dalším trestným činům, přičemž 

jednání obžalovaného bylo od spáchání těchto dalších trestných činů poměrně značně 

vzdáleno, neboť k naplnění jejich skutkových podstat by došlo až poté, co by obžalovaný 

vstoupil do řad Islámského státu, absolvoval zde výcvik a poté v rámci bojových akcí by 

podnikal útoky proti příslušníkům ozbrojených sil protivníků této organizace s cílem způsobit 

jim smrt a zranění. Kromě toho předpokladem k tomu, aby obžalovaný mohl takové další 

trestné činy spáchat, by byla skutečnost, že Islámský stát by jej do svých řad akceptoval, 

přičemž se jeví celkem reálným, že by se tak nestalo, a to zvláště v situaci, kdy obžalovaný – 

jako etnický Evropan pocházející navíc ze státu, v němž žije jen minimální muslimská 

komunita, a nemající dosud žádné konkrétní kontakty na Islámský stát – by na představitele 

dané teroristické organizace nemusel působit jako její autentický příznivec“.604 

Soud se rovněž podrobně zabýval otázkou způsobu výkonu tohoto trestu, a to s řádnou 

dávkou empatie. Podle zákona by připadalo zařazení pachatele do věznice s ostrahou. Soud 

nakonec rozhodl, že výkon trestu ve věznici s dohledem je pro obžalovaného nejvhodnější 

a rovněž nejúčinnější z hlediska souběžně uloženého ambulantního léčení. Soud označil 

obžalovaného za osobu značně plachou, submisivní a málo schopnou účinné obrany vůči 

protiprávnímu jednán dalších osob ve věznici při zařazení do přísnějšího typu vězení. Státní 

zástupce i obžalovaný se proti rozsudku odvolali do výše uloženého trestu.  

Vrchní soud v Praze se ztotožnil s výhradami a argumentací státního zástupce 

Krajského státního zastupitelství v Plzni ohledně výše trestu. Jednání obžalovaného je podle 

Vrchního soudu nutno považovat za závažný zločin. Ačkoli zůstalo pouze ve stádiu pokusu, 

nedokonání činu bylo způsobeno okolností na vůli pachatele nezávislou. Vrchní soud rovněž 

argumentoval významem tak zvané generální prevence, přičemž trest odnětí svobody téměř 

na samé spodní hranici trestní sazby, považuje za trest nepřiměřeně mírný. Vrchní soud 

nakonec uzavřel, a to bez bližšího zdůvodnění, že náprava obžalovaného bude nejlépe 

zaručena nikoliv v nejmírnějším převýchovném režimu ve věznici s dohledem, nýbrž 

v poněkud přísnějších podmínkách ve věznici s dozorem. Vrchní soud uložil Silovskému trest 

odnětí svobody v trvání 6 let.605  

                                                           
604 Rozsudek Krajského soudu v Plzni, strana 26 
605 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, sp. zn. 10 To 38/2017 ze dne 9. května 2017; Žalobce chce pro 

džihádistu z Plzeňska přísnější trest, odvolal se na poslední chvíli, Novinky.cz, 22. 3. 2017, 
https://www.novinky.cz/krimi/432880-zalobce-chce-pro-dzihadistu-z-plzenska-prisnejsi-trest-odvolal-se-na-
posledni-chvili.html (poslední přístup 11. 2. 2019). 

https://www.novinky.cz/krimi/432880-zalobce-chce-pro-dzihadistu-z-plzenska-prisnejsi-trest-odvolal-se-na-posledni-chvili.html
https://www.novinky.cz/krimi/432880-zalobce-chce-pro-dzihadistu-z-plzenska-prisnejsi-trest-odvolal-se-na-posledni-chvili.html
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V porovnání s tresty za obdobné jednání v jiných státech EU je uložený trest Vrchním 

soudem mimořádně vysoký.606 S ohledem na osobnost pachatele zůstává otázkou, zda vůbec 

uložení nepodmíněného trestu bude mít pozitivní vliv na další vývoj jeho osobnosti.  

2.8.2. Česká legislativa týkající se válečných zločinů 

České soudy dosud neřešily podobné případy, které jsou analyzované v této části, 

konkrétně činy, které spadají do kategorie válečných zločinů. Přesto, anebo právě proto, se je 

třeba zamyslet, zda dosavadní právní úprava, kterou nabízí český trestní zákoník, umožňuje 

postihovat bojovníky, včetně zahraničních bojovníků, kteří se účastnili ozbrojeného konfliktu 

v Sýrii a Iráku.  

Pokud jde o možnost tzv. kumulativního obvinění pro teroristické trestné činy 

a válečné zločiny toto možné jé. V právní teorii hovoříme o jednočinném souběhu, přičemž 

oba druhy trestných činů mají různý objekt. Daleko složitější otázka však spočívá v tom, která 

jednání lze stíhat jako válečný zločin podle českého trestního zákoníku. Mnohé státy, které do 

své legislativy přijaly plné znění trestných činů uvedených v Římském statutu (např. 

Německo, Švédsko) vyjmenovávají v části o válečných zločinech explicitně všechna jednání, 

která by mohla do této kategorie spadat, včetně vraždy, zabavení majetku, plenění, únosu, 

nebo hanobení lidské důstojnosti a znesvěcení lidských ostatků.  

Pokud jde vraždu, jako válečný zločin, bylo by možno použít ustanovení § 412 

trestního zákoníku, který obsahuje kvalifikované skutkové podstaty jednání nazývané válečné 

krutosti,607 jež se zčásti mohou překrývat s teroristickými trestnými činy. Pokud jde 

o majetková jednání, lze využít skutkové podstaty trestného činu plenění v prostoru válečných 

operací podle § 414 trestního zákoníku.608  

                                                           
606 Pro účely této práce bylo provedeno srovnání uložených trestů v letech 2017 a 2018 soudy v Nizozemí, 
Německu, Belgii a Rakousku, tak jak byly nahlášeny Eurojustu pro publikování v TCM. Bylo zjištěno, že tresty 

za pouhý pokus odjet a zapojit se do bojů v Sýrii se pohyboval v rozmezí od 12 do 36 měsíců, přičemž 
v některých případech pachatelé současně šířili propagační materiály týkající se ISIS. 
607 §412 – válečné krutosti (1) Kdo za války nebo jiného ozbrojeného konfliktu poruší předpisy mezinárodního 

práva tím, že nelidsky zachází s civilním obyvatelstvem, utečenci, raněnými, nemocnými, s příslušníky 

ozbrojených sil, kteří zbraně již složili, nebo s válečnými zajatci, bude potrestán odnětím svobody na pět až 

dvanáct let. (2) […](3) Odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem bude pachatel 

potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 nebo 2 a) těžkou újmu na zdraví, nebo b) smrt. 
608 §414 - Plenění v prostoru válečných operací - (1) Kdo v prostoru válečných operací, na bojišti, v místech 

postižených válečnými operacemi, ozbrojeným konfliktem nebo na obsazeném území a) okrádá padlé nebo si 
jinak přisvojí cizí věc, nebo b) svévolně cizí majetek ničí, poškozuje, odnímá, zatajuje nebo zneužívá, 
bude potrestán odnětím svobody na osm až dvacet let nebo výjimečným trestem. 
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Komplikované bude posuzování válečného zločinu umožnění narukování osoby 

mladší 15 let do ozbrojené skupiny a válečný zločin únosu nezletilé osoby a způsobení jeho 

smrti, na základě kterých byla obžalovaná Carla-Josephina v jednom z německých případů. 

Podobné trestné činy nejsou upravené jako válečné zločiny podle českého trestního zákoníku. 

V prvém případě, válečný zločin umožnění narukování osoby mladší 15 let do ozbrojené 

skupiny, trestní zákoník v § 413 (perzekuce obyvatelstva) v odstavci 2 písm. e) uvádí, že 

potrestán bude ten, „kdo odvádí děti ke službě ve zbrani“. Tato skutková podstata se však týká 

odvodu dětí druhé znepřátelené strany. V obdobném případě by bylo možno zřejmě využít 

pouze úpravy týkající se terorismu. V §314e (podpora a propagace terorismu) se v odstavci 2 

uvádí, že potrestán bude „a) kdo ke spáchání teroristického trestného činu nebo trestného činu 

účasti na teroristické skupině (§ 312a) zjedná jiného, b) kdo jinému poskytne informace nebo 

výcvik týkající se výroby nebo používání výbušnin, zbraní, nebezpečných látek anebo jiných 

obdobných metod nebo technik pro účely spáchání teroristického trestného činu“. 

Podle odstavce 4 písm d) se použije vyšší trestní sazba, pokud osoba „spáchá čin uvedený v 

odstavci 2 písm. a) nebo b) vůči dítěti“. Rovněž válečný zločin únosu nezletilé osoby 

a způsobení jeho smrti nenalezneme nikde v ustanoveních týkajících se válečných zločinů 

v českém trestním zákoníku. Na toto jednání však bude obtížné uplatnit i ustanovení 

teroristických trestných činů. V § 311 (teroristický útok) se sice v odstavci 2 písm. b) uvádí 

kdo se „zmocní rukojmí nebo provede únos“, ale k naplnění skutkové podstaty takového činu 

dochází za jiných okolností. Zde by přicházelo v úvahu pouze posouzení trestnosti daného 

jednání podle obecných ustanovení trestního zákoníku, např. podle § 200 trestního zákoníku – 

únos dítěte a osoby stižené duševní poruchou. 

Trestní zákoník však neobsahuje ustanovení válečného zločinu ponižování lidské 

důstojnosti jednáním, které znesvěcuje lidské ostatky. Toto jednání, vesměs spočívající ve 

fotografování při pózování s uříznutými hlavami nepřátel, nebo vedle jejich ukřižovaných těl 

a následným sdílením fotek na Facebooku či YouTube tedy zřejmě nebude možné trestně 

stíhat jako válečný zločin. Takové jednání by se mohlo posuzovat podle teroristické 

legislativy, ale muselo by se podařit prokázat jiné jednání, jež by bylo možno posoudit jako 

teroristický trestný čin (vztah, třeba i nepřímý, k následku, který nastal před oním pózováním 

či jiným obdobným jednáním, popř. i zveřejněném). Pokud se toto nepodaří prokázat, pak by 

připadalo opět v úvahu posoudit jednání podle obecných ustanovení, tedy nanejvýš jako 

trestný čin výtržnictví podle § 358 trestního zákoníku nebo hanobení lidských ostatků podle 

§ 359 trestního zákoníku. Trestný čin podpory a propagace terorismu podle § 312e uvádí jako 
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přitěžující okolnost situaci, kdy je čin spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně 

přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, avšak skutková podstat 

tohoto činu by se jen s obtížemi aplikovala na popsané jednání,609 

 Domnívám se, že Česká republika tedy nepřizpůsobila ustanovení trestního zákoníku 

tak, aby odpovídala Římskému statut MTS, jehož jsme smluvní stranou, a tak jsme přijali 

i závazek uvést své trestněprávní předpisy do souladu s jeho ustanoveními. Zřejmě se 

vycházelo z toho, že se v České republice takové případy vyskytnout reálně nemohou. Rovněž 

se obecně zdá, že zákonodárce nevěnuje pozornost zločinům podle mezinárodního práva 

v porovnání s terorismem. Pokud jde o terorismus, Česká republika provedla v posledních 

letech několik rozsáhlých novel, které pokrývají širokou škálu jednání spáchaných v kontextu 

terorismu. Řešením a jsem přesvědčena, že i nutností, bude provedení novelizace ustanovení 

trestního zákoníku v části týkající se zločinů podle mezinárodního práva. 

