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1. Úvod 

 

Předmětem mé diplomové práce je genocida. Zabývám se jejím vznikem jako pojmu, jejím 

zakotvením v mezinárodním smluvním právu, jejím zařazením a postupným vývojem jako 

samostatného zločinu podle mezinárodního práva a v neposlední řadě jejím uplatněním ve 

vybraných případech v rozhodovací praxi ad hoc tribunálů a mezinárodních soudů. 

Cílem je vedle nutného popisu přispět k začlenění zločinu genocidy do kontextu rodiny 

mezinárodního práva trestního a zároveň ukázat její moderní (současnou) tvář prostřednictvím 

nedávné judikatury reagující na její projevy zejména v posledních dvou dekádách. 

Nemám ambici postihovat genocidu v její komplexnosti a úplnosti. Naopak se snažím 

vyvarovat tendenci k všeobsáhlosti a místo toho upozornit na úskalí její interpretace, ale 

stejně tak poukázat na rozmanitost projevů genocidy, jež přináší moderní svět v dnešní době, 

ale se starými jizvami z minulosti. Ve své práci se proto zaměřím pouze na omezený počet 

případů týkající se území bývalé Jugoslávie, Rwandy a Darfúru. 

Téma genocidy je živoucí téma, které se prolíná ve více rovinách. Ve své práci se budu 

zabývat výhradně rovinou právní a to v její mezinárodní podobě. Je ovšem takřka nemožné se 

nedotknout alespoň roviny politické, historické a společenské, činím tak však minimálně, 

zejména při hodnocení ve snaze zdůvodnit některé své závěry a pro účely ilustrace.  

Nakolik je genocida aktuální, ukazují nedávné případy. Následující příklad je důkazem její 

prolínavosti a názorně ukazuje, jak citlivě je i po tolika letech vnímána. Poslední dobou jsme 

mohli být svědky kontroverze, kterou rozpoutalo přijetí zákona o popírání genocidy ve 

Francii. Ve Francii přijali zákon, který říká, že každému, kdo bude popírat jakoukoli 

genocidu, bude hrozit trest odnětí svobody ve výměře až jeden rok a pokuta 45.000 EUR.
1
 

Zákon, který se vztahuje i na bolavou minulost turecko (osmansko)-arménských vztahů, 

označil vyvražďování Arménů Turky za 1. světové války genocidou. Jeho přijetí následně 

vyvolalo obrovskou nevoli, až nenávistné odsouzení ze strany Turecka (byl označen za 

diskriminační a rasistický), a nakonec vedl k přerušení diplomatických vztahů Turecka a 

Francie. 
                                                      
1
 Zpravodajství na IHNED.cz z 24.1. 2012, zdroj: 

http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-54513120-trestat-popirani-genocidy-je-rasisticke-zlobi-se-na-francouze-

turecky-premier 

http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-54513120-trestat-popirani-genocidy-je-rasisticke-zlobi-se-na-francouze-turecky-premier
http://zpravy.ihned.cz/svet-evropa/c1-54513120-trestat-popirani-genocidy-je-rasisticke-zlobi-se-na-francouze-turecky-premier
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2.  Genocidium: zločin podle mezinárodního práva 

 

Genocidium se řadí mezi tzv. zločiny podle mezinárodního práva. Zločinem podle 

mezinárodního práva („crime under international law“, „delicti ius gentium“) se rozumí 

jednání fyzické osoby, která v úředním postavení nebo se souhlasem státu svým jednáním 

porušuje nejdůležitější normy kogentního mezinárodního práva. Odpovědnost fyzických osob 

za jejich jednání plyne přímo z mezinárodního práva, a tedy není nutné, aby jejich jednání 

bylo trestné i v rámci vnitrostátního práva. Tyto fyzické osoby pak mohou být stíhány jak 

vnitrostátními soudy v rámci tzv. univerzální jurisdikce tak i mezinárodními trestními soudy.
2
 

Mluvíme zde o individuální trestní odpovědnosti pachatele („hostis humani generis“) za 

zločin podle mezinárodního práva. Obecně soukromé osoby nemohou být pachateli zločinů 

podle mezinárodního práva. Jsou jimi jen osoby, které jednají v úředním postavení nebo se 

souhlasem státu. Případně se to může týkat i osob, které jednají jako tzv. de facto orgány 

státu, ale také např. orgány povstaleckého hnutí. Tato situace může nastat v případě 

vnitrostátních konfliktů a občanských válek. Při posuzování, zda daná soukromá osoba jedná 

jako de facto orgán státu či nikoliv, záleží na hodnocení skutečného faktického vztahu mezi 

státem a touto osobou, bez ohledu na formální označení tohoto vztahu.
3
 V případě zločinu 

genocidia však Úmluva o potlačování a trestání zločinu genocidy v čl. IV uvádí, že „osoby, 

páchající genocidium nebo kterýkoli z ostatních činů vyjmenovaných v článku III, podléhají 

trestu bez ohledu na to, jde-li o ústavně odpovědné vládní činitele, veřejné úředníky nebo 

osoby soukromé”. Je sice pravdou, že drtivá většina případů před mezinárodními soudy se 

týká osob v úředním postavení, přesto existují případy, kde i soukromá osoba byla označena 

za pachatele genocidy.
4
 A např. tribunál v případu Jelisic také nevyloučil možnost, že zločin 

genocidy může spáchat jediný pachatel bez podpory organizace či systému.
5
 

 

                                                      
2
 Šturma P., Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva, Nakladatelství Karolinum, 

Praha, 2002, s. 36 

3
 Čepelka Č., Šturma P., Mezinárodní právo veřejné, Eurolex Bohemia, Praha, 2003, s. 556-564 

4
 The Prosecutor v. Ferdinand Nahimana, Jean-Bosco Barayagwiza, Hassan Ngeze (Judgement and 

Sentence), ICTR-99-52-T, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), 3 December 2003, body 5-7 

5
 Prosecutor v. Goran Jelisic (Trial Judgement), IT-95-10-T, International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY), 14 December 1999, body 100-101 
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Dále je pak potřeba odlišit zločin podle mezinárodního práva od mezinárodního zločinu 

státu. Mezinárodním zločinem se rozumí nejzávažnější porušení závazků vyplývajících 

z kogentních norem mezinárodního práva vyvolávající odpovědnost tohoto státu erga omnes, 

tedy vůči všem členům mezinárodního společenství.
6
 U mezinárodních zločinů je 

odpovědnost za jednání osob jednajících ve zmocnění státu přičitatelná pouze tomuto státu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
6
 Šturma P., Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva, Nakladatelství Karolinum, 

Praha, s. 36 



8 

 

3. Vznik zločinu genocidia 

 

Pokud bychom měli vycházet z tradičního členění zločinů podle mezinárodního práva, pak 

genocidium umístíme vedle válečných zločinů a zločinů proti lidskosti jako další zločin podle 

mezinárodního práva. V následujících odstavcích bych rád představil postupný vývoj a 

začlenění genocidy jako samostatného zločinu podle mezinárodního práva. 

 

3.1. Historie členění zločinů podle mezinárodního práva 

 

První významné členění nalezneme v trestněprávních ustanoveních Versailleské mírové 

smlouvy
7
, které ve svém článku 227 stanoví: „Mocnosti spojené a sdružené vznášejí veřejnou 

žalobu na Viléma II. Hohenzollerského, bývalého císaře německého, pro nejhrubší porušení 

zásad mezinárodní mravnosti a posvátné autority smluv.”
8
 Z dnešního pohledu toto 

ustanovení chápeme jako zakotvení kategorie zločinů proti míru. 

Článek 228 pak hovoří o tom, že „vláda německá přiznává mocnostem spojeným a 

sdruženým právo, aby postavily před své vojenské soudy osoby obžalované z činů příčících se 

zákonům a zvykům válečným.”
9
 V dnešní terminologii by se jednalo o válečné zločiny. 

Na uvedené dělení v ustanoveních Versailleské smlouvy navazuje Dohoda o stíhání a 

potrestání hlavních válečných zločinců Osy Berlín - Řím - Tokio (označovalo se tak 

vojensko-politické uskupení nacistického Německa, Itálie a Japonska v období před a během 

2. Světové války) spolu s připojeným Statutem Mezinárodního vojenského tribunálu v 

Norimberku.
10

 

                                                      
7
 Text Versailleské mírové smlouvy, zdroj: 

http://cs.wikisource.org/wiki/Versaillesk%C3%A1_smlouva 

8
 Versailleská smlouva, Část VII. - Ustanovení trestní, Článek 227 

9
 Tamtéž, Článek 228 

10
Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis, and Charter 

of the International Military Tribunal. London, 8 August 1945, zdroj: 

http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/350?OpenDocument 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Nacistick%C3%A9_N%C4%9Bmecko
http://cs.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Japonsko
http://cs.wikisource.org/wiki/Versaillesk%C3%A1_smlouva
http://www.icrc.org/ihl.nsf/FULL/350?OpenDocument
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Pro účely kategorizace zločinů podle mezinárodního práva je důležitý zejména článek 6 

tohoto Statutu, který rozeznával tři kategorie zločinů podle mezinárodního práva: 

a) Zločiny proti míru 

b) Válečné zločiny 

c) Zločiny proti lidskosti 

V tomto ohledu bych poznamenal, že článek 6 Statutu Mezinárodního vojenského 

tribunálu v Norimberku ještě nepředstavuje genocidu jako zločin spadající pod jurisdikci 

tribunálu. Avšak ve vztahu ke zločinům proti lidskosti používá jeho poměrně široké znění 

slova jako vražda, vyhlazování, zotročení, deportace, další nelidské jednání spáchané proti 

civilnímu obyvatelstvu a pronásledování z důvodů politických, rasových a náboženských, 

které zahrnovalo rozsáhlé masakry etnických, rasových nebo náboženských skupin.
11

 Toto 

znění může z dnešního pohledu implikovat některé formy spáchání zločinu genocidy. 

Co se týče vyhlazování Židů a dalších etnických a náboženských skupin, Mezinárodní 

vojenský tribunál v Norimberku se ve svém rozhodnutí odvolával na trestný čin 

pronásledování v rámci kategorie zločinů proti lidskosti (např. případ Göring a ostatní
12

). 

Vyhlazování Židů jako zločin proti lidskosti byl diskutován i v dalších případech, např. 

Greifelt a ostatní
13

 (před Americkým vojenským tribunálem) a v případu Alstötter a ostatní
14

. 

V posledních dvou zmíněných případech slovo genocida byla užita k popsání trestného 

jednání, aniž však došlo k odpoutání genocidy jako samostatné kategorie zločinů. V jiných 

                                                      
11

 Cassese, A. International Criminal Law, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 127 

12
 Judgment of the International Military Tribunal for the Trial of German Major War Criminals, 1 October 1946 

13
 US Military Tribunal Nuremberg, Judgment of 10 March 1948, in Trials of War Criminals Before the 

Nuremberg Military Tribunals Under Control Council Law No. 10, Volume V, (2-36) 

14
 Trial of Joseph Alstötter and Others, Trials of War Criminals, vol. III, (1128, 1156) 
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případech (např. Kramer a ostatní,
15

 tzv. Belsenský proces) bylo zabíjení Židů považováno 

jako válečný zločin.
16

 

Genocida získala autonomní postavení jako zvláštní zločin podle mezinárodního práva 

teprve po 2. světové válce v roce 1948, kdy byla přijata Úmluva o zabránění a trestání zločinu 

genocidy (k samotné Úmluvě o genocidě se zmiňuji později). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
15

 Law-Reports of Trials of War Criminals, The United Nations War Crimes Commission, Volume II, London, 

HMSO, 1947, CASE No. 10.,The Belsen Trial,Trial of Josef Kramer and 44 others, British Military Court, 

Luneburg, 17th September-17th November, 1945 , bod 4, 117-121 a 106, zdroj: 

http://www.ess.uwe.ac.uk/WCC/belsen1.htm 

16
 Cassese, A. International Criminal Law, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 127 

http://www.ess.uwe.ac.uk/WCC/belsen1.htm
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4. Pojem genocidia 

 

Genocida (latinsky genocidium) je mezinárodním trestním právem definována jako 

„úmyslné a systematické zničení, celé nebo části, etnické, rasové, náboženské nebo 

národnostní skupiny“. Pojem samotný, stejně tak jeho definiční znaky byly předmětem mnoha 

debat mezi právními odborníky. 

Jako první použil pojem genocida Raphael Lemkin, právník polsko-židovského původu, v 

roce 1944. Pojem se skládá z řeckého kořene slova γένος génos (narození, rasa, rod) a latinské 

přípony -cidium (zabít). Lemkin v roce 1933 vypracoval návrh znění „zločinu barbarství“ a 

představil ho právní radě Společnosti národů. Je to považováno za první formální pokus 

vytvoření legálního pojmu, který se později přejmenoval na genocidu. Při své prezentaci 

použil pro ilustraci jako příklad masové vraždění arménských křesťanů Turky z Otomanské 

říše během První světové války.
17

 V roce 1944 vyšlo Lemkinovi ve Spojených státech 

amerických dílo pod názvem Axis Rule in Occupied Europe.
18

 Tato kniha byla rozsáhlou 

analýzou Německé nacistické nadvlády nad okupovanými zeměmi během druhé světové 

války a zde právě poprvé nalezneme definici pojmu genocida jako „zničení národa nebo 

skupiny“. Lemkin používá pojmu genocida v širším pojetí, nejen k popsání politiky přímého 

vyhlazení Židů a Romů, ale také k popsání méně bezprostředních cílů Nacistů. Ve své analýze 

Lemkin tvrdí, že Nacisté prováděli „politiku demografické restrukturalizace evropského 

kontinentu“. To, že Lemkin chápal genocidu šířeji ve srovnání s dneškem, potvrzuje i 

následující citát:  

„Obecně řečeno, genocida neznamená nezbytně okamžité zničení národa, s výjimkou 

masového vraždění všech členů národa. Úmyslem je spíše projev koordinovaného plánu 

různých akcí cílených ke zničení esenciálních základů života národnostních skupin, s cílem 

zcela zničit skupiny samotné. Úmyslem takového plánu je disintegrace politických a 

                                                      
17

 Schaller, D. J. and Zimmerer, J. Late Ottoman genocides: the dissolution of the Ottoman Empire and Young 

Turkish population and extermination policies-introduction, Journal of Genocide Research, Volume 10, Issue 1, 

March 2008, s. 7 - 14 

18
 Lemkin, R. Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation - Analysis of Government - Proposals for 

Redress, Washington, D. C.:  Carnegie Endowment for International Peace, 1944 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_trestn%C3%AD_pr%C3%A1vo
http://cs.wikipedia.org/wiki/Etnikum
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Lidsk%C3%A9_rasy&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1bo%C5%BEenstv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1rod
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Raphael_Lemkin&action=edit&redlink=1
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sociálních institucí, kultury, jazyka, národního cítění, náboženství a dokonce individuálních 

životů osob patřících k takové skupině.”
19

 

Lemkinova idea genocidy jako zločinu proti mezinárodnímu právu byla široce přijata 

mezinárodní komunitou a byla použita jako jeden z právních podkladů Norimberského 

procesu.
20

 V tomto procesu se však genocida jako samostatný zločin podle mezinárodního 

práva ještě neobjevuje. Místo toho jednání, které tímto termínem označujeme, spadalo pod 

zločiny proti lidskosti, od nichž se postupně oddělilo a nabylo autonomního postavení. 

V roce 1946 Valné shromáždění OSN přijalo rezoluci, která potvrdila genocidu jako zločin 

podle mezinárodního práva, ale ještě neobsahovala její právní definici. Stalo se tak poprvé až 

roku 1948 přijetím Úmluvy o zabránění a trestání zločinu genocidia (dále jen Úmluva o 

genocidě nebo Úmluva).
21

 Úmluva o genocidě vstoupila v platnost v lednu 1951, poté co 

k Úmluvě přistoupilo nezbytné minimum dvaceti zemí. Úmluva byla přijata v roce 1948, 

svého reálného naplnění se však dočkala až v 90. letech minulého století. Objevovaly se 

názory, že se jedná o relikt minulosti bez praktického dopadu.
22

 V 90. letech v důsledku 

událostí ve Rwandě a zemích bývalé Jugoslávie došlo ke zpřesnění definic zločinů podle 

mezinárodního práva včetně genocidia. Genocida se v podobě, jak jej definovala Úmluva o 

genocidě, postupně stala všeobecně uznávanou normou mezinárodního obyčejového práva.
23

 

Mezinárodní soudní dvůr šel dokonce ještě dále a zařadil zločin genocidy pro její závažnost 

na úroveň ius cogens.
24

 Mezinárodní soudní dvůr tak znovu potvrdil svou pozici, kterou zaujal 

v případu Barcelona Traction, Light and Power C.
25

, s ohledem na důležitost projednávaných 

                                                      
19

 Tamtéž, s. 79-95 

20
 Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Genocide 

21
 Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia, United Nations,  Treaty Series, vol. 78, p. 277, přijata 

Valným shromážděním OSN 9. prosince 1948 v Paříži jako rezoluce Valného shromáždění 260, vstoupila v 

platnost 12. ledna 1951, zdroj: 

http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-genocida.pdf 

22
 Schabas W. Genocide in International Law, Cambridge University Press, 2000, s. 8 

23
 Prosecutor v. Goran Jelisic (Trial Judgement), IT-95-10-T, International Criminal Tribunal for the former 

Yugoslavia (ICTY), 14 December 1999, bod 60 

24
 Posudek k výhradám k Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia, Mezinárodní soudní dvůr, 1951, s. 23 

25
 Barcelona Traction, Light and Power Company, Judgment, Mezinárodní soudní dvůr (I.C.J.), Reports 1970, s. 

32 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_proces
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_proces
http://en.wikipedia.org/wiki/Genocide
http://treaties.un.org/doc/publication/UNTS/Volume%2078/v78.pdf
http://www.osn.cz/dokumenty-osn/soubory/umluva-genocida.pdf
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práv, konstatováním, že „existují takové oblasti jako zabránění a trestání zločinu genocidia, 

kde státy mají závazky vůči celému mezinárodnímu společenství (erga omnes) a nejen vůči 

jinému státu“. Závazky erga omnes v současném mezinárodním právu vyplývají, na příklad, 

ze zákazu aktů agrese a genocidy.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
26

 Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited, Second Phase, Judgment, Mezinárodní soudní dvůr 

(I.C.J.), Reports 1970, s. 32, par. 33-34 
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5. Definice genocidia v Úmluvě o genocidě 

 

Článek I hovoří o tom, že „smluvní strany potvrzují, že genocidium, ať spáchané v míru 

nebo za války, je zločinem podle mezinárodního práva a zavazují se proto zabraňovat mu a 

trestat jej.”
27

 

Dle článku II „se genocidiem rozumí kterýkoli z následujících činů spáchaných v úmyslu 

zničit úplně nebo částečně národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu jako 

takovou: 

 

a) usmrcení příslušníků takové skupiny; 

b) způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové 

skupiny; 

c) úmyslné uvedení členů takové 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 jiné.“
28

 

 

Článek III Úmluvy o genocidě vyjmenovává, „které následující činy budou trestné: 

 

a) genocidium; 

b) spolčení ke spáchání genocidia; 

                                                      
27

 Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia, čl. 1 

The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of war, is a crime 

under international law which they undertake to prevent and to punish. 