3. Vybraná národní soudní rozhodnutí – stíhání zahraničních bojovníků, 

kteří se přidali na stranu bojující proti jednotkám IS 

Ne všechny osoby, které odcházejí bojovat do zahraničí, se připojují na stranu IS nebo 

organizacím na IS napojených. I když jejich počet je mnohem menší, jsou případy bojovníků, 

kteří se připojují k ozbrojeným silám, které bojují proti nim. V těchto případech lze 

vysledovat určité rozdíly v přístupu ke stíhání těchto osob ve státech s anglo-americkým 

právním systémem a státech, které uplatňují princip, který neumožňuje prokurátorskou 

diskreci. V daných případech vycházím pouze z novinových článků, neboť mnohá rozhodnutí 

nejsou dostupná. 

Do první kategorie patří například případ bývalého britského vojáka, Jamese Matthews. 

Královskou prokuraturou mu bylo mu sděleno obvinění pro trestný čin teroru podle zákona 

o terorismu za to, že se v únoru 2016 účastnil výcviku ve výcvikovém táboře vedeným milicí 

YPG bojující proti ISIS v Iráku a Sýrii. Otázka, která se v přípravném řízení řešila, bylo mimo 

jiné i postavení kurdské organizace YPG, která není na seznamu teroristických organizací  

a tedy, zda se na Matthewse vztahuje protiteroristická legislativa. Nakonec prokuratura 

                                                           
609 § 312e - podpora a propagace terorismu – odstavec 1 „Kdo veřejně podněcuje ke spáchání teroristického 

trestného činu, nebo kdo veřejně schvaluje spáchaný teroristický trestný čin nebo pro něj veřejně vychvaluje jeho 

pachatele“. 
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ustoupila od obžaloby.610 Podobně postupovaly justiční orgány například v Austrálii 

a v Kanadě v případě osob, které se připojili k jednotkám YPG nebo ke křesťanské organizaci 

Ewekh Nawsha.611 Jiný přístup mělo Nizozemsko v případě Jitse Akse, který se měl též 

připojit k jednotkám YPG. Za toto jednání byl zatčen a obviněn pro podezření ze spáchání 

vraždy. Prokurátor namítal, že je nepřípustné, aby se civilista připojil k ozbrojenému konfliktu 

kdekoli ve světě a myslel si, že může rozhodovat na životy a smrtí jiných. Právo na použití 

násilí je vyhrazeno pouze armádě. Zatčení Akse vyvolalo vlnu rozhořčení spojenou 

s podpisovou vlnou proti jeho potrestání. Nakonec však jeho trestní stíhání bylo odloženo pro 

nedostatek důkazů.612 

 Do druhé kategorie spadá například případ švýcarského občana Johana Cosara. 

V únoru 2019 švýcarský vojenský soud odsoudil bývalého vojáka za účast v bojích proti 

skupině Islámský stát v Sýrii. Tento bývalý voják využil vojenského výcviku k rekrutování 

stovek mužů s cílem chránit křesťanské skupiny proti ISIS. Byl uznán vinným podle 

švýcarského vojenského trestního zákoníku z maření švýcarské neutrality a bezpečnosti tím, 

že se připojil k zahraniční armádě a byl mu uložen trest 3 měsíce odnětí svobody s podmínkou 

a pokuta 500 franků. Podobné tresty ukládají švýcarské soudy dalším Švýcarům, kteří 

v posledních 10 letech připojili k Francouzské cizinecké legii. Připojení se k zahraniční 

armádě bez výslovného povolení vlády je švýcarským vojenským trestním zákoníkem 

sankcionováno. Johan Cosar je švýcarský občan se syrskými kořeny a jeho rodina jsou členy 

syrské křesťanské komunity. U soudu uvedl, že nejdříve jel do Sýrie jako novinář na volné 

noze, ale když viděl, že islamistické skupiny postupují proti křesťanským komunitám, cítil, že 

nemá na vybranou, než je chránit. Pomohl založit Syrian Military Council, rekrutoval pro ně 

muže, sdílel s nimi své vojenské schopnosti ze švýcarské armády. 613   

4. Hrozba zahraničních bojovníků po jejich návratu do země původu 

Velmi často se lze setkat s tvrzením, že zahraniční bojovníci představují hrozbu pro 

zemi, do které se vracejí po opuštění ozbrojeného konfliktu v zahraničí. Zprávy však ukazují, 

                                                           
610 British man who fought ISIS in Syria has terror charges dropped, 31. 7. 2018, The Guardian 
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/31/james-matthews-who-joined-kurdish-forces-to-fight-isis-
not-guilty (poslední přístup 20. 1. 2020). 
611 No charges for suspected foreign fighters Matthew Gardiner and George Khamis, 20.5 2015, The Sydney 
Morning Herald https://www.smh.com.au/politics/federal/no-charges-for-suspected-foreign-fighters-matthew-
gardiner-and-george-khamis-20150520-gh61nn.html (poslední přístup 20.1.2020). 
612 PAULUSSEN Ch. PITCHER, K, Prosecuting (Potential) Foreign Fighters: Legislative and Practical 
Challenges, ICCT Research Paper, January 2018.  
613 Former Swiss officer Johan Cosar sentenced for fighting IS -   https://www.bbc.com/news/world-europe-
47319581 (poslední přístup 25. 2. 2019). 

https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/31/james-matthews-who-joined-kurdish-forces-to-fight-isis-not-guilty
https://www.theguardian.com/uk-news/2018/jul/31/james-matthews-who-joined-kurdish-forces-to-fight-isis-not-guilty
https://www.smh.com.au/politics/federal/no-charges-for-suspected-foreign-fighters-matthew-gardiner-and-george-khamis-20150520-gh61nn.html
https://www.smh.com.au/politics/federal/no-charges-for-suspected-foreign-fighters-matthew-gardiner-and-george-khamis-20150520-gh61nn.html
https://www.bbc.com/news/world-europe-47319581
https://www.bbc.com/news/world-europe-47319581
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že jen malé procento se zapojuje do teroristických aktivit.614 Thomas Hegghammer, norský 

expert na násilný islamismus, rozlišuje mezi home-grown terorismem a dobrovolníky, kteří 

cestují do zahraničí bojovat za islámskou věc. Uvádí, že mezi lety 1990 až 2010, pouze jeden 

z devíti zahraničních bojovníků byl zapojen do teroristického útoku po svém návratu.615 Další 

z analytiků rovněž varuje před přeháněním hrozby, kterou mají představovat zahraniční 

bojovníci, kteří se vracejí ze Sýrie a Iráku.616 

Ačkoli teroristické útoky v Evropě v letech 2014 a 2015 ukazují, že bývalí zahraniční 

bojovníci s vojenským výcvikem mohou být nebezpečnější než amatérští home-grown 

teroristé. Avšak tyto tragické události nepodporují naprosto jasný závěr o rozsahu, v jakém 

skutečně tyto lidi radikalizovala samotná účast na konfliktu v Sýrii. Šest z mužů, kteří 

provedli teroristický útok v klubu Bataclan a jinde v Paříži dne 13. 11. 2015 byli v Sýrii 

a bojovali na straně IS. Je však těžké říct, kdy se skutečně zradikalizovali, neboť většina 

z těchto pachatelů žila v Bruselu ve čtvrti Molenbeek, která je vyhlášena jako líheň 

islamismu. Někteří z pachatelů pařížského útoku však ani nebyli v Sýrii.617Někteří 

z pachatelů, na které byly vydány zatýkací rozkazy pro jinou trestnou činnost, se do Evropy 

dostali spolu s evidentně nekontrolovanou vlnou imigrantů.618 Původ zločinců, kteří provedli 

útok na redakci časopisu Charlie Hebdo v Paříži v lednu 2015 věc ještě více komplikuje. 

Žádný z nich nebyl zahraničním bojovníkem. Jeden z nich, Cherif Kouachi, byl v roce 2008 

odsouzen pro rekrutování dobrovolníků pro boj v Iráku a sám chtěl do Iráku cestovat. Jeho 

bratr údajně podstoupil vojenský výcvik Al Kajdy v Jemenu.619 Zatím se neukazuje, že by 

navrátilci páchali ideologicky motivovanou trestnou činnost. Této se dopouštějí většinou 

sekundární imigranti, tedy osoby, které se již narodily Evropě, bez ohledu na to, zda mají za 

sebou historii zahraničních bojovníků. Toto ostatně potvrdil jeden z posledních případů útoku 

v Londýně, kde pachatelem byla osoba, pakistánského původu, která se již narodila ve Velké 

                                                           
614 CHESTERMAN S., Dogs of War or Jackels of Terror, Foreign Fighters and Mercenaries in International 
Law, op.cit., str. 395-396; KRAEHENMANN S., Foreign Fighters under International Law, op.cit., str. 10. 
615 ARIELLI N., From Byron to bin Laden, str. 199; HEGGHAMMER T., Should I Stay or Should I Go, 
American Political Science Review, February 2013, str. 1-15. 
616 ARIELLI N., From Byron to bin Laden, op.cit. str. 199.  
617 ARIELLI N., From Byron to bin Laden, op.cit. str.199; rovněž viz. Paris attacks: Who were the attackers? 

BBC News, 27.4.2016 https://www.bbc.com/news/world-europe-34832512 (poslední přístup 15.3.2020). 
 618 The Guardian, Paris attacks: EU in emergency talks on border crackdown, 20. 11. 2015 
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/20/paris-attacks-france-launches-un-push-for-unified-declaration-
of-war-on-isis (poslední přístup 15. 3. 2020). 
619 Andrew Higgins and Maia de la Baume, „Two Brothers Suspected in Killings Were Known to French 

Intelligence Services“, New York Times, 8 January 2015, https://www.nytimes.com/2015/01/08/world/two-
brothers-suspected-in-killings-were-known-to-french-intelligence-services.html (poslední přístup 15.3.2020). 

https://www.bbc.com/news/world-europe-34832512
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/20/paris-attacks-france-launches-un-push-for-unified-declaration-of-war-on-isis
https://www.theguardian.com/world/2015/nov/20/paris-attacks-france-launches-un-push-for-unified-declaration-of-war-on-isis
https://www.nytimes.com/2015/01/08/world/two-brothers-suspected-in-killings-were-known-to-french-intelligence-services.html
https://www.nytimes.com/2015/01/08/world/two-brothers-suspected-in-killings-were-known-to-french-intelligence-services.html
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Británii. Tento pachatel byl džihádistou, avšak nikdy nebyl jako zahraniční bojovník v Sýrii, 

či jinde.620 

V některých případech pachatelé teroristických útoků, u kterých bylo prokázáno, že se 

neúčastnili ozbrojeného konfliktu v Sýrii, tvrdili, že útok byl spáchán v zastoupení ISIS, ale 

tato tvrzení nebyla potvrzena. Příkladem může být případ souzený Okresním soudem ve 

Stockholmu. Pachatel, muž uzbecké národnosti, který žil od roku 2014 ve Švédsku byl 

neúspěšný žadatel o azyl. Dne 7. 4. 2017 najel nákladním vozem v centru Stockholmu do 

chodců. Pět z nich zabil a deset zranil. Poté, co narazil vozem do obchodního domu, měl 

v úmyslu odpálit po doma vyrobenou výbušninu, avšak k výbuchu nedošlo. Okresní soud 

tohoto muže uznal vinným z teroristických zločinů vraždy. Za toto jednání byl dne 7. 6. 2018 

odsouzen na doživotí.621 Další podobný případ se odehrál jen o několik měsíců později ve 

Finsku. Dne 18. 8. 2017, muž cizí národnosti, který se zdržoval nelegálně ve Finsku, za 

použití nože v centru města Turku zabil dvě ženy a těžce zranil dalších osm osob. V případě 

jedné ženy se jí snažil uříznout hlavu a při tom volal „Allahu Akbar“. Za toto jednání byl 

Okresním soudem Varsinais-Suomi dne 15. 6. 2018 odsouzen na doživotí.622 

Útok proti židovskému muzeu v Bruselu v květnu 2014 je jedním z mála případů, kdy 

se na teroristickém činu účastnila osoba, která se jako zahraniční bojovník vrátila ze Sýrie. 

Obviněný Mehdi Nemmouche měl problémy se zákonem ještě před tím, než se stal 

zahraničním bojovníkem. Strávil 5 let ve vězení v Lille za loupež. V roce 2012, pár týdnů po 

svém propuštění, odcestoval do Sýrie. Přidal se na stranu IS a byl údajně vězeňským 

dozorcem. Podle výpovědi francouzského novináře Nicolase Hénina, který byl v zajetí této 

organizace, Nemmouche a skupinka zahraničních bojovníků pravidelně mučila vězně chycené 

IS.623 24. 5. 2014 byl proveden útok na židovské muzeum v Bruselu, kdy pachatel vnikl do 

budovy a zblízka zastřelil 4 osoby. Policii se podařilo identifikovat Nemmouche a další 

osobu, která mu poskytla zbraně. Krátce poté, 30. 5. 2014 byl Nemmouche zatčen.  

                                                           
620K útoku v Londýně se přihlásil Islámský stát, Novinky, 30. 11. 2019 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/k-utoku-v-londyne-se-prihlasil-islamsky-stat-40305500?dop-
ab-variant=0&seq-no=2&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-
boxiku&utm_campaign=null (poslední přístup 20. 3. 2020). 

621 TCM 33/2019, str. 29-30. 
622 TCM 32/2018, str. 31-32. 
623 Anne Penketh, „French Suspect in Brussels Jewish Museum Attack Spent Year in Syria,“ Guardian, 1 June 

2014, http://theguardian.com/world/2014/jun/01/french-suspect-brussels-jevish-museum-attack-syria (poslední 
přístup 15.3.2020). 

https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/k-utoku-v-londyne-se-prihlasil-islamsky-stat-40305500?dop-ab-variant=0&seq-no=2&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/k-utoku-v-londyne-se-prihlasil-islamsky-stat-40305500?dop-ab-variant=0&seq-no=2&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/k-utoku-v-londyne-se-prihlasil-islamsky-stat-40305500?dop-ab-variant=0&seq-no=2&source=hp&utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
http://theguardian.com/world/2014/jun/01/french-suspect-brussels-jevish-museum-attack-syria
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Nemmouche spolu se svým spolupachatelem byli souzeni soudem v Bruselu. Po 

vyhodnocení všech důkazů, soud dospěl k závěru, že Nemmouche spáchal útok s úmyslem 

vážně zastrašit belgické obyvatelstvo a zejména židovskou komunitu. Dopustil se tak 

trestného činu vraždy s teroristickým úmyslem a trestného činu nedovoleného držení zbraní 

s teroristickým úmyslem. Jeho spolupachatel, který pro Nemmoucheho zajišťoval zbraně, byl 

odsouzen pro držení zbraní s teroristickým úmyslem. Nemmouchemu byl uložen trest odnětí 

svobody na doživotí, jeho spolupachateli bylo uložen trest odnětí svobody v trvání 15 let.624 

5. Financování terorismu 
Rovněž otázka financování terorismu často souvisí se zahraničními bojovníky, i když 

ve většině případů nepřímo. Tedy jedná se vesměs o případy, kdy jiná osoba finančně 

podporuje cestu nebo pobyt zahraničního bojovníka. Ač by se mohlo zdát, že toto jednání je 

jednoznačné, následující případy naznačují určité problémy. 

Rezoluce RB 1373 (2001)) uložila státům povinnost kriminalizovat financování 

terorismu a finančně sankcionovat fyzické a právnické osoby spojené s terorismem. V roce 

1999 byla na jejím základě přijata Úmluva OSN o potlačování financování terorismu. Osoba 

spáchá trestný čin ve smyslu této úmluvy „jestliže tato osoba jakýmikoliv prostředky, přímo 

nebo nepřímo, protiprávně a úmyslně poskytne nebo shromažďuje finanční prostředky se 

záměrem, aby byly použity, nebo s vědomím, že mají být použity, ať už plně nebo zčásti, za 

účelem uskutečnění: činu, který představuje trestný čin spadající do rozsahu jedné ze smluv 

uvedených v příloze a definovaný v takové smlouvě.625  

Pro trestněprávní postih v souladu s mezinárodní úpravou tedy postačí alespoň vědomí 

a srozumění (smíření) pachatele s tím, že finanční prostředky mají nebo mohou být použity 

k teroristickým účelům. Samotný teroristický úmysl zřejmě není vůbec požadován. 

MONEYVAL,626 jako trvalý monitorovací orgán Rady Evropy dohlíží nad 

dodržováním opatření v rámci boje proti praní špinavých peněz (legalizace výnosů z trestné 

činnosti) a financování terorismu. Pro zajištění dodržování těchto opatření organizuje 

pravidelné vzájemné evaluace států. V této souvislosti mezinárodní mezivládní organizace. 

                                                           
624 Cour d´Assises de Bruxelles, 7 and 12 March 2019. 

625 Čl. 2 Úmluvy o potlačování financování terorismu - české znění sdělení Mininisterstva zahraničních věcí č. 

18/2006 Sb.m.s. 
626 The Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of 
Terrorism - MONEYVAL is a permanent monitoring body of the Council of Europe entrusted with the task of 
assessing compliance with the principal international standards to counter money laundering and the financing of 
terrorism and the effectiveness of their implementation, as well as with the task of making recommendations to 
national authorities in respect of necessary improvements to their systems.  
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Financial Action Task Force (FATF) připravuje doporučení, které mají státy přijmout, aby 

jejich právní úprava týkající se praní špinavých peněz a financování terorismu byla v souladu 

s jejich mezinárodními závazky. Pokud jde o financování terorismu, Doporučení č. 5 uvádí, že 

„státy by měly kriminalizovat nejen financování teroristických činů, ale také financování 

teroristických organizací a jednotlivých teroristů i v případě, že není dáno spojení 

s konkrétním teroristickým činem nebo činy“.627 Všechna tato opatření v rámci financování 

terorismu jsou natolik široká, že vedou jak k postihu osob, které se skutečně podílí vědomě na 

financování teroristických organizací, tak např. i k trestnímu postihu rodičů, kteří posílají 

peníze svým dětem. Rodiče ve většině případů netuší, že by se tímto jednáním dopouštěli 

trestného činu, hlavně by mělo být těžké prokázat jejich vědomost o tom, že zasíláním peněz 

svým dětem, jako pomoc ve zdánlivé nouzi, by úmyslně podporovali terorismu.628 

Jedním z takových příkladů může být případ Nathalie Haddadiové. Haddaiová byla 

matkou zahraničního bojovníků v Sýrii, který tam i zahynul. U soudu tvrdila, že nevěděla 

o aktivitách svého syna. Peníze mu posílala do Malajsie. Netušila, že se chystá do Sýrie, ani 

že by byl zapojen do teroristických aktivit. Přesto soudu stačil samotný fakt, že příjemcem 

peněž se stal zahraniční „teroristický“ bojovník a že matka mohla vědět, k jakému účelu tyto 

peníze mohou být použity. Matce byl uložen podmíněný trest odnětí svobody v trvání dvou 

let.629  Obdobně byli ve Velké Británii souzeni rodiče jednoho ze zahraničních bojovníků za 

financování terorismu kvůli tomu, že se synovi snažili několikrát poslat peníze. Soud je 

odsoudil k 15 měsícům odnětí svobody s roční podmínkou.630 Toto je nepochybně složitá 

situace, která vede i k určitým morálním dilematům rodičů, zda podporovat své děti v údajné 

nebo možná i skutečné nouzi, navíc v případech, kdy skutečně nemusí mít plné povědomí 

o aktivitách svých dětí.  