28
 Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia, čl. 2 

In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to destroy, in whole 

or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such: 

(a) killing members of the group;  

(b) causing serious bodily or mental harm to members of the group;  

(c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in 

whole or in part;  

 (d) imposing measures intended to prevent births within the group;  

(e) forcibly transferring children of the group to another group.  
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c) přímé a veřejné podněcování ke spáchání genocidia; 

d) pokus spáchání genocidia; 

e) účastenství na genocidiu.“
29

 

 

5.1. Kritika definice v Úmluvě o genocidě 

 

Úmluva o genocidě včetně definice samotné genocidy vyvolaly pozitivní i negativní 

reakce. Antonio Cassese hodnotí Úmluvu o genocidě pozitivně zejména v tom, že stanovuje 

uvážlivou definici zločinu, trestá ostatní činy spojené s genocidou (např. spolčení k spáchání 

genocidia, účastenství na genocidiu, atd.) a dále že zakazuje genocidu páchanou v době míru i 

za války. Oceňuje i skutečnost, že široké přijetí tolika státy napomohlo, aby genocida získala 

povahu obyčejového práva se závazky erga omnes, tzn. vůči všem státům mezinárodního 

společenství.
30

 

Na druhé straně však Cassese zmiňuje i vady a nedostatky Úmluvy o genocidě. V prvé 

řadě ji vytýká, že definice nezahrnuje např. i kulturní genocidu popřípadě další skupiny jako 

sociální či politické. Pro podporu argumentu uvádí příklady zemí (Austrálie, Etiopie, 

Paraguay, Litva), které ve svých národních legislativách rozšířily kategorii chráněných skupin 

i o skupiny kulturní, politické či sociální. Vzápětí však autor uznává, že důvodem omezení 

byla pravděpodobně nejasnost zmíněných konceptů.
31

 Vyloučení sociálních a politických 

skupin z výčtu chráněných skupin v Úmluvě o genocidě je kritizováno i některými historiky a 

sociology.
32

 Objevil se názor, že politické skupiny jako chráněná skupina je příliš vágně 

                                                      
29

 Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia, čl. 3 

The following acts shall be punishable: 

(a) genocide;  

(b) conspiracy to commit genocide;  

(c) direct and public incitement to commit genocide;  

(d) attempt to commit genocide;  

(e) complicity in genocide.  

 
30

 Cassese, A. International Criminal Law, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 130 

31
 Tamtéž 

32
 Srovnej Kakar M. Hassan, The Story of Genocide in, University of California Press, UC Press E-Books 

Collection, 1982-2004 Afghanistan, 4. The Story of Genocide in Afghanistan: 13. Genocide Throughout the 

Country 

http://www.escholarship.org/editions/view?docId=ft7b69p12h&chunk.id=d0e5195&toc.depth=1&toc.id=d0e5195&brand=eschol
http://www.escholarship.org/editions/view?docId=ft7b69p12h&chunk.id=d0e5195&toc.depth=1&toc.id=d0e5195&brand=eschol
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definována a že se jedná o dočasná a nestabilní uskupení. Cassese vysvětluje, že Úmluva o 

genocidě se omezuje pouze na fyzické zničení relativně stabilních skupin, u nichž je členství 

založeno na nedobrovolné příslušnosti osob vzniklé často narozením, ačkoli třeba u 

náboženských skupin, může být členství dobrovolné.
33

 Skupina členů Organizace spojených 

národů namítala, že mezinárodní právo by nemělo upravovat nebo omezovat politické 

konflikty a že původní návrh Úmluvy se zahrnutím politických skupin dává Spojeným 

národům příliš velkou moc, aby mohly zasahovat do vnitřních záležitostí suverénních států.
34

 

Pravdou však je, že vyloučení politických skupin z definice bylo politicky motivováno, neboť 

Sovětský svaz spolu s dalšími státy měly obavu, že by genocidou mohlo být nazýváno i 

jednání, které praktikovaly vůči svým politickým odpůrcům. Kritika směřovala i proti absenci 

definic čtyř skupin zmíněných v Úmluvě o genocidě nebo alespoň pokusu poskytnout kritéria 

pro jejich rozpoznání. Více o tom, co bylo cílem a motivací tvůrců Úmluvy o genocidě ve 

vztahu ke skupinám, se zmiňuji později při pojednávání o znacích objektivní stránky skutkové 

podstaty zločinu genocidia. 

Dále se poukazuje i na neefektivitu vynucovacího mechanismu založeného Úmluvou o 

genocidě. Článek VI Úmluvy předpokládá, že osoby obviněné z genocidia nebo z kterýchkoli 

jiných činů vypočtených v článku III, budou souzeny příslušným soudem toho státu, na jehož 

území byl tento čin spáchán, nebo mezinárodním trestním soudem, který je příslušný pro ty 

smluvní strany, jež uznaly jeho pravomoc. Obvykle však jsou původci zločinů genocidy státní 

orgány nebo s jejich vědomím i jiné osoby. Problém je pak spatřován v tom, že jsou to 

paradoxně tyto státy, jejichž jsou orgány nebo jiné osoby součástí, které by následně měly 

tyto osoby postavit před soud. Z toho důvodu se dá očekávat jistá zdráhavost obžaloby při 

uplatňování práva. Další výtka směřovala k faktu, že v době vzniku Úmluvy o genocidě 

neexistoval žádný mezinárodní tribunál s příslušnou jurisdikcí. Tento stav trval dalších skoro 

padesát let, než mohla být naplněna dikce znění Úmluvy.
35

 Kromě toho článek VIII stanovuje, 

že každá smluvní strana může požádat příslušný orgán Organizace spojených národů, aby v 

souladu s ustanoveními Charty Organizace spojených národů učinil všechna opatření, jež by 

považoval za nutná k zabránění a potlačení páchání genocidia, zatímco článek XI Úmluvy 

                                                      
33

 Cassese, A. International Criminal Law, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 130 

34
 Staub, E. The Roots of Evil: The Origins of Genocide and Other Group Violence, Cambridge, UK: Cambridge 

University Press, s. 8 

35
 Cassese, A. International Criminal Law, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 130-131 

http://books.google.com/books?id=29u-vt_KgGEC&pg=PA8&lpg=PA8&dq=genocide+political+economic+groups#PPA8,M1
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svěřuje pravomoc pro řešení sporů mezi státy týkající se výkladu, provádění nebo plnění této 

Úmluvy včetně sporů týkajících se odpovědnosti států za genocidium nebo za kterýkoli z 

ostatních činů vypočtených v článku III Mezinárodnímu soudnímu dvoru. William Schabas 

v souvislosti s efektivitou vynucování například navrhoval zřízení stálého orgánu, který by 

dohlížel na dodržování Úmluvy o genocidě a vyžadoval na státech, aby pravidelně 

zveřejňovaly zprávy o jejím plnění.
36

 

 

5.2. Definice genocidia ve Statutech mezinárodních trestních soudů 

 

Definice použitá v Úmluvě o genocidiu se promítla i do statutů mezinárodních tribunálů a 

Mezinárodního trestního soudu. Tímto se genocida odlišuje od ostatních zločinů podle 

mezinárodního práva, neboť tyto zločiny jsou definovány různě v různých statutech. 

Zločin genocidia je zakotven v článku 4. Statutu Mezinárodního trestního tribunálu pro 

bývalou Jugoslávii.
 
Genocida je definována v jeho druhém odstavci. Třetí odstavec pak 

upřesňuje, o jaké činy se jedná.
37

 

Stejně tak Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu převzal doslovnou definici 

genocidia z Úmluvy a svým zněním kopíruje článek 4. Statutu Mezinárodního trestního 

tribunálu pro bývalou Jugoslávii (článek 2., odst. 2 a 3 Statutu Mezinárodního trestního 

tribunálu pro Rwandu).
38

 

                                                      
36

 Schabas W. War crimes and human rights: essays on the death penalty, justice and accountability, Cameron 

May, 2008, s. 791 

37
 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii byl přijat rezolucí Rady bezpečnosti OSN 

číslo 827 25. května 1993, postupně novelizována rezolucemi č.: 1166 (z 13. května 1998), 1329 (z 5. prosince 

2000), 1411 (17. května 2002), 1431 (14. srpna 2002), 1481 (z 19. května 2003), 1597 (z 20. dubna 2005),1660 

(z 28. února 2006), 1837 (z 29. září 2007), 1877 (7. července 2009), 1931 (z 29. června 2010), 1993 (z 29. 

června 2011), zdroj: 

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf 

38
 Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu (Statute of the International Criminal Tribunal for 

Rwanda) byl přijat na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 955 z r. 1994, ve znění poslední změny z 13. 

října 2006, zdroj: 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3952c.html 

 

http://www.icty.org/x/file/Legal%20Library/Statute/statute_sept09_en.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_bezpe%C4%8Dnosti_OSN
http://cs.wikipedia.org/wiki/1994
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3952c.html
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Stejně tak i v případě Statutu Mezinárodního trestního soudu (článek 6) je definice 

genocidy převzatá z čl. II Úmluvy.
39

 Rozdíl oproti statutům ad hoc tribunálů spočívá 

v promítnutí čl. III Úmluvy. Článek, který vedle samotného genocidia stanoví trestnost i pro 

další činy (spolčení k spáchání, přímé a veřejné podněcování ke spáchání, pokus spáchání a 

účastenství na genocidiu), je obsahově transformován do ustanovení čl. 25 v části 3. 

Římského Statutu Mezinárodního trestního soudu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
39

 Římský statut Mezinárodního trestního soudu (Roman Statute of the International Criminal Court), OSN, 

Treaty Series, vol. 2187, No. 38544, přijatý v Římě 17. července 1998, účinný od 1. července 2002, zdroj: 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-

9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf 

 

http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/ADD16852-AEE9-4757-ABE7-9CDC7CF02886/283503/RomeStatutEng1.pdf
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6. Definiční znaky 

 

V cizojazyčných textech se vyskytuje dělení mezinárodních zločinů („international 

crimes“) na tzv. obecné zločiny („generic crimes“) a tzv. zvláštní zločiny („specific crimes“). 

Genocida patří mezi obecné zločiny. Vzájemně se tyto dva druhy zločinů liší skladbou 

definice. Zatímco obecné zločiny charakterizuje definice skládající se ze dvou částí, zvláštní 

zločiny mají definici obsahující pouze jednu část. První část obecných zločinů se nazývá 

„chapeau“ (úvodní část nebo obecný prvek), druhou část definice pak tvoří základní trestné 

činy („underlying offences“). Naproti tomu kategorie zvláštních zločinů se vyznačuje 

přítomností pouze základních trestných činů. Toto dělení by mohlo zároveň posloužit k 

rozlišování mezinárodního práva trestního a národního trestního práva, neboť v národním 

trestním právu zřídka nalezneme úvodní část („chapeau“). Definice genocidy, jako obecného 

zločinu, má tedy dvě části. Úvodní částí („chapeau“) zločinu genocidy se rozumí „spáchat 

činy v úmyslu zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo 

náboženskou skupinu jako takovou”. Ve vztahu k obecným zločinům potom prokurátor musí 

vedle obecného prvku prokázat spáchání alespoň jednoho ze základních trestných činů 

(„underlying offences“). Seznam možných základních trestných činů u zločinu genocidia je 

taxativně stanoven v čl. II Úmluvy o genocidě z roku 1948.
40

 

Podle české právní terminologie Úmluva o genocidě z roku 1948 a odpovídající 

mezinárodní obyčejové právo vyžadují k individuální trestní odpovědnosti za genocidu 

naplnění znaků objektivní a subjektivní stránky skutkové podstaty zločinu genocidia. 

Jednotlivým znakům se věnuji v následujících kapitolách. 

 

6.1. Objektivní stránka  

 

Objektivní stránku tvoří dva základní znaky. První znak charakterizuje alespoň jedno 

zakázané jednání ze souboru trestných činů. Druhý znak se pak vztahuje k chráněné skupině. 

K trestnosti genocidy je zapotřebí, aby trestné jednání bylo namířené proti jedné z chráněných 

skupin nebo proti členům takové skupiny. 

 

                                                      
40

 Heikkilä, Mikaela, přednáška z předmětu International Criminal Law: The History and Main Principles of 

International Criminal Law, Åbo Akademi, Turku, Finsko, 10. ledna 2011 
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6.1.1. Actus reus  

 

Soubor jednání, tvořící objektivní stránku zločinu, můžeme označit jako actus reus. Článek 

II Úmluvy o genocidě a odpovídající obyčejové pravidlo definují jednání, která mohou naplnit 

skutkovou podstatu zločinu genocidia. Soubor je taxativní, to však nevylučuje další jednání ve 

výčtu nezmíněná, nicméně však judikaturou soudů podřazená pod stávající druhy jednání. 

Úmluva rozeznává tyto skutky: 

  usmrcení členů takové skupiny („killing members of the group”) 

Usmrcení členů znamená více než jednoho příslušníka chráněné skupiny (národní, etnické, 

rasové nebo náboženské).
41

 Tribunál v případu Akayesu považoval anglický termín „killing” 

za příliš obecný, neboť tento termín mohl podle jeho vyjádření znamenat jak úmyslné tak 

neúmyslné usmrcení. Za přesnější byla označena francouzská mutace „meurtre” (vražda). 

Zabití („killing”) musí být interpretováno jako vražda, tj. „dobrovolné usmrcení jiné osoby 

spáchané v úmyslu jí způsobit smrt“.
42

 Nesmí se tedy jednat o neúmyslné zabití. Je však 

zajímavé, že tribunál v případu Semanza výslovně požadoval pro odsouzení obžalovaného z 

genocidy, aby prokurátor prokázal, že pachatel úmyslně zabil jednoho nebo více členů 

chráněné skupiny, aniž by tento čin musel splňovat podmínku předchozího plánování.
43

 Jeho 

rozhodnutí bylo založeno na předchozí judikatuře, kde např. senát v případu Akayesu 

upozornil s odkazem na travaux préparatoires k Úmluvě o genocidě, že některé delegace 

považovaly za nadbytečné formulovat požadavek předchozího naplánování jako nutnou 

podmínku ke spáchání genocidy, když samotný zločin genocidy předpokládá naplánování 

nebo alespoň předchozí promyšlení.
44

 

 

                                                      
41

 Cassese, A. International Criminal Law, 2nd edn, Oxford: Oxford University Press, 2008, s. 133 

42
 The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Trial Judgement), ICTR-96-4-T, International Criminal Tribunal for 

Rwanda (ICTR), 2 September 1998, bod 500-501 

43
 The Prosecutor v. Laurent Semanza (Judgement and Sentence), ICTR-97-20-T, International Criminal 

Tribunal for Rwanda (ICTR), 15 May 2003, bod 319 

44
 The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Trial Judgement), ICTR-96-4-T, International Criminal Tribunal for 

Rwanda (ICTR), 2 September 1998, bod 501 
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 způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch členům takové skupiny 

(„causing serious bodily or mental harm to members of the group”) 

Jedná se o jediný skutek, který vyvolává interpretační potíže.
45

 Na případech z judikatury 

trestních tribunálů uvádím příklady interpretace předmětného jednání. Měl bych poznamenat, 

že judikatura Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu v souvislosti s výkladem tohoto 

skutku není přijímána jednotně. Důvodem je poměrně široký výklad, jenž dovoluje do této 

skutkové podstaty zahrnout i znásilnění a jiné formy sexuálního násilí.
46

 K formám 

sexuálního násilí jako znakům determinujících genocidu se vrátím později v kapitole o 

rwandské genocidě. 

Tribunál v případu Akayesu judikoval, že pojmy těžká tělesná ublížení a duševní poruchy 

nutně neznamenají, že se musí jednat o poškození trvalá a nenapravitelná.
47

 Za těžká tělesná 

ublížení mohou být považovány „činy sexuálního násilí, znásilnění, zmrzačení a výslechy 

spojované s bitím a vyhrožováním smrtí.“
48

 Dále to může znamenat „poškození zdraví, 

zohyzdění nebo jakékoli jiné vážné poškození vnitřních či vnějších orgánů nebo smyslů“.
49

 

Těžká duševní porucha se pak interpretuje jako „více než malé nebo dočasné snížení 

mentálních schopností”.
50

 Tribunál v případu Krstić shodně s rozhodnutím ve věci Akayesu 

zopakoval, „že vážné poškození nemusí způsobit trvalou a nenapravitelnou újmu, ale 

způsobená bolest musí přesahovat dočasný pocit neštěstí, studu nebo ponížení“. Musí se 

jednat o újmu, která má za následek vážné a dlouho trvající znevýhodnění člověka ve 

schopnosti vést normální a konstruktivní život. Tribunál stanovuje, že mezi činy, které mohou 

způsobit těžké tělesné ublížení nebo duševní poruchu, patří „nelidské zacházení, mučení, 

                                                      
45

 Šturma P. Mezinárodní trestní soud a stíhání zločinů podle mezinárodního práva, Nakladatelství Karolinum, 

Praha, 2002, s. 131  

46
 Tamtéž 

47
 The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Trial Judgement), ICTR-96-4-T, International Criminal Tribunal for 

Rwanda (ICTR), 2 September 1998, bod 502 

48
 Tamtéž, body 706-707, 711-712 

49
 The Prosecutor v. Clément Kayishema and Obed Ruzindana (Trial Judgement), ICTR-95-1-T, International 

Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR), 21 May 1999, bod 109 

50
 Tamtéž, bod 110 



22 

 

znásilnění, sexuální zneužití a vypovězení ze země“.
51

 Soud v případu Rutaganda, zase 

rozumí pod pojmem „těžké tělesné ublížení nebo duševní porucha“ „akty tělesného a 

psychického mučení, nelidské nebo ponižující zacházení, znásilnění, sexuální násilí a 

pronásledování“.
52

 

Z uvedeného plyne, že vždy bude záležet na konkrétním posouzení případů po důkladném 

zjištění konkrétních okolností. Nicméně je jasné, že předmětem zkoumání bude vážnost 

utrpěné zdravotní újmy, která musí být těžká, což vylučuje drobná zranění, nebo jinou 

zdravotní újmu nikoli vážné povahy. 

 

 úmyslné uvedení členů takové skupiny do takových životních podmínek, které mají 

přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení („deliberately inflicting on the group 

conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in 

part”) 

Tento skutek označuje takové způsoby jednání, které nezpůsobí okamžitou smrt členům 

skupiny, ale nakonec stejně vedou k jejich fyzickému zničení. Mezi takové způsoby se mimo 

jiné řadí „poskytování lidem stravu v minimálním rozsahu nutně zajišťujícím pouze holé 

přežití dané skupiny, systematické vyhánění z domovů a snižování základní lékařské péče pod 

minimální úroveň“.
53

 Tribunál v případu Kayishema a Ruzindana ve shodě s návrhem 

Úmluvy o genocidě připravené Sekretariátem OSN zahrnuje do tohoto konceptu i okolnosti, 

které ve svém důsledku vedou postupně k pomalé smrti, např. nedostatek patřičného bydlení, 

oblečení, hygieny a lékařské péče nebo nadměrná práce či přílišná fyzická námaha.
54

 

Jak plyne z judikatury a naznačil jsem se to v úvodu tohoto skutku, k naplnění skutkové 

podstaty stačí pouhé vytvoření podmínek pro úplnou nebo částečnou likvidaci členů chráněné 
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skupiny a jejich uvedení do těchto podmínek. Nevyžaduje se, aby nastal i následek, tedy 

skutečná smrt členů a následně jejich úplné či částečné fyzické zničení. 

 opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí („imposing 

measures intended to prevent births within the group”) 

 

Taková opatření by se mohla podle názoru tribunálu sestávat ze sexuálního mrzačení, 

sterilizace, řízené porodnosti, oddělování na základě pohlaví a zákazu manželství. V 

patriarchálních společnostech je společenství určováno identitou otce. To znamená, že dítě 

následuje národnost svého otce. Příkladem opatření směřujícího k tomu, aby se v této skupině 

bránilo rození dětí, je případ, kdy žena z dotyčné skupiny je znásilněna a úmyslně přivedena 

do jiného stavu mužem z jiné skupiny. Následkem čehož narozené dítě už nebude příslušet do 

matčiny skupiny. Opatření mohou být jak fyzické tak psychické povahy. Příkladem opatření 

psychické povahy může být znásilnění, kdy znásilněná žena v důsledku prožitého traumatu či 

pod hrozbou odmítne rodit děti.
55

 

Stejně jako v předchozím bodě, k naplnění skutkové podstaty stačí už pouhé zavedení 

opatření směřující k zabránění rození dětí ve skupině a nevyžaduje se, aby se skutečně děti 

v této skupině přestaly rodit. 

 

 násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné („forcibly transferring children of the 

group to another group”) 

Stejně jako u předchozího skutku, cílem není jen zabránit přímému aktu násilného 

převádění dětí z jedné skupiny do druhé, ale i sankcionovat hrozby a traumata, které vedou ke 

stejnému následku.
56

 Navíc je možné předpokládat, že takové násilné převádění dětí způsobí 

trvalé rozdělení rodin a psychické trauma jak u rodičů, tak u dětí dotčených rodin. Z tohoto 

důvodu by bylo možné stíhat pachatele i podle ustanovení postihující úmyslné uvedení členů 
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skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické 

zničení (čl. II písm. c) Úmluvy o genocidě).
57

 

Násilným převáděním dětí se rozumí nejen přemístění za použití fyzické síly, ale i hrozba 

použití fyzické síly, psychické donucení, nátlak či zneužití síly. Násilí nebo hrozba použití 

násilí nemusí směřovat jen proti donucované osobě (např. vůči dítěti), ale také vůči ostatním 

osobám (typicky proti rodičům). Dále není možné přemístit dítě z místa, kde žije a 

„ospravedlňovat jeho přemístění z místa kde žije jen na základě neexistence oprávnění 

k pobytu na daném místě.“
58

 

Zajímavou otázkou vztahující se k actus reus je, zdali můžeme nazvat genocidou jednání, 

při kterém dojde k zabití se specifickým úmyslem pouze jednoho příslušníka chráněné 

skupiny. Podle výkladu tribunálu v případu Akayesu konstitutivním prvkem genocidy je akt 

spáchaný proti jednotlivci nebo více jednotlivcům z důvodu jejich příslušnosti k určité 

skupině.
59

 Antonio Cassese s tímto výkladem nesouhlasí a tvrdí, že tato příliš široká 

interpretace není v souladu se zněním Úmluvy o genocidě.
60

 Při pohledu na znění Úmluvy se 

skutečně všude členové chráněné skupiny skloňují v množném čísle a mohlo by se zdát, že 

usmrcení jednotlivce skutečně není dostatečné k založení skutkové podstaty genocidia, 

přestože zde byl splněn požadavek specifického (genocidního) úmyslu. Domnívám se však, že 

můžeme souhlasit s dotčeným názorem senátu první instance, jestliže vycházíme ze stejného 

chápání pojmu oběti zločinu genocidia. Ze zjištění a odůvodnění soudu plyne, že obětí útoků 

byli jednotlivci nikoli z důvodu jejich osobitosti, ale z důvodu jejich příslušnosti k určité 

skupině. Útok byl proti nim veden právě kvůli jejich členství v jiné národní, etnické, rasové 

nebo náboženské skupině. Obětí zločinného aktu je člen skupiny jako takové. Z tohoto 

důvodu je obětí zločinu genocidia skupina sama o sobě a nikoli pouze jednotlivec.
61

 Spáchání 
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zločinu genocidia přesahuje jeho aktuálně spáchaný jednotlivý skutek. Příkladem je vražda 

jednotlivce se s krytým úmyslem zničit úplně nebo částečně skupinu, jíž je jednotlivec 

součástí a tvoří jen jediný prvek.
62

 Více o pojmu skupina zmiňuji v následující kapitole. 

 

6.1.2. Skupina  

 

Jeden z největších problémů týkající se interpretace definice genocidy spočívá ve výkladu 

skupiny, jako oběti zločinu, a dále vymezení čtyř vyjmenovaných skupin. Z Úmluvy o 

genocidě vyplývá, že znakem skutkové podstaty zločinu genocidia je skupina. Obětí je tedy 

určitá skupina a nikoli pouhý jednotlivec v rámci skupiny, přestože jednotlivé útoky směřují 

proti jednotlivcům. Tím se mimo jiné zločin genocidy liší od většiny zločinů, kde obětí je 

jednotlivec, vůči němuž směřuje jednání pachatele. Úmysl a cíl pachatele musí směřovat ke 

zničení celé skupiny nebo její časti, což samozřejmě předpokládá páchání zločinů proti 

jednotlivcům, jejím členům, objektům útoků jako fyzickým osobám, které ke skupině náleží. 

Konečným a chráněným objektem je ale skupina jako taková.
63

 

Tato skutečnost hraje velmi důležitou roli při rozlišování genocidy a pronásledování jako 

zločinu proti lidskosti. Přestože oba zločiny se vyznačují tzv. diskriminačními prvky, některé 

jsou dokonce společné oběma, v případě pronásledování, pachatel páchá zločin z politických, 

rasových nebo náboženských důvodů proti jednotlivci.
64

 

Jednotlivé oběti genocidy jsou napadány právě z důvodu jejich členství k takové skupině. 

Úmysl zničit skupinu nebo její část předpokládá, že oběti útoků budou vybírány z důvodu 

jejich členství v té skupině, která se má stát cílem zničení. Zároveň ve spojitosti se znakem 

subjektivní stránky skutkové podstaty-zvláštním úmyslem, nutným ke spáchání genocidy, 
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pouhá vědomost pachatele o příslušnosti oběti k určité skupině nestačí k založení úmyslu ke 

zničení skupiny jako takové.
65

 

Úmluva o genocidě rozlišuje čtyři skupiny, které jsou předmětem ochrany, a to národní, 

etnická, rasová a náboženská. Úmluva o genocidě ani statuty Mezinárodních tribunálů pro 

bývalou Jugoslávii a pro Rwandu ovšem výklad jednotlivých skupin nepodává, a proto se 

budeme muset obrátit na judikaturu, zejména na případ Akayesu: 

a) národní skupina je definovaná jako uskupení lidí, kteří si uvědomují vzájemné právní 

pouto založené společným občanstvím, spojené se vzájemností v právech a 

povinnostech;
66

 

b) etnická skupina je obecně definovaná jako skupina, jejíž členové sdílejí stejný jazyk a 

kulturu.
67

 Na základě rozhodnutí v případu Kayishema and Ruzindana tribunál rozumí 

etnickou skupinou i skupinu, která se takto sama odlišuje (sebe-identifikace), nebo 

skupinu identifikovanou jako takovou ostatními včetně pachatelů zločinů (identifikace 

ostatními);
68

 

c) definice rasové skupiny je založena na dědičných fyzických znacích. Tyto znaky se 

určují podle určitého geografického místa bez ohledu na jazyk, kulturu, národnost a 

náboženství.
69

 Takovým znakem je třeba barva kůže; 

d) náboženskou skupinou rozumí takovou, jejíž členové mají stejné vyznání nebo 

náboženské přesvědčení.
70
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Je ale důležité poznamenat, že rozlišování skupin samo o sobě nehrálo roli už při 

samotných přípravných pracích nad Úmluvou o genocidě. Je patrné, že cílem tvůrců Úmluvy 

nebylo přesně rozlišit jednotlivé lidské skupiny, nýbrž spíše popsat jev, který charakterizoval 

národní menšiny („national minorities“), jak byly vnímány před druhou světovou válkou. 

Mezinárodní tribunál ve věci Krstić vyjádřil přesvědčení, že přesné vymezení skupin na 

základě vědeckých objektivních kritérií by nebylo v souladu s předmětem a účelem Úmluvy. 

Následně dodal, že identifikování kulturních, náboženských, etnických nebo náboženských 

specifik skupin je potřeba posuzovat v určitém sociálně-historickém kontextu.
71

 

Více se o chráněných skupinách a konceptu „stálých a trvalých skupin” zmiňuji později v 

kapitole o rwandské genocidě.
 
 

V případu Jelisic tribunál upřednostňuje posuzování útoků ve vztahu k chráněným 

skupinám za použití subjektivního kritéria z pohledu útočníka a to dvojím způsobem. Na 

základě pozitivního přístupu pachatel posuzuje skupinu odlišující se znaky, které pachatel 

považuje za charakteristické pro určitou národní, rasovou, etnickou či náboženskou skupinu. 

Podle negativního přístupu pachatel identifikuje jednotlivce tím, že je vyloučí ze skupiny, za 

jejíhož člena se pachatel sám pokládá a jejíž odlišnost se zase projevuje znaky spočívajícími 

ve zvláštní národnosti, etniku, rase či náboženství.
72

 

Protože od doby vzniku definice genocidy a chráněných skupin uplynula poměrně dlouhá 

doba a s uvážením okolností a společenské situace v době vzniku definice, objevují se čas od 

času návrhy na změnu, či alespoň úpravu. Poslední neúspěšný pokus se odehrál na konferenci 

v Římě při formulování Statutu Mezinárodního trestního soudu. Snaha rozšířit seznam 

chráněných skupin o sociální a politické skupiny ovšem skončila nezdarem.
73

 

Důvodů, proč nedošlo k rozšíření počtu skupin je více. Nejdříve je musíme hledat v povaze 

definice genocidia v Úmluvě o genocidě. Definice se totiž mezitím stala obyčejovým právem 

a z toho pramení i neochota smluvních stran ji měnit. Dále je pravdou, že navrhované skupiny 
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vykazovaly společný problém, totiž byly velice vágní a proměnlivé. Nestálost sociálních, 

politických a ekonomických skupin spočívá v členské základně, kde příslušnost k určité 

skupině není determinována relativně nezvratnými činiteli, které znemožňují příslušnost 

jednoduše měnit. Domnívám se, že při zvýšeném úsilí bychom dokázali vzpomenout skupinu, 

která tuto podmínku splňuje, ale zatím nebyla předmětem posuzování národním či 

mezinárodním soudním orgánem. Příkladem by mohla být kasta, resp. příslušnost k určité 

třídě v rámci kastovního systému. Pak by v daném případě záleželo na zhodnocení dalších 

faktorů včetně nebezpečí potenciální hrozby, jež hrozí propuknout v genocidium. Navíc se 

tento příklad vztahuje k mizivému počtu států, kde toto rozvrstvení společnosti přetrvává. 

Další vývoj by zřejmě musel být předurčen judikaturou. 

 

6.2. Subjektivní stránka 

 

Subjektivní stránku nazýváme mens rea. Subjektivní (psychické) znaky genocidy jsou: 

úmysl zničit (zvláštní úmysl), úplně nebo částečně národní, etnickou, rasovou nebo 

náboženskou skupinu. Genocida je zločinem, kde je útok namířen proti oběti nikoli z důvodu 

jejích individuálních kvalit a vlastností, ale z důvodu členství této osoby ve skupině. Antonio 

Cassese to nazývá tzv. depersonalizací oběti.
74

 

 

6.2.1. Zvláštní úmysl 

 

Pro spáchání zločinu genocidia se vyžaduje úmysl. Musí se jednat o tzv. dolus specialis 

(zvláštní úmysl), v angličtině nazývaný též jako genocidal intent, special intent, specific 

intent, nebo particular intent.
75

  

Tento „zostřený trestní úmysl” je řazen ještě nad běžný trestní úmysl doprovázející 

základní trestné jednání („underlying offences“), o kterých jsem psal výše (usmrcení 

příslušníků určité skupiny, způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch 

členům takové skupiny, úmyslné uvedení členů takové skupiny do takových životních 
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podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení, opatření směřující 

k tomu, aby se v takové skupině bránilo rození dětí a konečně násilné převádění dětí z jedné 

skupiny do jiné). To znamená, že pachatel genocidia, který se dopustí některého ze 

zmíněných jednání na příslušníku chráněné skupiny, musí mít jednak úmysl konkrétní čin 

spáchat a jednak musí být veden úmyslem zničit určitou skupinu úplně nebo částečně. Ze 

striktních požadavků kladených na zavinění vyplývá nemožnost spáchání zločinu genocidia 

na základě nedbalosti, hrubé nedbalosti a dokonce i nepřímého úmyslu.
76

 Tak jako u jiných 

definičních znaků judikatura byla nejdůležitějším zdrojem poznání, osvětlení a interpretace 

tohoto pojmu, zvláště pak rozhodnutí tribunálu v případu Akayesu.  

Zvláštní úmysl je rozlišovacím a zároveň hraničním znakem, který odlišuje genocidium od 

jiných zločinů podle mezinárodního práva. Zvláštní úmysl zločinu genocidy je subjektivním 

znakem, který tvoří základní stavební prvek zločinu. Vyžaduje, aby pachatelovo jednání a 

spáchaný trestný čin byl jednoznačně veden tímto úmyslem. Znakem subjektivní stránky 

zločinu genocidia je „úmysl zničit úplně nebo částečně národní, etnickou, rasovou nebo 

náboženskou skupinu jako takovou“. Pro spáchání zločinu genocidy je nutné spáchat alespoň 

jeden čin ze seznamu činů v čl. II Úmluvy o genocidě namířených proti chráněné skupině.
77

 

Složitou otázkou je, jak rozpoznat zvláštní úmysl. Je na místě poznamenat, že pouze zřídka 

se podaří nalézt písemné dokumenty, které by bylo poté možné před soudem použít jako 

důkazy svědčící v neprospěch pachatele o úmyslu útočníka zničit skupinu jako takovou. 

Výjimku v tomto ohledu představuje např. záznam projevu Heinricha Himmlera, toho času 

velitele SS, proneseného 4. října 1943 v Poznani při tajné schůzce s ostatními důstojníky SS. 

Himmler zde opakovaně použil výrazy typu, vyhlazení, eliminace či vyhubení židovského 

obyvatelstva.
78

 V jiných případech nedošlo k prokázání zvláštního úmyslu, neboť nebyl 

dostatečně vyjádřen. Např. v případu Jelisic prvoinstanční senát shledal, že opakovaná 

vyjádření obžalovaného Jelisice namířená proti Muslimům, včetně svědeckých výpovědí o 

provedených popravách a krutém zacházení vůči muslimské menšině ze strany Gorana 
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Jelisice, neprojevují genocidní úmysl, ale spíše svědčí o jeho poruše osobnosti.
79

 Naopak, 

odvolací senát zde takový úmysl shledal.
80

  

Tribunál ve věci Akayesu upozorňuje, že zvláštní úmysl pachatele je psychický faktor a je 

velice obtížné či dokonce nemožné ho určit. Proto lze za situace, kdy se obžalovaný nepřizná, 

úmysl pachatele vyvodit na základě faktických okolností. Tribunál se domnívá, že je možné 

odvodit genocidní úmysl, spočívající v určitém činu, z obecných souvislostí při páchání 

dalších činů systematicky namířených proti té samé skupině, bez ohledu na to, zda byly činy 

spáchány tím samým pachatelem nebo jinými. Mezi další okolnosti, které umožňují soudu 

vyvodit genocidní úmysl z určitého činu, se řadí rozsah zločinů, jejich obecná povaha 

v daném regionu či státě a skutečnost, že útoky byly namířeny proti příslušníkům chráněných 

skupin z důvodu jejich členství v těchto skupinách za současného vylučování členů jiných 

skupin.
81

 

Důležitým rozhodnutím v souvislosti s definováním mens rea genocidy je prvoinstanční 

rozhodnutí senátu v případu Krstić. Krstić byl jedním z hlavních protagonistů v tzv. 

srebrenickém masakru (dále v kapitole o bosenské „genocidě“ uvedu více). Jeho případ je 

zajímavý s ohledem i na další definiční znaky, které pomohl objasnit a specifikovat. 

O konkrétním případě relevantním pro pojednání o mens rea, ale v souvislosti s jiným 

subjektivním prvkem, se zmíním i později. V předmětné kauze bylo zabito sedm až osm tisíc 

Bosňáků (výraz pro bosenské Muslimy) a asi dvacet pět tisíc zbylých obyvatel bylo násilně 

přesunuto. Oběťmi byli pouze muži a chlapci ve věku způsobilém pro vojenskou službu. 