Od těchto kontroverzních příkladů financování terorismu se odlišují případy, kdy 

osoby mají znalost situace a často samy jsou členy teroristických organizací nebo je vědomě 

podporují. Takovým je např. český medializovaný případ imáma Samera S, který byl 

odsouzen k deseti letům odnětí svobody za účast na teroristické skupině a financování 

                                                           
627The FATF Recommendations: International Standards on Combating Money Laundering and the Financicng 
of Terrorism and Prolifiration, updated June 2019, doporučení 5, str. 11, dostupné na  https://www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf 
628 Jedná se o složitou otázku principu trestní odpovědnosti, kdy je třeba najít hranici mezi úmyslem nepřímým a 

vědomou nedbalostí. 
629Matka radikála posílala synovi peníze. Francouzský soud jí vyměřil dva roky, Novinky, 28. 9. 2017, 
 https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/matka-radikala-posilala-synovi-penize-francouzsky-soud-ji-vymeril-
dva-roky-40046979 (poslední přístup 2. 1. 2020). 
630 Džihádista Jack chce z kurdského vězení na Západ. ČT24, 21. 8. 2019, 

https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2902010-dzihadista-jack-chce-z-kurdskeho-vezeni-na-zapad-londyn-mu-vzal-
obcanstvi-kanada-mlzi (poslední přístup 2. 1. 2020). 

https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF%20Recommendations%202012.pdf
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/matka-radikala-posilala-synovi-penize-francouzsky-soud-ji-vymeril-dva-roky-40046979
https://www.novinky.cz/zahranicni/clanek/matka-radikala-posilala-synovi-penize-francouzsky-soud-ji-vymeril-dva-roky-40046979
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2902010-dzihadista-jack-chce-z-kurdskeho-vezeni-na-zapad-londyn-mu-vzal-obcanstvi-kanada-mlzi
https://ct24.ceskatelevize.cz/svet/2902010-dzihadista-jack-chce-z-kurdskeho-vezeni-na-zapad-londyn-mu-vzal-obcanstvi-kanada-mlzi
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terorismu. Samer S. byl usvědčen z toho, že pomohl svému bratrovi odjet do Sýrie a vstoupit 

do teroristické organizace An-Nusra, později známé jako Džabhat Fatah aš-Šám (Fronta 

dobytí Sýrie). Dále zajistil cestu do Sýrie ženě, kterou předtím oddal po internetu se svým 

bratrem. Rovněž posílal peníze na podporu této teroristické organizace. Tento muž studoval 

náboženství v Saudské Arábii. byl zvolen pražskými muslimy do čela Muslimské obce 

v Praze. Odtud později kvůli vzájemným sporům odešel. Další zástupci muslimské komunity 

se pak od něj veřejně distancovali.631 Dalším příkladem může být případ muže norské 

národnosti, který byl norským nejvyšším soudem odsouzen k trestu odnětí svobody na devět 

let za účast na teroristické organizaci a rekrutování pro ni a za poskytování materiální  

a finanční pomoci teroristické organizaci. Tento muž byl hlavním představitelem a mluvčím 

organizace The Prophet´s Ummah, salafistická džihádistická skupina v Norsku. Organizoval 

a napomáhal osobám, které se rozhodly odjet bojovat do Sýrie. Zajišťoval letenky, lístky na 

vlak, odvoz na letiště, kontakty na členy ISIS v Sýrii. Rovněž vyplňoval formuláře a zasílal je 

na norský sociální úřad, aby zajistil pokračování v přijímání sociálních dávek pro osoby, které 

odjely do Sýrie. Dále finančně podporoval tyto bojovníky a zajišťoval pro ně převody na 

bankovní účty.632 

6. Shrnutí 
Obrovská vlna odchodu zahraničních bojovníků do Sýrie od začátku ozbrojeného 

konfliktu v roce 2012 si vyžádala reakci justičních orgánů. Využívala se legislativa, která byla 

k dispozici a následně další zákony postihující terorismus. Jelikož je extrémně náročné 

zajišťovat důkazy v zemích, kde probíhá válečný konflikt, většina států se zaměřila pouze na 

stíhání zločinů, jako je členství v teroristické organizaci. V takových případech vesměs 

postačí pouhé prokázání, že se daná osoba připojila k teroristické organizaci nebo takový 

úmysl měla. V poslední době nastupuje trend tzv. souhrnného obvinění, kdy zahraniční 

bojovníci jsou obvinění vedle teroristických trestných činů (zejména účasti v teroristické 

organizaci), rovněž pro zločiny podle mezinárodního práva, které spáchali. Tento postup 

povede k individuálnějšímu přístupu, který tak může zahrnout celkové spektrum všech 

spáchaných zločinů. Navíc uznáním a pojmenováním těchto zločinů, je dána větší satisfakce 

jejich obětem (například v případě genocidního jednání bojovníků ISIS vůči Jezídům v Sýrii 

a Iráku, které zůstává jakoby zastřené při pouhém obvinění pro teroristická jednání).   
                                                           
631Za podporu terorismu dostal bývalý pražský imám Samer Shehadeh deset let, Idnes, 28. 2. 2020. 
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/byvaly-imam-samer-shehadeh-soud.A200228_122851_domaci_knn 
(poslední přístup 20.4.2020). 
632 TCM 33/2019, str. 23. 

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/byvaly-imam-samer-shehadeh-soud.A200228_122851_domaci_knn
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Analýza případů ukazuje na nejednotnost při využívání právní kvalifikace jednání 

zahraničních bojovníků, stejně tak nekonzistentnost při ukládání trestů za obdobná jednání. 

Mnohé z vybraných států přijalo do své legislativy plně ustanovení o trestných činech 

stanovených v Římském statutu, což jim umožňuje právní postih pro široký rozsah válečných 

zločinů a zločinů proti lidskosti. České republika má velmi podrobnou úpravu teroristických 

trestných činů, avšak ustanovení týkající se válečných zločinů se jeví omezená. Nabízí se 

proto novelizace trestního zákoníku tak, aby se příslušná ustanovení týkající se zločinů podle 

mezinárodního práva dostala do souladu s Římským statutem, jehož jsme smluvní stranou 

a současně jsme ratifikací této smlouvy přijali i závazek uvést své trestněprávní předpisy do 

souladu s jeho ustanoveními. 
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Část VI – Národní soudnictví a trestní odpovědnost zahraničních 

bojovníků (Ukrajina) 

1. Legislativní a praktické otázky 

Komplikovanější je situace ohledně zahraničních bojovníků na Ukrajině. Zdá se, že 

tomuto konfliktu není věnováno tolik pozornosti, jako konfliktu v Sýrii a Iráku, přestože do 

něj odešlo rovněž značné množství zahraničních bojovníků. Jedním z důvodů může být 

i skutečnost, že se dlouho předpokládalo, že tito bojovníci nepředstavují takovou hrozbu státu, 

do kterého se vracejí, jako je v případě bojovníků v Sýrii. Toto je z velké části pravda. Je jen 

malá pravděpodobnost, že by se tyto osoby po svém návratu dopouštěly teroristických útoků. 

Toto vyplývá i z charakteru osob, které odcházejí na Ukrajinu bojovat. Často jsou to veteráni 

z předcházejících bojů z území bývalého Sovětského svazu; osoby, které jsou rozčarované 

z přístupu svých vlád k určitým konfliktům; nebo to jsou lidé, kteří jen vyhledávají příležitost, 

aby mohli bojovat.633 V tomto konfliktu nehraje roli náboženství jako je tomu v konfliktu 

v Sýrii. Avšak i u některých bojovníků odcházejících na Ukrajinu je zřejmá radikalizace 

a sklony buď k levicovému či pravicovému extrémismu.634 Složitost tohoto konfliktu, 

a hlavně posouzení právního postavení zahraničních bojovníků v něm, je dána i tím, že obě 

válčící strany přijaly zahraniční bojovníky. Zahraniční bojovníci jsou jak na straně pro-

ruských (separatistických) sil, tak na straně sil pro-ukrajinských. Navíc na pro-ukrajinské 

straně jsou zahraniční bojovníci nejen v řadách oficiální ukrajinské armády, ale rovněž 

v různých samostatných jednotkách (hnutí Pravý sektor, čečenské jednotky apod.). Z tohoto 

pohledu by se z historické perspektivy dal tento konflikt přirovnat se Španělskou občanskou 

válkou v třicátých letech minulého století – jednalo se o střet pravicových a levicových 

ideologií, fašismus a komunismus, a zahraniční bojovníci bojovali na obou stranách konfliktu.  

V rámci Evropy je zatím málo případů, ve kterých je k dispozici pravomocný 

rozsudek, týkající se navrátivších se bojovníků z Ukrajiny. Kontroverzní zůstává i otázka, zda 

k těmto bojovníkům přistupovat stejným způsobem jako k islamistickým bojovníkům 

odcházejícím či navracejícím se ze Sýrie a Iráku, tedy přistupovat k nim jako k teroristům.  

                                                           
633 Srov. MURAUSKAITE E., Foreign Fighters in Ukraine: Assessing Potential Risks, Vilnius Institute for 
Policy Analysis, 2020, https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2020/02/FOREIGN-FIGHTERS-IN-
UKRAINE-ASSESSING-POTENTIAL-RISKS.pdf 
634 Např. pachatel vražd v mešitě ve městě Christchurch byl údajně před spácháním svého činu několikrát na 

Ukrajině. 

https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2020/02/FOREIGN-FIGHTERS-IN-UKRAINE-ASSESSING-POTENTIAL-RISKS.pdf
https://vilniusinstitute.lt/wp-content/uploads/2020/02/FOREIGN-FIGHTERS-IN-UKRAINE-ASSESSING-POTENTIAL-RISKS.pdf
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Při prvotním posouzení informací, které jsou k dispozici, lze vidět značně nejednotný 

přístup k trestnímu postihu zahraničních bojovníků na Ukrajině. Samotné ukrajinské justiční 

orgány stíhají zahraniční bojovníky podle teroristické legislativy. Specificky se jedná o článek 

258-3 ukrajinského trestního zákoníku.635 Jedním z případů vedených ukrajinskými orgány je 

věc Vladimíra N. Poljakova, který byl zahraničním bojovníkem z Estonska. Poljakov byl 

původně stíhán v Estonsku, rovněž pro trestný čin terorismu podle článku 237 estonského 

trestního zákoníku, ale byl předán k trestnímu stíhání na Ukrajinu.636 Poljakov se připojil 

k ozbrojeným jednotkám Luhanské lidové republiky, kterou ukrajinské orgány jako celek 

považují za teroristickou organizaci. Poljakov byl odsouzen pro trestný čin účasti na 

teroristické organizaci a pro nezákonné držení zbraní nebo výbušnin k úhrnnému trestu odnětí 

svobody v trvání 5 let a 8 měsíců.637  

Další zemí, která aplikuje protiteroristickou legislativu na zahraniční bojovníky na 

Ukrajině, je Velká Británie. Stejně jako některé jiné státy se jeví, že trestně stíhání jsou 

vesměs osoby, které se přidávají na pro-Ruskou stranu konfliktu. Příkladem je případ Bena 

Stimsona, který se připojil k ozbrojeným silám na Donbasu. Byl odsouzen na 5 let pro 

napomáhání jiným ke spáchání teroristických jednání podle článku 5 zákona o terorismu 

z roku 2006.638 

Zajímavý přístup k zahraničním bojovníkům má Itálie. Pokud jde o zahraniční 

bojovníky, kteří odcházejí na Ukrajinu, tyto považuji za žoldnéře a aplikují ustanovení 

Úmluvy OSN proti rekrutování, použití, financování a výcviku žoldnéřů, jejíž ustanovení byly 

doslovně přijaty do italské trestně právní úpravy. Jako příklad lze uvést rozsudek soudu 

v Janově, kterým byl uznán vinným albánský občan KO za výcvik a rekrutování nejméně 

jedné osoby pro účast na vnitrostátním ozbrojeném konfliktu (Ukrajina-Donbas) s cílem 

podkopat ústavní zřízení nebo územní integritu ukrajinského státu, aniž by byl ukrajinským 

občanem nebo členem stran v konfliktu. Za toto jednání byl odsouzen na 2 roky a 8 měsíců. 