Otázkou bylo, zda byl přítomen genocidní úmysl v situaci, kdy byli systematicky vražděni 

pouze muži nad určitý věk. Tribunál došel k závěru, že bosensko-srbské jednotky usilovaly o 

likvidaci všech bosenských Muslimů ve Srebrenici. Senát popsal, jak se bosensko-srbské 

jednotky pokusily zabít všechny muslimské muže v určitém věku, bez ohledu na jejich civilní 

či vojenský status. Upozornil na časové souvislosti, když označil za signifikantní, že se 
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masakry odehrávaly v době násilných přesunů zbytku muslimských obyvatel. Jak řekl senát, 

„bosensko-srbské jednotky si už v době, kdy se rozhodly pozabíjet všechny muže, musely být 

jisty, že toto selektivní zabíjení bude mít trvající dopad na celou skupinu. Jednotky si musely 

být vědomy, že pozabíjením dvou nebo tří generací mužů, vážně ohrožují přežití tohoto 

tradičně patriarchálního společenství“. Strategická enkláva se nacházela mezi dvěma 

srbskými teritorii. Proto se bosensko-srbské jednotky neomezily jen na pouhé vypuzení 

Muslimů ze Srebrenice, ale tímto krokem chtěly znemožnit bosenským Muslimům opětovné 

usídlení na dotčeném území.  Senát tribunálu upozornil, že právě kombinace selektivních 

masakrů a nuceného přesunu žen, dětí a starších obyvatel nevyhnutelně vedlo k fyzickému 

zmizení muslimské populace ze Srebrenice. Další důkaz úmyslu zničit skupinu bosenských 

Muslimů spatřoval soud v ničení domů patřících bosenským Muslimům a hlavní mešity 

krátce po útoku. Nakonec tribunál uzavírá, že „silným projevem úmyslu zničit skupinu jako 

takovou je ukrývání těl v masových hrobech, které byly později vykopány, ostatky znetvořeny 

a znovu zakopány do masových hrobů umístěných na daleko odlehlejším místě, aniž by byly 

pohřbeny v souladu s náboženskými a etnickými zvyklostmi“.
82

 

Jak už bylo řečeno výše, zvláštní úmysl se normálně dovozuje z faktických okolností. 

Proto například zjištění, že actus reus ve formě vraždy či jiného tělesného nebo psychického 

ublížení je součástí plánu nebo politiky nebo rozsáhlé či systematické praxe, je podstatné pro 

dokazování či potvrzení genocidního úmyslu, ačkoli tato okolnost není sama o sobě znakem 

zločinu.
83

 K plánu jako znaku skutkové podstaty zločinu genocidia se vyjádřím později. 

To je patrné zejména v případu Akayesu, kde na základě všech důkazů bylo zřejmé, že 

obžalovaní „víceméně otevřeně” vyzývali k páchání genocidia. Tribunál judikoval, že přímé a 

veřejné podněcování ke spáchání zločinu genocidia je projevem úmyslu někoho přímo 

navádět nebo provokovat někoho ke spáchání zločinu genocidy, z čehož podle senátu plyne, 

„že ten kdo podněcuje ke spáchání zločinu genocidy, má také specifický úmysl spáchat 

genocidu, tedy zničit, úplně nebo částečně, národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou 

skupinu jako takovou”.
84

 Tribunál také dovozoval zvláštní úmysl ze zjištění o vysokém počtu 
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útoků namířených proti Tutsiům, zvláště pak o početných útocích sexuální povahy a 

znásilnění, jejich širokém územním rozsahu a způsobu rozčleňování obyvatel podle 

příslušnosti k etniku.
85

 

V případu Kayishema tribunál usuzoval zvláštní úmysl z enormně vysokého počtu zabitých 

Tutsiů a dále ze skutečnosti, že se tak dělo bez ohledu na pohlaví a věk. Kromě toho soud 

dovodil dolus specialis ze stálého a metodického vzorce zabíjení. Ten se projevoval např. v 

tom, že útoky v uzavřených místech byly zahajovány granáty a střelbou ze zbraní, aby 

následně byly oběti předchozích útoků rozsekány mačetou. Existence specifického úmyslu 

byla demonstrována i na projevech, vyjádřeních a výrocích obžalovaných. Tutsiové v nich 

byli nazýváni Inkotanyi (znamená bojovník Rwandské vlastenecké fronty nebo nepřítel 

Rwandy) nebo Inyenzi (výraz pro švába). Často byli označováni za „špínu či svinstvo”.
86

  

Rád bych ještě upozornil na skutečnost, že často dochází k záměně zvláštního úmyslu s 

motivem. Motivem se rozumí určitý zvláštní a konkrétní důvod, který přiměje určitou osobu 

k trestnému jednání. Takovým osobním motivem pachatele zločinu genocidia může být např. 

získat osobní ekonomický zisk, snaha majetkově se obohatit, získat politickou výhodu nebo 

moc. Existence osobního motivu ovšem nevylučuje, aby pachatel zároveň jednal se zvláštním 

úmyslem spáchat genocidu.
87

 Osoba jednající se zvláštním úmyslem zničit skupinu úplně 

nebo částečně v úmyslu zavraždit osoby patřící do určité chráněné skupiny, může být 

motivována např. touhou získat majetek patřící této skupině nebo zavražděným osobám nebo 

je hnána touhou po pomstě za předchozí útoky členy takové skupiny či přáním zavděčit se 

nadřízeným, kteří touto skupinou pohrdají. Z pohledu mezinárodního práva trestního není 

rozhodující motiv, ale zda zde byl přítomen zvláštní úmysl skupinu zničit.
88

 

Zvláštní úmysl je charakteristický pro genocidu. Je to právě tento znak subjektivní stránky, 

který dělá genocidu genocidou, odlišným od ostatních zločinů podle mezinárodního práva. Je 

to zejména tento zvláštní úmysl, který umožnil nabýt a zajistil zločinu genocidia exkluzivní 
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postavení mezi ostatními nejzávažnějšími zločiny podle mezinárodního práva. Je zároveň 

jazýčkem na vahách při rozhodování, zda zločin kvalifikovat jako genocidu či nikoliv. V 

průběhu vývoje interpretace definice genocidy včetně jejích definičních znaků, zvláštního 

úmyslu nevyjímaje, došlo k jejich poměrně jasné formulaci podpořené rozsáhlou judikaturou. 

Přesto je stále, i přes četnost případů vykazujících znaky genocidia, nebo možná právě proto, 

velice obtížné dosáhnout úspěchů při prokazování a odsuzování pachatelů ze zločinu 

genocidy. Důvodem je nutnost prokázat zvláštní úmysl. Konkrétní příklady a důsledky z 

tohoto vyplývající uvádím dále v kapitole o bosenské „genocidě“ a hlavně v analýze příčin 

malého počtu odsouzených před Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii. 

Je otázkou, do jaké míry lze činit odpovědnými za současnou situaci mezinárodní soudy a 

tribunály. Je to zejména jejich činnost a soudní interpretace zvláštního úmyslu, která určila 

určité hranice a nastavila podmínky pro jeho soudní prokazování. Dnes můžeme konstatovat, 

že jsou to tyto příliš přísné požadavky kladené na obžalobu, které nutí prokurátora, aby 

přehodnotil kvalifikaci a zločiny zjevně vykazující znaky genocidia stíhal podle jiných 

ustanovení, např. jako zločiny proti lidskosti.  

Zamýšlím se i nad hledisky, které vedly soudy pro nastavení takto vysokých nároků. 

Nesnažily se při objasňování a definování zvláštního úmyslu tímto vymezit exkluzivní prostor 

pro samostatnou a respektovanou existenci zločinu genocidia a zároveň jej zcela zřetelně 

odlišit od ostatních zločinů podle mezinárodního práva? Možná že se pokoušely vyhradit 

zločinu genocidia zcela výjimečnou pozici. Vždyť ne každý ozbrojený konflikt musí být 

doprovázen genocidním úmyslem a zločin genocidia by měl být i z hlediska historie 

považován za zcela výjimečný jev, byť v posledních desetiletích často a intenzivně vnímaný.  

 

6.2.2. „úplně nebo částečně” 

 

Podle Úmluvy o genocidě se genocidiem rozumí činy spáchané proti chráněným skupinám 

v úmyslu je zničit „úplně nebo částečně” („in whole or in part”). Právě toto kvantitativní 

vyjádření se stalo předmětem mnoha diskuzí. Nejvýznamnějšími rozhodnutími v tomto 

ohledu byly rozsudky tribunálu v případu Krstić. Senát prvního stupně judikoval, že úmysl 

zničit pouze část skupiny znamená významnou část této chráněné skupiny, ať už kvantitativně 

či kvalitativně. Na vysvětlenou uvedu argumentaci soudu v předmětném případě. Senát uvedl, 

že takto významnou část skupiny tvoří muži muslimského vyznání ze skupiny bosenských 



34 

 

Muslimů. Konkrétně tedy tuto významnou část tvořili muži a chlapci (ve věku pro výkon 

vojenské služby), patřící do skupiny bosenských Muslimů, na celkové bosensko-muslimské 

skupině ve Srebrenici. Tribunál tvrdil, že zabití těchto mužů velmi zásadně ovlivnilo celou 

bosensko-muslimskou komunitu a přispělo tak k jejímu vyhlazení ve Srebrenici. Konstatoval, 

že úmysl zabít tyto muže se rovná úmyslu zničit významnou část bosensko-muslimské 

skupiny. Vzetím do úvahy skutečnost, že docházelo k násilnému převádění muslimských žen, 

dětí a starších lidí mimo území ovládané Srby, „si generál Krstić byl nepopiratelně vědom, 

jaké fatální důsledky by zabití mužů mělo na schopnost přežití bosensko-muslimské skupiny 

ve Srebrenici jako takové”. Senát uzavřel prohlášením, že se generál Krstić zabíjením členů 

skupiny účastnil aktů genocidy s úmyslem zničit část této skupiny.
89

 

Odvolací senát ve věci Krstić ve svém rozhodnutí potvrdil, že část skupiny musí být 

významnou částí dané skupiny. Připomněl, že cílem Úmluvy o genocidě je předcházet 

záměrnému vyhlazování celých skupin obyvatel a že útok musí směřovat vůči dostatečně 

významné části skupiny s dopadem na celou skupinu.
90

 Ve svém rozhodnutí odkazuje také na 

případy Jelisic a Sikirica (zmíním se dále v textu). Tribunál zmínil ještě judikát Kayishema, 

kde tamní senát vyložil pojem „částečně” jako úmysl zničit „významný počet jednotlivců, 

kteří jsou součástí skupiny”
91

. Interpretace pojmu se stala předmětem debat i mezi právními 

znalci. Významný právník a tvůrce termínu genocidia Raphael Lemkin se věnoval 

předmětnému pojmu už v padesátých letech minulého století během debaty v americkém 

Senátu o ratifikaci Úmluvy o genocidě. Lemkin vyložil, že částečné zničení musí být 

významné svou povahou, aby mělo dopad na celek.
92

 Dále tribunál uvádí i zprávu Benjamina 

Whitakera, zvláštního zpravodaje podvýboru pro zabránění diskriminace a ochranu menšin u 

OSN, kde termínem „částečně” rozumí přiměřeně významné číslo vzhledem k celkovému 

počtu ve skupině jako celku nebo také významnou část skupiny, přičemž touto částí měl na 
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mysli vedení skupiny („leadership”).
93

 Senát pokračuje a zamýšlí se i nad stanovením počtu, 

který by byl dostatečný pro splnění požadavku vyplývajícího z definice a judikatury. Tribunál 

v tomto bodě upozorňuje, že určení dostatečného počtu členů nutného ke konstituování části 

chráněné skupiny je důležitým výchozím kritériem, nicméně počet napadených by neměl být 

hodnocen jen v intencích absolutních čísel, ale i ve vztahu k celkovému počtu celé skupiny. 

Doplnil, že kromě početního vyjádření, by se měl zkoumat význam, který má ta která část v 

rámci celé skupiny. Protože pokud taková část ve skupině zaujímá symbolické postavení, 

nebo jde o část nezbytnou pro přežití celé skupiny, pak jistě naplní požadavek o významné 

části pro spáchání zločinu genocidia. Na závěr svého návodu na rozpoznání části skupiny 

uvádí historický příklad z nacistického Německa a navrhuje, aby byla brána v potaz i oblast 

působnosti a dosah činnosti a kontroly vykonávané pachatelem ve vztahu k přístupu k 

obětem. Je možné předpokládat, že „vážně se pachatel zaobírá myšlenkou likvidace určité 

skupiny pouze na určitém území a v dosahu své moci“.
94

 

Tribunál v případu Jelisic se pokouší determinovat část skupiny jednak jejím určením na 

základě většiny chráněné skupiny a za druhé na základě významu členů tvořících část 

chráněné skupiny, která je vystavena útokům. Ve svém rozhodnutí cituje zprávu expertní 

komise, která tvrdí, že „útok namířený proti vedení skupiny může být genocidou“. Vedením 

rozumí politické, administrativní představitele, náboženské vůdce, akademiky a intelektuály a 

hlavní představitelé byznysu. Útok vůči těmto představitelům je potřeba posuzovat s ohledem 

na budoucí vývoj, osud, který by čekal zbytek populace bez jejich přirozených vůdců. Podle 

tribunálu projev specifického (genocidního) úmyslu má dvě formy. První forma předpokládá 

vyhlazení velkého počtu členů skupiny, tedy úmysl zničit skupinu en masse, druhá forma se 

zaměřuje na omezené množství osob, jejichž likvidace by měla dopad na přežití celé skupiny, 

zde hovoříme o úmyslu zničit skupinu selektivně.
95

 

Tribunál v případu Sikirica se vrací k termínu „leadership” jako významné části skupiny v 

diskuzi o důkazech prokazujících úmysl zničit část skupiny. Senát namítá, že v případě 
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nesplnění množstevního kritéria, z důkazu o útoku na významnou část skupiny, jako je její 

vedení („leadership”), lze vyvodit specifický (genocidní) úmysl, tedy úmysl zničit část 

skupiny. Důležitým důvodem útoku na selektivně omezený počet osob jsou jejich zvláštní 

kvality pro vedení skupiny jako celku a jejich zničení by mělo dopad na skupinu jako 

takovou.
96

 

 

6.3. Genocidní politika či plán znakem skutkové podstaty zločinu genocidia? 

 

Páchání zločinu genocidia je často doprovázeno koordinovanými hromadnými útoky proti 

členům chráněných skupin. Je stěží představitelné, že by se tyto útoky prováděly bez 

předchozí organizace či plánu, který by je pomáhal efektivně řídit, nejlépe prostřednictvím 

výkonných složek státu. Pokud však vycházíme z doslovného znění definice genocidy, jak je 

definována v Úmluvě o genocidě, musíme konstatovat, že nikde v textu není existence plánu 

či politiky k provedení genocidy nutnou podmínkou trestnosti. Přesto v dokumentech a v 

judikatuře opakovaně nalézáme odkaz či zjištění, že genocida byla součástí politiky, plánu, 

rozsáhlé nebo systematické praxe. Dokonce byl při vzniku Úmluvy zaznamenán pokus o 

začlenění plánu k provedení genocidy do její definice, ovšem bez výsledku.
97

 

Někteří právní znalci tvrdí, že akty genocidy předpokládají nějaký plán či alespoň 

společnou aktivitu státu, celku nebo skupiny, podle kterého útočníci postupují.
98

 Například 

prof. Bassiouni přímo přepokládá, že zločin genocidy bude páchán na základě příslušné 

politiky („policy“). Tuto politiku řídí vedoucí představitelé státu nebo osoby úzce se státem 

propojené. Mají pravomoc udělovat rozkazy a poskytovat materiální zabezpečení. Autor 

uznává, že genocidní plán není znakem skutkové podstaty, přesto však pochybuje o úspěšném 

odsouzení pachatele z genocidy, aniž by zde existoval předchozí genocidní plán.
99
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Genocidním plánem se ve svých rozhodnutích zabývaly také Mezinárodní trestní tribunál 

pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu. V prvním případě odvolací 

soud v případu Jelisic vyjádřil názor, že „existence plánu nebo politiky není znakem skutkové 

podstaty zločinu”, ovšem přiznal tomuto plánu ve většině případů velkou váhu při 

prokazování zvláštního úmyslu.
100

 Stejně tak odvolací soud v případu Kayishema prohlásil, že 

„ačkoli genocidní plán není základním znakem skutkové podstaty zločinu genocidy, existence 

takového plánu by byla silným důkazem o zvláštním úmyslu vyžadovaným tímto 

zločinem”.
101

  

Z objektivně-právního hlediska předmětný znak není vyžadován smluvním právem ani 

odpovídajícím obyčejovým právem pro některé případy specifikující actus reus zločinu 

genocidia. První dvě kategorie jednání charakterizující objektivní stránku zločinu genocidia 

(usmrcení příslušníků skupiny a způsobení těžkých tělesných ublížení nebo duševních poruch 

členům takové skupiny) nevyžadují ke spáchání zločinu obecnou strategii nebo společný plán. 

Např. jeden nebo více pachatelů se zvláštním úmyslem zabije větší počet příslušníků 

náboženské skupiny a tím spáchá zločin genocidy, aniž by naplnění úmyslu zničením dané 

skupiny bylo cílem státních orgánů či jiných entit. Podobně jedna nebo více osob se může 

podílet na znásilnění či mučení členů etnické nebo rasové skupiny s úmyslem ji zničit úplně 

nebo částečně.
102

 

Ve zprávě Mezinárodní vyšetřovací komise OSN pro Darfúr nebylo masové zabíjení, 

rozsáhlé znásilňování a násilné vyhánění civilistů z jejich domovů označeno za genocidu 

spáchanou na popud súdánských úřadů pro chybějící zvláštní úmysl ze strany súdánské vlády. 

Nicméně zpráva uvádí, že jednání jednotlivých pachatelů podílejících se na těchto zločinech 

by mohlo být soudem označeno za genocidu, pokud by takový soud u nich shledal zvláštní 

úmysl. Jinými slovy Vyšetřovací výbor došel k závěru, že vláda Súdánu neprovádí genocidní 

politiku. Dva znaky skutkové podstaty zločinu genocidia mohou být odvozeny z hrubého 

porušení lidských práv spáchaného vládními silami nebo milicemi pod vládní kontrolou. 

První znak tvoří actus reus (usmrcení příslušníků skupiny a způsobení těžkých tělesných 
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ublížení nebo duševních poruch, nebo úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových 

životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení). Druhým 

znakem je existence chráněné skupiny, jež je předmětem útoků ze strany pachatele. Nicméně 

zásadní znak skutkové podstaty, i.e. zvláštní úmysl, nebyl v jednání súdánských ústředních 

orgánů státní správy zjištěn. Centrální politika útočení, zabíjení a násilné přemísťování členů 

některých kmenů neprojevovala zvláštní úmysl zničit úplně nebo částečně skupinu, na 

základě odlišné rasy, etnika, národnosti nebo náboženství. „Spíše se zdá, že ti, co plánovali a 

organizovali útoky na vesnice, sledovali úmysl tyto obyvatele vyhnat z jejich domovů 

primárně pro účely protipovstaleckého boje.“ Vyšetřovací výbor uznává, že v některých 

případech jednotlivci, včetně vládních úředníků, mohli spáchat činy s genocidním úmyslem, 

avšak zda k tomu v Darfúru v konkrétních případech skutečně došlo, je otázka k posouzení 

příslušnými soudy.
103

  

Tyto závěry mají praktický dopad v procesní rovině. Znamenají, že prokurátor nemusí 

prokazovat tuto praxi před národním či mezinárodním soudem. Přesto jak píše Cassese, „ve 

skutečnosti je těžko představitelné, aby akty genocidy spadající do jedné ze dvou zmíněných 

kategorií znaků skutkové podstaty byly pouze izolovanými nebo sporadickými činy”. 

Normálně jsou totiž tyto činy součástí systému, v němž vládní orgány tato jednání trpí, 

tolerují, nebo dokonce schvalují. Přesto však zůstávají pouze faktickými okolnostmi, tedy 

mimo oblast relevantní z pohledu smluvního a obyčejového práva.
104

 

Na druhou stranu, další tři kategorie znaků skutkové podstaty zločinu genocidia (úmyslné 

uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné 

nebo částečné fyzické zničení, opatření směřující k tomu, aby se v takové skupině bránilo 

rození dětí, nebo násilné převádění dětí z jedné skupiny do jiné) v sobě nutně obsahují nebo 

předpokládají jakousi společnou nebo dokonce organizovanou činnost. Jednání jako úmyslné 

zabavení zdrojů nezbytných pro přežití členů chráněné skupiny, např. jídlo, lékařské zásoby, 

nebo systematické vyhánění z domovů, lze považovat za úmyslné uvedení skupiny do 

takových životních podmínek, které mají přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení. 

Tato jednání jsou nutně prováděna formou společné aktivity více jednotlivců ve velkém 

rozsahu a za podpory, nebo alespoň se souhlasem vládních úřadů. Podobně, opatření bránící 
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rození dětí, zákazy manželství, oddělování podle pohlaví, kontrola porodnosti, sterilizace, 

sexuální mrzačení jsou příklady činností a opatření, které mohou být uplatňovány pouze 

státními orgány či alespoň za jejich souhlasu.
105

 

Pokud bych se měl z výše zmíněného pokusit vyvodit určitý závěr, pak z toho vyplývá, že 

genocidní plán není definičním znakem zločinu genocidia a není proto jeho existenci nutné 

před soudem dokazovat. Na druhou stranu, pokud zde takový plán je, pak to může svědčit o 

zločinu genocidia a jeho prokázání je nepřímým důkazem jejího spáchání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
105

 Tamtéž 



40 

 

7. Genocidium v rozhodovací praxi 

 

Jestliže pomineme několik málo rozhodnutí přijatých Mimořádným vojenskými soudy 

Otomanské říše
106

 v roce 1920, která postihovala jednání (masakry) Arménů spáchaná s cílem 

je vyhladit (v té době pojem genocidy ještě nebyl rozvinut), jen málo případů se projednávalo 

před národními soudy a to až do 90. let minulého století. Mezi nimi je významným zejména 

Eichmann (nejdříve rozsudek okresního soudu v Jeruzalémě v roce 1961 a následně v roce 

1962 Izraelský Nejvyšší soud). Eichmann byl souzen za zločiny proti Židům, jejichž skutková 

podstata zahrnovala všechny prvky definice genocidy. Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí 

judikoval, „že zločiny proti židovskému obyvatelstvu odpovídají genocidiu“.
107

 

Významným zdrojem pro rozvoj definice genocidia je judikatura mezinárodních trestních 

tribunálů, zvláště pak judikatura Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu. Jejich přínos 

nebyl jen ve stíhání a trestání genocidia, ale svou činností povzbuzují i národní soudy, aby se 

tímto zločinem zabývaly.  

Národní soudy, povzbuzené činností mezinárodních tribunálů, v některých případech 

skutečně vedly trestní řízení proti osobám obžalovaným z vážných zločinů spáchaných 

například v bývalé Jugoslávii. Příkladem mohou sloužit německé soudy, které vynášely 

rozhodnutí v některých případech genocidy, viz případ  Jorgić. Jeho případ je zajímavý ze 

dvou pohledů. Za prvé se soud musel vypořádat s námitkou, zda má vůbec pravomoc a 

příslušnost soudit cizího státního příslušníka za zločiny spáchané v zahraničí. Soud tvrdil, že 

je příslušný na základě ustanovení německého trestního zákoníku. Druhým pohledem je tento 

rozsudek zajímavý ve své části týkající se zločinného úmyslu (mens rea). Zejména jak soud 

ze zjištěných faktických a psychologických elementů vyvodil existenci úmyslu. Soud 

judikoval, že úmysl zničit skupinu „znamená zničení skupiny jako sociální jednotky pro její 

zvláštnost, jedinečnost a pocit sounáležitosti: biologicko-fyzické zničení nebylo nutné“.
108

 

Případ Jorgić doputoval až před Evropský soud pro lidská práva. Stěžovatel zde vedle 

porušení práva na spravedlivý proces a práva na svobodu a osobní bezpečnost namítal příliš 

široké pojetí genocidia, jak je interpretoval německý soud, a domníval se, že tak došlo 
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k porušení principu nullum crimen sine lege a tím pádem k porušení odpovídajících článků 

Evropské úmluvy o lidských právech. Soud zde shledal legitimní spojení s trestním stíháním 

v Německu, neboť to bylo v souladu s německou vojenskou a humanitární misí v Bosně a 

Hercegovině společně s ostatními státy a pod mandátem OSN. Pouto mezi Německem a 

obžalovaným spatřoval dále také v okolnosti, že obžalovaný pobýval se svou rodinou na 

území Německa více jak dvacet let a byl zde také zatčen. Proto měl podle názoru soudu 

obžalovaný trvalý pobyt v Německu. Německý soud navíc neshledal důvody, na základě 

mezinárodního práva veřejného, které by bránily soudnímu řízení v tomto případě. Nejen 

ustanovení Úmluvy o genocidiu
109

, ale i Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou 

Jugoslávii
110

 nevyloučily jurisdikci německých soudů v řízení o genocidiu spáchaného na 

cizích státních příslušnících cizincem mimo území Německa. Co se týká interpretace 

genocidy, Evropský soud pro lidská práva zdůraznil, že interpretace termínu genocidy 

německým soudem vyplývajícího z vnitrostátního práva, je širší toho času v porovnání 

s nálezy Mezinárodního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Mezinárodního soudního dvora 

(MSD). Avšak po přezkoumání případu a dalších více současných mezinárodních rozhodnutí 

dospěl k názoru, že výklad německých soudů je v kontextu německého trestního zákoníku a 

že se tedy nejeví jako nepřiměřený. Konstatoval, že přestože mnoho orgánů zastává užší 

pojetí, existovala v době přijetí rozhodnutí celé řady orgánů, které interpretovaly zločin 

genocidy stejným (širokým) způsobem jako německý soud. S tímto odůvodněním pak zamítl 

podání stěžovatele.
111

 

K soudnímu projednávání genocidy došlo i v dalších zemích, např. v Etiopii (případ 

bývalého prezidenta Mengistu)
 112

. Tento případ byl vůbec prvním tzv. africkým procesem, 

kde byl celý režim státu postaven před vnitrostátní soud za krutosti spáchané v době jeho 

moci. Řízení bylo vedeno v nepřítomnosti obžalovaného (Mengistu se skrýval v exilu 

v Zambii). Mengistovi bylo kladeno za vinu zabití skoro dvou tisíc lidí během tzv. Rudého 
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teroru. Pro zajímavost bych dodal, že etiopské právo zahrnuje do chráněných skupin v definici 

genocidia i politické skupiny. Proces trval dvanáct let a byl tak jedním z nejdelších procesů 

projednávajících zločin genocidy vůbec. Mengistu byl shledán vinným a odsouzen k trestu na 

doživotí.
113

 

 

7.1. Mezinárodní tribunál pro bývalou Jugoslávii 

 

Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii, v angličtině International Criminal 

Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY), je zkratka pro Mezinárodní tribunál pro stíhání 

osob odpovědných za závažná porušení mezinárodního humanitárního práva spáchaná v 

bývalé Jugoslávii od roku 1991 (International Tribunal for the Prosecution of Persons 

Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the 

Territory of the Former Yugoslavia since 1991). Byl ustaven rezolucí Rady bezpečnosti OSN 

číslo 827, přijatou 25. května 1993 jako reakce na hrůzný konflikt mezi roky 1991 až 1995, 

považovaný za nejhorší konflikt od konce 2. světové války v Evropě. Tribunál má 

v pravomoci stíhat zločiny spadající do čtyř kategorií spáchané na území bývalé Jugoslávie od 

roku 1991: závažná porušení Ženevských konvencí, porušení válečného práva, genocidium a 

zločiny proti lidskosti. Vzhledem k zaměření mého tématu budu pojednávat o činnosti a 

judikatuře tohoto tribunálu pouze ve vztahu ke genocidiu a to k tzv. Bosenské válce. Rada 

bezpečnosti vyzvala Tribunál k dokončení práce do 31. prosince 2014 a k přípravě na přesun 

pravomocí na tzv. Mezinárodní zbytkový mechanismus pro trestní tribunály (The International 

Residual Mechanism for Criminal Tribunals), jež by měl začít fungovat od 1. července 2013.
114

  

 

7.1.1. Bosenská genocida v judikatuře 

 

Bosenská „genocida“, tento termín se vztahuje na genocidium spáchané v roce 1995 

bosenskými Srby ve Srebrenici a v oblastech pod kontrolou bosensko-srbské armády během 

                                                      
113 Firew Kebede Tiba, The Mengistu Genocide Trial in Ethiopia, Oxford Journals: Law, Journal of International 

Criminal Justice, Volume 5, Issue 2, Pp. 513-528, first published online: April 23, 2007 

114
 Rezoluce 1966, S/RES/1966 (2010), Rada bezpečnosti OSN, 22. prosince 2010 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Rada_bezpe%C4%8Dnosti_OSN
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organizace_spojen%C3%BDch_n%C3%A1rod%C5%AF
http://cs.wikipedia.org/wiki/25._kv%C4%9Bten
http://cs.wikipedia.org/wiki/1993
http://jicj.oxfordjournals.org/search?author1=Firew+Kebede+Tiba&sortspec=date&submit=Submit
http://services.oxfordjournals.org/cgi/tslogin?url=http%3A%2F%2Fwww.oxfordjournals.org
http://jicj.oxfordjournals.org/content/5/2.toc


43 

 

Bosenské války mezi léty 1992 až 1995.
115

 Události roku 1995 ve Srebrenici se zapsaly 

černým písmem do historie novodobých dějin. Masové vraždění ve Srebrenici je považováno 

za nejhorší zločin v Evropě od druhé světové války. Jednotky armády Republiky Srbské pod 

vedením generála Ratka Mladiće zde pozabíjely více než osm tisíc bosenských Muslimů, 

převážně muže a chlapce, a dalších dvacet pět až třicet tisíc bosenských Muslimů bylo z této 

oblasti násilím vyhnáno. V 90. letech mnoho právních znalců a některé instituce tvrdili, že 

masakry obyvatel, jak byly prováděné složkami bosensko-srbské armády, byly genocidou.
116

 

To bylo potvrzeno i rezolucí Valného shromáždění
117

 a třemi odsuzujícími rozsudky 

německých soudů za genocidu (přestože, jak už jsem se ostatně zmínil výše, zastávaly 

německé soudy širší pojetí definice genocidy, než bylo obvyklé u mezinárodních soudů).
118

 

Později v souladu s většinou právních znalců Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou 

Jugoslávii a Mezinárodní soudní dvůr rozhodly, že aby jednání mohlo být považováno za 

genocidu, musí splňovat některá kritéria: muselo se jednat o fyzické nebo biologické zničení 

chráněné skupiny a zvláštní úmysl k takovému zničení. Bylo zjištěno, že masakr ve Srebrenici 

takovému vymezení vyhovuje. V roce 2001 Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou 

Jugoslávii v případě Krstić rozhodl, že masakr ve Srebrenici v roce 1995 byl genocidou.
119

 S 

tímto názorem se ztotožnil i odvolací senát.
120

 26. února 2007 Mezinárodní soudní dvůr 

(MSD), ve věci Bosenské genocidy, ve svém rozhodnutí potvrdil závěr Mezinárodního 

trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, že masakr ve Srebrenici byl genocidou. Soudní 

dvůr konstatoval, že „činy spáchané ve Srebrenici spadající pod čl. II písm. (a) a (b) Úmluvy 

o genocidě byly spáchány s konkrétním úmyslem zničit částečně skupinu muslimů jako 
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takovou v Bosně a Hercegovině, a proto se jednalo o akty genocidy, spáchané členy VRS ve 

Srebrenici a okolí asi od 13. července 1995”.
121

 

Toto rozhodnutí je zajímavé i z toho hlediska, že MSD posuzoval roli Srbska při spáchané 

genocidě. MSD judikoval, že Srbsko není přímo odpovědné za genocidu a ani se jí 

neúčastnilo, ale zároveň Srbsko porušilo Úmluvu o genocidě tím, že genocidě ve Srebrenici 

nezabránilo a nespolupracuje s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii při 

stíhání pachatelů genocidy, zejména ve vztahu k osobě Ratka Mladiće, a dále tím, že porušuje 

předběžná opatření MSD nařízená.
122

 

Od zahájení činnosti Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii bylo 

vyneseno několik pravomocných odsuzujících rozsudků, některá řízení stále probíhají. Jindy 

byli obžalovaní zbaveni obvinění z genocidy, ale odsouzeni za jiný zločin podle 

mezinárodního práva a jiní se konce svého procesu ani nedočkali a v jeho průběhu zemřeli. 

Prvním případem kdy se Mezinárodní trestní tribunál pro bývalou Jugoslávii zabýval 

genocidiem, byl případ Jelisic. V jeho případě soud konstatoval, že přestože jeho úmysl byl 

diskriminační a jednání, jehož se dopustil, naplnilo objektivní stránku genocidia (i.e. actus 

reus), nepodařilo dokázat zvláštní úmysl (dolus specialis), zničit úplně nebo částečně 

muslimskou skupinu z Brčka, který je vyžadován, aby se jednalo o genocidium.
123

 Následkem 

bylo zproštění obžaloby ze zločinu genocidia. Goran Jelisic byl nakonec odsouzen ke čtyřiceti 

letům odnětí svobody za spáchání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Odvolací senát 

soudu první instance sice vytkl chybnou aplikaci pravidla 98 bis (viz níže), což vedlo 

k nesprávnému posouzení důkazní situace jako nedostatečné k odsouzení, nicméně trest 

potvrdil.
124

 Důvodem bylo, že odvolací senát nepovažoval za vhodné zvrátit osvobozující 
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rozsudek a vrátit věc k dalšímu projednání, když předmětem dalšího řízení by bylo pouze 

prokazování, zda měl obžalovaný Goran Jelisic zvláštní (genocidní) úmysl.
125

 

Významným případem je případ Krstić. Tento případ byl vůbec prvním, ve kterém došlo 

k odsouzení pachatele za jednání spáchané na území bývalé Jugoslávie. Před senátem první 

instance byl odsouzen ke čtyřiceti šesti letům vězení.
126

 Odvolací senát svým rozhodnutím 

potvrdil správnost zjištění senátu první instance, že bosensko-srbské síly skutečně spáchaly 

genocidu ve Srebrenici. Nicméně vyjádřil pochybnosti o existenci genocidního úmyslu u 

obžalovaného Krstiće při plnění rozkazů a z tohoto důvodu snížil míru odpovědnosti 

obžalovaného a přímé účastenství překvalifikoval na napomáhání zločinu genocidia (nižší 

stupeň zločinu) a snížil trest odnětí svobody na třicet pět let.
127

 

Dalším z kompletních kauz je případ Blagojević. Vidoje Blagojević, bývalý velitel 

bratunácké brigády armády Republiky Srbské, byl souzen spolu s Draganem Jokićem a byl 

uznán vinným v bodě týkajícího se genocidy, přesněji řečeno z napomáhání ve formě 

účastenství na genocidiu.
128

 Účastenství na genocidiu má akcesorní povahu v tom smyslu, že 

aby mohl být někdo odpovědný za spoluúčast na genocidě, požaduje se, aby genocida byla 

v daném místě a čase spáchána. Nestačí tedy tuto zločinnou součinnost spojovat s pokusem či 

jiným přípravným jednáním, které nevedou ke spáchání zločinu genocidy. V tomto případě 

spáchání genocidy bylo prokázáno.
129

 Nicméně odvolací senát v roce 2007 rozsudek v části 

odsouzení za genocidu zvrátil.
130
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Mohl bych zmínit i případy, kde sice obžalovaní stáli před tribunálem pro spáchání 

genocidy, ale tento zločin jim nebyl prokázán, a buď byli zproštěni, např. Duško Sikirica
131

, 

nebo byli odsouzeni za jiný zločin podle mezinárodního práva, např. Momčilo Krajisnik
132

, 

který byl po smrti Slobodana Miloševiče nejvýše postaveným politikem stojícím před 

tribunálem pro bývalou Jugoslávii. 

Následuje skupina případů, v nichž se konce procesů obžalovaní z genocidy nedožili a 

soud tak nemohl rozhodnout. Milan Kovačević, obžalovaný mimo jiné ze spáchání genocidia 

a účastenství na genocidiu, zemřel přirozenou smrtí v roce 1998.
133

 Mediálně známý případ 

bývalého prezidenta Srbska a Jugoslávie Slobodana Miloševiće skončil v březnu 2006. 