Druhý z odsouzených byl moldavský občan VV, který byl odsouzen za podstoupení výcviku 

                                                           
635 Článek 258-3: Vytvoření teroristické skupiny nebo teroristické organizace, vedení takové skupiny nebo 
organizace nebo účast v takové organizaci nebo její organizování nebo další podpora při vytváření nebo 

aktivitách takové skupiny je trestné. 
636 Estonsko a Ukrajina mají dvoustrannou extradiční dohodu, která obsahuje i možnost předávání vlastních 

občanů. 
637 Prokurátor v. Vladimir Nikolajevič Poljakov, Lisičanský městký soud, rozsudek sp. zn. 433/2421/16k, ze dne 

18. 12. 2017. 
638 BLACK Ch., The Ben Stimson Case: Prosecuted for Fighting Fascism in Ukraine, Global Research, 24 
October 2017, https://www.globalresearch.ca/the-ben-stimson-case-prosecuted-for-fighting-fascism-in-
ukraine/5614661 

https://www.globalresearch.ca/the-ben-stimson-case-prosecuted-for-fighting-fascism-in-ukraine/5614661
https://www.globalresearch.ca/the-ben-stimson-case-prosecuted-for-fighting-fascism-in-ukraine/5614661
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a zrekrutování pro vnitrostátní ozbrojený konflikt na Ukrajině. Za toto jednání mu byl uložen 

trest odnětí svobody na 1 rok a 4 měsíce podmíněně.639  

Francie rovněž ratifikovala Úmluvu OSN proti rekrutování, použití, financování 

a výcviku žoldnéřů, kdy zákaz žoldnéřství je upraven v článku 436 francouzského trestního 

zákoníku. Na rozdíl od Itálie toto ustanovení údajně nemohou použít na zahraniční bojovníky 

odcházející na Ukrajinu, neboť je nutné prokázat, že pachatelé musí získat „osobní výhodu 

nebo odměnu značně převyšující co je zaplaceno nebo slíbeno bojovníkovi stejné hodnosti 

a se stejnými povinnostmi v ozbrojených silách bojujících na stejné straně“. Francouzské 

orgány tedy obdobně jako jiné aplikují na zahraniční bojovníky na Ukrajině protiteroristickou 

legislativu.640  

Litva má od roku 2017 nové ustanovení článku 250-6 litevského trestního zákoníku – 

odchod za teroristickým účelem.641 Dosud však Litva nemohla poskytnouí žádný pravomocný 

rozsudek, který by se týkal zahraničního bojovníka na Ukrajině. 

Většina balkánských států účast svých občanů na konfliktu na Ukrajině nestíhá pro 

teroristické trestné činy. Například Severní Makedonie vložila do svého trestního zákoníku 

vedle článku 322 – služba v armádě nepřítele, nový článek 322A trestního zákoníku – účast 

v zahraniční armádě, policii, paramilitárních a para policejních formacích. Obdobně Bosna 

a Hercegovina provedla novelu trestního zákoníku, do kterého přidala článek 162B – 

nedovolené založení nebo připojení se k cizím paramilitárním nebo para policejním silám. 

Stejně tak i Litva přijala do svého trestního zákoníku ustanovení – účast na ozbrojeném 

konfliktu mimo území Lotyšska. 

 Další země svou legislativu upravily jiným směrem, a to zákazem vycestování do 

určitých oblastí. Tyto oblasti pokrývají, mimo jiné, Ukrajinu, Irák či Sýrii. K takovým zemím 

patří například také Dánsko, které v roce 2018 novelizovalo trestní zákoník a přidalo nový 

článek 114 j) trestního zákoníku.642 

                                                           
639 Tribunale di Genova, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, sentenza, Sent. N. 816/19, 2. 7. 2019  
640 Článek 436 francouzského trestního zákoníku 
641 Osoba, která přijde na území Lotyšska nebo jde do jiné země, aby připravila nebo spáchala teroristický čin 

nebo se účastnila ve spáchání teroristického činu, nebo se účastní v aktivitách skupiny, která má za cíl spáchání 
teroristických činů, nebo aby získala teroristický výcvik, bude potrestána odnětím svobody až na 5 let. 
642 Čl. 114j - 1) osoba, která je dánským občanem nebo má trvalý pobyt na území dánského státu, a která vstoupí 

nebo přebývá na území, jež je uvedeno pod bodem 3, bez povolení, bude odsouzen k odnětí svobody do šesti 

let2) odstavec 1 se nevztahuje na vstup nebo přebývání pro výkon veřejné funkce nebo úřadu s dánskou, cizí 

nebo mezinárodní organizací3) po vyjednávání s ministrem zahraničí a ministrem obrany, může ministr 

spravedlnosti stanovit pravidla určující, že nějaká oblast, ve které se nachází skupina nebo společenství jak 

uvedeno článku 114e , které je stranou v ozbrojeném konfliktu, bude spadat pod odstavec 1. Parlamentním 

rozhodnutím, může parlament zrušit pravidlo stanovené ministrem spravedlnosti podle první věty. 



172 

V Rakousku je upraven trestný čin nadržování nepřátelským silám (článek 257 

rakouského trestního zákoníku), avšak tento článek se dá použít pouze na službu 

v nepřátelských silách v případě války, na níž je zúčastněno Rakousko. Jinak bojování v cizí 

armádě není trestným činem. Může však být důvodem pro zbavení státního občanství. 

Přestože separatistické síly v Ukrajině nejsou na EU seznamu teroristických organizací, 

Rakousko by uvažovalo o trestním stíhání pro teroristický trestný čin. V současné době je 

vedeno pouze jedno trestní stíhání rakouského občana, jako zahraničního bojovníka na 

Ukrajině. Tento občan je však stíhán pro válečný zločin. Trestní řízení v této věci nebylo 

dosud ukončeno.643 

Rovněž jeden z občanů Švédska, který se účastnil bojů na Ukrajině, byl stíhán pro 

podezření ze spáchání válečných zločinů. Pro nedostatek důkazů bylo trestní řízení odloženo. 

Německá legislativa zakazuje pouze zapojení do zahraničních teroristických organizací, 

přičemž německá vláda separatistické jednotky na východní Ukrajině nepovažuje za 

teroristy.644 

Ač bylo shora uvedeno, že zahraniční bojovníci vracející se z Ukrajiny většinou 

nepředstavují hrozbu pro stát svého původu, existují výjimky. Jedním z případů byl zmařený 

pokus o převrat a vraždu ministerského předsedy v den voleb v Černé Hoře v roce 2016. Do 

této akce bylo zapojeno několik pravicových srbských extrémistů, kteří původně bojovali na 

Ukrajině na straně proruských sil. Celá akce měla být řízena ruskými zpravodajskými silami. 

Pachatelé byli souzeni pro účast na teroristickém činu.645  

Česká republika vede asi 10 trestních řízení proti osobám, které se účastní nebo účastnily 

ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. Všechny tyto osoby jsou stíhány pro zločin teroristického 

útoku. Dosud byla pravomocně odsouzena pouze jedna osoba, a to Erik Eštu. Právě tento 

případ je ukázkou nerozhodnosti v přístupu k trestnímu postihu zahraničních bojovníků na 

Ukrajině, a proto bude dále podrobněji rozebrán.  

                                                           
643 Austrian Suspected of War Crimes in Ukraine. We Talked to His Co-Fighters, 10. 5. 2017, 
https://en.hromadske.ua/posts/austrian-suspected-of-war-crimes-in-ukraine-we-talked-to-his-co-fighters 
(poslední přístup 20. 2. 2020). 
644 Na Ukrajině za Putina bojují i němečtí občané, Česká pozice, 24. 5. 2015, 

http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/na-ukrajine-za-putina-bojuji-i-nemecti-obcane.A150520_120336_pozice-
tema_lube (poslední přístup 6. 10. 2019). 
645 Hospodářské noviny, Rusové se pokusili o převrat v Černé Hoře, plánovali zabít premiéra. Připomíná to 

donbaský scénář, 7.11.2016 https://zahranicni.ihned.cz/c1-65509640-rusove-se-pokusili-o-prevrat-v-cerne-hore-
planovali-zabit-premiera-pripomina-to-donbasky-scenar (poslední přístup 8.10.2019). 

https://en.hromadske.ua/posts/austrian-suspected-of-war-crimes-in-ukraine-we-talked-to-his-co-fighters
http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/na-ukrajine-za-putina-bojuji-i-nemecti-obcane.A150520_120336_pozice-tema_lube
http://ceskapozice.lidovky.cz/tema/na-ukrajine-za-putina-bojuji-i-nemecti-obcane.A150520_120336_pozice-tema_lube
https://zahranicni.ihned.cz/c1-65509640-rusove-se-pokusili-o-prevrat-v-cerne-hore-planovali-zabit-premiera-pripomina-to-donbasky-scenar
https://zahranicni.ihned.cz/c1-65509640-rusove-se-pokusili-o-prevrat-v-cerne-hore-planovali-zabit-premiera-pripomina-to-donbasky-scenar
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2. Případ Erika Eštu  

Eštu v dubnu 2015 odjel přes území Ruské federace do města Doněck, kde se 

nacházela fronta mezi ukrajinskou armádou a ozbrojenými jednotkami tzv. Doněcké lidové 

republiky. Po příjezdu na místo se měl údajně zapojit do činnosti ozbrojené skupiny tzv. 

Republikánské gardy Doněcké lidové republiky. Měl být vyzbrojen útočnou puškou AK-47. 

Mezi činnosti obžalovaného patřila nejméně stráž v zákopu na frontě, dále kopání okopů, 

údržba zbraní, stráž u tržiště a na dalších místech v Doněcku a jeho okolí. Z této oblasti Eštu 

v květnu 2015 odcestoval a následně se vrátil do České republiky. 

Erik Eštu byl obžalován pro zločin teroristického útoku podle § 311 odst. 1 písm. a) 

odst. 3 písm. a) tr. zákoníku s přihlédnutím k § 313 tr. zákoníku účinného do 31. 5. 2015646 

s odůvodněním, že se zapojil do činnosti ozbrojené skupiny tzv. Republikánské gardy 

Doněcké lidové republiky, o níž věděl, že je aktivně činná ve prospěch Doněcké lidové 

republiky, která se politicky i vojensky vymezuje vůči suverénní Ukrajině, na části jejíhož 

území byla vyhlášena. 

Obžalovaný se u soudu hájil tím, že pouze rád cestuje a chtěl navštívit oblast, odkud 

pochází jeho manželka a dále chtěl navštívit svého kamaráda, který žije v Doněcku, u kterého 

také i přespával. Rovněž chtěl přispět k humanitární pomoci. Tato jeho obhajoba byla 

vyvrácena mimo jiné i jeho vlastním deníkem, ve kterém svůj pobyt popisuje naprosto 

odlišně. 

Na rozdíl od podané obžaloby Krajský soud Hradec Králové, pobočka Pardubice 

rozsudkem ze dne 17. 5.2019 uznal Erika Eštu vinným zločinem účasti na organizované 

zločinecké skupině podle § 361 odst. 1, odst. 2 trestního zákoníku a byl mu uložen trest odnětí 

svobody v trvání tří let, který byl odložen na zkušební dobu čtyř let.647 

Soud se zabýval důvody, pro které odmítl posouzení jednání obžalovaného pro trestný 

čin teroristického útoku. Podle soudu pro naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu by 

musel obžalovaný jednat záměrně a mít úmysl (přímý či eventuální) poškodit ústavní zřízení 

nebo obranyschopnost státu, narušit nebo zničit základní politickou, hospodářskou nebo 

                                                           
646 § 311/3a - Kdo v úmyslu narušit základní politickou, hospodářskou nebo sociální strukturu cizího státu 

provede útok ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví a takový 
čin spáchal, jako člen organizované skupiny bude potrestán odnětím svobody na tři až dvanáct let. 
647 Za boje na Ukrajině dostal voják podmínku. Dá se s tím žít, řekl, Novinky.cz., 17. 5. 2019 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-boje-na-ukrajine-dostal-vojak-podminku-40283385 (poslední přístup 

30. 5. 2019); rovněž Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, rozsudek ze dne 17. 5. 2019, sp. zn. 
64 T 1/2019. 

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/za-boje-na-ukrajine-dostal-vojak-podminku-40283385
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sociální strukturu státu. Soud byl však přesvědčen, že z motivace obžalovaného takový cíl 

nebyl zjištěn. Rovněž z provedených důkazů nevyplývá, že by obžalovaný provedl útok 

ohrožující život nebo zdraví člověka s cílem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví. 

Obžalovaný sice byl připraven k ozbrojené akci, avšak k akci během jeho pobytu nedošlo.  

 případě naplnění všech znaků skutkové podstaty by i tak bylo možné jednání obžalovaného 

kvalifikovat pouze jako přípravu zločinu teroristického útoku podle § 20 odst. 1 k § 311 odst. 

1 písm. a) odst. 3 písm. a) tr. zákoníku.648 

Soud zvažoval kvalifikace trestného činu služby v cizích ozbrojených silách podle 

§ 321 odst. 1 trestního zákoníku.649 V daném případě by vzhledem k cílům vnitřní struktuře 

a organizovanosti Republikánské gardy by bylo možné tuto skupinu považovat za součást 

ozbrojených sil Doněcké lidové republiky. Soud se však domníval, že tento útvar nelze 

považovat za stát podle mezinárodního práva, byť v rámci samozvané Doněcké lidové 

republiky lze najít některé pro stát typické znaky (území, vláda, parlament apod.). S ohledem 

na zjevnou aktivitu ozbrojených sil Ruské federace na území Doněcké oblasti by tato 

kvalifikace přicházela do úvahy i v případě, že by bylo možné povstalecké skupiny považovat 

za součást ozbrojených sil Ruské Federace či jejich velení podřízené, ale k takovému závěru 

soud neměl dostatek důkazů.  

Soud však vyhodnotil Republikánskou gardu, v níž obžalovaný konal službu za 

organizovanou zločineckou skupinu.650 Podle soudu se jedná o ozbrojenou složku, která koná 

ve prospěch Doněcké lidové republiky. Jejím cílem je získání nezávislosti a narušení základní 

státní struktury Ukrajiny a to i za pomoci ozbrojených akcí namířených proti zdraví a životu 

jiných osob. Soud tedy uzavřel, že jednání Republikánské gardy naplňuje základní znaky 

skutkové podstaty tr. činu teroristického útoku podle § 311 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. 

Obžalovaný tím, že se činnosti popsané skupiny aktivně účastnil (byť nebylo prokázáno, že 

by se dostatečně ztotožnil s jejími cíli) naplnil zákonné znaky skutkové podstaty zločinu 

                                                           
648 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, para 42. 
649 § 321 odst. 1 - Občan České republiky, který v rozporu s jiným právním předpisem koná službu ve vojsku 

nebo ozbrojených silách jiného státu, bude potrestán odnětím svobody až na pět let. 
650 Podle § 129 tr. zákoníku – účinného v době popsané ve výroku – byla organizovaná zločinecká skupina 

vymezena jako společenství více osob s vnitřní organizační strukturou, s rozdělením funkcí a dělbou činností, 

která je zaměřena na soustavné páchání úmyslné trestné činnosti. 
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účasti na organizované zločinecké skupině podle § 361 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku ve znění 

do 31.1 2017. 651 

Proti tomuto rozsudku obě strany podaly odvolání k Vrchnímu soudu v Praze. Tento 

soud původní rozsudek zrušil a sám rozhodl tak, že obviněného Eštu uznal vinným pokusem 

trestného činu služby v cizích ozbrojených silách podle § 21 odst. 1, § 321 odst. 1 trestního 

zákoníku. Původně uložený trest zmírnil na odnětí svobody v trvání dvou let s podmíněným 

odkladem v trvání tří let.652  Rovněž Vrchní soud v Praze odmítl právní kvalifikaci obsaženou 

v obžalobě pro trestný čin teroristického útoku. 

 Jako argument pro toto rozhodnutí Vrchní soud v Praze uvedl, že samotný fakt, že 

Doněcká lidová republika není „jiným státem“, takže ani Republikánská garda Doněcké 

lidové republiky není cizím vojskem nebo ozbrojenými silami ve smyslu § 321 trestního 

zákoníku, ještě neznamená, že by si obviněný těchto okolností byl nutně vědom. Vrchní soud 

byl přesvědčen, že řada důkazů, obsažených v trestním spise, svědčila o tom, že Eštu se mohl 

domnívat, nebo byl dokonce přesvědčen o tom, že slouží v ozbrojených silách státu, 

konkrétně ozbrojených silách tzv. Doněcké lidové republiky. Podle názoru Vrchního soudu 

v Praze se jednalo o klasický pozitivní omyl o normativním znaku skutkové podstaty a takový 

omyl se má posoudit podle zásad o omylu skutkovém (§ 18 trestního zákoníku).  Z tohoto 

důvodu je namístě posuzovat jednání obviněného jako pokus trestného činu služby v cizích 

ozbrojených silách podle § 21 odst. 1 k § 321 odst. 1 trestního zákoníku, a to pokus relativně 

nezpůsobilý.653 

Toto rozhodnutí se jeví problematické. Doněckou lidovou republiku není možno 

reálně považovat za stát, a tedy ani Republikánskou gardu Doněcké lidové republiky nelze 

považovat za vojsko či ozbrojenou sílu jiného státu. Odvolací soud to i sám připouští.654 

Z výpovědi obviněného ani z jiných materiálů předložených soudu není zřejmé, že by 

obžalovaný sám měl takovou představu o Doněcké lidové republice či Republikánské gardě 

Doněcké lidové republiky. Naopak je zřejmé, že si obžalovaný byl vědom toho, že se zapojuje 

                                                           
651 Po novelizaci trestního zákoníku platného od 1. 2. 2017 by bylo možno jeho jednání kvalifikovat jako trestný 

čin účasti na teroristické skupině podle § 312a odst. 1 tr. zákoníku  ve vztahu k § 129 a tr. zákoníku, což však při 

zachování zásady podle § 2 odst. 1 tr. zákoníku o trestnosti činu, by nebylo pro obviněného příznivější. 
652 Rovněž viz Soud zmírnil českému vojákovi podmínku za účast v konfliktu na Ukrajině, Novinky.cz, 

17.9.2019https://www.novinky.cz/krimi/clanek/soud-zmirnil-ceskemu-vojakovi-podminku-za-ucast-v-konfliktu-
na-ukrajine-40296768; (poslední přístup 30. 9. 2019). 
653 Vrchní soud v Praze, rozsudek ze dne 17. 7. 2019, sp. zn. 10 To 71/2019, para 77-80. 
654 tamtéž, para 75.  

https://www.novinky.cz/krimi/clanek/soud-zmirnil-ceskemu-vojakovi-podminku-za-ucast-v-konfliktu-na-ukrajine-40296768
https://www.novinky.cz/krimi/clanek/soud-zmirnil-ceskemu-vojakovi-podminku-za-ucast-v-konfliktu-na-ukrajine-40296768
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do činnosti separatistického povstaleckého uskupení.655 Jak vyplývá i z rozsudku krajského 

soudu, jeho motivací nejspíše bylo být tam, kde se odehrává nějaká vojenská aktivita.656  

Je nutno podotknout, že žádný ze soudů se však nezabýval samotným konfliktem na 

Ukrajině, ani postavením tam bojujících osob ve smyslu MHP. Odvolací soud pouze zmiňuje 

„složitost vztahu uvedené problematiky k mezinárodnímu právu“657 V této věci bylo ve smyslu 

§ 265d odst. 1 písm. a) trestního řádu podáno dovolání k Nejvyššímu soudu.658 

3. Legislativa České republiky 

Rozsudek ve věci Erika Eštu byl prvním českým rozsudkem ve věci zahraničního 

bojovníka na Ukrajině, ale rozhodně nepřinesl jasno do problematiky právní kvalifikace 

obdobných jednání. Soudy a státní zastupitelství nabídli celkem tři odlišné právní kvalifikace, 

v různých stádiích spáchání trestné činnosti (příprava, pokus, dokonání) pro tři trestné činy 

(teroristický útok, účast na zorganizované zločinecké skupině a službě v cizích ozbrojených 

silách). Lze však polemizovat, nakolik přesvědčivě takto koncipované právní konstrukce 

vystihují danou situaci.  

Pokud jde o zločin teroristického útoku, případně podle nové právní úpravy např. 

zločin účasti na zločinecké skupině podle § 312, je nutné prokázat teroristický charakter 

takové skupiny, ke které se daná osoba připojuje. Rovněž je nutno prokázat tzv. specifický 

teroristický úmysl, a to u všech dalších protiteroristických skutkových podstat (a to i u jednání 

přípravného či podpůrného charakteru). Pokud jde o ozbrojené skupiny působící na Ukrajině, 

rozhodně nepanuje shoda v tom, jak je posuzovat, tedy zda se jedná o teroristické skupiny, či 

nikoli. Konkrétně případ Ukrajiny ukazuje, jak nejednotná definice terorismu, avšak 

i problematika politické interpretace takové případné definice v souvislosti s probíhajícím 

konfliktem, může vést k tomu, že, v parafrázi ke známému výroku, zahraniční teroristický 

bojovník jedné strany bude chápán jako bojovník za svobodu strany druhé. 