Slobodan Milosević byl obžalován z genocidy nebo účastenství na genocidiu na území Bosny 

a Hercegoviny. Zemřel během procesu, kdy tribunál v roce 2004 pouze stihnul odmítnout 

návrh na rozhodnutí tribunálu o zproštění, v němž odmítnul návrh prostřednictvím institutu 

amicus curiae, který byl podán v souladu s Pravidly řízení a důkazů
134

. Tento návrh 

požadoval vydání zprošťujícího rozhodnutí na základě nedostatku důkazů přednesených 

obžalobou.
135

 

Poslední kategorii tvoří obžalovaní, kteří jsou ve vazbě a jejichž případy se v současnosti 

projednávají. Do této kategorie patří i dva prominentní strůjci Bosenské „genocidy“ Radovan 

Karadžić a Ratko Mladić, kteří se dlouho skrývali před justičními orgány a zatčeni byli 

relativně nedávno. 
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Radovan Karadžić, bývalý prezident Republiky Srbské, který se skrýval v Srbsku pod 

změněnou identitou, byl zatčen 21. července 2008 a převezen do vazby v nizozemském 

Haagu o devět dní později. Je obžalován z genocidy a účasti na genocidě.
136

 Poprvé stanul 

před tribunálem 31. července 2008, kde se odmítnul vyjádřit ke své vině či nevině, a proto tak 

z formálních důvodů bylo učiněno soudem za něj při jeho druhém stání v souladu s pravidly 

řízení.
137

 Karadžić trvá na své vlastní obhajobě, zatímco si formuje tým právních poradců. 

V rámci zdržovací taktiky plně využívá procesních lhůt a procesních oprávnění, a tudíž je 

těžké odhadovat, zda soud vynese verdikt ještě do konce roku 2012. 

Ratko Mladić, bývalý bosensko-srbský generál, byl obviněn z genocidy a účasti na 

genocidě už v roce 1995, ale teprve po šestnácti letech na útěku byl objeven, na konci května 

2011 zatčen a následně vydán k trestnímu stíhání do Haagu.
138

 

 

7.1.2. Příčina malého počtu odsouzených 

 

Z uvedeného vyplývá velice nízká až mizivá úspěšnost při odsuzování pachatelů za zločin 

genocidy. Ze zmíněných případů byl pouze Krstić pravomocně uznán vinným a odsouzen za 

genocidu, a to jen za napomáhání zločinu genocidia, tedy nižší stupeň závažnosti zločinu. 

Důvody, proč se nedaří dosahovat lepších výsledků ve statistice pravomocně odsouzených 

zločinců za genocidium, můžeme spatřovat v několika skutečnostech: 

Při porovnání se situací ve Rwandě a hlavně prokazování zločinu genocidia před 

Mezinárodním trestním tribunálem pro Rwandu nám nezbývá než konstatovat, že genocida na 

území bývalé Jugoslávie nebyla skutečně příliš se vyskytujícím jevem a její jednotlivé 

projevy nedosahovaly měřítka masovosti jejího páchání na území Rwandy. Domnívám se, že 

na rozdíl od Rwandy, nebyla genocida primárním cílem, ale spíše prostředkem a projevem 

válečného úsilí. Válečný konflikt na území bývalé Jugoslávie měl i jiné kořeny a příčina 
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původně vznikla v událostech na začátku 90. let minulého století při rozpadu Jugoslávie a 

následném osamostatňování jejích jednotlivých celků. 

Případy ve Rwandě a bývalé Jugoslávie se liší i co do důkazní situace. Je zřejmá i 

disproporce mezi neskrývaným nabádáním pachatelů ke genocidě na území Rwandy, 

písemnými důkazy o zvláštním genocidním úmyslu a naopak opatrností spojenou s velice 

málo průkaznou povahou dolus specialis genocidia založenou na nepřímých důkazech na 

území bývalé Jugoslávie. O obtížnosti dokazování genocidního úmyslu svědčí případ Jelisic a 

Krstić (viz výše). 

Další skutečností, v návaznosti na předchozí body, by mohl být i fakt, že vzhledem 

k obtížnému prokazování genocidy a tím i mizivé šanci, že pachatel bude skutečně za 

spáchanou genocidu před soudem odsouzen a potrestán, se prokurátor mohl řídit zásadou 

oportunity a efektivity stíhání. Tím mám na mysli skutečnost, že se žalobce mohl uchylovat a 

zaměřovat ve své obžalovací činnosti na zločiny, které bude moci snadněji prokázat, anebo 

z druhé strany, zločin vykazující znaky genocidy, kvalifikovat podle ustanovení o zločinech 

proti lidskosti nebo jako válečné zločiny. 

Za situace zdlouhavého projednávání případů, doby uplynulé od spáchání zločinů, pomalé 

a nedostatečné spravedlnosti a zdráhavé spolupráce ze strany některých států při stíhání 

pachatelů nelze nezmínit i politický tlak mezinárodního společenství, poškozených a 

příbuzných obětí na rychlé řešení a uzavření této bolestivé kapitoly národních i evropských 

dějin. 

V souvislosti s genocidou na území bývalé Jugoslávie se velké naděje upínají k procesům 

se dvěma exponenty bývalých režimů na území bývalé Jugoslávie a protagonisty těžkého 

zločinu genocidia Radovanem Karadžićem a Ratkem Mladićem. Předpokládá se, že by mohlo 

dojít k úspěšnému odsouzení těchto dvou pachatelů z genocidy a napravit tak neblahý dojem 

těsně před blížícím se koncem činnosti Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou 

Jugoslávii. 

 

7.2. Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu 

 

Mezinárodní trestní tribunál pro Rwandu (v angličtině The International Criminal Tribunal 

for Rwanda (ICTR), ve francouzštině Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR)) je 
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druhým ad hoc tribunálem, který byl zřízen na základě rezoluce Rady bezpečnosti Organizace 

spojených národů č. 955 dne 8. listopadu 1994. Tribunál stíhá osoby odpovědné za činy 

genocidy a další závažná porušení mezinárodního práva spáchaných na území Rwandy, nebo 

rwandskými občany v okolních státech, mezi 1. lednem a 31. prosincem 1994.
139

 Zatímco 

tribunál stíhá vysoce postavené členy vlády a ozbrojených sil, národní soudy Rwandy, zvané 

gacaca, mají v pravomoci stíhat pachatele s nižším postavením v politické a vojenské 

hierarchii a místní obyvatele podílející se na vyvražďování. Tribunál je však místním soudům 

nadřazen. Sídlem tribunálu je Arusha v Tanzánii.
140

 Ustavením tribunálu reagovalo 

mezinárodní společenství na bezprecedentní události z roku 1994, které ochromily svět svou 

brutalitou a nehumánností. Stejně jako v případě Mezinárodního trestního tribunálu pro 

bývalou Jugoslávii, byl i tento tribunál vyzván k ukončení činnosti do konce roku 2014 a 

k přesunu pravomocí pod Mezinárodní zbytkový mechanismus pro trestní tribunály (The 

International Residual Mechanism for Criminal Tribunals), jež převezme agendu tohoto tribunálu 

počínaje 1. červencem 2012.
141

 

 

7.2.1. Rwandská genocida v judikatuře 

 

Rwandskou genocidou rozumíme masové vraždy, které probíhaly od dubna do poloviny 

července roku 1994 v malém východoafrickém státě Rwanda. Během krátkého období 

necelých sta dnů bylo podle odhadů zavražděno na osm set tisíc lidí, tedy asi dvacet procent 

tehdejší populace. Události roku 1994 byly vyvrcholením dlouhodobého etnického napětí 

mezi minoritou Tusiů, kteří ale v minulosti měli veškerou moc, a většinovou populací 

z kmene Hutu, kteří se k moci dostali teprve na přelomu konce padesátých a začátku 

šedesátých let dvacátého století svržením tutsijské monarchie.
142

 Úkolem této práce není 

podat komplexní historický obraz včetně popsání příčin konfliktu, a proto si jen dovolím 

krátké zasvěcení.  
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Nenávist k minoritě Tutsiů pramenila z historické zkušenosti, která se projevila v ideologii 

založené na tzv. Hutu Power. Ideologie Hutu Power, za přispění státem kontrolovaných 

sdělovacích prostředků, vyvolávala strach a varovala před nebezpečím zotročení Hutuů Tutsii 

a nastolením jejich vlády. V roce 1990, po vpádu rebelských para-militárních skupin 

tutsijských uprchlíků na území Rwandy z pohraničí s cílem svrhnout vládu vedenou Hutuy, 

vypukla ve Rwandě občanská válka. Napětí a konflikty, nedosahujíc ovšem masových 

rozměrů, byly doprovázeny pravidelným zabíjením příslušníků kmene Tutsiů a osidlování 

jejich území většinovou populací Hutuů. Bezprostřední příčinou pak byl atentát na 

rwandského prezidenta Juvénala Habyarimanaho 6. dubna 1994. Atentát odstartoval násilnou 

reakci, která přerostla v masové vraždění Tutsiů a umírněných Hutuů (ti byli považováni za 

zrádce a kolaboranty). Genocida byla plánovaná vrcholnými členy vládní garnitury, kteří byli 

členy tzv. Akazu, skupiny vyznávající ideologii Hutu Power. Koordinaci provádění plánu 

zajišťovala vláda spolu s vojenskými a civilními úředníky za významné podpory a šíření 

propagandy některých médií (známými jsou zejména rozhlasové a televizní stanice Hutu 

Power, Radio Rwanda, Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM) a noviny 

Kangura). Samotné zabíjení pak bylo vedle vojenských složek hlavně v režii hutuských milicí 

Interahamwe a Impuzamugamb.
143

 

Mezi nejvýznamnější rozhodnutí tribunálů patří případ Akayesu a Kayishema a Ruzindana. 

Zásadním případem byl případ Akayesu
144

. Byl prvním případem, kdy byla interpretována a 

aplikována Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia z roku 1948 mezinárodním 

soudem. Jeho význam spočívá v tom, že se jedná o první případ, kdy byl někdo pro spáchání 

genocidy odsouzen, ale zejména tento případ velkou měrou přispěl k objasnění definičních 

problémů, které praktická aplikace definice přinesla. Jedná se např. o definice jednotlivých 

skupin, ale měla i význam pro další znaky skutkové podstaty. Důležitým mezníkem bylo 

rovněž zahrnutí sexuálního násilí, zejména znásilnění, do okruhu jednání, jímž lze naplnit 

skutkovou podstatu zločinu genocidia.  

Obžaloba v případu Akayesu čítala patnáct bodů včetně genocidia, účastenství na 

genocidiu, přímého a veřejného podněcování ke spáchání genocidia. Jean-Paul Akayesu, 

bývalý učitel, později starosta, byl odpovědný za udržování pořádku v místní komunitě Taba. 

                                                      
143

 Zdroj internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_Genocide#cite_note-Threads-2 

144
 The Prosecutor v. Jean-Paul Akayesu (Trial Judgement), ICTR-96-4-T, International Criminal Tribunal for 

Rwanda (ICTR), 2 September 1998 

http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Rwanda
http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_T%C3%A9l%C3%A9vision_Libre_des_Mille_Collines
http://en.wikipedia.org/wiki/Interahamwe
http://en.wikipedia.org/wiki/Impuzamugambi
http://en.wikipedia.org/wiki/Rwandan_Genocide#cite_note-Threads-2


51 

 

Během období genocidy od dubna roku 1994 v jeho komunitě docházelo k hromadnému 

zabíjení členů kmene Tutsiů a jejich vystaveni násilí či jiným formám nenávisti. Bylo mu 

kladeno za vinu, že se nejen nesnažil zabránit zabíjení, ale přímo dohlížel nad vykonáváním 

vražd Tutsiů.
145

 

Byl shledán vinným v devíti bodech obžaloby z genocidy a zločinů proti lidskosti. Vina 

mu nebyla prokázána v případě účastenství na genocidě. 2. září 1998 byl odsouzen na 

doživotí. V tomto průlomovém rozhodnutí tribunál rozhodl, že znásilnění, které je definováno 

jako fyzický vpád (narušení) sexuální povahy spáchaného na osobě za vynucených okolností, 

a sexuální napadení představují akty genocidy, pokud byly spáchány s úmyslem zničit úplně 

nebo zčásti, cílové skupiny, jako takové. Tribunál ve svých zjištěních shledal, že sexuální 

násilí tvořilo nedílnou součást procesu zničit etnickou skupinu Tutsi a že znásilnění byla 

systematická a byla páchána jen proti tutsijským ženám s úmyslem je zabít, čímž pachatelé 

projevovali zvláštní (specifický) úmysl, který je nezbytný pro založení aktů genocidia. Je 

zřejmé, že „znásilnění a jiné formy sexuálního násilí, stejně jako akty těžkého tělesného 

ublížení a duševních poruch, byly zaměřeny na tutsijské ženy ve snaze je vystavit utrpení a 

způsobovat nesmírná muka“.
146

 

Jak tvrdí Anna-Marie de Browerová, přestože nebyly nalezeny žádné písemné rozkazy, 

důkazy jednoznačně ukazují, že vojenští velitelé nejen že tolerovali znásilnění, aniž by se jim 

snažili zabránit, ale dokonce vyzývali nebo nařizovali svým mužům, aby Tutsie 

znásilňovali.
147

  

Ve srovnání s jinými konflikty, sexuální násilí ve Rwandě vystupuje ve třech ohledech: 

 organizovaný charakter propagandy, který přispěl k podněcování sexuálního násilí 

na tutsijských ženách; 
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 znásilnění na veřejnosti; 

 úroveň brutality vůči ženám.
148

 

 

Zvláštní zpravodaj OSN Rene Degni-Segui ve své zprávě o Rwandě z roku 1996 uvedl: 

„Znásilňování bylo pravidlem a její absence výjimkou”. Podle této zprávy znásilňování bylo 

systematickým nástrojem a válečnou zbraní, užívanou pachateli těchto masakrů. Zároveň 

odhaduje, že obětí znásilnění se stalo mezi dvěma sty padesáti tisíci až půl milionem 

rwandských žen a dívek.
149

  

Protože se jednalo o první případ, kde byla aplikována definice genocidy převzatá z 

Úmluvy o genocidě, je pochopitelné, že se soud musel nejdříve vyrovnat s některými 

interpretačními problémy. Jednou z otázek před kterou byl soud postaven, byla interpretace 

chráněných skupin. Jednotlivé skupiny (národní, rasové etnické a náboženské), které tvoří 

znaky objektivní stránky zločinu genocidia, totiž nejsou ve Statutu Mezinárodního trestního 

tribunálu pro Rwandu ani v Úmluvě o genocidě definovány. Otázka, zda Tutsiové spadají do 

některé z chráněných skupin, byla klíčová ve vztahu k prokázání, zda zločiny spáchané 

obžalovaným jsou genocidiem. 

Odlišnost dvou hlavních skupin obyvatel Hutuů a Tutsiů je založena na etnických 

zvláštnostech. Poukazování a zvýrazňování rozdílů mezi těmito dvěma etniky sehrála 

výraznou roli při vzniku konfliktů. Tutsiové jsou charakterizováni vyšší postavou, světlejší 

pletí a věnují se zejména pastevectví. Naopak Hutuové jsou menší postavy, mají tmavší pleť a 

zabývají se zemědělstvím. Protože se vzhledem více blížili Evropanům, byly vrcholné posty 

belgickou koloniální správou přidělovány právě Tutsiům.
150

 Na druhé straně obě etnika 

sdílela stejný jazyk, náboženství a kulturu.  Nebylo proto jasné, zda je lze odlišit jako dvě 

rozdílné etnické skupiny.
151

 Etnické rozdíly samozřejmě existovaly ještě před kolonialismem. 
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Pojmenování Tutsi nebo Hutu se ale v minulosti vztahovalo na jednotlivce a ne na skupiny, 

tedy rozlišování bylo založeno spíše na rodinném původu než na etnicitě. Dělící linie či 

hranice nebyla vůbec ostrá a dokonce přechod z jedné skupiny do druhé nebyl jen možný, ale 

poměrně volný, buď změnou sociálního statusu či sňatkem.
152

 Belgičané sehráli velmi 

nešťastnou úlohu v tom ohledu, že vnímání těchto rozdílů posílili, tím že zavedli trvalé 

rozdělení populace do skupin, které nazývali etnickými skupinami. Zavedli dokonce průkazy 

totožnosti, které ukazovaly kmenovou příslušnost. Tyto se později bohužel staly podkladem, 

který rozhodoval o životě a smrti, proto bych si je dovolil přirovnat k rozsudkům smrti. Poté 

co belgická nadvláda skončila, většinu důležitých postů zastávali Tutsiové a veškerá moc byla 

v jejich rukou, Hutuové naproti tomu byli nuceni vykonávat podřadné práce.
153

 Tato situace 

velkou měrou přispěla ke vzniku konfliktů, které skončily genocidou.  