Skutková podstata trestného činu účasti na organizované zločinecké skupině podle 

§ 361 trestního zákoníku směřuje k ochraně zájmů společnosti před vyšší formou společné 

činnosti, tedy organizovaným zločinem, avšak primárně jistě nemíří na situace, kdy se osoby 

zapojí do činnosti nestátních ozbrojených entit zaměřených na působení v ozbrojeném 

konfliktu probíhajícím na území jiného státu. 

                                                           
655Vrchní soud v Praze, para 69-72. 
656 Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, para 39. 
657 Rozsudek Vrchního soudu v Praze, para 59. 
658 V době uzavření této disertační práce, dne 11. 5. 2020, Nejvyšší soud nevydal rozhodnutí ohledně dovolání. 
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V neposlední řadě je třeba zmínit i skutkovou podstatu trestného činu služby v cizích 

ozbrojených silách podle § 321 trestního zákoníku. Tato právní kvalifikace však zahrnuje 

pouze občany České republiky, kteří v rozporu s jiným právním předpisem konají službu ve 

vojsku nebo v ozbrojených silách jiného státu. Vzhledem k tomu, že se musí jednat o stát 

uznaný Českou republikou, aplikace tohoto ustanovení je tak vyloučena v případě nestátních 

entit, které sice obdobně jako stát fungují, či se tak označují, ale de iure státem nejsou. Navíc 

stávající ozbrojené konflikty jsou často nepřehledné, bývá mnohdy složité rozlišit, která 

ozbrojená skupina je státní (podléhající státnímu vedení) a která nestátní. V případě, že se 

faktický vztah ozbrojené skupiny se státní mocí neprokáže, aplikace ustanovení sankcionující 

tento trestný čin nepřichází v úvahu. Mohlo by se zdát, že konstrukce Vrchního soudu v Praze 

v případě Erika Eštu, založená na právním omylu o charakteru Republikánské gardy Doněcké 

lidové republiky, je uměle nastavená. Soud se uvedenou právní kvalifikací mohl snažit 

nahradit skutečnost, že český trestní zákoník neobsahuje trestný čin, jehož skutková podstata 

by odpovídala zapojení českého občana do nestátní ozbrojené skupiny v zahraničí. 

Pochopitelně s vyjímkou, že tato ozbrojená skupina je považována za teroristickou organizaci. 

Trestní postih by rovněž připadal v úvahu, pokud by se daná osoba dopustila vážného 

porušení MHP, tedy pro podezření ze spáchání válečného zločinu. 

Přitom Česká republika již minimálně od roku 2015 diskutuje možnost novely trestního 

zákoníku, která by usnadnila postih zahraničních bojovníků připojujících se k nestátním 

ozbrojeným silám, jež svým charakterem nelze jednoznačně charakterizovat jako teroristické. 

Jak je zřejmé z prezentovaného případu, stávající právní úprava obsažená v trestním zákoníku 

v současnosti neumožňuje vždy jednoznačně postihnout osoby, které se účastní činnosti 

ozbrojených skupin působících v ozbrojeném konfliktu na území jiného státu.  

Proto by jistě bylo vítáno přijetí nového ustanovení trestního zákoníku, které by 

kriminalizovalo účast na nestátní ozbrojené skupině zaměřené na působení v ozbrojeném 

konfliktu. Předložené navrhované ustanovení § 321a zní: 

Kdo se účastní činnosti nestátní ozbrojené skupiny zaměřené na působení 

v ozbrojeném konfliktu probíhajícím na území jiného státu tím, že 
a) se zapojí do bojové činnosti takové skupiny, 
b) jinému poskytne informace nebo výcvik týkající se výroby nebo používání 

výbušnin, zbraní, nebezpečných látek nebo materiálů obdobné povahy anebo 
jiných obdobných metod nebo technik za účelem spáchání činu uvedeného 

v písmenu a), 
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c) získá informace nebo si osvojí dovednosti týkající se výroby nebo používání 

výbušnin, zbraní, nebezpečných látek nebo materiálů obdobné povahy anebo 

jiných obdobných metod nebo technik za účelem spáchání činu uvedeného 

v písmenu a) nebo b), nebo 
d) cestuje do jiného státu nebo do České republiky za účelem spáchání činu 

uvedeného v písmenu a), b) nebo c), bude potrestán odnětím svobody až na 

pět let.“ 659 
 

Uvedený návrh novely byl předložen příslušnému parlamentnímu výboru v listopadu 

roku 2019. K prvnímu čtení se dostal až na konci dubna 2020. Přijetí navrhované právní 

úpravy přispěje k větší právní jistotě a vyloučí stávající „improvizační“ pokusy. 

4. Shrnutí 

 Pokud jde o možnosti postihu zahraničních bojovníků účastnících se ozbrojeného 

konfliktu na Ukrajině je přístup evropských států značně nejednotný. Státy předpokládají 

postih zahraničních bojovníků buď na základě teroristické legislativy, případně nově přijaté 

legislativy týkající se zákazu služby v cizích ozbrojených silách či paramilitárních jednotkách. 

V současné době je velmi málo příkladů odsouzení zahraničních bojovníků na Ukrajině, které 

by mohly vést k přijetí jednoznačných závěrů k postupu států. 

Situace ohledně postihu zahraničních bojovníků na Ukrajině je komplikovaná i tím, že 

zahraniční bojovníci bojují na obou stranách konfliktu. Navíc se zde uplatňují dvě rozdílné 

kategorie ozbrojeného konfliktu, konflikt mezinárodní a vnitrostátní. Provedenou analýzou 

zatím jediného českého rozsudku ve věci zahraničního bojovníka na Ukrajině není zatím 

jednoznačně stanoveno, na základě jakého ustanovení trestního zákoníku by mohlo dojít 

k postihu osoby, která se přidá k nestátní straně vnitrostátního ozbrojeného konfliktu v cizině, 

pokud tato strana, případně skupina není charakterizovaná jako teroristická. Vyjímkou je 

možnost trestního postihu pro válečné zločiny, pokud by se daná osoba dopustila vážného 

porušení MHP.  

                                                           
659 Sněmovní tisk č. 639 dostupné na https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=639 

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&T=639
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ZÁVĚR  

Tato práce se snažila o vysvětlení, kdo jsou zahraniční bojovníci, proč a kdy se ze 

zahraničního bojovníka stává tzv. zahraniční teroristický bojovník a zda status zahraničního 

bojovníka s sebou nese trestně právní odpovědnost a za jakých podmínek. Rovněž se 

zamýšlím nad tím, nakolik bylo přijetí nové úpravy týkající se zahraničních teroristických 

bojovníků potřebné a vhodné. Odpověď na tyto otázky prezentuji z pohledu úvodního motta, 

tedy, zda zbytečně nevyhledáváme problémy tam, kde nejsou, nebo alespoň ne v takovém 

rozsahu, které by vyžadovaly vytváření nových právních kategorií. 

V obecném významu slova lze za zahraničního bojovníka považovat osobu, která 

odchází ze své země, aby se zapojila do bojů v zahraničí. Pokud bychom z definice vypustili 

vojáky státních armád, historicky se pro tyto osoby používal buď výraz dobrovolník, nebo 

žoldnéř. Za zahraniční bojovníky by teoreticky mohli v současné době být považováni 

i členové různých soukromých vojenských a bezpečnostních společností (PMS), jako 

„elegantní“ formy žoldnéřství. Na hraně zůstávají příslušníci francouzské cizinecké legie. 

Kromě dobrovolníků jsou ostatní zahraniční bojovníci pokryti alespoň základní právní 

úpravou. 

Termín dobrovolník se používal až do doby vypuknutí novodobých ozbrojených 

konfliktů, počátkem 80. let 20. století, ve kterých shodou okolností povětšinou sehrává 

výraznou úlohu náboženství – islám. V médiích se začal objevovat nový termín zahraniční 

bojovník, který je vesměs spojován s muslimským zahraničním bojovníkem. Postupně 

vznikaly definice, které se opět soustředily na to, aby odpovídaly zahraničním bojovníkům, 

kteří již odešli bojovat za věc islámu. K vytvoření skutečně specifické právní kategorie, 

kategorie zahraničních teroristických bojovníků došlo ve světle politických a společenských 

událostí a trvajícím „bojem proti terorismu“ právě spojeného s radikálním islamismem. Byl to 

zejména vývoj ozbrojeného konfliktu v Sýrii spolu s obrovskou vlnou osob odcházejících do 

Sýrie, který vedl v polovině roku 2014 Radu bezpečnosti OSN jednat ve smyslu kapitoly VII 

Charty OSN. Výsledkem úsilí bylo přijetí kontroverzní rezoluce RB 2178 (2014).  

Společně s vytvořením nové kategorie zahraničních bojovníků, kterým se automaticky 

podsouvá, že se jedná o teroristy, rezoluce RB OSN 2178 ukládá státům rozsáhlé legislativní 

povinnosti v oblasti trestního práva v souvislosti s bojem proti terorismu. Tato rezoluce se 
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konkrétně zaměřila na zabránění odchodu těchto bojovníků do zahraničí. Trestně právní 

opatření byla natolik rozsáhlá, že vyvolala i vlnu kritiky. Jednou z hlavních námitek bylo, že 

je státům uloženo stíhat teroristické bojovníky, aniž by bylo specifikováno, co se rozumí 

terorismem. Další kritika směřuje do oblasti omezování lidských práv.   

Lidská práva jsou velmi často diskutována, pokud jde o boj s terorismem. Některé 

státy argumentují, že přílišný ohled na lidská práva by ohrozil efektivitu tohoto boje.    Avšak 

ani boj proti terorismu nelze vést cestou porušování lidských práv. Několik případů 

projednávaných Evropským soudem pro lidská práva ukázal, kam až státy mohou ve svých 

protiteroristických opatřeních dojít. Případ Abu Zubaydah, mluví za všechny, neboť ukazuje 

šokující výslechové metody a další opatření spojené s dlouhodobým zadržováním osob 

podezřelých z terorismu. Další zásahy do lidských práv se týkají práva na spravedlivý proces, 

svévolné odnímání státního občanství, ale třeba i svobody pohybu či projevu. 

Judikatura mezinárodních soudů, zejména ICTY, ICTY a SCSL sehrála významnou 

roli pro další rozvoj MHP a ukázala směr pro trestní postih zločinů podle mezinárodního 

práva. Tyto soudy se vyjadřovaly i k otázce terorismu, jako válečného zločinu. 