Senát první instance v případu Akayesu ve svém rozhodnutí na základě travaux 

préparatoires k Úmluvě o genocidě soudil, že zločin genocidia má postihovat „stabilní 

skupiny”, jež se vyznačovaly „stálostí a jejichž členství je determinováno narozením, s 

vyloučením více mobilních skupin, jejichž členové se zavazují dobrovolně, jak je to u 

politických nebo ekonomických skupin”. Dovodil, že „společným prvkem všech čtyř skupin v 

definici genocidia je členství v takových skupinách, které by normálně nemohly být 

zpochybněny svými členy, kteří náleží k těmto skupinám automaticky, narozením, trvale a 

často nezměnitelně”.
154

 Na základě předchozí interpretace tribunál došel k závěru, že Tutsiové 

představují „stabilní a trvalou skupinu”. Jeho závěr byl podložen i svědeckými výpověďmi 

rwandských občanů, kteří se prokazovali průkazy totožnosti s uvedením jejich etnické 

příslušnosti a jíž bez zaváhání potvrdili.
155
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Na závěr bych snad mohl dodat, že odvolací senát v případu Akayesu v souvislosti s 

genocidiem nevyhověl obžalovanému v žádném bodu odvolání a potvrdil rozsudek senátu 

první stolice včetně doživotního trestu.
156

 

Dalším významným případem byl Kayishema and Ruzindana. Clément Kayishema, 

vystudovaný lékař a později prefekt kibuyské prefektury, a Obed Ruzindana, úspěšný 

podnikatel a obchodník, se podíleli na hromadném zabíjení mužů, žen a dětí v dubnu 1994, 

dokonce i na místech považovaných za bezpečná útočiště jako třeba katolický kostel. Byli 

senátem první instance odsouzeni za genocidu k trestu na doživotí, respektive dvacet pět 

let.
157

 

Rozhodnutí tribunálu v tomto případu taktéž přispělo do diskuze ohledně interpretace 

chráněných skupin. Ve srovnání s případem Akayesu, který se vyznačuje objektivním 

přístupem, případ Kayishema and Ruzindana svým rozhodnutím zastává subjektivní 

přístup.
158

 Tribunál v tomto rozsudku definuje etnickou skupinu jako skupinu, „jejíž členové 

sdílejí společný jazyk a kulturu, nebo skupinu, která se takto sama odlišuje (sebe-

identifikace), anebo skupinu identifikovanou jako takovou ostatními včetně pachatelů zločinů 

(identifikace ostatními)”. Rasová skupina je založena na dědičných fyzických rysech, často 

určených na základě zeměpisné polohy. Náboženská skupina pak zahrnuje označení nebo 

způsob uctívání nebo skupinu sdílející společné přesvědčení.
159

 

Tribunál v případu Rutaganda
 
dokonce subjektivní přístup prohloubil. Ve svém rozhodnutí 

poznamenal, že koncepty národních, etnických, rasových a náboženských skupin byly ve 

velké míře prozkoumány a v současnosti nejsou obecně na mezinárodní úrovni přijímány 

žádné přesné definice. Uznal, že každý koncept musí být posuzován v kontextu určité 

politické, sociální a kulturní situace. Soudí, že „pro účely aplikace Úmluvy o genocidě je 

členství v určité skupině ve své podstatě spíše subjektivní nežli objektivní koncept”. „Pachatel 
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genocidy považuje oběť za příslušníka skupina, kterou plánuje zničit. Dokonce v některých 

případech, vnímá oběť sama sebe jako příslušníka dotyčné skupiny”.
160

 

Extenzivní výklad definice chráněné skupiny, jak byl podán v případu Akayesu, je 

předmětem kritiky. Prvním důvodem je fakt, že tři ze čtyř chráněných skupin vyjmenovaných 

v čl. II Úmluvy o genocidě, tj. skupiny národní, etnické a náboženské vůbec nemusí být 

„stabilní a trvalé”. Druhým důvodem je zpochybnění argumentace použité v travaux 

préparatoires, která vyjadřovala úmysl tvůrců Úmluvy o genocidě poskytnout ochranu 

jakékoli stabilní a trvalé skupiny, neboť pojem stabilní a trvalé skupiny se v průběhu travaux 

préparatoires příliš nevyskytoval.
161

 Navíc se podle dostupných informací příliš nezdá, že by 

smluvní strany během přípravných prací projevovaly úmysl přijmout extenzivní definici 

chráněné skupiny. Naopak lze z dokumentů vyvodit úmysl opačný. Svědčí o tom i skutečnost, 

že tvůrci Úmluvy o genocidě zcela záměrně vyloučili z definice chráněných skupin skupiny 

politické, ideologické, jazykové a ekonomické.
162

 Koneckonců ojedinělost kritizovaného 

názoru dokládá i následná judikatura, která extenzivní výklad už nepoužila. 
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8. Genocida v Darfúru? 

 

Posledním známým konfliktem, který by mohl mít charakter genocidia, byl konflikt 

v súdánském Darfúru. Darfúrským konfliktem nazýváme občanskou válku, či možná lépe 

gerilový boj odehrávajícím se v súdánské provincii Darfúr. Jedná se o jihozápadní oblast 

Súdánu, zhruba o velikosti Francie, která se dnes nachází na části území původního státu před 

rozdělením (po dlouhodobém konfliktu mezi separatisty z jihu a centrální vládou v Chartumu 

byl mezi těmito dvěma znesvářenými stranami uzavřena mírová dohoda, která nastolila cestu 

k referendu o samostatnosti a 9. července 2011 vzniknul nezávislý stát Republika Jižního 

Súdánu-pozor, to se netýká regionu Darfúr, který je stále součástí původního státu). Počáteční 

vnitřní napětí postupně eskalovalo a vyvrcholilo v únoru 2003. Samotný konflikt zažehnul 

útok povstaleckých skupin proti súdánským ozbrojeným složkám. Vládní ozbrojené síly za 

podpory arabských milicí reagovaly masivním protiútokem. Od té doby docházelo 

k masovému porušování norem humanitárního práva. Tento konflikt bývá označován jako 

etnické čistky, humanitární katastrofa a především jako darfúrská „genocida“. Dodnes se 

vedou zasvěcené debaty, zda stav, ke kterému situace v Darfúru dospěla, právně kvalifikovat 

jako genocidu či nikoli. 

Pro pochopení situace v Darfúru (v překladu „domov Fúrů“) je nutné nejdříve v krátkosti 

popsat znesvářené strany konfliktu a jeho příčiny. Na jedné straně stáli povstalci ze 

Súdánského osvobozeneckého hnutí/armády (Sudan Liberation Movement/Army) a Hnutí pro 

rovnost a spravedlnost (Justice and Equality Movement), což byli zástupci černošského 

obyvatelstva zejména z nearabských muslimských etnických skupin Zaghawa, Fúr a Massalit. 

Příslušníci těchto kmenů tvořili asi polovinu tehdejší populace v Darfúru. Tradičně tvořili 

skupiny, jež žily usedlým způsobem života a zdrojem jejich obživy bylo převážně farmaření a 

zemědělství. Druhou polovinu obyvatel pak tvořili příslušníci arabských kmenů. Arabské 

kmeny na druhou stranu byly zvyklé žít polo-kočovným životem nomádů. Společné oběma 

etnikům bylo stejné náboženství, obě vyznávala sunnitský islám.
163

  

Dlouhou dobu tato dvě etnika dokázala žít v míru. Jejich zástupci uzavírali mezi-kmenové 

dohody, které arabským kmenům ze severu umožňovaly převádět jejich stáda přes dohodnuté 

oblasti na území usedlých nearabských kmenů dolů na jih k vodním zdrojům. Menší půtky 
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ohledně pozemků začaly nabývat na intenzitě po změně klimatických podmínek. Vlivem 

obrovského sucha Arabům nestačily vymezené oblasti a začali pronikat i na území, jež nebyla 

předmětem dohod. Začaly probíhat spory o úrodnou půdu a vodu. Zásadní změnu co do 

povahy konfliktu znamenala aplikace zmanipulované státní ideologie, která privilegovala 

arabské kmeny a jejich příslušníky považovala za nadřazené vůči nearabským etnikům. To 

mělo za následek setrvalý útisk a diskriminaci nearabských obyvatel Súdánu a dlouhodobé 

zanedbávání regionu ze strany pro-arabské centrální vlády.
164

  

Zásadní střet tedy probíhal na jedné straně mezi příslušníky súdánské armády, policie a 

dále súdánská militantní skupiny zvané Džandžavíd (převážně členové arabských kmenů ze 

severní části súdánského Darfúru) a výše zmíněnými povstalci na straně druhé. Spojení mezi 

milicemi a súdánskou vládou byla vládou vehementně popírána, nicméně podařilo se prokázat 

financování a vyzbrojování milicí ze strany vlády a dokonce společně organizované útoky 

proti civilistům. Súdánská vláda používala zisky z prodeje ropy na financování občanské 

války v Darfúru. Počet obětí se odhaduje na několik set tisíc mrtvých v důsledku přímých 

bojů, vyhladovění nebo nemocí způsobených konfliktem. Konflikt se také projevoval 

v masovém odsunu a vynucené migraci obyvatel, která vyústila v humanitární 

katastrofu.
165,166

 

Pro hodnocení určité situace a pro to, zda vůbec budou následovat nějaké právní kroky 

vedoucí ke stíhání a obžalobě z genocidy před mezinárodním justičním orgánem je podstatné 

mínění mezinárodního společenství a hlavně Rady bezpečnosti. V prvé řadě ministr zahraničí 

USA Colin Powell při své výpovědi před výborem Senátu pro zahraniční vztahy, prohlásil 
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probíhající konflikt v Darfúru za genocidu. Označil v ní zabíjení černých Afričanů ve státě 

ovládaném Araby „za koordinované úsilí, nikoli za pouze nahodilé násilnosti“.
167

 Navzdory 

tomuto silnému prohlášení ze strany Spojených států, nenásledovala žádná právně relevantní 

reakce od ostatních stálých členů Rady bezpečnosti. Posun znamenalo teprve přijetí rezoluce 

č. 1564 Radou bezpečnosti OSN. Tato rezoluce, kromě hrozby uplatnění sankcí proti Súdánu 

v případě nedodržení závazků, vyjádřila nutnost mezinárodního vyšetřování porušování 

lidských práv v regionu. Bylo to vůbec poprvé, kdy se rezoluce Rady bezpečnosti OSN 

dovolávala uplatnění Úmluvy o genocidě požadavkem na vytvoření mezinárodního 

vyšetřovací komise. Ta měla za úkol vyšetřit porušení lidských práv a humanitárního práva, 

včetně genocidy, na obou stranách konfliktu a identifikovat pachatele.
168

 O měsíc později 

generální tajemník na základě žádosti Rady bezpečnosti zřídil Mezinárodní vyšetřovací 

komisi pro Darfúr.
169

 V lednu 2005 Mezinárodní vyšetřovací komise pro Darfúr vydala 

zprávu určenou generálnímu tajemníkovi OSN, která konstatovala, že „vláda Súdánu 

neprováděla politiku genocidy“. Přesto komise upozornila, že tento závěr nemíní za žádných 

okolností snižovat závažnost spáchaných zločinů.
170

 V březnu 2005 Rada bezpečnosti 

formálně postoupila případ Darfúr k posouzení Mezinárodnímu trestnímu soudu. Vzala 

přitom v úvahu zprávu Mezinárodní vyšetřovací komise, aniž by ale zmínila konkrétní 

zločiny.
171

 Prokurátor ve své čtvrté zprávě Radě bezpečnosti shledal důvody pro stíhání 

jednotlivců ze zločinů proti lidskosti a válečných zločinů, ale nenašel dostatek důkazů pro 

stíhání ze zločinu genocidy.
172

 Nakonec ale v červenci roku 2008 prokurátoři 

u Mezinárodního trestního soudu podali žádost o zatykač, v níž obvinili súdánského 
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prezidenta Umara al-Bašíra. Obvinění kromě jiného zahrnovala i tři obvinění z genocidy. 

Obžaloba mu kladla za vinu, že organizoval a realizoval plán, který měl vést ke zničení 

podstatné části tří kmenových skupin v Darfúru kvůli jejich etnické příslušnosti. 4. března 

2009 Mezinárodní trestní soud vydal na Umara al-Bašíra zatykač, poté co v předsoudním 

stádiu dospěl k názoru, že Umar al-Bašír jako hlava státu nemá imunitu proti stíhání před 

Mezinárodním trestním soudem. Je však potřeba poznamenat, že tento zatykač byl vydán jen 

na základě obvinění ze zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Zločin genocidy zde nebyl 

zahrnut, protože většina senátu neshledala prokurátorem uvedené důkazy za dostatečné.
173

 

Prokurátor Luis-Moreno Ocampo se odvolal. Nicméně soud rozhodl, že neshledal žádný 

rozumný důvod na podporu tvrzení, že obviněný jednal se zvláštním úmyslem. Naopak podle 

odvolacího senátu Mezinárodního trestního soudu ze dne 3. února 2010 soud v předchozím 

případě chybně vyhodnotil důkazy předložené prokuraturou, a proto by se o žádosti na vydání 

zatykače i pro spáchání zločinů genocidy mělo rozhodnout znovu.
174

 Konečně v červenci roku 

2010 byl na súdánského prezidenta Umara al-Bašíra Mezinárodním trestním soudem vydán 

druhý zatykač, který zahrnoval i obvinění ze zločinu genocidy.
175

  

 

8.1. Analýza situace 

 

Pro účely diplomové práce jsem v předchozích odstavcích uváděl informace a skutečnosti 

relevantní pro následující analýzu povahy konfliktu a hodnocení důležité pro rozhodnutí, zda 

se skutečně jednalo o genocidu. Z hlediska identifikace chráněné skupiny je potřeba 

vyhodnotit, které skupiny obyvatel v Darfúru byly vystavené útokům ze strany súdánské 

vlády a jí podporovaných arabských milicí. Z uvedených údajů plyne, že obětí útoků byli 

zejména příslušníci černošských kmenů Zaghawa, Fúr a Massalit. Lze je označit za nearabské 

etnické skupiny, žijící většinou na venkově a na okrajích větších měst, jejichž primárním 

zdrojem obživy bylo zemědělství, tedy usedlý způsob života založený na vztahu k půdě, na 
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které hospodařili. Útočníci pocházejí z arabských etnických skupin, žijících převážně na 

severu regionu. Tito se tradičně živili pastevectvím a z tohoto důvodu byli nuceni žít polo-

nomádským kočovným způsobem života. Obě znesvářené skupiny však vyznávají stejné 

náboženství, sunnitský islám. Stejně tak mluví společným jazykem, který se jen nepatrně 

v regionu liší oblast od oblasti. Při srovnávání obou skupin a v souvislosti s jejich konfliktem 

se v některých názorech do centra pozornosti dostala rasová otázka. V tomto smyslu se začal 

objevovat pojem „apartheid“. „S tím jak se na počátku devadesátých let dvacátého století 

začínají objevovat první stížnosti obyvatel kmene Zaghawa (jeden z napadaných kmenů) na 

diskriminaci, znevýhodňování nearabské části populace, je centrální arabská vláda 

obviňována z uplatňování praktik aparteidní politiky.“
176

 Na druhé straně však existují názory, 

které s pojmenováním apartheid, jako rasové segregace, v souvislosti se situací v Darfúru, 

nesouhlasí. Tyto názory odmítaly rozdělování populace na arabské a černošské, protože „obě 

strany darfúrského konfliktu, ať už nazývaní jako Arabové nebo Afričané, jsou považovaní za 

původní černošské obyvatelstvo“.
177

 Jak tvrdí ve svém článku Bechtold, „protože obyvatelé 

v Darfúru jsou převážně muslimové, konflikt není o rase ani náboženství, ale o zdrojích. 

Nomádské kmeny, které čelí obrovskému suchu, jsou nuceny vstupovat na území farmářů“.
178

 

Protože ještě neexistuje rozhodnutí mezinárodního soudu ve věci samé, musíme se spokojit 

se závěry, které plynou z vydaného zatykače na Umara al-Bašíra a ze zprávy Mezinárodní 

vyšetřovací komise pro Darfúr. Vydaný zatykač je úkon soudu procesní povahy bez 

relevantního dopadu pro rozhodnutí ve věci samé. Nicméně soud v konkrétním rozhodnutí o 

vydání zatykače vyjadřuje určitou míru přesvědčení o skutečnostech, které prokuratura klade 

obviněnému za vinu a jež budou předmětem soudního řízení. 

Podle rozhodnutí soudu o vydání druhého zatykače soud shledal oprávněným tvrzení, že 

súdánská vláda povolala militantní skupiny Džandžavíd a spolu s ozbrojenými silami, policií 

a tajnou službou rozpoutala intenzivní kampaň proti povstaleckým hnutím a dalším opozičním 

                                                      
176

 Hilde F. Johnson, Waging Peace in Sudan: The Inside Story of the Negotiations That Ended, Trans Pacific 

Press, 2011, s. 38. 

177
 Srov. „Darfur Truth Report“ by mixed authors, říjen 2005 a „Language and Africa” by Alik Shahadah, 6. 

prosince 2005, zdroj:  

http://www.africanholocaust.net/news_ah/darfur%20report.html 

http://www.africanholocaust.net/news_ah/language%20new%20reality.htm 

178
 Bechtold, P. K. A History of Modern Sudan. Middle East Journal, Volume 63, Number 1, 2009, s. 149 - 150 

http://www.africanholocaust.net/news_ah/language%20new%20reality.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Alik_Shahadah
http://www.africanholocaust.net/news_ah/darfur%20report.html
http://www.africanholocaust.net/news_ah/language%20new%20reality.htm


61 

 

skupinám v Darfúru. Soud považuje za podstatnou součást proti-povstalecké kampaně 

nezákonný útok na část civilní populace v Darfúru, kdy obětí útoků byli převážně příslušníci 

kmenu Fúr, Zaghawa a Massalit. Důvodem byl blízký vztah těchto skupin k povstaleckým 

hnutím a dalším ozbrojeným skupinám, které jsou vůči vládě v opozici. Soud pokládá za 

opodstatněnou okolnost, že kritériem výběru, která města a vesnice se stanou cílem útoku, 

bylo etnické složení, resp. že se vládní síly a jejich spojenci snažili vyhnout městům a 

vesnicím obývaných příslušníky jiných etnik než těch, proti nimž útok směřoval. Soud 

shledává důvod věřit, že jednotlivé útoky proti části populací zmíněných etnik probíhaly 

podobným způsobem a v kontextu systematického jednání pachatele proti chráněným 

skupinám v celkovém měřítku. Podle soudu lze oprávněně tvrdit, že vedený útok se 

projevoval vražděním, znásilňováním žen a mučením tisíců civilistů náležejících převážně ke 

skupinám Zaghawa, Fúr a Massalit. Stovky tisíc dalších příslušníků dotčených skupin byly 

násilně přesunuty. Navíc soud má důvod se domnívat, že kontaminace studní a vodních pump, 

násilné odsuny příslušníků dotčených skupin a naopak vybízení členů jiných etnik a spojenců 

vlády k přesídlení na území dříve obývané napadenými skupinami je součástí genocidní 

politiky. Závažné důvody vedly soud k přesvědčení, že obviněný Umar al-Bašír v postavení 

de facto i de iure prezidenta Súdánu a vrchního velitele súdánských ozbrojených sil hrál 

zásadní úlohu v koordinaci s vysoce postavenými politiky a vojenskými veliteli při plánování 

a realizaci proti-povstaleckého tažení. Soud navíc jde ve svém rozhodnutí dále a posuzuje roli 

prezidenta al-Bašíra, která přesahuje koordinaci a realizaci společného plánu. Myslí si, že al-

Bašír měl pod kontrolou všechny složky moci a že tuto kontrolu využíval k zajištění realizace 

takového společného plánu. V souvislosti se zvláštním úmyslem a opakovaném rozhodnutí po 

vrácení odvolacím senátem k novému projednání soud tentokrát shledal, že existují důvody 

pro tvrzení, že Umar al-Bašír jednal se zvláštním úmyslem zničit částečně etnické skupiny 

Zaghawa, Fúr a Massalit. Všechny tyto uvedené důvody vedou soud k tvrzení, že súdánské 

vládní síly včetně súdánských ozbrojených sil, súdánské policie a spojenecké milice 

Džandžavíd spáchaly zločiny genocidy proti části etnických skupin Zaghawa, Fúr a Massalit 

ve smyslu čl. 6 písm. a), b), c) Římského Statutu.
179

  

Velký vliv na hodnocení situace v Darfúru, zda ji kvalifikovat jako genocidu či nikoli, 

měla zpráva Mezinárodní vyšetřovací komise pro Darfúr z ledna roku 2005. Byla to 

komplexní analýza situace včetně právního posouzení a ve vztahu ke genocidě dospěla 
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k závěru, že súdánská vláda neprováděla žádnou genocidní politiku. Po přezkoumání situace, 

komise dospěla k názoru, že dva znaky skutkové podstaty zločinu genocidia byly zřejmě 

naplněny. Podle jejich názoru jednání pachatelů vykazovalo znaky objektivní stránky zločinu 

genocidia. Actus reus, skládající se ze zabití, způsobení těžkého tělesného ublížení nebo 

duševních poruch a úmyslné uvedení kterékoli skupiny do takových životních podmínek, 

které měly přivodit její úplné nebo částečné fyzické zničení, byl shledán průkazným. Stejně 

tak se podařilo prokázat nutnou existenci chráněné skupiny, proti níž směřovalo jednání 

pachatelů. Chráněná skupina jako znak skutkové podstaty byl identifikován na základě 

subjektivního kritéria. Ve světle poslední judikatury a jurisprudence byla skupina určena tzv. 

sebe-identifikací. Podle toho, jak vnímali sami sebe příslušníci afrických a arabských kmenů, 

tvoří tyto dva kmeny odlišné etnické skupiny. Avšak zásadní znak subjektivní stránky zločinu 

genocidia - zvláštní úmysl podle vyjádření odborníků z vyšetřovací komise alespoň u 

súdánských autorit chybí. Politika útočení, zabíjení a násilné přesuny členů některých kmenů 

podle komise nevykazují zvláštní úmysl zničit určitou skupinu. Mezinárodní vyšetřovací 

komise pro Darfúr v jednání pachatelů, kteří plánovali a organizovali útoky na vesnice, spíše 

spatřuje úmysl vytlačit oběti z jejich domovů, zejména pro účely proti-povstaleckého boje.
180

 

Zpráva byla podrobena kritice. Právníci ze Skupiny pro politiku a mezinárodní právo 

veřejné a Americké Univerzity vyjadřují názor, že existence jiných faktorů podněcujících 

násilí není překážkou pro to, aby situace byla prohlášena za genocidu.
181

  

Pro podpoření svých názorů používají srovnání se situací ve Rwandě. Argumentují, že 

Hutuové ve Rwandě zosnovali příšerný plán, aby zároveň konsolidovali svou moc, oslabili 

tutsijské povstání a převzali kontrolu nad nerostnými zdroji. Upozorňují, že Mezinárodní 

trestní tribunál pro Rwandu v těchto důvodech nespatřoval faktory, které by nahrazovaly 

zvláštní úmysl zničit Tutsie. Podobně súdánská vláda chtěla násilím potlačit povstání 

v Darfúru a zároveň vyslat signál ostatním skupinám, které jsou k vládě v Chartumu 

v opozici. Milice Džandžavíd podporované vládou, se k úsilí centrální vlády připojily, aby 

získaly kontrolu nad pastvinami a dalšími cennými pozemky. „Pokud by chtěli, jak tvrdí 

zpráva vyšetřovací komise, pouze přemístit civilisty, vláda je bývala mohla odvézt 
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k hranicím. Vláda se však rozhodla dosáhnout svých cílů zabíjením civilistů, vyhnáním 

uprchlíků do nehostinné pouště a zničením vodních a potravních zdrojů učinila Darfúr 

neobyvatelným“. V tomto jednání právní komentátoři spatřují zvláštní genocidní úmysl. 

Zpráva vyšetřovací komise demonstrovala chybějící zvláštní úmysl na konkrétních 

příkladech, kde oběti byly zabity teprve poté, co protestovaly proti krádežím jejich dobytka, 

z čehož vyšetřovací komise dovozovala, že úmyslem byla krádež nikoli zničení skupiny. 

V dalším případě komentátoři odkazovali na incident, při kterém dvě stě dvacet z více než 

tisíce zajatých civilistů bylo popraveno. Podle zprávy, skutečnost, že útočníci nevyvraždili 

všechny členy skupiny, jimž se nepodařilo uniknout, ale místo toho zabili jen skupiny 

mladých mužů, svědčí spíše o úmyslu zabít potenciální rebely nežli zničit skupinu jako 

takovou. Odborníci namítají, že aplikací stejných argumentů na případ Rwandy, by mohli 

v situaci, kdy se někdo dokázal vyplatit, aby předešel popravě, tvrdit, že motivem násilí byla 

krádež. Stejně tak, by se mohlo říci, že holokaust nebyla genocidou, protože ne všichni, kteří 

byli posláni do koncentračních táborů, byli popraveni. Dodávají, že Úmluva o genocidě 

nestanovuje žádnou časovou posloupnost ani stupeň brutality. Přítomnost sekundárních 

motivů podle jejich názoru neodporuje zvláštnímu úmyslu spáchat genocidu.
182

  

Posouzení, zda v Darfúru byl spáchán zločin genocidy, se bude patrně odvíjet od úspěchu 

obžaloby při prokazování zvláštního úmyslu. Z oficiálních zpráv a svědectví vyplývá vcelku 

bezproblémové určení a prokázání některých jednotlivých znaků skutkové podstaty. V prvé 

řadě se jedná zejména o naplnění trestného jednání, které tvoří actus reus zločinu genocidy. 

Co se týká chráněné skupiny, lze předpokládat, že soud bude prokazování její existence 

v konkrétním případě věnovat zvýšenou pozornost. Už ve zmiňované zprávě nebyla 

identifikace chráněné skupiny úplně jednoduchá, ale nakonec se na základě judikatury a 

posledního vývoje právní interpretace vyšetřovací komise přiklonila k rozhodnutí, že lze 

jednotlivé kmeny v konkrétním případě podřadit pod kategorii etnické skupiny jako jedné ze 

čtyř skupin taxativně vyjmenovaných v Římském Statutu. Genocidní plán, který není 

obligatorním znakem skutkové podstaty, je v případě Darfúru diskutabilní, přesto zde existují 

silné náznaky, které přiměly i soud v rozhodnutí o vydání zatykače, aby vyjádřil určitou míru 

přesvědčení o jeho existenci. Navíc jeho případné prokázání zvyšuje pravděpodobnost 

prokázání zvláštního úmyslu jako takového. Nejproblematičtějším ze všech znaků bude 

z hlediska prokázání zvláštní úmysl. V tomto ohledu je však podstatné připomenout, že 
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obžaloba a soud Mezinárodního trestního soudu se budou moci opřít o poměrně bohatou 

judikaturu mezinárodních trestních tribunálů. Zejména judikatura Mezinárodního trestního 

tribunálu pro Rwandu bude asi představovat velmi významný zdroj poznání a inspirace.  

Situace v Darfúru totiž skutečně v mnoha ohledech připomíná genocidu ve Rwandě. Přínosem 

by měla být zejména charakteristika identifikace chráněné skupiny, protože stejně jako ve 

Rwandě obě znesvářené skupiny se vyznačují stejným náboženstvím, sdílejí stejný jazyk a 

kulturu a jejich etnická odlišnost je založena převážně na subjektivním vnímání za použití 

sebe-identifikace a identifikace ostatními etniky. Podobnost se odráží i ve skutkových 

okolnostech obou případů, např. v účasti milicí na páchání zločinů a rozsahu krutostí, 

selektivním zabíjení a zároveň i v záměrném vylučování obydlí a míst s koncentrací obyvatel 

jiného etnika než toho, které je obětí útoků. Základním předpokladem pro dosažení 

konečného rozhodnutí však je, aby se jediného obviněného z genocidy Umara al-Bašíra 

podařilo dostat před soud a mohl proběhnout proces. 
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9. Závěr 

 

Na závěr své diplomové práce bych si ještě dovolil krátké shrnutí a uzavřít tak téma 

„genocida v mezinárodním právu“. Po krátké rekapitulaci dějinných událostí, hodnocení 

situace v přítomnosti a snaze o predikci dějů budoucích a také získaných vědomostech 

založených na studiu poměrně náročné materie, mohu bohužel konstatovat, že genocida byla, 

je a bude prostředkem řešení konfliktů. Ve světě existuje mnoho míst, kde spory hrozí přerůst 

v konflikty a ty se bohužel mohou projevovat i v páchání zločinů genocidia. Jsou známy 

oblasti, kde se konflikty už objevily, probíhají nebo hrozí vypuknout či teprve se rodící, skryté 

a podceňované. Tyto konflikty jsou většinou důsledkem dlouhodobých neřešených sporů 

z koloniálního období, nebo mají vnitřní příčinu a zároveň jsou projevem a následkem rychle 

se měnícího světa. Otázkou je, zda existují včasné a adekvátní nástroje pro řešení nastalých 

situací a hlavně jejich aplikace v praxi. Podle mého názoru Úmluva o genocidě takovým 

nástrojem může být. Dovolím si tvrdit, že vznik mezinárodněprávního instrumentu v podobě 

Úmluvy o genocidě v roce 1948 nepřišel pozdě. Domnívám se však, že pozdní byla reakce 

mezinárodního společenství na vzniklé situace při jejím uplatňování. Problematickým zůstává 

i prostředek k naplnění účelu mezinárodních instrumentů v podobě aplikace těchto 

instrumentů mezinárodními soudy a dalšími orgány s to efektivně vynucovat spravedlnost. 

V 90. letech minulého století v souvislosti s konflikty a po vzniku ad hoc tribunálů dostala 

Úmluva prostřednictvím statutů mezinárodních trestních soudů příležitost se poprvé uplatnit 

v praxi. Jako u každé „nové“ normy i definice genocidy se setkala s nezkušeností pramenící 

z neexistence judikatury, která se měla teprve tvořit.  Problém však nastává, když si 

uvědomíme, že definice genocidy není nová, ale hlavně, že odpovídá na situace, které se 

dynamicky vyvíjejí a jejichž projevy se s časem mění. V právu zcela pravidelně dochází k 

tomu, že legislativa a následně judikatura se zpožděním reagují na události, jež mají 

upravovat. Genocida jako faktická událost je živoucí fenomén, který mění podobu a své 

projevy. Je proto velice těžké postihnout a předjímat všechny situace, které se mohou v 

souvislosti s genocidou vyskytnout. Existuje zde více než šedesát let stará definice, jež 

vznikla v určitém společenském a politickém prostředí a na ní o padesát let později navazující 

judikatura, jež reagovala na konkrétní projevy opět v jiném společensko-politickém rámci. 

Přestože se genocida, v tom smyslu jak jí chápeme dnes, jistě vyskytovala dlouho před 

vznikem takto označovaného zločinu jako legálního pojmu, zabýval jsem se v souladu se 
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zvoleným tématem pouze jevy, které spadají do období, kdy už byla sama o sobě předmětem 

mezinárodněprávní úpravy. Konkrétní projevy genocidy jsem potom ukázal na příkladu 

událostí relativně nedávných ale pro problematiku interpretace legální definice genocidy 

nejvýznamnějších. Pro potřeby diplomové práce jsem zvolil případy projednávané 

mezinárodními ad hoc tribunály pro bývalou Jugoslávii a Rwandu, protože se jedná o 

prokázané a soudy potvrzené případy spáchání zločinů genocidy a tudíž mezinárodněprávně 

relevantní. V závěru jsem uvedl i případ Darfúr. V tomto případu sice dosud neexistuje žádné 

konečné rozhodnutí ohledně spáchaných zločinů genocidy, přesto je zajímavý z důvodů 

možné analýzy, srovnání s předchozími případy a v neposlední řadě s ohledem na budoucí 

vývoj, který umožní prověřit schopnost Mezinárodního trestního soudu chránit společnost 

před zločinem genocidy a zároveň postihovat její pachatele. 

Na konkrétních příkladech jsem demonstroval postupně se vyvíjející interpretaci znaků 

skutkové podstaty zločinu genocidia a překážky, kterým musela prokuratura při dokazování a 

soud při rozhodování čelit. Z pojednání o jednotlivých znacích skutkové podstaty, byla 

v souvislosti se soudním výkladem definice a procesní činností tribunálů patrna provázanost 

jednotlivých znaků do té míry, že mnohdy prokázání jednoho znaku mělo význam i pro 

prokazování znaku jiného nebo alespoň svědčilo o jeho výskytu či utvrdilo jeho přítomnost 

v konkrétním činu. Z uvedených příkladů vyplynulo, že nejproblematičtějším ze všech znaků 

definujících objektivní i subjektivní stránku je zvláštní úmysl. Genocidní úmysl se často jeví 

jako překážka, která rozhoduje o úspěchu či neúspěchu prokurátora jako obžaloby 

v konkrétním procesu při prokazování viny a usvědčení pachatele ze spáchání zločinu 

genocidy. V konečném důsledku má však tento neúspěch vliv i na hodnocení celého orgánu 

mezinárodněprávní justice s ohledem na schopnost garantovat spravedlnost a efektivně 

chránit společnost před genocidou jako zločinem podle mezinárodního práva.  
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Abstrakt 

Genocidium se řadí mezi tzv. zločiny podle mezinárodního práva. Zločinem podle 

mezinárodního práva se rozumí jednání fyzické osoby, která v úředním postavení nebo se 

souhlasem státu svým jednáním porušuje nejdůležitější normy kogentního mezinárodního 

práva. Odpovědnost fyzických osob za jejich jednání plyne přímo z mezinárodního práva. 

Jako první použil pojem genocida Raphael Lemkin, právník polsko-židovského původu, v 

roce 1944. Lemkinova idea genocidy jako zločinu proti mezinárodnímu právu byla široce 

přijata mezinárodní komunitou a byla použita jako jeden z právních podkladů Norimberského 

procesu. Genocida nebyla od počátku tradičního dělení zločinů podle mezinárodního práva 

vedena jako samostatný zločin. Byla považována za součást jiných zločinů podle 

mezinárodního práva, zejména pak zločinů proti lidskosti. Genocida získala autonomní 

postavení jako samostatný zločin podle mezinárodního práva až po 2. světové válce v roce 

1948, kdy byla přijata Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidy. 

Úmluva o genocidě z roku 1948 a odpovídající mezinárodní obyčejové právo vyžadují 

k individuální trestní odpovědnosti za genocidu naplnění znaků objektivní a subjektivní 

stránky skutkové podstaty zločinu genocidia. Objektivní stránku tvoří dva základní znaky. 

První znak charakterizuje alespoň jedno zakázané jednání ze souboru trestných činů. Druhý 

znak se pak vztahuje k chráněné skupině. K trestnosti genocidy je zapotřebí, aby trestné 

jednání bylo namířené proti jedné z chráněných skupin nebo proti členům takové skupiny. 

Subjektivní (psychické) znaky genocidy jsou: úmysl zničit (zvláštní úmysl), úplně nebo 

částečně národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu. Genocida je zločinem, kde je 

útok namířen proti oběti nikoli z důvodu jejích individuálních kvalit a vlastností, ale z důvodu 

členství této osoby ve skupině. V právní teorii a praxi se někdy pro vznik trestní odpovědnosti za 

genocidu vyžaduje prokázání genocidního plánu, ačkoli existence genocidního plánu není podle 

Úmluvy o genocidě nutnou podmínkou trestnosti. 

Prvního uplatnění se definice genocidy dočkala až po více než čtyřiceti letech od doby, kdy 

Úmluva vstoupila v platnost. Významným zdrojem pro rozvoj definice genocidia je judikatura 

mezinárodních trestních tribunálů, zvláště pak judikatura Mezinárodního trestního tribunálu 

pro Rwandu. Jejich přínos nebyl jen ve stíhání a trestání genocidia, ale svou činností 

povzbuzují i národní soudy, aby se tímto zločinem zabývaly. 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Raphael_Lemkin&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_proces
http://cs.wikipedia.org/wiki/Norimbersk%C3%BD_proces
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Genocida je stále živoucí fenomén, který se vyskytuje v různých částech světa. Přestože 

jednání pachatele vykazuje známky genocidy, je u soudu velmi obtížné dokázat zvláštní 

úmysl. Tento znak genocidu odlišuje a zároveň ji poskytuje exkluzivní postavení mezi zločiny 

podle mezinárodního práva. 
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Abstract 

Genocide belongs to the category of crimes under international law. Crime under 

international law means the act of a natural person acting in an official capacity or with the 

consent of the State and whose conduct violates important norms of mandatory law. A 

perpetrator committing the offence has the individual criminal responsibility which follows 

directly from international law. The term genocide was first used by Polish-Jewish lawyer 

Raphael Lemkin in 1944. Lemkin’s idea of genocide as a crime against international law was 

widely accepted by the international community and was used as one of the bases of the 

Nuremberg process. Genocide has not been since the beginning of the traditional division of 

crimes under international law listed as a separate crime. The criminal act was regarded as a 

part of other crimes under international law, especially crimes against humanity. Genocide 

acquired autonomous status as a separate crime under international law only after the 2nd 

World War in 1948, when the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of 

Genocide was adopted. 

The Genocide Convention of 1948 and the corresponding rule of customary international 

law require both the objective and subjective elements to meet so as to incur individual 

criminal responsibility for the crime of Genocide. The objective elements consist of two main 

characters. The first character describes prohibited conduct, at least one of a set of crimes that 

may amount to genocide. The second character is then related to a protected group. The 

criminalization of genocide requires that criminal conduct was directed against one of the 

protected groups, or against members of the group. Subjective (mental) elements of genocide 

are: intent to destroy (special intent), in whole or in part, a national, ethnical, racial or 

religious group. Genocide is a crime where an attack is directed against a victim not because 

of its individual qualities and characteristics, but because of that person's membership in the 

group. In legal theory and before the court the existence of genocidal plan is sometimes 

required for criminal responsibility for Genocide even though the genocidal plan is not an 

obligatory element required by the Convention on Genocide. 

The first application of the definition of genocide was carried out only after more than 

forty years since the Convention came into effect. An important source for development of the 

definition of genocide is judicature of international criminal tribunals. They arose in response 

to conflicts and mass killings of civilians in the former Yugoslavia and Rwanda. In particular, 
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the judicature of the International Criminal Tribunal for Rwanda was a significant source of 

decisions, which helped in developing the definition of genocide. The benefits of ad hoc 

tribunals were not only in the prosecution and punishment of genocide, but their activities 

have also encouraged national courts to deal with this crime. 

Genocide is still a living phenomenon that occurs in various parts of the world. Although 

the offender shows signs of genocide is extremely difficult to prove in court the specific 

intent. It distinguishes genocide as well as it provides an exclusive position among crimes 

under international law. 
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