Těžištěm této práce představovala analýza judikatury vybraných národních soudů 

a shrnutí dosavadní praxe trestního postihu osob, označovaných za zahraniční bojovníky. 

Z provedených analýz rozhodovací činnosti v případě zahraničních bojovníků odcházejících 

do Sýrie, případně Iráku byl zaznamenán trend trestního postihu ve smyslu protiteroristické 

legislativy. Některé státy, např. Nizozemí, využívá ustanovení obecné kriminality na jednání 

pachatelů spojených s odchodem do Sýrie, avšak s teroristickým úmyslem. Většina států se 

zaměřila pouze na stíhání pro zločiny, jako je členství v teroristické organizaci. Dva hlavní 

důvody by mohly být, že trestní stíhání pro teroristické trestné činy, zejména členství 

v teroristické organizaci, vyžaduje pro prokázání pouze důkaz, že osoba měla úmysl se 

k teroristické skupině připojit, nebo se k ní připojila. Druhý důvod je spojen s nemožností 

vůbec se dostat do oblastí konfliktů, a tak omezenou možností zajištění důkazních materiálů 

pro stíhání jiné trestné činnosti než terorismus.   

Většina soudů se při hodnocení případů odchodu zahraničních bojovníků do Sýrie 

zabývala i otázkou, zda se na konflikt v Sýrii vztahují pravidla MHP. Mnohé soudy svá 

hodnocení uzavřely tvrzením, že teroristická organizace nemůže být stranou vnitrostátního 

konfliktu. Tento závěr je však v rozporu s judikaturou zmíněných mezinárodních soudů, které 
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nevylučují teroristické organizace, jako strany vnitrostátního ozbrojeného konfliktu za splnění 

předpokladů, např. týkajících se stupně vnitřní organizace.   

 V posledních letech lze vidět změnu v přístupu států, kdy se prosazuje snaha, aby na 

zločiny spáchané v rámci ozbrojených konfliktů, byla použita právní kvalifikace související 

s porušením pravidel MHP, tedy právní kvalifikace zločinů podle mezinárodního práva. Často 

se uplatňují i kumulativní obvinění, kdy pachatelé jsou obžalováni vedle teroristických 

trestných činů (zejména účasti v teroristické organizaci), rovněž pro zločiny podle 

mezinárodního práva, které spáchali. Tento postup povede k individuálnějšímu přístupu, který 

tak může zahrnout celkové spektrum všech spáchaných zločinů pachatele. Navíc uznáním 

a pojmenováním těchto zločinů, je dána větší satisfakce jejich obětem (například v případě 

genocidního jednání bojovníků ISIS vůči Jezídům v Sýrii a Iráku, kdy tyto akty zůstávají 

jakoby zastřené při pouhém obvinění pro teroristická jednání).   

 Zlepšil se současně také přístup k důkazům např. i tím, že v rámci imigračních vln se 

do Evropy dostaly mnohé z obětí či či svědci zločinů. Dále se flexibilněji ve vyšetřování 

využívají tzv. digitální důkazy. 

Pokud jde o zločiny podle mezinárodního práva, většina z vybraných států 

implementovala do své legislativy plně ustanovení o skutkových podstatách trestných činů 

uvedených v Římském statutu. Některé státy, např. Německo nebo Švédsko, přijaly 

samostatné zákony o zločinech podle mezinárodního práva. Představené případy ukazují 

široký rámec jednání, které mohou státy stíhat, jako válečné zločiny. Česká republika však 

plně neimplementovala skutkové podstaty podle Římského statutu, ač jsme smluvní stranou, 

a proto postih některých jednání, jako válečných zločinů, se jeví jako značně omezené. 

Zdá se rovněž, že v přístupu států stále převládá represe nad prevencí. Státy by se 

měly více zaměřit na možnosti rehabilitace, deradikalizace nebo odstranění či zmírnění 

důvodů, pro které se rozhodli tito jedinci odejít. Ukládáním trestů odnětí svobody se pouze 

odkládá řešení některých otázek, které tyto osoby vedly k tomu, aby vůbec do zahraničí 

odjely.  

Nově vytvořená kategorie zahraničních teroristických bojovníků však navíc vytváří 

představu, že všichni zahraniční bojovníci jsou teroristé, což nemusí být vždy pravda. 

Například postavení zahraničních bojovníků, kteří odcházejí na Ukrajinu, je mnohem 

komplikovanější. Na rozdíl od Sýrie, se zahraniční bojovníci zapojují jak do (nestátních) 

separatistických ozbrojených sil, tak do vládních ozbrojených sil. Mezi státy nepanuje shoda, 
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podle jakých trestních ustanovení tyto bojovníky stíhat. Některé státy přijaly do svých 

trestních zákoníků nová ustanovení týkajících se trestnosti služby v cizích armádách nebo 

paramilitárních jednotkách, tedy nepovažují tyto zahraniční bojovníky za teroristy. Jiné státy 

aplikují na tyto bojovníky ustanovení o žoldnéřích. Další státy souhlasí, že i v případě 

zahraničních bojovníků na Ukrajině by měla být aplikována ustanovení protiteroristické 

legislativy. V České republice bylo vydáno zatím jediné pravomocné rozhodnutí. Provedenou 

analýzou tohoto rozhodnutí není stále zcela jasné, zda na základě stávajících ustanovení 

trestního zákoníku lze skutečně trestně stíhat osoby, které se přidají k nestátní straně 

vnitrostátního ozbrojeného konfliktu v cizině, pokud tato strana, případně skupina není 

charakterizovaná jako teroristická. Trestní postih by pochopitelně mohl připadat v úvahu 

tehdy, pokud by se daná osoba dopustila vážného porušení MHP, tedy při podezření ze 

spáchání válečného zločinu.  

Otázka trestněprávní odpovědnosti zahraničních bojovníků v ozbrojeném konfliktu na 

Ukrajině je tak stále nedořešená a zůstává otevřená pro možný budoucí výzkum problematiky 

zahraničních bojovníků. 

Je nepochybné, že zahraniční bojovníci, kteří odcházeli nebo odcházejí, aby se zapojili 

do ozbrojených konfliktů v různých částech světa, představují problém a mnozí i vážnou 

hrozbu, na kterou je nutno reagovat. Přesto se jeví, že vytvoření nové právní kategorie 

zahraničních teroristických bojovníků a zavedení množství nových právních úprav nebylo 

potřebné, ani přínosné. Výsledkem je jen další prohloubení komplikovaného uplatňování 

pravidel MHP a problematické interakce MHP, protiteroristických opatření a ochrany 

lidských práv. 
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Seznam zkratek a spojení  
 
DP I               První dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 1949 o ochraně obětí                  

mezinárodních ozbrojených konfliktů (1977) 

DP II              Druhý dodatkový protokol k Ženevským úmluvám z 1949 o ochraně obětí                 

mezinárodních ozbrojených konfliktů (1977) 

ESLP              Evropský soud pro lidská práva (European Court for Human Rights) 

EU                  Evropská unie 

EÚLP             Evropská úmluva o lidských právech 

ICTR              Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (International Criminal Tribunal for 

Rwanda) 

ICTY              Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii (International Tribunal for 

the Former Yugoslavia) 

IRA                 Irská republikánská armáda (Irish Republican Army) 

IS                    Islámský stát  

MHP               Mezinárodní humanitární právo 

MTS/ICC       Mezinárodní trestní soud (International Criminal Court) 

MVČK           Mezinárodní výbor Červeného kříže 

OHCHR         Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva (UN Office of the High 

Commissioner for Human Rights  

OSN               Organizace spojených národů 

PKK               Kurdská strana pracujících (Partiya Karkeren Kurdistan) 

PMSC            Soukromé vojenské a bezpečnostní společnosti 

RB                  Rada bezpečnosti 

TCM              Terrorism Conviction Monitor 

ŽÚ                  Ženevské úmluvy  
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Abstrakt 

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 
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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. 

Klíčová slova: zahraniční bojovníci, terorismus, trestní odpovědnost 
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Abstract 
 

Foreign Fighters and the Challenges Associated with their Criminal Accountability 

 

The presented thesis focuses on the phenomenon of foreign fighters - a topic that has 

been for years appearing not only on cover pages of newspapers, but it is mainly a frequent 

subject of legal discussions and new legislations. The major reason is the connectivity of this 

phenomenon with the terrorism. The aim of this work is a comprehensive charting/analysing 

and elucidating of questions who the foreign fighters are, what their status is in the framework 

of the international law and what the possibilities of their criminal accountability are. 

In the general part, the work introduces and refines the concept of foreign fighters and 

foreign terrorist fighters. It offers both the historical and modern perspective of the 

participation of persons in armed conflicts abroad. It is followed by presenting the modern 

efforts to define the term of foreign fighters and explaining why the phenomenon of the 

foreign fighters and the measures against them are not new. The work also outlines the 

motivation of people to leave and fight in remote parts of the world. Legislative measures 

concerning foreign terrorist fighters on the universal and regional level are discussed in detail. 

The age-old effort to adopt a general definition of terrorism is also presented. 

Human rights and their possible violation in connection with terrorism are a frequent 

subject of legal debates and court decisions at the international and national level. Several 

examples from the decision-making practise of the European court for human rights draw 

attention to the arbitrary approach of some states in the selection and implementation of 

measures to combat terrorism and alleged terrorists. 

The issue of the international humanitarian law (IHL) cannot be omitted in this thesis. 

It seeks to answer the question of the status of fighters (including foreign ones) in armed 

conflicts and the possibility of their individual criminal responsibility. The problematic 

relationship between counterterrorism and IHL is also analysed. 

The fundamental focus of the presented work is the analysis of the case-law of 

selected national courts and a summary of the current practice of prosecutions of persons 

designated as foreign (terrorist) fighters. The analyses show that national judicial organs are 

facing difficult legal and practical challenges. Many countries fight this phenomenon in the 
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light of terrorist legislation. Gradually, however, several prosecutions for war crimes have 

been recorded. The courts have become aware that the prosecuted crimes took place within 

the framework of an armed conflict.  A new promising trend of cumulative charging has been 

also introduced. Thus, the foreign fighters are accused not only for a terrorist act (often for 

participating in terrorist organisation) but also for international crimes, namely crimes against 

humanity, war crimes and genocide. This approach can lead to the inclusion of the full 

spectrum of all crimes committed. This, however, concerns the prosecution of crimes 

committed in Syria and Iraq. The prosecution of foreign fighters leaving for Ukraine is more 

complicated. The reviewed case-law mainly shows inconsistency in understanding of this 

conflict and the status of foreign fighters in it. 

Keywords: foreign fighters, terrorism, criminal responsibility 

 


